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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 2)  เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก ่2.1) ผลการเรียนรู้
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2.2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2.3) ความสามารถใน
การน าหลักสูตรไปใช้ และ 2.4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ด าเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและภาษาอังกฤษ จ านวน 31 คน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ จ านวน 30  ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ   83.40 แบบประเมินความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แบบประเมินความสามารถในการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน  สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เรียกว่า “ A-TCIAPE” มีขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 Ark and Answer ขั้นที่ 2 
Topic Selection ขั้นที่ 3 Cooperative  Planning  ขั้นที่ 4 Implementation ขั้นที่ 5 Analysis  
and  Synthesis ขั้นที่ 6 Presentation  of  Final  Report และ ขั้นที่ 7 Evaluation 2) ประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่า 2.1) ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับดี  2.2) ความสามารถของนักศึกษา ในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก 2.3) ความสามารถของนักศึกษาในการน าหลักสูตร
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ท้องถิ่นไปใช้อยู่ในระดับดีมาก และ 2.4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ “A-
TCIAPE” มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) develop learning using Co-operative 
Based Learning with the concept of a flipped classroom to enhance the ability of local 
curriculum development for teacher students at the Faculty of Education, Silpakorn 
University in the 462 201 Curriculum Development Course and 2) study the effectiveness 
of learning using Co-operative Based Learning with the concept of a flipped classroom in 
terms of 2.1) learning outcomes on the local curriculum development, 2.2) ability to 
develop a local curriculum, 2.3) ability of curriculum implementation, and 2.4) students’ 
opinions towards the learning. This study was a research and development study. The 
samples used in this study were 31 undergraduate students in the Faculty of Education, 
Silpakorn University who are studying in the Department of Early Childhood Education and 
English in academic year 2015 selected by using a purposive random sampling. The 
instruments included a 30  item test on learning which has the confidence of 83.40, an 
assessment form to assess the ability of local curriculum development, an assessment 
form to assess the curriculum implementation and a questionnaire to ask students’ 
opinions towards the learning using Co-operative Based Learning with the concept of a 
flipped classroom. The statistics used in the study were mean, standard deviation, and 
content analysis. 
 The research results revealed that 1) the learning development using Co-
operative Based Learning with the concept of a flipped classroom called "A-TCIAPE" had 
the following steps: Step 1 Ask and Answer, Step 2 Topic Selection, Step 3 Cooperative 
Planning, Step 4 Implementation, Step 5 Analysis and Synthesis, Step 6 Presentation of 
Final Report, and Step 7 Evaluation, and 2) the effectiveness of the learning using Co-
operative Based Learning with the concept of a flipped classroom were 2.1) learning 
outcomes of students on the topic of the local curriculum  development was at a high 
level, 2.2) the ability of the students on the local curriculum development was at the 
highest level in very aspects, 2.3) the ability of students to use the local curriculum was 
at the highest level, and 2.4) students’ opinions towards the learning based on "A-TCIAPE" 
was appropriate at a high level. 
 
ค าส าคัญ 
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  ห้องเรียนกลับด้าน 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

3 

Keywords 
  Learning Development, Co-operative Based Learning, Flipped Classroom 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  นับจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปีของการปฏิรูปการศึกษาก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านนโยบายหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้มาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาการวิจัยและพัฒนาและการมีส่วนร่วม
ของภาคีอ่ืนในการจัดการเรียนรู้เพราะนับแต่นี้ไปการศึกษาของประเทศจะต้องมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยน
โฉมหน้าใหม่ไปสู่การจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดเพ่ือ
ท าให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนาคือ ดี เก่ง และมีความสุข ปรากฏสัมฤทธิผล 
  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่ ก าหนดไว้ ในหมวด  4 มาตราที่  22-26 , 29-30 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมาตรา 
23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษามาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาก าหนดไว้ใน
หมวดที่ 5 และมาตราที่ 31 และ 37-40 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่จะเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประเทศ   การจัดการศึกษาปริญญาตรี  มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง จัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างผลงานใหม่ได้ สามารถ
ในการบริหารจัดการและการท างานเป็นทีม ใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีได้ดี รวมทั้งมี
คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ   
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะที่ผลิตนักศึกษาเพ่ือไปประกอบวิชาชีพครู 
บุคคลที่ก าลังจะเข้าสู่วิชาชีพครูจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลายสิ่ง
หลายอย่างเกี่ยวกับความเป็นครู เช่น เนื้อหาสาระที่จะต้องน าไปสอนนักเรียน ระเบียบวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับลักษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นครู การยึดถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน, 2557) รวมทั้งต้องมีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพครูในสาระ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐานความรู้ด้านหลักสูตร เพราะหลักสูตรเป็นหัวใจหลักส าคัญของการจัดการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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เรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักศึกษาครูจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถพัฒนาหลักสูตรได้   
  การพัฒนาครูต้องมุ่งเน้นความครอบคลุมทุกด้าน หมายความว่า จะต้องพัฒนาครูให้เกิด
ความรู้ความช านาญทุก ๆ ด้าน เช่น มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนใหม่ ๆ สามารถใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ตามสภาวการณ์บ้านเมือง รวมทั้งความรู้เท่าทันกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน เป็นต้น โดยเฉพาะวิธีสอน ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจะพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ นั้นมี
หลากหลาย การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative)  ก็เป็นวิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เน้นใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของ
กลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรม
ประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้เท่านั้น 
แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะ
ประสบความส าเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็น
กลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง นอกจากใช้วิธีสอนที่เป็นกระบวนการ หรือขั้นตอน การน า
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: 3R7C  ก็มีความส าคัญเช่นกัน ข้อมูลออนไลน์
ที่มีในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ แนวคิดนั้นก็คือ ห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped 
Classroom)  เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน “เรียนที่บ้าน-ท าการบ้านที่
โรงเรียน” ปัจจุบัน กระแส “ห้องเรียนกลับด้าน” เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และในประเทศ
ไทยนี้ ชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยก็จะน าแนวคิด "ห้องเรียนกลับด้าน" มา
ใช้ด้วยเช่นกัน เป็นการน าสิ่งที่เดิมที่เคยท าในชั้นเรียนไปท าที่บ้าน และน าสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ท าที่
บ้านมาท าในชั้นเรียนแทน โดยยึดหลักที่ว่า เวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริง ๆ คือ เวลาที่เขาต้องการ
ความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพ่ือสอนเนื้อหาต่าง ๆ เพราะเขาสามารถศึกษา
เนื้อหานั้น ๆ ด้วยตนเอง ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และสารสนเทศต่าง ๆ ได้  เป็นการเข้าใกล้การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Child-center education) มากข้ึน (วิทยา  มานะวาณิช
เจริญ, 2559) 
  จากความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ(Co-operative 
Based Learning)  และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หากน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนก็จะสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอน ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ รับผิดชอบใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นให้นักศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นได้ และ
เมื่อได้พัฒนาหลักสูตรได้แล้วสามารถน าหลักสูตรนั้นไปทดลองใช้จริงในสถานที่ศึกษา ก็ยิ่งจะท าให้
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นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติได้ สามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านหลักสูตรและการสอนไปพร้อม ๆ กัน    
เพราะหลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานของครู เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษา เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาและเป็นเครื่องก าหนด
แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  ชุมชน  และ
สังคม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนานักศึกษาครู ของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความรู้ และความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้อย่างไร  
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) ผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษาอยู่ในระดับใด   
2.2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษาอยู่ในระดับใด และ 2.3) ความสามารถ
ในการน าหลักสูตรไปใช้ของนักศึกษาอยู่ในระดับใด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ศึกษาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 
 2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) ผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2.2) 
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และ 2.3) ความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้ และ 
2.4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย 2558 จ านวน 4 
หมู่เรียน จ านวน 68 คน  
 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย 2558 จ านวน 1 
หมู่เรียน ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและภาษาอังกฤษ จ านวน  31 คน  ที่ได้มาจากการ เลือก
แบบเจาะจง 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  
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 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2) ความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และ 3) ความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้ และ 4) ความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 3. เนื้อหา รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ในภาคการศึกษาปลาย 2558 ระหว่างเดือน มีนาคม –
พฤษภาคม 2559 เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ ในหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร, พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น และการน าหลักสูตรไปใช้ และได้น าหลักสูตรไปใช้จริงในสถานศึกษา ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
พฤษภาคม 2559  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ที่ประยุกต์ขั้นตอนการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional Design) ด้วย
วิธีการผสมผสานวิธี (Mix Method Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยและรายละเอียด 4 ขั้นตอน
ดังนี้  
 1. ขั้นการวิจัย (Research R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในรายวิชา 
462 201 การพัฒนาหลักสูตร  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
  1.2 การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชาตามรายวิชา 462 201 การ
พัฒนาหลักสูตร   
  1.3 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ (Co-operative Based 
Learning) และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
 2. ขั้นการพัฒนา (Development D1) เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แนวคิดการ
เรียนรู้ แบบร่วมมือ  (Co-operative Based Learning) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร และ
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
  2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่หนึ่งมาพัฒนาเป็นร่างการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ 
  2.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

      2.2.1  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ   
83.40 
       2.2.2  แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อได้แก่ วิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ค าอธิบาย
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รายวิชา ผลการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ แหล่งการ
เรียนรู้  ภาระงาน/ชิ้นงาน และการวัดและประเมินผล 
      2.2.3 แบบประเมินความสามารถในการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้สอน 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) สื่อและ
สิ่งสนับสนุน 5) วัดและประเมินผล  
      2.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดการเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านสื่อ และ
สารสนเทศ 3) ด้านบรรยากาศในการเรียน 4) ด้านวัดและประเมินผล 
  2.3. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ 
และความถูกต้องของเนื้อหา โดยใช้การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
และน าผลข้อเสนอแนะปลายเปิดของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
 3. ขั้นการวิจัย (Research R2) เป็นขั้นการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แนวคิดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ (Co-operative Based Learning) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) โดยผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงและพัฒนาให้
สมบูรณ์ก่อนการน าไปทดลองใช้จริง  กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย 2558 
จ านวน 1 หมู่เรียน ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และภาษาอังกฤษ จ านวน 31 คน ในระหว่าง
เดือน มีนาคม –เมษายน 2559 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการน าหลักสูตรไปใช้ โดยในการเรียนผู้วิจัยได้ร่วมกับนักศึกษาตั้งกลุ่ม 
Face book ชื่อรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ส าหรับการลงคลิปวีดิโอ หรือสารสนเทศเกี่ยวกับ
หน่วยการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบด้านความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น และการน าหลักสูตรใช้เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้นักศึกษาได้ท าการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของกลุ่ม
ตนเอง ในช่วงเดือนเดือนเมษายน  เมื่อสร้างหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตรเสร็จ ผู้วิจัยได้ท าการ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษา  และได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเทศบาล 2 
วัดเสนหา (สมัครผลผดุง) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
พฤษภาคม 2559  และผู้วิจัยได้ท าการประเมินความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้ของนักศึกษา และ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 4. ขั้นการพัฒนา (Development D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลหลังการใช้จัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Based Learning) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) โดยประเมินประเด็น ได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้  2) ความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 3) ประเมินความสามารถในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น และ 4) ความคิดเห็น
ของนักศึกษา  หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 
Based Learning) ร่วมกับแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “A-TCIAPE” มี 7 
ขั้นตอน ดังนี้ คือ  
  ขั้นที่ 1 Ark and Answer เป็นการถาม-ตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ดูจากวีดิทัศน์ และ
ร่วมกับอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ  
  ขั้นที่ 2 Topic Selection เลือกสาระท้องถิ่นที่จะท าการพัฒนาหลักสูตร  แล้วกลุ่ม
จะแบ่งภาระงานออกเป็นงานย่อย ๆ ที่มีสมาชิก 4- 5  คน  ร่วมกันท างาน 
  ขั้นที่ 3 Cooperative  Planning  นักศึกษาวางแผนร่วมกันวางแผนในการเขียนร่าง
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ภาระงานที่ท า  และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยและองค์ประกอบ
ของหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเลือก 
  ขั้นที่ 4 Implementation นักศึกษาด าเนินงานตามแผนการที ่วางไว้ในขั ้นที ่ 2  
กิจกรรมและทักษะต่าง ๆ ที ่น ักศึกษาจะต้องศึกษาควรมาจากแหล่งข้อมูลจากวีดิทัศน์ สื่อ
สารสนเทศต่าง ๆ website อาจารย์จะให้ค าปรึกษากับกลุ่มพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการ
ท างานของนักศึกษาและช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
  ขั้นที่ 5 Analysis  and  Synthesis นักศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการร่าง
หลักสูตรท้องถิ่น /ข้อมูลที่ได้รวบรวมในขั้นที่ 3  และวางแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบที่น่าสนใจเพ่ือ
น าเสนอต่อชั้นเรียน อาจารย์และเพ่ือน ๆ นักศึกษาร่วมกับวิพากย์ และเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข  
  ขั้นที่ 6 Presentation  of  Final  Report กลุ่มนักศึกษาน าหลักสูตรท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ไปทดลองใช้จริงกับโรงเรียนร่วมพัฒนา   อาจารย์เป็นผู้ประสานงาน และประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรร่วมกับครูประจ าชั้นเรียน 
  ขั้นที่ 7 Evaluation อาจารย์และนักศึกษาจะร่วมกันประเมินผลงาน/หลักสูตร
ท้องถิ่นที่ถูกน าไปใช้   พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน/หลักสูตรท้องถิ่น  การประเมินผล
เป็นเป็นกลุ่ม 
 2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ “A-TCIAPE”  พบว่า 
     2.1) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 24.52 จากคะแนน 30 คะแนน  
     2.2) ความสามารถของนักศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 จากคะแนน 5 ระดับ  
     2.3) ความสามารถของนักศึกษาในการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้อยู่ในระดับดีมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.66 จากคะแนน 5 ระดับ 
     2.4) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ“A-TCIAPE” มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 จากคะแนน 5 ระดับ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “A-TCIAPE”   มี 7 
ขัน้ตอน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 Ark and Answer ขั้นที่ 2 Topic Selection ขั้นที่ 3 Cooperative  Planning  
ขั้นที่  4 Implementation ขั้นที่  5 Analysis  and Synthesis ขั้นที่  6 Presentation  of  Final  
Report และ ขั้นที่ 7 Evaluation ได้มาจากการประมวลสาระส าคัญของการบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ (Co-operative Based Learning) ที่มีนักวิชาการหลายคนได้เสนอไว้  เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจและ
เต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้ 
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ซึ่งสอดคล้องกับ Slavin, Robert E. (1995) ที่กล่าวว่า เป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  สมาชิก
กลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน  สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอน  และช่วย
เพ่ือนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน  คือ  เป้าหมายของกลุ่ม   อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงมากในปัจจุบัน เพราะ Flipped Classroom 
เป็นวิธีการสอนหนึ่งได้รับการอธิบายว่า เป็นวิธีที่ท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skills) ซึ่งมีสโลแกนที่ว่า “เรียนที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียน”   เป็นการเรียนวิชาที่บ้าน 
ท าการบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้านโดยผ่านวีดีโอ บทเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
บนอินเทอร์เน็ต โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและ ICT แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอด
มาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้แนะน า ช่วยเหลือชี้แนะหากมี
ข้อสงสัยสามารถปรึกษาครูและเพ่ือนได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556) สอดคล้องกับส านักเลขาธิการสภา
การศึกษา (2556)  และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) กล่าวในท านองเดียวกันว่า ครู
ไทยต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Child-Centered) เน้นการบูรณาการ
(Integration)โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี กระตุ้นให้
นักเรียนอยากรู้อยากเห็น ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม โดยครูเปิด
โอกาสให้กับนักเรียนโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เน้นการสืบค้นและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือ
พัฒนาการคิดและสร้างสรรค์องค์ความรู้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวดี และณมน จีรัง
สุวรรณ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้
กิจกรรม WebQuest เ พ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ส าหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ที่พบว่า รูปแบบการสอนมีความเหมาะสม 
 2. จากประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
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  2.1) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับดี จากคะแนน 
เต็ม 30 คะแนน นักศึกษาท าคะแนนเฉลี่ย 25.50  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  7 ขั้นตอน ที่
เรียกว่า “ A-TCIAPE”   มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการใช้
เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการพิจารณา สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจ
ตรวจสอบข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ Bergmann Jonathan and Aron Sams (2012) 
ได้กล่าวไว้ว่า การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่นักเรียนรู้จริง  มี
ลักษณะเป็นห้องเรียนที่นักเรียนแต่ละคนเรียนบทเรียนของตน การใช้นักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนผ่าน
คลิปวีดิทัศน์ก่อนมาเรียน ท าให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัวมาก่อนจากบ้าน  มีเวลาในการท ากิจกรรม
มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน เพ่ิมทักษะการจดบันทึกและการสื่อสาร  
  2.2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษา อยู่ในระดับดีมากทุก
ด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาได้ศึกษางานตัวอย่างจากสารสนเทศที่ผู้วิจัยได้แนะน าไปเช่น
ฐานข้อมูลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ท าให้นักศึกษาได้มีตัวหลักสูตรท้องถิ่นได้ศึกษา 
และสามารถเขียนองค์ประกอบของหลักสูตรได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(2556) ได้กล่าวไว้ว่า “ห้องเรียนกลับด้าน” เป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจาก
ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึก
ประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” และ
เป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
ให้เกิดข้ึนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่นามาใช้ 
  2.3) ความสามารถในการน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ของนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละห้องที่นักศึกษาได้น าหลักสูตรท้องถิ่น
ไปใช้ พบว่า บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนสนุกสนาน นักศึกษาเตรียม เพลง เกม สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ ไปจ านวนมาก และท างานเป็นทีมได้ดี ดังที่ Johnson and Johnson (1994) ได้กล่าว
ไว้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า การที่สมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน  
มีการท างานร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานนั้น  มีการแบ่งปันวัสดุ  อุปกรณ์  
ข้อมูลต่าง ๆ  ในการท างาน  ทุกคนมีบทบาท  หน้าที่และประสบความส าเร็จร่วมกัน  สมาชิกทุกคน
จะได้รับผลประโยชน์ และเป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล  โดยมีการ
ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม  โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีความม่ันใจ 
  2.4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ “A-TCIAPE” มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านบรรยากาศในการเรียนที่มีความเหมาสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยให้นักศึกษาได้ท างานอย่างอิสระ มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
 1. การใช้การจัดการเรียนรู้  แบบ “A-TCIAPE” ผู้สอนต้องเลือกวีดีโอ/สารสนเทศให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาจากวีดีโอ/สารสนเทศก่อนเข้าชั้นเรียน 
 2. การใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ “A-TCIAPE” อาจารย์ต้องมีการตั้งเงื่อนไข และวางแผน 
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และเกณฑ์การประเมินผลงาน ให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรก  
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีการวิจัยโดยใช้แนวคิด ห้องเรียนกลับด้านกับเทคนิควิธีสอนอ่ืน ๆ เช่น วิจัยเป็นฐาน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
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ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
โดยใช้แบบจ าลอง CAPM 

 
RISK AND RATE OF RETURN OF SECURITIES IN THE TOURISM AND 

LEISURE SECTOR BY USING CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 
         

ชลวิช สุธัญญารักษ์ 
Chonlavit Sutunyarak 

 
  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ และ 3) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวด
การท่องเที่ยวและสันทนาการกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคือ หลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ จ านวน 6 หลักทรัพย์ 
ได้แก่ ASIA, CENTEL, DTC, ERW, LRH และ SHANG ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556    ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 587 วันท าการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ทุกตัวที่ท าการศึกษามีความเสี่ยงสูงกว่าตลาด โดยมี
หลักทรัพย์ที่นักลงทุนควรจะลงทุนซื้อมี 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ ASIA, CENTEL, DTC, ERW และ 
SHANG โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น 
มีจ านวน 1 หลักทรัพย์ คือ LRH 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the relationship between 
rate of return and risk on securities in the tourism and leisure sector 2) to analyze 
and compare between the actual rate of return and the expected rate of return on 
securities in the tourism and leisure sector and 3) to analyze the comparison 
between rate of return and risk on securities in the tourism and leisure sector, and 
rate of return and risk on the Stock Exchange of Thailand (SET). The securities in this 
study included ASIA, CENTEL, DTC, ERW, LRH and SHANG. The secondary data were 
collected from January 1, 2013 to May 29, 2015 (587 official working days) and 
analyzed by Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
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 The result of study found that the risk of all securities was higher than the 
market. There were 5 securities including ASIA, CENTEL, DTC, ERW, and SHANG should 
be invested by investors according to their undervalued stocks, while LRH was only 
one security should not be made decision to invest according to its overvalued 
stock. 
 
ค าส าคัญ 
 ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน หลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 
Keywords 
 Risk and Rate of Return, Securities in the Tourism and Leisure Sector 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การออมเงินเป็นส่วนส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาประเทศ ผู้ออมเงินเองก็คลายความกังวลใจในการใช้เงินในอนาคตได้ส่วนหนึ่ง การตัดสินใจ
เลือกออมเงินในทางใดทางหนึ่งนั้น ผู้ออมเงินมักพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมนั้นให้
ได้มากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ทางเลือกหนึ่งที่ผู้ออมเงินนิยมคือ การลงทุนทางการเงินเพ่ือให้
ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงยเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ การซื้อตราสารหนี้ทั้ง
ของภาครัฐบาลและเอกชน และการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ 
 การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นั้น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว การที่นักลงทุนตัดสินใจเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ใดก็ตามเพราะมีความเชื่อมั่นว่า
ธุรกิจนั้นจะสร้างผลก าไรและมีผลประกอบการที่ดี อันจะส่งผลดีต่อราคาหลักทรัพย์ และเงินปันผล
จากก าไรที่เกิดขึ้น นักลงทุนจึงมีอีกสถานะหนึ่งคือ เป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย ในท านองเดียวกัน นัก
ลงทุนตัดสินใจขายหลักทรัพย์ใด เพราะอาจต้องการก าไรจากการขาย หรือมีความเชื่อว่าธุรกิจนั้นไม่
สามารถสร้างผลก าไรที่ดีและอาจประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งก็จะส่งผลด้านลบต่อราคา
หลักทรัพย์และเงินปันผล เป้าหมายของนักลงทุนที่ส าคัญคือ ต้องการผลตอบแทนจากเงินที่ตนเอง
ลงทุน ได้แก่ ส่วนต่างราคาหุ้น เงินปันผล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการถือหุ้น เช่น สิทธิในการ
รับหุ้นเพ่ิมทุน แม้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์จะมีความเสี่ยง แต่นักลงทุนยังคงนิยมเลือกลงทุนอยู่ 
เพราะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นสิ่งจูงใจและให้ผลประโยชน์มากกว่าการ
ลงทุนอ่ืน ๆ เช่น การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเป็น
การช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุน เพราะช่วยป้องกันการขาดทุนมูลค่าของเงินจากอัตราเงิน
เฟ้อได้อีกด้วย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545) 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงที่ เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ โดย
หลักทรัพย์ใดที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง จะมีระดับความเสี่ยงสูง ในขณะที่หลักทรัพย์ใดที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนต่ า จะมีระดับความเสี่ยงต่ า ผู้ลงทุนจึงควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ให้ผลตอบแทน
สูงสุดในระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน หรือเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่เท่ากันในระดับ
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ความเสี่ยงที่ต่ ากว่า ทั้งนี้หลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นกลุ่มหลักทรัพย์หนึ่งที่
น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ท ารายได้หลัก
ให้กับประเทศไทย มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี และมีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งนี้มาจากการที่ประเทศไทย
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลดีต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาหลักทรัพย์ในหมวดนี้เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการได้อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการมีค่า
เป็นเท่าใด และหลักทรัพย์ใดในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการที่ควรตัดสินใจลงทุน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 3. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดการ
ท่องเที่ยวและสันทนาการกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดย
ได้ท าการศึกษาหุ้นสามัญในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ของธุรกิจโรงแรมที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด จ านวน 6 หลักทรัพย์ 
ได้แก่ 
 ASIA  : บริษัท เอเชียโฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) 
 CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 DTC  : บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 ERW  : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 LRH  : บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
 SHANG  : บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ข้อมูลราคาปิด
ของหลักทรัพย์ทั้ง 6 ตัวในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รวม
ระยะเวลา 587 วัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) 
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลที่รวบรวมมีดังนี้ 
 1. ราคาปิดรายวันจากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
เพ่ือน ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Ri) 
 2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556    
ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 587 วัน เพ่ือน ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด (Rm) 
 3. อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงพฤษภาคม 2558 เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลของตลาดที่เก็บ
รวบรวมมา โดยน ามาค านวณหาค่าอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และตลาด อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ท า Regression เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของหลักทรัพย์ 
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) 
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  โดยที่ Ri  หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i 
         Ri   หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ i 
         n  หมายถึง จ านวนวันท าการ 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะได้รับ ความเสี่ยงจากการ
ลงทุน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ (Markowitz, 1964) 
 ประเภทที่ 1 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินการคลัง
ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถก าจัดออกไปได้
ด้วยการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อ่ืนเพื่อลดความเสี่ยง 
 ประเภทที่ 2 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของ
หลักทรัพย์โดยไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่น เช่น การบริหารงาน การผลิต การตลาด เป็นต้น จัดเป็น
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ นักลงทุน
จึงขจัดได้จากการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อ่ืน 
 
 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 ์
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  โดยที่ COVi,m หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ i และอัตราผลตอบแทนของตลาด 
 
 7. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk Free rate: Rf) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.27 % 
 
 8. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์  i หรือ E(Ri) โดยใช้แบบจ าลอง 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังสูตรต่อไปนี้ (Elgers and Clark, 1980) 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
     และอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด 
 

หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (%) ความเสี่ยง (%) 
SET Index 0.0159 1.0480 

ASIA 0.0347 2.3467 
CENTEL 0.0918 2.6922 

DTC 0.0750 2.2789 
ERW 0.0250 2.4666 
LRH -0.0118 2.3092 

SHANG 0.1112 2.4522 
  
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ พบว่ามีจ านวน 5 หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีเพียงหลักทรัพย์เดียวคือ LRH ที่มีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าตลาด มีค่า
เท่ากับ -0.0118 % ในขณะที่หลักทรัพย์ทุกตัวมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาด และเมื่อเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนกับความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ดังแสดงในภาพที่ 1 จะพบว่าทุกหลักทรัพย์มีอัตรา
ความเสี่ยงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับทั้งสิ้น 
 
 
 
 

E(R i )  =  R f  +   i (R m  -  R f )  
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ 
    การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและ 
     สันทนาการกับอัตราผลตอบแทนของตลาด 
 
 จากภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากับ 0.0159 % มีหลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด จ านวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ ASIA, CENTEL, DTC, 
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ERW และ SHANG และมีจ านวน 1 หลักทรัพย์ คือ LRH ที่มีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าตลาดและติด
ลบ โดยทั่วไปแล้วหลักทรัพย์ใดท่ีให้อัตราผลตอบแทนต่ ากว่าตลาดไม่ควรลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและ 
         สันทนาการกับความเสี่ยงของตลาด 
 
 จากภาพที่ 3 เส้นแสดงความเสี่ยงของตลาดมีค่าเท่ากับ 1.0480 % หลักทรัพย์ทุกตัวมีค่า
ความเสี่ยงสูงกว่าตลาดทั้งสิ้น ได้แก่ ASIA, CENTEL, DTC, ERW, LRH และ SHANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเบต้าของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
 
 จากภาพที่ 4 มีจ านวน 2 หลักทรัพย์ คือ CENTEL และ ERW ที่มีค่าเบต้ามากกว่า 1 และมี
ความสัมพันธ์เป็นบวก ซึ่งแสดงว่าผลตอบแทนที่ได้จากหลักทรัพย์นั้นจะมากกว่าผลตอบแทนของ
ตลาด และผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของ
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ตลาด หรืออีกนัยหนึ่ง คือหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน 
จัดเป็นหลักทรัพย์เชิงรุก (Aggressive Stock)  
 ในขณะที่มีจ านวน 4 หลักทรัพย์คือ ASIA, DTC, LRH และ SHANG ที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 
และมีความสัมพันธ์เป็นบวก ซึ่งแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นจะน้อยกว่าผลตอบแทนของ
ตลาด และผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของ
ตลาด หรืออีกนัยหนึ่ง คือหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าความเสี่ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน 
จัดเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ (Defensive Stock) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความเสี่ยงทั้งหมดประกอบด้วยค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 
 

หลักทรัพย์ 
ค่าความเสี่ยง

ทั้งหมด 
ค่าความเสี่ยงที่

เป็นระบบ 
ค่าความเสี่ยงที่ 
ไม่เป็นระบบ 

ASIA 5.5068 0.5945 4.9123 
CENTEL 7.2481 2.0303 5.2179 

DTC 5.1933 0.2417 4.9516 
ERW 6.0839 1.7835 4.3004 
LRH 5.3325 0.7893 4.5432 

SHANG 6.0132 0.2510 5.7622 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 จากตารางที่ 2 มีจ านวน 4 หลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบมีค่าน้อยกว่า 1 คือ ASIA, 
DTC, LRH และ SHANG แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาด และมีสัดส่วน
การเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าตลาด ตรงกันข้ามจะมี 2 หลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบมีค่า
มากกว่า 1 คือ CENTEL และ ERW แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาด 
และมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าตลาด 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และการตัดสินใจ 
    ลงทุนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ 

 

หลักทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริง (%) (Ri) 

อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง (%) E(Ri) การตัดสินใจลงทุน 

ASIA 19.9849 0.6116 ควรลงทุน 
CENTEL 53.8153 -0.7947 ควรลงทุน 

DTC 40.5898 1.2126 ควรลงทุน 
ERW 14.6217 -0.6024 ควรลงทุน 
LRH -6.7870 0.3591 ไม่ควรลงทุน 

SHANG 55.9374 1.1923 ควรลงทุน 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
 เมื่อน าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามทฤษฎี CAPM มา
เปรียบเทียบกัน หลักทรัพย์ที่นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนนั้นจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่  Ri > E(Ri) จาก
ตารางที่  3 พบว่า มีจ านวน 5 หลักทรัพย์  คือ ASIA, CENTEL, DTC, ERW และ SHANG เป็น
หลักทรัพย์ที่นักลงทุนควรลงทุนซื้อไว้  เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่ มีราคาต่ ากว่าที่ ควรจะเป็น 
(Undervalued) เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ในอนาคตมี
โอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่มีอยู่ 1 หลักทรัพย์ คือ LRH ที่นักลงทุนไม่ควรตัดสินใจลงทุน
ซื้อ แต่ควรจะตัดสินใจขาย เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued) มี
แนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลดลง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์นั้น มีหลักทรัพย์ที่นักลงทุนควร
ลงทุนจ านวน 5 หลักทรัพย์  ได้แก่  ASIA, CENTEL, DTC, ERW และ SHANG และมี เพียง 1 
หลักทรัพย์ที่ไม่ควรลงทุน ได้แก่ LRH ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ต่อยศ สุดมี และกิตติพันธ์  
คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน และการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการโดยใช้แบบจ าลอง CAPM ที่พบว่าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ LRH 
เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ณ 
ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเส้นตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ LRH 
ยังมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ ากว่าตลาดอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของของ ต่อยศ สุดมี และ
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายตามค่าที่ได้จากแบบจ าลอง CAPM 
ซึ่งมีการศึกษาตัวแปรบางตัวเท่านั้น ยังมีอีกหลายตัวแปรที่ไม่ได้น ามาศึกษา ดังนั้นเพ่ือความแม่นย า
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ของข้อมูลจะต้องมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น นโยบายด้านการเงินการคลัง ภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การลงทุนของรัฐบาล และนโยบายการบริหารงานของบริษัทที่ผู้ลงทุน
ต้องการจะเข้าไปถือหุ้น รวมทั้งท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติม เช่น การวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์แบบ 
Arbitrage Pricing Theory, การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน , การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย เป็นต้น 
 2. การศึกษาควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัท และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เฉพาะตัวธุรกิจนั้นด้วย เพ่ือได้ข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ควรท าการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจกระจายการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 
 4. ผลการวิจัยที่ได้เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลในอดีตที่น ามาใช้ค านวณส าหรับการพยากรณ์ใน
อนาคต นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อาจท าให้ผลลัพธ์จากการ
ค านวณแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน 
เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการ
เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร ที่เรียน
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 2) 
แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์เนื้อหา และ t-test แบบ Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.29/89.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือ
พัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน
มีเกณฑ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตร งตามมาตรา  ส าหรับนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่  3  โดยภาพรวมเห็ นด้ วยมาก  
(X̅ = 2.90, S.D. = 0.30)  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop the Thai word spelling 
exercise in combination with cartoons for third grade students and to be effective as 
be 80/80 criterion, 2) to compare learning achievement of a development of writing 
Thai word spelling exercise in combination with cartoons for third grade students 
before and after learning, and 3) to investigate student’s opinions towards learning 
activities after using the development of writing Thai word spelling exercise in 
combination with cartoons for third grade students. The sample group studies used in 
this study were 30 students from Wat Chaiyaprueksamala School in the first semester 
of  2015 academic year by Simple Random Sampling and used the school was random 
unit. The instruments used in study were 1) lesson plan of Thai word spelling, 2) the 
exercise of Thai word spelling in combination with cartoons, 3) The test of Thai word 
spelling ability, and 4) Student’s opinions learning writing Thai word spelling by using 
the exercise in combination with cartoons. Data were analyzed by using the statistic 
of Mean, Standard deviation, and content analysis and independent t-test. 
 The research findings were as:  
 1. The development of writing Thai word spelling exercise in combination 
with cartoons for third grade students was 91.29/89.33. It showed that the 
development of writing Thai word spelling exercise in combination with cartoons for 
third grade students was higher effective than criteria.  
 2. Achievement of students using the development of writing Thai word 
spelling exercise in combination with cartoons for third grade student was higher than 
the pre-test at level of statistical significance .05 
 3.  Student’s opinions towards learning writing skill by using the development 
of writing Thai word spelling exercise in combination with cartoons for third grade 
students were appropriate in a good level. (X̅  = 2.90, S.D. = 0.30) 
 
ค าส าคัญ 
 การสร้างแบบฝึกที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน 
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ความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากทักษะการเขียนนับว่าเป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าทักษะอ่ืน ๆ เพราะผู้ที่จะ
เขียนได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่ฟังมาก อ่านมาก มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง พร้อมทั้งยังสามารถ
เลือกใช้ถ้อยค า ส านวนมาเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องและสละสลวย (สนิท สัตโยภาส , 2545)  
และการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องนั้นถือเป็นปัจจัยหลักที่ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะการ
เขียนสะกดค าผิดจะเป็นผลให้ความหมายของค า ๆ นั้นเปลี่ยนไป ท าให้การสื่อสารไม่ตรงกันและไม่
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ดังที่ ผดุง อารยะวิญญู (2546) ได้กล่าวถึงงานเขียนที่ดีว่า ผู้เขียน
จะต้องน าค าในภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักภาษาไทยตลอดจนเขียนสะกด
ค าได้ถูกต้อง หากสะกดผิดความหมายก็ผิดไปด้วย การเขียนให้ถูกต้องนั้นจะต้องใช้การฝึกฝนในการ
สะกดค า เนื่องจากการเขียนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่จะเขียนให้เป็นประโยคหรือเรื่องราวนั้น
ต้องเริ่มจากการฝึกสะกดค าให้ถูกต้องก่อน  
  หากกล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดนั้น อรทัย นุตรดิษฐ์ (2540) ได้ศึกษาปัญหา
การเขียนสะกดค าผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนเขียนสะกดค าผิดเนื่องจากมี
ประสบการณ์มาผิด นักเรียนเกิดความสับสนในเรื่องเสียงที่อ่าน เสียงพูด กับตัวอักษรที่ใช้เขียน ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของวรรณี โสมประยูร (2544)  และวิลาวัณย์ สุภิรักษ์ (2550) ว่าสาเหตุของ
การเขียนสะกดค าผิดนั้นมาจากการไม่ทราบความหมายของค า การใช้แนวเทียบผิด การออกเสียงผิด 
มีประสบการณ์ผิด และการไม่รู้หลักเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจาการขาดการสังเกต ขาด
การฝึกฝน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษายังไม่ดีพอ ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการ
แก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความส าคัญโดยตรงที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่นักเรียน  
  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการเขียนสะกดค าและมีความต้องการที่จะมุ่ง
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากครูวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยพฤษมาลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า 
นักเรียนยังคงเขียนสะกดค าผิดทั้งในเรื่องสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และตัวสะกดบ่อยครั้ง  ผู้วิจัยจึง
ได้ท าการทดสอบเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการเขียนสะกดค า และหลังจากทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเขียนสะกดค าผิดในเรื่องของการเขียนสะกดค า
ค าท่ีไม่ตรงตามมาตราอยู่ในระดับที่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.56 ซึ่งมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนั้นมี
ทั้งสิ้น 9 แม่ ได้แก่  แม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด) แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่เกย และแม่เกอว 
ซึ่งมาตราตัวสะกดทั้ง 8 แม่ แบ่งออกตามลักษณะของมาตราตัวสะกดท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราเพียง
ตัวเดียว มี 4 แม่ ได้แก่  แม่กง แม่เกย แม่กม และแม่เกอว  ส่วนมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราและไม่ตรงตามมาตรา มี 4 แม่ ได้แก่ แม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั้นมีจ านวนตัวสะกดใน
แต่ละแม่มากกว่า 1 ตัว ดังนั้นนักเรียนอาจจะสับสนในการเขียนสะกดค าได้ ดังที่ ประญัติ  บุตรมาลา 
(2548) ได้ศึกษาเรื่องการทดลองใช้แบบฝึกทักษะค าคล้องจองประกอบเพลง สาระการเรียนรู้
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ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากนักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถจ าแนกได้ว่าตัวสะกดแต่ละมาตรามีตัวสะกดใดบ้าง จึงท าให้
นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค าที่มีตัวสะกดตัวใด สัมผัสคล้องจองกับค าที่มีตัวสะกดใด 
โดยเฉพาะค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา จะเป็นเรื่องที่มีปัญหามากส าหรับนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรมี
การพัฒนาทักษะในด้านการเขียนสะกดค าด้วยตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราอันได้แก่ แม่กก แม่กบ แม่
กน และแม่กด  
 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยพบว่าผลการวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาการเขียนสะกดค าผิดได้
ดีวิธีหนึ่ง คือ แบบฝึก โดยแบบฝึกเป็นนวัตกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ กันต์ดนัย วรจิติพล (2542) ว่า แบบฝึกช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ทักษะทางภาษาที่คงทน ช่วยลดภาระให้ครูและทราบถึงปัญหาต่าง  ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจนขึ้น 
นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนสิ่ งที่ เรียนไปแล้วได้ด้วยตนเอง และทราบถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนของตน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ กรวิการ์ รื่นรมย์ (2543) 
รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดส านักงานการศึกษาจังหวัดระยอง  และวงเดือน  แสงผึ้ง (2550) ศึกษา
เรื่องการพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดค าโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
พบว่า แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านการเขียนและยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย หากนักเรียนได้ฝึกฝนบ่อย ๆ ย่อมจะท าให้เกิดทักษะทางภาษา
ดีขึ้น 
 นอกจากแบบฝึกจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเขียนสะกดค าแล้ว แนวทางส าคัญอีก
ประการที่จะช่วยส่งเสริมให้แบบฝึกน่าสนใจและดึงดูดใจผู้เรียนมากข้ึนก็คือ การใช้ภาพการ์ตูน  ดังที่
หทัย ตันหยง (2539) กล่าวเกี่ยวกับการ์ตูนไว้ว่า หนังสือเรียนส าหรับเด็กประถมศึกษาต้องมี
องค์ประกอบส าคัญทั้งด้านรูปภาพ โครงสร้างเนื้อหา แก่นสาระ การจูงใจ การสร้างฉากและตัวละคร 
และที่ส าคัญที่สุด คือ ภาพ ซึ่งภาพจะเป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจ ความสนใจ ความตื่นเต้น ความสวย
สดงดงาม ทั้งนี้กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ยังได้ส ารวจความสนใจและรสนิยมของเด็ก
และเยาวชน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาชอบอ่านการ์ตูนมากที่สุด อีกทั้งคนในแวดวงหนังสือ
ส าหรับเด็กต่างก็ยอมรับว่า “การ์ตูนอยู่คู่กับเด็ก” ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนโทรทัศน์ ภาพยนตร์การ์ตูน และ
หนังสือการ์ตูน ทั้งที่อยู่ในแบบหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารและการ์ตูนเล่ม ล้วนแล้วแต่ได้รับการ
ต้อนรับอย่างปรีดิ์ เปรมจากผู้ดู ผู้อ่านในวัยเยาว์ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของพะนอม  
แก้วก าเนิด (2533) ได้กล่าวว่า หนังสือการ์ตูนนั้นมีเอกลักษณะที่เด่นอยู่แล้ว เรื่องการให้ความ
สนุกสนาน เข้าใจไม่ยาก เป็นสื่อที่ทุกชาติสามารถเข้าใจ อย่างไรก็ตามได้เสนอแนะว่าควรจะมีบทบาท
อ่ืนเพ่ิมขึ้นด้วยในอีกหลายด้าน อาทิ เป็นสื่อการศึกษาให้ความรู้ ความคิด คุณธรรม ตลอดจนเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้อ่านได้ อีกทั้ง ซาร่าห์ ฟิลิปส์ (2545)  กล่าวว่า ภาพการ์ตูนเป็น
สื่อการเรียนรู้มิติใหม่ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากภาพการ์ตูน
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นั้นสามารถแยกแยะรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนจึงได้รับการกระตุ้นให้ถ่ายทอดความคิด 
จินตนาการได้อย่างหลากหลายและง่ายดาย  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับภาพการ์ตูนข้างต้นนั้น กล่าวได้ว่าภาพการ์ตูนเป็นสิ่งกระตุ้นและดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้ดี ดังนั้นจึงได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัยโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบกันอย่าง
แพร่หลาย เช่น การวิจัยของ สุพิมล ทรงประดิษฐ์ (2543) ที่ใช้ภาพการ์ตูนประกอบบทเรียนซ่อมเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตรวจ จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า คะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ
บทเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และผลการวิจัยของสระศรี  ภิรมย์โยธี (2547) จากการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อการเรียนรู้  ผลปรากฏว่าการสอน
โดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนตามปกติ  
 จากปัญหาของการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องและความส าคัญของแบบฝึกและภาพการ์ตูนที่
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้นได้นั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบ
ฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 ที่ก าหนดหรือไม่ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้หรือไม่ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือ
พัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน
ระดับใด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือ
พัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชาย-หญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา จ านวน  2 ห้อง รวม 
64 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา จ านวน 1 ห้อง รวม 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน 
    ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา และ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา  
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 4 แผน  
    2. แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเรื่องการเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 4 ชุด 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องตัวสะกดที่ไม่ตรงตาม
มาตราจ านวน 30 ข้อ  
     4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือ
พัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 5. ขั้นตอนด าเนินการทดลอง 
    1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน 
      2. ด าเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นควบคู่กับแบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ตูน เริ่มด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สัปดาห์ละ 2 คาบ เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 10 คาบ รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
    3. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
 6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence: 
IOC)  พบว่า ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนั้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องท่ี 1.00  
     2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยด าเนินการหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึก 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การทดลองแบบรายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพ 77.50/78.88 
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิทธิภาพ 80.14/80.74 และขั้นตอนที่ 3 การทดลอง
ภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.17/81.56 
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 3. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องตัวสะกดที่ไม่ตรงตาม
มาตรา โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 
– 0.73 และค่าความเที่ยง (Reliability) 0.91 จากผลการทดลองได้ค่าความเที่ยง (Reliability) KR-
20 = 0.9391 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่
มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2  (80/80) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค า 
               ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

รายการประเมิน ผลการวิเคราะห์ E1 / E2 เกณฑ์ประสิทธภิาพ 

E1 91.29 80 
E2 89.33 80 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าใบงานระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ 
91.29 และร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 89.33 ซึ่ง แสดงว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 91.29/89.33  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 
ผลปรากฏว่า แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก 
                 ร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  
                 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มทดลอง N X̅ S.D. t-test Sig 
การทดสอบก่อนเรียน 30 12.87 4.08 

17.62 0.05 
การทดสอบหลังเรยีน 30 26.80 2.79 
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 จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.87 (X̅ = 12.87) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.08 (S.D. =  4.08) และหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.80 (X̅ = 26.80)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.79 (S.D. =  2.79) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือ
พัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือ 
        พัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
    ปีที่ 3 
 

หัวข้อ X̅ S.D. 
1. ด้านภาพการ์ตูน 2.95 0.19 
2. ด้านการจัดรูปเล่ม 2.84 0.41 
3. กิจกรรมในแบบฝึก 2.87 0.32 
4. ด้านการใช้ภาษา 2.90 0.30 

 
 จากที่ตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความเห็นโดยรวมที่ระดับมากในด้านภาพการ์ตูน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 (X̅ =  2.95)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 (S.D. =  0.19) รองมา
คือด้านการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (X̅ =  2.90) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 
(S.D. =  0.30) ด้านกิจกรรมในแบบฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 (X̅ =  2.87) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.32 (S.D. =  0.32) ด้านการจัดรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.84 (X̅ =  2.84) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 (S.D. =  0.41) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.29/89.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 
 โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ และน าข้อมูลที่
ได้ศึกษามาพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเนื้อหา ด้านการสร้างแบบฝึกและด้านภาพการ์ตูน เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกับวัย ระดับความรู้ และความสนใจของผู้เรียน โดยจะกล่าวเป็นหัวข้อดังนี้ 
 ด้านภาพการ์ตูน ภาพการ์ตูนที่ผู้วิจัยใช้ในแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้นเป็นภาพการ์ตูนที่มี
สีสันสดใส สามารถใช้แทนพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราในมาตรตราต่าง ๆ  ได้ดี สื่อ
ความหมาย และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน 
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กระตุ้นให้มีความอยากที่จะเรียนรู้และศึกษา ดังที่ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2545) กล่าวไว้ว่า 
การ์ตูนนับว่ามีอิทธิพลกับเด็กมาก เพราะเป็นโลกใบใหม่ใบแรกที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้  นอกจาก
บทเรียนในห้องเรียนและค าพร่ าสอนของผู้ปกครอง ด้วยการ์ตูนมีความง่ายในการเข้าใจ ทั้งยังมี
รูปภาพประกอบที่สวยงาม เสน่ห์ของภาพลายเส้นการ์ตูนที่ดูสนุก  มีอารมณ์ขัน มีเรื่องราวที่ตื่นเต้น 
เร้าใจและกระตุ้นจินตนาการได้ดี เชิญชวนให้เด็กอ่านหนังสือมากข้ึน 
  ด้านเนื้อหา การคัดเลือกค าศัพท์ที่ใช้ในแบบฝึกนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การคัดเลือกและรวบรวมค า
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราทั้ง 4 มาตรา ได้แก่ มาตรากก มาตรากบ มาตรากน และมาตรากด จาก
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และบัญชีค าพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จากนั้นน าค าศัพท์มาคัดเลือกเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างแบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ตูน ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนนั้น ผู้วิจัยมุ่งไปที่การพัฒนาด้านการ
เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จึงมีวิธีการคัดเลือกค าศัพท์ที่น ามาใช้ในแบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ตูนโดยการให้นักเรียนทดสอบเขียนตามค าบอก จากนั้นน าค าที่อยู่ในเกณฑ์ยากมากและยาก 
มาจัดเป็นชุดแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน ดังนั้นแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนในแต่ละมาตรานั้นจึงเป็น
ค าศัพท์ที่ช่วยพัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  ด้านการสร้างแบบฝึก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีในการสร้างแบบฝึกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ เกิดความกระตือรือร้น ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง มีส านวนภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 
เหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2544) ได้ระบุถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังนี้ 1) เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว 2) เหมาะสมกับ
ระดับวัย หรือความสนใจของนักเรียน 3) มีค าชี้แจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีท าโดยง่าย 4) ใช้
เวลาเหมาะสม 5) มีสิ่งน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 6) ควรมีข้อเสนอแนะในการใช้ 7) 
มีให้เลือกท้ังตอบแบบอย่างจ ากัดและตอบอย่างเสรี 8) ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้นักเรียนศึกษาด้วย
ตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีความหลากหลายรูปแบบและให้ความหมายแก่ผู้ฝึกท าด้วย 9) ควรใช้ส านวน
ภาษาง่าย ๆ ฝึกคิดได้เร็วและสนุก และ 10) ปลุกความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา 
 จากการศึกษางานวิจัย ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ผลการทดลอง ตลอดจน
ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมและน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องใน
การสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน โดยมีการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน
แบบรายบุคคล (Individual Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 77.50/78.88 จากการทดสอบหาค่า
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนั้น พบว่า มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการตั้งค าถาม
ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน กล่าวคือวิธีการตั้งค าถามนั้นซับซ้อนเกินไป ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สับสน ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเลือกใช้ค าง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนในการตั้งค าถาม เพ่ือให้เข้าใจง่าย
และมีความเหมาะสมกับผู้ เรียนยิ่งขึ้น การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ได้ค่า
ประสิทธิภาพ 80.14/80.74  จากการทดสอบแบบกลุ่มเล็กนั้น พบว่า มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
ตัวหนังสือและรูปภาพ เนื่องจากข้อความและรูปภาพนั้นวางอยู่ในต าแหน่งที่ห่างกันเกินไป ท าให้เกิด
ความสับสน ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขโดยปรับต าแหน่งของรูปภาพและข้อความให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่ใกล้กันมากขึ้น เพ่ือให้สามารถสังเกตได้ว่าเป็นข้อความและรูปภาพที่อยู่ในชุดเดียวกัน และ
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การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.17/81.56 แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าให้ได้แบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนมีเกณฑ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  จึงกล่าวได้ว่าการสอนเพื่อพัฒนาการ
เขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้นั้นสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าทีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ผลดี ซึ่ง
สอดคล้องกับสุพิมล ทรงประดิษฐ์ (2543) และกลิ่นพยอม สุระคาย (2544) กล่าวคือ สุพิมล  
ทรงประดิษฐ์ ได้ศึกษาวิจัยการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้รูปภาพ
การ์ตูนประกอบการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตรวจ จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ
บทเรียน และกลุ่มควบคุมที่ครูเป็นผู้สอนซ่อมเสริมจากแบบทดสอบทั้ง 3 ชุด กลุ่มละ 15 คน 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองมีผลการเรียนดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม นอกจากนี้กลิ่นพยอม สุระคาย ได้ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทวีวัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านมีผลการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก และ
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมแบบฝึกและการฝึกอ่าน 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 
เกี่ยวกับการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา เกี่ยวกับการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าที่
มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้นความคิดเห็นโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (X̅= 2.90) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 (S.D. = 0.30)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า นักเรียนมีความเห็นโดยรวมที่ระดับมากในด้านภาพการ์ตูน มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.95 (X̅= 2.95)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 (S.D. = 0.19) รองมาคือด้านการ
ใช้ภาษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (X̅= 2.90) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30  (S.D. = 0.30) 
ด้านกิจกรรมในแบบฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (X̅= 2.87) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 
(S.D. = 0.32) ด้านการจัดรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (X̅= 2.84) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.41 (S.D. = 0.41)  ตามล าดับ  
 จากผลการศึกษาข้างต้นกล่าวได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากใน
ด้านภาพการ์ตูน เนื่องจากเป็นแบบฝึกที่ใช้ฝึกพัฒนาการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ร่วมกับการใช้รูปภาพการ์ตูนประกอบนั้นมีความสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน จึงท า
ให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน รองลงมาคือด้านการใช้ภาษา เนื่องจากภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ความคิดเห็นรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านกิจกรรมในแบบฝึกและด้านการ
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จัดรูปเล่ม ทั้งนี้ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ และกระตือรือร้นในการเรียนด้วยการใช้แบบฝึก
ร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างดีด้วยเพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังอยู่ในวัยที่ชอบรูปภาพ
ที่มีสีสันสดใส ภาพการ์ตูนที่ใช้เข้าใจง่าย ช่วยให้การเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราดีขึ้ น 
ภาษาที่ใช้ในแบบฝึกเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถท าแบบฝึกได้ด้วยตนเอง กิจกรรมในแบบฝึกมีความ
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนิท สัตโยภาส (2545) ที่ว่า แบบ
ฝึกควรจะมีความเหมาะสมกับวัยและระดับของนักเรียน มีความยาวพอเหมาะกับความสนใจของ
นักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนท าแบบฝึกด้วยความตั้งใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้
แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนในระดับเห็นด้วยมากสูงที่สุดด้านภาพการ์ตูน เนื่องจากนักเรียนใช้รูปภาพ
การ์ตูนในการช่วยจดจ าตัวสะกดของค าศัพท์ต่าง ๆ ได้ดีและสามารถเขียนสะกดค าได้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
โดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูน าภาพการ์ตูนไปใช้ร่วมกับแบบฝึกเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะของ
นักเรียน 
  2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพ่ือ
พัฒนาการเขียนสะกดค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับ
เห็นด้วยมากในด้านภาพการ์ตูน ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ครูน าภาพการ์ตูนมาใช้ประกอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มากขึ้น เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี ไม่
เคร่งเครียดและยังสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มากข้ึน 
  3. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อภาพการ์ตูนอยู่ในระดับที่สูง
ที่สุด และอันดับรองลงมาได้แก่ด้านการใช้ภาษา ดังนั้นในการสร้างแบบฝึกครูจึงควรค านึงถึงการ
เลือกใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและไม่สับสน 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง  ๆ 
ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
(ช่วงชั้นที่ 1) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก าลังชื่นชอบรูปภาพและสีสันของตัวการ์ตูนมาก  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยหรือสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนในหัวข้ออ่ืน ๆ เช่น การเขียน
สะกดค าท่ีมีตัวการันต์ ค าควบกล้ าและค าเป็นค าตาย เป็นต้น  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคการ
สอนอ่ืน ๆ เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด (Think pair Share) หรือทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนเอง (Constructivism) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม และ 3) เพ่ือศึกษาเจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน ด้าเนินการวิจัย เป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื นฐาน ครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนละ 1 คน จ้านวน 212 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ระยะที่ 2 
การสร้างหลักสูตร โดยจัดท้าโครงร่างหลักสูตรและประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน  ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรกลุ่มทดลองคือครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา จ้านวน 32 คน ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ ร้อยละ 15 ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย ระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม ก่อนการ
ฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบวัดทักษะด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  แบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบประเมินความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรม และระยะท่ี 5 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานแบ่งออกเป็น 5 หน่วย ซึ่งครูผู้
เข้าอบรมโดยรวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
และโครงงานภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 2 การเลือกหัวข้อเรื่องและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยที่ 3 
การเขียนเค้าโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 4 การปฏิบัติงานโครงงานภาษาอังกฤษและการ
เขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษ หน่วยที่  5 การน้าเสนอผลงานและจัดแสดงโครงงาน
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ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ร่างหลักสูตรฝึกอบรม              
มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  0.8–1.00 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พบว่า 
ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าเฉลี่ยหลังได้รับ การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.31 ครู
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติระหว่างก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 3. ค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน โดยเรียงล้าดับ
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก จากมากไปหาน้อย ดังนี  ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ด้านการ
ด้าเนินการฝึกอบรม และด้านความสามารถของวิทยากร ( X = 4.38, S.D. = 0.49, X = 4.36,  
S.D. = 0.51, X = 4.31, S.D. = 0.48) ตามล้าดับ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มี
ประสิทธิภาพ 81.81/88.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to develop of training curriculum on project-based learning, 
to evaluate the results and to study the attitudes and satisfaction from the 
implementation of the developed project-based learning training curriculum of 
primary-level English teachers under the Office of the Basic Education Commission. 
The study was conducted in 5 phases. The first phase was the study of basic 
information by surveying the need for the training curriculum from 212 English 
teachers under Buengkan Primary Educational Service Area by purposive sampling, 
The first semester of the year 2558, as well as studying relevant documents, 
concepts, theories and researches. The second phase was the construction of the 
curriculum by drafting the training curriculum and the assessment of the drafted 
curriculum by 9 experts. The third phase was the implementation of the training 
curriculum by using one group pretest-posttest design with 32 teachers. The size of 
the sample using a threshold of 15 percent using a simple random sample. The 
fourth phase was the evaluation of the developed curriculum by evaluating the 
results before, during and after the training. The Research Instruments were project 
work’s knowledge test, project work’s skill test, project work’s attitude test and a 
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satisfaction training courses  The fifth phase was the improvement of the training 
curriculum. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation (S.D.). 
Data analysis was done with computer software. 
 The study results could be concluded as follows: 
 1. Project-based learning training curriculum of primary-level English 
teachers under the Office of the Basic Education Commission could be divided into 5 
units that most participants wanted to improve at a high level, which were: Unit 1: 
Introduction on Projects and English Projects; Unit 2: Choosing a Subject and A Study 
of Relevant Documents; Unit 3: Writing an English Project Draft; Unit 4: English Project 
Operation and Writing an English Project Report; Unit 5: English Project Presentation 
and Exhibition. The overall suitability evaluation of the training curriculum draft was 
at the highest level with IOC value between 0.8 - 1.00, which was in accordance with 
the set criteria. 
 2. The efficiency of the project-based learning training curriculum of 
primary-level English teachers under the Office of the Basic Education Commission 
was that there was a difference in the participants' understanding between before 
and after the training at a statistically significant level of .01, with the higher mean 
after training than before training. The mean score of participants' skill in learning 
instruction was 46.71 out of the full score of 48, which was 97.31 percent. Also, there 
was a difference in the participants' attitude between before and after the training at 
a statistically significant level of .01, with the higher mean after training than before 
training.  
 3.  The overall satisfaction of participants was at a high level มาก ( X = 4.34, 
S.D. = 0.45). When considering in each aspect, it was found that the satisfaction in 
the training was at a high level in every aspect. The first 3 aspects that had the 
highest mean could be prioritized as follows: training objectives achievement; training 
operation; the ability of trainers ( X = 4.38, S.D. = 0.49, X = 4.36, S.D. = 0.51, X = 
4.31, S.D. = 0.48). The efficiency of the project-based learning training curriculum of 
primary-level English teachers under the Office of the Basic Education Commission 
was at 81.81/88.20, which was higher than 80/80 criteria. 
 
ค าส าคัญ 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายเพ่ือการปฏิรูป
การการเรียนรู้ การปฏิรูปครู บุคลากรทางการศึกษา และการปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษา 
หลักการส้าคัญของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นประเด็นส้าคัญประเด็นหนึ่งโดย
กล่าวไว้ในมาตรา 22 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามีประเด็นหลัก 3 ประเด็น  คือ 1) ต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 2) ถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุดและ 3) 
กระบวน การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553,เล่มที่ 127 ตอนที่ 45 ก) มาตรการในการผลิตและพัฒนาครูไทย
ในศตวรรษที่ 21 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูไว้ว่าครู
จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ ๆ ครูต้องใฝ่รู้ และต้องเป็นผู้น้าด้าน
วิชาการและการเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน การพัฒนาครูเป็นกลยุทธ์ส้าคัญที่จะ
ส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าทางวิชาชีพ สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ นอย่างมีคุณภาพ ผู้ส้าเร็จการศึกษาจึงจะมีคุณภาพ ดังนั นเป้าหมายในการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเป็นครูที่มีคุณภาพภายใต้บริบทต่าง ๆ ของสังคมไทยโดยก้าหนดวิธีการพัฒนาครู 
4 แนวทางคือ 1) การพัฒนาตนเอง 2) การฝึกฝนกับครูพ่ีเลี ยง 3) ผู้เชี่ยวชาญ การเข้าฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่ าง ๆ  และ 4) การศึกษาในระดับที่ สู งขึ น  ซึ่ งสอดคล้องกับฉลาด จันทรสมบัติ                     
(2550) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูสามารถด้าเนินการได้ตามรูปแบบ ดังนี  1) รูปแบบการพัฒนาที่เกิด
จากความต้องการของครู 2) รูปแบบการสังเกตและประเมิน 3) รูปแบบมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการ การฝึกอบรม และ 4) รูปแบบการสืบเสาะค้นหา ขณะที่ วิจิตร อาวะกุล (2540) กล่าว
ว่า วิธีพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การสัมมนา การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศและ
การฝึกอบรม จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ จะต้องพัฒนา
ตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า พัฒนางานในหน้าที่ โดยค้านึงถึงผลที่จะ
เกิดกับผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดังค้ากล่าวของ ประเวศ วะสี (2545) ที่ว่า ผู้เรียนส้าคัญที่สุดไม่ได้แปลว่าครู
ลดบทบาทหรือลดความส้าคัญลงตรงกันข้าม ครูกลับมีบทบาทและความส้าคัญมากขึ น อีกทั งจะท้าให้
การศึกษามีพลังและศักดิ์ศรีในการแก้ปัญหาของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส้าคัญ ส้าหรับในการติดต่อสื่อสาร จึงท้าให้
เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาวิธีการที่จะให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั นระบบ
การศึกษาไทยจึงต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยให้อยู่ในระดับที่เข้าใจ 
ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม ฉะนั นแนวทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจึงต้องเน้นการสื่อสารความเข้าใจระหว่างกันและกันเป็นส้าคัญ กระทรวงศึกษาธิการ
ตระหนักถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นจะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้คนไทยมีความรู้  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสามารถใช้
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ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสามารถเลือกสรรและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีอยู่มหาศาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (ปริญญา เกษประสิทธิ์, 2550)  
 โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท้าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส้ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ด้วยตนเอง 
โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะน้า และให้ค้าปรึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและ
ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนโดย
วิธีเรียนรู้ของตนเองท้าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั งรู้จัก การวางแผนการท้างาน 
การลงมือปฏิบัติ ได้ตรวจสอบผลงานเพ่ือการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบโครงงานมีประโยชน์ คือ 1) ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ และ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ 2) ส่งเสริมกระบวนการคิดได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
(ชาตรี เกิดธรรม, 2547) 
 ผู้ วิจัย ในฐานะศึกษานิ เทศก์ที่ รับผิดชอบการนิ เทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานเพ่ือเป็นนวัตกรรมส้าหรับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมครู
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 อันจะน้าไปสู่
การสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนและ
มาตรฐานของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 1. หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีลักษณะอย่างไร 
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานที่พัฒนาขึ นมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80 หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 3. เพ่ือศึกษาเจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

42 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด้าเนินการ 5 ระยะ ดังนี  
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื นฐาน 
 1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนละ 1 คน จ้านวน 212 คน 
ได้มาแบบเจาะจง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามส้ารวจ 
ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด้าเนินการโดยแจกแบบสอบถามและเก็บด้วยตนเอง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร 
 1. กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จ้านวน 9 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการประเมินก่อนน้าไปทดลองใช้ในด้านความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ น และท้า
การปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปทดลองใช้ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร 
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบของ
หลักสูตรฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ น มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความสอดคล้องของส่วนประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ น มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง (+1) ไม่แน่ใจ (0) และไม่สอดคล้อง (-1)  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินไปยังผู้เชี่ยวชาญให้ประเมินแล้วส่งกลับ
คืนมาทางไปรษณีย ์
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส้าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
 1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัด 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ้านวน 32 คน ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
เกณฑ์ร้อยละ 15 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดทักษะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ แบบวัดเจตคติ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการทดลองใช้หลักสูตรโดยวิธีการฝึกอบรมหลายรูปแบบ เช่น 
การบรรยาย การอภิปราย (Group Discussion) แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น ซึ่งใช้เวลา
ปฏิบัติการทดลอง 3 วัน 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์ทดสอบค่าที (t-test for one 
sample) 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนระดับคุณภาพด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ภายหลังการทดลอง  โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยระดับคะแนน   
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติของ    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์ทดสอบค่าที (t-test for one 
sample) 4) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยระดับคะแนน ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านความ    
พึงพอใจในการรับการฝึกอบรม  
 ระยะที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม  
 วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมหรือไม่ โดยการน้าข้อมูลที่ได้จากการน้าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น  
 4.1 การประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการ
ฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรม โดยพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ระหว่างก่อน
และหลังการทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรม เปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
ใช้หลักสูตรการฝึกอบรม และระดับคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลังการทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานโดยการวิเคราะห์ทดสอบค่าที (t-test for one sample) เป็นการหาผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม 
 4.2 ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมจากข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
 4.3 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั งหมด จากการประเมินผลความก้าวหน้าระหว่างฝึกอบรมและแบบทดสอบหลังจากจบหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ตามเกณฑ์ก้าหนด 80/80  
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ฝึกอบรมทั งหมดที่ท้าคะแนนได้ คิดเป็นร้อยละ
จากการทดสอบระหว่างการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ฝึกอบรมทั งหมดที่ท้าคะแนนได้คิดเป็นร้อยละ
จากการทดสอบหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 ระยะที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ระยะนี  เป็นการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับข้อมูลผลการประเมินที่ได้
จากการทดลองใช้ในระยะที่ 4 เพ่ือให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ โดยมีโครงสร้างของ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสม สอดคล้องและถูกต้องสมบูรณ์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม เนื อหาวิชาหลักสูตรการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม  ผู้วิจัย
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ได้น้าผลจากการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองมาใช้เป็นข้อมูลส้าคัญส้าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมให้เกิดความสมบูรณ์  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 1) มีความจ้าเป็นในการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.94, S.D. = 0.76)  2) โครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีความสอดคล้องกันในทุกประเด็น
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูงคือตั งแต่ 0.80 ถึง 1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั งไว้การ
ปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมก่อนน้าไปทดลองใช้ตามค้าแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ให้
เพ่ิมเติมค้าอธิบายรายวิชาในชุดฝึกอบรมเพ่ิมเนื อหาโครงงานภาษาอังกฤษให้น้าโครงงานภาษาอังกฤษ
ที่ประสบความส้าเร็จมาน้าเสนอปรับข้อสอบให้ครอบคลุมให้เพ่ิมสาระส้าคัญทุกหน่วยการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมเขียนให้ชัดเจนขึ นและสามารถประเมินได้ผู้วิจัยได้น้าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
  2.1 การทดลองใช้หลักสูตร โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมในกลุ่มทดลอง (One Group Pretest-Posttest design)  พบว่า มีความรู้ความเข้าใจก่อน
และหลังแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังได้รับการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม (14.62/ 26.46) การประเมินระดับคุณภาพด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.34 คิดเป็นร้อยละ 97.31 ผลการเปรียบเทียบเจตคติ พบว่า เจตคติครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
โดยมีค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (4.40/ 3.09)การประเมินด้านความพึง
พอใจในการรับการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.34, S.D. = 0.45) 
  2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยการวัดจากค่าคะแนน
เฉลี่ยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั งหมด จากการประเมินผลความก้าวหน้าระหว่างฝึกอบรมและ
แบบทดสอบหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์ก้าหนด 80/80 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คะแนนระหว่างอบรม 
เฉลี่ย 40.90 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.81 ดังนั น (E1) ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม เท่ากับ 81.81 คะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังเรียน ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 26.46 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.20 แสดงว่า ประสิทธิภาพของผล
โดยรวม (E2) เท่ากับ 88.20  ซึ่งเข้าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้ก้าหนดไว้ 80/80 
  2.3 ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังจากน้าหลักสูตรไปทดลองใช้ผู้วิจัยน้าปัญหา 
อุปสรรค พร้อมทั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น เนื อหา รายละเอียดและแบบทดสอบวัดความรู้ที่กว้าง
เกินไปไม่ครอบคลุมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมกับระยะเวลาที่ไม่
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สอดคล้องกัน มาปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ 1) ปรับเวลาท้ากิจกรรมบางกิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการเพิ่มเวลาท้ากิจกรรมให้มากขึ น ให้โอกาสทุกคน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ไม่ใช้การเลือกตัวแทนกลุ่มเท่านั น 2) ปรับปรุงการเรียงล้าดับกิจกรรม
ให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ น 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 การส้ารวจความต้องการจ้าเป็นเบื องต้นในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา พบว่า มีความจ้าเป็นต้องการพัฒนาอยู่ในระดับ 
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน ทั งนี เนื่องจาก 
การส้ารวจความต้องการจ้าเป็นในเบื องต้นท้าให้ทราบถึงข้อมูลพื นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่ามี
พื นฐานอยู่ในระดับใด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังขาดความรู้หรือข้อบกพร่องในเรื่องใด จะท้าให้การจัด
ฝึกอบรมตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2548) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ความจ้าเป็น เป็นขั นที่  1 ของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบความจ้าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาถือว่าเป็น
สิ่งส้าคัญหรืออาจเป็นหัวใจของเรื่องราวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สิ่งที่เรียกว่าความจ้าเป็นมี
ความหมายได้ 2 ประการคือ 1) เป็นสิ่งที่ขาดหรือบกพร่องโดยอยู่บนพื นฐานของการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานที่ต้องการกับที่เป็นอยู่จริงซึ่งในแง่มุมของผู้เข้าฝึกอบรมก็คือขาดความสามารถ จึงท้าให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนรู้สึกต่อต้านการฝึกอบรม 2) เป็นโอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรุง
ผลงาน (Performance Improvement Potential) การมองว่าเป็นโอกาสก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการ 
“จูงใจคนให้ปรับปรุง” หรือ “โอกาสเพ่ือความส้าเร็จ” โดยอาศัยโมเดล “ความสามารถ” 
(Competency Model) ในการก้าหนดแนวทางฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ในการ
มองเรื่องความจ้าเป็นในการฝึกอบรมสอดคล้องกับ Nadlier (1990) ได้กล่าวไว้ว่า ความจ้าเป็นในการ
ฝึกอบรมเป็นขั นตอนที่ 1 ของการฝึกอบรมขององค์การ ขั นตอนนี นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้อง
ค้นหาว่าอะไรคือปัญหาขององค์การและปัญหานั นสามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นโอกาสได้ด้วยการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งเป็นการระบุความจ้าเป็นในการฝึกอบรม นอกจากนั นยังก้าหนดความจ้าเป็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Identify Learner Needs) เป็นการระบุความจ้าเป็นในระดับองค์การและ
งานที่ต้องการพัฒนาแล้ว จะเป็นขั นตอนของการก้าหนดความจ้าเป็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละ
คนว่าเมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานในต้าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปัญหาขององค์การจะได้รับการแก้ไข 
 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นการสร้างหลักสูตรขึ นมาใหม่อย่างมีระบบ 
ประกอบไปด้วยขั นตอนในการพัฒนาหลักสูตรที่ส้าคัญ 5 ขั นตอน ดังนี  1) การวิเคราะห์และศึกษา
ข้อมูลพื นฐาน 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) น้าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 4) การประเมินผล
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ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม และ 5) การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม สอดคล้องกับฉรัต 
ไทยอุทิศ (2547) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาส้าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐาน โดยใช้หลักการ Balanced Scorecard ด้าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา 5 ขั น คือ 1) การศึกษาข้อมูลส้าหรับวางแผนสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 2) การสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 4) การประเมินผลหลักสูตร และ 5) การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฝึกอบรม และสุเมธ งามกนก (2549) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมอ้านาจในการท้างาน
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและแผนกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 ขั นตอน คือ 1) การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพ 
และ 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมนอกจากนั น เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ (2531) อรพรรณ พรสีมา 
(2537) และเปรมวดี คฤหเดช (2540) ได้สรุปองค์ประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบไป
ด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่บอกให้ทราบว่า ต้องการให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้อะไรจากการฝึกอบรม และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อะไรบ้างหลังการฝึก 2) เนื อหาและการจัดล้าดับเนื อหา เป็นการก้าหนดเนื อหาสาระที่เกี่ยวข้องและ
จ้าเป็นส้าหรับการฝึกอบรม และเหมาะสมกับหัวเรื่องในโครงการที่ก้าหนดไว้ 3) เทคนิคหรือวิธีการ
ฝึกอบรม เป็นการก้าหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่จะน้ามาใช้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะตามที่ก้าหนด 4) ระยะเวลา เป็นการก้าหนดว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไรตลอด
โครงการฝึกอบรม และใช้เวลาในการน้าเสนอแต่ละหัวข้อและกิจกรรมนานเท่าไร 5) การประเมินผล
การฝึกอบรม เป็นการก้าหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพว่า การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการหรือไม่  เพียงใด เพ่ือน้าข้อมูลที่ ได้มาใช้ปรับปรุงการฝึกอบรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ น 6) 
ก้าหนดการฝึกอบรม เป็นการจัดท้าก้าหนดการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวข้อวิชา ชั่วโมงการสอน  
ชื่อผู้สอน สถานที่สอน เพ่ือให้ทราบว่าจะท้าอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
 การประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของ
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
พบว่า ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานในภาพรวม      
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานสอดคล้องกันในทุกประเด็น โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับสูง คือ ตั งแต่ 0.80 ถึง 1.00 สรุปได้ว่า โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันในทุกประเด็น สามารถน้าไปใช้ได้ ทั งนี เนื่องจาก โครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ น มีความชัดเจนของค้าอธิบายรายวิชา ความชัดเจนและความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ความเหมาะสมของเนื อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ความเหมาะสมของสื่อการฝึกอบรม ความเป็นไปได้ในการวัดและประเมิน ผล และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ มนตรี วงษ์สะพาน (2554) พัฒนา
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หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ พบว่า ผลการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และดัชนีความ
สอดคล้องเป็นตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งเป็นผลมาจากมีกระบวนการจัดท้าและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ทั งในส่วนของโครงร่างหลักสูตร สื่อ แผนการจัดฝึกอบรม และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สอดคล้อง
กับ ฉรัต ไทยอุทิศ (2547) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
ส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน โดยหลักการ “Balanced Scorecard” โดยผลการประเมิน
โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 10 ท่าน พบว่า โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยหลักการ BSC มีระดับคะแนนความ
เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 แสดงว่า โครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และมีดัชนีความ
สอดคล้องขององค์ประกอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 0.9 แสดงว่า โครงร่างของหลักสูตร
ฝึกอบรมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง  
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
 2.1 การทดลองใช้หลักสูตรจากการทดสอบด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่าครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬมีความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าเฉลี่ยหลังได้รับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม การประเมินระดับคุณภาพด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมินด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.71 คะแนนจากคะแนนเต็ม 48 คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.34 คิดเป็น
ร้อยละ 97.31 เมื่อเปรียบเทียบเจตคติ เจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงของครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่า   
เจตคติของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 โดยมีค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม   
 การประเมินด้านความพึงพอใจในต่อหลักสูตรฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. 
= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล้าดับ
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนี ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้านการ
ด้าเนินการฝึกอบรมและด้านความสามารถของวิทยากร ( X = 4.38, S.D. = 0.49, X = 4.36,  S.D. 
= 0.51, X = 4.31, S.D. = 0.48) ตามล้าดับแสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ นมีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของการน้าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติจริงที่เป็นเช่นเพราะว่ามีกระบวนการจัดท้าและพัฒนา
อย่างเป็นระบบทั งในส่วนของโครงร่างหลักสูตรสื่อแผนการจัดฝึกอบรมและเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลรวมทั งวิธีการฝึกอบรมให้ความส้าคัญกับการประยุกต์และน้าความรู้ไปใช้ท้าให้ผู้รับการอบรมได้
ทบทวนและศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติงานเห็นแนวทางและเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่า
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ (2545) ได้ท้าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศึกษาส้าหรับครู
ในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผลการทดลองใช้หลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมให้
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ความสนใจและกระตือรือร้นในการรับความรู้ซักถามแสดงความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติจริงมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมน้าเสนอผลการฝึกปฏิบัติเป็นที่พอใจผลการประเมินหลักสูตรพบว่าก่อนและหลัง
การฝึกอบรมครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงานต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ .05 
จากการประเมินหลังการอบรมพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับปานกลางถึงมากและจากการ
ติดตามผลการฝึกอบรมพบว่าครูส่วนใหญ่น้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเองสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมนตรี วงษ์สะพาน (2554) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
ในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์พบว่าผล
การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์พบว่าครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนการทดสอบความรู้เบื องต้น
เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 52 มีความสามารถในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดผลงานนวัตกรรมที่ครูผู้เขาอบรม
สร้างขึ นผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพทุกคนและความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับเกศริน มนูญผล (2544) ได้ท้าการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดท้าหนังสือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นโดย
ท้าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดท้าหนังสือเสริมประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นเพ่ือน้ามาใช้เป็นข้อมูลพื นฐานสร้างและทดลองใช้หลักสูตรพร้อมประเมินผล
หลักสูตรพบว่าหลักสูตรนี สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนผลการสอบวัดความรู้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรมพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมเพ่ิมขึ นอย่างมีนัยส้าคัญ และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2548) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยส้าหรับครูในสถานศึกษาขั นพื นฐานพบว่าความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2.2 การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม จากการประเมินผลความก้าวหน้า
ระหว่างฝึกอบรมและแบบทดสอบหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์ก้าหนด 80/80 พบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน คะแนนระหว่างอบรม เฉลี่ย 40.90 จากคะแนนเต็ม 50 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.81 ดังนั น (E1) ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เท่ากับ 81.81 
คะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.46 จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 88.20 แสดงว่า ประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2) เท่ากับ 88.20 ซึ่ง
เข้าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้ก้าหนดไว้ 80/80 ดังนั น สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพที่เป็นเช่นนี เพราะหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ นอาศัยแนวคิดกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการฝึกอบรมครั งนี ใช้
หลายวิธีท้าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอย่างมาก รวมถึงการให้ฝึก
ปฏิบัติจริง ประกอบกับวิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมอย่างดี จึงท้า
ให้ผลการฝึกอบรมเป็นไปตามที่คาดหวังไว้และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุวัต  
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ชัยเกียรติธรรม (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบค่ายกิจกรรม 
พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบค่ายกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงมี
ประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 87.32/83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้ แสดงว่า ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจกิจกรรมทั ง 3 รูปแบบฝึกอบรมผู้สอนอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ 
ธนพงศ์ จันทชุม (2553) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนวิชาโครงการ พบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนวิชาโครงการมีประสิทธิภาพด้านทฤษฎี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
84.64/87.06 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั งไว้ สอดคล้องกับสุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง (2553) ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส้าหรับครูฝึกนักเรียนศึกษาพิการทางสายตา ด้านทักษะ
ด้ านการท้ าความคุ้ น เคยกับ สภ าพแวดล้ อมและการเคลื่ อน ไห ว ศูน ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 
80.09/97.46 ซึ่งหมายความว่าฝึกอบรมแบบผสมผสาน มีกระบวนการที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 80.09 และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
ฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 97.46 แสดงว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และน้าไปฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากผลที่ได้รับจากการสะท้อนความคิดของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล พบว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื อหาภาษาอังกฤษมากขึ นและ
ขณะเดียวกันก็มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ นและจากการประเมินผลงานจัดท้าโครงงาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนปรากฏผลออกมาว่าการท้าโครงงานภาษาอังกฤษท้าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ นักเรียนกล้าอธิบายเนื อหาและแก้ไขสิ่งผิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้แก่กัน
มากขึ น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครูสอนวิชาภาษาอังกฤษสังกัดอ่ืนสามารถน้าไปอ้างอิงได้ว่าการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานสามารถท้าได้เช่นเดียวกับการสอนวิชาอ่ืนๆและครูอาจส่งเสริมให้ผู้เรียน
เขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเพ่ือจะได้น้าผลไปพัฒนาผล
การจัดกิจกรรมให้ดีขึ นต่อไป 
 2. วิทยากรในการฝึกอบรม ควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมไปตามล้าดับ
ขั นตอน เพ่ือให้การจัดฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ และควรมีความรู้ ความสามารถใน
การทอดข้อมูล ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 3. หลักสูตรฝึกอบรมนี  พัฒนามาจากข้อมูลพื นฐาน ความจ้าเป็น ที่ส้ารวจขั นต้นจากครู 
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ หากจะน้าหลักสูตรฝึกอบรมนี ไปใช้กับครู
สังกัดอ่ืนควรส้ารวจข้อมูลพื นฐาน และความจ้าเป็นในการฝึกอบรม เพ่ือน้าเฉพาะองค์ประกอบที่
ต้องการพัฒนามาด้าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะอ่ืนส้าหรับการพัฒนา
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ 
 2. ควรมีการท้าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในระดับท่ีสูงขึ น 
 3. ควรมีการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

 
COOPERATIVE LEARNING GROUP LEARNING AREA OF OCCUPATIONS AND 

TECHNOLOGY MATHAYOMSUKSASUKSA 1 
 

ดาวรถา  วีระพันธ์ 1 และ ชญาภา  บาลไธสง 2  
Daorathar Weerapan 1   and  Chayapa Banthaisong 2  

 
1 คุรุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) หาค่า
ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 40 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 5 ชุด  
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 5 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สถิติที่ผู้วิจัยใช้
วิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าดัชนีประสิทธิผล   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  85.80/83.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ที่ 80/80   
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.7099   
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to develop group cooperative learning 

activities Area of Occupat ions and Technology in Mathayomsuksa 1 to have the 
efficiency as the 80/ 80 criterion, 2)  to measure the effectiveness Index of g r o u p 
cooperative learning activities, and 3) to study the student’s satisfaction with learning 
by using group cooperative learning activities. The sample that was used in this research 

http://blueberry.cn0ict.com/wordpress/?p=221
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consisted of 40 students in Mathayomsuksa 1 Pratai School Pratai District Nakhon 
Ratchasima Province in the first semester of 2014 by using  Cluster Random Sampling. 
The Tools used consisted of 1) 5 groups cooperative learning activities. 2) 5 cooperative 
learning lesson plans. 3) Achievement Test 4) satisfaction questionnaire of students with 
group cooperative learning activities. The data were analyzed by the use of percentage, 
means, standard deviation and effectiveness Index. 

Result of the study indicated that: 
1.  The efficiency of group cooperative learning activities of Learning Area of 

Occupations and Technology in Mathayomsuksa 1 is 85.80/83.25 that is higher than the 
setted criterion of 80/80. 

2.  Effectiveness Index of group cooperative learning activities of Learning Area 
of Occupations and Technology in Mathayomsuksa 1 is 0.7099. 

3.  Satisfaction questionnaire's students with group cooperative learning activities 
is the most satisfactory level. 

 
ค าส าคัญ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 
Keywords 

Cooperative Learning  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการด าเนินงานต่าง  ๆ ในทุก
บริบทของสังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาของไทยมีการตื่นตัวอย่างมากในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้าน
การศึกษาเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมในด้านทักษะ  และเป็นการฝึกทักษะ การสืบค้น  การคิด
วิเคราะห์  การคิดตัดสินใจของผู้เรียนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้   ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  
2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
ครูผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สอนนั้นจะต้อง เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระที่เรียนรู้นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 
2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรม  และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ และ
ศีลธรรม  สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคม มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจ
ที่ดีงาม  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ  ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  อัน

http://it.kmutnb.ac.th/teacher/FileDL/DrMontean89255816541.pdf
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

54 

จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหา  มี
ทักษะในการด ารงชีวิต  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความดีงาม  และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ตลอดจน
ใช้เป็นพ้ืนฐาน  ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ  ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการท างาน  การใช้
เครื่องมือและมุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ถึงประโยชน์ของสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจในเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต  หรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เช่น  การใช้
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากประสบการณ์ที่สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเวลา  9  ปี  พบว่า  นักเรียนขาด
ทักษะในการคิด  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่กระตุ้นและเร้าความสนใจท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนประทายปีการศึกษา  2556  มีผลการ
เรียนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และจากการสังเกตและศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  1  ในชั้นเรียนปัจจุบัน  ผู้วิจัยได้พบสภาพปัญหา   ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  คือ 
นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์  และทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม  ท าให้นักเรียนไม่สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร  นอกจากนั้นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความพร้อมของนักเรียน  จึงท าให้นักเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน  ซ่ึงจากปัญหา
ดังกล่าวครูผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
และต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจเหมาะสมกับวัยในการเรียนรู้ของนักเรียน  นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออก  เพ่ือให้เกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  และตระหนักในคุณค่าของตนเอง   

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จึงมีแนวคิดที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้  ทักษะการคิด  ทักษะการจัดการกับความรู้  ทักษะการแสดงออก  
ทักษะการสร้างความรู้ใหม่  และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านการใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ความสนใจ  เอาใจใส่ในกิจกรรมการ
เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และมีทักษะ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2557  ให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นหรือไม่ 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับใด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประทาย อ าเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 จ านวน 14  ห้อง จ านวนนักเรียน  473  คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประทาย  อ าเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 จ านวน  1  ห้อง  จ านวน 40 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 ชุด   
  2.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผน 
  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
   1.  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
     1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนประทาย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
   1.2   ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม เช่น ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ
เทคนิควิธีการเขียนชุดกิจกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
   1.3 ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรม ตามขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมดังนี้ วิเคราะห์
ผู้เรียนถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานักเรียน
ศึกษาความยากง่ายในการใช้ค าถาม   การใช้ภาษา   การใช้ตัวอักษร ขนาดและสี การใช้ภาพประกอบ 
และ องค์ประกอบการท ารูปเล่ม 
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    1.4  น าชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพจ านวน  3 ท่าน  ตรวจสอบความถูก
ต้องของเนื้อหาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน  ความเหมาะสมของส านวนภาษา  เพ่ือ
ขอค าแนะน าในส่วนที่บกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  ผลการประเมินพบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทั้ง  5  ชุด  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
       1.5 น าชุดกิจกรรมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
   ขั้นที่ 1  น าไปทดลองแบบรายบุคคล  (One – to – One Testing) โดยการน าชุด
กิจกรรมไปทดลองกับนักเรียน  จ านวน 3  คน ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ  เก่ง  ปานกลาง  และ
อ่อน อย่างละ 1  คน โดยดูเกณฑ์คะแนนจากผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจากการทดลองชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
62.00/61.11   
   ขั้นที่ 2  น าไปทดลองกับกลุ่มเล็ก  (Small  Group Testing)  น าชุดกิจกรรมที่สร้าง
ขึ้นและปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองแบบรายบุคคล  ไปทดลองกับนักเรียน  จ านวน  10  คน ซึ่งมี
ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับเก่ง  3  คน  ปานกลาง  4  คน  และอ่อน  3  คน  โดยดูเกณฑ์คะแนนจาก
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในปีการศึกษาที่ผ่ านมา  จากการทดลอง
กับกลุ่มเล็ก ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.80/70.33   
   ขั้นที่ 3  น าไปทดลองภาคสนาม (Field  Testing)  น าชุดกิจกรรมที่ผ่านการทดลอง
กับกลุ่มเล็กและปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองภาคสนามโดยน าชุดกิจกรรมไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30  คน จากการทดลองชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  80.93/80.56     
   1.6 ได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ น าไปจัดพิมพ์และน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง  
 2.  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ด าเนินตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ  รูปแบบและขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้จากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
  2.2 ออกแบบและวิเคราะห์เนื้อหาในการจัดท าแผนการเรียนรู้  วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 จ านวน  5  แผน ใช้เวลาเรียน  10  ชั่วโมง  ประกอบด้วย 1) หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 2) บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  3) ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  4) ข้อมูล และ 5) สารสนเทศ 
   2.3 การหาคุณภาพ น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  เพ่ือ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลการประเมินพบว่า  แผนการจัดการ
เรียนรู้  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  ทั้ง  5  แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.08  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
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  3.   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพของแบบทดสอบตามข้ันตอนดังนี้ 
   3.1   ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การเขียนข้อทดสอบการวัดผลและประสิทธิภาพผลการศึกษา (สมนึก ภัททิยธนี, 2544)   
   3.2  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือกจ านวน  40  ข้อ  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้    โดยเลือกใช้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.0  ถือเป็นแบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้   
  3.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลการทดสอบมาตรวจให้
คะแนน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบ
แต่ละข้อ คัดเลือกข้อสอบมาจ านวนข้อสอบ 30 ข้อ   
  3.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.76   
  4.  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   4.1   ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจก าหนด
จุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   4.2   สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยก าหนดเกณฑ์การวัดเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  (Rating  Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert)  และน าแบบสอบถามความพึง
พอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  
  4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1
โรงเรียนประทาย  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และหา
คุณภาพโดยการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ( - Coefficient)  ตามวิธีการของคอนบราค 
(Cronbach) (วัญญา  ศิลาภรณ์, 2540)  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  0.81   
  5. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการโดยน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  1  โรงเรียนประทาย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557 
จ านวน 40  คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง มีข้ันตอนการสอนดังนี้ 
  5.1  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 30 ข้อ 
  5.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากชุดที่  1 ถึง 
ชุดที่ 5 ซ่ึงแต่ละชดุกิจกรรม มีข้ันตอนดังนี้  
   5.2.1  ขั้นการเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น  เป็นการเตรียมความพร้อมและเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็น และอยากเรียน 
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   5.2.2 ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย ในขั้นนี้  ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าใน
กิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนศึกษา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม     
   5.2.3 ขั้นการทดสอบย่อย เมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละชุด ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบท้ายชุดกิจกรรมในแต่ละชุด 
   5.2.4 ขั้นคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนโดยน าคะแนนที่นักเรียน
แต่ละคนท าแบบทดสอบได้มาคิดเป็นร้อยละแล้วน าไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละคน โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในตารางค านวณคะแนนความก้าวหน้า 
   5.2.5  ขั้นการยกย่องหรือยอมรับโดยหาผลรวมของคะแนนความก้าวหน้า
ของกลุ่ม  แล้วยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีระดับความก้าวหน้าในระดับยอดเยี่ยม  โดยการติดบอร์ดหน้าชั้น
เรียน  และให้ก าลังใจกลุ่มนักเรียนที่ได้คะแนนน้อย 
  5.3  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากเรียนเสร็จ
เรียบร้อยแล้วทั้ง 5 ชุด โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30  ข้อ 
  5.4  วัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ                
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  วิเคราะห์  ค่าเฉลี่ย  และค่าร้อยละของคะแนนการทดสอบท้ายชุดกิจกรรมในแต่
ละชุด และคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครบทุกชุด  เพ่ือน ามาหาค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (E1 / E2) (กรมวิชาการ, 2545) 
  2.  วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
  3.  วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทดสอบ 

ในแต่ละชดุ
กิจกรรม  (E1) 

ทดสอบ 
หลังเรียน(E2) 

ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 

ชุดที่ 1  เร่ืองหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 

85.80 83.25 85.80/83.25 

ชุดที่ 2  เร่ืองบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร ์                      

ชุดที่ 3  เร่ืองความส าคัญและผลกระทบของ        
          เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชุดที่ 4  เร่ืองข้อมูล 

ชุดที่ 5  เร่ืองสารสนเทศ 

 
จากตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์  พบว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการจากการท า

แบบทดสอบในแต่ละชุดกิจกรรม (E1)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  85.80  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน (E2)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  83.25  ดังนั้น  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  85.80/83.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่  80/80 

ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดังตาราง  2 
 
ตารางที ่2  ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 

รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนเต็ม

ทั้งหมด 
คะแนนทีไ่ด ้

ค่าดัชนี
ประสิทธผิล 

ทดสอบก่อนเรียน 40 30 1200 507 
0.7099 

ทดสอบหลังเรียน 40 30 1200 999 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0 .7099  แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 70.99 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ดังตารางที ่3 
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ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ 
    เนื้อหาวิชา  

4.60 0.65 มากที่สุด 

2. นักเรียนได้รบัความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ 4.71 0.51 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน 
    ได้คิดวิเคราะห์ 

4.73 0.45 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก 

4.51 0.66 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนท างาน 
    ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

4.58 0.58 มากที่สุด 

6. นักเรียนพอใจในการท างานเป็นหมู่คณะ 4.58 0.54 มากที่สุด 
7. รูปภาพ  ตัวอยา่ง  และแบบฝึกหัดที่มีใน 
    กิจกรรมท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา 

4.40 0.65 มาก 

8. เวลาที่ใช้ในการปฏบิัติกิจกรรมเหมาะสม 4.47 0.69 มาก 
9. นักเรียนพอใจการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 4.56 0.59 มากที่สุด 
10. นักเรียนสามารถน าความรูจ้ากการเรียนไป 
     ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

4.53 0.63 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.57 0.60 มากที่สุด 
 
จากตารางที ่4  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
( x ) เท่ากับ  4.57  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60 
 
อภิปรายผล 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  85.80/83.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่  
80/80  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้สร้างอย่างมีระบบ ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ ได้ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
หนังสือเรียน ต ารา ทฤษฎี  และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านการน าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร ผ่านการ
ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและเนื้อหาในกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท า
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ใหก้ิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรินธร  เพ็งสวัสดิ์ 
(2553)  ไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD  ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค  STAD  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.38/80.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าคือ 80/80   และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พรไตร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจับพบว่า
รูปแบบการเรียนรู้นี้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.73/82.44 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  
     2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.7099  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 70.99  ทั้งนี้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ได้แสดงความคิดเห็น  กล้าแสดงออก  
เร้าความสนใจและเสริมแรง ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและส่งเสริมให้นัก เรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสิริกาญจน์  ธนวุฒิพรพินิต (2553) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เท่ากับ 0.7568  คิดเป็นร้อยละ 75.68  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 75.68  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มรินธร เพ็งสวัสดิ์ (2553)  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD เท่ากับ 0.6978 คิดเป็นร้อยละ 69.78 แสดงว่ามีนักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 69.78    
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปรากฏว่า  นักเรียนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.57 เนื่องจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการ
สร้างอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  ได้แสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และสามารถน าความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน และนนทลี พรธาดาวิทย์ วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา อยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.17, S.D. = 0.11) และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มรินธร เพ็งสวัสดิ์ (2553)  ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD  ผลการวิจัยพบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น  ครูผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือการใช้ให้เข้าใจโด
ยะเอียด  เพ่ือจะได้จัดเตรียมเอกสาร  สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  บทบาทของครูและ  นักเรียน  
เพ่ือให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 
 2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ควรให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  และ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ด้วยตัวของนักเรียนเอง   
 3.   ในการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรน าไปใช้ให้เหมาะสมกับ
เวลา ศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาอ่ืนๆ  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 2.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนในด้านต่างๆ 
เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหา และคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 2) น าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปิดสอนในเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 315  คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ดัชนีจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNIModified) และ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  โดยรวมมี
การปฏิบัติในระดับมาก ส าหรับสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
โดยรวมมีความประสงค์ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  พบว่า องค์ประกอบที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ด้านการ
สร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย  รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการภายใน ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามล าดับ 
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  2. กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  
คือ 1) กลยุทธ์การเสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด  2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สร้างความคุ้มค่า ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด  3) กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แก่บุคลากร ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด  และ 4) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก  ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 
   

ABSTRACT 
 The objectives of the research were: 1) to study the current situation and 
the desirable status of management of information and communications technology 
(ICT) in the Basic Education Institutes under the Office of Khonkaen Primary 
Educational services Area 1 and 2 ) to provide the strategies for the management of 
the ICT in the Basic Education Institutes under the aforesaid office. The samples 
taken for the present study were the school administrators and teaching staff in the 
primary schools under the office of the above-mentioned Basic Education Institutes 
with the total number of 315 respondents by multi-stage random sampling. The 
research tool were the depth interviewing and the rating scale questionnaires with 
the Index of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80-1.00 and the reliability 
coefficient at 0.98, by analyzing the Modified Priority Needs Index (PNIModified) and 
Confirmatory Factor Analysis. 
 The  research findings were as follows: 
 1. As regards the current situation of the management  of  information  and  
communications technology (ICT) in the Basic Education Institutes under the Office of 
Khonkaen Primary Educational services Area 1 was on the whole ranked at the high 
level of practice. Meanwhile the aspect of the desirable status of the management 
of the ICT in the Basic Education Institutes under the aforesaid office was on the 
whole ranked at the highest level of it. When the need for the management of the 
ICT in the Basic Education Institutes under the aforesaid office was taken into 
consideration it stood to the fact of cooperation networks, and the second types 
were the internal management, the infrastructure and the personnel development 
respectively.  
 2. As regards the strategies for the management of the ICT in the Basic 
Education Institutes under the above mentioned they were of four strategies:          
1) the strategy in enhancement and maintenance of the ICT infrastructure with 
effectiveness and stability, consisting of six indicators  2) the strategy in reforming the 
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management of the ICT as to reduce the cost with six indicators 3) the strategy for 
developing a body of knowledge and the skills in respect of information technology 
for the staff, consisting of five indicators and 4) the strategy for building cooperation 
networks both internal and external, consisting of six indicators. 
 
ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
Keywords 
 Strategy, Management of Information and Communications Technology, The 
Basic Education Institutes, The Office of Khonkaen Primary Educational Services Area 1 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้อย่างทั่วถึงและไม่มีขีดจ ากัด ส าหรับด้านการศึกษาระบบการศึกษาสมัยใหม่ท าให้โลกในปัจจุบัน
เป็นโลกที่ไร้พรมแดน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กันอยู่ตลอดเวลา การจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นกุญแจส าคัญในการ
แข่งขันในเวทีโลก นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกฝ่ายจึงให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 2545) จึงประกาศนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับแรก (IT 2000) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่สอง ช่วง พ.ศ. 
2544-2553 หรือ IT 2010 เป็นทศวรรษของการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง
และสังคมไปสู่ประเทศที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือน าสังคมไทยไปสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 5 ด้าน 
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (E-Government) เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย์ 
(E-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการผลิต (E-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
สังคม (E-Society) และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (E-Education) เพ่ือให้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา พ .ศ . 2557–2559 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  ภายใต้วิสัยทัศน์  มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พร้อมการประกาศ
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเร่งรัดหน่วยงานในสังกัด
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ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการบริหารจัดการ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) มาตรา 66 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สอดคล้องกับค ากล่าวของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544) 
ซึ่งกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  ความส าเร็จขององค์การจะอยู่ที่ความสามารถในการ
เข้าถึง การประยุกต์ใช้ประโยชน์  และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 ด้วยความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างโดดเด่นจนเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการแสวงหาความรู้ในการสื่อสารและการพัฒนาในทุกมิติ สถานศึกษาจึงควรน า
ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ิมการเรียนรู้และการ
แบ่งปันความรู้  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาและน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต1 
 2. เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Methods Research) โดยใช้เทคนิคเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ การสังเคราะห์เอกสาร การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 3 แห่ง 
การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน และ เทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงส ารวจ  
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนในเขตพ้ืนที่
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ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประกอบด้วย 3 อ าเภอ 152 โรงเรียน รวมจ านวนประชากร 1,745 
คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 315 คน ด าเนินการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยสุ่มตาม
จ านวนสัดส่วนที่ค านวณได้  ดังตารางที่1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหาร จ านวนคร ู รวม 
ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง 

เมือง 106 19 106 19 1,176 19 1,282 232 
บ้านฝาง   16 3 16 3 154 3 170 31 
พระยืน 30 5 30 5 263 5 293 52 
รวม 152 27 152 27 1,593 27 1,745 315 

  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5  ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 40 ชุด พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และ
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่สัมภาษณ์แล้วสรุปเป็นความเรียง ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ 
ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็น โดยใช้ดัชนีจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  (Modified Priority Needs 
Index : PNIModified)   การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัด กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยใช้ ค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity)  ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-อัลคิน 
(Measure of Sampling Adequacy หรือ  Kaiser-Meyer-Olkin : KMO) และ ค่าสถิติวัดระดับ
สอดคล้องความกลมกลืน (Goodness of fit Measures) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 พบว่า 
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  1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  โดยรวมมี
การปฏิบัติในระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.70) ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ( X = 3.79, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ( X = 3.75, S.D.= 0.64) 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( X = 3.67, S.D. = 0.65)  ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X = 3.65, S.D. = 0.77) 
ด้านการบริหารจัดการภายใน ( X = 3.61, S.D. = 0.62) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ( X = 3.50, S.D. 
= 0.84) ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย ( X = 
3.49, S.D. = 0.84) 
  1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 โดยรวมมี
ความประสงค์ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.68) ด้านที่มีความประสงค์มากที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ( X = 4.60, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( X = 4.56, S.D. 
= 0.58) ด้านการบริหารจัดการภายใน ( X = 4.55, S.D. = 0.60) ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X = 
4.54, S.D. = 0.64) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.54, S.D. = 0.66) ด้านการสร้างความร่วมมือ 
ประสานงานเครือข่าย ( X = 4.53, S.D. = 0.75) ด้านที่มีความประสงค์น้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากร
การเรียนรู้ ( X = 4.48, S.D. = 0.72) 
  1.3 ความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  พบว่า 
องค์ประกอบที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย 
(PNI = 0.30) รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการภายใน (PNI = 0.26)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (PNI 
= 0.24) ด้านการพัฒนาบุคลากร (PNI = 0.24) และ ด้านกระบวนการเรียนรู้  (PNI = 0.23)
องค์ประกอบที่มีความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (PNI = 0.20)  
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 
พบว่า   
  2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้  พบว่า  ตัว
บ่งชี้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และมีคุณสมบัติวัดตัวแปรได้
เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  โดยตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก  คือ มีการพัฒนา
ระบบความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (a6) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  0.803 รองลงมาคือ 
มีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านICT ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (a9) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.771 และ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 
และ ด้านวิชาการ (a8) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.763 ตามล าดับ ตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญน้อยที่สุด 
คือ สถานศึกษาก าหนดอัตราส่วนจ านวนคอมพิวเตอร์ ต่อจ านวนนักเรียนส าหรับห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ (a5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.601 ดังภาพที่ 1 
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Chi-square = 34.49  df. = 24  p-value = 0.076 

RMSEA =  0.039   CFI = 0.993   GFI = 0.977   AGFI  = 0.947 
 

ภาพที่ 1  องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
  2.2 ด้านการบริหารจัดการภายใน เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้  
พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้านการบริหารจัดการภายใน และมี
คุณสมบัติวัดตัวแปรได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญที่สุด3 อันดับแรก 
คือ มีการจัดท าแผนพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(b2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.813 รองลงมาคือ มีการพัฒนาหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง (b3) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.808 และ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นรูปธรรม (b5) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.788 ตามล าดับ  ตัวบ่งชี้
ที่มีความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีการก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ (b10) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
0.426  ดังภาพที่ 2 
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Chi-square = 38.22  df. = 29  p-value = 0.074 

RMSEA =  0.041   CFI = 0.992   GFI = 0.970   AGFI  = 0.939 
 

ภาพที่ 2  องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการภายใน 
 
  2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่า  
ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้านการพัฒนาบุคลากร และมีคุณสมบัติวัดตัวแปร
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  โดยตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีแผนการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ee5)  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
0.802 รองลงมาคือ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูง  
(ee6) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.797 และ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ee8) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.790 ตามล าดับ ตัว
บ่งชี้ที่มีความส าคัญน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรจากความสนใจและความ
ต้องการของบุคลากร (ee9) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.704  ดังภาพที่ 3 
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Chi-square = 21.27  df. = 15  p-value = 0.128 

RMSEA =  0.038   CFI = 0.997  GFI = 0.984   AGFI  = 0.951 
 

ภาพที่ 3  องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
  2.4 ด้านการสร้างความร่วมมือ  ประสานงานเครือข่าย  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้  พบว่า  ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้านการสร้าง
ความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย  และมีคุณสมบัติวัดตัวแปรได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาจากค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
โดยตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีแผนการสร้างและประสานเครือข่าย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับภาครัฐ และเอกชน (g6) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.909 รองลงมาคือ  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเครือข่าย (g4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
0.871 และ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
งบประมาณ ด้านสื่ออุปกรณ์ และด้านวิชาการ (g7) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.865 ตามล าดับ ตัว
บ่งชี้ที่มีความส าคัญน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน (g5) ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ 0.767 ดังภาพที่ 4 
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Chi-square = 17.96  df. = 11  p-value = 0.083 

RMSEA =  0.046   CFI = 0.998  GFI = 0.985   AGFI  = 0.946 
 

ภาพที่ 4  องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย 
 
 3. กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถานศึกษา       
ขั้น พ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้   
  3.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ  1) มีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2) มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
รองรับการเชื่อมต่อจากภายนอก และรองรับการเชื่อมต่อเป็นรายบุคคล  3) มีการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  4) มีการพัฒนามาตรฐานเวปไซด์ของสถานศึกษาให้มีข้อมูลที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน และมีช่องทางการเข้าใช้งาน เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  5) มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ และ ด้านวิชาการ   6) มีการพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ 
  3.2 กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างความคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ  1) มีการจัดท าแผนพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  2) มีการระดมทุนเพ่ือพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ  3)  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  4) มี
การพัฒนาหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง  5) มีการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   6) มีการ
ประสานความร่วมมือในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
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  3.3 กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ  1) มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  2) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูง  3) 
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  4) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  5) มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร   
  3.4 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  ประกอบด้วย 6 
ตัวชี้วัด คือ 1) มีแผนการสร้างและประสานเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับภาครัฐ และ
เอกชน  2) มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
งบประมาณ  ด้านสื่ออุปกรณ์ และ ด้านวิชาการ 3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหว่างเครือข่าย  4) มีการเพ่ิมช่องทางในการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
เครือข่าย  5) มีการแลกเปลี่ยนครู บุคลากร วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหว่างเครือข่าย  6) มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
พบว่า มีความต้องการจ าเป็นในด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย มากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจาก  การพัฒนาคุณภาพในปัจจุบัน ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในลักษณะ
ของเครือข่าย  เนื่องจากระบบเครือข่ายเป็นความร่วมมือของกลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่มีจุดหมายและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน จัดกระบวนการให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ส่งเสริมประสานสัมพันธ์ที่ดี 
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งประชาธิปไตยและความสมานฉันท์ การพัฒนางานหรือการ
แก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือ
องค์การเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การ
ด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรื อสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ การสร้างเครือข่าย สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคล
และองค์การได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์การที่อยู่
นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้มี
นโยบายส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554-2556  โดยประสานและจัดให้เกิดการ
มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา แบ่งปัน 
และ แลกเปลี่ยนทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้เพียงพอในการใช้ประโยชน์  และในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ เกตุแก้ว (2554) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานโดยใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า  รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียน
เครือข่ายกัลยาณมิตร มีลักษณะที่ส าคัญคือ การบริหารแบบร่วมมือร่วมใจในลักษณะแบบพ่ีแบบน้อง 
โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนแม่ข่าย และโรงเรียนลูกข่าย ในลักษณะของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
และพัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเลือกใช้และปรับใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดหลักความเพียงพอที่ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเครือข่าย
กัลยาณมิตร ด้วยการจัดการเทคโนโลยีตามรูปแบบนี้ ท าให้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรสูงขึ้น 
  2. กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  
   2.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ เป็นอันดับ 3 ทั้งนี้เนื่องจาก การใช้ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท เข้าถึงระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาให้เป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลทางศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ  ในด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นนับว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการบูรณาการระบบและข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากมีข้อมูลที่
ส าคัญจ านวนมากจะถูกแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การ หากมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ไม่เข้มแข็งแล้วอาจท าให้เกิดช่องโหว่ที่ท าให้สามารถบุกรุกและสร้างความเสียหายให้กับ
ระบบสารสนเทศขององค์กรได้  กลยุทธ์นี้ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระยะ พ .ศ . 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 
(กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2554) ยุทธศาสตร์ที่1 ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนที่เป็นBroadband ให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆได้ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิตารีย์  วิลัยเลิศ (2554) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันจังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านงบประมาณและทรัพยากร ส่วน
ใหญ่เป็นการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรที่จ าเป็น โดยติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือการบริหารงานและเพ่ือการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ Gurr (2006) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการท างานและการใช้ชีวิตที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้สร้าง
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จคือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ความสามารถของโรงเรียนและนักเรียน ในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความเร็วสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีราคาเหมาะสม และสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
  2.2 กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างความคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้  และความมี
ประโยชน์ เป็นอันดับ 4 ทั้งนี้เนื่องจาก ในปัจจุบันการจะจัดหาระบบงาน IT ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานในก ากับรัฐบาลต่าง ๆ มาใช้ จะต้องผ่านการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้
มีการพัฒนาไปมาก จากเดิมที่แต่ละหน่วยงานย่อยมีการสร้างแผนงาน IT ของตนขึ้นมาเอง มาเป็น
การวางแผนแม่บทด้าน IT ขององค์การล่วงหน้าเพ่ือความเข้มแข็งขององค์การ มีการสร้างแผนงานที่
ค านึงถึงความต้องการของหน่วยงานของตน โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนหลักของรัฐบาลหรือ
วาระแห่งชาติ การน า IT มาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและเป็นเรื่องที่ได้รับ
การจับตามองจากผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ดีต้องค านึงถึงการท าให้สารสนเทศเป็นส่วนประกอบที่ท าให้องค์การมีประสิทธิผลสูง อันน าไปสู่ความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม (Stake Holder) กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2552)  กล่าวคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาลโดยมีกลไกระเบียบโครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแลที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ มีความเป็นเอกภาพที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการ  เช่นเดียวกับสมเกียรติ  
ตั้งกิจวาณิชย์ (2545) ได้กล่าวไว้ในรายงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และปัจจัยส าคัญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลส าเร็จต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลีย ว่าปัจจัย
ส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลส าเร็จต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศ
ออสเตรเลีย คือ ความสามารถและความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการก าหนดภารกิจส าคัญเร่งด่วนของการ
ปฏิรูปโรงเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของนราทิพย์ 
เภกะสุต (2557) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาส 
ในเขตอ าเภอเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต1 พบว่ากลยุทธ์หลัก
ที่ 3 คือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างความคุ้มค่าสูงสุด ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์ 
คือ  กลยุทธ์เร่งรัดให้มีผู้ด าเนินการรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม  กลยุทธ์
พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีประสิทธิภาพสูง กลยุทธ์สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกอย่างสร้างสรรค์  
  2.3 กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้  และความมี
ประโยชน์ เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แก่บุคลากร เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคลากร ให้สามารถน าความรู้ในทางเทคโนโลยี
ออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการน าไปใช้ในการสอน การแก้ปัญหา การพัฒนา การคิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์และทักษะ รวมถึงสามารถน ามาใช้ในการ
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ด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรมีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา เมื่อบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีองค์
ความรู้อันที่จะพัฒนาตนเองก็จะท าให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา  สอดคล้องกับ  พันธกิจของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ .ศ. 2552-2556 (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552) กล่าวคือ พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรใน
สาขาอาชีพอ่ืน ๆ ทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
ยุ ท ธศาสตร์ที่  1 ของแผน แม่ บท เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อสารเพ่ื อการศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) คือ ยกระดับความสามารถของ
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นราทิพย์ เภกะสุต (2557) ที่พบว่า กลยุทธ์หลักที่4 เสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง กลยุทธ์สนับสนุนให้ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของการ
จัดการเทคโนโลยีและกลยุทธ์สร้างเสริมแนวทางป้องกันผลกระทบจากภายนอกอย่างชัดเจน ขณะที่ 
Drent & Meelisen (2008) ซึ่ ง ท า ก า ร วิ จั ย เรื่ อ ง  Which Factors Obstruct or Stimulate 
Teacher Educators to use ICT Innovatively? ได้กล่าวว่า สมรรถนะของครูด้านการใช้และ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของครูจะสอดคล้องกับการสอนของครู เนื่องจากครูมี
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการใช้และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
และยังมองเห็นข้อดีและข้อได้เปรียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา ทั้งยังน ามาสู่
การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการรับรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  2.4 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  ประกอบด้วย 6 
ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้  และความมีประโยชน์ เป็น
อันดับ 1 ทั้งนี้เนื่องจาก การสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องที่มีความส าคัญในปัจจุบัน เป็นการจัดระบบให้
กลุ่มบุคคลหรือองค์การ ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายมักจะ
มีผลที่ดีกว่า ผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน ดังนั้น
การสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กล่าวคือ จัดตั้งศูนย์กลางการเชื่อมประสานและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา  รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือร่วมกัน
พิจารณาบริบทของการใช้ข้อมูลของแต่ละฝ่าย  ซึ่งจะเอ้ือต่อการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพ  สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเปิดให้บริการได้ในลักษณะของ
ศูนย์บริการระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับต าบล และพัฒนาเครือข่ายความ
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ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ เพ่ือเอ้ือต่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศไทย รวมถึงประสานและจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนทั้ง
ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้เพียงพอในการใช้ประโยชน์  และในการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน  
เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ ลดช่องว่าง
ระหว่างผู้เรียนในเมืองกับชนบท สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพบูลย์ เกตุแก้ว (2554) ที่ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรเพ่ือยกระดับมาตรฐานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผลการศึกษา พบว่า โรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรได้พัฒนา
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 6 มาตรฐาน เป็น 7 
มาตรฐาน โดยโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรได้พัฒนาเพ่ิมมาตรฐานในข้อที่ 7 คือ มาตรฐาน 7 ด้าน
เครือข่ายกัลยาณมิตร โดยมีการประชุมระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตร เช่นเดียวกับสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ 
(2545) รายงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และปัจจัยส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลส าเร็จ
ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลีย โดยงานวิจัยได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก าหนด
ความส าเร็จ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เครือข่ายสนับสนุนนักเรียน เครือข่ายส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายส าหรับครู เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรก าหนดนโยบายการ
บริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เน้นการปฏิบัติได้จริง 
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรประสานความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากรกับ
ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ และเพ่ือสร้างความมั่นคงยั่งยืน
ให้แก่สถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารการ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทั้ง 4 กลยุทธ์ มีความเป็นประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด และมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในระดับมาก 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ภาค
เครือข่ายจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ยั่งยืน 
  2.3 ครูผู้ สอนของสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันอันจะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แยกตามขนาดโรงเรียน 
  3.2 ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพร้อมด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความตั้งใจคงอยู่ในงาน การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กร ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพและเพ่ือทดสอบ
แบบจ าลองเชิงสาเหตุความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีการรับรู้การสนับสนุนองค์กรเป็นตัวแปรแฝง
ภายนอกมีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวแปรสื่อตัวอย่างการวิจัย  ได้แก่
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 1,197 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากโรงพยาบาลศูนย์ตามพ้ืนที่5ภาคของประเทศไทย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตรวัดชนิดประเมินค่า  5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัยหลักพบว่า 
 1) พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจคงอยู่ในงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความ
พึงพอใจในงานในระดับปานกลางมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก  
 2) แบบจ าลองสมการโครงสร้างความตั้งใจคงอยู่ในงานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจั กษ์  (2= 103.899, p-value= 0 .118, Chi-Square/Degree of Freedom (CMIN/DF) = 
1.181, GFI=0.99, NFI =0.99, RFI=0.98, IFI=0.99, TLI=0.99, CFI= 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA 
= 0.012, RMR = 0.009) 
 3) ผลการทดสอบเส้นทางอิทธิพลพบว่าปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลรวมต่อความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.66 ล าดับสองคือการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีค่าอิทธิพล
รวม 0.48 ส่วนความพึงพอใจในงานไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีค่าอิทธิพลรวม 0.12 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวแปรสื่อ (Mediator) 
ความสัมพันธ์ระว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
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ทั้งสามปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 40 
(R2=.40) 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to investigating the levels of intention to 
stay, perceived organizational support and organizational commitment and to 
examine the causal relationship model of intention to stay through perceived 
organizational support as exogenous variable job-satisfaction and organizational 
commitment as mediators variables. The samples consist of 1,197 professional 
nurses from Regional Hospital Operated by Ministry of Public Health, Office of The 
Permanent Secretary. Questionnaires with 5-level rating scale was employed as the 
research instrument. Descriptive statistics, confirmatory factor analysis and structural 
equation modeling were generated using statistical package.  
 The major results indicated that: 
 1.  Professional nurses had level of intention to stay, perceived 
organizational support and job satisfaction in the moderate level and had level of 
organizational commitment in the height level.  
 2. The structural equation model of intention to stay was supported By the 
empirical data. ( 2 = 103.89, p-value = 0.118, Chi-Square/Degree of Freedom 
(CMIN/DF) = 1.18, GFI = 0.99, NFI =0.99, RFI = 0.98 IFI=0.99, TLI = 0.99, CFI = 0.99, AGFI 
= 0.97, RMSEA = 0.012, RMR = 0.009) 
 3.  The factor on organizational commitment had the highest total influence 
of 0.66 on intention to stay. The factor on Perceived organizational support had the 
second highest total influence of 0.48 on intention to stay. The factor on job 
satisfaction had total influence of 0.12 on intention to stay no significantly (p>.05). 
Job satisfaction and organizational commitment had mediating affects on the 
relationship between perceived organizational support and intention to stay. 
Altogether the 3 factors, which are the causes, were explained the 40 variance of 
intention to stay of professional nurses.  
 
ค าส าคัญ  
 ความตั้งใจคงอยู่ในงาน พยาบาลวิชาชีพ โมเดลสมการโครงสร้าง 
 
Keywords  
 Intention to stay, Professional nurse, Structural equation model 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความส าคัญในการบริหารงานบุคคลเนื่องจาก
เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถ และศักยภาพได้อย่างไม่
สิ้นสุด การลงทุนเพ่ือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กรจะคุ้มค่าเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ
ว่าองค์กรแต่ละแห่งจะสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ไว้กับองค์กรได้นาน
เพียงใดด้วยเพราะการที่พนักงานต้องการท างานในองค์กร เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึง
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ตรงกันข้ามถ้าพนักงานมีความต้องการออกจากงานมากก็
แสดงว่าอาจมีปัจจัยที่เป็นแรงผลักจากองค์กร หรืออาจมีแรงดึงดูดจากภายนอกองค์กร นอกจากนี้การ
ที่บุคลากรส่วนหนึ่งลาออกไปท างานในองค์กรอ่ืน อาจมีผลในทางท าลายขวัญก าลังใจของบุคลากรที่
ยังท างานอยู่ในองค์กร และเริ่มคิดถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงาน คิดถึงโอกาสทางเลือกที่จะ
ไปท างานในองค์กรอ่ืน การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน หรือตั้งใจลาออกจาก
งาน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในการน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล โดยการ
ส่งเสริมการคงอยู่ในงานและป้องกันการลาออกจากงาน เพราะผลจากการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า 
ความตั้งใจคงอยู่ในงานความตั้งใจลาออกจากงาน สามารถท านายพฤติกรรมการคงอยู่ในงาน การตั้งใจ
ออกจากงานได้ดีที่สุด (Mowday, Porter, & Steer 1982; Tett & Meyer, 1993) 
 พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีก าลังคนมากที่สุดในระบบสาธารณสุข ระหว่าง พ.ศ. 
2548-2553 พยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 95 แห่งมีอัตราการ
ลาออกภายในปีแรกของการท างานร้อยละ 48.68 และลาออกภายในปีที่ 2 ร้อยละ 25.57 (กฤษฎา 
แสวงดี, 2551) สถานการณ์การลาออกจากงานของพยาบาลภาครัฐไปสู่เอกชนยิ่งจะมีมากขึ้น จาก
การที่ประเทศไทยมีนโยบายให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย 
และใน พ.ศ. 2558 ประเทศจะเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีการเปิดเสรีเกี่ยวกับอาชีพบริการใน 8
สาขาพยาบาลก็เป็น 1 ใน 8 สาขาวิชาชีพนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่าพยาบาลวิชาชีพอาจจะมีการลาออก
จากภาครัฐไปสู่เอกชนมากข้ึน 
 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องให้ความสนใจ (วิจิตร ศรีสุพรรณ
และกฤษดา แสวงดี, 2551) เพราะการที่พยาบาลลาออกจากงานมาก นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการบริการพยาบาลแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของพยาบาลที่ยังคงปฏิบัติงาน
อยู่ที่ต้องรับภาระงานมากขึ้น จะเห็นได้จากพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์มีการขึ้นปฏิบัติงานล่วงเวลามี
ค่าเฉลี่ยถึง 5.82 เวร (ประมาณ 46.5ชั่วโมง) จากวันหยุด 8 วัน ต่อเดือน (ส านักการพยาบาล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) และจากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพที่ท างาน
ในโรงพยาบาลศูนย์บางแห่งในภาคกลาง ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานว่า เมือมีอายุมากข้ึน ถ้าต้อง
อยู่เวรบ่ายและเวรดึกจะกระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลที่สมรสแล้วต้องดูแล
เลี้ยงดูบุตร ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า “เพ่ือนที่แต่งงานแล้วต่างก็วางแผนที่จะลาออกจากงาน เมื่อท างาน
ครบ 25 ปี เพ่ือรับบ านาญและหางานอ่ืนที่ไม่ต้องอยู่เวร ส่วนรุ่นน้องบางคนก็ไปเรียนปริญญาโทใน
สาขาวิชาอ่ืนเพ่ือจะได้เปลี่ยนงาน”ค าตอบที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบตรงกันคือ “ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอยู่เวร
เท่านั้นที่ท าให้พยาบาลอยากลาออกจากงาน แต่เพราะต้องรับภาระงานหนัก แต่เงินเดือนน้อยและ
ได้รับค่าท างานล่วงเวลาไม่เป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่ท าเทียบกับวิชาชีพอ่ืน ๆ ใน
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โรงพยาบาล” จากสภาพปัญหาความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีการคงอยู่ในงานน้อยลง 
ย่อมส่งผลต่อมาตรฐานบริการพยาบาล การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานจึงมี
ความส าคัญ ส าหรับกรอบแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้ ให้ความส าคัญกับ กระบวนทัศน์ในการศึกษาพฤติกรรมองค์กร The Meso 
Paradigm (House Rousseau & Thomas –Hunt, 1995) โดยการศึกษาปัจจัยทั้งระดับบุคคล และ
ระดบัองค์กร ปัจจัยระดับบุคคล ได้ศึกษา 2 ปัจจัยคือ  

1. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้บุคคลมี
ความรู้สึกดีต่องานที่ท ากระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีทัศนคติที่ดีต่องาน 
การศึกษาความพึงพอใจในงานในมุมมองต่าง จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงาน พอใจหรือไม่พอใจ
ในงานในเรื่องใด ซึ่ง Spector (1997) สร้างแบบวัดความพึงพอใจในงาน (Job – Satisfaction 
Survey: jss) ในมุมมอง (Facet) ด้านต่าง ๆ 9 ด้าน งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ความพึงพอใจใน
งานกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน เช่น การศึกษาของ สุรีย์ ท้าวค าลือ และพนิดา ดามาพงศ์ (2550) 
พบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) ที่พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการคง
อยู่ในองค์กรของพนักงาน 

2. ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) ซ่ึง Mowday, Steers &  
Portor (1979) ให้ความหมายว่า คือความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นของพนักงานกับ องค์กร              
ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ มีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีการใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์กร และมีความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
งานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจอยู่ในงาน /ออกจากงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น อาจารย์พยาบาล (รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ และคณะ, 2555) พยาบาลที่ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ (Dion, et al., 2011) 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรมีการศึกษา
ในหลายวิชาชีพผลการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพอ่ืน      
ต่างพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างปั จจัยทั้งสอง (Garbee et al., 2006;        
ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557) ส าหรับงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความพึงพอใจใน
งาน กับความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ เพราะผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความพึงพอใจใน
งาน มีทั้งมีความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร (Meyer, et al., 2002) ให้
ความเห็นว่าความความพึงพอใจในงานเป็นตัวท านายความผูกพันต่อองค์กรความแตกต่างระหว่าง
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรคือความผูกพันต่อองค์กรเป็นการตอบสนองทาง
อารมณ์ท่ีลูกจ้างมีต่อองค์กร ส่วนความพึงพอใจในงานเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่ลูกจ้างมีต่องาน
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน(simultaneously) ส่วน 
Steers & Mowday (1981) ให้ความเห็นว่าลูกจ้างอาจมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง ทั้งๆที่อาจ
ไม่พอใจต่อด้านใดด้านหนึ่งของงาน  

ปัจจัยด้านองค์กร ได้ศึกษา 1 ปัจจัยคือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (Perceived 
Organizational Support: POS) ซึ่ง Eisenberger et al. (1986) ได้พัฒนาทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์กร
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(Organizational Support Theory) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างส าหรับ
ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างคือทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม (Social Exchange Theory) ที่อธิบายสิ่งส าคัญของการมีความสัมพันธ์กันในทางสังคมก็เพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือความพอใจด้านต่างๆทั้งด้านวัตถุ  ด้านจิตใจ เช่นการได้รับการยอมรับ 
การได้รับการยกย่องการแลกเปลี่ยนอยู่บนบรรทัดฐานการตอบแทน (Norm of Reciprocity) ซึ่งเป็น
กฎทางสังคม (Social Rule) ที่กล่าวว่าบุคคลต้องให้ตอบแทน (Repay) ตามชนิดที่ผู้อ่ืนได้ให้แก่เขา 
เมื่อบุคคลรับรู้ว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืนก็จะเกิดภาวะผูกพัน (Obligation) ที่จะตอบ
แทนบุคคลนั้นในสิ่งที่ดี ดังนั้นเมื่อพนักงานในองค์กรรับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนที่ดีจากองค์กร ก็จะ
รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ จึงพยายามตอบแทนด้วยพฤติกรรม และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตั้งใจ
ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Rhoades & Eisenberger, 2002) 

แนวคิดในเรื่องของการสนับสนุนจากองค์กรจึงหมายถึงการที่พนักงานมองหรือรับรู้ว่าองค์กร
มีความสนใจ ห่วงใยสวัสดิภาพของตนมากน้อยเพียงใด ใน 3 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านการท างาน 
การสนับสนุนโอกาสในการพัฒนา และการให้คุณค่าความส าคัญ 

จากการประมวลผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และส่งผลให้บุคคลนั้นอยู่ในองค์กรจากการสังเคราะห์งานวิจัย
โดย Rhodeและ Eisenberger (2002) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร มีผลต่อความพึง
พอใจในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรทั้งด้านจิตใจ และการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานมี
พฤติกรรมหลีกหนี (การลากิจ ลาป่วย ความตั้งใจออกจากงาน) น้อยลงส าหรับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงการที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล
ศูนย์ มีความคิดที่จะปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ต่อไปไม่วางแผนที่จะออกจากงานหรือเปลี่ยน
งาน 

 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ใน
งาน ความตั้งใจออกจากงานจึงสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดัง
ภาพประกอบที่ 1 โดยมีสมมติฐานว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีนี้ สอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ 
ในงาน(Job Satisfaction) 

 

การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองคก์ร 
(Organizational Support) 

ความผูกพนัตอ่องคก์ร 
(Organizational Commitment) 

 

ความต้ังใจคงอยู่ในงาน 
องค์กร(Intention to stay) 

 

1 

6 

3 

5 

2 

 4 

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของข้อมูลความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ และได้เล็งเห็น
ตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (POS) ที่เป็นมโนทัศน์ที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจแนวใหม่
การน ามาศึกษาเป็นตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous variable) ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมี ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัว
แปรแฝงภายใน (Endogenous variables) ผลของการศึกษาจะท าให้เห็นอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมและอิทธิพลรวมการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความตั้งใจคงอยู่ในงานการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจ
ในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพ 
 2.  เพ่ือทดสอบแบบจ าลองเชิงสาเหตุการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความตั้งใจคง
อยู่ในงานโดยมีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวแปรสื่อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทยขนาดกลุ่มตัวอย่าง Bollen (1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2538) ได้เสนอแนะให้พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่
ต้องการประมาณค่าถ้าพารามิเตอร์มีจ านวนมากควรจะต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้นด้วย
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น  20 ต่อ 1ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อัตราส่วนระหว่างจ านวนพารามิเตอร์
หรือตัวแปรกับหน่วยตัวอย่างเป็น 20 ต่อ 1 หน่วย ซึ่งจากการประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล
สมมติฐานคาดว่าจะมีจ านวนพารามิเตอร์ทั้งสิ้นประมาณ 50 พารามิเตอร์หากใช้อัตราส่วน 20: 1ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน1,000 คนสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนดังนี้ 1) แบ่งโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามภาคต่างๆของประเทศไทยซึ่งมีอยู่  5 ภาค 2) เลือก
โรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มมาภาคละ 2-3 โรงพยาบาลได้ 13 โรงพยาบาล 3) ในแต่ละ
โรงพยาบาลเลือกพยาบาลวิชาชีตามคุณสมบัติที่ก าหนดคือ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติง านที่
โรงพยาบาลศูนย์ ไม่ต่ ากว่า 1 ปี เป็นข้าราชการ พนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างประจ า ท างานอยู่แผนกต่าง ๆ 4 กลุ่ม คือ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วย
พิเศษผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัดอ่ืนๆ เป็นผู้ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบ ถาม 
โรงพยาบาลละ 100 คน รวม 13 โรงพยาบาล ได้ตัวอย่าง 1, 300 คน 
 เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 5 ส่วน เป็นแบบวัดชนิด
ประเมินรวมค่า ประกอบด้วย ข้อความต่างๆ แต่ละข้อความมีมาตรวัด5หน่วย ตั้งแต่ “เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามส่วนที่ 1) เป็นค าถามเกี่ยวกับ
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คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบเลือกตอบและเติมค าในช่องว่างจ านวน 
10 ข้อค าถามส่วนที่ 2) เป็นแบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้
แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่พัฒนาโดย Eisenberger และคณะ (Eisenberger et al. 
1986) ผู้วิจัยเลือกปรับใช้ค าถามจ านวน 14 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .916 ส่วนที่ 3) เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้แบบวัดความพึงพอใจในงานที่พัฒนาโดย Spector (1985)ซึ่งเป็นแบบวัดที่
เขาพัฒนาเพ่ือวัดความพึงพอใจในงานชื่อว่า Job Satisfaction Survey: JSS ต้นฉบับมี 36 ข้อความ
ประกอบด้วยข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 9 มุมมอง (facet) ผู้วิจัยน ามาปรับใช้จ านวน 27 ข้อมี
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .955 ส่วนที ่4) เป็นแบบสอบถามความผูกพัน
ต่อองค์กร ที่ผู้วิจัยสร้างตามแนวคิดของ Mowday, Steers และ Porter (1979) ประกอบด้วยค าถาม
13ข้อ มีความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .927ส่วนที่5)เป็น
แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน ประกอบด้วยค าถาม 4ข้อ เป็นข้อความที่สร้างขึ้นตามแนวคิด
ของ (Mobley et al., 1979) เป็นข้อความทางบวก (ความตั้งใจอยู่ในงาน) 2 ข้อ และข้อความทางลบ
(ความตั้งใจจะออกจากงาน) 2 ข้อ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .827 แบบสอบถามรวมทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ 
ครอนบาคเท่ากับ .973 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยส่ง E-mail ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์และหรือ
โทรศัพท์ติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัยและท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและ
กรอกแบบฟอร์มการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาลส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของโรงพยาบาลพิจารณา ในการพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่างเมื่อผ่านการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย
จากคณะกรรมการวิจัยของโรงพยาบาลแล้วผู้วิจัยติดต่อกับผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือส่งแบบสอบถามให้ผู้ประสานงานแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่างตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนมาให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์หรือส่งกับ
ผู้ประสานงานส่งแบบสอบถาม 1,300 ฉบับได้รับกลับคืน 1,221 ฉบับ (ร้อยละ 93.9) ผ่านการ
ตรวจสอบและน ามาวิเคราะห์ 1,197 ฉบับ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า
ความโด่ง และค่าความเบ้ และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยการวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) ของตัวแปรแฝงโดยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) การทดสอบแบบจ าลองอิทธิพลเชิงสาเหตุความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีการรับรู้การ
สนับสนุนองค์กรเป็นตัวแปรแฝงภายนอกมีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัว
แปรสื่อ (Moderator) โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) โดยใช้
โปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
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ผลการวิจัย  
พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจคงอยู่ในงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.29

จากคะแนนเต็ม 5 ข้อค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงดับที่หนึ่ง คือ ก าลังหางานที่โรงพยาบาลอ่ืนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ข้อค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอันดับที่สอง คือ ถึงแม้โรงพยาบาลอ่ืนรับท างาน 
ก็จะไม่ลาออกส่วนตัวแปรแฝงที่เป็นปัจจัยสาเหตุคือการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความพึง
พอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันมีค่าเฉลี่ย  3.47 และ 3.41 ตามล าดับ ตัว
แปรแฝงที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากคือความผูกพันต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ย 3.74 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตของปัจจัยเชิง
สาเหตุและตัวแปรสังเกตของความตั้งใจคงอยู่ในงานผู้วิจัยได้ค านวณค่าตัวแปรบ่งชี้องค์ประกอบของ
ตัวแปรแฝงโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากการรวมคะแนนค าถามแต่ละด้าน หารด้วยจ านวนข้อค าถาม ส าหรับ
ข้อความทางลบจะปรับเป็นคะแนนข้อความทางบวก (Recode) ดังนั้นทุกองค์ประกอบของตัวแปร
แฝงจึงมีระดับคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดตัวแปรแฝงการรับรู้การสนับสนุนต่อ
องค์การ (A) ความพึงพอใจในงาน (B) ความผูกพันต่อองค์กร (C) และความตั้งใจคอยู่ใน
งาน (D) 

 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 A, B, C, D = ตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง
และตัวช้ีวัด 

A msup1 msup2 msup3 B msat1 msat2 msat3 msat4 msat5 msat6 msat7 msat8 msat9 c 
mcom

1 
mcom

2 
mcom

3 
D 

A การรับรู้การ 
สนับสนุนจาก
องค์กร 

1 .884** .860** .913** .771** .557** .671** .631** .537** .629** .594** .507** .474** .607** .630** .610** .529** .545** .414** 

msup1 .884** 1 .638** .731** .684** .521** .571** .550** .488** .528** .542** .456** .414** .540** .575** .560** .477** .500** .389** 
msup2 .860** .638** 1 .664** .633** .396** .574** .535** .407** .530** .489** .433** .424** .530** .510** .498** .440** .427** .309** 
msup3 .913** .731** .664** 1 .727** .556** .634** .589** .525** .608** .547** .459** .424** .545** .587** .563** .488** .518** .401** 

B ความพึง
พอใจในงาน 

.771** .684** .633** .727** 1 .736** .822** .772** .746** .817** .820** .671** .628** .729** .683** .698** .561** .570** .416** 

msat1 .557** .521** .396** .556** .736** 1 .608** .453** .597** .507** .564** .315** .292** .386** .417** .441** .335** .341** .319** 
msat2 .671** .571** .574** .634** .822** .608** 1 .662** .551** .674** .640** .451** .393** .512** .514** .530** .429** .418** .314** 
msat3 .631** .550** .535** .589** .772** .453** .662** 1 .439** .629** .558** .501** .437** .551** .515** .509** .444** .426** .269** 
msat4 .537** .488** .407** .525** .746** .597** .551** .439** 1 .534** .558** .376** .352** .428** .470** .477** .372** .406** .308** 
msat5 .629** .528** .530** .608** .817** .507** .674** .629** .534** 1 .669** .519** .462** .556** .562** .573** .460** .472** .330** 
msat6 .594** .542** .489** .547** .820** .564** .640** .558** .558** .669** 1 .556** .449** .567** .561** .607** .457** .440** .316** 
msat7 .507** .456** .433** .459** .671** .315** .451** .501** .376** .519** .556** 1 .537** .500** .514** .544** .401** .430** .287** 
msat8 .474** .414** .424** .424** .628** .292** .393** .437** .352** .462** .449** .537** 1 .561** .583** .551** .490** .517** .385** 
msat9 .607** .540** .530** .545** .729** .386** .512** .551** .428** .556** .567** .500** .561** 1 .560** .560** .471** .470** .306** 

C ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

.630** .575** .510** .587** .683** .417** .514** .515** .470** .562** .561** .514** .583** .560** 1 .871** .899** .903** .594** 

mcom1 
 

.610** .560** .498** .563** .698** .441** .530** .509** .477** .573** .607** .544** .551** .560** .871** 1 .677** .659** .471** 

mcom2 
 

.529** .477** .440** .488** .561** .335** .429** .444** .372** .460** .457** .401** .490** .471** .899** .677** 1 .738** .438** 

mcom3 
 

.545** .500** .427** .518** .570** .341** .418** .426** .406** .472** .440** .430** .517** .470** .903** .659** 738** 1** .626** 

Dความตั้งใจคง
อยู่ในงาน 

.414** .389** .309** .401** .416** .319** .314** .269** .308** .330** .316** .287** .385** .306** .594** .471** .483* .626** 1 
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 จากตารางที่  1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดตัวแปรซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงการรับรู้การสนับสนุนต่อองค์การ (A) ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน (B)     
ตัวแปรแฝงความผูกพันต่อองค์กร (C) และตัวแปรแฝงความตั้งใจคอยู่ในงาน (D) เมื่อพิจารณาค่า
ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดแต่ละคู่ มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .01 ทุกคู่โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดของตัวแฝงที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งสามตัว
คือตัวแปรชี้วัดการรับรู้การสนับสนุนต่อองค์การตัวแปรชี้วัดความพึงพอใจในงานตัวแปรชี้วัดความ
ผูกพันต่อองค์กรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเท่ากับ .292 สูงสุดเท่ากับ .634 ส่วนตัวแปรแฝง
การรับรู้การสนับสนุนต่อองค์กรมีความทางบวกกับตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน ตัวแปรแฝงความ
ผูกพันต่อองค์กรและตัวแปรแฝงความตั้งใจคงอยู่ ในงาน มีค่า r = 0.771, 0.630 และ 0.414 
ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรแฝงในกรอบการวิจัย  (Full 
Measurement Model) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติผ่านเกณฑ์
ทุ กข้อ  (Chi-Square = 107.12 p-value = 0.053 ค่ า อัตราส่ วนของ Chi-Square/Degree of 
Freedom (CMIN/DF) = 1.26 GFI = 0.99 NFI = 0.99 RFI = 0.98 IFI = 0.99 TLI = 0.99 CFI = 
0.99 AGFI = 0.97 RMSEA = 0.015 RMR = 0.009) และค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวชี้วัดตัวแปรแฝง
ทุกตัวในโมเดลการวัดมีค่ามากกว่า 0.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวคือการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กร ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ย Variance Extracted (ซึ่ง
ค านวณโดยสูตรค่าเฉลี่ย Variance Extracted = ผลบวกยกก าลังสองของ Factors Loading/n) 
ผ่านเกณฑ์ โดยมีค่า 68.10, 51.26 และ 66.731 ตามล าดับส่วนตัวแปรแฝงความตั้งใจคงอยู่ในงาน มี
ค่ามีค่าเฉลี่ย Variance Extracted 49.02 ซึ่งค่าต่ ากว่าเกณฑ์เพียงเล็กน้อยส่วนค่าความเที่ยงเชิง
โครงสร้าง (Construct Reliability) ที่ค านวณโดยใช้สูตร ความเที่ยงเชิงโครงสร้าง = ผลบวกขอ
น้ าหนักองค์ประกบมาตรฐานยกก าลังสอง/(ผลบวกขอน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานยกก าลังสอง + 
ผลบวกของค่าความคลาดเคลื่อนความแปรปรวนของตัวแปร) ตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัว มีค่าผ่านเกณฑ์
โดยค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.794 ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.954 
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของตัวแบบ (Goodness of Fit) ตาม
สมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างทางทฤษฎีความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ผ่าน
เ ก ณ ฑ์ ทุ ก ค่ า  (Chi-Square=103.89 p-value =0 .118Chi-Square/ Degree of Freedom 
(CMIN/DF) =1.181GFI = 0.99 NFI = 0.99RFI = 0.98 IFI = 0.99 TLI = 0.99CFI = 0.99 RFI = 
0.99AGFI = 0.97 RMSEA = 0.012 RMR = 0.009) และมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ อิท ธิพลมาตรฐาน
แบบจ าลองเชิงสาเหตุความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจใน
งานและความผูกพันต่อองค์กร รายละเอียดดังภาพที 2 และตารางท่ี 2 
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ภาพที่ 2  ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจ าลองเชิงสาตุความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ 
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ตารางท่ี 2 ค่าน้ าหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กรความตั้งใจคง
อยู่ในงาน 

 
 

ปัจจัยที่มี
อิทธิพล 

ตัวแปรแฝงภายใน 
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
การรับรู้การ
สนับสนุน
จากองค์กร 

0.10a 0.38* 0.48* 0.87* - 0.87* 0.43* 0.34* 0.77* 

ความพึง
พอใจในงาน 

-.14a 0.26* 0.12a - - - 0.40* - 0.40* 

ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

0.66* - 0.66* - - - - - - 

R2 0.40 0.75 0.63 

 
a =ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ*=มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
DE=อิทธิพลทางตรง IE=อิทธิพลทางอ้อม TE=อิทธิพลรวม 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการพิจารณาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรซึ่งเป็นตัวแปร
แฝงภายนอกที่มีต่อตัวแปรแฝงภายใน ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจคง
อยู่ในงานโดยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกกับความพึงพอใจ
ในงาน มีค่าเท่ากับ 0.87 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยเชิงสาเหตุการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวน ความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 75 (R2 = 0.75) 
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกกับความความผูกพันต่อ
องค์กร มีค่าเท่ากับ 0.43 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในงาน 
มีค่าเท่ากับ 0.34มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลรวมต่อความความผูกพันต่อองค์กรมี
ค่าเท่ากับ 0.77 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยเชิงสาเหตุการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 
และ ความพึงพอใจในสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กรได้ ร้อยละ 63 (R2 
= 0.63) 
 ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยความผูกพันต่อ
องค์กรสูงสุด มีค่าอิทธิพลรวมในทิศทางบวกเท่ากับ 0.66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ซึ่งเป็น
อิทธิพลทางตรงไม่มีอิทธิพลทางอ้อม รองลงมาคือ ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพล
รวมในทิศทางบวกต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน เท่ากับ 0.48 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.10 (ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ
พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร เท่ากับ 0.38 มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และปัจจัย
ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลรวมต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานเท่ากับ 0.12 (ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ) 
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และอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบ เท่ากับ -0.14 (ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.26 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ใน
ตัวแปรความตั้งใจคงอยู่ในงาน ที่อธิบายได้ด้วยปัจจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรปัจจัยความพึง
พอใจในงานและปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ได้ร้อยละ 40(R2 = 0.40) จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานได้แก่ตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร โดยมีตัวแปรความ
ผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ (Mediator)  
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าระดับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับ
ปานกลางจึงแปลความได้ว่าโดยภาพรวมพยาบาลวิชาชีพยังมีแนวโน้มที่จะท างานในโรงพยาบาลต่อไป
ในระดับปานกลางผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลของ
นักวิจัยหลายคน (Boyle, et al, 1999; Fisher, et al., 1994) ที่พบว่าความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจาริณี ศรีประเสริฐ และคณะ (2551) 
ที่พบว่าพยาบาลร้อยละ 62.25 มีความตั้งใจคงอยู่ในงานในระดับปานกลาง การที่ผลการวิจัยครั้งนี้
เป็นพบว่าความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากลักษณะค าถามที่
ถามความเห็นของบุคคลที่ต้องตอบหรือแสดงความรู้สึกในขณะที่ตอบค าถาม ผู้ตอบแบบสอบถามอาจ
มีเวลาคิดไตร่ตรองวางแผนหรือตัดสินใจในกาตอบค าถามไม่มาก ส่วนใหญ่จึงตอบค าถามระดับ
คะแนนปานกลาง (คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 5 ในมาตรวัด)ยกเว้นผู้ที่วางแผนหรือตัดสินใจที่จะ
ลาออกจากงานหรือย้ายงานไปโรงพยาบาลอ่ืนจึงตอบค าถามตามท่ีได้วางแผนหรือตัดสินใจแล้ว 
 2. ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างความตั้งใจคงอยู่ในงานหลังปรับโมเดลตามดัชนีการ
ปรับโมเดล พบว่าในส่วนของปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพบทางบวกต่อ
การคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมา
(Garbee et al., 2006; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557) ดังนั้น การส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพัน
กับองค์กรจึงมีความส าคัญกับการด าเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์ เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพที่ผูกพัน
และทุ่มเทให้กับโรงพยาบาลจะช่วยให้แต่ละโรงพยาบาลศูนย์  ให้บริการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลเพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรต่ า อาจจะท าให้เกิดผล
กระทบที่ส าคัญหลายประการต่อพฤติกรรมการท างานเช่นการไม่เต็มใจที่จะเสียสละหรือมีส่วนร่วม
รับผิดชอบใดๆต่อส่วนรวมการพยายามหลบเลี่ยงงานและการมีแนวโน้มที่จะขาดงานหรือสมัครใจ
ลาออกจากงาน 
 การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นในงานวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานไม่มีอิทธิพลต่อความ
ต้ังใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กรแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในงานยังมีส่วน
ในการเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลที่ส่งผลให้บุคคลนั้นคงอยู่ต่อในองค์กรในที่สุดความพึง
พอใจในงานจึงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในงานผ่านตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรซึ่งหมายความ
ว่าการที่พยาบาลวิชาชิพมีความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติจะท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรตามมาซึ่ง
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ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวชี้วัดที่ดีในการโยกย้ายงานความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานของแต่ละบุคคล 
และส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กรในที่สุด 
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลรวมต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีอิทธิพล
ทางตรงผ่านปัจจัยระดับบุคคลคือความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้อง          
กับผลการวิจัยที่ ผ่านมา (Fillipova, 2011; Lui, et al 2015; Rhoade & Eisenberger, 2002 ) 
ผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์กร(Organizational Support Theory )  
ที่ Eisenberger, et al. (1986) ได้พัฒนาเพ่ืออธิบายพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ
พนักงาน จากมุมมองของพนักงานที่มองหรือรับรู้ว่าองค์กรมีความสนใจห่วงใยสวัสดิภาพของตน ถ้ามี
การรับรู้ว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีก็จะมีความรู้สึกต้องตอบแทนบุญคุณขององค์กร เกิดความพึงพอใจ
ในงาน และความผูกพันต่อองค์กรและส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน  
 จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรท าหน้าที่เป็นตัวแปรสื่อ 
(Mediators) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ (Full Mediation) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ในงานในระดับสูงคือ 0.87 และมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางและ
ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในระดับสูงคือ 
0.66 การก าหนดวิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลจึงต้องครอบคลุมและส่งผลต่อแรงจูงให้พยาบาล
วิชาชีพเกิดความผูกพันต่อหน่วยงานโดยการสนับสนุนในด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนา รวมถึงการเห็น
คุณค่าการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพความมั่นคงในการจ้างงาน การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยและ
การเดินทางเพราะพยาบาลวิชาชีพมากกว่าร้อยละ 90 เป็นสตรีการจัดเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ให้
เพียงพอ จะช่วยให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพ่ือให้
พยาบาลที่เป็นลูกจ้างประจ าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ รวมถึงการลดความรู้สึกแตกต่างด้าน
สถานะของพยาบาลวิชาชีพกับผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะค่าตอบแทนการอยู่
เวรและค่าล่วงเวลา ซึ่งการจะบรรลุข้อเสนอดังกล่าวได้ 
 ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขควรวางแผนขยายต าแหน่งข้าราชการส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือบรรจุแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างประจ าให้เป็นข้าราชการ เพราะจาก
ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีความตั้งใจคงอยู่ในงาน
น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่เป็นข้าราชการและควรมีนโยบายในกาพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลโดย
การให้การศึกษาและการฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับรายได้ระดับการ
เรียนรู้สามารถเพ่ิมรายได้ของบุคคลดังนั้นการพัฒนาบันไดวิชาชีพทางการพยาบาลจึงมีความส าคัญที่
จะดึงดูดให้พยาบาลที่มีประสบการณ์และความสามารถอยู่ในองค์กรโดยมีการก าต าแหน่งและรายได้
ให้เหมาะสม 
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 โรงพยาบาลศูนย์ควรน าทฤษฎีการสนับสนุนองค์กร (POS) มาเป็นกรอบแนวคิดใน 
การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพเกิดการรับรู้ว่าองค์กร มีความสนใจห่วงใย
สวัสดิภาพของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนด้านการท างาน และด้านการเห็นคุณค่าความส าคัญ
เพราะจากผลการวิจัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งถ้าโรงพยาบาลศูนย์มีการสนับสนุนที่ดี
สอดคล้องกับความต้องการของพยาบาลวิชาชีพท าให้มีการรับรู้ที่ดีก็จะส่งผลต่อแรงจูงใจให้พยาบาล
วิชาชีพ เกิดความพึงพอใจในงานเกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและต้องการท างานในองค์กรไม่คิด
ลาออกจากงาน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัย 
 1. พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยเพ่ิมตัวแฝงภายนอกที่ส่งผล
ต่อตัวแปรแฝงภายในตามแนวคิดทฤษฎีที่แบบจ าลองกระบวนการออกจากงานของ Mowday, et al. 
(1982) ซึ่งน าทฤษฎีสองปัจจัยมาเป็นต้นแบบในการสร้างแบบจ าลองความตั้งใจที่จะคงอยู่ หรือ
ลาออกจากองค์กร เป็นผลมาจาก สองปัจจัย โดยปัจจัยแรกเป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องาน
สามารถน าไปสู่พฤติกรรมความตั้งใจที่จะลาออกและก่อให้เกิดพฤติกรรมการลาออกได้ เช่น ความพึง
พอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันต่องาน ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งาน เช่น การทดลองงาน ความต้องการแรงงาน ความจ าเป็นในชีวิตสมรส ความผูกพันในครอบครัว 
การฝึกงาน ฯลฯ เป็นสิ่งที่สามารถเพ่ิม หรือลดความตั้งใจที่จะลาออกหรือคงอยู่ต่อ ในองค์กรของ
พนักงานได้ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรจะเพ่ิมปัจจัยด้านภูมิล าเนาครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพว่า
อยู่ในเขตจังหวัดที่ปฏิบัติงานหรือไม่หรือเพ่ิมปัจจัยที่อ่ืนๆเช่นภาระครอบครัว นโยบายด้านทรัพยากร
มนุษย์ และเพ่ือให้เข้าใจกรอบแนวคิดอ้างอิงในความตั้งใจคงอยู่ในงานหรือออกจากงานของพยาบาล
วิชาชีพควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี 
 2. ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการน าทฤษฎีการสนับสนุนองค์กรซึ่งเป็น
มโนทัศน์ที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ มาเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบวิจัยเพ่ือพัฒนาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง 
หรืออาจท าการวิจัยเชิงทดลองในลักษณะของการประเมินประสิทธิ์ ผลของกิจกรรมการสอดแทรก 
(Intervention) ทีม่ีผลต่อการพัฒนาองค์กร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
ของวัดในจังหวัดปทุมธานี  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ในการประเมินศักยภาพของวัดดังกล่าว  ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้ แบบ
ประเมินเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยมีผู้ประเมิน 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
จากส านักงานพระพุทธศาสนา, (2) ผู้น าชุมชน, และ (3) นักวิจัย การวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดปทุมธานีมีวัดจ านวน 186 วัด โดยมีวัดที่มีศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวสูง มีจ านวน 39 วัด ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับที่สูง  ส าหรับวัด
อีก 147 วัด พบว่ามีศักยภาพในระดับปานกลาง  การศึกษาครั้งนี้ยังได้น าเสนอวัดในจังหวัดปทุมธานี
ที่ทรงคุณค่าใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ชื่อเสียงของเกจิอาจารย์  (2) รูปเคารพ และวัตถุมงคล (3) 
สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม และ (4) สถานปฏิบัติธรรม 
 

ABSTRACT 
 The main objective of this research is to evaluate the Buddhist tourism 
potential of all temples located in Pathum Thani province. Integration methods 
include both quantitative and qualitative methods to evaluate the potential of the 
temples. For the quantitative method, the study uses an evaluation form as a tool to 
evaluate Buddhist tourist destination. Evaluators of various fields, comprising the 
expert from the Buddhist department, community leaders, and researchers, take an 
effort on focus group and depth-interview in order to get solution.  
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 The research results find that there are 186 temples in Pathum Thani 
province.  Thirty nine temples make up the group with a high potential for Buddhist 
tourism.  The others, 147 temples have moderate level in potential.  This study also 
presents the temples that have well recognized in potential into four aspects (1) 
well-known monks, (2) sacred objects, (3) secco and architecture, and (4) dhamma 
retreat.  
 
ค าส าคัญ 
 ศักยภาพของวัด  แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ  จังหวัดปทุมธานี 
 
Keywords 
 Potential of Temple, Buddhist Tourism Destination, Pathum Thani  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย (ชมพูทวีป) ก่อนคริสต์ศักราช 543 ปี หรือก่อน    
ฮิจญเราะฮ์ศักราช 1,167 ปี ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 2,500 ปี มีคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาพร้อม ๆ 
กับมีประวัติศาสตร์ชาติไทย (กรมการศาสนา, 2554) ในพระพุทธศาสนานอกจากจะมีศาสนบุคคล คือ 
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธบริษัท 4 อัน ได้แก่ พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสกและ
อุบาสิกา และศาสนธรรม คือ หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนพิธี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกด้วย 
 โดยศาสนสถาน-ศาสนวัตถุ ได้แก่ ที่ดินวัด และสิ่งที่ปลูกสร้างในที่ดินวัด เช่น โบสถ์หรือ
พระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอไตร หอสวด กุฏิ นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ของ
พระสงฆ์ เช่น จีวร บาตร ตาลปัตร คัมภีร์ หนังสือธรรมะ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะมีเอกลักษณ์
เฉพาะ  เมื่อมีผู้พบเห็นจะทราบได้ทันทีว่าเป็นศาสนวัตถุ ส่วนศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา เช่น 
โบสถ์ และวิหาร จะมีหลังคาเป็นลักษณะทรงไทย มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  หน้าบรรณ บานประตู 
หน้าต่าง จะมีลวดลายวิจิตรพิสดาร (กรมการศาสนา, 2554) และวัดเป็นสถานที่ท าบุญประกอบพิธี
สงฆ์ในโอกาสต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส าคัญของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  บทบาทหลัก
ของวัดยังคงเป็นสถานที่พ านักของพระสงฆ์และสามเณรใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติ
ธรรม สืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอน และยังมีฐานะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานและรวบรวม
ของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตลอดถึงการเป็น
ศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน  ดังนั้นวัดในปัจจุบันนอกจากจะเป็น 
ศาสนสถานเพ่ือประกอบพิธีสงฆ์และให้สามเณรได้ใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วยังมีบทบาทในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมอีกด้วย (กรมการศาสนา, 2557)  
 วัดจึงเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่มีความส าคัญยิ่งต่อสังคมไทย  เพราะเป็นศูนย์รวม
จิตใจแห่งความเคารพนับถือ และศรัทธา วัดมีส่วนในการธ ารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย และความดี
งามของสังคม และยังคงเป็นสถานที่ส าหรับบ าบัดทุกข์และพัฒนาจิตใจของประชาชน  กล่อมเกลา
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จิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน วัดช่วยให้ประชาชนในสังคมให้เป็นคนดีมีจริยธรรม วัดมีบทบาทต่อการ
ส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา การเชิญชวนให้ผู้คน
เข้าวัดมาร่วมท ากิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนา จึงเป็นการสร้างจิตส านึกให้เกิดความ
ผูกพันเป็นวัฒนธรรมต่อสังคมเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งคุณงามความดี 
 ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงพุทธหมายถึง การเดินทางไปวัด 
โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งเพ่ือความสงบของจิตใจ เช่น สวดมนต์ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือเพ่ือร่วมประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น เป็นการเดินทางไปเพ่ือท าบุญและสาธารณกุศลต่าง  ๆ เพ่ือ
สักการะบูชาพระพุทธรูปและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์  และรวมถึงการชมความสวยงามของวัด ได้แก่ 
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมในวัด นอกจากนี้ยังให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน
หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่ การท่องเที่ยววัด สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาพุทธ รวมถึง การท่องเที่ยวในเทศกาลประเพณีที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดย
ไม่ได้เน้นด้านความสะดวกสบายทางกาย แต่เน้นให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นทางจิตใจ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และธ ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม หลักธรรมทางศาสนาพุทธ   
 จากแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2556 พบว่าแนวโน้มพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและมักเดินทางท่องเที่ยวกับ
ครอบครัวเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ โดยมีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือสักการะไหว้พระ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ เคารพนับถือ มีการปฏิบัติธรรมเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ 
ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวคือช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องและเป็นช่วง
ปิดภาคการศึกษา เป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของตน หากพิจารณาสถานการณ์และ
แนวโน้มตลาดเชิงพ้ืนที่พบว่า ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโต
มากที่สุด มีข้อได้เปรียบที่ส าคัญ คือ การเดินทางที่สะดวกสบาย สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี 
มีกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระ 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการซื้อของรับประทานและของใช้ที่ตลาดโบราณ ถ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยการน าเสนอกิจกรรมด้านงานประเพณี จะส่งผลให้การท่องเที่ยวของภาคกลางเติบโตได้
ในอัตราที่สูง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) ซึ่งจังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
กลางที่มีวัดที่มีศักยภาพเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้ 
 จังหวัดปทุมธานีมีค าขวัญว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระ
ต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” จะเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีมีจุดเด่นที่ส าคัญจุด
หนึ่งที่ไม่ด้อยกว่าจังหวัดอ่ืนแต่ยังขาดการส่งเสริมที่เพียงพอและขาดการประชาสัมพันธ์ที่ตรงจุด ทั้งที่
วัดวาอารามที่เป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานีมีอยู่เป็นจ านวนมากถึง 186 วัด
(ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) โดยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหลายวัด ได้แก่ วัดโบสถ์ 
(สามโคก) วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดสิงห์ วัดไผ่ล้อม วัดเจดีย์หอย วัดป่าภูริทัต วัดมะขาม และวัดศาลเจ้า 
เป็นต้น วัดส่วนใหญ่มีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่งดงามมีความผูกพันกับชุมชนที่มีวิถีชีวิต
ประจ าถิ่นด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาวันส าคัญอยู่
ตลอดมา ได้แก่ การตักบาตรพระร้อย การจุดลูกหนู และ ประเพณพิีธีสงกรานต์  
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 ด้วยผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัยน้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้สถานที่ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะพุทธศาสนสถานในจังหวัด ปทุมธานี เช่น วัดที่เป็นโบราณสถาน และ มีโบราณวัตถุ ได้รับ
ความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2557-2560 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 
4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน (ส านักงานจังหวัดปทุมธานี, 2558) อีกด้วย 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของวัดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพ่ือที่จะได้ดึงศักยภาพ
ที่มีอยู่น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือจังหวัดปทุมธานีและประเทศชาติต่อไป  โดยการน าผลการวิจัยที่ได้นี้มา
เป็นข้อมูลเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดปทุมธานี และน าเสนอต่อจังหวัดเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการน าไปตัดสินใจเพ่ือพัฒนาจังหวัดต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร 
 2. วัดในจังหวัดปทุมธานีมีวัดใดบ้างที่มีศักยภาพการทรงคุณค่า โดยการทรงคุณค่ามี 4 ด้าน 
คือ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และสถานที่
ปฏิบัติธรรม 
 3. วัดในจังหวัดปทุมธานีวัดใดบ้างท่ีมีความโดดเด่นและส าคัญ ทีเ่ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาศักยภาพของวัดที่มีความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่า แบ่งเป็น 4 ด้านที่
ส าคัญได้แก่ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และ
สถานที่ปฏิบัติธรรม 
             3. เพ่ือน าเสนอศักยภาพของวัดที่มีความโดดเด่นและส าคัญ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยต่าง ๆ จ านวน 7 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสารหลักฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลภาคสนามตามแหล่งที่ตั้งของวัด โดยด าเนินการเก็บข้อมูล 
บันทึกภาพ สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกรายการ 
 ผู้วิจัยได้ลงส ารวจพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามอ าเภอต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบสภาพโดยทั่วไปของ
ทั้งจังหวัดและทราบถึงสภาพทั่ว ๆ ไปของวัดต่าง ๆ ในภาพรวมเพ่ือที่จะได้วางแผนในการด าเนินการ
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วิจัยต่อไปได้  ซึ่งจากการลงพ้ืนที่พบว่าวัดแต่ละวัดมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป จึงท าการตัดสินใจ
ศึกษาวัดทุก ๆ วัด ทั้ง 186 วัด เพ่ือจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือ คือ แบบประเมินเพ่ือประเมินศักยภาพของวัด และทดสอบ
เครื่องมือ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้ 
 แบบประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
ศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และ ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดย
ได้พัฒนาจากแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของอิทธิวัตร ศรีสมบัติ และคณะ (2550) 
และปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาโดยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จนได้แบบประเมินซึ่งมี
ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ประกอบด้วย (1) คุณค่าและความส าคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยว ในด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมา (2) ความมีชื่อเสียงของวัด ได้แก่ ความ
เก่าแก่ของวัด การทรงคุณค่า สถานะภาพของวัด คุณค่าทางสังคม การได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง การส่งเสริมศาสนาด้านอื่น ๆ โดยมีคะแนนรวมศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
เท่ากับ 22 คะแนน 
 2) ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ประกอบด้วย (1) สิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (2) สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว (3) ความปลอดภัย และ 
(4) การเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ โดยมีคะแนนรวมศักยภาพ
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เท่ากับ 48 คะแนน  
 โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 70 คะแนน 
 การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี
ของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item-
Operation Congruence หรือ IOC) ระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผลของการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อค าถามในการวิจัย ทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 นั่นคือ แบบประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงพุทธมีความเที่ยงตรง จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้  
 ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินศักยภาพของวัด โดยลงพ้ืนที่เพ่ือ
ประเมินศักยภาพของวัดทุก ๆ วัดในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 186 วัด โดยผู้วิจัยออกแบบให้มีทีม
ท าการลงประเมินวัดจ านวน 3 ทีม คือ  
 ทีมที่ 1 ทีมส านักงานพระพุทธศาสนา เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องของวัดใน
จังหวัดปทุมธานี คือผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการพระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนามีความ
ช านาญงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานีมากกว่า 30 ปี ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถลงเก็บข้อมูล และ
ได้รับการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากวัดต่าง ๆ  
 ทีมที่ 2 ทีมผู้น าชุมชน เนื่องจากการเก็บข้อมูลควรเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ จึงตัดสินใจเลือกผู้น า
ชุมชน ที่เป็นกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีความคุ้นเคยกับวัดต่าง ๆ ใน
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จังหวัดปทุมธานีเพราะได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชุมชนตามวัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า โดยมีผู้น า
ชุมชนที่ร่วมประเมินจ านวน 15 คน 
 ทีมที่ 3 คณะนักวิจัย เพ่ือนักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัด และน าข้อมูลจากการลง
ภาคสนามเพ่ือน ามาประกอบกับการวิเคราะห์ในด้านอ่ืน ๆ ได้ด้วย 
 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลการประเมินวัดจากแบบประเมินศักยภาพของวัด โดยน าข้อมูลที่
ได้จากการประเมินของทั้ง 3 ทีมมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งทั้ง 3 ทีมได้ท าการประเมินวัดทุก ๆ วัดในจังหวัด
ปทุมธานีรวม 186 วัด โดยมีเกณฑ์การแปลผลการประเมินดังนี้  
 การแปลความหมายค่าเฉลี่ย มีการแปลผลดังนี้ ถ้าวัดใดได้คะแนนเฉลี่ยรวม 48 - 70 
คะแนน จะประเมินว่าวัดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีศักยภาพในระดับมาก และถ้าวัดใดได้
คะแนนเฉลี่ยรวม 24 - 47 คะแนน จะประเมินว่าวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีศักยภาพใน
ระดับปานกลาง และหากวัดใดได้คะแนนเฉลี่ยรวม 1 - 23 คะแนน จะประเมินว่าวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีศักยภาพในระดับน้อย 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้น าชุมชน และ พระสงฆ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
ศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่า ซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่าวัดใดที่มีความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่าทั้ง 4 ด้านคือ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูป
เคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 ขั้นตอนที่ 7 สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญศักยภาพของวัด โดยสัมภาษณ์พัฒนาการ
จังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการพระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่าวัดใดที่มีความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่าทั้ง 4 ด้านคือ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูป
เคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยด าเนินการ
สัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ จนกระท่ังได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
    ส าหรับการวิชัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธในจังหวัดปทุมธานี 
 จากการประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 
186 วัด พบว่า วัดที่มีศักยภาพในระดับมากมีจ านวน 39 วัด คิดเป็นร้อยละ 20.97 ส่วนอีก 147 วัดที่
เหลือมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.03 
 โดยวัดที่มีศักยภาพในระดับมาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ วัดพระธรรมกาย วัดโบสถ์ วัดเขียน
เขต วัดชินวราราม วัดมะขาม วัดสายไหม วัดศาลเจ้า วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดพืชอุดม วัดสวนมะม่วง 
วัดอัยยิการาม วัดสุวรรณบ ารุงราชวราราม  วัดเทียนถวาย วัดปัญญานันทาราม วัดเจดีย์หอย         
วัดบางกุฎีทอง วัดประชุมราษฎร์ วัดมูลจินดาราม วัดจันทน์กะพ้อ วัดบางนางบุญ วัดทวีการะอนันต์ 
วัดนพรัตนาราม วัดโพสพผลเจริญ  วัดกลางคลองสี่ วัดไผ่ล้อม วัดอัมพุวราราม วัดธัญญะผล          
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วัดบางหลวง วัดบางกะดี วัดลาดสนุ่น  วัดป่างิ้ว วัดเทพสรธรรมาราม  วัดบึงบาประภาสะวัต           
วัดชัยสิทธาวาส วัดบางนา วัดน้ าวน วัดนาวง วัดคุณหญิงส้มจีน และ วัดบางเตยกลาง 
 เมื่อพิจารณาวัดในแต่ละอ าเภอ วัดที่มีศักยภาพในระดับมาก เรียงตามร้อยละพบว่าวัดที่มี
ศักยภาพสูงได้แก่ วัดในอ าเภอเมือง อ าเภอสามโคก อ าเภอล าลูกกา คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ 
และ ลาดหลุมแก้ว ตามล าดับ ดังเสนอตามตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงวัดที่มีศักภาพระดับมากจ าแนกตามอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
จ านวน 
(วัด) 

วัดที่มีศักยภาพในระดับมาก 
(เรียงล าดับจากมากไปน้อย) 

เมือง 12 

วัดชินวราราม วัดมะขาม วัดศาลเจ้า วัดหงษ์ปทุมาวาส  วัดเทียนถวาย 
วัดบางกุฎีทอง วดับางนางบุญ วัดบางหลวง วดับางกะดี วัดเทพสรธรรมาราม 
วัดน้ าวน และ วัดนาวง 

คลองหลวง 4 
วัดพระธรรมกาย วัดปัญญานันทารามมี วัดทวีการะอนันต์  และวัด
คุณหญิงส้มจีน 

ธัญบุรี 3 วัดเขียนเขต วัดอัยยิการาม และ วัดมูลจินดาราม 

หนองเสือ 2 วัดนพรัตนาราม และ วัดบึงบาประภาสะวัต 

ลาดหลุมแก้ว 1 วัดเจดีย์หอย 

ล าลูกกา 8 
วัดสายไหม วัดพืชอุดม วัดสุวรรณบ ารุงราชวราราม วัดประชุมราษฎร์ 
วัดโพสพผลเจริญ วัดกลางคลองสี่ วัดธัญญะผล และวัดลาดสนุ่น 

สามโคก 9 
วัดโบสถ์ วัดสวนมะม่วง วัดจันทน์กะพ้อ วัดไผ่ล้อม วัดอัมพุวราราม  
วัดป่างิ้ว วัดชัยสิทธาวาส วัดบางนา และวัดบางเตยกลาง  

รวม 39 วัด 
 
 2. ผลจากการส ารวจภาคสนาม การสนทนากลุ่มกับผู้น าชุมชน และพระสงฆ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพของวัด โดยสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
และกิจการพระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนาและพัฒนาการจังหวัด ส าหรับการวิเคราะห์
ศักยภาพของวัดที่มีความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่ า แบ่งเป็น 4 ด้านที่ส าคัญได้แก่ ด้าน
เกจิอาจารย์ ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และสถานที่ปฏิบัติธรรม
นั้น มีรายละเอียดของศักยภาพด้านการทรงคุณค่าในการดึงดูดใจของวัดในจังหวัดปทุมธานีดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด้านเกจิอาจารย์ 
 วัดที่มีเกจิอาจารย์ แบ่งเป็น 2 แบบคือ วัดที่เคยมีเกจิอาจารย์ เพราะปัจจุบันท่านได้
มรณภาพแล้ว กับวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามอ าเภอ ได้แก่  
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 1.  อ าเภอเมืองปทุมธานี : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่ วัดโบสถ์ วัดน้ าวน 
วัดเสด็จ วัดหงส์ปทุมาวาส วัดบางหลวง และมีวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน ได้แก่ วัดบางตะไนย์ วัด
บางกุฎีทอง  
 2.  อ าเภอคลองหลวง : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่ วัดทวีการะอนันต์ 
วัดสว่างภพ และมีวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน คือ วัดพืชนิมิต  
 3.  อ าเภอธัญบุรี : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว และวัดที่มีเกจิอาจารย์ใน
ปัจจุบัน คือ วัดเขียนเขต  
 4. อ าเภอหนองเสือ : ไม่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว แต่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ใน
ปัจจุบัน คือ วัดนพรัตนาราม  
 5. อ าเภอลาดหลุมแก้ว : ไม่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว แต่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์
ในปัจจุบัน ได้แก่ วัดเจดีย์หอย และวัดสุทธาวาส  
 6. อ าเภอล าลูกกา : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่วัดสายไหม วัดกลาง-
คลองสี่ และวัดพืชอุดม โดยมีวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน ได้แก่ วัดสุวรรณบ ารุงราชวราราม และวัดสายไหม  
 7.  อ าเภอสามโคก : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่ วัดบ้านพร้าวนอก วัด
บางนา วัดบางเตยกลาง และ วัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน คือ วัดต าหนัก  
 2.2 ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล 
 วัดในจังหวัดปทุมธานี มีพระพุทธรูปทุกวัด ส่วนรูปเคารพที่เป็นอดีตบูรพาจารย์ อดีตเจ้า
อาวาสที่เป็นรูปหล่อที่เป็นที่เคารพเลื่อมใส มีประชาชนศรัทธา และมีรูปหล่อที่โดดเด่น ดังแสดงโดย
จ าแนกตามอ าเภอต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  อ าเภอเมืองปทุมธานี : วัดบางหลวงมีมณฑปแก้วหลวงปู่ตัน(มีรูปหล่อหลวงปู่ตัน) วัด
เสด็จมีรูปเคารพอาจารย์มูล วัดโบสถ์มีรูปหล่อหลวงปู่เทียน (พระครูบวรธรรมกิจ) วัดน้ าวนมีรูปหล่อ          
พระอาจารย์ภา (พระครูจันทคุณวัฒน์)  วัดเสด็จมีรูปเคารพ อาจารย์มูล (พระครูสาทรพัฒนกิจ)          
วัดหงส์ปทุมาวาสมีรูปเคารพหลวงปู่เอ่ียม (พระครูปทุมวรคุณ) และวัดเทพสรธรรมารามมีรูปเคารพ
หลวงปู่สรวง  
 2.  อ าเภอคลองหลวง : วัดทวีการะอนันต์  วัดหัตถสารเกษตร วัดพระธรรมกาย (หลวงปู่สด) 
 3.  อ าเภอธัญบุรี : วัดเขียนเขต วัดมูลจินดาราม(พระพุทธรูปองค์ใหญ่) 
 4.  อ าเภอหนองเสือ : วัดจุฬาจินดาราม (หลวงพ่อโสธร) 
 5.  อ าเภอลาดหลุมแก้ว : วัดเจดีย์หอยมีรูปเคารพเป็นจ านวนมาก เช่น หลวงปู่ทวด หลวง
ปู่เงิน วัดบ่อทอง และวัดบัวแก้วเกษร (หลวงพ่อด านิมิต) 
 6.  อ าเภอล าลูกกา : วัดประชุมราษฎร์ วัดลาดสนุ่น วัดสายไหม วัดพืชอุดม (มีรูปปั้นนรก สวรรค์) 
 7. อ าเภอสามโคก : วัดโบสถ์มีรูปสมเด็จโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นปางเทศนาธรรม 
รูปหล่อหลวงพ่อพุทธโสธร และหลวงปู่ทวด วัดบางนา และ วัดกร่างมีรูปหล่อพระพุทธ (หลวงพ่อนรสิงห์) 
 2.3 ด้านสถาปัตยกรรม 
 วัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม โดยส่วนใหญ่วัดในปทุมธานีที่เป็น
วัดมอญจะมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมอญ เช่น เจดีย์มอญ เสาหงส์ ธงตะขาบ เป็นต้น ที่มี
ความสวยงาม และน่าสนใจศึกษา โดยวัดในอ าเภอเมือง อ าเภอสามโคก และอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
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ส่วนใหญ่จะเป็นวัดมอญที่มีความเก่าแก่ทรงคุณค่าในความวิจิตรด้านสถาปัตยกรรมแบบมอญ โดยวัด
ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางภาพลักษณ์ท่ีน่าสนใจในสถาปัตยกรรม จ าแนกตามรายอ าเภอดังนี้ 
 1.  อ าเภอเมืองปทุมธานี : วัดที่มีสถาปัตยกรรมมอญที่โดดเด่นได้แก่  วัดโคก วัดฉาง     
วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดโบสถ์ วัดมะขาม วัดส าแล วัดชินวราราม วัดน้ าวน 
วัดบางนางบุญ วัดเกาะเกรียง วัดบางคูวัดกลาง วัดบางคูวัดนอก วัดบางคูวัดใน วัดบางตะไนย์       
วัดเสด็จ วัดบางหลวง วัดบางเดื่อ วัดหนองปรง วัดบางกุฎีทอง และวัดสังลาน  
 2.  อ าเภอคลองหลวง : วัดทวีการะอนันต์มีอุโบสถและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เจดีย์บูรพาจารย์ 
มณฑปแก้วที่เก็บสรีระอดีตเจ้าอาวาส (พระครูปทุมศีละโสภณ) ที่สวยงาม วัดปัญญานันทารามมี
อุโบสถท่ีแฝงไว้ด้วยคติธรรมเหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมะ 
 3.  อ าเภอธัญบุรี : วัดเขียนเขตมีพระอุโบสถ และจิตรกรรมฝาผนัง วัดแสงสรรค์มีโบสถ์
และการจัดวางผังวัดที่สวยงาม  
 4. อ าเภอหนองเสือ : วัดบึงบาประภาสะวัต มีอุโบสถที่สวยงาม มีการจัดวางผังวัดที่
สวยงาม มีสถานที่กว้างขวางเหมาะส าหรับการใช้ประโยชน์ได้มาก 
 5. อ าเภอลาดหลุมแก้ว : วัดสหธรรมาทรรศน์มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่ดู
แปลกตาไปจากวัดอ่ืน ๆ ในปทุมธานี วัดเจดีย์หอยมีความแปลกที่น าเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่มีอายุ
ล้านปีมาก่อเป็นเจดีย์   วัดบ่อเงิน และ วัดบ่อทองมีสถาปัตยกรรมของมอญปรากฏอยู่เช่นเสาหงส์  
วัดบัวขวัญมีศาลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ  
 6.  อ าเภอล าลูกกา : วัดธัญผลมีโบสถ์ท่ีสวยงาม การตกแต่งสถานที่สวยงาม วัดลาดสนุ่นมี
การจัดวางผัง วางระเบียบของวัดได้ดี  วัดดอนใหญ่สร้างศาลามีการสร้างหน้าบันที่สวยงาม วัดสาย
ไหมมีสถาปัตยกรรมที่สวยสะดุดตา เช่น ศาลาการเปรียญ โบสถ์ มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม วัด
คลองชันมีโบสถ์เก่าที่น่าศึกษามีโครงสร้างปูนกับไม้ 
 7. อ าเภอสามโคก : วัดที่มีสถาปัตยกรรมของมอญที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ วัดแจ้ง วัด
ต าหนัก วัดสะแก วัดสามโคก วัดสิงห์ วัดจันทน์กะพ้อ วัดดอกไม้ วัดบางเตยกลาง วัดบางเตยนอก วัด
บางเตยใน วัดเจดีย์ทอง วัดสามัคคิยาราม วัดสุราษฎร์รังสรรค์ วัดไก่เตี้ย วัดชัยสิทธาวาส วัดบางนา  
 2.4 ด้านจิตรกรรม 
 วัดที่มีความงามทางจิตรกรรม มีเกือบทุกวัดมีจิตรกรรมฝาผนัง แต่ที่โดดเด่นและมีความ
เก่าแก่ ได้แก่ วัดบางหลวง จิตรกรรมอยู่ในอุโบสถที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน        
วัดชินวรารามมีจิตรกรรมอยู่ในพระอุโบสถ  วัดโบสถ์ (สามโคก) มีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นมาใหม่ 
 2.5 ด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม 
 วัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักโดยทั่ว  ๆ ไปของประชาชนและมีผู้มา
ปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอ จ าแนกตามอ าเภอมีดังต่อไปนี้ 
 1. อ าเภอเมืองปทุมธานี : วัดโสภารามถือเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 2. อ าเภอคลองหลวง : วัดปัญญานันทาราม วัดพระธรรมกาย 
 3.  อ าเภอธัญบุรี : วัดเขียนเขต 
 4.  อ าเภอหนองเสือ : ไม่มี 
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 5. อ าเภอลาดหลุมแก้ว : วัดเจดีย์หอยมีการจัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจ า วัดสุทธาวาส
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 6.  อ าเภอล าลูกกา : วัดนาป่าพง วัดซอยสามัคคี วัดป่าเจริญราช 
 7. อ าเภอสามโคก : วัดสวนมะม่วง วัดป่าภูริทัต 
 นอกจากนี้วัดในจังหวัดปทุมธานีมีวัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั้งหมด 14 วัด 
ได้แก่ วัดเขียนเขต วัดโสภาราม วัดเปรมประชา วัดสวนมะม่วง วัดบางเตยกลาง วัดปัญญานันทาราม  
วัดซอยสามัคคี วัดนพรัตนาราม วัดพระธรรมกาย วัดชัยสิทธาวาส วัดป่าเจริญราช วัดหัตถสารเกษตร 
วัดสุวรรณบ ารุงราชวรารา และ วัดสุทธาวาส 
 3. วัดที่มีศักยภาพความโดดเด่นและส าคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีความความโดดเด่นและส าคัญ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น ดังนี้ 

1. วัดศาลาแดงเหนือ มีการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมมอญ 
2. วัดโกเมศรัตนาราม มีสถานศึกษาโดยมีทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม และการเรียนการ

สอนระดับอุดมศึกษาส าหรับพระสงฆ์ และฆราวาสโดยทั่วไป 
3. วัดเทพสรธรรมาราม มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ท าบุญในวัดเป็นจ านวนมาก โดย

เน้นไปที่การไปดูดวง สะเดาะเคราะห์ เป็นที่พ่ึงทางจิตใจเมื่อมีปัญหา มีทุกข์ 
4. วัดพระธรรมกาย มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ท าบุญในวัดเป็นจ านวนมาก โดยมีวัดมี

การบริหารจัดการเป็นลักษณะเฉพาะมีลักษณะปิดที่ไม่ให้บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
5. วัดหงษ์ปทุมาวาส มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ท าบุญในวัดเป็นจ านวนมาก โดยเน้นที่

การไปให้อาหารปลา 
6. วัดทวีการะอนันต์ มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ท าบุญในวัดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ

ชมอุโบสถสีชมพู 
7. วัดเจดีย์หอย มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ท าบุญในวัดเป็นจ านวนมาก โดยการไปดู

เจดีย์ที่ท าจากหอยทะเลโบราณอายุมากกว่าพันปี พิพิธภัณฑ์ของเก่า นอกจากนี้ ยังท าบุญ สะเดาะห์
เคราะห์ และนวดแผนโบราณ มีการรักษาโรคโดยสมุนไพร 

8. วัดมะขาม และ 9. วัดศาลเจ้า มีประชาชนมาท่องเที่ยวโดยนอกจากไปชมความ
สวยงามของวัด ให้อาหารปลา ยังมีตลาดที่ขายอาหาร นอกจากรับประทานอาหารในบริเวณร้านค้าที่
อยู่ในบริเวณวัดแล้วยังมีของขายให้เป็นของฝากมากมาย  

10.  วัดโบสถ์ (สามโคก) มีประชาชนจ านวนมากมาท่องเที่ยวในวัดนี้เพราะมีรูปสมเด็จ
พุทธาจารย์โตที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพระหลวงพ่อโสธร และมีสินค้าจากชุมชนมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก 

11.  วัดโพสพผลเจริญ ที่ล าลูกกา มีการบริหารจัดการเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้
ผู้สนใจท าบุญได้หลายรูปแบบทั้งให้อาหารเต่า อาหารปลา ท าบุญสะเดาะห์เคราะห์ ท าให้มี
นักท่องเที่ยวไปเยอะและท าให้ชุมชนมีรายได้ วัดโพสพ มีประชาชนมาท่องเที่ยวโดยนอกจากไปชม
ความสวยงามของวัด ให้อาหารปลา อาหารเต่า ท าบุญ มีที่รับประทานอาหารและของฝากเพ่ือซื้อ
กลับบ้านได้ด้วย 

12.  วัดพืชอุดม มีการจ าลอง นรก สวรรค์ ไว้ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ดู 
13.  วัดสวนมะม่วงมีการสอนปฏิบัติธรรมและมีการจัดสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม 
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14.  วัดลาดสนุ่นเป็นฌาปนสถานของกองทัพอากาศ จึงได้รับการท านุบ ารุงและการ
สนับสนุน ดูแลจากกองทัพอากาศ 
 15. วัดสิงห์ มีโบราณสถานคือเตาโอ่งอ่างที่ข้ึนทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร และ
มีของโบราณที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เช่น พระพุทธรูป เครื่องใช้ เตียงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และมีประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าวัดในจังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพอยู่ในระดับมากและปานกลาง     
ซึ่งอาจเป็นเพราะจังหวัดปทุมธานีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ และมีความหลากหลาย
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพูลสิน อิงคะวัต (2549) ได้
ศึกษาศึกษากลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสภาพการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เพ่ือก าหนด 
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดมีความหลากหลายในด้าน
ต่าง ๆ ของชุมชนซึ่งอาจจัดรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวได้หลายลักษณะ เช่น การท่องเที่ยวท าบุญไหว้
พระ การเที่ยวชมวิถีชนบทไทย การชมโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ การเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2555) ที่ได้ศึกษาทรัพยากร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่าจังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรการท่องเทีย่วทีม่ีศักยภาพสูง  
 2. ผลการวิจัยพบว่าศักยภาพของวัดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในอ าเภอเมือง และ 
อ าเภอสามโคกจะมีศักยภาพในระดับมากมีจ านวนมากกว่าอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดปทุมธานี 
เนื่องมาจากทั้งสองอ าเภอนี้มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่มากกว่าอ าเภออ่ืน ๆ และมีวัฒนธรรมของ
ไทย-รามัญซึ่ งเป็นผู้สร้างชุมชนมาแต่ดั้ งเดิม  ประกอบกับชาวไทย -รามัญมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อิงกับพระพุทธศาสนา และบรรพบุรุษชาวไทย-รามัญ 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย-รามัญ จึงได้มีการสืบทอดทางประเพณี วัฒนธรรมให้ปรากฏพบ
เห็นได้ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สรณ์สิริ รวิโรจน์วรกุล (2551) ที่ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีด้านพ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประเมินมากที่สุด คือ คุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ           
พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2555) ทีไ่ด้ศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจั ยพบว่าจังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากร
ท่องเที่ยวทีมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ด้านประวัติศาสตร์ ด้าน
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธันยา นวลละออง (2547) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวัดและชุมชนริมน้ ามีอุปสงค์การท่องเที่ยวสูงสุด รองลงมาคือ 
กลุ่มแหล่งโบราณคดี กลุ่มวัฒนธรรมมอญสามโคก ด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม
สูงสุดพบว่าอ าเภอเมืองปทุมธานีมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสูง รองลงมาคือ กลุ่มสามโคกซึ่ง
มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีวีถีชีวิตของชุมชนมอญเป็นจุดแข็ง  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. วัดในจังหวัดปทุมธานีที่มีศักยภาพในระดับมาก ซึ่งมีทั้งศักยภาพในการดึงดูดใจการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ และ ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ควรได้รับการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามที่มีความสนใจในด้านนั้น ๆ 
 2. วัดที่มีศักยภาพในระดับปานกลางควรได้รับการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เช่น ห้องน้ า ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ป้ายบอกท่ีตั้ง ความ
สะอาด ความปลอดภัย เพ่ือให้วัดที่มีศักยภาพระดับปานกลางมีศักยภาพสูงขึ้นและรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธได้เพ่ิมมากข้ึน  
 3. วัดในจังหวัดปทุมธานีมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ คือ การทรงคุณค่า
ในความวิจิตรด้านสถาปัตยกรรมแบบมอญ (รามัญ) โดยส่วนใหญ่เป็นวัดมอญที่พบใน อ าเภอเมือง 
อ าเภอสามโคก และอ าเภอลาดหลุมแก้ว ตามล าดับ จึงควรมีการอนุรักษ์และให้ชนรุ่นหลังเห็นซึ่ง
ความส าคัญและความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาทางประวัติศาสตร์ได้ต่อไป 
 4. วัดที่มีความความโดดเด่นและส าคัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แม้ว่าผลการประเมิน
ระดับศัยกภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง เช่น วัดศาลาแดงเหนือ โดยวัดมีการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม
มอญ โดยชุมชนให้ความส าคัญและตระหนักในความเป็นเอกลักษณ์รวมทั้งยังมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของไทย -รามัญได้เข้ามา
ศึกษาเพ่ิมเติมหรือท าให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปกับชนรุ่นหลัง  
 5. วัดที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดปทุมธานีจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแต่ในเฉพาะกลุ่มที่
นิยมการปฏิบัติธรรม เช่น วัดป่า วัดปัญญานันทาราม เป็นต้น ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมได้มีสถานที่ส าหรับศึกษาธรรมะและฝึกปฏิบัติตามจริตของแต่ละบุคคล 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยในลักษณะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยการบูรณาการ
รูปแบบการท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม เช่นเที่ยววัดชมสวนผลไม้ เที่ยววัด
ชมวิถีชีวิต ชมพิพิธภัณฑ์แล้วต่อด้วยการไปดูการปลูกข้าว แล้วเข้าวัด  
 2. เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีมีปราชญ์ชุมชนด้านต่าง ๆ อยู่มาก เช่น ด้านการเกษตร 
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านพืชสมุนไพร จึงควรมีการท าวิจัยในการจัดการความรู้เพ่ือให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป 
 3. สามารถที่จะน าวิธีการในการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือท าการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในจังหวัดอ่ืนๆต่อไปได ้
 4. การศึกษาวิจัยโดยการถอดบทเรียนจากวัดต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ สามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการวิจัยในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้ 
ส าหรับในจังหวัดปทุมธานีที่น่าสนใจ และอาจท าเป็นต้นแบบให้วัดอ่ืน ๆ ได้แก่ วัดโบสถ์ (สามโคก) วัด
มะขาม วัดศาลเจ้า วัดเจดีย์หอย เป็นต้น หรืออาจศึกษาจากวัดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ : การศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎี
ฐานราก การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษากระบวนการต่อรองระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาการจัดการ
การบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ านวน 15 คน โดย
คุณสมบัติเชิงทฤษฎีของผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ติดต่อกับ
อาจารย์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อ
ตัว โดยผลของการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ซึ่งพบว่าประกอบด้วย 3 กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการก่อนการต่อรองผ่านสื่อ
ออนไลน์ ประกอบไปด้วย การเตรียมตัว และการเลือกใช้ค าพูด 2) กระบวนการระหว่างการต่อรอง
ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย ทางเลือกในการเจรจา และการติดต่อซ้ า และ 3) กระบวนการหลัง
การต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วยความพึงพอใจในการต่อรอง และแนวทางปฏิบัติการ
เจรจาต่อรองครั้งต่อไป 
 

ABSTRACT 
 The Negotiation processes between students and teachers in using online 
media: Grounded theory approach. This research is qualitative research and aims to 
study the negotiation process between students and teachers in using online media. 
The key informants were 15 students in Aviation management program, Institute of 
Aviation Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok who have 
experienced using online media with teachers. The interviews were used as a tool for 
research by one-on-one in-depth Interview. The results of the study reflect the 
negotiation process between students and teachers through online media. Which 
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was comprised of three key processes: 1) Pre-negotiated processes through online 
media, including preparation and use of words 2) During the negotiations processes 
through online media, including Intervention and Resend, and 3) After negotiations 
processes through online media, including satisfaction negotiations and guidelines for 
the future.  
 
ค าส าคัญ 
 กระบวนการต่อรอง สื่อออนไลน์ การเจรจาต่อรอง 
 
Keywords 
 Negotiation processes, Online Media, Negotiation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสารท าให้โลกในยุคปัจจุบัน
เข้าสู่ยุคดิจิตอล ความก้าวหน้าดังกล่าวท าให้กระบวนการติดต่อสื่อสารของคนในสังคมไทยและสังคม
โลกเกิดความสะดวกสบาย ท าให้ช่องว่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลมีขนาดเล็กลง ความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารที่เกิดจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนารูปแบบของ
เทคโนโลยีที่ท าให้ผู้สื่อสารสามารถน าติดตัวเพ่ือใช้ในการติดต่อได้ตลอดในทุกเวลาและสถานที่ โดย
อุปกรณ์ ในการสื่อสารที่ ส าคัญอย่างเช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) รวมทั้ งแอปพลิ เคชั่ น 
(Application) บนสมาร์ทโฟน ท าให้เกิดช่องทางในการสนทนาที่หลากหลายมากกว่าการสนทนาผ่าน
โทรศัพท์ด้วยการสนทนาผ่านข้อความ (Chat) บนแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกันโดยรูปแบบ
แอปพลิเคชั่นส าหรับการสื่อสารนั้นมีหลายแบบ เช่น ไลน์ (LINE), เฟสบุ๊ค แมสเซ็นเจอร์ (Facebook 
Messenger) เป็นต้น (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556)  
 รูปแบบการสื่อสารข้อมูลของบุคคลมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ผู้ส่งสาร ข้อมูล (สาร) และ
ผู้รับสาร ทั้งนี้การสื่อสารด้วยวิธีการใดก็ตามสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการคือ การที่ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง มีความครบถ้วน และทันเวลา ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมีข้อจ ากัดอย่างมาก
ในหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้การใช้ชีวิตที่เร่งรีบส่งผลให้รูปแบบและวิธีการสื่อสารแบบเดิมไม่สามารถ
ตอบสนองการสื่อสารในยุคปัจจุบันได้ (พิชิต วิตรบุญยรักษ์, 2554)  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่าพฤติกรรมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่เคยบริโภคสื่อผ่าน โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ซึ่ง
ในปัจจุบันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางส าคัญอันดับหนึ่งที่บุคคล
เลือกใช้ในการบริโภคสื่อ จากสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2554 พบว่ามีผู้เคยใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก
มากกว่า 2 พันล้านคน โดยคิดเป็นอัตราส่วนถึง 1 ใน 3 ของประชากรโลก ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต
มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2554 มีปริมาณผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 5 เท่า ส่วนสถิติ
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ผู้ใช้งานในประเทศไทย พบว่าจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตประมาณ 6 ล้านคนต่อวัน (พงษ์มนัส       
บุศยประทีป, 2558) 
 อย่างไรก็ตามในการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นผู้สื่อสารทั้งสองฝ่าย อาจมีข้อโต้แย้งระหว่าง
กันเกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อยุติและเกิดความพึงพอใจ บุคคลจ าเป็นต้องใช้การเจรจาต่อรองเข้ามาเป็นตัว
ช่วย ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการต่อรองในแต่ละครั้งจะท าให้ความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนอง โดยกระบวนการต่อรองนั้นจะสร้างประสบการที่ท าให้บุคคลสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การต่อรองในการซื้อขายสินค้า การต่อรองระหว่างพ่อแม่กับลูก เป็นต้น 
นอกจากนี้ในการด าเนินธุรกิจการต่อรองมักมีผลต่อความส าเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การ
ต่อรองจะมีความส าคัญมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเด็นที่คู่สนทนาน ามาเจรจาต่อรอง (เกียรติศักดิ์ 
วัฒนศักดิ,์ 2553)  
 ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ครู-อาจารย์ ผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา ต่างต้องมีการ
สื่อสารระหว่างกันเพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง อันน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้
ด้านวิชาการรวมทั้งทักษะที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสมถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีการบิน
เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการการบิน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมาจ านวนนักศึกษา
ได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการขององค์การด้านการบิน การบริหารจัดการด้าน
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์  ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับนักศึกษา
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเจรจากับอาจารย์ผู้สอนหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเจรจาไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรียน การเข้าสังคม รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้อาจารย์และสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์ ออกแบบ รวมทั้งหา
แนวทางในการให้ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์  เพ่ือให้
เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
             เพ่ือศึกษากระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาโดยใช้หลักของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาของการ
สร้างทฤษฎีฐานราก (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2554) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านการสื่อสารออนไลน์ เพ่ือศึกษาพ้ืนฐานความคิดของ
กระบวนการที่ใช้ในการอธิบายการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่จะน าไปสู่การสร้างทฤษฎี
ฐานรากเพ่ือสร้างทัศนคติความเข้าใจ ความต้องการการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวตัวตัว และผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อออนไลน์ติดต่อกับอาจารย์ซึ่งจะเป็น
ตัวแทนที่ดีกับโจทย์วิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ซ้ าหลายครั้งจนกระทั่งถึงจุดอ่ิมตัว    
จนข้อมูลซ้ าที่ให้ผลเช่นเดิม จ านวนทั้งหมด 15 คน  
            การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล 3 วิธีการ ได้แก่ 
 4.1 การศึกษาเอกสาร (Document Anlysis) เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา
ต่อรอง 
 4.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ านวน 15 คน เพื่อน าข้อมูลไปสร้างทฤษฎีฐานราก โดยผู้วิจัยเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการเก็บข้อมูล ด้วยแนวค าถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
 4.3 การบันทึกเสียง ในการสนทนาผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือบันทึกเสียงการ
สนทนาทุกครั้ง (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2551) 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อรอง และผู้วิจัยมี
แนวค าถาม (Interview Guide) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิด จ านวน 22 ข้อ ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และผู้วิจัยมีการใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก ปากกา แฟ้มเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 
 แนวค าถามในการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 - นักศึกษาไดข้้อมูลในการติดต่ออาจารย์ได้อย่างไร 
 - นักศึกษามีการเตรียมตัวอย่างไรในการติดต่อกับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ 
 - นักศึกษามีวิธีการเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไร 
 - นักศึกษาต่อรองกับอาจารย์ในประเด็นใดบ้าง 
 - ปฏิกิริยาในการตอบกลับหลังจากที่นักศึกษาติดต่อผ่านสื่อออนไลน์กับอาจารย์เป็นอย่างไร  
 - หลังจากท่ีนักศึกษาได้เจรจาต่อรองกับอาจารย์ส่วนใหญ่ผลที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร 
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            การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยท าการถอดเสียงบันทึกจากการสัมภาษณ์ ในแต่ละวันที่เก็บ
รวบรวมจากเครื่องบันทึกเสียง ผู้วิจัยอ่านข้อมูลทั้งหมด จากนั้นมาจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็น
ต่าง ๆ พิจารณาข้อมูลที่ได้แต่ละครั้งว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะตอบค าถามได้หรือไม่ และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล
และบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์ แล้วน าไปจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเพ่ือหาข้อสรุป ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Strauss and 
Corbin (1998) ดังนี้ 1) การเปิดรหัส (Open Coding) น าข้อมูลมาแยกเป็นหมวดหมู่และหมวดย่อย 
2) การหาแก่นของรหัส (Axial Coding) ก าหนดปรากฏการณ์หลักจากหมวดใดหมวดหนึ่ง และ
พิจารณาความสัมพันธ์ 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) จัดหมวดหมู่ต่าง ๆ แล้วน าหมวดหมู่ที่
ได้สร้างนั้นอธิบายปรากฏการณ์ และ 4) พัฒนาทฤษฎี (Development of a theory) น าเสนอ
ทฤษฎีในรูปข้อความ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ โดยทฤษฎีสามารถบอกปรากฏการณ์ผ่านเงื่อนไข   
ต่าง ๆ  
            การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่ง
ทวีศักดิ์ นพเกษร (2551) ได้อธิบายว่า การตรวจสอบสามเส้าข้อมูลเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมนั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล คือเปรียบเทียบและตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลในเรื่อง เวลา สถานที่ และบุคคลกรณีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความขัดแย้งไม่
ตรงกันกับข้อมูลที่ได้จากผู้สัมภาษณ์คนใดคนหนึ่ง ผู้วิจัยน าค าถามเดิมสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งโดย
เปลี่ยนเวลา สถานที่ต่างกัน เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามอีกครั้ง เป็นการยืนยันและหาข้อสรุป
ข้อมูลนั้นให้เกิดความชัดเจน กระทั่งข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม จนข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัว จากนั้น
น ามาจัดกระท าข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎี  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษานี้ผู้วิจัยได้แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ก่อนการต่อรองออนไลน์ 
  - การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง  
 ผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีการเตรียมตัวก่อนติดต่อกับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
นักศึกษาจะติดต่อออนไลน์กับอาจารย์ผ่านช่องทางไลน์ (LINE) และ เฟสบุ๊ค แมสเซ็นเจอร์ 
(Facebook Messenger) แต่ที่นิยมใช้คือการสนทนาผ่านไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้ไอดีไลน์ (Line 
User ID) อาจารย์มาจากไลน์กลุ่มเพ่ือนที่มีอาจารย์อยู่ในกลุ่มสนทนาอยู่แล้ว จึงเพ่ิมอาจารย์เป็นเพื่อน 
หรือไดจ้ากการบันทึกเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เข้าไปในเครื่องโทรศัพท์ และหลังจากนั้นไลน์อาจารย์ก็จะ
เข้ามาโดยอัตโนมัติ นักศึกษามีความวิตกกังวลในการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละครั้งกับ
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อาจารย์ว่าอาจารย์จะตอบอย่างไร กลัวอาจารย์ไม่เข้าใจในการสื่อสาร จึงต้องมีการเตรียมตัวและเรียบ
เรียงค าที่จะใช้สนทนากับอาจารย์  
  - การใช้ค าพูด   
 นักศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวโดยการคิดและเรียบเรียงค าพูดต่างๆ ให้เหมาะสมพร้อม
สนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้สนทนากับเพ่ือน บางครั้ง
ในขณะสนทนา นักศึกษาเลือกใช้สติกเกอร์ซึ่งเป็นบริการเสริมที่บริษัทผู้ผลิตไลน์มีให้บริการโดยไม่คิด
มูลค่า หรือต้องจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ในการสนทนา นักศึกษาใช้สติกเกอร์นี้เพ่ือสื่อสารแทนค าพูด หรือ
แสดงอารมณ์ผ่านการสนทนาร่วมด้วย เพ่ือให้การสนทนานั้นไม่ดูเป็นทางการจนเกินไป แต่มัก
ระมัดระวังในการใช้สติกเกอร์ด้วย โดยต้องเลือกสติกเกอร์ที่มีลักษณะสุภาพและเหมาะสม 
 2. ระหว่างการต่อรองออนไลน์ 
  - การต่อรองกับอาจารย์ 
 ในการติดต่อกับอาจารย์แต่ละครั้งนักศึกษาจะมีวัตถุประสงค์ในการเจรจากับอาจารย์คือ
การขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ในเรื่องต่างๆ และนอกจากการขอความช่วยเหลือแล้วยังมีการ
เจรจาต่อรองเกิดขึ้นด้วย นักศึกษามักจะขอร้องและต่อรองกับอาจารย์ผ่านการสนทนาผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ โดยประเด็นที่มักใช้ต่อรองคือ การเข้าชั้นเรียนหากมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเข้าเรียนสายก็
จะแจ้งให้อาจารย์ทราบผ่านไลน์ การต่อรองเรื่องงานที่มอบหมายในขอบเขตงานและปริมาณของงาน 
การต่อรองในเรื่องเวลาในการส่งงานหากนักศึกษายังท างานไม่เสร็จในระยะเวลาที่ผู้สอนก าหนดไว้  
  - ทางเลือกในการเจรจา  
 เมื่อการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เกิดขึ้นและอาจารย์ไม่ยอมรับข้อเสนอของ
นักศึกษา อาจารย์ก็จะให้ทางเลือกอ่ืนหรือนักศึกษาน าเสนอทางเลือก โดยทางเลือกนั้นเป็นที่ยอมรับ
ของทั้งสองฝ่าย หากอาจารย์ไม่ให้ทางเลือกหรือทางเลือกที่นักศึกษาต่อรองกับอาจารย์ไม่ประสบ
ความส าเร็จ นักศึกษาก็จะจบการสนทนานั้นลง 
  - การติดต่อซ  า   
 หากอาจารย์ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับผ่านการสนทนา เนื่องมาจากอาจารย์ไม่ว่าง ภายหลังที่
อาจารย์ได้เปิดอ่านข้อความที่ส่งไปแล้วแต่ไม่ได้ตอบกลับ นักศึกษาใช้วิธีการติดต่อกลับไปอีกครั้ง โดย
ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะตอบกลับมาหลังจากท่ีมีการติดต่อซ้ ากลับไป 
 3. หลังการต่อรองออนไลน์ 
  - ความพึงพอใจในการต่อรอง 
 นักศึกษาเลือกใช้การสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์เพราะสะดวก ประหยัด และ
อาจารย์สามารถตอบโต้ได้ในเวลาที่อาจารย์ว่าง และการติดต่อโดยการโทรศัพท์อาจท าให้รู้สึกว่าไม่
กล้าพูดคุย กลัวเสียงอาจารย์ เมื่อเปรียบเทียบกับการติดต่อกับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์จะท าให้
กล้าที่จะพูดกับอาจารย์มากกว่า และความพึงพอใจจากการสนทนาออนไลน์นักศึกษามีความพึงพอใจ
เพราะนักศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ หรือข้อเสนอที่มี ประโยชน์ ท าให้ปัญหาของ
นักศึกษาได้ถูกคลี่คลายลงไป 
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  - แนวทางในการปฏิบัติครั งต่อไป 
 ในตอนแรกก่อนการสนทนาต่อรองกับอาจารย์ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ส่วนใหญ่นักศึกษา
จะไม่กล้าติดต่อกับอาจารย์ เพราะรู้สึกกังวลในการสนทนากับอาจารย์ แต่ในครั้งต่อไปนักศึกษาก็จะรู้
วิธีการเตรียมตัวที่ดี มีทักษะและประสบการณ์จากการสนทนาที่ผ่านมา ค าแนะน าจากอาจารย์บาง
ท่านที่ให้ค าแนะน าว่าในการสนทนาออนไลน์สิ่งที่ต้องระวังคือ ค าพูดในไลน์ ต้องมีหางเสียง ต้องระวัง
ภาษาที่ใช้ อย่างไรก็ตามช่องทางในการสนทนาออนไลน์ก็มีประโยชน์และนักศึกษายังคงเลือกที่จ ะใช้
การติดต่อออนไลน์กับอาจารย์ในครั้งต่อ ๆ ไป 
 ข้อสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย การต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างการ
ต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ และหลังจากต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ (ดังแผนภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ 
 

ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. คุณลักษณะของอาจารย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเตรียมตัวก่อนการสนทนาออนไลน์ โดย

นักศึกษามีความวิตกกังวลในการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละครั้ง จึงมกีารเตรียมตัวและเรียบ
เรียงค าที่จะใช้สนทนากบัอาจารย์ ให้เหมาะสมพร้อมสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์  

2. การต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ ในแต่ละนักศึกษาจะมี
วัตถุประสงค์ในการเจรจากับอาจารย์คือการขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ในเรื่องต่าง ๆ โดยประเด็น
ที่มักต่อรองคือ 1) การเข้าชั้นเรียน 2) งานที่มอบหมาย และ 3) ก าหนดเวลาในการส่งงาน 

3. นักศึกษาเลือกใช้การสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์เพราะสะดวก ประหยัด 
และอาจารย์สามารถตอบโต้ได้ในเวลาที่อาจารย์ว่าง และการติดต่อโดยการโทรศัพท์อาจท าให้รู้สึกว่า
ไม่กล้าพูดคุย กลัวเสียงอาจารย์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่างานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก่อนการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์    
2) ระหว่างการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ และ 3) หลังการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย

ก่อนการต่อรอง 
ผ่านสื่อออนไลน์ 

 การเตรียมตัว 
 การเลือกใช้ค าพูด 

 

ระหว่างการต่อรอง 
ผ่านสื่อออนไลน์ 

 ทางเลือกในการเจรจา  
 การติดต่อซ้ า   

 

หลังการต่อรอง 
ผ่านสื่อออนไลน์ 

 ความพึงพอใจในการ
ต่อรอง 
 แนวทางปฏิบัติครั้ง
ต่อไป 
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ของเกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ (2553) ที่ได้ก าหนดขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนก่อนการเจรจา ขั้นตอนระหว่างการเจรจา และขั้นตอนหลังการเจรจา ในการติดต่อกับ
อาจารย์ผ่านการสนทนาออนไลน์ประเด็นที่นักศึกษามักจะต่อรองด้วยก็คือ การเข้าชั้นเรียนหากมีเหตุ
จ าเป็นที่จะต้องเข้าเรียนสายก็จะแจ้งให้อาจารย์ทราบผ่านไลน์ (LINE) การต่อรองเรื่องงานที่
มอบหมายในขอบเขตงานและปริมาณของงาน การต่อรองในเรื่องเวลาในการส่ง เมื่องานนั้นยังไม่เสร็จ
ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่เข้าถึง
ได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานทั้งในด้านของการลดข้อจ ากัดด้านเวลา หรือสถานที่ ทั้งนี้ยังสร้างการมี
ส่วนร่วม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ได้ง่ายขึ้น (ธาริณี 
นาคเมธี, 2557) เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ได้รับการยอมรับว่าท าหน้าที่เป็นสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่คุ้มค่า และมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษ (Paul et al., 2014) 
ทั้งนี้การสื่อสารออนไลน์ยังท าให้ได้รับความภูมิใจ การได้รับการยกย่องจากผู้ อ่ืน และคุณภาพ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วย (Patti and Jochen, 2011) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. นักศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเจรจา
กับอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาก
การเจรจาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรียน การเข้าสังคม รวมทั้งการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 
 2. อาจารย์สามารถน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์ ออกแบบ รวมทั้งหาแนวทางในการให้
ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ให้เกิดความชัดเจนและสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความเหมาะสมกับรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน 
 3. สถานศึกษาสามารถพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง 
คณาจารย์ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการขอรับค าปรึกษา อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ด้านการเดินทาง เวลา หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่น  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรศึกษากระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการเพิ่ม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ส าหรับการประเมินนักศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันในผลการศึกษาให้มากขึ้น 
 2. ควรมีวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยวิธีการต่อรองระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์กับกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์แบบเผชิญหน้า (Face 
to face) 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
          การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) 
เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ านวน 2 หมู่เรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติทดสอบค่าที และค่าเอฟโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-way ANOVA with Repeated Measures) 

   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 37.16 สูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 23.20 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 28.52 แตกต่างกับ ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  

2. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ 
นักศึกษากลุ่มทดลองหลังการเรียน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. คะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ 
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จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอย่างต่อเนื่องจะมีการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น 
 

ABSTARCT 
    The development for Critical Thinking of Students in Early Childhood 

Education Program by Using Problem–based Learning is an experimental research, 
which has purposes to: 1) Compare the critical thinking and academic achievement of 
the students before and after the learning process by using problem-based learning, 
2) Compare the critical thinking and academic achievement of the students after 
performing an experiment between the experiment group who has been taught by 
using problem-based learning and a regular group who has been taught by a normal 
learning process, and 3) Study the development of critical thinking of the students in 
the experimental group who has been taught by using problem-based learning. The 
experiment groups used in this research is the 4th year students in Early Childhood 
Education Program, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University, which 
consists of two groups; the experiment group who has been taught in “Learning and 
Experience Process for Young Children” course by using a problem- based learning, 
and the regular group who has been taught the normal learning process. The tools 
used in research are interview form, lesson plan, critical thinking form, and learning 
achievement form. And the hypothesis testing was performed by T-test, and F-test 
using One-way repeated using ANOVA. 

     The results are as follows 
1.  The scores of critical thinking ability of the students who has been taught 

by the problem-based learning is average to 37.16, which is higher than before 
performs learning process that is equal to 23.20. And the academic achievement score 
after learning process is average to 28.52, which the differences between before and 
after learning process using the problem-based learning is significantly at .01 

2.  The score of critical thinking ability and academic achievement of the 
students after learning process in the experimental group are higher than those in the 
control group at statistically significant .01 

3.  An improvement of critical thinking scores of students in the experiment 
group, who has been taught in by using a problem - based learning 3  times are by 
which the 3 rd time is greater than the 1 st time and the 2 rd time with statistically 
significant at .0 1 .  The result shows that the experiment group who have been 
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continuously arranged by using problem - based learning would have a higher critical 
thinking. 

 
ค าส าคัญ 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การคิดวิจารณญาณ 
 
Keywords 
 Problem – Based Learning, Critical Thinking 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สังคมโลกเต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่าง
สูงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จนมีค ากล่าวว่าเราก าลังอยู่ ใน “ยุคข้อมูลท่วมท้น” หากเราไม่
สามารถจ าแนกแยกแยะ คิดพิจารณาให้ดีก็จะมีปัญหากับข้อมูลบิดเบือนหรืออาจถูกหลอก ถูกโกงได้
ง่ายเนื่องจากข้อมูลขาดการควบคุม ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่จึงต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
บริโภคข่าวสารอย่างชาญฉลาด (พศิน แตงจวง, 2554) โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ใน
แนวทางของตนเอง ตามความสนใจ ด้วยการส ารวจตรวจค้นและทดลอง เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้จากการมีส่วนร่วม เรียนรู้จากการสะท้อนความคิดและการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว, 2551)  

กล่าวได้ว่าบุคคลที่อยู่ในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีภูมิคุ้มกันโดยมีทักษะในด้านต่างๆคือทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการใช้ชีวิต
ในนวัตกรรมข้ามชาติ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 24 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองเพ่ือเป็นการฝึกกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้เพ่ือ
น ามาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาได้ โดยสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
ทักษะพ้ืนฐานทั้งสิ้น 
 จากความส าคัญของการคิดวิจารณญาณดังกล่าวข้างต้นนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่จะ
ไปเป็นครูปฐมวัยในอนาคตจึงต้องมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทักษะกระบวนการ
คิดเพ่ือให้เด็กสามารถเลือกตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีอิสรภาพ มีความสุข ใฝ่รู้เรื่องต่าง ๆ (ประเวศ วะสี, 
2541) แต่ในปัจจุบันพบว่านักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยยังเป็นผู้ขาดเหตุผล บางครั้งอ้างเหตุผลที่
ไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถสร้างความรู้หรือสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง ขาดการแยกแยะไม่รู้ว่า
สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ขาดความรู้ ขาดข้อมูล ขาดความสามารถในการตีความและการประเมินค่า ไม่มี
ความมั่นใจในความคิด ท าให้ขาดความกล้าหาญในการแสดงความคิด โดยปัญหาดังกล่าวของ
นักศึกษาอาจมาจากพ้ืนฐานทางการศึกษาที่ขาดการฝึกฝนในกระบวนการวิเคราะห์และประยุกต์เชิง
วิชาการ เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะได้รับจากครูผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่ผูกขาดการ
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ถ่ายทอดความรู้ เป็นการสื่อสารทางเดียว เน้นไปในด้านการฝึกท่องจ า การให้ข้อมูลของผู้สอนส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและวิเคราะห์ตาม รวมทั้งขาดการสอนเรื่องการตีความบน
พ้ืนฐานของเหตุผลที่เหมาะสมและเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่าปัญหาของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นคือ
ลักษณะของการขาดทักษะการคิดวิจารณญาณอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ 
จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีสนใจเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวผู้เรียนโดย
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท างานกลุ่ม การสืบค้นท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผล เกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากว่า
ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและส ารวจ 
 จากเหตุผลข้างต้นในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดย
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้งนี้ผลจากการศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นอย่างไร 

2. การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติเป็นอย่างไร 

3. พัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 
4 ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัยแบบปกติเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   

2. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใน
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รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติ 

3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       
ปีการศึกษา 2558 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 หมู่เรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลาก โดยท าสลาก 2 ใบ โดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จับสลากครั้งที่  1 ก าหนดให้เป็นกลุ่ม
ควบคุม ได้หมู่เรียนที่ 1 จับสลากครั้งท่ี  2 ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง ได้หมู่เรียนที่ 2  

กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ใน
รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 25 คน 
      กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติในรายวิชารายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 32 คน 
 ทั้งนี้ กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุมที่เลือกมาโดยการคละผลการเรียนทั้ง 2 กลุ่มซึ่ง มีเกรด
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.80 - 3.00 จึงเป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเรื่องความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างที่วิจัย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้ 

  2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน  
2.3 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Cornell Critical Thinking Test Level Z  

(Ennis and Millman, 1985 ) ของดนุชา สลีวงศ์ (2555) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษา ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        2.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย มีการหาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validily) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.4 – 1.00 จากนั้นน า
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แบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชานี้มาแล้วและตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วท าการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
ข้อสอบ รายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) ระหว่างอยู่ 0.4 ถึง 0.6  และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 0.8  แล้วท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายค่าอ านาจจ าแนก ที่
เหมาะสมได้ทั้งหมด 4 ข้อ น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบราค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.81 ผู้วิจัยจึงน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
ใช้ในการวิจัย 

3. แบบแผนการทดลอง  
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย  

2 รูปแบบคือแบบ Two group pretest-posttest design โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดลอง และแบบ The 
One-Group Pretest Posttest Design ที่ผู้วิจัยท าการวัดหรือสังเกตซ้ าในกลุ่มทดลองโดยมีระยะห่าง
กัน 3 สัปดาห์ 
  3.1 แบบ Two group pretest-posttest design   

 กลุ่มทดลอง O1----------X----------O2 

กลุ่มควบคุม O1--------~X----------O2 
O1 หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน 
~X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

แบบปกต ิ
O2 หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 

3.2 แบบ The One-Group Pretest Posttest Design 
    O1      O2     O3                             X                    O4     O5      O6 

     ก่อนการทดลอง           ตัวแปรทดลอง               หลังการทดลอง       
 

 O1 O2 O3   หมายถึง     การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
          X     หมายถึง     การจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ   
                                        เด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
           O4 O5 O6  หมายถึง     การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 

4. การด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นและเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเองท้ังในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามข้ันตอนดังนี้ 
1) ด าเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองโดยจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้   
           ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มท่ีใช้เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการ 
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         เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบปกต ิ
2) ขั้นเตรียมนักศึกษาก่อนด าเนินการสอน 

      2.1) ท าการทดสอบก่อนเรียนนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในสัปดาห์แรกก่อน 
ท าการทดลอง โดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
เวลา 3 ชั่วโมง 
          2.2) แนะน าวิธีการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์และเงื่อนไขในการศึกษาให้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมทราบ 
 3) ขั้นด าเนินการสอน  
 ด าเนินการสอนนักศึกษากลุ่มทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและด าเนินการสอนนักศึกษากลุ่มควบคุมโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติโดยในการสอนทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมใช้จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากันคือ จ านวน 40 แผน และใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 
10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที และในระหว่างการสอนแต่ละสัปดาห์ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 4)  ขั้นหลังสอน  
      4.1) เมื่อด าเนินการสอนครบตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงด าเนินการ
ทดสอบหลังเรียนทั้งนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน ด้วยวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking Test Level Z และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง 
      4.2) น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking Test Level Z และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

     4.3) น าคะแนนพัฒนาการการคิดวิจารณญาณของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที ( t-test 
Dependent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-way ANOVA with Repeated 
Measures) 
 
ผลการวิจัย 

1. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 37.16 สูงกว่าก่อนเรียน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

126 

เท่ากับ 23.20 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 28.52 แตกต่างกับ ก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1 ดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 

การคิดวิจารณญาณ ค่าเฉลี่ย N S.D. df t Sig. 
ก่อน 23.20 25 4.76 24 11.820** 0.000 
หลัง 37.16 25 7.38 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังได้รับการโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน  
 

คะแนน ค่าเฉลี่ย N S.D. df t Sig. 
ก่อน 14.76 25 3.951 24 22.695** 0.000 
หลัง 28.52 25 4.925 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

1. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 3 และ 4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบการคดิวิจารณญาณ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม 
 

การคิดวิจารณญาณ ค่าเฉลี่ย N S.D. df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 

(ได้รับจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน) 

37.16 25 7.381 55 7.944** 0.000 

กลุ่มควบคุม 
(ได้รับจดัการเรียนรู้แบบปกติ) 

22.22 32 6.776 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ กับกลุ่มควบคุม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ย N S.D. df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 

(ได้รับจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน) 
28.52 25 4.925 55 9.765** 0.000 

กลุ่มควบคุม 
(ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ) 

16.19 32 4.575 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

2. คะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 3 
สัปดาห์ โดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณชุดเดียวกัน โดยครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานอย่างต่อเนื่องจะมีการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น  ดังตารางที่ 5 – 7 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการของการคิด

วิจารณญาณ ของกลุ่มทดลอง จ านวน 3 ครั้ง 
 

การวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คร้ังท่ี 

N SD MEAN ระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1 25 3.61 13.80 น้อย 
2 25 5.55 23.68 ปานกลาง 
3 25 7.38 37.16 มาก 

 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณ ของกลุ่มทดลอง  
 

คะแนน
พัฒนาการ
ของการคิด

วิจารณญาณ 

Sum of 
Squares 

(SS) 

df Mean 
Square 
(MS) 

F Sig. 

46426.080 1 46426.080 781.408** .000 
1425.920 24 59.413   

 
หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .872, X2=3.142, df=2, sig=.208 ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น 
Compound Symmetry  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

128 

ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการรายคู่ของการคิดวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง 
 

การคิดวิจารณญาณ ครั้งท่ี 1(�̅�=13.80) ครั้งท่ี 2(�̅�=23.68) ครั้งท่ี 3(�̅�=37.16) 
ครั้งท่ี 1(�̅�=13.80) -   
ครั้งท่ี 2(�̅�=23.68) 9.88** -  
ครั้งท่ี 3(�̅�=37.16) 23.36** 13.48** - 

 
อภิปรายผล 
     จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนสูง
กว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ นักศึกษากลุ่มทดลองยังมีคะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณ 
จ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีเหตุผลสนับสนุนผลการวิจัย ดังนี้ 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ แสวงหา 
และบูรณาการความรู้ใหม่ที่เหมาะกับการน าไปใช้ในสภาพการณ์จริงในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้โดยเริ่มจากการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นได้ร่วมกันระบุประเด็นปัญหาโดยอภิปรายหาค าอธิบายปัญหาว่าเป็น
อย่างไร เกิดขึ้นอย่างไร ความเป็นมาอย่างไรโดยอาศัยความรู้เดิมเท่าที่ผู้เรียนมีอยู่  สรุปและทบทวน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เมื่อได้ปัญหาแล้วให้ทุกกลุ่มตั้งสมมติฐานเพ่ือตอบ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญของสมมุติฐานที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล  ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้สอนได้พบกลุ่มย่อยทุกกลุ่มเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานและประเมินตนเองว่ามีความรู้เรื่อง
อะไรบ้าง มีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้หรือขาดความรู้และความรู้อะไรที่ต้องใช้เพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานซึ่ง
เชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาที่ได้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือไปค้นคว้าหา
ข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาสังเคราะห์และประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ พร้อมสรุปเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

    ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกระบวนการ
กลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับ แบร์โรว์ (Barrows, 
1996) ที่กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางภายใต้การแนะน าของผู้สอนประจ ากลุ่ม ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสิ่ง
ที่ตนต้องการรู้เพ่ือความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมา
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จากหนังสือ วารสาร คณาจารย์ ข้อมูลออนไลน์หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวกหรือผู้แนะแนวทาง โดยมีบทบาทที่ไม่ใช่ผู้บรรยายไม่ใช่ผู้บอกข้อมูล ไม่บอกผู้เรียนว่าคิดถูก
หรือ คิดผิด แต่มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและจัดการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง รูปแบบของปัญหาจะมุ่งเน้นให้มีการรวบรวมข้อมูลและกระตุ้นการเรียนรู้ 
ปัญหาที่น าเสนอเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้เรียนที่จะต้องเผชิญในการปฏิบัติจริง ตรงประเด็นและกระตุ้นการ
เรียนรู้ให้หาทางแก้ปัญหา ความรู้ใหม่ของผู้เรียนจะได้มาโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริงในระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน 
พร้อมทั้งได้มีการอภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวนและโต้แย้งในสิ่งที่เรียนด้วย  
      การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายโดยใช้เหตุผลที่เหมาะสม ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเป็น
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมี
หลักฐานอ้างอิง เพ่ือหาข้อมูลสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องทั้งหมด
และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล (Good, 1973) สอดคล้องกับ แบนด์แมน
และแบนด์แมน (Bandman and Bandman, 1988; 1995 อ้างถึงใน ปกรณ์ ไพรอังกูร ,  2547)      
ที่กล่าวว่าการคิดวิจารณญาณเป็นการทดสอบอย่างมีเหตุผลด้านการคิด การสรุปความ การตั้ง
สมมุติฐาน ข้อโต้แย้ง การสรุป ความเชื่อและการกระท า การทดสอบนี้ใช้แนวคิดพ้ืนฐานความน่าจะ
เป็นเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การคิดตัดสินใจ และการคิดอย่างมีเหตุผลในประเด็นที่ยังสรุปไม่ได้ 

ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องรวบรวมข้อมูลส าหรับการไตร่ตรองด้วยเหตุผลตามข้อมูลที่ได้จาก
ประสบการณ์จริง มาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างรอบคอบระมัดระวัง 
มีการตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเอง ความสามารถในการคิดที่ปรากฏจะ
แสดงออกด้วยการตั้งค าถามตามความสนใจใฝ่รู้ต้องการหาค าตอบจากการตรวจสอบข้อมูลจากการ
พิสูจน์ และการใช้เหตุผลจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนโดยไม่ใช้
อารมณ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเมื่อพบเหตุผลที่ดีกว่าและการหาข้อสรุปบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2551) ที่กล่าวว่าวิธีการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นบริบทให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ที่
เหมาะกับการน าไปใช้ในสภาพจริง โดยผู้เรียนอาจไม่จ าเป็นต้องมีความรู้หรือพ้ืนฐานเรื่ องนั้นมาก่อน 
นั่นคือนิยามของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

นอกจากนี้ ทอร์พ และเซก (Torp & Sage, 1998) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้จากการส ารวจค้นคว้า และแก้ปัญหา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักเรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นทั้งยุทธวิธีที่ใช้ในการ
เรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะดึงดูดให้นักเรียนได้เข้าไปแก้ปัญหา 
ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและ
ส ารวจ หลักสูตรที่สร้างขึ้นจะมีปัญหาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณ์ที่จะส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนให้สร้างความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ในโรงเรียน
กับชีวิตจริงเข้าด้วยกัน ในขณะที่เรียนรู้นักเรียนจะถูกท าให้เป็นนักแก้ปัญหา และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้
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ที่สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ครูจะเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหามี
หน้าที่ในการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นผู้แนะน าและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถน าไปใช้ได้   
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ท างานและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท าให้ความคงอยู่ (Retention) ของความรู้นั้นนานขึ้นส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การให้เหตุผลและสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผู้วิจัยควรมีการบันทึกบทบาทตนเองในฐานะผู้สอน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข

เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้ผู้สอนต้องมีทักษะและประสบการณ์
ที่หลากหลายเพ่ือที่จะออกแบบกิจกรรมและบริหารจัดการให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

1.2 ผู้วิจัยหรือผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยน าปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน มีความยืดหยุ่นฝึกการใช้ค าถาม ฝึกทักษะการสังเกตเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ มีการสร้างข้อตกลงเพ่ือฝึกความมีวินัยและการตรงต่อเวลา 

1.3 อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ซึ่งสามารถน าแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากการวิจัยนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1) ควรน ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ดังนั้นในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาการคิดของนักศึกษาในด้านอื่น ๆ ต่อไป 
  2.2) ควรมีการพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาซึ่งเป็น
ทักษะที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการศึกษา 4.0 โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้วิธีอ่ืน ๆ 
  2.3 ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา  2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ได้แก่ อาจารย์
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 16 คน เจ้าหน้าที่วิชาการที่ด าเนินงาน สหกิจศึกษาจ านวน 4 คน 
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน และเจ้าของสถานประกอบการหรือพนักงานที่
ปรึกษาท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 70 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรับรองรูปแบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสหกิจศึกษา จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบรับรองรูปแบบสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัญหาพัฒนารูปแบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ มีปัญหามากที่สุด คือปัญหาการด าเนินงานในขั้นตอนการนิเทศ
งานสหกิจศึกษาของการประชุมเพ่ือวางแผนการนิเทศ วิธีการสร้างความเข้าใจ และการศึกษาประเด็น
การจัดอบรมให้ความรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง การติดตามผลการนิเทศงานสหกิจ การสร้างขวัญ
ก าลังใจตนในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าและกระบวนการประเมินผล ติดตาม 
และแก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานในส่วนของความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศงาน สหกิจศึกษา 
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พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ ความต้องการมากที่สุด คือการ
ประชุมเพ่ือวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่าน E-mail การสร้าง ความเข้าใจและ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาจากการปฐมนิเทศ การก าหนดหน้าที่การนิเทศงาน การ
จัดท าปฏิทินนิเทศ และติดตามการด าเนินงานนิเทศ การสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน การสร้างขวัญก าลังใจแก่ตนด้วยกระบวนการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอ
ค าแนะน าเมื่อมีปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานด้วยการสอบถามจากสถานประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าผู้เชี่ยวชาญ               
เห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับ 1) ผู้เกี่ยวข้องการนิเทศควรประกอบด้วยนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 2) กิจกรรมการนิเทศในการวาง
แผนการนิเทศ การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญก าลังใจ 
และการประเมินผลการนิเทศ 3) การประเมินผลการนิเทศใช้เครื่องมือในการนิเทศเป็นแบบประเมิน
นักศึกษาสหกิจฯ แบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา และแบบประเมินของพนักงานที่ปรึกษา 4) การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ 5) ขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ 6) การเตรียมตัวและการก าหนดนัดหมายด้วยการนัดหมายผ่านกระดานข้อความกิจกรรม 
7) การติดตามแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาด้วยการสอบถามก าหนดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตลอดเวลาผ่านกระดานข้อความหรือกล่องข้อความ 8) การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้  
โดยวิธีการสร้างความรู้ด้วยการปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา 9) ทักษะความรู้ที่จ าเป็นและการใช้
เครื่องมือด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศว่า 10) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศในการก าหนดหน้าที่/การ
ด าเนินการนิเทศ 11) การสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณ ก าหนดหน้าที่ผู้
นิเทศ/ผู้รับการนิเทศ 12) ช่องทางการติดตามผลการนิเทศผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือและสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ 13) การติดตามควบคุมคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการติดตามประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ 14) ขั้นการสร้างขวัญก าลังใจ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินการนิเทศงาน 
และ 15) ขั้นประเมินผลการนิเทศ การประเมินเมื่อฝึกปฏิบัติงานเสร็จและน าผลการประเมินที่ได้มา
สรุป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานนิเทศสหกิจศึกษา 
                  3. รูปแบบการนิ เทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบการนิเทศใน
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 
3 องค์ประกอบได้แก่  1.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
เจ้าหน้าที่วิชาการที่ด าเนินงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าของสถาน
ประกอบการหรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.2) กิจกรรมการนิเทศ  และ 1.3) เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการนิเทศ  และ 2) ขั้นตอนของการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1) ขั้นวางแผนการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2) ขั้น
สร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศด้วยเทคโนโลยี
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สารสนเทศ 2.4) ขั้นการสร้างขวัญก าลังใจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.5) ขั้นประเมินผลการ
นิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ABSTRACT 

 The research aimed to 1) study the states, problem and needs of IT supervision 
model in the cooperative education for Faculty of Architectures, Thailand northeastern 
universities,  2) study the experts’ opinion toward the model, 3) present the information 
technology supervision procedures model of the cooperative education for Faculty of 
Architectures,  in Higher Education Institutions.  The sample of the research consisted of 
1) the sample for studying the states and needs; 16 lecturers, 4 academic technicians, 
50 students, and 70 entrepreneurs and consultants, 2) the sample for model verifying; 
3 cooperative educational experts and 3 IT experts. The research instruments were a 
questionnaire and a model verifying form. The statistics used means, and percentage.  
    The research findings were as follows, 
              1. The overall for development of supervision model’ states, problems and 
needs, ranged from the highest to the lowest means scores; supervision advisors, the 
entrepreneurs. Their problems were the supervisory operation, supervisory procedures, 
strategic planning meeting and training topics, self retrieval, monitoring, morale 
promotion, assessment and evaluation procedures, and problems solving during 
operation respectively.  The individual for the sample’s needs were, an E-mail was 
used for the trainee supervisory planning meeting, an orientation was used for 
understanding comprehension, task setting, supervision, calendar setting, and IT 
interview was used for monitoring, budgeting, and morale quality improvement, 
operating, morale promotion by contact their advisors when they need such as 
discussion when they have problems, assessment procedures, monitoring, and 
problems solving during their operation.  

    2. The experts’ opinion toward the IT model found that 1) the supervisory 
accomplices consisted of students, advisors, consultants and technicians. 2) Supervise the 
supervisory planning, comprehension and coaching, operating, morale promotion, and 
evaluation 3 )  the evaluation used a student assessment form, a higher education 
institutions assessment form, and the consultant assessment form 4 )  Using IT for 
supervision 5) the procedures of the supervisory model, 6 )  preparation and making 
appointment through the web board 7) monitoring through the web board or message 
box, 8 )  comprehension and training by orientation, 9 )  essential skills and literacy 
through the IT 10)  supervision procedures, task setting, operating, 11) promotion and 
operating improvement, budgeting, supervisors and supervisees function, 1 2 )  the 
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monitoring methods used mobile phones and electronics medias 1 3 )  the routine 
quality control and evaluation 14) morale promotion, and supervision standardization, 
and evaluation, post assessment, problems conclusion, improvement, and 
development the cooperative education system.  

    3.  The IT cooperative model consisted of 1) There were 3 compliments of 
the IT Supervision Model 1.1) the supervision accomplices such as lecturers, technicians, 
students, and the entrepreneurs or consultants. 1.2) supervisory activities, and 1.3) 
supervisory Information technology. 2) There were 5 steps for supervision 2.1) planning  
2.2) comprehension and training 2.3) operation 2.4) morale promotion 2.5) evaluation 

 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการนิเทศ การพัฒนา งานสหกิจศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
Keywords 
 Supervisory Model, Development, Cooperative Education,  

Information Technology 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอย่างมีระบบแบบแผน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสลับกับ   
การส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือภายใต้การก ากับ
ดูแล และประเมินผลจากผู้ควบคุมงานเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการนั้น 
งานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติจะต้องตรงกับหลักสูตรที่นักศึกษาสหกิจศึกษาเรียนอยู่ และ
ปฏิบัติงานเต็มภาคการศึกษา ระหว่างการปฏิบัติงานจะมีอาจารย์ไปนิเทศงานและประเมินผล ซึ่งการ
นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
กระบวนการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแบ่งเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกระบวนการหลังปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา  โดยเฉพาะการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นจะอยู่ในช่วงของกระบวนการระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดหมายหัวหน้างานหรือพนักงานที่ปรึกษางาน เพ่ือ
เข้านิเทศงาน ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา หัวหน้างานหรือพนักงานที่ปรึกษางานของสถานประกอบการจะเป็น  ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยและจัดส่งการประเมินผล
ดังกล่าวกลับไปให้มหาวิทยาลัยโดยผ่านทางนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อสิ้น สุดการปฏิบัติงาน 
(สมาคมสหกิจไทย, 2552) 
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 จากรายงานการจัดการฝึกงานการดูแลและวางแผนการด าเนินการต่าง  ๆ เกี่ยวกับการ
ฝึกงานในสถานประกอบการของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ (โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่, 2554) 
พบปัญหาในการด าเนินงาน คือ ปัญหาการนิเทศฝึกงานของนักศึกษาหรือการติดตามดูแลนักศึกษา
ในขณะฝึกงานกรณีที่นักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานตามภูมิล าเนาของตนซึ่งอยู่ต่างอ าเภอหรือ
ต่างจังหวัดที่มีระยะทางไกล ไม่ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาได้โดยตรงเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
บุคลากรที่จะเดินทางไปนิเทศรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการเดินทางจึงใช้วิธีการนิเทศทางโทรศัพท์
คุยกับหัวหน้างานและนักศึกษา ซึ่งบางครั้งไม่พบนักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้และ
นักศึกษาไม่ติดต่อกลับทางโรงเรียนเพ่ือรายงานตัวท าให้การติดตามดูแลนักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
ขาดความเชื่อมั่นจากหน่วยงานสถานที่ฝึกงานและจากจ านวนครั้งในการนิเทศฝึกงานจ านวน 2 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการฝึกงานของนักศึกษาเพราะข้อจ ากัดเดียวกันท าให้ขาดความต่อเนื่องในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานหน่วยงานจึงยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ความร่วมมือในการควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษาจึงยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร รวมถึงเมื่อนักศึกษา
เกิดปัญหาในการฝึกงานการไม่ได้รับค าแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วท าให้เกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขปัญหานั้นไม่ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จึงสนใจที่จะวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศใน
งานสหกิจศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไข โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีคนนิยม
ใช้มากที่สุดคือเฟสบุ๊ค (Facebook) ด้วยการน าแอพพลิเคชั่นที่มีในเว็บไซต์เฟสบุ๊คมาประยุกต์ใช้กับ
การนิเทศในงานสหกิจศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าผลวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางส าหรับส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
สหกิจศึกษาได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับบริบทของสังคมการศึกษาในยุค
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความต้องการของผู้รับการนิเทศด้วยมากที่สุด  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 รูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษามี
องค์ประกอบอะไรบ้าง มขีั้นตอนอย่างไร และควรมีลักษณะเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศใน 
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศใน 
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 16 คน เจ้าหน้าที่
วิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จ านวน 50 คน และสถานประกอบการหรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 70 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาจ านวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศการศึกษา 
จ านวน 3 คน เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในสถาบันอุดมศึกษา  
            ขั้นตอนวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 2) ร่างรูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 3) การรับรองรูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ และ 4) ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ 
           การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสังเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
และการนิเทศการศึกษา โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ วิจัยทั้งในและต่างประเทศ ศึกษา
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในรูปของตาราง
สังเคราะห์ข้อมูลงานสหกิจศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาและ 2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินงานสหกิจศึกษา การ
ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลมีล าดับขั้นตอน คือ (1) ด าเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (2) จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน 140 
ชุด เก็บข้อมูลในระยะเวลา 2 เดือนระหว่างเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม  2558 (3) ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งคืนกลับมา จ านวน 140 ชุดคิดเป็น
ร้อยละ 100 (4) ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง และ (5) น าไปวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
สภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินงานสหกิจศึกษาคือ (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ และ (2) 
ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการด าเนินงานสหกิจศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 2) วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
คือ (1) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาโดยการแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ และ (2) วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการและใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัญหาพัฒนารูปแบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ มีปัญหามากที่สุด คือปัญหาการด าเนินงานในขั้นตอนการ
นิเทศงาน สหกิจศึกษาของการประชุมเพ่ือวางแผนการนิเทศ วิธีการสร้างความเข้าใจ และการศึกษา
ประเด็นการจัดอบรมให้ความรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง การติดตามผลการนิเทศ การสร้างขวัญก าลังใจ
ตนในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าและกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานในส่วนของความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศงาน สหกิจศึกษา 
พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ ความต้องการมากที่สุด คือการ
ประชุมเพ่ือวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่าน E-mail การสร้าง ความเข้าใจและ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาจากการปฐมนิเทศ การก าหนดหน้าที่การนิเทศงาน การ
จัดท าปฏิทินนิเทศ และติดตามการด าเนินงานนิเทศ การสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน การสร้างขวัญก าลังใจแก่ตนด้วยกระบวนการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอ
ค าแนะน าเมื่อมีปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานด้วยการสอบถามจากสถานประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
มากที่สุด ตั้งแต่ร้อยละ 83.33-100 คือ 1) ผู้เกี่ยวข้องการนิเทศควรประกอบด้วยนักศึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 2) กิจกรรมการนิเทศในการวางแผนการนิเทศการสร้าง
ความเข้าใจและการให้ความรู้การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญก าลังใจ และการประเมินผลการนิเทศ 
3)การประเมินผลการนิเทศใช้เครื่องมือในการนิเทศเป็นแบบประเมินนักศึกษาสหกิจฯ แบบประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา และแบบประเมินของเจ้าของสถานประกอบการ/พนักงานที่ปรึกษา 4) การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ 5) ขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ 6 การเตรียมตัวและการก าหนดนัดหมายด้วยการนัดหมายผ่านกระดานข้อความกิจกรรม 
7) การติดตามแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาด้วยการสอบถามก าหนดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตลอดเวลาผ่านกระดานข้อความหรือกล่องข้อความ 8) การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยการปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา 9) ทักษะความรู้ที่จ าเป็นและการใช้เครื่องมือ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศว่า 10) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศในการก าหนดหน้าที่/การด าเนินการนิเทศ 
11) การสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณก าหนดหน้าที่ผู้นิเทศ/ผู้รับการนิเทศ 
12) ช่องทางการติดตามผลการนิเทศผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือและสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 13) การ
ติดตามควบคุมคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 14) ขั้น
การสร้างขวัญก าลังใจ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินการนิเทศงาน และ 15) ขั้น
ประเมินผลการนิเทศ การประเมินเมื่อฝึกปฏิบัติงานเสร็จ และน าผลการประเมินที่ได้มาสรุป ปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนางานนิเทศสหกิจศึกษา  
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                  3. รูปแบบการนิ เทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบการนิเทศใน
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 
3 องค์ประกอบได้แก่  1.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
เจ้าหน้าที่วิชาการที่ด าเนินงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าของสถาน
ประกอบการหรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.2) กิจกรรมการนิเทศ  และ 1.3) เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการนิเทศ  และ 2) ขั้นตอนของการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1) ขั้นวางแผนการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2) ขั้น
สร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2.4) ขั้นการสร้างขวัญก าลังใจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.5) ขั้นประเมินผลการ
นิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ในสถาบันอุดมศึกษา 
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อภิปรายผล 
 1. สภาพปัญหาพัฒนารูปแบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ มีปัญหามากที่สุด คือปัญหาการด าเนินงานในขั้นตอนการ
นิเทศงาน สหกิจศึกษาของการประชุมเพ่ือวางแผนการนิเทศ วิธีการสร้างความเข้าใจ และการศึกษา
ประเด็นการจัดอบรมให้ความรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง การติดตามผลการนิเทศ การสร้างขวัญก าลังใจ
ตนในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าและกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานในส่วนของความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศงาน สหกิจศึกษา 
พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ ความต้องการมากที่สุด คือการ
ประชุมเพ่ือวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่าน E-mail การสร้าง ความเข้าใจและ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาจากการปฐมนิเทศ การก าหนดหน้าที่การนิเทศงาน การ
จัดท าปฏิทินนิเทศ และติดตามการด าเนินงานนิเทศ การสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน การสร้างขวัญก าลังใจแก่ตนด้วยกระบวนการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอ
ค าแนะน าเมื่อมีปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานด้วยการสอบถามจากสถานประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการวิจัยพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการ
กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกันการประสานความร่วมมือกับพนักงานที่ปรึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของสหกิจ
ศึกษาการความตกลงกับพนักงานที่ปรึกษาให้ทุกต าแหน่งงานมีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความ
เหมาะสมโดยก่อนที่จะส่งนักศึกษาไป ไม่ได้จัดประชุมโดยเชิญพนักงานที่ปรึกษา มาเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษารับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานที่ปรึกษา
รวมถึงได้พบปะพูดคุยสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่พนักงานที่ปรึกษานั้น ๆ 
อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานมากมีนักศึกษาในความดูแลจ านวนมาก ปัญหาการเดินทาง และไม่ได้
ประเมินผลการท างานให้นักศึกษาทราบอีกทางหนึ่งด้วย และความส าเร็จในการจัดสหกิจศึกษาต้อง
ได้รับความร่วมมือจากท้ัง 3 ฝ่าย ได้แก่นักศึกษา สถานศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ และชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร (2554) ได้ศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาโครงการสหกิจศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ พบว่าปัญหาการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์นิเทศนักศึกษา 
ตัวแทนพนักงานที่ปรึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกระบวนการของสหกิจศึกษา 
เช่นนักศึกษาไม่มีความพร้อมความรู้ทางด้านวิชาการการใช้อุปกรณ์ส านักงานและความพร้อมทางด้าน
อารมณ์สังคมพนักงานที่ปรึกษายังไม่เข้าใจสหกิจศึกษายังแยกไม่ออกระหว่างสหกิจศึกษากับการ
ฝึกงานทั่วไปอาจารย์นิเทศ ขาดแผนการงานการเตรียมการนิเทศระหว่างนักศึกษาตัวแทนพนักงานที่
ปรึกษาและคณาจารย์นิเทศ 
 2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
มากที่สุด ตั้งแต่ร้อยละ 83.33-100 คือ 1) ผู้เกี่ยวข้องการนิเทศควรประกอบด้วยนักศึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 2) กิจกรรมการนิเทศในการวางแผนการนิเทศการสร้าง
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ความเข้าใจและการให้ความรู้การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญก าลังใจ และการประเมินผลการนิเทศ 
3)การประเมินผลการนิเทศใช้เครื่องมือในการนิเทศเป็นแบบประเมินนักศึกษาสหกิจฯ แบบประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา และแบบประเมินของเจ้าของสถานประกอบการ/พนักงานที่ปรึกษา 4)การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ 5) ขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ 6 การเตรียมตัวและการก าหนดนัดหมายด้วยการนัดหมายผ่านกระดานข้อความกิจกรรม 
7) การติดตามแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาด้วยการสอบถามก าหนดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตลอดเวลาผ่านกระดานข้อความหรือกล่องข้อความ 8) การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยการปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา 9) ทักษะความรู้ที่จ าเป็นและการใช้เครื่องมือ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศว่า 10) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศในการก าหนดหน้าที่/การด าเนินการนิเทศ 
11) การสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณก าหนดหน้าที่ผู้นิเทศ/ผู้รับการนิเทศ 
12) ช่องทางการติดตามผลการนิเทศผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือและสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 13) การ
ติดตามควบคุมคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 14) ขั้น
การสร้างขวัญก าลังใจ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินการนิเทศงาน และ 15) ขั้น
ประเมินผลการนิเทศ การประเมินเมื่อฝึกปฏิบัติงานเสร็จ และน าผลการประเมินที่ได้มาสรุป ปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนางานนิเทศสหกิจศึกษา ผลการวิจัยพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศใน
งานสหกิจศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาตัวป้อน ได้แก่ 
นักศึกษา สถานศึกษา พนักงานที่ปรึกษา การบริหารต้องได้รับความร่วมมือด้านผู้สอนด้านวัสดุ
อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ สถานที่ฝึกปฏิบัติและทฤษฎี การรับนักศึกษาการพัฒนาบุคลากร และการวัด
ประเมินผล เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงตัวป้อนกระบวนการหรือผลผลิตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสังวาล ตุกพิมาย (2551) ได้ศึกษาการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง 3 ช่วง มีสภาพการใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ด้านเว็บไซต์โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาใช้เว็บไซต์โครงการ  สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาใช้เว็บไซต์ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ในช่วงที่ 1 คือช่วงในขั้นเตรียมความพร้อมและสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแตกต่างจากช่วงที่ 3 คือ 
ช่วงขั้นการเขียนรายงานและน าเสนอผลงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและช่วง
ที่ 2 คือ ช่วงขั้นระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยที่ช่วงที่ 1 ใช้มากท่ีสุด และ ช่วงที่ 2 ใช้
น้อยที่สุด (3) ปัญหาการใช้สารสนเทศแต่ละช่วงที่พบของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย 
              3. รปูแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบการนิเทศในงานสหกิจศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 3 องค์ประกอบ
ได้แก่  1.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่
วิชาการที่ด าเนินงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าของสถานประกอบการ
หรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.2) กิจกรรมการนิเทศ  และ 1.3) เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการนิเทศ  และ 2) ขั้นตอนของการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 5 
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ขั้นตอน ได้แก ่2.1) ขั้นวางแผนการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2) ขั้นสร้างความเข้าใจและการ
ให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4) ขั้นการ
สร้างขวัญก าลังใจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.5) ขั้นประเมินผลการนิเทศด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอ้อมจิต กุติการณ์ (2554) ได้ศึกษาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาที่
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่าระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาที่พัฒนาขึ้น
สามารถท างานได้ตามขอบเขตที่ก าหนดสถานประกอบการบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงานและ
รับสมัครงานผ่านระบบนักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาผ่านระบบ อาจารย์นิเทศก์
ก าหนดวันออกนิเทศ ตรวจสอบปฏิทิน การนิเทศผ่านระบบและเจ้าหน้าที่สามารถออกรายงานต่าง ๆ 
ได้ผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับ
ดี และระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยอยู่ในรูปเชิงปริมาณดังนั้นการท าวิจัยควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาต่อไป และผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาในแต่ละคณะ
ควรน าข้อเสนอแนะมาทบทวนและใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมสหกิจ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
                2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา  
                2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
ที่นอกเหนือจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  การพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
DEVELOPMENT OF A NORM OF MULTIDIMENSIONAL RESPONSIBLE CITIZENSHIP 

SCALE OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS  
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บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบโครงสร้างพหุมิติ

ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : การประยุกต์ใช้แนวคิด
การสร้างแผนที่โครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่
มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,420 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ มิติด้าน
ทักษะ และมิติด้านเจตคติ มีค่าความเที่ยงแบบ EAP ในแต่ละมิติ เท่ากับ .954, .901, และ .895 
ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และพัฒนาเกณฑ์ปกติด้วยวิธีแปลงคะแนนดิบเป็นเปอร์เซ็นไทล์ 
และคะแนนทีปกติ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ปกติของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติด้านความรู้ (knowledge) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – 
P99.96) มิติด้านทักษะ (skill) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.49 – P99.96) และมิติด้านเจตคติ 
(attitude) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.46 – P99.96)  
 

ABSTRACT 
 This research article is a part of dissertation entitled Development and    

Investigation of Multidimensional Construct of Responsible Citizenship of Lower 
Secondary School Students: An Application of Construct Mapping Approach. The 
purpose of this research was to develop a norm of multidimensional responsible 
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citizenship scale of lower secondary school students. Data were collected from 1,420 
lower secondary school students in the schools under the Office of Basic Education 
Commission of Thailand. Research instrument was a multidimensional responsible 
citizenship scale for lower secondary school students comprised of three dimensions, 
i.e., knowledge, skill and attitude with the EAP reliability of .954, .901, and .895, 
respectively. The data were analyzed descriptively including frequency, percentage, 
mean, standard deviation, skewness and kurtosis. The norm of multidimensional 
responsible citizenship scale of lower secondary school students was developed by 
using percentile rank and normalized T score. The research findings revealed that 
national norm of responsible citizenship scale of lower secondary school students was 
normalized T score ranged from T16 to T84 (P.04 – P99.96). When considering each 
dimension, the knowledge dimension was normalized T score ranged from T16 to T84 (P.04 
– P99.96),    the skill dimension was normalized T score ranged from T24 to T84 (P.49 – P99.96) 
and the attitude dimension was normalized T score ranged from T24 to T84 (P.46 – P99.96).  
 
ค าส าคัญ 
 ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เกณฑ์ปกติ พหุมิติ 
 
Keyword 
            Responsible Citizenship, Norm, Multidimensional 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พลเมืองในฐานะที่เป็นสมาชิกของประเทศ มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน หากประเทศใดมีพลเมืองที่มีคุณภาพย่อมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศมหาอ านาจและประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศได้มีการตระหนักถึง
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยพยายามกระตุ้นและปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น และคุณลักษณะ            
ดังกล่าวคือ “ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Citizenship)” จากการ
สังเคราะห์องค์ประกอบ/มิติ ของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พบว่า คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองเป็นพ้ืนฐาน ส่วนที่เป็นจุดต่างออกไปนั่นคือ ความรู้สึก 
เจตคติ และสิ่งที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความรักภาคภูมิใจและเป็นเจ้าของประเทศ 
ตลอดจนความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและพร้อมจะมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของพลเมืองไม่ได้เกิดขึ้นกับพลเมืองทุกคน 
(วิชัย ตันศิริ, 2551; Congress for Kids, 2008; Michigan State University, 2007; Partnership 
for 21st  century skills, 2014; Tisch, 2010) ดังนั้น ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ถือเป็น
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ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ของประเทศและความตระหนักรู้ของคนในชาติ ซึ่งสามารถน าไปสู่
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่ผลประโยชน์และ
ความส าเร็จร่วมกันของคนทั้งชาติ ส าหรับประเด็นของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบควรที่จะ
ให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยตรงผ่านสถาบันทางการศึกษา นอกจากนี้รัฐบาลควรมีมาตรการที่
น าไปสู่การเกิดความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ (Rowlinson, 2013) 
 ส าหรับประเทศไทย พบว่า การปลูกฝังในเรื่องของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบนั้น 
ไม่ค่อยเด่นชัด แต่กลับให้ความสนใจกับวัตถุนิยมมากเกินไป ผลที่ตามมาคือ เกิดปัญหาต่าง ๆ มาก
มากมายในสังคมดังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ๆ และเมื่อพิจารณาหลักสูตรการศึกษาไทย พบว่า ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีวิชาหน้าที่พลเมืองส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2521 หลังจากนั้นได้ยุบรวมวิชาหน้าที่พลเมืองให้ไปรวมอยู่กับกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตส าหรับหลักสูตรประถมศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาให้ยุบไปรวมกับ
กลุ่มสังคมศึกษา แต่หลังจากที่วิชาหน้าที่พลเมืองถูกยุบไปรวมกับวิชาอ่ืน ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521        
มาจนถึงปัจจุบันท าให้มีปัญหามากข้ึน (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555)  
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ปรับปรุงและพัฒนาความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้เกิดกับนักเรียนไทยเพ่ิมมากขึ้น อย่าง
น้อยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากเยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ความเจริญงอกงามเพ่ือให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่มีเครื่องมือวัดความพลเมืองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความ
ครอบคลุมและจ าเพาะ ตลอดจนมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ อีกท้ัง
ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ใหม่ ๆ ที่รองรับการวิเคราะห์และให้สารสนเทศที่หลากหลายและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาศาสตร์ด้านการวัดประเมินและสามารถวัดตัวแปรที่มีหลายมิติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นจะต้องวัดประเมินทักษะที่มีความซับซ้อน
ในลักษณะหลายมิติ ทั้งนี้จากการศึกษาของ Nuansri, Tangdhanakanond & Pasiphol (2016) ซึ่ง
ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น  โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างแผนที่โครงสร้าง (construct mapping) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ใน
ศาสตร์ด้านการวัดประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ     
ตัวแปร โดยผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นคุณลักษณะที่ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ และ
มิติด้านเจตคติ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาเครื่องมือวัดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเพ่ือให้คะแนนที่ได้มีความตรงในเชิงการแปลความหมาย 
(Interpretation Validity) ซึ่งมีความส าคัญในเชิงการวัดผลอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจและน าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกณฑ์ปกติ (norm) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ใช้ส าหรับตีความหมายของคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ท าให้ทราบระดับ
ความสามารถของผู้สอบแต่ละคน (บุญศรี พรหมาพันธุ์, 2548) ทั้งนี้ สารสนเทศที่ได้จะเป็นองค์
ความรู้ที่นักวิชาการ นักการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปต่อยอดและพัฒนาความเป็น
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พลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้กับเยาวชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีควรจะเป็นและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 เกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับการแปลความหมายควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
              เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

    ประชากร 
   ประชากรที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)              

ปีการศึกษา 2557 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ จ านวน 2,308,931 คน 
(ข้อมูล http://eis.moe.go.th/eis/stat54/html/T007.html เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557) 

    กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
โดย Reeve &  Fayers (2005) ได้กล่าวว่า ส าหรับรูปแบบการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการตรวจ
ให้คะแนนแบบพหุวิภาค (polytomous) ควรใช้ตัวอย่างอย่างน้อย 250 คน และถ้าต้องการให้เกิด
ความแม่นย าในการประมาณค่าพารามิเตอร์มากขึ้นควรก าหนดขนาดตัวอย่างเป็น 500 คน ดังนั้น 
เพ่ือความแกร่งของงานวิจัยและพิจารณาบนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจึงปรับขนาดตัวอย่างเป็น 1,440 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 จากระดับภูมิภาค สุ่มจังหวัดจากแต่ละภูมิภาค ภาคละ 2 จังหวัด ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
โดยการจับสลาก รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน สระบุรี สมุทรปราการ หนองบัวล าภู อุดรธานี 
ตรัง และนครศรีธรรมราช  
     ขั้นที่ 2 สุ่มสถานศึกษาจาก 8 จังหวัด จังหวัดละ 3 โรงเรียน (โดยแบ่งตามขนาดของ
สถานศึกษา ได้แก่ ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ขนาดละ 1 โรงเรียน) รวมทั้งสิ้นจะได้ 24 โรงเรียน
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ แล้วผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ( stratified random 
sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นระดับชั้น (strata) มีเกณฑ์จ าแนกขนาดของสถานศึกษา 
ดังนี้ (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน (2) สถานศึกษาขนาดกลาง มีจ านวน
นักเรียนระหว่าง 500-1,000 คน และ (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คน 
ขึ้นไป (สภาการศึกษา, 2548) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วนเนื่องจาก
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ประชากรที่แตกต่างกันมาก อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2546)  
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 1,440 คน แต่มี
ข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์ หรือมีแนวโน้มในการเดาสูง ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลส่วนนั้นออกไป จ านวน 20 
ชุด ดังนั้นจึงเหลือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,420 ชุด คิดเป็นอัตราการได้มาซึ่งข้อมูล
ที่สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 98.61 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
พบว่า เป็นเพศหญิง จ านวน 1,003 คน (ร้อยละ 70.60) และเพศชาย จ านวน 417 คน (ร้อยละ 
29.40) และกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละภูมิภาคมีประมาณร้อยละ 25 และเมื่อพิจารณาขนาด
ของสถานศึกษาและระดับชั้นที่ศึกษา พบว่า มีการกระจายของขนาดสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ และกระจายตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก 

   การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานงาน

กับทีมผู้ช่วยวิจัยที่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็นแบบวัดชนิดหลายตัวเลือกที่ตัวเลือกมีระดับพฤติกรรม
ลดหลั่นตามเป็นระดับตามแผนที่โครงสร้าง (construct map) โดยในส่วนนี้ประกอบด้วยแบบวัดย่อย
จ าแนกตามมิติของตัวแปร จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ (knowledge) มิติด้านทักษะ (skills) 
และมิติด้านเจตคติ (attitude) โดยจะมีข้อค าถามครอบคลุมทั้ง 3 มติิ มิตลิะ 12 ข้อ รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ  

 ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวจะได้ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง (validity) และ
ความเที่ยง (reliability) และค่าอ านาจจ าแนก (discrimination) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1)  การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน         
ท าการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามกับข้อรายการ โดยค านวณหาค่า IOC: Index  Item 
of Congruence โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อรายการที่มีคุณภาพและใช้ได้ คือ จะต้องมีค่า IOC มากกว่า
หรือเท่ากับ .50  ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2548) ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าดัชนี IOC              
อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 ซึ่งทุกข้อรายการผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า  
          2) การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (reliability) แบบวิธี Expected a posteriori 
(EAP) ตามการวิเคราะห์แบบพหุมิติ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ มีค่ามากกว่า .70 (Nunnally, 
1967) ผลการวิเคราะห์ พบว่า มิติด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .954, .901 
และ .895 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าทุกมิต ิ
          3) การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของเครื่องมือ โดยการค านวณหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมแต่ละมิติของแบบวัด ( item – total correlation: ri) เพ่ือ
ใช้พิจารณาคัดเลือกข้อรายการบางข้อที่ไม่มีคุณภาพทิ้งไปก่อนที่จะพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับจริง 
โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อที่มีคุณภาพคือ มีค่ามากกว่า .20 ขึ้นไป (Kline, 1986) ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.214 – 0.697 ซึ่งมคี่าเกิน 0.20 ทุกข้อ  
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          4) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติความเหมาะสมรายข้อ (item fit) ด้วยโปรแกรม ConQuest 4.0 โดย
พิจารณาค่า OUTFIT MNSQ และ INFIT MNSQ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า OUTFIT MNSQ ของทั้ง
ฉบับมีค่าอยู่ระหว่าง 0.78 – 1.44 ส่วนค่า INFIT MNSQ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.73 – 1.39 ซึ่งข้อที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์และแสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลควรมีค่าอยู่ระหว่าง .60 – 1.50 (Lunz, 
Wright & Linacre, 1990) จากหลักฐานดังกล่าวจึงสามารถพอสรุปได้ว่า ข้อค าถามทุกข้อมีคุณภาพ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้  
1) การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนที่ได้จากแบบวัดความเป็นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง 

2) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเกณฑ์ปกติของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบด้วยการ
แปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนเปอร์ เซ็นไทล์และคะแนนที่ปกติ  ส าหรับการแปลงคะแนนดิบ                  
เป็นคะแนนที่ปกติโดยใช้พ้ืนที่ใต้โคโค้งปกติ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก เรียงคะแนนตามล าดับจาก
คะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด ขั้นตอนที่ 2 แจกแจงความถี่ของคะแนน ขั้นตอนที่ 3 หาความถี่สะสม 
ขั้นตอนที่ 4 หาความถี่สะสม (ล่าง) + ครึ่งความถี่ ขั้นตอนที่ 5 ค านวณค่าเปอร์เซ็นไทล์ โดยน าค่า  
(100 / จ านวนคนทั้งหมด) ไปคูณกับ (ความถี่สะสม (ล่าง) + ครึ่งความถี่) และขั้นตอนสุดท้ายหา
คะแนนที โดยการใช้ต าแหน่งร้อยละของคะแนนจากตารางเทียบ 

 
ผลการวิจัย 
            1. ผลการวิเคราะห์คะแนนดิบของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาจาก     
ค่าเฉลี่ย พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง         
( X =76.26, SD= 8.21) เมื่อพิจารณาแยกเป็นมิติ พบว่า ทั้งสามมิติ ได้แก่ มิติความรู้ มิติทักษะ และมิติ
เจตคติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเช่นกัน ( X =29.78, SD=3.62, X = 23.34, SD=3.50 และ     
X =23.14, SD=3.56 ตามล าดับ) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) โดยภาพรวม 
พบว่า คะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบกระจายค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 10.77) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ทั้งสามมิติมีพิสัยของสัมประสิทธิ์การกระจายที่ใกล้เคียงกัน โดยมิติด้าน     
เจตคติมีสัมประสิทธิ์การกระจายสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ มิติทักษะ และมิติความรู้ (CV = ร้อยละ 15.37, 
14.97 และ 12.15 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาความเบ้หรือขนาดความไม่สมมาตรของการแจกแจงข้อมูล 
พบว่า คะแนนโดยภาพรวมมีลักษณะการกระจายแบบเบ้ซ้าย แสดงว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ า
กว่าเฉลี่ย (Sk = -0.24) และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติความรู้ และมิติเจตคติ มีลักษณะการ
กระจายแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย (Sk= -.16 และ -.13 ตามล าดับ) ส่วนมิติทักษะ มีลักษณะการกระจายแบบ
เบ้ขวาเล็กน้อย (Sk = 0.10) และเมื่อพิจารณาความโด่งหรือขนาดความสูงของการแจกแจงข้อมูล พบว่า 
โดยภาพรวมมีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบสูงโด่ง (Ku=3.32) แสดงว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มีการกระจาย
น้อยค่อนข้างกระจุกตัว และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ทั้งสามมิติมีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบ
สูงโด่ง โดยเรียงล าดับค่าความโด่งจากมากไปน้อย ได้แก่ มิติความรู้  มิติเจตคติ และมิติทักษะ               
(Ku = 1.21, 1.10 และ .74 ตามล าดับ) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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 ตารางท่ี 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (n= 1,420)  
  

     ความเป็นพลเมืองทีม่ี  
        ความรับผิดชอบ 

คะแนน
เต็ม Min Max X  SD CV(%) Sk Ku 

มิติด้านความรู ้ 48 15 45 29.78 3.62 12.15 -0.16 1.21 
มิติด้านทักษะ 36 13 36 23.34 3.50 14.97 0.10 0.74 
มิติด้านเจตคติ 36 12 36 23.14 3.56 15.37 -0.13 1.10 
รวม 120 42 116 76.26 8.21 10.77 -0.24 3.32 

 
2. การพัฒนาเกณฑ์ปกติด้วยวิธีการหาค่าเปอรเซ็นไทล์ (Percentile rank) และคะแนนทีปกติ 

(Normalized T-score) โดยผู้วิจัยน าเสนอทั้งการแปลความหมายโดยภาพรวมทั้งฉบับ และการแปล
ความหมายโดยแยกตามแต่ละมิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ และมิติเจตคติ ส าหรับการ
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแบบอิงกลุ่มนี้เป็นการน าคะแนนดิบที่ได้มาหาค่าเปอรเซ็นไทล์ 
(Percentile rank) และคะแนนทีปกติ (Normalized T-score) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2   เกณฑ์ปกติของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนมัธยมศึกษา     

ตอนต้น ในรูปเปอรเซ็นไทล์และคะแนนทีปกติ (n=1,420) 
 
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  คะแนนเต็ม 120 คะแนน (n = 1,420) 
 
 
คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที 
120 99.96 84 91 97.85 70 62 5.07 34 
119 99.96 84 90 97.32 69 61 4.40 33 
118 99.96 84 89 96.80 69 60 3.87 32 
117 99.96 84 88 95.53 67 59 3.49 32 
116 99.96 84 87 93.77 65 58 3.06 

2.75 
31 

115 99.93 82 86 
85 

91.90 
89.37 

64 57 31 
114 99.93 82 62 56 2.54 30 
113 99.89 81 84 86.37 61 55 2.39 30 
112 99.82 79 83 82.89 59 54 2.18 30 
111 99.72 78 82 79.01 58 53 1.97 29 
110 99.54 76 81 75.07 57 52 1.76 29 
109 99.44 75 80 70.56 55 51 1.51 28 
108 99.40 75 79 64.82 54 50 1.13 27 
107 99.37 75 78 58.73 52 49 0.63 25 
106 99.37 75 77 53.03 51 48 0.39 23 
105 99.37 75 76 47.50 49 47 0.28 22 
104 99.30 75 75 42.11 48 46 0.21 21 
103 99.23 74 74 36.30 46 45 0.18 21 
102 99.23 74 73 29.93 45 44 0.11 19 
101 99.23 74 72 23.94 43 43 0.07 18 
100 99.23 74 71 18.98 41 42 0.04 16 
99 99.15 74 70 14.86 40 41 0.04 16 
98 99.08 74 69 12.11 38 40 0.04 16 
97 99.08 74 68 10.04 37 39 0.04 16 
96 99.05 73 67 8.42 36 38 0.04 16 
95 99.01 73 66 7.32 35 37 0.04 16 
94 98.98 73 65 6.37 35 36 0.04 16 
93 98.84 73 64 5.92 34    
92 98.45 72 63 5.56 34    
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ตารางท่ี 3 เกณฑปกติคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผดิชอบ จ าแนกตามมิติด้านความรู้ทักษะ และ 
                เจตคต ิของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปเปอรเซ็นไทลและคะแนนทีปกติ (n=1,420) 
 

มิติดา้นความรู ้(เต็ม 48 คะแนน) มิติดา้นทักษะ (เต็ม 36 คะแนน) มิติดา้นเจตคต ิ(เต็ม 36 คะแนน) 
คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที 

48 99.96 84 36 99.96 84 36 99.96 84 
47 99.96 84 35 99.93 82 35 99.79 79 
46 99.96 84 34 99.68 77 34 99.51 76 
45 99.96 84 33 99.33 75 33 99.30 75 
44 99.89 81 32 99.01 73 32 99.01 73 
43 99.72 78 31 98.06 71 31 98.49 72 
42 99.51 76 30 95.99 67 30 97.39 69 
41 99.40 75 29 93.24 65 29 95.25 67 
40 99.26 74 28 89.79 63 28 91.58 64 
39 99.12 74 27 85.07 60 27 86.23 61 
38 99.05 73 26 79.65 58 26 80.35 59 
37 98.70 72 25 73.06 56 25 73.80 56 
36 97.43 69 24 61.94 53 24 62.82 53 
35 94.47 66 23 47.68 49 23 48.52 50 
34 89.68 63 22 34.15 46 22 34.96 46 
33 82.68 59 21 22.29 42 21 23.66 43 
32 73.24 56 20 13.63 39 20 15.39 40 
31 62.64 53 19 8.31 36 19 9.61 37 
30 50.60 50 18 5.32 34 18 6.20 35 
29 38.87 47 17 3.45 32 17 4.58 33 
28 28.63 44 16 2.43 30 16 3.52 32 
27 20.28 42 15 1.87 29 15 2.61 31 
26 14.58 39 14 1.23 28 14 1.83 29 
25 9.26 37 13 0.49 24 13 1.16 27 
24 5.42 34 12 0.49 24 12 0.46 24 
23 3.77 32       
22 2.64 31       
21 1.58 29       
20 0.88 26       
19 0.49 24       
18 0.28 22       
17 0.25 22       
16 0.14 20       
15 0.04 16       
14 0.04 16       
13 0.04 16       
12 0.04 16       

              
             จากตารางที่ 2 - 3 เกณฑ์ปกติของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวม กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96)  
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมิติด้านความรู้ (knowledge) กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที 
ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96) ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมิติด้านทักษะ (skill) กลุ่ม
ระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.49 – P99.96) ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมิติ
ด้านเจตคติ (Attitude) กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.46 – P99.96)  

  การสร้างเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนแบบวัดความเป็นพลเมืองที่มีค วาม
รับผิดชอบ  ผู้ วิ จั ยน า เสนอทั้ งแบบภาพรวมเ พ่ือสะท้อนมุมมองการวัดแบบเอกมิติ รวม 
(unidimension) (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ 
แบบวัดฉบับนี้มีลักษณะเป็นพหุมิติจึงน าเสนอการแปลความหมายแยกเป็นแต่มิติ คือ มิติด้านความรู้ 
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มิติด้านทักษะ และมิติด้านเจตคติ (ตารางที่ 3) โดยมีการจ าแนกตามกลุ่มระดับชาติ (จ านวน 1,420 คน) 
การแปลความหมายคะแนนใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile rank)   
 ในการแบ่งระดับคะแนนแต่ละมิติด้วยเปอร์เซ็นไทล์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามหลักการ
แบ่งเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ คือ ใช้เปอร์เซ็นไทล์ 25 (หรือ ควอไทล์ 1), เปอร์เซ็นไทล์ 50 (หรือ ควอไทล์ 2) 
และ เปอร์เซ็นไทล์ 75 (หรือควอไทล์ 3) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนน (Clark-Carter, 2005) 
สามารถแบ่งช่วงคะแนนได้ ดังนี้ 

1. เปอร์เซ็นไทล์ 75.00 ข้ึนไป                     หมายถึง  มีความเป็นพลเมืองที่มีความ            
                                                                    รับผิดชอบอยู่ในระดับสูง 
2. เปอร์เซ็นไทล์ 50.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 74.99 หมายถึง  มีความเปน็พลเมืองที่มีความ 
                                                                    รับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนขา้งสูง                                
3. เปอร์เซ็นไทล์ 25.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 49.99 หมายถึง  มีความเปน็พลเมืองที่มีความ 
                                                                    รับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า                                                   
4. น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ 25.00                  หมายถึง  มีความเป็นพลเมืองที่มีความ 
                                                                    รับผิดชอบอยู่ในระดับต่ า 
 

            ผลการประเมินระดับความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
ปรากฏดังตารางที่ 4 – 7  โดยผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วน
ใหญ่มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 26.97 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายมิติ พบว่า 
ในมิติด้านความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
คิดเป็นร้อยละ 34.51 ในมิติด้านทักษะ มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 27.61 และ
ในมิติด้านเจตคติ มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 28.45 
 
ตารางท่ี 4  การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (ภาพรวม) 
 

ความเป็นพลเมืองทีม่ี
ความรับผิดชอบ คะแนนดิบ เปอร์เซ็นต์ไทล ์ การแปลผล จ านวน 

(คน) ร้อยละ 

เกณฑ์ปกติระดับชาต ิ

1) 81 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง 383 26.97 

2) 77 - 80 2) P50.00 – P74.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง 325 22.89 

3) 73 – 76 3) P25.00 – P49.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่ า 334 23.52 

4) น้อยกว่า 73 4) น้อยกว่า P25.00 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่ า 378 26.62 
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ตารางท่ี 5  การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มิติด้านความรู้ 
 

ความเป็นพลเมืองทีม่ี
ความรับผิดชอบ คะแนนดิบ เปอร์เซ็นต์ไทล ์ การแปลผล จ านวน 

(คน) ร้อยละ 

เกณฑ์ปกติระดับชาต ิ

1) 33 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง 306 21.55 

2) 30 - 32 2) P50.00 – P74.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง 490 34.51 

3) 28 – 29 3) P25.00 – P49.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่ า 291 20.49 

4) น้อยกว่า 28 4) น้อยกว่า P25.00 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่ า 333 23.45 

 
ตารางท่ี 6  การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มิติด้านทักษะ 
 

ความเป็นพลเมืองทีม่ี
ความรับผิดชอบ คะแนนดิบ เปอร์เซ็นต์ไทล ์ การแปลผล จ านวน 

(คน) ร้อยละ 

เกณฑ์ปกติระดับชาต ิ

1) 26 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง 328 23.10 

2)  24 - 25 2) P50.00 – P74.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง 316 22.25 

3)  22 – 23 3) P25.00 – P49.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่ า 384 27.04 

4) น้อยกว่า 22 4) น้อยกว่า P25.00 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่ า 392 27.61 

 
ตารางท่ี 7 การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มิติด้านเจตคติ 
 

ความเป็นพลเมืองทีม่ี
ความรับผิดชอบ คะแนนดิบ เปอร์เซ็นต์ไทล ์ การแปลผล จ านวน 

(คน) ร้อยละ 

เกณฑ์ปกติระดับชาต ิ

1) 26 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง 319 22.46 

2)  24 - 25 2) P50.00 – P74.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง 312 21.97 

3)  22 – 23 3) P25.00 – P49.99 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่ า 385 27.12 

4) น้อยกว่า 22 4) น้อยกว่า P25.00 
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่ า 404 28.45 

 
อภิปรายผล 
          จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายได้หลายประเด็น ดังนี้ 
 1. การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการแปลงคะแนนดิบที่ได้จากแบบวัดเป็นคะแนนทีปกติและแปล
ความหมายด้วยช่วงคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ทั้งคะแนนภาพรวมและคะแนนจ าแนกเป็นรายมิติ ซึ่งท าให้
คะแนนที่แปลงแล้วมีความหมายและง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งสามารถน าคะแนนที่ได้มา
เปรียบเทียบกันได้ ดังทีส่ าเริง บุญเริงรัตน์ (2550); ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2552) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ คือ (1) สามารถท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจได้ง่าย (2) 
การแปลความหมายมีความชัดเจน (3) สามารถเปรียบเทียบความสามารถผู้เรียนกับคนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม 
และ (4) สามารถเปรียบเทียบระหว่างวิชาและระหว่างโรงเรียน ว่าบุคคลหนึ่งมีความสามารถเด่นด้อย
ในวิชาใดหรือโรงเรียนใดมีความสามารถสูงกว่ากัน ทั้งนี้ การแปลความหมายคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์
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จะบ่งบอกว่าผู้สอบมีความสามารถอยู่ตรงต าแหน่งที่เหนือผู้สอบคนอ่ืนในกลุ่มเดียวกันร้อยละเท่าใด 
เช่น ผู้สอบคนหนึ่งสอบได้คะแนนดิบความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 70 
แปลความหมายได้ว่า ผู้สอบคนนี้มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบอยู่ตรงต าแหน่งที่เหนือกว่า
ผู้สอบคนอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน ร้อยละ 70.00 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งแปลความหมายได้ว่า ถ้ามีผู้สอบ100 
คน นักเรียนคนนี้มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบเหนือคนอ่ืนอยู่ 70 คน  
           2. จากผลการวิเคราะห์ด้วยการแปลความหมายของคะแนนปกติทีแล้วน าไปจัดกลุ่มตามช่วง
ของคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ เป็น 4 ช่วง (สูง ค่อนข้างสูง ค่อนข้างต่ า และต่ า) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง แต่ก็เพียงร้อยละ 26.97 เท่านั้น 
หากรวมนักเรียนที่มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในกลุ่มค่อนข้างต่ า และต่ า รวมกัน จะคิด
เป็นร้อยละ 50.14 ซึ่งสัดส่วนนี้คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในสภาวะ
ที่น่าเป็นห่วง และต้องได้รับการปลูกฝังความมีพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
อย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fraillon, Schulz, and  Ainley (2011)  ได้ศึกษาโดยน า
ข้อมูลทุติยภูมิ  ( secondary data) จากการประเมินของโครงการ International Civic and 
Citizenship Education Study 2009: ICCS 2009 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ด าเนินการโดยสมาคมระหว่างประเทศเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา         
(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement: IEA) มา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการประเมิน จ านวน 5 ประเทศ ได้แก่  เกาหลี ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย และฮ่องกง 
โดยผลการประเมินพบว่า นักเรียนในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั้งหมด และเมื่อจัดล าดับเปรียบเทียบคะแนน 5 ประเทศดังกล่าว พบว่า    
อยู่ในล าดับที่ 4 โดยมีคะแนนเหนือกว่าประเทศอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
เกณฑ์ปกติที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้ได้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เท่านั้น ซึ่งการพัฒนาเกณฑ์ปกตินี้อยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (norm reference) 
นั่นคือ ใช้ในการเปรียบเทียบกันภายในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ไม่มีความ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้กับนักเรียนช่วงชั้นอ่ืน ๆ เนื่องจากนักเรียนช่วงชั้นอ่ืน อาจจะมีเกณฑ์ปกติที่
แตกต่างกันได ้

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
   2.1 หากมีการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาและพัฒนามาตรวัดและเกณฑ์ปกติของความ

เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนในช่วงชั้นอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน า
เครื่องมือไปใช้ประเมินนักเรียนได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งจะได้สารสนเทศในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือใช้ใน
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะนี้ในระดับที่น่าพึงพอใจต่อไป 
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   2.2 ควรศึกษาและควรพัฒนาเกณฑ์คะแนนจุดตัด (cut score) ซึ่งเป็นการประเมินผล
แบบอิงเกณฑ์ ควบคู่กับการสร้างเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม โดยจะท าให้ได้
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและท าให้การประเมินผลในภาพรวมมีความตรง (validity) มากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1: 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) 

 
DEVELOPMENT OF A BASIC THAI MUSICAL ABILITY TEST FOR MATHAYOMSUKSA ONE 

STUDENTS: AN APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือสร้างแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรี ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
สรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัด 
ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จ านวน 408 คน 
  ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อย 
11 ฉบับ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา มีค่าตั้งแต่ 0.96 - 1.00 ความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.15 - 1.00 อ านาจจ าแนก 
มีค่าตั้งแต่ 0.00 - 0.69 ความเชื่อมั่นแบบความคงที่ มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.98 ความเชื่อมั่นของคะแนน
ผลรวมของแบบวัดทั้งฉบับ (α̂T1−T11) เท่ากับ 0.93 ความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพ้ืนฐาน
ทางดนตรีไทยรายด้าน (α̂Part1 −  α̂Part6) มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.89 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวม
ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยรวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6) เท่ากับ 0.77 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกลุ่มรู้ชัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ค่าสัมประสิทธิ์
การสรุปอ้างอิงของแบบวัดที่มีความยาวแบบวัด 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ มีค่าเท่ากับ 0.9952, 0.9945 
และ 0.9939 ตามล าดับ 3) การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดที่มีความยาวของ
แบบวัดแตกต่างกันทั้ง 3 ขนาด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) construct a basic Thai musical ability 
test for Grade 7 students, 2) to examine the quality of the tests of different lengths 
created for the study through the application of Generalizability theory and 3) to 
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compare the generalizability coefficients of the tests differing in length. A total of 408 
students in Grade 7 in the academic year 2016 at Benchamaracharungsarit school 
under the supervision of the Secondary Educational Service Area Office 6 was used as 
the sample for this study.  
 The tests constructed were comprised of 11 subtests each. According to the 
results, findings in three key areas were achieved as follows: 1) The content validity of 
the tests ranged from 0.93 to 1.00. The item difficulty was between 0.15 and 1.00. The 
discriminative power varied from 0.00 to 0.69. The stability reliability was within a range 
of between 0.77 and 0.98. The reliability of the composite scores of the tests 
demonstrated a value of 0.93. The reliability of the composite scores of each part of 
the tests ranged from 0.77 to 0.89 while that of the whole test stood at 0.77. The 
construct validity based on the known group technique proved significantly different 
at a level of 0.01. 2) The generalizability coefficients of the tests, one with 117 items, 
another with 103 items and the other with 92 items, in terms of length, stood at 0.9952, 
0.9945 and 0.9939, respectively. 3) The generalizability coefficients of the tests with 
three different lengths, once compared, were significantly different at a level of 0.01. 
 
ค าส าคัญ 
 ดนตรีไทย  แบบวัดความสามารถ  แบบวัดความสามารถทางดนตรีไทย  ทฤษฎีการสรุป
อ้างอิง ความยาวของแบบวัด 
 
Keywords 
 Thai music, Ability test, Thai musical ability test, Generalizability Theory, Test 
Length 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การวัดทางการศึกษา เป็นการวัดทางจิตวิทยาซึ่งเป็นการวัดคุณลักษณะภายในที่ไม่สามารถวัด
หรือสังเกตได้โดยตรง เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ พัฒนาการทางสมอง วุฒิภาวะทางสังคม 
เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความก้าวร้าว เป็นต้น ดังนั้น การวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาจึงต้องอาศัย
การวัดทางอ้อมเพ่ือศึกษาตัวแปรที่มีลักษณะเป็นคุณลักษณะแฝง หรือภาวะสันนิษฐาน โดยการก าหนด
สุ่มบางส่วนของพฤติกรรมจากแนวคิดทฤษฎีขึ้นมาเพ่ือท าการวัด แล้วอ้างอิงกลับไปยังคุณสมบัตินั้น
ทั้งหมดโดยอาศัยแนวคิดเชิงสมมติฐานหรือทฤษฎีในการอธิบาย และใช้สถานการณ์หรือข้อค าถาม 
เป็นสิ่งเร้าเพ่ือให้เป้าหมายแสดงลักษณะของตัวแปรเหล่านี้ออกมาเป็นความคิดเห็นหรือพฤติกรรม  
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556; สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, 2556; สุวิมล ติรกานันท์, 2551) โดยการนิยาม
ความสามารถของมนุษย์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น มีอยู่หลายนิยามซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพ
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี หรือความเชื่อนั้น ๆ จึงท าให้การสร้างเครื่องมือเพื่อวัดความแตกต่าง
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ของความสามารถนั้นมีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถประเมินความแตกต่างของบุคคลให้มี
ความหมายที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการน าไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังที่ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 
(2556) กล่าวถึงการน าแบบวัดทางจิตวิทยาไปใช้ เช่น เพ่ือการให้ค่า เพ่ือการจัดวางต าแหน่ง หรือเพ่ือ
การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถตามท่ีต้องการ 
 แบบทดสอบวัดความสามารถ (Ability Test) เป็นการประเมินเพ่ือวัดความสามารถท่ีบุคคล
คนหนึ่งสามารถท าได้ดีที่สุด (Wigdor & Garner, 1982) หรือเป็นการวัดสมรรถนะการท างานของ
บุคคลในการท างานใดงานหนึ่งในปัจจุบัน โดยสิ่งที่มุ่งวัดเป็นระดับของทักษะ ความคิด และการปฏิบัติ
ที่แสดงถึงความสามารถเฉพาะอย่างในสภาพปัจจุบัน ซึ่งความสามารถทางดนตรี นับว่าเป็นศาสตร์ที่
ต้องอาศัยการฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติอย่างซ้ า ๆ จนเกิดเป็นทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทักษะทางโสตประสาทในการรับรู้และจ าแนกความแตกต่างของเสียง อันมีลักษณะเฉพาะ หรือ
เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของดนตรีชาตินั้น ๆ 
 จากการศึกษาคุณลักษณะหรือสิ่งที่มุ่งวัดของเครื่องมือวัดความสามารถทางดนตรีที่นิยมใช้
อย่างแพร่หลายในต่างประเทศจาก บอยล์ และ ราโดซี (Boyle & Radocy, 1987) และ เลห์แมน 
(Lehman, 1968)  เ ช่ น  1) Seashore Measure of Musical Talents 2) Kwalwasser - Dykema 
Music Test 3) Wing Standardized Tests of Musical Intelligence 4) Conrad Instrument - 
Talent Test 5) Tilson - Gretsch Musical Aptitude Test และเครื่องมือวัดความสามารถทางดนตรี
ในประเทศ เช่น ประยุทธ ไทยธานี (2546) และบุษกร ส าโรงทอง (2548) พบว่า แบบวัดความสามารถ
ทางดนตรีโดยทั่วไป เป็นการวัดความสามารถทางโสตประสาทในการรับรู้ความแตกต่างของเสียง โดยให้
ผู้สอบฟังเสียงแล้วพิจารณาความแตกต่างของเสียงที่ได้ฟังแล้วตอบลงในกระดาษค าตอบ โดยใช้รูปแบบ
ข้อสอบประเภทเลือกค าตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple - Choice) โดยแบบวัดแต่ละฉบับประกอบด้วย
แบบวัดฉบับย่อยจ านวนหลายฉบับตามคุณลักษณะทางดนตรีหรือสิ่งที่มุ่งวัด อีกท้ัง ในแบบวัดฉบับย่อย
แต่ละฉบับยังประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนมาก และยังไม่มีการศึกษาถึงจ านวนข้อสอบที่พอเหมาะใน
การทดสอบหรือวัดคุณลักษณะทางดนตรีในแต่ละคุณลักษณะว่าควรวัดด้วยข้อสอบจ านวนเท่าใดจึงจะ
เหมาะสม และมีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ที่มีความน่าเชื่อถือของผลการวัด 
 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) เป็นทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นโดย ครอนบาค และคณะ (Cronbach et al., 1972 อ้างใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ได้ขยาย
แนวคิดของความเชื่อมั่นตามทฤษฎีของการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) ให้สามารถสรุปผลความเชื่อมั่น
ในสถานการณ์หรือเงื่อนไขของการทดสอบลักษณะต่าง ๆ ได้ โดยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมพัทธ์ของความ
แปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบจากแหล่งต่าง ๆ อันเป็นสถานการณ์หรือเงื่อนไข
ของการวัด เช่น ความยาวของแบบวัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบกับความยาวของแบบวัด จึงท าให้ทราบ
และสามารถควบคุมแหล่งความคลาดเคลื่อนได้ตรงประเด็น และท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือ
ของการวัดสูงขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น หรือมีความน่าเชื่อถือของผล
การวัดของจ านวนข้อสอบที่เหมาะสมในการทดสอบหรือวัดคุณลักษณะทางดนตรีในแต่ละคุณลักษณะ 
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) ในการ
หาค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G – Coefficient) เพ่ือศึกษาคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบวัด
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ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ภายใต้เงื่อนไขความยาวของแบบวัด (Test Length) เพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับประกอบการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม และให้ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ถึงระดับที่ต้องการ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ในการวัดความสามารถทางดนตรี ควรวัดด้วยข้อสอบจ านวนมากน้อยเพียงใดจึงจะให้ 
ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเชื่อมั่นสูง และ แบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
ที่มีความยาวแตกต่างกัน มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1    
 2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด  
(Generalizability Theory)  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทาง
ดนตรีไทย ที่มีความยาวแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จ านวน 519 คน เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทาง
ดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยลักษณะของแบบวัดเป็นการวัดความสามารถของโสตประสาทในการ
จ าแนกความแตกต่างของเสียง โดยใช้เสียงเครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ เป็นสิ่งเร้าส าหรับสร้างเป็นข้อ
ค าถาม และด าเนินการทดสอบโดยให้ผู้สอบฟังเสียงในแต่ละข้อแล้วตอบค าถาม ประกอบกับในการ
พัฒนาแบบวัดชุดนี้ เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อย จ านวน 11 ฉบับ โดยแบบวัดในแต่ละฉบับ
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนมาก และจ าเป็นต้องใช้เวลาในการทดสอบเป็นเวลานาน  ดังนั้น เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนของผลการวัดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็น  
ในการเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยพิจารณาจากความพร้อมในด้านความยินดีในการให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล และความพร้อมของห้องที่ใช้ในการทดสอบ โดยมีห้องเรียนที่มีความเหมาะสม
กับการรับฟังเสียง ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องที่เก็บเสียงได้ดี ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก มีเครื่องเล่น 
CD ส าหรับเปิดเสียงแบบทดสอบที่ผู้วิจัยบันทึกไว้ มีล าโพงที่สามารถให้เสียงที่ได้ยินชัดเจนทั่วกันทั้งห้อง 
และมีที่นั่งส าหรับเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบได้สะดวก  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ านวน 9 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดจ านวน 408 คน 
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ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) มีแผนการเรียนเป็นชั้น (Strata) 
และมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเร็จรูป
ของ ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2555) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน  ± 5 % โดยสุ่ม
ครอบคลุมนักเรียนทุกแผนการเรียน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดองค์ประกอบดนตรีไทยของเฉลิมศักดิ์ 
พิกุลศรี (2542) เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด โดยแบ่งเป็นแบบวัดฉบับย่อยตามคุณลักษณะที่มุ่งวัด
จ านวน 11 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบวัดความสามารถในการจ าแนกสีสันเสียง 2) แบบวัดความสามารถ
ในการจ าแนกระดับเสียง 3) แบบวัดความสามารถในการจ าแนกความสั้น – ยาวของเสียง 4) แบบวัด
ความสามารถในการจ าแนกความเข้มเสียง 5) แบบวัดความสามารถในการจ าแนกคุณภาพเสียง 6) แบบวัด
ความสามารถในการจ าจังหวะ 7) แบบวัดความสามารถในการจ าลีลาจังหวะ 8) แบบวัดความสามารถ 
ในการจ าท านอง 9) แบบวัดความสามารถในการรับรู้ความกลมกลืนระหว่างท านองหลักและท านองแปร 
10) แบบวัดความสามารถในการรับรู้ความกลมกลืนของแนวท านอง และ 11) แบบวัดความสามารถ 
ในการจ าแนกอารมณ์เพลง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบไขว้ (Cross Design) และก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์เป็น P  T Design โดย
ก าหนดให้ P แทนนักเรียนทุกคน และ T แทนความยาวของแบบวัด (Test Length) ที่มีความยาว
แตกต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ โดยผู้วิจัยพิจารณาขนาดความยาวของ
แบบวัด และการคัดเลือกข้อสอบจากการวิเคราะห์น้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาตามองค์ประกอบ
ดนตรีไทย ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา การเป็นตัวแทนที่ดีของคุณลักษณะที่มุ่งวัด การเป็นตัวแทนที่ดี
ของเครื่องดนตรีที่น ามาใช้บรรเลงเป็นสิ่งเร้าส าหรับน าไปสร้างเป็นข้อสอบ และความเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐาน
ทางดนตรีที่ควรน าไปใช้ในการทดสอบตามคุณลักษณะที่มุ่งวัด ทั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 
2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง วันที่หนึ่ง ใช้เวลาในการทดสอบ 43 นาที และวันที่สอง 
ใช้เวลาในการทดสอบ 46 นาที โดยทิ้งช่วงระยะเวลาระหว่างการสอบครั้งแรกและครั้งที่สองเป็นเวลา  
2 สัปดาห์ เพ่ือป้องกันปัญหาตกค้างจากการสอบครั้งแรก (Carry - Over Effect)  
 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยค านวณ
อัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของข้อสอบ (Content Validity Ratio: CVR) และดัชนีความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาของแบบวัด (Content Validity Index: CVI) 2) ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
โดยวิธีค านวณอย่างง่าย 3) ค่าความเชื่อมั่น ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นแบบความคงที่ (Measure of 
Stability) ด้วยวิธีสอบซ้ า (Test – Retest Method) โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวม 
ที่ได้จากการรวมคะแนนจากแบบวัดฉบับย่อยเข้าด้วยกัน โดยใช้สูตรค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (α̂ - Coefficient) 4) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกลุ่มรู้ชัด 
(Known – Group Technique)   
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  4.2 สถิติเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง ได้แก่ 1) คุณภาพด้านความเชื่อมั่น
ของค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ (ρAbs

2 ) 2) สถิติทดสอบสมมติฐาน 
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง ด้วยสถิติทดสอบ t - test ของพิทแมน 
(Pitman) แบบประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Pitman, 1939 cited in Feldt, 1980) 
   4.3 ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายโดยการก าหนดคะแนนจุดตัด (Cut – Score) 
ด้วยวิธีของแองกอฟแบบตอบใช่/ไม่ใช่ (Yes/No Angoff’s Method) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อยตามคุณลักษณะทางดนตรีที่มุ่งวัดจ านวน 11 ฉบับ มีคุณภาพดังนี้ 
ความเท่ียงตรงตามเนื้อหามีค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของข้อสอบ (CVR) ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 
ดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัด (CVI) มีค่าตั้งแต่ 0.96 - 1.00 ความยากง่ายมีค่าตั้งแต่ 0.15 - 1.00 
อ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.00 - 0.69 ความเชื่อมั่นแบบความคงที่มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.98 ค่าความ
เชื่อมั่นของคะแนนผลรวมของแบบวัดทั้งฉบับ (α̂T1−T11) เท่ากับ 0.93 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนน
ผลรวมความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยรายด้าน (α̂Part1− α̂Part6) มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.89 และ ค่า
ความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยรวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6) เท่ากับ 
0.77 การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง พบว่า คะแนนเฉลี ่ยของกลุ ่มนักเร ียนที ่มี
ความสามารถทางดนตรีไทยกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนของกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทุกฉบับ แสดงว่า แบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที ่1 - 3  
 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด 
(Generalizability Theory) พบว่า แบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยที่มีความยาวของแบบวัด
จ านวน 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G - Coefficient) อยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Coefficient) เท่ากับ 
0.9952, 0.9945 และ 0.9939 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) สูง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 และ 5 
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ตารางท่ี 1 คุณภาพของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย (n = 408) 
 

แบ
บว

ัด 
   

   
   

 
ฉบ

ับย
่อย

 คุณภาพแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ค่าความยากงา่ย 

(Difficulty) 
ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) 

ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability)  รายข้อ (CVR) รายฉบับ (CVI) 

T1 0.60 - 1.00 0.97 0.66 - 1.00 0.00 - 0.18 0.88 (ρxx′) 
T2 1.00 1.00 0.18 - 0.86 0.20 - 0.36 0.97 (ρxx′) 
T3 1.00 1.00 0.76 - 0.89 0.20 - 0.37 0.96 (ρxx′) 
T4 1.00 1.00 0.15 - 0.75 0.20 - 0.56 0.96 (ρxx′) 
T5 0.60 - 1.00 0.98 0.40 - 0.78 0.20 - 0.50 0.92 (ρxx′) 
T6 1.00 1.00 0.61 - 0.88 0.22 - 0.60 0.98 (ρxx′) 
T7 1.00 1.00 0.15 - 0.72 0.20 - 0.63 0.94 (ρxx′) 
T8 1.00 1.00 0.21 - 0.96 0.08 - 0.69 0.95 (ρxx′) 
T9 1.00 1.00 0.27 - 0.72 0.20 - 0.28 0.77 (ρxx′) 
T10 1.00 1.00 0.33 - 0.63 0.21 - 0.39 0.80 (ρxx′) 
T11 0.60 - 1.00 0.96 0.40 - 0.82 0.22 - 0.46 0.87 (ρxx′) 

Total 0.60 - 1.00 0.96 - 1.00 0.15 - 1.00 0.00 - 0.69 0.93 (α̂T1−T11) 
 
หมายเหตุ:  T แทนแบบวัดฉบับย่อยแต่ละฉบับ, ρxx′ แทนค่าความเชื่อมั่นแบบความคงที่, α̂T1−T11 แทนค่าความเชื่อมั่นของ   
  คะแนนผลรวมของแบบวัดทั้งฉบับ 

 
ตารางท่ี 2  คุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย (n = 408) 
 

แบบวัดความสามารถพื้นฐาน 
ทางดนตรีไทย จ าแนกตาม

ความสามารถรายด้าน 

แบบวัด 
ฉบับย่อย 

คุณภาพดา้นความเชื่อมั่น 
ค่าความเชื่อมั่น 

รายฉบับ 
ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวม 

รายดา้น 
1. ด้านเสียง T2 0.97 (ρxx′) 

0.79 (α̂Part1) 
 T3 0.96 (ρxx′) 
 T4 0.96 (ρxx′) 
 T5 0.92 (ρxx′) 
2. ด้านจังหวะ T6 0.98 (ρxx′) 

0.89 (α̂Part2)  T7 0.94 (ρxx′) 
 T8 0.95 (ρxx′) 
3. ด้านท านอง T9 0.77 (ρxx′) 0.77 (α̂Part3) 
4. ด้านพื้นผิวเสียง T10 0.80 (ρxx′) 0.80 (α̂Part4) 
5. ด้านสีสันเสียง T1 0.88 (ρxx′) 0.88 (α̂Part5) 
6. ด้านคีตลักษณ ์ T11 0.87 (ρxx′) 0.87 (α̂Part6) 

 
หมายเหต:ุ  1)  T แทนแบบวัดฉบับย่อยแต่ละฉบับ, ρxx′ แทนค่าความเชื่อมั่นแบบความคงที่, α̂Part1 − α̂Part6 แทนค่าความเชื่อมั่น  
    ของคะแนนผลรวมความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยรายด้าน  
  2)  ความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย รวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6) เท่ากับ 0.77 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ระหว่าง 
   กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 

แบบวัด 
ฉบับย่อย 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่มีความสามารถทางดนตรีไทย 

(n=30) 

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจยั (n=408) ค่า t 

�̅� SD �̅� SD 
T1 12.00 0.00 10.91 1.06 20.766** 
T2 9.47 0.57 7.46 2.13 13.512** 
T3 9.67 0.66 8.26 2.13 8.783** 
T4 8.63 0.72 4.63 2.24 23.303** 
T5 15.27 0.83 9.95 3.68 22.447** 
T6 9.80 0.48 7.94 2.54 12.106** 
T7 9.30 0.65 4.84 2.54 25.808** 
T8 9.33 0.76 5.44 2.43 21.233** 
T9 8.27 0.83 4.74 1.54 20.819** 
T10 7.77 0.82 4.19 1.54 21.368** 
T11 8.20 0.89 5.12 2.06 16.128** 

Total 107.70 1.29 73.49 19.28 34.803** 
 
หมายเหตุ:  T แทนแบบวัดฉบับย่อยแต่ละฉบับ, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจากแหล่งความแปรปรวนต่าง  ๆการศึกษา G - Study of P x T Design 
 

Source of variance 
Variance 

Component 
SS df MS 

Estimated 
Variance 

Component 

Percentage 
of Total 
Variance 

Person (p) σp
2 7206.21 407 17.71 0.15 63.90 

Test Length (t) σt
2 516.38 116 4.45 0.01 4.50 

Person  Test Length (pt) σpt
2  3516.38 47212 0.07 0.07 31.60 

Total 11238.98 47735  0.24 100 

 
ตารางที ่5 ผลการศึกษา D - Study of P x T Design 
 

Source of Variance 
Variance 

Component 
G - Study 

D - Study 

nt
′  = 117 nt

′  = 103 nt
′  = 92 

Person (p) σp
2  0.1507 0.1507 0.1507 0.1507 

Test Length (t) σt
2 0.0107 0.0001 0.0001 0.0001 

Person  Test Length (pt) σpt
2  0.0745 0.0006 0.0007 0.0008 

Absolute Error Variance (σAbs
2 ) 0.0270 0.0007 0.0008 0.0009 

G - Coefficient for Abs. Decision (ρAbs
2 ) 0.9952 0.9952 0.9945 0.9939 

 
หมายเหตุ:  nt

′  แทนความยาวของแบบวัด 
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 3. ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทาง
ดนตรีไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด 
พบว่า แบบวัดที่มีความยาวที่แตกต่างกันทั้ง 3 ขนาด มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดแสดงดังตาราง 6 
 
ตารางที ่6 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย  
    ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน  
 

จ านวนข้อของแบบวัด  
(Test Length) 

ค่าสัมประสิทธิ์การสรปุอ้างอิง 
(ρAbs

2 ) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
ระหว่างแบบวัด (rx1x2

) ค่า t 

117 ข้อ 0.9952 
0.9962 15.7592** 

103 ข้อ 0.9945 
117 ข้อ 0.9952 

0.9971 22.5057** 
92 ข้อ 0.9939 
103 ข้อ 0.9945 

0.9942 13.7132** 
92 ข้อ 0.9939 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 4. เกณฑ์และการแปลความหมายคะแนนของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความยาวของแบบวัด 117 ข้อ โดยการก าหนดคะแนน
จุดตัด (Cut – Score) ด้วยวิธีของแองกอฟแบบตอบใช่/ไม่ใช่ (Yes/No Angoff’s Method) และ
แปลความหมายของคะแนนที่ได้จากการวัด โดยแสดงระดับความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยตาม
องค์ประกอบทางดนตรีไทย 6 ด้าน รายละเอียดแสดงดังตาราง 7 
 
ตารางที ่7 เกณฑ์ส าหรับแปลความหมายคะแนนและระดับความสามารถของแบบวัดความสามารถ  
   พ้ืนฐานทางดนตรีไทย ที่มีความยาวของแบบวัด 117 ข้อ 
 

ความสามารถพ้ืนฐาน 
ทางดนตรีไทย 

คุณลักษณะท่ีมุ่งวัด 

แบ
บวั

ดฉ
บับ

ที่ 

จ า
นว

นข
้อ 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะแนนจุดตัด และร้อยละของ
คะแนนจุดตัดจากคะแนนเต็ม 

ระดับความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย  
จ าแนกตามช่วงคะแนน 

เกณฑ์ผ่าน เกณฑ์สูง ระดับต่ า 
ระดับปาน

กลาง 
ระดับสูง 

ด้านเสียง การจ าแนกระดับเสียง 2 10 10 4 (40%) 7 (70%) 0 - 3 4 - 6 7 - 10 
การจ าแนกความสั้นยาวของเสียง 3 10 10 5 (50%) 8 (80%) 0 - 4 5 - 7 8 - 10 
การจ าแนกความเข้มเสียง 4 10 10 4 (40%) 7 (70%) 0 - 3 4 - 6 7 - 10 
การจ าแนกคุณภาพเสียง 5 16 16 7 (44%) 12 (75%) 0 - 6 7 - 11 12 - 16 

รวม 4 46 46 
20 

(43.47%) 
34 

(73.91%) 
0 - 19 20 - 33 34 - 46 

ด้านจังหวะ การจ าจังหวะ 6 10 10 4 (40%) 8 (80%) 0 - 3 4 - 7 8 - 10 
การจ าลีลาจังหวะ 7 10 10 4 (40%) 7 (70%) 0 - 3 4 - 6 7 - 10 
การจ าท านอง 8 10 10 4 (40%) 7 (70%) 0 - 3 4 - 6 7 - 10 

รวม 3 30 30 12 (40%) 
22 

(73.33%) 
0 - 11 12 - 21 22 - 30 

ด้านท านอง การรบัรู้ความกลมกลืนระหว่างท านองหลกั
และท านองแปร 

9 10 10 4 (40%) 7 (70%) 0 - 3 4 - 6 7 - 10 

ด้านพื้นผิวเสียง การรบัรู้ความกลมกลืนของแนวท านอง 10 10 10 4 (40%) 6 (60%) 0 - 3 4 - 5 6 - 10 
ด้านสีสันเสียง การจ าแนกสีสันเสียง 1 12 12 6 (50%) 9 (75%) 0 - 5 6 - 8 9 - 12 
ด้านคีตลักษณ์ การจ าแนกอารมณเ์พลง 11 9 9 4 (44%) 7 (78%) 0 - 3 4 - 6 7 - 9 
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อภิปรายผล 
 1. คุณภาพของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
  1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย มีค่าดัชนี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัด (CVI) ตั้งแต่ 0.96 - 1.00 ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2556) ที่กล่าวว่า ค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัด ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป 
แสดงว่าแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหา และ 
คุณลักษณะตามองค์ประกอบของดนตรีไทยตามแนวคิดที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการพัฒนาแบบวัด 
  1.2 ความยากง่าย และอ านาจจ าแนก จากการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานทางดนตรีไทย ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อย 11 ฉบับ รวมข้อสอบทั้งสิ้น 117 ข้อ พบว่า ค่า
ความยากง่าย มีค่าอยู่ในช่วง 0.15 - 1.00 โดยเป็นข้อสอบที่ยากมาก (p < 0.20) จ านวน 6 ข้อ เป็น
ข้อสอบที่ง่ายมาก (p > 0.80) จ านวน 30 ข้อ และเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ (0.20 ≤ p ≤ 
0.80) จ านวน 81 ข้อ แสดงว่า ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสม สอดคล้องกับ ล้วน 
สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) ที่กล่าวว่า ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20 - 0.80 เป็น
ข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสม เมื่อพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.00 - 0.69 โดยมีค่า
อ านาจจ าแนกที่จ าแนกพอใช้ได้ (0.20 ≤ r ≤ 0.29) จ านวน 57 ข้อ ข้อที่จ าแนกได้พอสมควร (0.30 ≤ r ≤ 
0.39) จ านวน 19 ข้อ และข้อที่จ าแนกได้ดีมาก (r ≥ 0.40) จ านวน 19 ข้อ แสดงว่า ข้อสอบส่วนใหญ่
เป็นข้อสอบที่สามารถจ าแนกได้พอใช้ รองลงมาคือสามารถจ าแนกได้ดีและดีมาก และที่เหลือคือ
ข้อสอบที่สามารถจ าแนกได้บ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่กล่าวว่า ค่าอ านาจ
จ าแนกที่ดีควรมีค่าเป็นบวก และควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
  1.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยแบบความคงที่ มีค่าตั้งแต่ 
0.77 - 0.98 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย (α̂T1−T11) 
เท่ากับ 0.93 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยตามความสามารถ
รายด้าน (α̂Part1 - α̂Part6) มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.89 โดยค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถ
พ้ืนฐานทางดนตรีไทยรวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6) เท่ากับ 0.77 ซึ่งสอดคล้องกับ ฟิชเชอร์ และ คอร์โคราน 
(Fischer J & Corcoran K, 1994 อ้างใน สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, 2556) ที่กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณา
ค่าความเชื่อมั่นว่า ค่าความเชื่อมั่นที่มีค่าตั้งแต่ 0.71 - 1.00 ถือว่า มีความเชื่อมั่นสูง แสดงว่าแบบวัด
ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 
  1.4 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบกลุ่มรู้ชัด พบว่า กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทยกับกลุ่มนักเรียนทั่วไปมีคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มนักเรียนทั่วไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกฉบับ ซึ่งเป็นไปตามหลักการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 
ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) กล่าวว่า หากเครื่องมือสามารถวัดคุณลักษณะที่มุ่งวัดนั้นได้ ผลการวัด
จะต้องมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แสดงว่าแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง และสามารถจ าแนกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทยกับนักเรียน
ทั่วไปได้ 
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 2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง พบว่า องค์ประกอบ
ความแปรปรวนของบุคคล (σp

2 ) เป็นแหล่งที่มีความแปรปรวนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นผลจากผู้สอบภายใน
กลุ่ม มีระดับความสามารถทางดนตรีไทยใน 11 คุณลักษณะที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความแปรปรวน
ระหว่างบุคคลสูง สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่กล่าวว่า หากนักเรียนหรือผู้สอบมี
ความสามารถต่างกันมาก จะท าให้ความแปรปรวนของคะแนนรวมซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีค่าความแปรปรวนสูง ในขณะที่แหล่งความแปรปรวนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความ
ยาวของแบบวัด (σpt

2 ) และแหล่งความแปรปรวนของความยาวของแบบวัด (σt
2) ซึ่งเป็นแหล่งความ

แปรปรวนที่มีค่าน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจากขั้นตอนการก าหนดขนาดความยาวของแบบวัดจากการวิเคราะห์
น้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาตามองค์ประกอบดนตรีไทย และการเป็นตัวแทนที่ดีของคุณลักษณะที่
มุ่งวัด ท าให้ได้จ านวนข้อสอบขั้นต่ าที่มีความเหมาะสม คือ 117 ข้อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง วันที่หนึ่ง ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 43 นาที และวันที่สอง ใช้เวลาในการทดสอบ 46 นาที จึงท าให้แหล่งความแปรปรวนจากความยาว
ของแบบวัด และแหล่งความแปรปรวนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความยาวของแบบวัด เป็นแหล่งที่มี
ความแปรปรวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่กล่าวว่า ความยาวของแบบวัด  
มีผลต่อความแปรปรวนของคะแนนจริง และความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้ และในการทดสอบ หากใช้
เวลาในการทดสอบที่พอเหมาะ จะท าให้เกิดความแปรปรวนของคะแนนจริง และความแปรปรวนของ
คะแนนที่สังเกตได้น้อย 
   ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยที่มีความยาว
แตกต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงส าหรับตัดสินใจ
เชิงสัมบูรณ์ (Absolute Coefficient) เท่ากับ 0.9952, 0.9945 และ 0.9939 โดยมีค่าลดลงตามล าดับ 
สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) และ สุวิมล ติรกานันท์ (2551) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน ได้แก่ การสร้างข้อสอบ, ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบ, ความยาวของแบบวัด 
และเวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบ ดังนั้น ถึงแม้ว่าการลดความยาวของแบบวัดจะส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์
การสรุปอ้างอิงลดลง แต่หากมีการสร้างข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย เนื้อหาของข้อสอบมีความเป็นเอกพันธ์ 
และก าหนดเวลาที่ใช้ในการทดสอบอย่างเหมาะสม จะท าให้แบบวัดมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นสูง     
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทาง
ดนตรีไทย ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด โดยค านวณจากสูตร t - test ของพิทแมน 
แบบประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐาน
ทางดนตรีไทยที่มีความยาวของแบบวัดต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) และ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ (2556) ที่
กล่าวในท านองเดียวกันว่า การลดความยาวข้อสอบมีผลต่อการลดลงของค่าความเชื่อมั่น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรเลือกห้องทดสอบที่สามารถเก็บเสียงได้ดี มีเครื่องเล่น CD ส าหรับเปิดเสียงแบบวัด
ที่ผู้วิจัยบันทึกไว้ มีล าโพงที่สามารถให้เสียงที่ได้ยินได้ชัดเจนทั่วกันทั้งห้อง และมีที่ส าหรับนั่งเขียนค าตอบ 
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  2. ผู้ใช้อาจเลือกใช้แบบวัดฉบับใดฉบับหนึ่งเพียงฉบับเดียว หรือเลือกใช้ตามจ านวน
คุณลักษณะที่ผู้ใช้สนใจศึกษาถึงความสามารถของผู้สอบกลุ่มนั้น ๆ แต่ควรระมัดระวังในด้านการแปลผล
การวัด เนื่องจากแบบวัดบางฉบับต้องน าคะแนนจากแบบวัดฉบับอื่นมารวมกันในการระบุต าแหน่งของ
ระดับความสามารถ และแปลความหมายของคะแนน  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาถึงความคลาดเคลื่อนของแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยใน
รูปแบบของจ านวนตัวเลือกของข้อสอบ รูปแบบของข้อสอบ เพ่ือให้ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับสูงยิ่งขึ้น 
   2. ควรมีการน าแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทยไปพัฒนาเป็นแบบวัดฉบับสั้น  
   3. ควรมีการศึกษาคะแนนจุดตัด (Cut - Score) ที่มีความเหมาะสมกับแบบวัดความสามารถ
พ้ืนฐานทางดนตรีไทย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
  4. ควรมีการพัฒนาวิธีการทดสอบ ในลักษณะของระบบการทดสอบออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
วัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 2) เพ่ือศึกษาเครือข่ายการสื่อสาร
วัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จั งหวัดลพบุรี ขอบเขตการวิจัย
คณะผู้วิจัยศึกษาเฉพาะชาวไทยพวน 3 ต าบล ได้แก ่ต าบลหินปัก ต าบลบ้านทราย และต าบลโพนทอง 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 387 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสังเกต 
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบสนทนากลุ่มย่อย และเวทีประชาคม ซึ่งทดสอบความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือ (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.6-1.0 และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ มีค่าเท่ากับ 
0.97 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ความถี่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ความสัมพันธ์  เชิงพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ =3.36, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยพบว่า สารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู้รับสาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือช่องทางสาร 
  2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.16, S.D. = 0.87) แบบวงล้อ (Wheel Network) เมื่อพิจารณาเป็นแบบ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าเครือข่ายการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบมีศูนย์กลาง และ
รองลงมา คือ แบบกระจายอ านาจ  
  3. การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมไทย
พวนด้านภาษาและการแสดงพ้ืนบ้านโดยค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) มีค่าเท่ากับ 0.780 และค่าสัมประสิทธิ์ 
(R2) มีค่าเท่ากับ 0.609 และมีความแปรปรวนของตัว 60.90 %  ส่วนการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน
แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การสื่อสาร โดยค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) มีค่าเท่ากับ 
0.851 และค่าสัมประสิทธิ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.729 และมีความแปรปรวนของตัวแปร 85.10 % และ
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเครือข่ายการสื่อสาร โดย    
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ค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) มีค่าเท่ากับ 0.830 และค่าสัมประสิทธิ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.690 และมีความ
แปรปรวนของตัวแปรตามได้ 69.00 %  
 

ABSTRACT 
 The research were mixed method research with the objectives as followed 
1) to study the communication strategies of Thai Puan culture participatory, 2) to study 
Thai Puan culture participatory network, and 3) to study the factors affected the 
communication of Thai Puan culture participatory in Amphor Baanmi, Lopburi Province 
The scope of research,  the researchers focused on Thai Puan people who lived in 
Tambol Hinpak, Tambol Bansai, and Tambol Ponethong with the population of 387 
people. The methodology of research were Observation,  Questionnaires,  In-depth 
interview,  Focus group discussion, and Civil Society Forum by having IOC at 0.6-1.0, 
reliability at 0.97. Moreover,  the statistics analysis were employed in types of 
Percentage,  Frequency,  Mean,  Standard deviation,  and Multiple Regression with the 
result as followed:    
 1. Besides, the attitudes of people towards communication strategies of Thai 
Puan culture were in medium level (x̅ = 3.36, S.D. = 0.86) considering from high to low 
level of mean  message and receiver, respectively. 
 2 . The communication network of Thai Puan culture participatory in Amphor 
Baanmi, Lopburi Province was in medium level (x̅ = 3.16, S.D. = 0.87) as wheel network, 
considering from high to low level of mean which were central participatory network, 
and decentralized network, respectively. 
 3. The communication of Thai Puan culture participatory had positive 
relationship with Thai Puan culture in terms of language and folk performance with R 
level at 0.780, R2 at 0.609, and variation level at 60.90 %. Moreover, the communication 
of Thai Puan culture participatory had the positive relationship with the 
communication strategies with R at 0.851,  R2 at 0.729, and variation level at 58.10%. 
Furthermore, the communication of Thai Puan culture participatory had positive 
relationship with communication network by having R at 0.830, R2 at 0.690, at variation 
level at 69.00%.  
 
ค าส าคัญ 
  กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม  เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรม  การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม  วัฒนธรรมไทยพวน   
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ความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  คนในสังคมมีความจ าเป็นต้อง
ใช้การสื่อสารและเครือข่ายการสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรม  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกิดขึ้น  โดยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานสัมพันธ์  และสร้างการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  
รวมทั้งมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการเกิดการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลง
ของปัจเจกบุคคลและสังคม  ซึ่งท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคนจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเข้า
มาเก่ียวข้องจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ 
 จากการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ท าให้สังคมไทยได้รับผลกระทบ  และเผชิญกับวิกฤตปัญหา
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม  ขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม  และวัฒนธรรม  ขาดจิตส านึก
ที่ดีงามทางวัฒนธรรม ขาดการรู้ถึงคุณค่าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของสังคมไทย และมีการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11, 2555-2559) กลยุทธ์
การสื่อสารจึงถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนา  แก้ไขปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม  และส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วม ดังนั้น การสื่อสารจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเป็นกระบวนการของการสื่อสาร  
กลยุทธ์การสื่อสาร  เครือข่ายการสื่อสาร  และสื่อที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์  
และสืบสานวัฒนธรรมที่เริ่มสูญหายให้คงอยู่สืบไป 
 การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งส าหรับมนุษย์  ตลอดจนการสื่อสารยังเป็นพฤติกรรมที่
มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Gamble & Gamble,  1999) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวูด (Wood, 2000)  
ที่ว่ามนุษย์ใช้เวลาในการสื่อสารมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ  หรือในการท ากิจกรรมก็ยังมีการสื่อสารเข้าไป
เกี่ยวข้อง  ดังนั้นการสื่อสารเป็นกระบวนการที่แต่ละองค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเวลาเดียวกัน
และต่อเนื่องกัน และส่งผลซึ่งกันและกันตลอดเวลาในกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารนอกจากจะ
เกี่ยวข้องกับทุกคนแล้วยังเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอื่น  ตลอดจนสังคมที่แต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่  ไม่ว่าจะท า
กิจกรรมใดล้วนต้องอาศัยการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการสนองตอบความต้องการความพึงพอใจ   
และการสร้างหรือธ ารงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  รวมทั้งการสื่อสารยังเป็นพื้นฐานของสังคม
เป็นทักษะที่จ าเป็นของสังคมท าให้สังคมด ารงอยู่อย่างสงบสุข ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของสังคม  (Smith. (Ed), 1966) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการสื่อสารมีความส าคัญกับวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งสิ่งที่
จะท าให้วัฒนธรรมมีการถ่ายทอด  และคงอยู่ต่อไปนั้น  จะต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารมาช่วยในด้าน
การด าเนินการสื่อสารและการวางแผนกลยุทธ์  เริ่มตั้งแต่ผู้ส่งสาร  สาร  ช่องทาง  และผู้รับสาร  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ  วัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ และมีอยู่มากมายหลายด้าน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตของคนในสังคมตั้งแต่การกิน  
การนอน  การอยู่  การแต่งกาย  ประเพณี  ความเชื่อ  การนับถือศาสนา  และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอด
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กันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นมรดกทางสังคม  เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้ จากการ
เรียนรู้และการปฏิบัติ  ดังเช่นวัฒนธรรมไทยพวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย   ในอดีตอาศัย
บ้านเรือนใกล้กับแม่น้ าพวน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีวัฒนธรรม  ประเพณี  
และภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้ปรากฏเห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มาตราบเท่ าทุกวันนี้  
(ปฐม  หงส์สุวรรณ, 2547) นอกจากนี้เอกลักษณ์ทางโครงสร้างร่างกาย  รูปร่างหน้าตา  ภาษาพูด  
วัฒนธรรม  การกิน  การละเล่น  ประเพณีต่าง ๆ  ตลอดจนนิสัยใจคอ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  โอบอ้อมอารี  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรักสงบ  (ชินบัญช์  สุคันธวิภัติ, 2546)  
 ชาวไทยพวนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในสมัยพระเจ้าธนบุรี  รัชกาลที่ 1 และ
รัชกาลที่ 2 (ฤดีมน  ปรีดีสนิท,  2539)  มีวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนในด้านต่าง ๆ  
ได้แก่  วัฒนธรรม  ประเพณี  พิธีกรรม  และวิถีการด าเนินชีวิต  แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และความ
เจริญได้แพร่กระจายสู่สังคมไทยพวนในแต่ละพ้ืนที่  ท าให้อัตลักษณ์ของชาวไทยพวนเริ่มแปรเปลี่ยนไป  
ดังนั้นชาวไทยพวนเริ่มหันมาต่อสู้กับกระแสของสังคมต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันชาวไทยพวนในประเทศไทย
ได้มีการรวมกลุ่มกัน  จัดตั้งเป็นองค์การทางวัฒนธรรม  สมาคม  ชมรมในการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์และรื้อฟ้ืน
วัฒนธรรมของชาวไทย  (กฤชณัท  แสนทวี,  2552) 
 จากสภาพปัญหาด้านสังคม และบุคคลจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยที่คณะผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารและเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
มีผลต่อสถาบันทางสังคมที่จะหล่อหลอมเด็ก  เยาวชนและคนไทยพวนมีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. กลยุทธ์ใดที่เกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม 
  2. เครือข่ายการสื่อสารแบบใดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม 
 3. ปัจจัยใดที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี 
  2. เพ่ือศึกษาเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอ  
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารและเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอ    
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) คือ วิจัยเชิง
คุณภาพ (Quantitative Research) โดยมีการสัมภาษณ์  สนทนากลุ่มเฉพาะ มีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
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และจัดท าเวทีประชาคม  ส่วนการวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research)  โดยมีการใช้
แบบสอบถามจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างชาวไทยพวน จ านวน 387 คน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยคณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมกับประชาชนชาวไทย
พวนจัดกิจกรรมประเพณีก าฟ้า ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการ โดยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และส ารวจพื้นที่
ที่ศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา โดยมีการประชุมและวางแผนกับผู้น าท้องถิ่น ประธานสภา
วัฒนธรรมอ าเภอบ้านหมี่  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบล  และประชาชนชาวไทยพวน 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอบ้านหมี่  ประธานสภาวัฒนธรรม
ต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนชาวไทยพวน จ านวน 15 คน การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมไทยพวน จ านวน 10-12 คน และการจัดท า
เวทีประชาคม (Civil Society Forum)  ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ประธานสภา
วัฒนธรรมอ าเภอบ้านหมี่  ประธานสภาวัฒนธรรมต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนชาวไทยพวน 
จ านวน 30 คน 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความรู้ สรุป อภิปรายผล และน าเสนอผลงานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร และเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สรุปดังนี้ 
  กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ 41-60 ปี รายได้ 5,001-10,000 บาท 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอาชีพรับจ้างทั่วไป 
  ส่วนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 
3.58, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ภาษาพวน ที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันจะมีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่ใช้ภาษาพวนในการสื่อสารกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(ส่วนการสื่อสารภายนอกครอบครัวจะใช้ทั้งภาษาไทยพวนและภาษาไทย จะสังเกตได้ว่าผู้ที่จะสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยพวนจะเป็นผู้ที่มีอายุมาก) รองลงมาคือ ประเพณีไทยพวน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การแสดงพ้ืนบ้านไทยพวน 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = 3.36, S.D. = 0.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่า สารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความหมาย และแสดงออกโดยอาศัยภาษาหรือ
สัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ผู้ส่งสารจะต้องให้ความส าคัญในการสื่อสารแต่ละครั้งด้าน (เพ่ือท าให้ผู้รับสาร
เกิดการรับรู้ความหมาย มีปฏิกิริยาตอบสนอง และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เสนอแนะ และร่วม
ออกแบบประชาสัมพันธ์ประเพณีไทยพวน) รองลงมา คือ ผู้รับสาร ซึ่งเป็นบุคคลที่รับข่าวสารจาก
แหล่งสาร หรือผู้ส่งสาร  ผู้รับสารจะมีบทบาทขั้นพื้นฐานคือ ก าหนด หรือรู้ความหมายตามเรื่องราวที่
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ผู้ส่งสารผ่านสื่อมาถึงผู้รับสาร และการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ช่องทางสาร (ผลการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน ประชาชนและปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่า กลยุทธ์
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยพวน อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ในการด าเนินชีวิตยังคงวัฒนธรรมของไทยพวนอยู่บ้าง ได้แก ่ด้านการแต่งกาย  
ซึ่งใน  วิถีชีวิตประจ าวันจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงจะนุ่งซิ่นที่ทอกันเองภายในอ าเภอ 
ส่วนเสื้อจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเนื้อผ้าที่ใช้ตัดไปตามสมัยนิยม การแต่งกายของผู้หญิงจะพบใน
หญิงที่มีอายุมาก ส่วนการแต่งกายของผู้ชายแทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นจะมีบ้างก็เป็นชายสูงอายุที่อยู่
ติดบ้าน หรือจะมีแต่งกายแบบเดิมบ้างก็ในโอกาสไปร่วมกิจกรรมประเพณี ส่วนด้านอาหารในวิถี
ชีวิตประจ าวันชาวไทยพวนยังคงรับประทานแบบชาวไทยพวนเป็นส่วนใหญ่และยังมีบางครอบครัวที่
สอนให้ลูกหลานท าอาหารด้วย ส่วนด้านภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันจะมีบางครอบครัวที่ใช้
ภาษาพวนในการสื่อสารกัน  ส่วนการสื่อสารภายนอกครอบครัวจะใช้ทั้งภาษาไทยพวนและภาษาไทย 
จะสังเกตได้ว่าผู้ที่จะสื่อสารกันด้วยภาษาไทยพวนจะเป็นผู้สูงอายุ  และด้านการแสดงพ้ืนบ้านและ
ประเพณี  ปัจจุบันจะมีในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมประเพณี และประเพณีต่างๆ ก็ยังคงมีสืบต่อกันมา
โดยผู้น า และผู้สูงอายุจะน าลูกหลานมาร่วมกิจกรรมประเพณีท่ีร่วมกันจัดขึ้นมา  จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันนั้น ผู้ส่งสารเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัว จะ
ใช้สารเป็นแบบรูปธรรมด้านการปฏิบัติ เช่นการแต่งกาย  การท าอาหาร  ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณี
ต่าง ๆ นั้น จะใช้การสื่อสารด้วยวาจา  และพาผู้รับสารไปร่วมประเพณี  ซึ่งท าให้ผู้รับสารจะรับรู้ไปที
ละน้อยจนซึมซับไปในวิถีชีวิตประจ าวัน ถึงแม้วัยรุ่นจะไม่สามารถรับสารได้ทั้งหมด เช่น การแต่งกาย 
ภาษา และวัฒนธรรมเนื่องจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ขยายตัวเข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว แต่เขา
เหล่านั้น ก็ยังมีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารและการร่วมกิจกรรมประเพณีต่าง  ๆ ส่วนกลยุทธ์
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆ ได้แก่ ประเพณีก าฟ้า ประเพณีเส่อกระ
จาด เป็นต้น ในการจัดเครือข่ายกิจกรรมนี้ ชาวไทยพวนอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีกลยุทธ์การ
สื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม ได้แก่กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร ซึ่งผู้ส่งสารจะเป็นผู้ที่
ประชาชนในท้องถิ่นยอมรับนับถือ เพราะผู้ส่งสารแต่ละคนมีลักษณะของความเป็นผู้น า มีอ านาจ และ
บางคนอยู่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลานาน และมีความเข้าใจในสารอย่างชัดเจน มีความกระตือรือร้น มี
ความสามารถในการถ่ายทอด และเข้าใจผู้รับสาร  นอกจากนี้ผู้ส่งสารมีค่านิยม มีความเชื่อ มีทัศนคติ
ร่วมกันระหว่างผู้รับสาร และแหล่งสาร   จึงส่งผลให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับสารคล้อยตาม
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในโอกาสต่าง ๆ ส่วนกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาสาร ซึ่งเนื้อหาสาร คือเนื้อหา
สาระที่จะสื่อสารไปยังผู้รับสารประกอบด้วยสารและวิธีการน าเสนอสาร สารที่ส่งไปยังผู้รับสารมีความ
ชัดเจน ผู้รับสารสามารถท ากิจกรรมในงานประเพณีได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนวิธีการน าเสนอสารมี 
2 ลักษณะคือ การเสนอสารภายในกลุ่มหรือชุมชนเดียวกัน และการเสนอสารภายนอกกลุ่มที่เป็น
เครือข่ายต่างชุมชน การเสนอเนื้อหาสารภายในกลุ่มจะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการใช้วิธีการ
บอกด้วยวาจาเป็นการเสนอสารด้านเดียว เช่นการโทรศัพท์ ไปยังผู้น ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนการเสนอสารภายนอกกลุ่ม ผู้น าต าบลหินปักจะใช้วิธีการน าเสนอสารแบบทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการถึงผู้น าต าบลบ้านทราย และผู้น าต าบลโพนทอง ซึ่งเป็นการเสนอสารด้าน
เดียวใช้หนังสือเชิญ และโทรศัพท์ เป็นต้น การเสนอสารในต าบลบ้านทราย จะใช้วิธีการน าเสนอสารถึงชาวไทย
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พวน ที่อยู่ในชุมชนของตน แบบไม่เป็นทางการจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิค ได้แก่ หอกระจายข่าว  ประกาศ
ที่วัดในวันพระ และโทรศัพท์ ส่วนต าบลโพนทองจะมีวิธีการเสนอสารในชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยมี
หนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม ซึ่งเป็นการเสนอสารสองด้านแล้วหาข้อสรุปร่วมกัน  และส่วนสื่อนั้น
เป็นเครื่องมือที่จะน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารจะเลือกสื่อที่เหมาะสมกับสาร 
กลุ่มเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมกับพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ ต าบลหินปักเป็นผู้ส่งสารจะใช้สื่อ
เทคโนโลยีคือ โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือน าสารไปยังผู้รับสาร ถือว่าวิธีนี้รวดเร็ว สะดวก และง่ายที่จะถึง
ผู้รับ ส่วนต าบลบ้านทรายใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หอกระจายข่าวของต าบล ซึ่ งสื่อนี้สามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งต าบล เพราะลักษณะบ้านเรือนจะอยู่ติดๆกันเป็นแถว และยังใช้วิธีการประกาศที่
วัดในวันพระซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ส่วนต าบลโพนทองจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ คือจดหมายเชิญประชุม) สรุป
ได้ว่ากลยุทธ์การใช้สื่อในการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมนั้น จะใช้ทั้งสื่อบุคคล สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และส่วนผู้รับสาร คือบุคคลที่รับสารจากแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ผู้รับ
สารจะมีบทบาท 2 ประการ คือ รับรู้เรื่องราวที่ผู้ส่งสารผ่านสื่อมาถึงผู้รับสาร และแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อผู้ส่งสาร และอีกบทบาทหนึ่งเมื่อรับรู้เรื่องราวแล้วก็ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของแต่ละ
ชุมชนซึ่งต่างมีความรู้ความเข้าใจผู้รับสารของตน และเม่ือผู้ส่งสารที่เป็นผู้น าต้องการความร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มใด ผู้น าแต่ละชุมชนจะส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย(ผู้รับสาร)นั้น 
  เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผล
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวม  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.16 , S.D. = 0.87) แบบวงล้อ (Wheel Network) คือเครือข่ายการสื่อสารที่
มีสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้ส่งสาร (ก านันต าบลหินปัก) ถึงผู้รับสารซึ่งเป็นสมาชิก (ก านันต าบลบ้านทราย 
ผู้น าชุมชนต าบลโพนทอง) เมื่อรับสารแล้วจะส่งสารไปยังสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ 
บุคคลที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มจะเป็นผู้มีอ านาจอย่างแท้จริง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า แบบมีศูนย์กลาง (ผู้น ากลุ่ม) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะเป็นผู้เดียวที่
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน (ก านันต าบลหินปัก) และรองลงมา คือ แบบกระจายอ านาจ เป็นการ
สื่อสารที่มีสมาชิกในกลุ่มติดต่อกันโดยอิสระทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กัน ผลที่ออกมาจะได้ทั้งผลผลิตและ
กระบวนการของกลุ่มประชาชนร่วมงานประเพณีไทยพวนจากชุมชนใกล้เคียง จากการบอกเล่าของ
เพ่ือนบ้าน และการเชิญชวนชุมชนอ่ืนมาร่วมงาน (ผลการสัมภาษณ์ เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรม
ไทยพวนแบบมีส่วนร่วมอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  พบว่า เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน
ในชีวิตประจ าวันแบบมีส่วนร่วมจะมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเองหรือเครือข่าย
การสื่อสารวัฒนธรรมแบบไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่มีใครมอบหมายให้สื่อสาร
ผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างอิสระ เมื่อเวลาผ่านไป
เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมแบบนี้ จะค่อย ๆ กลายเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยจะเห็นได้
จากวิถีชีวิตของชาวไทยพวนอ าเภอบ้านหมี่  จะมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเอง 
ของบุคคลภายในครอบครัว และบุคคลภายนอกครอบครัว ซึ่งไม่มีกฎระเบียบบังคับให้เกิดเครือข่าย
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน แต่จะเกิดขึ้นเองจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการไหลของข้อมูลข่าวสาร และเมื่อ
ไม่มีกฎระเบียบบังคับแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม จึงท าให้วัฒนธรรมนั้นเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา
จะคงเหลือวัฒนธรรมบ้างเป็นบางส่วน แม้ว่าในแต่ละชุมชนจะมีสภาวัฒนธรรมประจ าต าบล ซึ่ง
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พยายามจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนแต่ก็ไม่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้ทั้งหมด  ส่วนเครือข่าย
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนในโอกาสต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบศูนย์กลางประเภท
เครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ คือ เครือข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้ส่งสาร (ก านันต าบล
หินปัก) ส่งสารถึงผู้รับสารซึ่งเป็นสมาชิก (ก านันต าบลบ้านทราย ผู้น าชุมชนต าบลโพนทอง) เมื่อรับ
สารแล้วจะส่งสารไปยังสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ บุคคลที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มจะเป็น
ผู้มีอ านาจอย่างแท้จริง และเป็นผู้น ากลุ่ม เพราะเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน  ดังนั้น
เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม จะเป็นเครือข่ายแบบผสมผสาน ซึ่งมีผลต่อ
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม ที่จะท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.93 , S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทยพวนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดงานประเพณีไทยพวน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในงานประเพณีไทยพวน 
  ความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยพวนเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน
แบบมีส่วนร่วม  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  พบว่า  กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมี
ส่วนร่วม  อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  สามารถจ าแนกได้  2  ประเภท  คือ กลยุทธ์การสื่อสาร
วัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวัน  และกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมี
ส่วนร่วมในโอกาสต่าง ๆ (ผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วน
ร่วมอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
ในชีวิตประจ าวัน และปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในโอกาสต่าง  ๆ 
ได้แก่ ปัจจัยของผู้ส่งสาร  ปัจจัยของสาร  ปัจจัยของสื่อ และปัจจัยของผู้รับสาร  ดังนั้นปัจจัยที่มีผล
ต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวัน  พบว่าปัจจัยของผู้ส่งสาร (ปู่ ย่า ตา 
ยาย พ่อ แม่ และญาติพ่ีน้อง) ที่มีความรู้ในวัฒนธรรมไทยพวนจะท าการส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยวาจา 
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง  ส่วนปัจจัยของสาร พบว่าผู้ส่งสารไม่มีการจัดระเบียบสารอย่างเป็น
ระบบ สารส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ (เรื่องเล่า)  ส่วนสารที่เป็นวรรณลายลักษณ์ (การเขียน) 
ก็จะมีบ้างเฉพาะผู้ที่สนใจวัฒนธรรมไทยพวนได้บันทึกจากสิ่งที่พบเห็นและเก็บไว้เป็นของส่วนตัว ซึ่งผู้
ส่งสารเพียงแต่ต้องการให้ผู้รับสารที่อยู่ภายในครอบครัวรับรู้วัฒนธรรมชาวไทยพวน รู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานกันต่อ ๆ มา  และปัจจัยของสื่อ พบว่าผู้ส่งสารจะใช้สื่อบุคคล โดยเล่า
เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทยพวน และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้รับสาร การใช้สื่อ
ประเภทนี้มีผลท าให้การสื่อสารส าเร็จบ้างไม่ส าเร็จบ้าง  ส่วนปัจจัยของผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารจะ
ปฏิบัติตนตามผู้ส่งสารบ้างในบางอย่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ เช่นทักษะการสื่อสาร  
ทัศนคติ  ความเชื่อมั่น  ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยพวน เช่น ไม่กล้าสื่อสารด้วยภาษาไทยพวน  
และปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในโอกาสต่าง  ๆ พบว่า ปัจจัยของ  
ผู้ส่งสารจะส่งสารทั้งการพูด และการเขียน  มีทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร  มีความรู้  ความเข้าใจในสาร
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เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าสถานภาพในทางสังคมของผู้ส่งสารจะแตกต่างกัน  แต่ไม่มีผลต่อการสื่อสาร  
เพราะผู้ส่งสารเป็นผู้น าชุมชนที่ผู้รับสารให้การยอมรับ นอกจากนี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารยังอยู่ใน
วัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้นผู้ส่งสารจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
ประสบผลส าเร็จ  ส่วนปัจจัยผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารมีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง การคิด สามารถ
เข้าใจสารอย่างถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อสารและผู้ส่งสาร จึงท าให้การสื่อสารประสบผลส าเร็จ  
และปัจจัยของสาร พบว่า สารที่ส่งไปยังผู้รับสารในบางครั้ง ยังบกพร่องในรายละเอียดของสารอยู่บ้าง
เกี่ยวกับเวลากิจกรรมในงานประเพณี ทั้งนี้ผู้ส่งสารมีความคิดว่าผู้รับสารรับรู้เรื่องราวของสารเป็น
อย่างดี เพราะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจ าทุกปี แต่ในความเป็นจริงผู้รับสารเข้าใจสาร และ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารแต่ขาดการรับรู้ในรายละเอียดของสาร  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การ
สื่อสารบกพร่อง ส่วนปัจจัยของสื่อ พบว่า สื่อที่ผู้ส่งสารใช้เป็นเครื่องมือในการส่งสาร ได้แก่สื่อบุคคล 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งการใช้สื่อแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ ผู้รับสารได้รับสารจากผู้ส่งสาร
โดยตรง สะดวก และมีความรวดเร็ว  ส่วนข้อเสียคือ ผู้ส่งสารไม่สามารถสื่อสารกับทุกๆคนในชุมชนได้
ผู้รับสารไม่สามารถจดจ ารายละเอียดของสารได้ทั้งหมดท าให้สารเกิดการผิดพลาดได้ และใน
ขณะเดียวกันผู้ส่งสารอาจจะลืมรายละเอียดทั้งหมดไปบ้าง จึงมีผลท าให้การสื่อสารไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร  
 
อภิปรายผล 
  ผลการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร และเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วน
ร่วม อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
   1. กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีจาก
การศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.58, 
S.D. = 1.05) ได้แก่ 1) ภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนส าเนียง
คล้ายเสียงภาษาถิ่นเหนือซึ่งอักษร “ร” ในภาษาไทยกลางเป็น “ฮ” ในภาษาพวน เช่น รัก เป็น ฮัก 
หัวใจ เป็น หัวเจอ ใคร เป็น เผอ  ไปไหน เป็น ไปกะเลอ  2) ประเพณี ชาวไทยพวนปฏิบัติตาม
แบบอย่างบรรพบุรุษได้แก่ ประเพณีก าฟ้า ประเพณีเส่อกระจาด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ มนัสนันท์  กองแก้ว (2553) ศึกษาเรื่องการด าเนินนโยบายอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม    ชาว
ไทยพวน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า เทศบาลบาง
น้ าเชี่ยวร่วมมือกับประชาชนก าหนดนโยบายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน 
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.21, S.D. = 1.02) ได้แก่ ผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้องต่อแนวความคิดของ  Berlo 
(1960) กล่าวว่า ผู้รับสารจะต้องมีความสามารถในการอ่าน ฟัง และคิด อีกทั้งมี  ความเชื่อมั่นใน
ตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสารและสาร ส่วนผู้ส่งสารสอดคล้องกับแนวความคิดของ วีระชัย ตั้งสกุล 
(2549) กล่าวว่าผู้ส่งสารมีอิทธิพลดึงดูดใจผู้รับสารได้แก่การปรากฏกาย ความน่าชื่นชอบ และความ
คล้ายคลึงกับผู้รับสาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นนทญา หงส์รัตน์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

177 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ส่งสาร ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ และสิ่งล่อใจ ส่วนผู้รับสารที่มีกับ
ทัศนคติที่ด ี
  2. เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี      
ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่     
ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.16 , S.D. = 0.87) สอดคล้องกับแนวความคิดของ Leavitt (1964) กล่าว
ว่าเครือข่ายการสื่อสารมี 2 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารแบบมีศูนย์กลางเป็น  การสื่อสารที่มีใครคน
หนึ่งเป็นศูนย์กลางโดยมีสมาชิกติดต่อกันโดยผ่านคนกลางซึ่งมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารแบบลูกโซ่ 
แบบตัววาย แบบวงล้อ เป็นต้น ส่วนการสื่อสารแบบกระจายอ านาจ เป็นการสื่อสารที่สมาชิกในกลุ่ม
ติดต่อกันโดยอิสระร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหา  มีการเอาใจใส่ผู้ท างาน  ซึ่งมีเครือข่ายการสื่อสาร
แบบวงกลมและสื่อสารแบบทุกช่องทาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (2552) 
ศึกษาเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ พบว่า ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่มีการเปิด  รับ
ข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท 
  3. ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร และสารมีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารวัฒนธรรม
ไทยพวนแบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = 2.93, S.D. = 1.03) สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจ ความรู้สึกเรื่องราวต่างๆ ไปสู่บุคคลอื่นเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
  ความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยพวนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวนด้านภาษา วัฒนธรรม
ไทยพวน  ด้านการแสดงพ้ืนบ้าน กลยุทธ์การสื่อสารด้านสาร และเครือข่ายการสื่อสารแบบผสมผสาน
มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลดาวัลย์ แก้วสีนวล 
(2552) ศึกษาเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธ และชาวมุสลิมในพ้ืนที่มีการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท และสื่อที่น่าเชื่อถือ คือ สื่อบุคคล เพราะมีความสัมพันธ์
ทางด้านเครือญาติ ความเป็นครูกับศิษย์ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
และการร่วมธุรกิจกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมจิต มงคล และคณะ (2551) ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีสู่ขวัญ
ข้าว บ้านพรหมราช ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเครือข่ายวัฒนธรรม ได้แก่ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรม อ าเภอปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
วัดพรหมราชและชุมชน ได้ท างานแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกับประเพณีสู่ขวัญข้าว 4 ขั้น คือ การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชรา บุรีศรี (2551) ศึกษากระบวนการและเครือข่ายการสื่อสาร
เพ่ือการจัดการสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว พบว่า กระบวนการสื่อสารเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นลักษณะภาคีเครือข่า ย
สื่อสาร 
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อค้นพบจากการวิจัยศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร  และเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมี  
ส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และท าวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1)  ชาวไทยพวนส่วนใหญ่ควรร่วมกิจกรรม  โดยชักชวนประชาชนชาวไทยพวนต าบล
อ่ืนร่วมแสดงการละเล่นพ้ืนบ้านไทยพวนซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และ
ควรมีส่วนร่วมใน     การอนุรักษ์ และส่งเสริมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
   2)  ชาวไทยพวนควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการรายละเอียดของข้อมูล
วัฒนธรรมไทยพวน เช่น ค า ข้อความ รูปภาพ และออกแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ ประเพณีไทยพวน 
เช่น ท าป้ายโฆษณา 
   3)  แกนน าเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน  เป็นบุคคลที่สมาชิกเครือข่ายศรัทธา เชื่อถือ ยกย่อง  เป็นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจด าเนิน
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยพวน  และมีการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิก  
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   ข้อค้นพบจากการวิจัยศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร  และเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบ
มีส่วนร่วม อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยดังนี้ 
   1)  ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแบบบูรณาการเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ไทยพวน 
   2)  ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมของไทยพวน (ไทย-ลาว) 
   3)  ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกเป็น 2 ขนาด เป็น
ตัวก าหนดในการแบ่งกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน 2) 
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนเกินกว่า 300 คน ขึ้นไป การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครชี และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เทียบสัดส่วน จ าแนกต าแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 
1.00 ค่าความเท่ียง เท่ากับ  0.898 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบที 
สถิติทดสอบที แบบ dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ส่วนปัญหาการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

https://www.google.co.th/search?biw=1280&bih=585&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3+t-test+dependent&revid=1773890164&sa=X&ved=0ahUKEwjQt8mC6tnLAhUBA44KHTnRAvIQ1QIIWSgE
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2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ยกเว้นการ
จัดหาพัสดุมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the current state and problems 

of material and asset management of the schools under Loei primary Educational 
Service Area Office 2, and 2) to compare the current state and problems of material 
and asset management of the schools under Loei primary Educational Service Area 
Office 2.  The sample group studies used in this study were 1)  a small school of less 
than 300 people and 2)  The school has a large number of students more than 300 
people. This research study determined the sample using tables krejcie and Morgan a 
sample of 310  people by stratified random sampling by position and the size of the 
school. Then simple random by drawing lots. The instrument used for data collection. 
A questionnaire was data analyzed.  The IOC has ranged from 0.60 to 1.00, the reliability 
was 0.898. Data were analyzed using computer software. The statistics used for data 
analyze were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test for 
dependent. 
 The results were as follows: 
 1) The overall as well as by aspect of the state of the material and asset 
management was obviously found at a high level.  The highest mean found was the school’s 
material and asset database preparation then followed by the specification determination 
and procurement but the aspect of supply acquisition was found at the lowest mean. But 
the problem of the material and asset management of the schools was found in overall as 
well as by aspect at a high level.  The highest mean clearly found was the school’s material 
and asset database preparation. It was followed by the specification determination and 
procurement whilst the lowest mean was the controlling, maintenance and distribution of 
supplies. 
 2) The comparison between the state and problem of the material and asset 
management of the schools classified by the positions, the result showed that the principals 
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and teachers have different opinions about the problem with the statistical significance at 
.01 level.  But The comparison between the respondents’ opinions about the state and 
problem of the material and asset management classified by school sizes, it was revealed 
that the principals and teachers’ opinions about the state were different in overall and by 
aspect with the statistical significance at .01 level but their opinions about the problem of 
the material and asset management was indifferent.    
 
ค าส าคัญ 
             การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 
Keywords  
             The Management of Materials and Assets  
 
ความส าคัญของปัญหา 

  ในปัจจุบันสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารรา ชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 35 เมื่อสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
จึงถือว่าเป็นผู้แทนนิติบุคคลของสถานศึกษา การเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา จึงได้รับการกระจาย
อ านาจจากกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งในด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เมื่อสถานศึกษาได้รับการ
กระจายอ านาจมากพอ ๆ กับหัวหน้าส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้นคือผู้บริหารต้องน าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือจะ
ท าให้งานบังเกิดผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากผู้รับบริการ (ถวิล อรัญเวศ, 
2555) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดสาระส าคัญให้กระทรวงศึกษาธิการอ านาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษา งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาโดยตรง  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไป เพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถ  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และใน
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานะเป็น  
“นิติบุคคล” เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยมีขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดสถานศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3) การบริหารงาน
บุคคล 4) การบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

จากการก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามี
อิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร  เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว  รวดเร็วและสอดคล้อง
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กับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศชาติโดยรวม  ให้มีการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาทางด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง แต่จาก
สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล ที่ยังไม่เป็นนิติบุคคลอย่าง
แท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) และพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการในด้าน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ เช่นในสถานศึกษาทุกแห่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์โดยเฉพาะ จึงมอบหมายให้ครูผู้สอนที่มีภาระงานที่มากอยู่แล้ว มาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
พัสดุ ทั้ง ๆ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ จึงท าให้พบปัญหาใน
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ทั้งในด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา            
การจัดหาพัสดุ ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุม
บ ารุงรักษาและจ าหน่าย พัสดุ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการศึกษาระเบียบการในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ (เมธา สามัคคี, 2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 เพ่ือทราบถึงสภาพการด าเนินงานและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนใน
สังกัด เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการบริหารงานการเงินและงบประมาณจะได้น าข้อมูลไป
พัฒนาการด าเนินงานการเงินและงบประมาณในโรงเรียนของตนเองต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต าแหน่งหน้าที่ในการท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกันหรือไม่ 

  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกันหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ และขนาดของ
โรงเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต าแหน่งหน้าที่ในการท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน 
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   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากทาง
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในปี 
พ.ศ. 2557 จ านวน 1,603 คน   
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกเป็น 2 ขนาด (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2546) เป็นตัวก าหนดในการแบ่งกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน 
2) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนเกินกว่า 300 คน ขึ้นไป 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan 
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
เทียบสัดส่วน จ าแนกต าแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้าราชการครูประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ ต าแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน 
             ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ (ภัทราพร  เกษสังข์, 2549) 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ (ภัทราพร เกษสังข์, 2549) 

การสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ

ก าหนดกรอบในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
2) ก าหนดแนวคิดในการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดน าเสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
3) น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คนท าการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับนิยามศัพท์ (The Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน 
โดยเลือกค าถามท่ีมีค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) แบบสอบถามของผู้วิจัย
ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00   
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4) น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีห า ค่า ส ัม ป ร ะ สิท ธิ ์แ อ ล ฟ่า ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (ภัทราพร เกษสังข์, 2549) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.898 

5) ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือขออนุญาตและ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 2) ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 3) ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง และบางส่วนให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งทาง
ไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยได้อ านวยความสะดวกในการจัดส่งคืน 

   4) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

   5) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ และค่า

ร้อยละ  
2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทั้งรายด้านและรายข้อ ก าหนดการแปลผลช่วงค่าเฉลี่ย (ภัทราพร เกษสังข์, 2549)  

3) วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ทั้งรายด้านและรายข้อ ก าหนดการแปลผลช่วงค่าเฉลี่ย (ภัทราพร เกษสังข์, 2549)  

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ของโรงเรียนตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนโดยใช้การทดสอบค่า t-test 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานคือ สถิติทดสอบที แบบ 
dependent 

 
 
 

https://www.google.co.th/search?biw=1280&bih=585&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3+t-test+dependent&revid=1773890164&sa=X&ved=0ahUKEwjQt8mC6tnLAhUBA44KHTnRAvIQ1QIIWSgE
https://www.google.co.th/search?biw=1280&bih=585&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3+t-test+dependent&revid=1773890164&sa=X&ved=0ahUKEwjQt8mC6tnLAhUBA44KHTnRAvIQ1QIIWSgE
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ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี  1  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ       

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ �̅� S.D. แปลผล 
1. ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 3.79 0.66 มาก 
2. ด้านการจัดหาพัสดุ 3.67 0.76 มาก 
3. ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3.77 0.66 มาก 

4. ด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 3.76 0.68 มาก 
                                       โดยรวม 3.75 0.64 มาก 

 
จากตารางที่  1  พบว่า สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 0.64) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา (  = 3.79, S.D. = 0.66) และด้านการก าหนดรูปแบบ
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง (  = 3.77, S.D. = 0.66) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ( = 3.67, S.D.  = 0.76)  

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ      

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและ  
รายด้าน 
 

ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ �̅� S.D. แปลผล 
1. ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมลูสินทรัพย์ของสถานศึกษา 3.80 0.70 มาก 
2. ด้านการจัดหาพัสด ุ 3.77 0.81 มาก 
3. ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคณุลักษณะเฉพาะ และ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3.80 0.77 มาก 

4. ด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัด ุ 3.77 0.83 มาก 
                                       โดยรวม 3.79 0.75 มาก 

**p < .01 
 

 จากตารางที่  2  พบว่า ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79, S.D. = 0.75) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ สถานศึกษา (  = 3.80, S.D.  = 0.70) และด้านการก าหนดรูปแบบ
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รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง ( = 3.80, S.D.  = 0.77) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ ( = 3.77, S.D.  = 0.83) 

 
ตารางที่  3  การเปรียบเทียบของสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าทีโดยภาพรวมและ
รายด้าน 

 
 

สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียน 

ต าแหน่งหน้าที ่

t P-values 
ผู้บริหาร ครู 
(n=35) (n=275) 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 

4.06 0.41 3.75 0.68 3.775   .000** 

2. การจัดหาพัสด ุ 3.70 0.82 3.66 0.76 0.281   .780 
3. การก าหนดรูปแบบรายการหรอืคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง 

4.05 0.46 3.74 0.67 3.635   .001** 

4. การควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสด ุ

4.00 0.35 3.73 0.70 3.804   .000** 

                           โดยรวม 3.96 0.40 3.72 0.66 30.10   .004 
**p < .01 

 
จากตารางที่  3  พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
และด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนด้านการจัดหาพัสดุ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4 การเปรียบเทียบของปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมและ
รายด้าน 

 
 

ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียน 

ต าแหน่งหน้าที ่

t P-values 
ผู้บริหาร ครู 
(n=35) (n=275) 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 

3.37 0.88 3.86 0.66 3.177   .003** 

2. การจัดหาพัสด ุ 3.30 1.08 3.83 0.76 2.831   .007** 
3. การก าหนดรูปแบบรายการหรอืคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง 

3.41 0.88 3.85 0.74 2.810   .008** 

4. การควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสด ุ

3.34 0.97 3.83 0.79 2.858   .007** 

                           โดยรวม 3.35 0.92 3.84 0.71 3.004   .005** 
**p < .01 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่  5  การเปรียบเทียบของสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้าน 

 

**p < .01 

 
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ

โรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

t P-values 
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ 
(n=178) (n=132) 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 

3.57 0.68 4.08 0.51 7.403   .000** 

2. การจัดหาพัสด ุ 3.46 0.75 3.94 0.68 5.950   .000** 
3. การก าหนดรูปแบบรายการหรอืคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง 

3.56 0.69 4.06 0.47 7.622   .000** 

4. การควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสด ุ

3.54 0.69 4.04 0.55 7.056   .000** 

                           โดยรวม 3.53 0.65 4.03 0.49 7.672   .000** 
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จากตารางที่  5  พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านมีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่  6  การเปรียบเทียบของปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้าน 

 

 
 
จากตารางที่  6  พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา รองลงมาคือ 
ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ด้านการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นั้น มีการการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ทั้งที่เป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ในสถานศึกษา การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุการศึกษา และการควบคุม ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมทั้ง
ก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งจ าหน่ายวัสดุ รื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง  ต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามความถูกต้อง ไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ

โรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

t P-values 
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ 
(n=178) (n=132) 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา 

3.83 0.68 3.77 0.74 0.682   .496 

2. การจัดหาพัสด ุ 3.82 0.73 3.70 0.92 1.234   .218 
3. การก าหนดรูปแบบรายการหรอืคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง 

3.87 0.70 3.71 0.86 1.815   .071 

4. การควบคุมบ ารุงรกัษาและจ าหนา่ยพัสด ุ 3.83 0.72 3.69 0.94 1.404   .162 
                           โดยรวม 3.84 0.67 3.72 0.85 1.343   .180 

   **p < .01 
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ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ จะสามารถด าเนินการตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้องเนื่องจากทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการจัด
อบรมถึงแนวทางการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาอย่างเป็นประจ าอยู่เสมอ โดย
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจถึงงานพัสดุ อีกทั้งมีการแจกคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุมายังทุกโรงเรียนในสังกัด ครูจึงมีการปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ
อย่างเคร่งครัด และเพ่ือให้เกิดความถูกต้องยังมีการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุซึ่งคือ
ผู้บริหารของโรงเรียนโดยต าแหน่ง ทั้งนี้ผู้บริหารยังมีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานฝ่ายการเงินและ
พัสดุ เนื่องจากมีการเข้าอบรมก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง จึงสามารถตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ติดตามงาน
ฝ่ายการเงินและพัสดุในโรงเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด อุตรา (2552) ได้ศึกษาการ
บริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5 ในการศึกษาวิจัยมีข้อค้นพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูการเงิน และครูพัสดุมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพวงทอง ศิริพันธุ์ (2551) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานพัสดุของโรงเรียน การบริหารพัสดุและสินทรัพย์อย่างมีคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การศึกษาวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  รองลงมาคือ ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสดุ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
และจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่คือครู
ผู้รับผิดชอบ ฉะนั้นจึงมีความเข้าใจงานและมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากกว่าผู้บริหาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัญญา วาชัยยุง (2550) ที่ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานการเงินของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่มีข้อค้นพบว่า 
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานการเงินของโรงเรียนมากกว่า
ผู้บริหาร 
 3.  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาราย
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ด้านพบว่า ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการก าหนดรูปแบบรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการด าเนินงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในด้านการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ นั้นผู้บริหารและ
ครูมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานแตกต่างกัน โดยผู้บริหารมีหน้าที่ในการวางนโยบาย และ
ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ติดตามงานฝ่ายการเงินและพัสดุของโรงเรียน ส่วนครูนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จึงท าให้มีความคิดเห็นในด้านการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุแตกต่างกัน ส่วนใน
ด้านจัดหาพัสดุนั้นเป็นการจัดหาพัสดุตามความต้องการซึ่งมีวิธีการที่เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงมีความคิดเห็น   ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประหยัด อุตรา (2552) ได้ศึกษาการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานการเงินพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในการศึกษาวิจัยมีข้อค้นพบว่า ผู้บริหารครูการเงินและพัสดุที่มี
ต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเงินพัสดุสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี .01  
  4. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมและรายด้าน จาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานพัสดุ
และสินทรัพย์ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่คือครูผู้รับผิดชอบ ฉะนั้นจึงมีความเข้าใจงานและมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากกว่าผู้บริหาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา วาชัยยุง (2550) ที่ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
การเงินของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่มี
ข้อค้นพบว่า ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานการเงิ นของ
โรงเรียนมากกว่าผู้บริหาร 

 5. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านจาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณจ านวนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งต้องมีการ
บริหารจัดการแตกต่างกันออกไปทั้งในด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้าน
การจัดหาพัสดุ ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้างและการ
ควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งจะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณพงศ์ สายวรณ์ 
(2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินที่ท างานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย เปรมชนม์ 
(2550) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติ
บุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงาน
การเงินและงบประมาณอยู่ในระดับมาก ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปฏิบัติงาน
การเงินและงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง 

 6. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านจาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นั้น ให้ความส าคัญในการด าเนินงาน
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นอย่างยิ่ง มีการอบรมเชิงปฏิบัติการถึง
ขอบข่ายการด าเนินงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นความส าคัญของการด าเนินงานด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ ตลอดจนมีการก ากับ ติดตามถึงการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้งในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไอพี หะยีสาเม็ง (2553) ที่ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานราธิวาส จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
          1. จากการวิจัยพบว่าการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง และควรมีการน ามาก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนเพ่ือเสริมจุดแข็งในด้านการ
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บริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ  ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ในด้านการ
จัดหาพัสดุ โดยเข้าไปก ากับติดตามถึงขั้นตอนการจัดการต่าง ๆ และมีการจัดอบรมให้กับครูเรื่อง
วิธีการการด าเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้กับผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุตามความ
ต้องการซึ่งมีวิธีการจัดหา 6 ประการ คือ การซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและการ
ควบคุมงานการจัดท าเอง การแลกแลกเปลี่ยนและการเช่า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

2. จากการวิจัยพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ครูทุกคนและผู้บริหารสถานศึกษาได้ช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของสถานศึกษาร่วมกัน      

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
          1. ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

2. ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

3. ท าการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัด
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) ประเมิน
ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น 3) 
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 28 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือทีใ่ช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินผล
งานสร้างสรรค์ 4) แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนมีคุณภาพโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.69) 2) ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็น
ทีมของผู้เรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19, S.D. = 0.74) 3) ผลงานสร้างสรรค์และ
ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้นมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกท่ีระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61, 
S.D. = 0.58) 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) evaluate the creative products of 
students after learning the blended learning using project based learning process, 2) 
evaluate the teamwork skills of students, 3) compare the correlation between creative 
products and teamwork skills of students, and 4) study the satisfaction of students 
studying with instruction designed. The samples were 28 undergraduate students 
majoring in computer education, faculty of Education, Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University who registered the graphic design by computer course in second semester of 
2015 academic year selected by simple random sampling. The research instruments 
were 1) learning plan of blended learning using project based learning process, 2) the 
creative thinking test, 3) the creative products evaluation form, 4) the teamwork skills 
evaluation form and 5) the questionnaire of satisfaction. The statistic that used in 
research were the mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient.  
 The results showed that: 1) the evaluation of creative products after learning the 
instruction designed were found of a high quality. (x̅ = 4.04, S.D. = 0.69) 2) the evaluation 
of teamwork skills appeared to be at a high level after being exposed to the instruction 
designed. ( x̅  = 4.19, S.D. = 0.74) 3) the creative products and teamwork skills were 
positively correlated at relatively high level, statistical significant level of .05. and 4) the 
students were satisfied with the blended learning using project based learning process to 
enhance creative products and teamwork skills at the highest level. (x̅ = 4.61, S.D. = 0.58) 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ผลงานสร้างสรรค์ ทักษะ
การท างานร่วมกันเป็นทีม 
 
Keywords 
 Blended Learning, Project Based Learning, Creative Products, Teamwork Skills  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุไว้ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) รูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายในปัจจุบันนั้นอาจตอบโจทย์ผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยน
ทุกสิ่งบนโลกให้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จ
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ต่อผู้เรียนอีกต่อไป (นันทวัน ทองพิทักษ์, 2557) จึงได้มีการแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการสอน
แบบปกติเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสาน (Blended Learning) โดยเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ผสมผสานการเรียนบนเว็บและการเรียนในห้องเรียนเป็นรูปแบบการเรียนที่ ยืดหยุ่น 
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียนทั้งด้านรูปแบบการเรียน รูปแบบการคิด  
ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน (Bonk & Graham, 2004) ผ่านกระบวนการกลุ่ม
ทั้งในห้องเรียนปกติ และอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลี่ยนมุมมอง ผ่านการสนทนา และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยความรู้จากผู้รู้หรือจาก
หนังสือเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง (Mingsiritham, 2009) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการหรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็น
แนวทางเลือกหนึ่งที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ครูผู้สอนทุกระดับการศึกษา
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ควรน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียน โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท าโครงการ (ลัดดา ศิลาน้อย 
และอังคณา ตุงคะสมิต, 2553) โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดการเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด โดยเริ่มต้นที่ปัญหา และใช้กระบวนการท าโครงงานมาสร้างความรู้
หรือแก้ปัญหานั้น โดยได้ผลงานที่ผ่านการท างาน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน  โดยมีขั้นตอนโดย
เริ่มต้นจากการก าหนดหัวข้อโครงงาน การวางแผนท าโครงงานการศึกษาค้นคว้าข้ อมูล การลงมือ
ปฏิบัติท าโครงงาน สรุปผลงานและน าเสนอโครงงาน (สุวัฒน์ นิยมไทย, 2554) 
 การเรียนร่วมกันแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นการสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา
ส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ฐิติยา เนตรวงษ์ และบุญญลักษม์ 
ต านานจิตร, 2555)  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม หากผู้เรียน
มีโอกาสสร้างความคิด และน าความคิดของตนเองไปสร้างผลงาน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้ นมา 
ก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองจะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่
คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืมง่ายและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี ตามทฤษฎีสร้าง
ความรู้ด้วยตัวเองโดยการสร้างชิ้นงาน (Constructionism) ของ Papert (ทิศนา แขมมณ,ี 2552) 
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม จึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนควรมีลักษณะที่เน้นการส่งเสริม
กระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ได้ อันจะน าไปสู่  
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้พร้อมกับโลกยุคปัจจุบัน และ
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
สามารถส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมได้หรือไม่  
 2. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน มีความสัมพันธ์กับทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมหรือไม ่
 3. ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็น
ทีมอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
 2. เพ่ือประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกัน
เป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 28 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมิน 
ผลงานสร้างสรรค์ 4) แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ  
 3. สถิติที่ ใช้ ในการวิจัย คือ  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 
 ผู้วิจัยไดอ้อกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาที่มีความเป็นระบบตาม 
ADDIE Model 5 ขั้นตอน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554) ดังนี้ 
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 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน 
เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design) องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย   
  2.1 ออกแบบหลักการของการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) การเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน (face-to-face) และการเรียนแบบ
ออนไลน์ (online learning) 2) กระบวนการเรียนรู้ โครงงานเป็นฐาน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2556) 
ประกอบด้วยระยะเริ่มต้น, ระยะวางแผน, ระยะพัฒนาโครงงาน และระยะสรุปและสะท้อนผล  
3) กระบวนการจัดกิจกรรม 4) เทคโนโลยีที่ใช้ 5) บทบาทของผู้เรียน และ 6) บทบาทของผู้สอน 
  2.2 ออกแบบวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 1) เพ่ือประเมินผลงาน
สร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
ผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น 
  2.3 ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนตามผลการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน และ 3) ขั้นประเมินผล 
  2.4 ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การวัดความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ 
ก. ซึ่งแปลโดยผู้เชี่ยวชาญ (เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม, 2546) ซึ่งพบว่ามีนักวิจัยหลายท่านน าไปใช้วัด
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี (เนาวนิตย์ สงคราม, 2553; อินทิรา พรมพันธ์, 
2550) 2) การประเมินผลงานของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จ านวน 8 หัวข้อประเมิน 
โดยใช้แบบประเมินที่มีคุณภาพของ กิตติศักดิ์ วรรณทอง (2556) ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาปรับเกณฑ์การ
ประเมินในบางหัวข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 3) การประเมินทักษะการท างานร่วมกัน
เป็นทีม โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จ านวน 5 ด้าน รวม 15 หัวข้อประเมิน โดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคุณภาพของ สิทธิชัย ลายเสมา (2557) ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาปรับเกณฑ์การประเมินใน 
บางหัวข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
   3. ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน จากผลการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน และ 3)  
ขั้นประเมินผล ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
  

 จากภาพที่ 1 มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) เป็นองค์ประกอบในขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โดย
จัดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน มีข้ันตอนย่อยดังนี้ 
  1.1 การปฐมนิเทศ เป็นการอธิบายให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดของการเรียนการสอน  
วันเวลาเรียน วิธีการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการประเมินผลการเรียน รวมทั้งสร้าง
ทัศนคติที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
  1.2 ลงทะเบียนเรียนในระบบ เป็นการแนะน าวิธีการเข้าเรียนในระบบ Edmodo  
การส่งงาน การพิมพ์ข้อความสื่อสารกัน และการใช้งานค าสั่งต่างๆ ในระบบ  
  1.3 การทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
เพ่ือใช้จัดกลุ่มผู้เรียน โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ที่มีคุณภาพโดยอาศัยรูปภาพ 
แบบ ก. จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การวาดภาพ (Picture Construction), การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 
(Picture Completion) และการใช้เส้นคู่ขนาน (Parallel Line) จากนั้นน าผลคะแนนมาวิเคราะห์ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์สูง ปานกลาง และต่ า (ณรงค์พล เอ้ือไพจิตรกุล และประกอบ กรณีกิจ, 2555) 
  1.4 การจัดกลุ่มผู้เรียนตามผลการวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยเรียงล าดับคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์สูง ปานกลาง ต่ า และจัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้ผู้เรียนคละระดับความคิด
สร้างสรรค์ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 โดยเรียงระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 2. ขั้นการจัดการเรียนการสอน (Learning Process) เป็นองค์ประกอบของการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้
ออกเป็น 4 ระยะดังนี้ 
  2.1 ระยะเริ่มต้น (Beginning Phase) ประกอบด้วยขั้นเตรียมการเพ่ือสร้างปัญหาหรือ
สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนน าเสนอโจทย์ปัญหาในลักษณะโจทย์ปลายเปิด โดยน าเสนอ
โจทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้สอนได้น าเสนอโจทย์ปัญหา

ขั้นประเมินผล ขั้นเตรียมการ ขั้นการจัดการเรียนการสอน 
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ให้ผู้เรียนได้ออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาที่ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว และใช้เป็นสื่อการเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
  2.2 ระยะวางแผน (Planning Phase) ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนการด าเนินงานแบบ
ออนไลน์ในระบบ Edmodo โดยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบซึ่งกันภายในกลุ่ม และใช้แอปพลิเคชัน 
Google Hangouts ในการสนทนากลุ่มแบบวิดีโอออนไลน์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ทางการออกแบบ 
(Design Brief) และก าหนดแนวทางการออกแบบเป็นแผนภาพ (Mood Board) ของกลุ่ม 
  2.3 ระยะพัฒนาโครงงาน (Development Phase) ผู้เรียนสร้างชิ้นงานตามแบบร่างที่
ได้ออกแบบไว้ ให้มีความสมบูรณ์ มีความชัดเจนและโดดเด่นตามลักษณะความเป็นตัวตนของสมาชิก
ในกลุ่ม โดยผู้เรียนส่งรายงานความก้าวหน้าของชิ้นงานในระบบ Edmodo ผู้สอนให้ค าแนะน าที่
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ต่อยอดจากความคิดเดิมเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบได้ และสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานที่ดี 
  2.4 ระยะสรุปและสะท้อนผล (Conclusion and Reflection Phase) เป็นระยะ
สุดท้ายของการพัฒนาโครงงาน เพ่ือน าเสนอโครงงานให้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้นผู้เรียนรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้ มาร่วมกันหาข้อสรุปในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้เป็น 
ฉันทามติของกลุ่ม รวมทั้งสะท้อนผลการท าโครงงานเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขโครงงานในโอกาสต่อไป
ให้ดีมากยิ่งขึ้น 
 3. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมการท างานร่วมกันของผู้เรียนภายในกลุ่ม และมีการกระตุ้นให้ผู้เรี ยนแสดงความคิดเห็น 
อย่างสม่ าเสมอ จนได้พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ตามการออกแบบภายในกลุ่ม ซึ่งแบ่งผลการประเมินดังนี้ 
  3.1 การประเมินผลงานสร้างสรรค์ ใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จ านวน 8 หัวข้อ
ประเมิน ก าหนดให้มีผู้ประเมิน 2 ส่วนได้แก่ ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจ านวน 2 คน 
แล้วน าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนผลงานของกลุ่ม  
  3.2 การประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม เป็นการประเมินตามสภาพจริง  
โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จ านวน 5 ด้าน โดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนร่วมกลุ่มเป็น 
ผู้ประเมิน และผู้สอนเป็นผู้ประเมิน (สิทธิชัย ลายเสมา, 2557) จากการสังเกต และวิเคราะห์
พฤติกรรมของตนเอง เพ่ือนร่วมกลุ่ม และผู้เรียนระหว่างท ากิจกรรม  
 4. ขั้นการน าไปทดลองใช้ ( Implement) น าการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น  
ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 28 คน ระยะเวลาทดลองจ านวน 3 สัปดาห์ แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) น าผลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่
ออกแบบขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ แล้วสรุปผลต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการพัฒนาปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จ านวน  
8 หัวข้อประเมิน ประกอบด้วย 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การออกแบบสร้างชิ้นงาน 3)
องค์ประกอบของชิ้นงาน 4) กระบวนการพัฒนาผลงาน 5) การใช้องค์ความรู้ในหลากหลายมิติ 6) 
ความประณีตสวยงาม 7) ความมีคุณค่า และ 8) การน าไปใช้ประโยชน์ พบว่าระดับคุณภาพของ
ผลงานสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.69) 
 2. ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 
5 ระดับ จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสมัครใจและเต็มใจท างาน 2) ด้านความเสมอภาค
ในการท างาน 3) ด้านเป้าหมายในการท างาน 4) ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน และ 5) ด้านการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พบว่าระดับทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅ = 4.19, S.D. = 0.74) 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน  
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ 0.78 แสดงให้เห็นว่าคะแนนประเมินผลงาน
สร้างสรรค์กับทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกที่ระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็น
ทีมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = 0.58) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกัน 
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายสนับสนุนผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน 
และการเรียนแบบออนไลน์ และใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สร้างและพัฒนาออกมาเป็น
ชิ้นงาน โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด  
การสร้างสรรค์ผลงาน และการท างานร่วมกัน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2556) สอดคล้องกับ สุวัฒน์  
นิยมไทย (2553) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบัติพร้อมกับได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานไปพร้อมกัน ประกอบกับการเรียนการสอน
แบบผสมผสานมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกที่ทุก
เวลาผ่านระบบ Edmodo มีการจัดการชั้นเรียนอย่างมีโครงสร้าง สามารถใช้จัดการเรียนได้ทุกระดับ 
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มีระบบการแบ่งปันทรัพยากร และมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
และแบบออนไลน์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในทางบวก (Wallace, 2013; Paliktzoglou and 
Suhonen, 2015) สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะ
การท างานร่วมกันเป็นทีมได ้
 2. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น พบว่า
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมกันเป็นทีม โดยจัดกลุ่มผู้เรียนคละระดับความคิดสร้างสรรค์ เน้นบทบาทของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยผู้เรียนจะช่วยกันแก้ไขปัญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ช่วยให้ผู้เรียนสร้างแนวคิด ผลงาน ผลผลิตหรือชิ้นงานที่สร้างสรรค์ได้มากกว่า ผู้เรียนที่มีระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ต่ า เมื่อรวมกลุ่มกันท างาน ก็จะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
ผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้ (ทิศนา แขมมณี, 2552) อีกท้ังผลงานที่ได้นั้น
มีการพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนา
ผลงานได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน มีความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบโดยใช้กระบวนและ
ความรู้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนได้ผลงานที่มีความประณีตสวยงาม ตลอดจนมีคุณค่า และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผลงานทุกชิ้นผ่านการประเมินจากผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ มีความเห็นว่าเป็นผลงานที่มีความสร้างสรรค์ เหมาะสมสวยงาม สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติศักดิ์ วรรณทอง (2556) ได้ใช้สื่อพหุผัสสะประกอบการจัดการเรียนการ
สอน ในด้านผลงานสร้างสรรค์โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการสร้างผลงานได้ โดยนักเรียน
กลุ่มทดลองมคีะแนนผลงานสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนที่ออกแบบขึ้น พบว่าระดับทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงาน 
เป็นฐาน เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม โดยได้จัดกลุ่มผู้เรียนคละกันจากผลการวัด
ความคิดสร้างสรรค์สูง ปานกลาง ต่ า และจัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ในขณะที่ผู้เรียนท ากิจกรรมผู้สอน
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  
โดยการพิมพ์ข้อความในระบบ Edmodo และส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้เรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้น 
และเสริมแรงให้ก าลังผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์นสัน และจอห์นสัน ที่ได้ให้ทัศนะว่า
ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกันเพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของ
การแพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ที่
ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและสติปัญญา (Johnson & Johnson, 1974 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2552) 
ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิชัย ลายเสมา (2557) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยทีม
เสมือนจริงโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบภควันตภาพ  
มีคะแนนทักษะการท างานร่วมกันอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน   
มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง กล่าวคือ ถ้าคะแนนประเมินผลงานสร้างสรรค์สูงขึ้นคะแนนประเมิน
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ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมจะค่อนข้างสูงขึ้นด้วย หรือถ้าทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมสูงขึ้น
ผลงานสร้างสรรค์จะค่อนข้างสูงขึ้นด้วย เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น เป็นการจัด
ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันท างานเป็นทีม และในระหว่างการเรียนหรือท างานร่วมกัน ผู้เรียนจะร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน อภิปราย โต้แย้ง มีการ
รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม การระดมสมองผ่านเครื่องมือของระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
ค้นหาวิธีในสิ่งแปลกใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพ่ือสร้างเป็นผลงานสร้างสรรค์ ดังนั้นในระหว่าง
กระบวนการเรียนผู้เรียนจะท างานร่วมกันตลอดเวลาเพ่ือคิดค้นหาค าตอบที่หลากหลาย แปลกใหม่
เพ่ือแก้ปัญหาตามที่กลุ่มได้คิดขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่าผลงานสร้างสรรค์และทักษะการท างานร่วมกัน
เป็นทีมมีความสัมพันธ์กันและเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ Pun 
(2012) ที่พบว่าการท างานร่วมกันช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ โดย
ผู้เรียนจะท าการระดมสมอง และเปลี่ยนเรียนรู้ท างานกลุ่มและท าแบบฝึกหัดร่วมกัน แต่ละกลุ่มจะ
น าเสนอวิธีการแก้ไปปัญหาที่เหมาะสม สามารถแบ่งปันแนวคิดและสื่อสารระหว่างสมาชิกกลุ่ม การ
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในกลุ่ม  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Miell and 
Littleton (2004) ที่พบว่าการท างานร่วมกันของผู้เรียนสามารถช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
มากกว่าการที่ผู้ เรียนท างานเพียงคนเดียว ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นความคิด
สร้างสรรค์ของกลุ่ม ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีกระบวนการกลุ่ม มีการท างานร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์ไปยังความคิดสร้างสรรค์รายบุคคลของผู้เรียนได้ 
 5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมโดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสานการเรียนรู้แบบ
เผชิญหน้าในชั้นเรียน กับการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ Edmodo ผู้เรียน
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้มากขึ้น ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นความยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนได้ท างาน
ร่วมกันเป็นทีมส่งผลดีต่อผู้เรียนในหลายด้าน เช่น มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น และผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น (Johnson et al., 1993) ซึ่งสอดคล้อง
กับ ปณิตา วรรณพิรุณ (2555) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษาต้องการให้สอนในลักษณะนี้ในวิชาอ่ืน ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ในรายวิชาการออกแบบกราฟิก
ด้วยคอมพิวเตอร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หากจะน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ควรพิจารณา
องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา และควรหาประสิทธิภาพของ
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รูปแบบการเรียนการสอนก่อนน าไปใช้จริง ก็จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ไปใช้ในการพัฒนาทักษะและความสามารถในลักษณะอ่ืน ๆ 
เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ     
ของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร 
และพนักงาน สังกัดส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 จ านวน 560 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ     
หลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า  5 ระดับ (Rating 
Scale) เพ่ือส ารวจสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลของส านักขายและบริการ
ลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 - 1.00   
และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.982 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) ความน่าเชื่อถือ
ส่วนบุคคล 3) สัมพันธภาพ และ 4) ความรู้ในธุรกิจขององค์การ ตัวแปรผล คือ ประสิทธิผลของส านัก
ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 28 ตัว 
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 2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)       
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าสถิติ ดังนี้ 

df/2 = 1.140, p-value = 0.064, GFI = 0.962, AGFI = 0.938, CFI = 0.998 และ RMSEA = 
0.017  

  3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พบว่า 1) การบริหาร
จัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล และ สัมพันธภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของส านักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2) ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล 
สัมพันธภาพ และการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 3) การบริหารจัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล 
สัมพันธภาพ และ ความรู้ในธุรกิจขององค์การ มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการ
ลูกค้าภูมิภาคท่ี 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to develop the casual model of the 
structural relationship among the competencies of the strategic human resources 
managers affecting the effectiveness of the Regional Sales and Customer Services 2, 
TOT Public Company Limited, 2) to verify the competencies of the aforesaid causal 
model developed by the researcher with empirical data, and 3) to investigate the 
direct and total influences affecting the effectiveness of the aforesaid office. The 
samples taken for the present study were the managers and personnel of the above-
mentioned office with the total number of 560 respondents using multi-stage 
random sampling. The research tool was a rating scale questionnaires with the Index 
of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80-1.00 and the reliability coefficient 
at 0.982, respectively. 
 The research findings were as follows: 
 1. As regards the causal model of the structural relationship among the 
competencies of the strategic human resources managers affecting the effectiveness 
of the aforesaid office, it was found that the causal model developed by the 
researcher consisted of four causal factors: 1) management 2) personal reliability 3) 
relationship, and 4) organization business knowledge. The dependent variables with 
the effectiveness of the aforesaid office on the other hand all taken together 
comprising 28 observable variables. 
 2. The causal model as above–mentioned was well congruent with the 
empirical data. The final model developed showed that the congruence between 
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the data and model indices were as follows: 2/df = 1.140, P-value = 0.064, GFI = 
0.960, AGFI = 0.93, CFI = 0.998 and RMSEA = 0.017. 
 3. The factors affecting direct, indirect and total effect on the effectiveness 
of the aforesaid office was found that 1) management, personal reliability and 
relationship exert direct effects on the effectiveness of the aforesaid office, 2) 
personal reliability, relationship and management exert in indirect effect on  the 
effectiveness of the aforesaid office, 3) management, personal reliability, relationship, 
and organization business knowledge exert total effects on the effectiveness of the 
aforesaid office. 
 
ค าส าคัญ 
 สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ประสิทธิผล  ส านักขายและบริการลูกค้า 
 
Keywords 
 Competency of the human resources managers, Effectiveness, The Regional 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญในเรื่องสมรรถนะ  (Competency) 
ของบุคลากรในองค์การมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการแข่งขัน และการพัฒนาของ
องค์การ สมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันจะน าไปสู่ผลงานที่ดี และผลประกอบการ
โดยรวมขององค์การ บุคลากรจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่ส าคัญต่อการ
สร้างความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ และเป็นต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Cost) ที่องค์การ
ต่างๆ พยายามมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้มีประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น 
ดังนั้น แนวความคิดเรื่องสมรรถนะจึงเข้ามามีบทบาทและน ามาใช้ในองค์การมากขึ้น ตามทัศนะของ 
Mc Clelland (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2004) กล่าวว่า สมรรถนะบุคคลมีที่มาจากพ้ืนฐานความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self-Concept) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ซึ่งมี
อิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการท างานของบุคคลนั้น ในระยะยาวแล้วปัจจัยที่จะตัดสินอนาคต
ขององค์การ จึงไม่ใช่สินค้าหรือบริการ แต่จะเป็นสมรรถนะขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
บุคคลโดยตรง เพราะถ้าบุคลากรในองค์การมีสมรรถนะที่ดีแล้ว  จะท าให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ประสิทธิผลที่องค์การต้องการ พสุ  เดชะรินทร์ (2557)    
ระบุว่า บริษัท Bain and Company ได้ท าการส ารวจบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา จ านวน 217 
บริษัท ในปี ค.ศ. 2005 พบว่า มีการใช้ แนวคิดสมรรถนะ เป็นเครื่องมือในการบริหารอยู่ในล าดับที่ 6 
จากจ านวน 25 รายการ และวัตถุประสงค์ในการใช้ ได้แก่ การพัฒนาพนักงานร้อยละ 90 ใช้ในการ
สัมภาษณ์ส าหรับการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ร้อยละ 88 ใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นค่าตอบแทน 
ร้อยละ 64 ใช้ฝึกอบรมและพัฒนาคนเฉพาะด้าน ร้อยละ 62 และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ตรงกับ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

211 

สมรรถนะที่ระบุเอาไว้ ร้อยละ 25 ในขณะเดียวกัน ขจรศักดิ์ ศิริมัย (2558) ระบุว่า มีบริษัทหลายแห่ง
ในประเทศไทย ที่น าแนวคิดนี้มาใช้ในการบริหารและประสบความส าเร็จ เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ ากัด (มหาชน) บริษัทเอไอเอส จ ากัด(มหาชน) กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  บริษัทโตโยต้า
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) 
ในปัจจุบันนี้บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ ก าลังให้ความสนใจหรืออยู่ในช่วงสร้างและพัฒนาระบบ
สมรรถนะของตนเอง ส าหรับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจก็เห็นความส าคัญ และให้ความสนใจในการ
น าระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกัน เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จ้าง บริษัท HAY Group มาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบ
สมรรถนะให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งข้ึน 
 ส าหรับภาครัฐ ซึ่งระบบราชการต้องเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยท าหน้าที่
เป็นแกนหลักในการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม  การเมืองของโลก ของ
ภูมิภาค และของประเทศไทย มีผลท าให้ข้าราชการต้องปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมากขึ้น  ผู้น าที่มี
สมรรถนะจะท าให้การด าเนินงานขององค์การประสบผลส าเร็จ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Boener, Eisenbiss and Griesser (2007) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผู้ตามและการด าเนินงาน
ขององค์การ : ผลกระทบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้น าสามารถส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและกระตุ้นสมาชิกในองค์การท าให้องค์การเกิดประสิทธิผลได้จริง สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ รัตนภัทร์ สุวรรณสิทธิ์ (2558) ที่ศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผ่านสมรรถนะหลักของบุคลากรส านักงานประกันสังคม พบว่า 
สมรรถนะหลักของบุคลากรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  คือ การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการท างานเป็นทีม เช่นเดียวกับ สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ 
(2549) ที่ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  พบว่า องค์ประกอบด้านสมรรถนะมีผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาของนักวิชาการดังกล่าว จะเห็นได้
ว่า สมรรถนะของผู้บริหาร เป็นเครื่องมือที่จะชี้วัดคุณภาพของการบริหารจัดการให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารระดับสูงของ ส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)  จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)” ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นสารสนเทศที่ส าคัญยิ่งในการเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารทุกระดับ ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่
ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะพัฒนาองค์การได้อย่างถูกทิศทางและสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมายทางธุรกิจ เพ่ือประสิทธิผลของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์    
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)         
มีลักษณะอย่างไร  
 2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์    
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)       
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล    
ของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีปัจจัยใดบ้าง 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ           
ของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที ่2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Methods Research) โดยใช้เทคนิคเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ การสังเคราะห์เอกสาร การสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ และ เทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัย
เชิงส ารวจ  ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้เกณฑ์ของ  Saris and Stronkhorst 
(1984) ที่กล่าวถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 100 -150 คน  แต่ในการวิจัยรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ  ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของจ านวนตัวแปร
สังเกตได้ (สุภมาศ  อังศุโชติ และคณะ, 2551) เนื่องจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็กเกินไป 
จะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูง ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 28 ตัวแปร เกณฑ์ขั้นต่ าของ
กลุ่มตัวอย่างจึงควรมีไม่น้อยกว่า 560 คน  ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) โดยการสุ่มจังหวัดมา 8 จังหวัด จาก 20 จังหวัด และแต่ละจังหวัดสุ่มมา 5 ศูนย์จากศูนย์
ทั้งหมด แล้วเทียบสัดส่วนตามขนาดของกลุ่มประชากรที่มีอยู่ทั้ง 2 กลุ่มเพ่ือให้เกิดการกระจายตัวของ
ข้อมูลที่ศึกษา ได้จ านวนผู้บริหาร 101 คน พนักงาน 459 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
560 คน 
 เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert เพ่ือส ารวจสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
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ส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเครื่องมือมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ส ารับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้วิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)  ตามประเด็นที่สนทนาแล้วสรุปเป็นความเรียง   ส่วนข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง 
ๆ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ ค่าสถิติของบาร์ท
เลทท์  (Bartlett’s Test of Sphericity)  ค่ าสถิ ติ ของไค เซอร์ -ไม เยอร์ -อัลคิน  (Measure of 
Sampling Adequacy หรือ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) และ ค่าสถิติวัดระดับสอดคล้องความ
กลมกลืน (Goodness of fit Measures) 
    
ตารางท่ี 1 เกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบเชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง เกณฑร์ะดับความสอดคล้อง 
Chi-square (χ2 )  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ( P-value มากกว่า 0.05) 
Chi-square /df  (χ2 / df)  น้อยกว่า 2 หรือน้อยกว่า 5 (กรณีโมเดลซับซ้อนมาก) 
Comparative Fit Index (CFI) ตั้งแต ่0.90 ขึ้นไป  
Goodness of Fit Index (GFI)  ตั้งแต ่0.90 ขึ้นไป  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  ตั้งแต ่0.90 ขึ้นไป  
Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

น้อยกว่า  0.05                            

 
ที่มา : สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ (2551) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค์ข้อ1 พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ 
   1) ด้านการบริหารจัดการ สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ (1) การคิด
เชิงกลยุทธ์ (2) การวางแผน (3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (4) การประเมินกลยุทธ์ (5) ภาวะผู้น า และ 
(6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
  2) ด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ (1) 
คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ (2) ความรู้ ความสามารถ (3) การมุ่งผลส าเร็จ (4) การพัฒนา
ตนเอง (5) การมีวินัยในการท างาน และ (6) ความภักดีต่อองค์การ  
  3) ด้านสัมพันธภาพ สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว ประกอบด้วย (1) การ
ท างานเป็นทีม (2) การติดต่อสื่อสาร (3) การสร้างสัมพันธภาพ (4) การมุ่งในการบริการลูกค้า        
(5) ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ และ (6) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
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  4) ด้านความรู้ในธุรกิจขององค์การ สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ (1) 
ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า (2) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเด่นขององค์การ และ (3) ความรู้
เกี่ยวกับพนักงาน  
 ส่วนตัวแปรผล คือ ประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัว คือ (1) การยืดหยุ่นปรับตัวได้ (2) คุณภาพ
ของผลผลิตหรือการบริการ (3) ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน (4) ความส าเร็จตามเป้าหมาย (5) ขวัญ
ก าลังใจของบุคลากร (6) การเจริญเติบโตขององค์การ และ (7) ความมั่นคงยั่งยืนขององค์การ 
 2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่
2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์ข้อ2 พบว่า มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมีดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนดังนี้ ค่าไค-สแควร์ ซึ่ง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.064) ไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ ( df/2 ) มีค่าน้อยกว่า 2 
( df/2 = 1.140) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)  มีค่าเท่ากับ 0.962 และ 0.938 ตามล าดับ  ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.998 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)  มีค่าเท่ากับ 0.017  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
ข้อ 1 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 3 พบว่า  
   1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เรียงล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
การบริหารจัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล และ สัมพันธภาพ  
  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียงล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความน่าเชื่อถือส่วน
บุคคล สัมพันธภาพ และการบริหารจัดการ  
  3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เรียงล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ การบริหารจัดการ ความ
น่าเชื่อถือส่วนบุคคล สัมพันธภาพ และ ความรู้ในธุรกิจขององค์การ  
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

215 

 
 

     2/df = 1.140, P-Value = 0.064, RMSEA = 0.017, CFI = 0.998, GFI = 0.962, AGFI =  0.938 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
หลังปรับรูปแบบ 

 
 4. ผลการศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ 
ของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พบว่า สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทั้ง 4 
สมรรถนะสามารถร่วมกันอธิบาย ประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที ่2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 60.6 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ข้อ 2 เขียนสมการโครงสร้างได้
ดังนี้ 
 EFFECTIVE = 0.787*** MANAGE - 0.508** CREDIB + 0.369* RELATION  
             +0.145 KNOWLEDGE 
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 ดังนั้นจึงถือได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความน่าเชื่อถือและยอมรับได้  ดังที่ Saris and Stronkhorst 
(1984) ได้เสนอว่า ถ้ารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 40 ย่อมถือว่าได้รูปแบบที่ดี และยอมรับได้ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านัก
ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 
และสมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล น าไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และมีอิทธิพลรวมต่อ
ประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สูงที่สุด โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.787 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 และ 0.783 ตามล าดับ หมายความว่า ผู้บริหารที่มี
การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์  การวางแผนกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
การประเมินกลยุทธ์  รวมถึงการมีภาวะผู้น า  และ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จะช่วยส่งผลให้
การด าเนินงานของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มี
ประสิทธิผลสูง  โดยตัวแปรการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ เป็นตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ความส าคัญมากที่สุด  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96  สามารถอธิบายสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ ได้มากที่สุด คือร้อยละ 92 และร้อยละ 91 ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหาร
จัดการ เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และอาศัยการวางแผนอย่างมี
ขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การ และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง เพ่ือน าองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยน าทรัพยากรการบริหารมา
ใช้ตามขั้นตอนการบริหาร ดังค ากล่าวของ Kaplan and Norton (2001) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “The 
Strategy-Focused Organization” ว่า ความสามารถในการด าเนินการให้ได้ตามแผนกลยุทธ์นั้นมี
ความส าคัญยิ่งกว่าคุณภาพของตัวแผนกลยุทธ์เอง การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถือเป็นกระบวนการที่
ส าคัญที่สุดของการบริหารเชิงกลยุทธ์ เมื่อพิจารณากระบวนการทั้งสี่ของการบริหารเชิงกลยุทธ์      
จะพบว่ามีกระบวนการหลัก ๆ ที่มีความส าคัญอยู่ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพชาติ ของสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ (2548) ที่ระบุว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  สามารถก าหนดกลยุทธ์ น ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จสูงสุดขององค์การได้ กล่าวคือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นสมรรถนะที่มี
ความส าคัญ ในขั้นที่จะท าให้ผู้บริหารกลายเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา 
อมรวัฒนา (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิผล ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์     
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ในบริษัทผลิต
เครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ ความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
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มนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลรองลงมา คือ ผลจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ ความสามารถ
เชิงเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 2. สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของส านัก
ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สูงที่สุด มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.198 
โดยส่งผลผ่านสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และด้านสัมพันธภาพ หมายความว่า ผู้บริหารที่มี
คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์  มีความรู้ความสามารถ  มีการมุ่งผลส าเร็จ  มีการพัฒนาตนเอง  
มีวินัยในการท างาน และมคีวามภักดีต่อองค์การ  โดยผ่านการบริหารจัดการที่ดี การมีสัมพันธภาพที่ดี 
จะส่งผลให้ส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่  2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีประสิทธิผลสูง  
ทั้งนี้ตัวแปรการมุ่งผลส าเร็จ เป็นตัวแปรสังเกตได้ที่มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้ 
ความสามารถ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 และ 0.96 สามารถอธิบายสมรรถนะด้านความ
น่าเชื่อถือส่วนบุคคล ได้ร้อยละ 97 และร้อยละ 93 ตามล าดับ เนื่องจาก ความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการสร้างการยอมรับ เป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิด
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความร่วมมือ และการยอมปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ   
อีกทั้งในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ก็ตามจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ       
ความน่าเชื่อถือจึงแสดงถึงการที่ผู้บริหารได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือ ผู้ถือหุ้น ดังค ากล่าวของ Ulrich and Brockbank (2005) 
ซึ่งกล่าวไว้ว่า  ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล เกิดจากชื่อเสียงของการรักษาสัญญา การท าในสิ่งที่พูด พูด
ในสิ่งที่ท า และท าด้วยความซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับ Kouzes and  Posner (1997) ที่กล่าวว่า ความ
น่าเชื่อถือ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความจงรักภักดี (Loyalty) เกิดพันธะสัญญา (Commitment) 
และเกิดพลัง (Energy) ผู้น าที่แท้จริงจึงมิใช่ผู้ที่ออกค าสั่งบังคับ โดยอาศัยอ านาจหรือต าแหน่ง หากแต่
ว่าจะต้องเป็นผู้ชี้น าและคอยกระตุ้นให้ทุกคนอยากท า ต้องการที่จะท า  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลจากการศึกษาวิจัยของ Kouzes และ Posner (1997) ที่ได้ส ารวจความคิดเห็นจากคนกว่า 
20,000 คน ที่อาศัยอยู่ ใน  4 ทวีป ได้แก่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย  เพ่ือจะสรุป
คุณลักษณะของผู้น า ได้คุณลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) จะต้องมีความจริงใจ (Being Honest) 
2) จะต้องสามารถมองไปข้างหน้า (Being Forward-Looking)  3) จะต้องสามารถชนะใจ (Being 
Inspiring) และท าให้ทุกคนรู้สึกกระตือรือร้นเกิดพลัง และ 4) จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ (Being 
Competent)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เรชา ชูสุวรรณ (2550) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล สามารถสะท้อนออกมาในรูปของคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ ความรู้สึก และส่งผลต่อการท างาน การรับรู้เอกลักษณ์ของ
ตนเอง ประกอบด้วย 1) ความซื่อสัตย์และความจริง 2) การพัฒนาตนเอง 3) ความสามารถในการ
ตัดสินใจ 4) การจัดการความเครียด 5) การคิดวิเคราะห์ 6) ความคิดรวบยอด และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ จันดี ขยับรุ่งเรือง (2549) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการขององค์การธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาล พบว่า สมรรถนะ
ด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล สามารถอธิบายสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความ
ต้องการขององค์การได้ร้อยละ 16.37  ประกอบด้วย  1) ความมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์           
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2) ความสามารถทางการสื่อสาร 3) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ 4) การปฏิบัติงานที่มุ่ง
ผลส าเร็จ 5) ภาวะผู้น า และ  6) การตระหนักรู้และพัฒนาตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารของ
ส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในทุกระดับ มีการพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของส านักขายและ
บริการลูกค้าภูมิภาคท่ี 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 
  1.2 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารของ
ส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในทุกระดับ มีการพัฒนา
สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล เพ่ือสร้างความไว้วางใจ และการยอมรับนับถือ เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  2.1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือ
ส่วนบุคคล และสมรรถนะด้านสัมพันธภาพ ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของ
ส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ควรก าหนดสมรรถนะดังกล่าว
เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่จะถูกคัดเลือกมาเป็นผู้บริหารในทุกระดับ ของส านักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที ่2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
  2.2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางตรงต่อ
สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ อย่างมีน ัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้บริหารของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ต้องสร้างการยอมรับ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความเคารพนับถือ ความเข้าใจซึ่งกัน
และกันจากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไป
ในทางที่ดี ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรท าการวิจัยพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือน า
ข้อสรุป และข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบกัน มาสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป 
  3.2 ควรศึกษาประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ในแต่ละระดับของการบริหารจัดการ เพ่ือจะได้วัดประสิทธิผลได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และบริบทของหน่วยงาน 
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ุทคัดว่ง 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย

วิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
การสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษาที่ 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  โดยได้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 260 คน และกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสัมภาษณ์จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ
ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ t-test และ One-way ANOVA  

ผลการวิจัยมีดังนี้ คือระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.35, S.D. = 0.59) และเมื่อด าเนินการทดสอบสมมติฐาน ได้ผลการวิจัย
ดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการที่มีเพศ อายุ คณะที่สังกัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษา สถานภาพการจ้าง ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน
ชั่วโมงสอน แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study 1) To study quality of work life for 

lecturer in Suan Dusit University and 2) To compare quality of work life for lecturer in 
Suan Dusit University with personal factors and performance factors. The populations 
in this research were lecturers in Suan Dusit University who perform teaching in 
Bachelor degree level in academic years 2014, which include Faculty of Education, 
Nursing, Business Administration, Humanities and Social Sciences, Science and 
Technology, School of Culinary Arts and School of Tourism and Hospitality 
Management. The samples were 260 lecturers and 10 samples for in depth 
interviews. The research instrument were Questionnaire about quality of work life 
which developed for this research and interview form which analyzed data by 
descriptive statistics included Mean standard deviation and percentage and 
inferential statistics included t-test, F-test. 

From the study, the overall level of quality of work life of samples were in 
medium levels (x̄ = 3.35, S.D. = 0.59) and the result of hypothesis testing were as 
follows: 

1. Lecturers with different gender, age, faculty and income per month  had  
difference quality of work life with a statistical significance level at .05. 

2. Lecturers with different education levels, working status, academic position  
and working hours  had no difference quality of work life.  
 
ค าา าคัญ 
 คุณภาพชีวิตการท างาน  บุคลากรสายวิชาการ 
 
Keywords 
 Quality of work life, Lecturer 
 
ความา าคัญองงาปัญหา 

ในการบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม การด าเนินงานจะประกอบด้วย
ทรัพยากรอย่างน้อย 4 ประการ (อาทิตติยา ดวงสุวรรณ, 2551) คือ คน (Men) เงิน (Money) วัตถุ
สิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ ปัจจัยด้านคนนั้น 
นับว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญกว่าทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนถึงแม้มีทรัพยากรพร้อมทุกด้าน แต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็ไม่
สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ได้  แต่หากหน่วยงานใดก็ตามมีคนที่มีความรู้
ความสามารถย่อมมีโอกาสที่จะท างานให้มีประสิทธิภาพได้ โดยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
เรื่องที่มีความส าคัญอย่างมาก ในด้านของการเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้อง
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ให้ความส าคัญ ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการ
ผสมผสานความต้องการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่งที่ส่งผลให้สามารถ
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตได้ โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน ส าหรับปัจจัยภายนอกคือ สภาพแวดล้อมในการท างานจะเป็นสิ่งที่
ท าให้คนเรามีความสุขกับการท างานเกิดความพึงพอใจในการท างาน (สันติ บางอ้อ, 2540) 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานใน
ปัจจุบัน เนื่องจากบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ ตลอดจนเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า โดย 
คุณภาพชีวิตในการท างานมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตที่ดี องค์ประกอบของตัวก าหนด
คุณภาพชีวิตการท างานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการ
ท างานและขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง, 2551)  โดยส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และท าให้
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก การ
ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 
2542) คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตของ
องค์กร ประการที่สอง ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขา
ในการท างานประการสุดท้าย คุณภาพชีวิตการท างานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย 
(Huse & Cummings, 1985) ซึ่งในการท างานจะเน้นไปที่การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้คนท างานมีความสุขกับงาน (Cascio, 2003 )  

ในส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในฐานะของ
มหาวิทยาลัยที่ที่ท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับของสังคม   
มาอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ในการด าเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆเพ่ือให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมการของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัยในหลายด้านที่จะต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างและรูปแบบของการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงในด้านนโยบายและ
แผนงานด้านบุคลากร  

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในฐานะของสถาบันการศึกษา บุคลากรประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก นั่นคือ บุคลากร
สายวิชาการหรืออาจารย์ ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญตามภารกิจที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายใน 4 ด้านหลัก 
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งถือว่า
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญและมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากว่า
ในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถประเมินเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของตนเองในเชิงบวก ก็จะ
สามารถส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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ประกอบกับการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่งที่จะสามารถสะท้อนถึงความพึงพอใจใน
การท างานและเจตคติของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในช่วงรอยต่อ
ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรสายวิชาการในด้านนี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจได้น าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานต่อไป 
 
โจทว์วิจัว/ปัญหาวิจัว 
 บุคลากรสายวิชาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับใด 
และบุคลากรสายวิชาการที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
แตกต่างกันอย่างไร 
 
วัตถุประางาค์การวิจัว 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใน 8 ด้าน ประกอบด้วยด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ ด้านสถานภาพที่ท างานปลอดภัยและมีสุขลักษณะ ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ความเป็นอยู่ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ทรัพยากร สารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความภาคภูมิใจในงานและองค์กร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
ามมติฐาขการวิจัว  

1. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน 
2. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน 
3. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน 
4. บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน 
5. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ 

แตกต่างกัน 
6. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีสถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ 

แตกต่างกัน 
7. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที ่

แตกต่างกัน 
8. บุคลากรสายวิชาการท่ีมีจ านวนชั่วโมงสอนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ 

แตกต่างกัน 
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วิธีด าเขิขการวิจัว 
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษาที่ 2557 ในระดับปริญญาตรี โดย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณอิงหลักของ Yamane (1973) โดยใช้ความคลาดเคลื่อนการก าหนด
ตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 5 ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ จากบุคลากรสาย
วิชาการจ านวนทั้งสิ้น 669 คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 251 คน และเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 260 
ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 84 คนสุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 33 คน 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 134 คนสุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 50 คน

     3) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 188 คนสุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 73 คน 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 108 คนสุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 40 คน 
5) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 41 คนสุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 18 คน 
6) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน 57 คนสุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 23 คน

     7) โรงเรียนการเรือน จ านวน 57 คนสุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 23 คน 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้แบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งสิ้นรวม 260 คน และแบบสัมภาษณ์
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 10 คน  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ  เว็บไซต์ 
และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ และท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์เนื้อหา  
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
จากการน าข้อมูลที่ได้มาลงรหัสข้อมูลแล้ววิเคราะห์ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต   

สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test, One way ANOVA และหากพบว่ามีความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’s 
 
ผาการวิจัว 

า่วขที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร

สายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 260 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 181 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.60 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 คณะที่สังกัดส่วนใหญ่
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คือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือระดับ
ปริญญาโท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 25,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 135 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 มีต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ในต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.50 และมีจ านวนชั่วโมงสอนส่วนใหญ่อยู่ที่ 6-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 161 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.90  

า่วขที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จากการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ   ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.35 ,S.D. = 0.59) โดยเรียงล าดับจากระดับคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 5 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 คือ ท่านสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างดี   (x̄ = 3.99, S.D. = 1.76) อันดับที่  2 คือ การปฏิบัติหน้าที่ของท่านมี
ความส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ (x̄ = 3.98, S.D. = 3.31) อันดับที่ 3 คือ ท่านคิดว่า
องค์กรของท่านเป็นองค์กรที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม  (x̄ = 3.94, S.D. = 3.38)  และ ท่านเชื่อว่า
องค์กรของท่านเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป (x̄ = 3.94, S.D. = 3.13)  
อันดับที่  4 คือ ท่านมีความภูมิใจที่ท างานที่ ณ องค์กรแห่งนี้ (x̄ = 3.88, S.D. = 3.08)   และการได้
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแห่งนี้ท าให้ท่านได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในสังคม (x̄ = 3.88, S.D. = 
3.26) และอันดับที่ 5 คือ ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนในการท างานกับองค์กรนี้  (x̄ = 3.85, 
S.D. = 3.21) ตามล าดับ 

า่วขที่ 3 การทดางุามมติฐาข 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบสมมติฐาน และได้ผลการทดสอบดังนี้คือ 
 
ตารางาท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานตามตัวแปรเพศ 
 

เพศ จ าขวข ค่าเฉาี่ว t Sig 
ชาย 
หญิง 
รวม 

79 
181 
260 

203.71 
195.71 
198.14 

2.368 .019 

 
บุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางาที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานตามตัวแปรอายุ คณะที่สังกัด ระดับ
การศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการจ้าง ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนชั่วโมงสอน 

 

ตัวแปร 
แหา่งาความ
แปรปรวข 

SS df MS F Sig 

อายุ ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

6904.760 
158642.256 
165547.256 

3 
256 
259 

2310.587 
619.696 

3.714 .012 

คณะที่สังกัด ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

12078.342 
153468.674 
165547.015 

6 
253 
259 

2013.057 
606.596 

 

3.319 
 

.004 
 

ระดับ
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

1393.485 
164153.530 
165547.015 

2 
257 
259 

696.743 
638.730 

 

1.091 
 

.337 
 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

9705.983 
155841.032 
165547.015 

3 
256 
259 

3235.328 
608.754 

 

5.315 
 

.001 
 

สถานภาพ 
การจ้าง 

ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

2451.332 
163095.683 
165547.015 

3 
256 
259 

817.111 
637.093 

 

1.283 
 

.281 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

286.691 
165260.325 
167746.015 

2 
257 
259 

143.345 
643.036 

 

.223 
 

.800 
 

จ านวนชั่วโมง
สอน 

ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม 
รวม 

955.062 
164591.953 
165547.015 

2 
257 
259 

477.531 
640.436 

 

.746 
 

.475 
 

 
บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc 
Test) พบว่า บุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างจากอายุ 31-40 ปี และ 
51-60 ปี และพบว่าบุคลากรที่มีอายุ 51-60 ปี มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างจากระดับอายุ 
31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

บุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ 
(Post Hoc Test) พบว่าบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างจาก
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  
 

228 

บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

บุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลจากการเปรียบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc Test) พบว่าบุคลากรที่มีรายได้ 30,001 ขึ้นไป  มีคุณภาพชีวิตในการท างาน
แตกต่างจากบุคลากรที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

บุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

บุคลากรสายวิชาการที่มีจ านวนชั่วโมงสอนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
งภิปราวผา 

สมมติฐานข้อ 1 บุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่
แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
สอดคล้องกับการศึกษาของสัมฤทธิ์ อภัยพงศ์ (2548) ได้พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใน
การท างานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ได้แก่ปัจจัยด้านเพศ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสุรชัย  แก้วพิกุล (2552) ที่
พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการที่บุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบหรือลักษณะงานในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในสายวิชาการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่อาจมี
ความแตกต่างในแง่ของรูปแบบและความต้องการของบุคลากรทั้งสองเพศซึ่งมีความแตกต่างกัน และ
สามารถส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่องาน โดยเพศหญิงอาจให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์และครอบครัว 
แต่เพศชายอาจมุ่งเน้นที่ประเด็นของความส าเร็จหรือสิ่งที่ได้รับจากการท างาน  จึงอาจส่งผลให้
บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อ 2 บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่
แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อท า
การเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างจ านวน 4 คู่ คือบุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานแตกต่างจากอายุ 31-40 ปี และ 51-60 ปี และพบว่าบุคลากรที่มีอายุ 51-60 ปี มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานแตกต่างจากระดับอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพบว่าปัจจัยที่ด้านอายุมีความสัมพันธ์กับ
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ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และการศึกษาของวงเดือน เลาหวัฒนภิญโญ และคณะ (2552) ที่ได้
ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดย
พบว่าพยาบาลที่มีอายุ แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานแตกต่างกันอาจเนื่องมาจากอายุเป็นสิ่งที่มีความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่
มีอายุมากอาจมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ตลอดจนได้รับค่าตอบแทน
หรือการยอมรับในการท างาน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานภาพและความมั่นคง ส่วนบุคลากรที่มี
อายุน้อยกว่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มต้นในการเรียนรู้การท างาน แสวงหาความต้องการของชีวิต 
โดยช่วงอายุของแต่ละบุคคล ย่อมส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อชีวิตและการท างานที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้
บุคลากรสายวิชาการท่ีมีอายุแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อ 3 บุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
ที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่พบความแตกต่าง 1 คู่ คือบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการมี
คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างจากบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ที่ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านหน่วยงานที่
สังกัด มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน  ซึ่งการที่ปัจจัยในด้านคณะที่สังกัดส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ แม้ว่าจะมีความแตกต่างรายคู่จ านวนไม่มาก อาจ
มีผลมาจากรูปแบบของการบริหารจัดการตลอดจนนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกันบุคลากรมีความแตกต่าง
กัน รวมถึงสิ่งที่ส าคัญคือมุมมองด้านการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน 
จึงอาจส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

สมมติฐาน ข้อ 4 บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้อง
กับมยุรี แก้วประภา (2552) ที่ท าการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกัน และวิไลพร บุญรอด (2552) ที่ได้ท าการศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยพบว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่สอดคล้องกับแสง             
ไชยสุวรรณ (2551) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา  
จากการศึกษาพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีความแตกต่างทางด้านระดับการศึกษามีคุณภาพชีวิตใน
การท างานที่ไม่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษาครั้ งนี้ส่วนใหญ่จะจบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท รวมถึงการที่ไม่ว่าบุคลากรสายวิชาการจะมีระดับการศึกษาในระดับใด
แต่เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคลากรสายวิชาการย่อมต้องมีภารกิจและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ใกล้เคียงกัน ตลอดจนมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการสนับสนุนความก้าวหน้าและมีรูปแบบการประเมินผล
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งานในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อ 5 บุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตใน
การท างานที่แตกต่างกัน โดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยจากการเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างจ านวน 2 คู่ คือ บุคลากรที่มีรายได้ 
30,001 ขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างจากบุคลากรที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และ 
20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  โดยสอดคล้องกับการศึกษาของเชษฐา โพธิ์ประทับ
และคณะ (2540) โดยพบว่าข้าราชการและลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีรายได้แตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการศึกษา ธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ที่
ท าการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านระดับเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากปัจจัยในด้านรายได้เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่าง
มากในการด ารงชีวิตของบุคคล ในการได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพ่ือการจับจ่ายใช้สอยในชีวิต การดูแล
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนความสะดวกสบายในชีวิต การได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม
ตามความคิดของบุคคลจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคคลและส่งผลต่อการประเมิน
คุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งการมีระดับของรายได้ที่แต่ละบุคคลได้ รับเป็นค่าตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อการมคีุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อ 6 บุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้าง
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผล
การศึกษาสอดคล้องกับมยุรี แก้วประภา (2552) ที่พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีอัตราจ้างที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าบุคลากรที่มี
สถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน โดยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
สายวิชาการในสถานะใด คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
ต่างก็มีรูปแบบการด าเนินงานหลักที่เป็นรูปแบบเดียวกันคือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกสถานะต้องปฏิบัติในลักษณะ
เดียวกัน ตลอดจนนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีการให้ความส าคัญต่อบุคลากรเท่า
เทียมกัน จึงส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้างที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อ 7 บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตใน
การท างานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
สอดคล้องกับมาลินี ค าเครือ (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาของ
วงเดือน เลาหวัฒนภิญโญ และคณะ (2552) ที่พบว่าพยาบาลที่มีสถานภาพ ต าแหน่ง และ 
ความก้าวหน้า ความมั่นคงในงานแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน  จากผลการ
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ทดสอบสมมติฐานในด้านความแตกต่างของบุคลากรด้านต าแหน่งทางวิชาการ แม้ว่าการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอาจส่งผลต่อความแตกต่างของบุคลากรในด้านสถานะ ค่าตอบแทน แต่ในด้าน
ของการปฏิบัติงาน ซึ่งแม้รูปแบบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อาจไม่เหมือนกัน แต่ภารกิจของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ก็มีข้อก าหนดในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ชั่วโมงการสอน การสร้างผลงาน
ทางวิชาการหรือการวิจัย ที่ต้องปฏิบัติต่างก็มีข้อก าหนดให้บุคลากรต้องปฏิบัติตาม รวมถึงอาจเป็นผล
มาจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียม จึงส่งผลให้
บุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อ 8 บุคลากรสายวิชาการที่มีจ านวนชั่วโมงสอนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีจ านวนชั่วโมงสอน
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้อง
กับการศึกษาของธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ที่พบว่าระยะเวลาในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ไม่สอดคล้องมาลินี ค าเครือ 
(2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้าน  โดยเมื่อ
พิจารณาจากผลการศึกษาอาจเนื่องมาจาก บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติทางด้านการสอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการระบุจ านวนชั่วโมง
สอนอย่างชัดเจน ตลอดจนในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรหรือคณะ จะมีการประชุม
หรือชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรจะต้องรับทราบและมีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน จึงเป็นผลให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอน และส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีจ านวนชั่ วโมง
สอนที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 
 
อ้งเาขงแขะ 
 อ้งเาขงแขะใขการข าผาการวิจัวไปใช้ประโวชข์ 

1. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างาน ในภาพรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง อาจสะท้อนถึงมุมมองที่มีต่อการปฏิบัติงานในแง่ของความรู้สึกของ
บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ว่ายังได้รับการสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมากนัก 
โดยเฉพาะด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดจากทั้งหมด 8 ด้าน รวมถึง
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรที่มีระดับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันนั้นมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้นผลจากการศึกษาในครั้งนี้อาจเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในด้านนี้ โดยอาจมีการส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนทั้งในส่วนของค่าจ้าง เงินเดือน ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

2. นอกจากนี้จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตในการท างาน ในด้านที่ได้ผลการประเมินเฉลี่ย
ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านทรัพยากร สารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวก ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความส าคัญการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนด้านทรัพยากรและสารสนเทศที่สอดคล้องและพอเพียงกับการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสนับสนุนให้ความรู้และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างความ
สมดุลระหว่างการท างานและการด ารงชีวิตของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการดูแลตนเอง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการ
สนับสนุนในด้านอ่ืน ๆ ที่จะมีส่วนในการเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรให้
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนา
ขวัญและก าลังในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 อ้งเาขงแขะใขการท าวิจัวครั้งาต่งไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคคลในเชิงลึกเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจมี
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อย เพื่อค้นหาแนวทางในการศึกษา
ข้อมูลและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

2. อาจมีการพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการเพ่ิมข้ึน อาทิ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หลักสูตรที่สังกัด  เป็นต้น 

3. การศึกษาในครั้งต่อไปอาจมีการพิจารณาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานควบคู่กับ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการท างานในด้านอ่ืน ๆ อาทิ ความผูกพันในการท างาน ความพึงพอใจในการ
ท างาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นต้น เพ่ือพิจารณาว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรนั้นสามารถส่งผลต่อตัวแปรดังกล่าวหรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการจัดการความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์    
2 ประการ คือ 1) อธิบายความหมายและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และ 2) อธิบายบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการจัดการความ
เสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ เพ่ือให้องค์การได้ท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในองค์การทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนแสวงหาแนวทางป้องกันและท าให้
ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อองค์การน้อยที่สุด เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามา
ซ่ึงความสูญเสียในองค์การ โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวน
ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นตัวแปร
ส าคัญในการจัดการความเสี่ยง แต่ในทางกลับกัน ทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงด้วยเช่นกัน จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญในมิติ
ของการจัดการความเสี่ยงในองค์การโดยตรง 
 

ABSTRACT 
 This article investigate and analyze base on theoretical and empirical evident 
regarding to the role of human resource management over dimension of risk 
management with 2 aim follows 1) descript meaning and impact of risk over human 
resource related and 2) Explain human resource’s role in dimension of risk 
management including provide suggestion to applying and to encourage the 
organization to getting more profoundly understanding the importance of human 
resource on reducing risk’s effect which might be happens in organization and also 
prepare the preventive plan the effect of  risk since this is a necessary factor to getting 
waste in organization which management and human resource department will involve 
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to defining on risk strategy, policy and operation process, hence human resource will 
be the key player in risk management but in other hand, human resource also be the 
factor to makes the risk, as mentioned displayed human resource has a key role and 
direct impact over the dimension of risk management. 
  
ค าส าคัญ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการความเสี่ยง 
 
Keywords 
 Human Resource Management, Risk Management 
 
บทน า 
 หน้าที่ ส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบันที่ ต้องด า เนินงานภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน คือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนควบคุมและลดผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพและทางการเงินให้กับองค์การ  โดย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม หรือได้รับอิทธิพลมาจากองค์การเอง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มาจากความรู้ 
ทักษะ และลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมเพราะความเสี่ยง
เป็นผลสืบเนื่องจากระดับของประสบการณ์ สมรรถนะ และความประพฤติของพนักงานในองค์การ  
 ดังนั้น การบริหารองค์การภายใต้ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบ และความเป็นโลกาภิวัฒน์ 
ท าให้องค์การต้องปรับทิศทางการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (Bitsch et al., 2006) เนื่องจากการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันให้แก่องค์การ (Elahi, 2013) 
 แต่สิ่งที่ท้าทายส าหรับองค์การในปัจจุบัน คือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ โดย Bitsch & Harsh (2004) 
กล่าวว่า ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับรู้ว่าที่มาของความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจาก 7 กระบวนการ ได้แก่ 
1) การรับสมัครและการคัดเลือก 2) การฝึกอบรมและการพัฒนา 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และระเบียบวินัย 4) ความก้าวหน้าในอาชีพและแรงงานสัมพันธ์ 5) การจ่ายค่าตอบแทน 6) แรงงาน
ต่างด้าว และ 7) กฎหมายแรงงานและการควบคุมแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถเกิด
ความเสี่ยงได้ในทุกกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า หากองค์การต้องการลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น สิ่งที่จ าเป็น  
ต้องมี คือ ทักษะและสติปัญญาของผู้ที่มีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงนั่นเอง บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบายความหมายและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และ 2) อธิบายบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการจัดการ
ความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้  เพ่ือให้องค์การได้ท าความเข้าใจ       
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อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทในการลดผลกระทบจาก
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์การทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ตลอดจนแสวงหาแนวทาง
ป้องกันและท าให้ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อองค์การน้อยที่สุด 
 
เนื้อหา 
 ความเสี่ยง (Risk) เป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ (Uncertainty situation) ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และมีระดับความรุนแรงเพียงใด หน้าที่ขององค์การ 
คือ การรับมือเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยเริ่มต้นจากการแสดงหาแนวทางป้องกันและจัดการกับ
ความเสี่ยง เพราะความเสี่ยงจะน ามาสู่ความเสียหาย (Hazard) ทั้งทางกายภาพ (Physical) ทาง
ศีลธรรม (Moral) และทางจิตส านึกในการป้องกันความเสี่ยง (Morale) การจัดการความเสี่ยงจึงเป็น
กิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคัญเพ่ือให้องค์การสามารถคงอยู่และเติบโตได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผันผวน
และไม่แน่นอน (Baker et al., 1999) โดยพัฒนามาเป็นฟังก์ชั่นหลักในการด าเนินงานของทุกองค์การ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมและจัดการความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Dionne, 2013) 
 ดังนั้น ประการแรก ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เข้าใจความหมายและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก่อน        
ซึ่งมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง โดยผู้เขียนได้
รวบรวมและสังเคราะห์ พบว่า มีความหมายเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เป็นการจัดการและควบคุมสภาวะความเสี่ยงที่
เป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสียหลายประการอันจะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง คือ “การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์” ที่มีความสามารถต่อการด าเนินงานขององค์การและมี
ความสามารถในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Nickson, 2001) หรือที่เรียกว่าคนเก่ง (Talent) 
เนื่องจากคนเก่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง (High potential) มีความโดดเด่นและความสามารถที่แตกต่าง
จากคนอ่ืน หากองค์การมีพนักงานที่มีความสามารถหรือสมรรถนะสูง ที่เรียกว่าคนเก่งนั้นแล้ว ย่อมท า
ให้การด าเนินงานและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์การประสบความส าเร็จ (พฤกษ์ สุพรรณาลัย, 
2559) ดังนั้น องค์การที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์อาจท าให้ต้องสูญเสีย   
พนักงานที่มีศักยภาพสูงไป ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานขององค์การ    
ในภาพรวม   
 การจัดการความเสี่ยงจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ และป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพ่ือน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ใน    
ทุกระดับขององค์การมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ทั้งในฐานะที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิง
แก้ไข ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการกับความไม่แน่นอนและควบคุม
สภาวะที่น ามาซึ่งความเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความเสี่ยงจึงมี
ความเกี่ยวข้องกันโดยตรง (Becker & Smidt, 2016) เนื่องจากพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนา จะมแีรงจูงใจในการท างานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่องค์การ ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนด นอกจากนี้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย
ในอาชีพของตนเองด้วย (Erven, 2012) 
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 แต่ความท้าทายของการจัดการความเสี่ยง คือ องค์การต้องรับมือกับสภาวะที่เป็นไปได้หรือ
เป็นไปไม่ได้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์การต้องประสบกับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งความยากล าบากขององค์การ คือ การจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ที่อาจเกิดจากเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบต่าง ๆ ที่กระท าโดย
รัฐบาล ดังนั้น องค์การท าได้เพียงแค่ลดผลกระทบจากความเสี่ยงและกระท าการภายใต้ข้อก าหนดที่
ยอมรับได้เท่านั้น (Myšková, 2010) และถึงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่องค์การสามารถควบคุมได้ แต่ก็
เป็นเรื่องยากล าบากเช่นกัน เนื่องจากองค์การต้องรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในทุกกระบวนการ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การรับสมัครและการธ ารงรักษา การปรับระดับ
ความสามารถและความมั่นใจของพนักงาน การจัดการกับความเครียด อุตสาหกรรมสัมพันธ์และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งสิ้น จึง
ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินงานของพนักงานเป็นปัจจัยความเสี่ยงส าคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การ แม้จะเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็
สามารถน ามาซึ่งผลกระทบในวงกว้างได้ (Kumar et al., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับที่ Mottiar (2004), 
HMSO (1993), Mossink & Greef (2002) กล่าวว่า มนุษย์เป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส าคัญต่อ
การเกิดความเสี่ยงในองค์การ ดังนั้น ความเสี่ยงในองค์การส่วนใหญ่จึงเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน
เชิงสาเหตุและเชิงแก้ไข  
 จึงอาจกล่าวได้ว่า บุคคลที่มีความส าคัญในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมี
ทักษะและความเฉลียวฉลาดที่เท่าเทียมหรือสูงกว่าขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (Hitt et al., 2011) ในการวางแผน
และรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ (ชลธิชา ทิพย์ประทุม, 2558) โดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการสร้างหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และรูปแบบการปฏิบัติงาน เพ่ือก ากับทิศทางการด าเนินงานขององค์การในอนาคต ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (Devid, 2011) ดังนั้น ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องร่วมมือกันวางแผนจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วน   
 ซึ่ง Jacobs (2013) ได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ 8 รูปแบบใน
นิตยสารด้านทรัพยากรมนุษย์ของสหราชอาณาจักรไว้ ดังนี้ 
 1. การขาดทักษะที่จ าเป็น ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากองค์การขาดพนักงานที่มีทักษะตามที่
ต้องการ ท าให้การพัฒนาและการเติบโตขององค์การหยุดชะงัก ซึ่งพบว่ามีองค์การจ านวนมากที่
ต้องการเติบโตในตลาดใหม่ (Emerging markets) พบปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถหาพนักงานที่มี
ทักษะตามที่ต้องการได้ และในอนาคตองค์การที่มีพนักงานเป็นแรงงานสูงอายุ เช่น ธุรกิจน้ ามันและ  
ปิโตรเคมี มีความเสี่ยงที่พนักงานประมาณ 50 % จะเกษียณอายุไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Cheng & Chen (2016) ที่พบว่า การสูญเสียความสามารถหรือทักษะที่จ าเป็นของพนักงานถือเป็น
ความเสี่ยงหลักของบริษัทที่ด าเนินงานด้านการผลิตสินค้าที่ส าคัญในประเทศไต้หวัน  
 2. การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากในปัจจุบันพบว่าองค์การที่มี
การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO)     



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

238 

มีเพียงแค่ 32% เท่านั้น และประมาณ 43% ขององค์การในสหราชอาณาจักรยอมรับว่าไม่มี
ประสบการณ์และความคาดหวังด้านการเปลี่ยนแปลงผู้น า ดังนั้น การไม่วางแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ในอนาคตเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์การก้าวสู่ความตกต่ า ดังที่ Sum Total (2016) กล่าวว่าการวาง
แผนการสืบทอดต าแหน่งเป็นการจัดการความเสี่ยงผ่านกระบวนการสร้างความมั่นใจและการสร้าง
ความต่อเนื่องในทุกระดับขององค์การ ซึ่งความเสี่ยงจากการขาดบุคคลที่มีความส าคัญไม่ว่าจะเป็น
จากการเกษียณอายุราชการหรือการลาออก จะท าให้องค์การประสบปัญหาในการด าเนินงานได้ 
 3. การประกันภัยและข้อมูล ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาของที่ปรึกษาด้าน
สุขภาพและการคุ้มครอง Punter Southall Health and Protection Consulting (PSHPC) พบว่า
นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนในสหราชอาณาจักรต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 9.36 ล้านยูโรใน
จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าประมาณ 15.6% ของ
นายจ้างไม่มีความรู้ในด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับบริษัทประกันภัย ดังนั้น นายจ้างต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากจากการถูกปฏิเสธการเบิกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ดังที่ Niehaus (2016) 
กล่าวว่า องค์การควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ
พยายามควบคุมการใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบของการประกันภัย        
อย่างถี่ถ้วน  
 4. จริยธรรมและพฤติกรรม ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีบริษัทจ านวน
มากท าผิดกฎหรือข้อบังคับ และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการกระท าผิดดังกล่าวมีพ้ืนฐานมาจากการมี
พฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากล าบากท่ีสุดในการแก้ไขหรือกอบกู้ความน่าเชื่อถือกลับมา 
ดังที่ Baker et al. (1999) กล่าวว่า ความเสียหายทางจริยธรรมก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการใน
องค์การ  
 5. การสูญหายและถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากข้อมูลของ
ลูกค้าสูญหายหรือถูกละเมิดไป ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจ KPMG กล่าวว่า จากปี 2010 
ถึงปี 2012 ปัญหาดังกล่าวสูงขึ้น 40 % โดยข้อมูลของลูกค้าถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและ
ยากล าบากอย่างยิ่งในการกู้คืน จึงเป็นสาเหตุในการบั่นทอนความน่าเชื่อถือขององค์การ และอาจถูก
เรียกร้องค่าชดเชยได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการที่บางประเทศมุ่งเน้นเพียงแค่ความเข้มข้นของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น จึงท าให้ละเลยการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
(Papageorgiadis & Sharmab, 2016)  
 6. การควบรวมและซื้อกิจการ ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการควบรวมและการซื้อกิจการมัก
มาควบคู่กับปัญหาของคนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านที่ปรึกษามืออาชีพที่มี
ทุนมนุษย์สูง ดังนั้น ปัญหาที่จะตามมาคือ การจัดการกับพนักงานที่มีอยู่แล้วและความเสี่ยงในการจ่าย
ค่าชดเชยให้กับพนักงานที่ไม่ต้องการอยู่กับองค์การ ซึ่งสาเหตุส าคัญประการหนึ่งมาจากการเรียนรู้
และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ ดังที่ ชลธิชา ทิพย์ประทุม (2558) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์การจะถูกน ามาเป็นบรรทัดฐานในการก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ดังนั้น หากองค์การ
ที่ถูกควบรวมหรือซื้อกิจการ ไม่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ ก็จะท าให้
เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในที่สุด 
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 7. กฎระเบียบและข้อบังคับ ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากผลการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาด้าน
การเงินและธุรกิจ Ernst & Young ในปี 2013 พบว่ามีองค์การเพียงแค่ 56% ที่ตระหนักถึงปัญหาการ
ติดสินบน โดยการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับมักใช้ต้นทุนจ านวนมาก ซึ่งหาก
องค์การไม่มีการป้องกันปัญหาการติดสินบนในเบื้องต้นก็จะน าไปสู่ความเสี่ยงในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Ostgaard & Andreas (2015) ที่พบว่า กฎระเบียบและข้อบังคับที่ถูกก าหนดโดย
รัฐบาลอาจไม่เพียงพอกับการรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์การ ดังนั้น องค์การควรพัฒนาวิธีการที่
ใช้รับมือกับความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกิดข้ึน 
 8. ห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการที่ห่วงโซ่อุปทานที่มีขนาดใหญ่เกินไปอาจท า
ให้ยากต่อการจัดการและควบคุม ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของบริษัท Apple ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ได้ขยายการผลิตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา ท าให้สินค้ามีการผลิตขึ้นจากแรงงานที่ถูก
ใช้งานเยี่ยงทาสในบางประเทศ ดังที่ Cheng & Chen (2016) กล่าวว่า ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานมี
สาเหตุส าคัญมาจากความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านอ านาจและการเอา
เปรียบระหว่างคู่ค้า 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงทั้ง 8 รูปแบบ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงแก้ไข ดังนั้นส่วนงานดังกล่าวต้อง
ด าเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพ่ือวางแผนจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 
  ประการที่สอง จะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังที่ Becker & Smidt (2016) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาท
ในการแก้ไขสถานการณ์ความเสี่ยงและสร้างความตระหนักถึงปัญหาทีเ่ป็นความเสี่ยงส าหรับองค์การ  
 Erven (2012) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จในการจัดการความ
เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์  หากองค์การให้การยอมรับและชื่นชม
ความสามารถของพนักงาน พนักงานจะตอบสนององค์การด้วยความทุ่มเทและจงรักภักดี ดังนั้น 
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการความเสี่ยง 2 ประการ คือ  
 1. เมื่อคนเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง เช่น เมื่อองค์การต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
พนักงาน พนักงานไม่มีระเบียบวินัย พนักงานปฏิเสธที่จะรับผิดชอบงานเพ่ิมเติม หรือพนักงานที่อยู่ใน
ต าแหน่งส าคัญลาออกจากงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึง
ต้องแสดงหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การวางแผนก าลังคน (Workforce planning) 
หรือ การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession planning) เป็นต้น 
 2. เมื่อคนเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการความเสี่ยง เช่น พนักงานที่สามารถใช้ความเฉลียว
ฉลาดของตนเองในการแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้ พนักงานที่มีความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ พนักงานที่สามารถออกแบบการท างานตนเองเพ่ือลดความล่าช้าและท าให้การท างานรวดเร็ว
ขึ้น หรือพนักงานที่ชักจูงเพ่ือนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมท างานในองค์การ ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ต้องให้พนักงานดังกล่าวมีบทบาทส าคัญในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น ให้พนักงานร่วม
วางแผนการจัดการความเสี่ยง หรือจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง
ระหว่างหน่วยงานที่อาจเกิดข้ึนในองค์การ เป็นต้น 
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 ซึ่งจากความเสี่ยงทั้ง 8 รูปแบบที่กล่าวไปข้างต้น สามารถชี้ให้เห็นถึงเหตุผลส าคัญที่ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ตลอดจนวิธีการจัดการความเสี่ยง แสดงได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

ล าดับ 
รูปแบบ 

ของความเสี่ยง 
เหตุผลที่ HR  

ต้องให้ความส าคัญ 
วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
1 การขาดทักษะที่จ าเป็น  เนื่ อ ง จ าก ในอดี ตมี ก า ร ให้

ความส าคัญกับการวางแผน
ก าลังคน แต่ในปัจจุบันควรมุ่ง
สู่การสร้างแผนอัตราก าลังเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงด้านก าลังคน
ในอนาคต 

ควรจัดรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
วิเคราะห์และสร้างตัวแบบ
เส้นทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านอัตราก าลังคนและบรรจุ
เ ป็ น ว า ระส า คั ญของกา ร
ด าเนินธุรกิจ 

2 การวางแผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง  

เนื่องจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ภาวะผู้น า โดยการจัดสรรเวลา
แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
กระบวนการการสร้างผู้น าเพ่ือ
ตอบสนองเหตุการณ์ในอนาคต 
ตลอดจนมีส่ วนร่ วมในการ
สร้างแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
CEO และผู้บริหารระดับสูง 

เมื่อมีการเตรียมแผนการสืบ
ทอดต าแหน่ งแล้ว  ควรตั้ ง
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการจากภาย ใน
องค์การ เพราะจะสามารถ
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามี
บทบาทในการสร้างแผนการ
สืบทอดต าแหน่งร่วมกัน 

3 การประกันภัยและ
ข้อมูล  

เพ่ือขจัดความเสี่ยงในการส่ง
มอบข้ อมู ลที่ ไ ม่ ถู กต้ อ งกั บ
ภายนอก ต้องแน่ใจว่าข้อมูล
ของพนักงานมีความถูกต้องทั้ง
ด้ านข้ อมูลส่ วนบุคคลและ
ข้ อ มู ล เ งิ น เ ดื อ น ซึ่ ง มี
ความส าคัญต่อการประเมินผล
กระทบต่าง ๆและการตัดสินใจ  

ไม่ควรให้ค าสัญญาที่องค์การ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้  แ ล ะ
ตรวจสอบงานก่อนส่งมอบ
ให้กับผู้อ่ืน ตลอดจนปรับปรุง
ข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ 
รูปแบบ 

ของความเสี่ยง 
เหตุผลที่ HR  

ต้องให้ความส าคัญ 
วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
4 จริยธรรมและ

พฤติกรรม  
อ ง ค์ ก า ร ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
พนักงานมีจริยธรรม และสร้าง
ความตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น
อันน า ไปสู่ ค ว าม เสื่ อม เสี ย
ภาพลักษณ์องค์การ  ท า ให้
ส่งผลเชิงลบต่อกระบวนการ
สรรหา การธ ารงรักษาและการ
สร้างความผูกพันต่อองค์การ 

จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
องค์การ เพ่ือจัดท าข้อบังคับ
และบทลงโทษ ตลอดจนแจ้ง
เตือนไปยังพนักงานทุกระดับ 
และในกรณีที่เกิดการกระท า
ผิ ด จ ริ ย ธ ร รม  บทล ง โทษ
ดังกล่าวต้องน ามาใช้จริงไม่ว่า
ผู้ ก ระท าจะ เป็ นพนั กงาน
ระดับใดก็ตาม 

5 การสูญหายและถูก
ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

ฝ่ายฝึกอบรมต้องจัดอบรมให้
พนักงานทุกคนในองค์การ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจและยึดมั่น
ในหลักการการรักษาความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ให้ความรู้กับผู้จัดการตามสาย
งานในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส าคัญ ตลอดจน
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้
ตระหนักถึงเรื่องความลับและ
ความปลอดภัยของข้อมูล 
และส่งเสริมให้มีการใช้รหัสใน
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 

6 การควบรวมและ 
ซื้อกิจการ  

ความท้าทายสุดท้ายในการท า 
M&A คื อ  ท า อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้
พนักงานใหม่ได้รับการดูแล
เทียบเท่าพนักงานปัจจุบัน 
ได้รับการฝึกอบรมเท่าเทียมกัน 
ซึ่ งอาจท า ให้ เกิดค่า ใช้ จ่ าย
ซ้ า ซ้ อ น  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ผลักดันการสรรหาพนักงานมา
ท ด แ ท น ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง
ค่าชดเชยจากการถูกพนักงาน
เก่าฟ้องร้อง 

ที่ผ่านมาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มั ก ไ ม่ ไ ด้ รั บ เ ชิ ญ เ ข้ า ไ ป มี
บทบาทในการ M & A ซึ่งใน
ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง แ ล้ ว ฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องหลักท้ังในด้าน
ผลประโยชน์ ร่วมวางแผน
การเข้ามาท างานร่วมกันของ
พนักงานใหม่ให้ค าปรึกษากับ
ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และเปิด
โอกาสให้มีการสื่อสารระหว่าง
กันอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
ล าดับ รูปแบบ 

ของความเสี่ยง 
เหตุผลที่ HR  

ต้องให้ความส าคัญ 
วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
7 กฎระเบียบและ

ข้อบังคับ  
ฝ่ายบริหารต้องทบทวนและ
ต ร ว จ ส อ บ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์การ โดยพิจารณา
ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จริ ยธรรมองค์การ  เ พ่ือให้
พนักงานทุกคนเกิดการรับรู้
และตระหนักถึงสาเหตุที่ท าให้
เกิดความเสี่ยงและผลที่เกิดข้ึน 

องค์การต้องมั่นใจว่า
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน 
และต้องสร้างการรับรู้และ
การตระหนักแก่พนักงาน 
อนึ่งหากมีการปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์การ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง
ให้พนักงานทุกระดับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับรู้ และให้
ข้อเสนอแนะได้ เนื่องจากเป็น
ผู้ถูกบังคับใช้โดยตรง 

8 ห่วงโซ่อุปทาน  ข้ อมู ล ข่ า วส า รด้ า นลบถู ก
แพร่กระจายในอินเตอร์เน็ตได้
ง่ า ย  เ รื่ อ ง อ้ื อ ฉ า ว ต่ า ง  ๆ 
สามารถส่ งผล เสี ยหายต่ อ
ชื่อเสียงขององค์การ  ดังนั้น
เรื่องอ้ือฉาว    ต่าง ๆ สามารถ
ส่งผลด้านลบต่อภาพลักษณ์
และความผูกพันต่อองค์การ 
ตลอดจนการดึงดูดคนเก่งให้
เข้ามาในองค์การ  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรริเริ่ม
โครงการ โดยการน าองค์การ
ด้านสิทธิมนุษยชนและมาให้
ค าแนะน าและตรวจสอบ
กระบวนการจ้างงาน การรับ
สมัครงาน และการจัดสถานที่
ให้เหมาะสมต่อการท างาน 

 
ที่มา: (Jacobs, 2013) 
 
 จากวิธีการจัดการความเสี่ยงตามตารางที่ 1 Erven (2012) แนะน าว่าประสิทธิภาพของการ
จัดการความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขึ้นอยู่กับทักษะส าคัญบางประการของผู้จัดการ 
ประเด็นที่ส าคัญที่สุด คือ ภาวะผู้น า การสื่อสาร การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ การจัดการความ
ขัดแย้ง และการประเมินผล เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้พนักงานที่มีบทบาทในการจัดการความ
เสี่ยงเกิดความม่ันใจและคงอยู่ในองค์การ ดังที่ Potkány (2008) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความส าคัญในการเพ่ิมฐานความรู้ของพนักงานขับรถขนส่ง โดยเฉพาะพนักงานจ้างเหมาช่วง 
(Outsource) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Oborilováa et al (2015) ที่พบว่า ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง
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กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการขนส่งในสาธารณรัฐเชค เกิดจากปัญหา พนักงาน
ขับรถขาดทักษะที่จ าเป็น  
 ในบริบทขององค์การในประเทศไทย พบว่า ความเสี่ยงทั้ง 8 ประการ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องวางแผนจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ตัวอย่างเช่น บริษัท 
Alliance Global Assistant (Thailand) จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรับประกันการเดินทางและ
มีเงินหมุนเวียนในหลายฝ่ายงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดให้
พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการท างานและสถานที่ท างาน และ
เรื่องจรรยาบรรณในการท างาน เพ่ือปลูกฝังให้พนักงานเกิดความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงทั้งด้าน
กายภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม และบริษัท Schneider (Thailand) จ ากัด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงด้านการคลาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ (Critical skill shortage) 
โดยการวางแผนการฝึกอบรมเพ่ือให้ชุดความรู้ (Skill set) ที่จ าเป็นถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานคนอ่ืน
เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีหากพนักงานที่มีทักษะที่จ าเป็นลาออก องค์การยังสามารถด าเนินการต่อไป
ได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากการไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะที่จ าเป็นมาทดแทนได้
จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญในมิติการจัดการความ
เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นองค์การในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม 
 อนึ่ง การวางแผนจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จ าเป็นต้องเกิดจากการร่วมมือ
กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่ต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการความเสี่ยง และ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีทักษะที่จ าเป็นหลายประการเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรง
ทั้งที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงแก้ไข  
 
สรุป 
 ความเสี่ยงถือเป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
หน้าที่ขององค์การ คือ การรับมือเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงจะน ามาสู่ความ
เสียหายหลายประการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงได้พัฒนามาเป็นฟังก์ชั่นหลักในการด าเนินงาน
ของทุกองค์การ เพ่ือจัดการและควบคุมสภาวะความเสี่ยงที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสีย โดยเฉพาะ 
การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความเสี่ยงจึงมีความ
เกี่ยวข้องกันโดยตรง 
 องค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และส่วนใหญ่มักเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงสาเหตุและเชิงแก้ไข ซึ่งพบความ
เสี่ยงใน 8 รูปแบบ ได้แก่ การขาดทักษะที่จ าเป็น การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง การประกันภัย
และข้อมูล จริยธรรมและพฤติกรรม การสูญหายและถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การควบรวมและ
ซื้อกิจการ กฎระเบียบและข้อบังคับ และห่วงโซ่อุปทาน โดยความเสี่ยงทั้งหมดนี้ต้องได้รับการวางแผน
จัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 
 ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง โดยมีบทบาท
ส าคัญ 2 ประการ คือ เมื่อคนเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง เช่น เมื่อองค์การต้องเผชิญกับปัญหาการ
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ขาดแคลนพนักงาน และเมื่อคนเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการความเสี่ยง เช่น พนักงานที่สามารถใช้
ความเฉลียวฉลาดของตนเองในการแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิด  
 ดังนั้น ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขึ้นอยู่กับ
ทักษะส าคัญบางประการของผู้จัดการ ได้แก่ ภาวะผู้น า การสื่อสาร การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ 
การจัดการความขัดแย้ง และการประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง
ต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่ต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความเสี่ยง และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรง ผ่านกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอด
แนวทางและวิธีการปฏิบัติสู่พนักงานในทุกระดับขององค์การ 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมิได้มุมงเน้นให้เพียงผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แตม
เพียงในด้านเนื้อหาเทมานั้น แตมยังมุมงเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงตมาง ๆ เชมน ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดอยมางมีวิจารณญาณ เป็นต้น และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 มุมงเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือตมาง ๆ บนเครือขมายอินเทอร์เน็ตที่สามารถ
น ามาใช้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งการใช้เครื่องมือตมาง ๆ เหลมานี้จะอยูมในรูปแบบของคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ในบทความนี้มีจุดมุมงหมายเพ่ือน าเสนอการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุมงสมงเสริมให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง    
โดยการการใช้งานคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันสามารถใช้รมวมกับเทคนิคการอภิปรายใน
รูปแบบตมาง ๆ เชมน เทคนิคการระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะชมวยลดเวลา
ในการท างาน กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นออกมามากขึ้น น าไปสูมการเสริมสร้างทักษะการคิด
ขั้นสูงในตัวผู้เรียนตมอไป 
 

ABSTRACT 
 Nowadays the instruction does not only focus on learners’ achievement in 
learning objectives or in terms of contents, but also focuses on the learners' higher-
order thinking skills such as creative thinking skills, problem solving skills, and critical 
thinking skills. Moreover, the 21st century trend aims to use more Information and 
Communication Technology (ICT) in learning management in. Therefore, a number of 
tools on Internet is used to enhance the students' higher-order thinking skills. These 
tools are called Computer-Supported Collaborative learning (CSCL). This paper 
presents the use of computer-supported collaborative learning in enhancing higher-
order thinking skills. Such as CSCL used with brainstorming technique in group 
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discussion. CSCL enhance student for more opinion, reducing the time for 
brainstorming and enhancing higher-order thinking skills. 
 
ค าส าคัญ 
 คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ทักษะการคิดขั้นสูง 
 
Keywords 
 Computer-Supported collaborative learning, higher order thinking skills  
 
บทน า 
 ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่มนุษย์จ าเป็นต้องมี การคิดเกิดจากพัฒนาการทางสมองซึ่งจะมีอยูมใน
เฉพาะสัตว์ชั้นสูงเทมานั้น การคิดจะชมวยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นมนุษย์ซึ่งได้ชื่อวมาเป็นสัตว์
ประเสริฐ เป็นสัตว์ชั้นสูง จึงต้องมีการใช้ทักษะการคิดในการด ารงชีวิตอยูมเสมอ จึงท าให้มนุษย์สามารถ
ด ารงชีวิตอยูมได้ และสร้างสรรค์สิ่งตมาง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองมาตลอด ตั้งแตมยุคกมอน
ประวัติศาสตร์ มนุษย์จะพยายามคิดหาวิธีการ หรือภาษาในการสื่อสาร การคิดเพ่ือการด ารงชีวิต   
การหาอาหาร การเอาตัวรอดจากสัตว์ร้ายตมาง ๆ จนมาถึงปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งเหลมานี้ล้วนเกิดมาจากการคิดของมนุษย์ทั้งสิ้น ตามแนวคิดของบลูมนั้น
เราสามารถแบมงทักษะการคิดออกได้เป็น 2 ระดับ คือระดับพ้ืนฐาน เชมน การรู้จ า การเข้าใจ การน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และทักษะการคิดขั้นสูง เชมน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินคมา และ   
การสร้างองค์ความรู้ใหมม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เราจึงมิได้เน้นให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในเชิงเนื้อหา ให้ผู้เรียนจดจ า เข้าใจ หรือน าไปใช้เทมานั้น แตมการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องมุมงเน้นให้ผู้เรียนวสามารถวิเคราะห์ จนถึงสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ขึ้นมา
ใหมมได้ 
 ในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่การติดตมอสื่อสารสามารถท าได้อยมางสะดวกรวดเร็ว เราสามารถใช้
เครื่องมือหรือแหลมงทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยูมบนเครือขมายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็ว เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมารวมเข้าไว้ด้วยกันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เราสามารถเข้าถึงข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตได้จากสื่อที่หลากหลาย เชมน คอมพิวเตอร์สมวนบุคคล โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ท
โฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งอุปกรณ์เหลมานี้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สวนทางกับราคาที่ถูกลง ดังนั้นเราจึงควร
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหลมานี้เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  
การคิดขั้นสูงขึ้น โดยใช้เครื่องมือตมางๆที่มีให้บริการอยูมบนเครือขมายอินเทอร์เน็ต เราสามารถเรียก
เครื่องมือตมาง ๆ เหลมานี้ วมา คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน (Computer-Supported 
Collaborative learning) หรือเรียกให้สั้นลงวมา CSCL  
 คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน เป็นเครื่องมือที่สมงเสริมให้กิจกรรมการเรียน     
การสอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลขมาวสาร   
ความคิดเห็นตมางๆเพ่ือหาข้อสรุปหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ขึ้นมาใหมม 
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ในบทความนี้จะมุมงเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงตัวอยมางของเครื่องมือในคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ที่สามารถใช้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตมอไป 
 
ทักษะการคิดขั้นสูง 
 การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการน าข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ ไปเชื่อมโยงกับข้อมูล
หรือประสบการณ์เดิมเพ่ือสร้างความหมายให้แกมตน (ทิศนา แขมมณี, 2554) และ นิคม ปิยมโนชา 
(2547) ได้ให้ความหมายของการคิดไว้วมา เป็นพฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการท างานของ
สมอง ในการรวบรวมจัดระบบข้อมูลและประสบการณ์ตมาง ๆ ท าให้เกิดเป็นรูปรมางหรือมโนภาพที่เป็น
เรื่องราวขึ้นในใจ และสื่อสารออกมาโดยใช้ค าพูดหรือแสดงออก ดังนั้นเราอาจสรุปความหมายของ
การคิดได้วมา การคิดเป็นกระบวนการที่อยูมในสมองของมนุษย์ ซึ่งเปิดขึ้นอยูมตลอดเวลา โดยธรรมชาติ
สมองจะประมวลความรู้อันเกิดจากการสะสมความรู้ ประสบการณ์ตมาง ๆ เชื่องโยงเข้าด้วยกันและ
ประมวลผลออกมา เราแบมงลักษณะของการคิดออกเป็น 2 ระดับ (ปิยะพงศ์ โชติพันธ์, 2556) คือ 
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน (Basic Skills) และทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking Skills) 
หากเราเปรียบเทียบทักษะการคิดทั้ง 2 ประเภทตามล าดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของเบนจามิน 
บลูม (Bloom's Taxonomy) ที่ได้แบมงล าดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยไว้ 6 ระดับ ได้แกม 1) ขั้นการ
รู้จ า 2) ขั้นความเข้าใจ 3) ขั้นการน าไปใช้ 4) ขั้นการวิเคราะห์ 5) ขั้นการสังเคราะห์ และ 6) ขั้นการ
ประเมินคมา เราจัดวมา ขั้นการรู้จ า ขั้นความเข้าใจ และขั้นการน าไปใช้นั้น เป็นทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
เพราะเป็นการน าความรู้ไปใช้แบบตายตัว สมวนขั้นการวิเคราะห์  ขั้นการสังเคราะห์ และขั้นการ
ประเมินคมา เราจัดวมาเป็นทักษะการคิดขั้นสูง เพราะเป็นการคิดในระดับที่สามารถสร้างองค์ความรู้
ขึ้นมาใหมมได้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจึงควรออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
มุมงเน้นให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตั้งแตมขั้นการวิเคราะห์ขึ้นไป จึงจะถือได้วมาผู้สอนสามารถ
สอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงขึ้นได้ อยมางไรก็ตาม การที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะการคิดขั้นสูงขึ้น  
ได้นั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานให้แมมนย า และมีประสบการณ์มากพอ
จึงสามารถเชื่อมโยงไปสูมทักษะการคิดขั้นสูงได้ ซึ่งในปัจจุบันเราพบวมานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
บางสมวนขาดทักษะการวิเคราะห์ รวมไปถึงทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลตมาง  ๆ ซึ่งเกิดจากการจัด     
การเรียนรู้ที่เน้นการถมายทอดพาะตัวเนื้อหา (ปิยะพงศ์ โชติพันธ์, 2556) 
 นอกจากนี้ทักษะการคิดขั้นสูงยังมีลักษณะการคิดอ่ืน  ๆ อีกเชมน การคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) หมายถึง การคิดในทางที่ท าให้ดีขึ้น หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใหมม ที่มีลักษณะใหมม 
แตกตมางไปจากเดิมและเป็นความคิดต้นแบบที่ใช้การได้จริง  ได้ผลดีกวมาของเดิม และมีความ
สมเหตุสมผลคนทั่วไปยอมรับได้ (ทิศนา แขมมณี, 2554) จากความหมายของ ทิศนา แขมมณี ที่ได้
กลมาวมานี้ท าให้นึกถึงค าพูดของอัลเบิร์ด ไอสไตน์ ที่กลมาวไว้วมา “จินตนาการส าคัญมากกวมาความรู้” 
เพราะการมีจินตนาการจะท าให้เราสามารถน าความรู้ที่บางครั้งมีความเป็นนามธรรมสูง ให้สามารถ
แปรเปลี่ยนองค์ความรู้นั้นให้เป็นรูปธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ท าให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ
ความเป็น นวัตกรที่จะไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์นี้เอง 
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 ทักษะการคิดขั้นสูงอีกลักษณะหนึ่งที่มีความส าคัญมากในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูล
ขมาวสารรอบตัวนั่นก็คือ ทักษะการคิดอยมางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นกระบวนการคิด  
ที่มุมงหวังให้ไตรมตรองเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด และเป็นกระบวนการคิดที่ท าให้คนเราสามารถแยกแยะ
ข้อเท็จจริง อันหมายถึงข้อมูลที่เป็นเท็จ และข้อมูลที่เป็นความจริง รวมถึงข้อมูลที่เป็นลักษณะของ
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลกับสมวนที่เป็นเนื้อหาออกจากกันได้ ในปัจจุบันที่มีข้อมูลขมาวสารเกิดขึ้น
อยมางมากมาย อาจท าให้บุคคลได้รับข้อมูลขมาวสารที่ขาดความนมาเชื่อถือจากสื่อตมาง  ๆ เราจึงควรมี
ทักษะการคิดอยมางมีวิจารณฐาณเพ่ือแยกแยะ ตรวจสอบ และเลือกรับข้อมูลขมาวสารจากสื่อที่มี    
ความนมาเชื่อถือ ทักษะการคิดอยมางมีวิจารณญาณนี้จึงน าไปสูมทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ประเภท
หนึ่ งคือ ทักษะการรู้ เทมาทันสื่อ (Media Literacy) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ครูผู้สอนทั้งหลายควรให้
ความส าคัญและพัฒนาทักษะการรู้เทมาทันสื่อนี้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนให้ได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน 
ในการเสพย์สื่อ และสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นที่แอบแฝงเข้ามาได้ 
 ทักษะการคิดขั้นสูงอีกลักษณะหนึ่งที่มีความส าคัญคือ ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem 
Solving Skills) เป็นขั้นตอนกระบวนการคิดหาทางออกในการแก้ปัญหาอยมางเป็นระบบ หรือน าเอา
แนวทางการแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์มาใช้ โดยมีล าดับขั้นดังตมอไปนี้ 1) การระบุปัญหา   
2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูลเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน 4) การสรุปผล และ 5) การอภิปรายผล  
ดังนั้น เราจึงสามารถทักษะการคิดแก้ปัญหานี้ ได้ อีกอยมางหนึ่งวมา ทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Problem Solving Skills) การที่ผู้ เรียนของเรามีทักษะการแก้ปัญหา
ลักษณะนี้ จะท าให้ผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอยมางเป็นระบบ มีขั้นตอนและวิธีการอยมางนักวิทยาศาสตร์ 
ไมมใช้วิธีการลองผิดลองถูก ชมวยลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 จากที่กลมาวมาทั้งหมดจะเห็นได้วมาทักษะการคิดขั้นสูงมีความส าคัญอยมางยิ่งในการด าเนิน
ชีวิต และการท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้สอนจึงควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุมงเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงลักษณะตมาง ๆ โดยสอดแทรกทักษะการคิดขั้นสูงเหลมานี้
เข้าไปในรายวิชา ทั้งนี้จะสอดแทรกได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยูมกับลักษณะเนื้อหาของรายวิชาที่จัด    
การเรียนการสอนด้วย โดยกิจกรรมควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
กับเพ่ือนรมวมชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้ในห้องเรียนให้สามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
 ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาชมวยในด้านการจัดการเรียน
การสอนอยมางมากมาย ซึ่งเราสามารถสรุปแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
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1. ใช้เป็นแหลมงทรัพยากรการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 edltv.thai.net 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.edltv.thai.net 
 
  เราคงไมมอาจปฏิเสธไมมได้วมาแหลมงทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส าคัญมากที่สุดในตอนนี้คือ
ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือขมายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไมมวมาจะเป็นรูปแบบที่เข้าถึง
งมายที่สุดก็คือข้อมูลที่อยูมในรูปแบบของเอกสาร (.doc, .pdf ฯลฯ) หรือรูปภาพภาพ ซึ่งสามารถแบมง
ออกได้เป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งผู้สอนสามารถดูแบบออนไลน์ หรือโหลด
น ามาเก็บไว้ได้ โดยมีเว็บไซด์ที่ให้บริการวิดีโอที่ใหญมที่สุดในโลกได้แกม youtube ซึ่งมีคลิปวิดีโอ
มากมายที่สามารถน ามาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ หรือแม้แตมคลิปวิดีโอที่ผู้สอน
สามารถโหลดมาดูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง เชมน EDLTV หรือโทรทัศน์ครู  
เป็นต้น 

2. เครื่องมือในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
สิ่งหนึ่งที่ขาดไมมได้ในการจัดการเรียนการสอนผมานเครือขมายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) 

คือระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ซึ่งในอดีตเรามีซอฟแวร์ 
LMS ที่ใช้งานกันอยมางแพรมหลาย เชมน Moodle Blackboard ฯลฯ ซึ่งอาจมีคมาใช้จมายและการติดตั้งที่ยาก 
แตมในปัจจุบันได้เกิดเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งค์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
ทุกเวลาท าให้เกิด Social LMS เกิดขึ้น เชมน Schoology Edmodo ฯลฯ ซึ่งใช้งานได้งมายกวมา และไมม
มีคมาใช้จมาย ตัวระบบบริหารจัดการเรียนรู้นี้จะชมวยให้ผู้สอนควบคุมชั้นเรียน ก าหนดปฏิทิน  การเรียน
การสอน สร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแบบฝึกหัด ตลอดจนบันทึกคะแนนเพ่ือ
ประเมินผลการเรียนผมานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ได้ในที่เดียว 

 
 

http://www.edltv.thai.net/
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ภาพที่ 2 Social LMS: www.schoology.com 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.schoology.com 

 
3. เครื่องมือในการติดตมอสื่อสาร 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนับวมาสะดวกมากขึ้นเพราะผู้สอนกับผู้เรียน
สามารถติดตมอสื่อสารกันผมานเครื่องมือตมาง ๆ บนเครือขมายอินเทอร์เน็ตได้อยมางมากมายเชมน E-mail, 
Chat, Video Call เป็นต้น 

4. เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผมานเครือขมายอินเทอร์เน็ตควรให้ผู้เรียนได้ท า

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครื่องมือตมาง ๆ เชมน กระดานสนทนา (Webboard) หรือการใช้
เทคนิคการระดมสมองโดยใช้แผนผังความคิดแบบออนไลน์เข้ามาชมวย การท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยเครื่องมือตมาง ๆ จะชมวยกระตุ้นให้ผู้เรียนที่ขี้อาย ไมมกล้าแสดงออก หรือไมมอยากมีสมวนรมวม 
เข้ามารมวมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น (Palacheewa et al., 2012) 
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ภาพที่ 3 แผนที่ความคิดแบบออนไลน์ www.bubbl.us 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.bubbl.us 
  
การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
 จากที่ได้กลมาวมาในสมวนที่แล้ว ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ในการจัดการเรียนการสอน เราจะพบวมารูปแบบหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอนคือการใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุมมคอนสตรั๊คติวิสม์ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันจะท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันขึ้น       
ระหวมางนี้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ใหมมจากนั้นผู้เรียนจะเชื่อมโยงประสบการณ์ใหมมนี้เข้ากับ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยูมเพ่ือปรับเหมาะและสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหมม แนวคิดนี้เองที่เป็นรากฐาน    
ที่ท าให้เกิดการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ
คอมพิ วเตอร์สนับสนุ นการเรียนรมวมกัน  ซึ่ งสอดคล้ องกับที่  ใจทิ พย์  ณ  สงขลา (2550)                   
ที่ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันไว้วมา คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียน
รมวมกันเกิดจากแนวทางการเรียนรู้แบบคอนสตรั๊คติวิสม์ที่เน้นสร้างความรู้จากสังคม โดยให้ผู้เรียน   
ได้ปรับเหมาะและสร้างความรู้ด้วยตนเอง และเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง และสอดคล้องกับ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2552) ที่ได้ให้ความหมายของ
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันไว้วมาเป็นเทคโนโลยีที่ชมวยให้ผู้เรียนพบปะและท างานรมวมกันได้
ทุกที่ทุกเวลาด้วยการสื่อสารผมานคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางการเรียนรู้รมวมกัน (Collaborative Learning) 
 จากที่ ได้กลมาวมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันนั้นจะเห็นได้วมา 
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน เป็นเครื่องมือที่ชมวยให้ผู้ เรียนได้พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และท างานรมวมกัน ดังนั้นเราจะพบวมา จะต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้น  
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ซึ่ง Palacheewa et al. (2012) ได้เสนอแนวทางของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกันไว้ 3 ขั้นตอนดังภาพที่ 4 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน 
 
 จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายได้วมาขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกันจะเริ่มจากการที่ผู้สอนมอบหมายงานซึ่งเป็นงานเดี่ยวให้ผู้เรียนไปศึกษา
ค้นคว้า จากนั้นผู้ เรียนจะกลับมาท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยท ากิจกรรมผมานเครื่องมือ           
ในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนรมวมกันลงข้อสรุปเพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหมมตมอไป ซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะแทรก
อยูมในขั้นตอนการสอนรูปแบบตมาง ๆ เชมน การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เป็นต้น (ประพรรธน์      
พละชีวะ, 2555) และจากงานวิจัยของ Nilufar,  Antonija  and Warwick (2007) ยังพบวมาการใช้
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันจะชมวยกระตุ้นความสนใจในตัวผู้เรียนให้อยากสร้างสรรค์
ผลงานรมวมกับเพ่ือรมวมชั้นเรียน สมารถท างานรมวมกันได้ทุกที่ทุกเวลา ชมวยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ตมาง ๆ เชมน ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังมีการน าคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันไปใช้รมวมกับเทคนิคการระดม
สมอง โดย Herrmann and Nolte (2010) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้รมวมกันและ
การระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในการประชุม
กลุมมยมอย โดยใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน โดยท าการทดลองกับกลุมมกลุมมนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการท างาน
รมวมกัน และเทคนิคการระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้วมา
การระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ชมวยให้การออกแบบของพวกเขาส าเร็จโดยใช้
เวลาน้อยลงจากกิจกรรมในชั้นเรียนแบบเดิม ๆ เพราะการใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์นี้   
จะประหยัดเวลากวมาการระดมสมองแบบเดิม และจากงานวิจัยของ ประพรรธน์ พละชีวะ (2555)    
ที่ได้ใช้เทคนิคการโต้แย้งด้วยเครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน      
โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ระหวมางการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน    

1.ผู้สอนมอบหมายภาระงานซ่ึง
เป็นงานเด่ียวให้แกมผู้เรียน 

2. ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุมม
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพื่อหาค าตอบ 

3. ลงข้อสรุป เพื่ อสร้าง
องค์ความรู้ใหมม 
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กลุมมยมอย เพ่ือพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันหรือกระบวนการควบคุมความคิดภายในตนเองของผู้เรียน
ในการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินการท างานของตนเอง ซึ่งจัดวมาเป็นทักษะการคิดขั้นสูง
ลักษณะหนึ่ง  ผลการวิจัยพบวมา ทักษะเมตาคอกนิชันภายหลังการเรียนที่ใช้เทคนิคการโต้แย้ง      
ด้วยเครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานสูงขึ้นกวมากมอนเรียนอยมาง       
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้วมา เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียน
รมวมกันรมวมกับแนวการสอนและเทคนิคการสอนตมาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียนได ้
 จากตัวอยมางงานวิจัยดังกลมาวจะพบวมา คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันจะถูกน าไปใช้
ในระหวมางกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะการท างานเป็นกลุมมยมอย โดยอาจใช้รมวมกับรูปแบบการ
เรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 การใช้เทคนิคการระดมสมองด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันในการเรียนแบบ

โครงงานเป็นฐาน 
 
 จากภาพที่ 5 การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานคือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดชิ้นงาน โดยแบมงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 6 ขั้นตอน 
ได้แกม 1) การคัดเลือกหัวข้อในการท าโครงงาน 2) การค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าโครงงาน 3) การ
จัดท าข้อเสนอโครงงาน 4) การพัฒนาโครงงาน 5) การจัดท ารูปเลมมรายงาน และ  6) การน าเสนอ
ผลงาน ซึ่งในแตมละขั้นตอนจะต้องมีกิจกรรมอภิปรายกลุมมยมอยเพ่ือพัฒนาผลงานตามขั้นตอนตม าง ๆ 
เชมน ในขั้นการพัฒนาโครงงานที่ผู้เรียนจะต้องชมวยกันสร้างชิ้นงานตามที่ได้วางแผนไว้ ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนแตมละกลุมมได้รมวมกันอภิปรายเพ่ือรายงานความก้าวหน้าหรือแก้ปัญหาที่เปิดขึ้นใน
ระหวมางการพัฒนาโครงงาน ดังนั้นในการอภิปรายกลุมมยมอย ผู้สอนอาจใช้เทคนิคการระดมสมองด้วย

การคัดเลือก 
หัวข้อ 

การค้นคว้า
ข้อมูล 

การจัดท า
ข้อเสนอ 

การพัฒนา
โครงงาน 

การจัดท า
รายงาน 

การน าเสนอ
ผลงาน 

การอภปิรายกลุมมยมอยด้วยเทคนิคการระดมสมองโดยใช้
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันด้วยเครื่องมือระดมสมอง

อิเล็กทรอนิกส์ stormboard.com 

1. กระตุ้นความสนใจในตัวผู้เรียน 2. ท างานรมวมกันได้ทุกที่ทุกเวลา 3. ทักษะการแก้ปัญหา 
4. ทักษะเมตาคอกนิชัน 5. ใช้เวลาในการระดมสมองน้อยกวมาเดิม 
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คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันในรูปแบบของเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ เชมน  
Stormboard.com ซึ่งเป็นกระดานสนทนาให้ผู้เรียนได้ใช้กระดาษโพสอิทแบบออนไลน์ ในการเสนอ
ความคิดเห็นซึ่งการใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะชมวยกระตุ้นความสนใจ ในตัวผู้เรียนให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท างานรมวมกันได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไมมจ าเป็นต้อง
ท ากิจกรรมในชั้นเรียนตลอดเวลา ใช้เวลาในการระดมสมองน้อยกวมาเดิม สมงเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาในการท างานเพ่ิมพูนทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน ตรวจสอบ และประเมิน
การท างานของตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันในตัวผู้เรียนแตมละคน  
 
เครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน 
 เราสามารถจ าแนกเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันโดยใช้มิติเวลาในการ
ติดตมอสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท (ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551) ได้แกม เครื่องมือแบบประสานเวลา เชมน 
แชท วิดีโอคอลล์ (Skype, Hangout) ฯลฯ เครื่องมือแบบไมมประสานเวลา เชมน อีเมล์ เว็บบอร์ด     
ในสมวนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอตัวอยมางเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันที่สามารถใช้
เป็นพื้นที่ในการท ากิจกรรมกลุมมยมอยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ดังตมอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ตัวอยมางเครื่องมือรมวมคิดรมวมเขียน (GoogleDoc) 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ http://doc.google.com 
 
 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ท าให้เกิดเครื่องมือรมวมคิดรมวมเขียนซึ่งจัดวมาเป็น
เครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างงานเอกสารรมวมกัน 
โดยสามารถสร้างเอกสารผมานทางเว็บเบราเซอร์โดยไมมต้องพ่ึงพาโปรแกรมออฟฟิศแบบเดิม 
นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถบันทึกการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารในแตมละครั้งรวมถึงบันทึกชื่อ
ผู้ท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารในแตมละครั้งได้ด้วย จัดเป็นเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุน
การเรียนรมวมกันที่เปิดพ้ืนที่การท างานรมวมกันได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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ภาพที่ 7 ตัวอยมางเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ (Stormboard.com) 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.stormboard.com 
 
 การระดมสมองในชั้นเรียนปกติอาจท าได้โดยการแจกกระดาษโพสอิทส์ จากนั้นเขียน
ความคิดของตนเองที่ต้องการน าเสนอแล้วน าไปติดไว้ที่กระดานเพ่ือให้เพ่ือนรมวมกลุมมได้อมานความ
คิดเห็น แตมเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะเหมือนกระดานออนไลน์ที่สามารถแปะ
กระดาษและพิมพ์ข้อความลงไปได้ทันทีจากนั้นสามารถแชร์กระดานให้เพ่ือนรมวมกลุม มได้รับทราบ
ความคิดของตนเอง โดยต้องไมมลืมกฎของการระดมสมองที่ส าคัญที่สุดคือต้องการความคิดในปริมาณ
ที่มากท่ีสุดภายในเวลาที่จ ากัด และห้ามวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นในระหวมางที่ระดมความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ตัวอยมางเครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ (createdebate.com) 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www. createdebate.com 
 
 การโต้แย้งเป็นเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการกลุมมเพ่ือค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดโดยสมาชิกในกลุมม
แตมละคนจะต้องน าเสนอข้อดีของความคิดเห็นที่ตนน าเสนอและชี้ให้เห็นจุดด้อยของความคิดเห็นของ
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เพ่ือนที่มีความเห็นตมางกันโดยใช้ข้อมูล และสถิติที่นมาเชื่อถือมาหักล้างกัน เราสามารถใช้เครื่องมือใน
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันในการโต้แย้งเชมน อาจใช้เว็บบอร์ดในการเสนอความคิดเห็น 
หรือเครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บบอร์ดแตมมีฟังก์ชันในการกดให้คะแนน
ความคิดเห็นที่มีผู้เห็นด้วย เพ่ือให้สมาชิกสามารถใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกความคิดเห็นที่ดีที่สุด 
 
สรุป 
 ทักษะการคิดเป็นทักษะที่ส าคัญ เพราะมนุษย์ต้องใช้การคิดในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
อยูมตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงมุมงเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง โดย
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ขึ้นมาใหมม และในปัจจุบัน
ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
เครื่องมือตมางๆในลักษณะของคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปิดพ้ืนที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ขึ้นมาใหมม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สมงเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
คิดขั้นสูง โดยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันสามารถประยุกต์ใช้รมวมกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เชมน การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน โดยจะแทรกอยูมในระหวมางการท ากิจกรรม
กลุมมยมอย และสามารถใช้รมวมกับเทคนิคการสอนอยมางเทคนิคการระดมสมองหรือเทคนิคการโต้แย้งได้
อยมางมีประสิทธิภาพ 
 

บรรณานุกรม 
ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2550). วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 1.  

กรุงเทพฯ: ศูนย์ต าราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ทิศนา แขมมณี. (2554). ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอยมางมีวิจารณญาณ 

: การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 36(2), 188-204. 
นิคม ปิยมโนชา. (2547). การคิดและการสอนเพื่อพัฒนาการคิด. สืบค้นจาก  

ftp://smc.ssk.ac.th/intranet/mc41/more/think01.htm 
ปิยะพงศ์ โชติพันธ์. (2556). การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. จุลสาร PBL วลัยลักษณ์. 6(1), 8-9. 
ประพรรธน์ พละชีวะ. (2555). การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุน      

การเรียนร่วมกันที่ ใช้ เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียน        
แบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา            
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. (2552). การเรียนรู้รมวมกันบนเครือขมายคอมพิวเตอร์และการใช้
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้รมวมกัน. วารสารครุศาสตร์.  37(3), 150-164. 

 
 

http://library.car.chula.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E18%7d%7bu0E19%7d%7bu0E4C%7d/a|bbc3d0bec3c3b8b9ec/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=a|bbc3d0bec3c3b8b9ec+bec5d0aad5c7d0&2%2C%2C2
http://library.car.chula.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E18%7d%7bu0E19%7d%7bu0E4C%7d/a|bbc3d0bec3c3b8b9ec/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=a|bbc3d0bec3c3b8b9ec+bec5d0aad5c7d0&2%2C%2C2
http://library.car.chula.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E18%7d%7bu0E19%7d%7bu0E4C%7d/a|bbc3d0bec3c3b8b9ec/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=a|bbc3d0bec3c3b8b9ec+bec5d0aad5c7d0&2%2C%2C2
http://library.car.chula.ac.th/search?/a%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E18%7d%7bu0E19%7d%7bu0E4C%7d/a|bbc3d0bec3c3b8b9ec/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=a|bbc3d0bec3c3b8b9ec+bec5d0aad5c7d0&2%2C%2C2


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

258 

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล. (2551). การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้าง
พฤติกรรมการสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. วิทยานิพนธ์          
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Herrmann, T. and Nolte, A. (2010). The Integration of Collaborative Process Modeling  
and Electronic Brainstorming in Co-located Meetings. CRIWG 2, LNCS  
6257, 145–160. 

Nilufar, B. ,  Antonija M. and Warwick I. (2007). Supporting collaborative learning  
and problem-solving in a constraint-based CSCL environment for UML class 
diagrams. Computer-Supported Collaborative Learning. (2), 159–190. 

Palacheewa, P., Suwannatthachote, P. and Nilsook, P. (2012). Critical Issues To Be 
Concern In Selecting Tools For Teaching High School Computer Project Lesson 
Using Computer-Supported Collaborative Learning. Creative Education. (3), 
11-14. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

  

โอกาสทางการตลาดและปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
 

THE MARKET OPPORTUNITIES AND CRITICAL SUCCESS FACTOR ANALYSIS  
FOR BIOMASS POWER PLANT    

 
ปิติพีร์  รวมเมฆ   

Pitipee  Ruammake  

 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 

บทคัดย่อ 
 ไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของ
ประเทศไทย มีแนวโน้มความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตและ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ภาครัฐต้องก าหนดนโยบายในการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการอย่างเพียงพอ แต่การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีสภาวการณ์ที่ถูกคาดเดาว่าอาจจะเกิดการขาด
แคลนในอนาคต ท าให้ภาครัฐจึงมีมาตรการในการก าหนดแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ปี 2555 - 2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าฉบับนี้มีการกล่าวถึง
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นส าคัญ เมื่อ
พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วนั้น จะพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
มีการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นหลักในปริมาณมหาศาล แนวโน้มของการส่งเสริมธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุน นอกเหนือจากความน่าสนใจของ
ตัวธุรกิจที่กล่าวไปแล้วนั้น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลยังเป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายในการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการสร้างโอกาสที่ส าคัญให้กับนักลงทุนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามทุกการ
ลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนจึงจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยละเอียด เช่น ความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในด้านของราคาเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ความล่าช้าของโครงการ หรือผลกระทบจากชุมชนผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียงกับแหล่งที่ตั้งโรงงาน เป็นต้น ในการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงควร
จะค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ อันได้แก่ การเลือกท าเล
ที่ตั้งโครงการ ความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบ เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า นโยบายของรัฐบาล
และการสนับสนุน และทีมงานทุกฝ่ายที่มีความเก่ียวข้องด้วย 
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ABSTRACT 
 The electricity is the essential public utility of a daily life in Thailand. Trends 
and demand use more energy consumption due to the growth of economic and 
population, thus the government impose the policy for increasing power capacity 
sufficient to meet demand. Nowadays, we inherited our current mainly fossil fuel 
based power energy which has been imported from aboard and has been an energy 
crisis in the future, consequently the government announced Power Development 
Plan 2012 to 2030 (PDP2012). The PDP2012 mainly purposed of renewable energy 
instead of fossil fuel energy. Thailand is predominantly an agricultural country and a 
largest exporter of agricultural and food products. Trends of electrical production is 
Biomass which is becoming increasingly popular as a source of energy for investors. In 
addition to the attractiveness of Business itself, electronic generating from biomass is 
also a business that government has an official policy support which opened significant 
opportunities for the investors as well. However, all investments have risks, Investors 
must intensively consider the elements and factors that are associated with the 
production of electricity from biomass. For example, the risks that may have occurred 
in fuel price fluctuations, the delays in implementation of project, or effects in 
community residents near the factory. Consequently, in order to conduct the electrical 
generating business from biomass should focuses on the key factors that will lead to 
success and reduce risks, including the project location, the ability to manage raw 
materials, power plant technology, government policies and support, and all parties 
are involved. 
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 ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ชีวมวล โอกาสทางการตลาด ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
Keywords 
 Power Plant, Biomass, Market Opportunity, Critical Success Factors 
 
บทน า 
 จากรายงานภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่า
เศรษฐกิจประเทศทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่น
ของภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นและ ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการลงทุนของ
ภาครัฐที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ส่งผลให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในปี 2558 เพ่ิมขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 998,428 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าโดยพ่ึงพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงถึง
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ร้อยละ 90  เชื้อเพลิงฟอสซิลส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหาความมั่นคงด้าน
พลังงานของประเทศลดลงในขณะที่ประเทศมีแนวโน้มต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น ภาครัฐจึง
ได้ท าการก าหนดแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2555 - 2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 
โดยแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าฉบับนี้มีการกล่าวถึงการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก ปี 2555 - 2564 ที่มีความต้องการในการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่ง
พลังงานชีวมวลก็เป็นพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียนที่แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าฯ 
ได้ก าหนดเป้าหมายการน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าในปี 2564 มากกว่าพลังงานทดแทนประเภทอ่ืน โดยคิด
เป็นร้อยละ 39.5 ดังแสดงตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความต้องการพลังงานชีวมวลมากที่สุดใน
แผนการผลิตพลังงานทดแทนทั้งหมดที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ (2558)  กล่าวว่าจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การยอมรับและสนับสนุน
นโยบายในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นทุกภาคส่วนของสังคม
นั้น ท าให้ไทยมีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่หลากหลาย เช่น 
แสงอาทิตย์ ลม น้ า ชีวมวล ขยะ หรือก๊าซชีวภาพ เป็นต้น แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หรือชีวมวลออกมาจ านวนมากตามไปด้วย การผลิตไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองการใช้งานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นโดย
ใช้พลังงานชีวมวลจึงมีสัดส่วนที่สูงกว่าการใช้พลังงานทดแทนประเภทอ่ืน และแนวโน้มของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้นยังสูงเพ่ิมมากขึ้นในทุกปีอย่างต่อเนื่องด้วย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2558)  
 แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานชีวมวลจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนประเภทอ่ืนและมีแนวโน้มการผลิตที่สูงขึ้นก็ตาม แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(2558) ก็ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าในปัจจุบันนั้นก าลังการผลิตไฟฟ้าและการจัดพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ
ของไทยยังมีข้อจ ากัดบางประการ ตลอดจนมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ท าให้ภาครัฐจ าต้องจัดท า
นโยบายในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนัก
ลงทุนที่มีความสนใจได้ท าธุรกิจการผลิตพลังงานเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้งาน เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่างๆอีกด้วย ซึ่งจาก
ข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆก าลังได้รับ
ความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการด าเนินการผลิตพลังงานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น และแก้ปัญหาลดการน าเข้าพลังงานจากฟอสซิลจากต่างประเทศ 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมส าหรับปัญหาการขาดแคลนพลังงานจากฟอสซิลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วย ทั้งนี้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ จะพบว่าประเทศไทยมี
ก าลังในการผลิตสูง เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการท าการเกษตรในปริมาณมหาศาลอยู่แล้ว 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในการน ามาวิเคราะห์แนวโน้มและ
โอกาสทางการตลาดในการลงทุนท าธุรกิจดังจะกล่าวต่อไป 
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ตารางที่ 1 แสดงเป้าหมายของแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 
10 ปี แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง 

 

ประเภทเชื้อเพลิง เป้าหมายในปี 2564 (เมกะวัตต์) ร้อยละ 

ชีวมวล 3,630 39.5 

แสงอาทิตย์ 2,000 21.7 

น้ า 1,608 17.5 

ลม 1,200 13.0 

ก๊าซชีวภาพ 600 6.5 

ขยะ 160 1.7 

พลังงานรูปแบบใหม่ 3 0.0 

รวม 9,201 100 

 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2555) 
 
แนวโน้มทางการตลาด ในการลงทุนท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้น จะต้องท าความเข้าใจความหมาย
และการเลือกใช้ชีวมวลก่อน โดย ชีวมวล (Biomass) นั้นเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน
ตามธรรมชาติที่ซึ่งสามารถน ามาใช้ผลิตพลังงานได้ ซึ่งชีวมวลมีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่ง (ศูนย์ส่งเสริม
พลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2549) ได้แก่ 
 1. ของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบการภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เช่น ของเสีย
จากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น ฟางข้าว ชานอ้อย หรือกากตะกอนจากโรง
บ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม 
 2. ของเสียจากแหล่งชุมชน ตัวอย่างเช่น ขยะชุมชน กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน ของเสียจากมูลสัตว์ เป็นต้น  
 การเลือกใช้ชีวมวลนั้นต้องค าถึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (McKendry, 2002) 
 1. การกระจายตัวของแหล่งชีวมวล ถ้าวัตถุดิบชีวมวลนั้นมีพ้ืนที่เพาะปลูกกระจัดกระจาย
หรือขาดการรวบรวมอย่างเป็นระบบ จะท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงมากขึ้นด้วย เพราะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมเชื้องเพลิง 
 2. ขนาดของชีวมวล ถ้าชีวมวลมีขนาดที่ใหญ่เกินไปจะไม่เหมาะที่จะน ามาเผาเพ่ือท าเป็น
เชื้อเพลิงโดยตรง ซึ่งท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการย่อยให้มีขนาดเล็กลง 
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 3. ความชื้น หากชีวมวลมีความชื้นที่สูงมากจะต้องผ่านกระบวนการบีบอัดเพ่ือลดความชื้น
ก่อนจะน าไปเผา ท าให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการผลิตและเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้สูงขึ้นด้วย 
 4. ค่าความร้อน ชีวมวลแต่ละชนิดสามารถให้ค่าความร้อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ดีควรเลือกชีวมวลที่ให้ค่าความร้อนสูงสุด 
 5. สิ่งเจือปน หากชีวมวลมีสิ่งเจือปนหลายชนิด เช่น เศษหิน ดิน กรวด จะท าให้ต้องน าไป
ผ่านกระบวนการคัดแยกก่อน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
 6. ปริมาณข้ีเถ้า หากสามารถลดปริมาณขี้เถ้าได้ จะท าให้ต้นทุนในการก าจัดขี้เถ้าลดลง 
 7. ความเพียงพอของวัตถุดิบที่จะน าไปท าเป็นเชื้อเพลิง 
 8. ราคาเฉลี่ยของชีวมวลแต่ละชนิดและการขนส่งชีวมวล 
 จะเห็นได้ว่าชีวมวลเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา และเป็นเชื้อเพลิงแบบหมุนเวียนที่สามารถ
เกิดข้ึนใหม่ทดแทนได้ตลอดเวลา แตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไป ท าให้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ชีวมวลในการน ามาผลิตไฟฟ้าเพ่ือช่วยลดการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าด้วย นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ภาครัฐด าเนินการจัดการนโยบายที่ส่งเสริม
การใช้พลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า โดยสนับสนุนการท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลของ
ภาคเอกชนและนักลงทุนที่สนใจ ดังที่ แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2555 - 
2573 (แผนพีดีพี 2012) (ชื่นชม สง่าราศี กรีเซน และคริส กรีเซน, 2555) ได้กล่าวถึงเป้าหมายเพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลและจัดหา
พลังงานไฟฟ้าในอนาคตจากพลังงานหมุนเวียนนั้น โดยการขยายเป้าหมายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการสูงขึ้น ซึ่งการรับซื้อนี้
ด าเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ซึ่งท าหน้าที่
ควบคุมการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ ก่อนที่จะจัดจ าหน่ายให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด โดยที่การรับซื้อพลังงานไฟฟ้านี้ได้มี
การรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Prodecuer: SPP) และผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ด้วย ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีการใช้
พลังงานทดแทนประเภทชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ท าให้เกิดโอกาสและช่องทางในการท า
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวลขึ้น 
 ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าชีวมวลนั้นอยู่ในความสนใจของนักลงทุนจ านวนไม่น้อย เพราะ
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถด าเนินธุรกิจได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ นักวิชาการหลายท่านจึง
ให้ความสนใจท าการศึกษารายละเอียดความสามารถในการท าก าไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ชีวมวลเอาไว้ ดังเช่น งานวิจัยของ ปิยะกานต์ มณี (2552) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาต้นทุน ผลประโยชน์ 
และความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากของเสียใน
กระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง โดยรวบรวมข้อมูลจริงในการลงทุนของโรงงานข้าวโพด
หวานบรรจุกระป๋อง แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ โดยตั้งสมมติฐานในการ
ด าเนินธุรกิจเท่ากับ 20 ปี พบว่าตลอดอายุของธุรกิจมีผลประโยชน์ที่สูงกว่าต้นทุน มีความเป็นไปได้
ทางการเงินที่สูง โดยมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 9 เดือน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 5.28 
อัตราผลตอบแทนภายในมีค่าสูงถึงร้อยละ 127 และมีค่าดัชนีก าไรเท่ากับ 25.77 เท่า แสดงให้เห็นว่า
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ธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่ดี อย่างไรก็ตามในการลงทุนผู้
ลงทุนควรมีความเข้าใจในโครงสร้างทางการเงินในทุกด้าน เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางโครงสร้าง
ธุรกิจซึ่งในภาพรวมของธุรกิจมีโครงสร้างรายได้ ต้นทุนและเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นผู้เขียนจึง
สังเคราะห์โครงสร้างรายได้ ต้นทุน และเงินลงทุน จากงานวิจัยของ พินิจ จิรัคคกุล และคณะ (2552) 
และสุวพร ศิริคุณ (2553) รวมถึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ โรงงานผลิตไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้เครื่องจักรเพ่ือแปลงวัตถุดิบชีวมวล คือ แกลบและไม้ชิ้นสับ
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยโครงการมีระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาขายไฟฟ้าส าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 8 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงงานได้รับการสนับสนุน
จากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ของส านักงาน
นโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอัตรา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นเวลา 7 ปี นับจากวัน
เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ สรุปได้ว่าโครงสร้างรายได้ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
ประกอบด้วย รายได้หลักจากการขายไฟฟ้า รายได้จากค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงและค่า
ซื้อไฟที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายได้ส่วนชดเชย รายได้จาก
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ รายได้จากการขายขี้เถ้า และรายได้อ่ืน ๆ เช่น รายได้จากการขายคาร์บอน
เครดิต หรือมูลค่าเพ่ิมจากไอน้ าที่ผลิตได้จากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม เป็นต้น ดัง
แสดงในภาพที่ 1  
 

 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างรายได้ตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลรายเล็กมาก 
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน 
 
 แม้ว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้นมี รายได้จากหลายช่องทาง แต่ทั้งนี้
ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนก็จะต้องให้ความส าคัญถึงโครงสร้างของต้นทุนในการท าธุรกิจด้วย
เช่นกัน ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ประกอบด้วยต้นทุนหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 
ต้นทุนการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบ ารุง เป็นต้น และต้นทุนค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
Off-Peak

41%

รายได้จากค่า FT
12%รายได้จากส่วนชดเชย

8%

รายได้จากค่าไฟฟ้าที่
ประหยัดได้

4%

รายได้จากการขายขี้เถ้า
1%

รายได้จากการขายไฟฟ้า 
On-Peak

34%
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ในการขายและบริหาร เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่วนในด้านของโครงสร้างเงินลงทุนหลักของโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลที่
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและการบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้น 
ยังมีค่าใช้จ่ายหลักที่ส าคัญอีก ได้แก่ ค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างระบบและอุปกรณ์ เช่น โรงไฟฟ้า อาคาร 
เป็นต้น ค่าเครื่องจักร และเงินทุนหมุนเวียน ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 2 โครงสร้างต้นทุนตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลรายเล็กมาก 
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน 
 

 
 
ภาพที่ 3 โครงสรา้งเงินลงทุนตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลรายเล็กมาก 
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน 
 
 กล่าวโดยสรุปแล้วในด้านของแนวโน้มของการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
นั้น เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการตัวอย่างจากการประมาณการผลการด าเนินงาน ใน

ค่าวัตถุดิบ
73%

ค่าแรงทางตรง
2%

ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
10%

ค่าสาธารณูปโภค
0.13%

ค่าประกันภัยและ
ค่าใช้จ่ายอื่น

1.61%

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
ส ารอง
1%

ต้นทุนค่าเส่ือมราคา
13%

เครื่องจักร Steam 
Turbine Generator-

Cogeneration
75%

งานโยธาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและงาน

เกี่ยวเนื่อง
15%

ต้นทุนทางการเงิน
ระหว่างก่อสร้าง

2%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ EIA
1%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10.12%

เงินลงทุนค่าที่ดิน 12 ไร่
2%

เงินหมุนเวียนเร่ิมแรก
4%
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ระยะเวลา 25 ปี พบว่าธุรกิจมีอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงิน (Projected Internal Rate of  
Return) มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.24 ซึ่งมีค่าสูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน คือ ร้อยละ 7 ไม่มากนัก จึงถือ
ว่าโครงการยังมีความเสี่ยงในการลงทุน และเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาคืนทุนพบว่ามีระยะเวลาเท่ากับ 
10 ปี 2 เดือน 4 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาคืนทุนที่ช้ากว่าค่าเฉลี่ยการคืนทุนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภท
อ่ืนที่มีระยะเวลาประมาณ 6 - 8 ปี ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบชีวมวลของโครงการตัวอย่างคือแกลบ ซึ่งมี
ต้นทุนสูงในช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษาข้อมูล อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลค่อนข้างต่ า
มาก คือ ได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอัตราที่ต่ ากว่าและระยะเวลาที่
สั้นกว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกประเภทอ่ืน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามข้อมูลที่
ผู้เขียนสังเคราะห์ และงานวิจัยของ ปิยะกานต์ มณี (2552) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล แม้
จะมีความเสี่ยงแต่ก็ยังสามารถท าก าไรและคืนทุนได้ในระยะที่ไม่นานจนเกินไป หากเมื่อพิจารณา
ควบคู่กับแนวโน้มความต้องการก าลังในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน
อนาคตแล้วนั้น ก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง 
 
โอกาสทางการตลาด ในการลงทุนท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
 เมื่อเห็นแล้วว่าแนวโน้มการท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมีความเป็นไปได้ในการ
ได้ผลก าไรจากการด าเนินการ สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาล าดับต่อมาก็คือมีโอกาสและช่องทางในการ
ด าเนินธุรกิจนี้อย่างไรบ้าง โอกาสส าคัญประการแรกคือการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนท าให้ภาครัฐเองก็ให้ความสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานชีวมวลเพ่ือน ามาจ าหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย รวมถึงโอกาสของการที่ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมท าให้มีกากมวลที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถ
น ามาเป็นวัตถุดิบได้จ านวนมาก ตลอดจนการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้นไม่ก่อมลภาวะและดีกับ
สิ่งแวดล้อมเองนั้นก็สามารถสร้างรายได้เพ่ิมได้อักทางหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. นโยบายรัฐบาลและการสนับสนุนของรัฐบาล 
 รัฐบาลมีการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาล
ให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้มีผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
เพ่ิมขึ้น จะเห็นได้จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 มุ่งเน้น
ไปที่การแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ และก๊าซชีวภาพเป็นอันดับแรก 
โดยก าหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลถึง 5,570 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของพลังงานไฟฟ้าทดแทนทั้งหมดดังแสดงในภาพที่ 4 ในขณะที่ในปี 2557 มี
ก าลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเพียง 2,541.8 เมกะวัตต์คิดเป็นร้อยละ 46 ของเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เท่านั้น(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2558) นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขยายการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power 
Produce: SPP) สู่การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Produce: 
VSPP) ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพื่อกระจายโอกาสไปยังพ้ืนที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า 
โดยสนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) มาโดยตลอด ปี 2558 มีการ
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ปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากมาตรการส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เป็นระบบ Feed in Tariff (FIT) ทั้งหมด (ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน , 
2558) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นผลเชิงบวกต่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล ท าให้การคืนทุน
เร็วขึ้น สภาพคล่องที่ดีมากขึ้น ถือเป็นการลดความเสี่ยงของต้นทุนจากการผันผวนของราคาเชื่อเพลิง
อย่างมีนัยส าคัญ (Energy_eak, 2014) ดังนั้นจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลและการปรับ
ระบบการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ท าให้เห็นว่าโอกาสในการประกอบธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลยังมีอยู่อย่างมาก 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2579 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, (2558) 
 
 2. การขยายธุรกิจโดยการใช้ชีวมวลเศษเหลือ 
 ประเทศไทยมีชีวมวลเศษเหลือเป็นจ านวนมากจากทั้งภาคการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
หรือโค่นต้น และภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังการแปรรูปดังแสดงตาม
ตารางที่ 2 จากงานวิจัยของ ธเนศ อุทิศธรรม และคณะ (2550) ซึ่งศึกษาศักยภาพด้านพลังงานจากชีวมวล
เหลือทิ้ง ในประเทศไทย พบว่า ยังมีพลังงานเหลือทิ้งในพืชชีวมวล 9 ชนิดจ านวน 13.0 เมกกะตัน
น้ ามันดิบต่อปี โดยที่อ้อยและข้าวเป็นพืชชีวมวลที่ยังมีส่วนเหลือทิ้งเทียบเท่าพลังงานมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 70.1 ของพลังงานเหลือทิ้งจากพืชชีวมวลทั้งหมด และจากชีวมวลที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ า
เสียอุตสาหกรรมทั้ง 11 ประเภทจ านวน 4.1 เมกกะตันน้ ามันดิบต่อปี รวมพลังงานเหลือทิ้งในพืชชีวมวล
และน้ าเสียอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานจ านวน 17.1เมกกะตันน้ ามันดิบต่อปี 
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เมื่อพิจารณาจากนโยบายด้านพลังงานของประเทศที่จะเพ่ิมการใช้ชีวมวลจากร้อยละ 0.5 ในปี 2545 
เป็นร้อยละ 8.0 ในปี 2554 คิดเป็นจ านวน 6.5 เมกกะตันน้ ามันดิบ จะเห็นได้ว่า พลังงานเหลือทิ้งจาก
ทั้ง 2 แหล่งมีมากกว่าความต้องการตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศถึง 2.5 เท่า  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พุฒิชาติ คิดหาทอง และคณะ (2557) ที่ศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ของชีวมวลส าหรับ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พบว่า ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ของเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งสิ้นรวม 8,747 เมกะวัตต์ 
ซ่ึงมีศักยภาพสูงกว่าความต้องการตามพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2555 - 2564 
ถึง 2.7 เท่า จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายธุรกิจ
โดยการใช้ชีวมวลเศษเหลือได้ กล่าวคือเกษตรกรสามารถน าเศษเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวหรือโค่นต้น
ขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลแทนการเผาท าลายหรือฝั่งกลบไปโดยสูญเปล่า และ
โรงงานอุตสาหกรรมเช่น โรงงานน้ าตาล โรงสีข้าว โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงเลื่อย เป็นต้น สามารถ
น าเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตจัดการให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็นการ
ขยายธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลักของโรงงานอีกด้วย 
3. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 การใช้พลังงานจากชีวมวลช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ที่เกิดจากการเผาชีวมวลสามารถหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพ่ือสังเคราะห์แสง จึงท าให้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่ ากว่า
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เฉลี่ยที่
เกิดกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน (Margaret & Pamela, 2016) ซึ่งในแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลั งงานทางเลือก  พ.ศ.  2558–2579 ได้ก าหนดเป้ าหมายการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อหน่วย ลดลงร้อยละ 37 ในปี 2579 ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทนให้สูงขึ้น นอกเหนือจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่
เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานแล้ว การไม่น าชีวมวลมาใช้โดยปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น กาก
หรือเศษจากพืช เศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมจะเกิดก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจก
ชนิดหนึ่งและมีอันตรายกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 21 เท่า อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายในการ
ท าลายชีวมวลเศษเหลือนั้นอีก ดังนั้นการน าพลังงานชีวมวลมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นนอกจากช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านความม่ังคงทางพลังงานของประเทศอีกด้วย 
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ตารางท่ี 2 แสดงสัดส่วนการเกิดชีวมวลต่อปริมาณผลผลิตที่ใช้ประเมินปริมาณการเกิดชีวมวลแต่ละชนิด 
 

ชนิดพืช ชนิดชีวมวล 
สัดส่วนชีวมวลต่อ

ผลผลิต 
(ตัน/ตันผลผลิต) 

1. ข้าว 1. ฟางข้าว 0.49 
2. แกลบ 0.21 

2. อ้อย 3. ใบและยอดอ้อย 0.17 
4. ชานอ้อย 0.28 

3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5. ยอด ใบและล าต้นข้าวโพด 1.84 
6. ซังข้าวโพด 0.24 

4. มันส าปะหลัง 7. เหง้ามันส าปะหลัง 0.2 
8. กากมันส าปะหลัง 0.06 
9. เปลือกมันส าปะหลัง 0.28 

5. ปาล์มน้ ามัน 10. ล าต้นปาล์มน้ ามัน 1 
11. ใบและทางปาล์ม 1.41 
12. ทะลายปาล์มเปล่า 0.32 
13. เส้นใยปาล์ม 0.19 
14. กะลาปาล์ม 0.04 

6. ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง 15. ยอด ใบและล าต้น 1.177 
7. ยางพารา 16. ตอ รากและกิ่งก้านไม้ยางพารา 5 ตันต่อไร่ 

17. ปลายไม้ยางพารา 12 ตันต่อไร่ 
18. ปีกไม้ยางพารา 12 ตันต่อไร่ 
19. ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา 3 ตันต่อไร่ 

8. มะพร้าว 20. จั่นและทะลายมะพร้าว 0.29 
21. เปลือกและกาบมะพร้าว 0.33 
22. กะลามะพร้าว 0.25 

9. มะม่วงหิมพานต์ 23. เปลือกมะม่วงหิมพานต์ 0.74 
 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2555) 
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ความเสี่ยงในการลงทุนท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
 นอกจากการพิจารณาถึงโอกาสของการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลในด้านที่
ส่งผลบวกแล้วนั้น ยังต้องค านึงถึงความเสี่ยงส าคัญที่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาเชื้อเพลิงผันผวน 
 ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเชื้อเพลิงชีวมวลในประเด็นของการขาดแคลนเชื้อเพลิงนั้น 
เนื่องมาจากเชื้อเพลิงชีวมวลได้มาจากการท าเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรมีปัจจัยของ
ธรรมชาติและฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง หรือน้ าท่วม เป็นต้น อีกท้ังผลผลิตทาง
การเกษตรนั้นยังสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนได้อีกด้วย รวมถึงประเด็นของความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคา ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลให้ปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลมีความแปรผันไป
ตามสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละช่วง ท าให้มีผลต่อราคาและความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง
ชีวมวล ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการผลิตกระแสไฟฟ้า กระทบถึงรายได้หรืออาจต้องเสีย
ค่าปรับได ้
 2. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 
 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลที่เกิดความล่าช้า อันอาจจะเกิดจากปัญหาจากการ
ก่อสร้าง การจัดเตรียมเอกสาร การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ หรือปัญหาใด ๆ ก็ตาม จะส่งผลให้
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดระยะเวลาหรือสัญญาที่ท าให้ ส่งผลให้ขาดรายได้หรือ
มีผลต่อผลประกอบการของโครงการ 
 3. ความเสี่ยงของการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า 
 การปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดหรือสัญญาได้นั้น มีความ
เสี่ยงมาจาก 2 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ที่หากโรงไฟฟ้าไม่
สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไว้ได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากอายุการใช้งานของตัวโรงไฟฟ้า อาจจะ
ท าให้ต้องเสียค่าปรับและมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น และความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ ามันดิบใน
การผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจจะท าให้การผลิตไฟฟ้าหยุดชะงัก  
 4. ความเสี่ยงจากชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน 
 ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานไฟฟ้า อาจจะไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงาน และ
เกิดกระแสการต่อต้านขึ้นไม่ให้ด าเนินโครงการได้ อาจส่งผลท าให้ต้องยกเลิกโครงการและสูญเสียเงิน
ลงทุนส่วนที่ได้ลงทุนไปแล้ว การลดความเสี่ยงในด้านนี้ สามารถใช้การท าประชาพิจารณ์เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของชุมชนบริเวณใกล้เคียงก่อนการด าเนินการต่าง ๆ 
 5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม 
 กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้นหากขาดประสิทธิภาพในการ
ผลิตหรือมีมาตรการจัดการที่ไม่ดีเพียงพอ อาจท าให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องจองความปลอดภัย อาชีวอ
นามัน สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานตลอดจนประชาชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า 
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 6. ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น ราคาการขายไฟฟ้า การปรับลดส่วนเพ่ิม
ราคารับซื้อไฟฟ้า  
 7. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลต้องลงทุนด้วยเงินจ านวนมาก และส่วนมากมักจะกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินมาใช้ ท าให้มีความเสี่ยงในด้านการเงิน 
 8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงการกู้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงินทั้งในและ
ต่างประเทศ ท าให้มีโครงสร้างระหว่างรายได้ เงินกู้ และค่าใช้จ่ายในช่วงที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่องแล้ว มี
สัดส่วนของสกุลเงินต่างประเทศด้วย จึงอาจส่งให้เกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน 
 จะเห็นได้ว่า นโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเพ่ิมการ
ผลิตพลังงานทดแทนในแผนพัฒนาพลังงาน ปี 2553 - 2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เป็นสิ่งส าคัญที่
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
เพ่ือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของภาครัฐได้ ตลอดจนผู้ที่ท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล
อยู่แล้วยังสามารถเพ่ิมช่องทางของรายได้จากการใช้เศษวัตถุดิบชีวมวลมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย 
รวมไปถึงการที่โรงงานไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นโรงงานที่ผลิตพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็
จะช่วยให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนรายได้จากสังคม เช่น การขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามแม้ว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจะมีโอกาสในการลงทุน ผู้ลงทุนที่สนใจก็ยัง
ต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการด าเนินการธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่น าเสนอไปเช่นกัน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการลงทุนท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
 จากที่กล่าวไปในข้างต้นถึงแนวโน้ม โอกาส และความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานชีวมวลนั้น ค าถามต่อมาของนักลุงทุนก็คือหากมีความสนใจที่จะด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานชีวมวลจะท าอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ผู้เขียนจึงได้สรุปปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลดังต่อไปนี้ดังแสดงในภาพที่ 5 
 1. การเลือกท าเลที่ตั้งโครงการ (Bojić et al., 2013) เช่น การเลือกท าเลที่ใกล้กับแหล่ง
เชื้อเพลิง และไม่เสี่ยงต่อน้ าท่วม เป็นต้น 
 2. ความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบ (Allen et al., 1998) ส าหรับผลิตตลอดทั้งปี 
และตลอดระยะเวลาโครงการ รวมไปถึงการควบคุมราคาและต้นทุนในการรวบรวมวัตถุดิบ 
 3. เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า (McKendry, 2002) โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชนิด
ของเชื้อเพลิงชีวมวล และคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 4. นโยบายของรัฐบาลและการสนับสนุน(Ngaemngam & Tezuka, 2006) เช่น การปรับ
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ หรือการยกเว้นภาษี เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจทั้งสิ้น 
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 5. ทีมงาน ทุกฝ่ายในการผลิตถือว่ามีความส าคัญ เพราะธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
มีกระบวนการด าเนินงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่การก่อสร้าง การผลิต เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ จึง
ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท างานให้เกิดความราบรื่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ 
ที่มา: สร้างโดยผู้เขียน 
 
สรุป 
 กล่าวโดยสรุป คือ ในภาวะที่ประเทศไทยมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น ภาครัฐ
จึงได้ด าเนินการก าหนดนโยบายที่จะเพ่ิมก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าให้สนองตอบต่อความต้องการ
เหล่านั้น โดยให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทอ่ืน เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้าและลด
ต้นทุนการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ นโยบายสนับสนุนอย่างเป็นทางการของภาครัฐนี้
เองที่เป็นโอกาสส าคัญให้กับการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล แต่อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนทุกอย่างต้องพิจารณาองค์ประกอบและบริบทที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเองก็มีความเสี่ยงในหลายด้าน รวมถึงมี
แนวโน้มการคืนทุนที่ใช้ระยะเวลามากกว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืนด้วย ดังนั้น หากมีความสนใจที่
จะลงทุนในการท าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล นอกจากจะต้องให้ความส าคัญกับการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดแล้วนั้น ควรจะค านึงถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ

การเลือกท าเลที่ตั้ง
โครงการ 

ความสามารถในการ
บริหารวัตถุดิบ 

เทคโนโลยีของ
โรงไฟฟ้า 

นโยบายของรัฐบาลและ
การสนับสนุน 

ทีมงาน 
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ด าเนินธุรกิจ อันได้แก่ การเลือกท าเลที่ตั้งโครงการ ความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า นโยบายของรัฐบาลและการสนับสนุน และทีมงานทุกฝ่ายที่มีความเก่ียวข้องด้วย 
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............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
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 282 

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)................................................................................................ 

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

............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
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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/
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดงันี ้

 

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

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



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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