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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประวัติภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการสื่อสารทางการเมือง ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัย
เอกสารของภาครัฐและทางวิชาการร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์และ
สื่อสารการเมือง ผลการศึกษาภูมิหลังของผู้น าทั้ง 5 คน พบว่า จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เติบโตจากครอบครัวชนชั้นสูง ส่วน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 
และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เติบโตจากครอบครัวชนชั้นกลาง ซึ่งผู้น าทั้ง 5 คนมาจากครอบครัว
ข้าราชการพลเรือนและทหาร และผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งหมด      
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและการแสดงออกทางการสื่อสารมาจากเงื่ อนไขด้านภูมิหลังเป็น
ส าคัญ รูปแบบการสื่อสารของผู้น าทั้งหมดสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ จอมพลถนอม กิตติขจร 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พูดจาสุภาพ เรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่น ระมัดระวัง
การพูดและหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรู และรูปแบบการสื่อสารอีกลักษณะหนึ่ง คือ จอมพลสฤษดิ์      
ธนะรัชต์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเอกลักษณ์การสื่อสารที่คล้ายกันคือ พูดจาเสียงดังกังวาน 
ชัดเจนและดุ ส่วนกลยุทธ์เนื้อหาสารของผู้น าทั้ง 5 คนเลือกใช้กลยุทธ์สารแบบชัดเจน โดยจอมพล
ถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เลือกการปราศรัยเป็นช่องทาง
หลักส าคัญในการสื่อสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้แถลงการณ์ในรูปแบบของคลิปวีดีโอเป็น
ช่องทางหลัก ส่วน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไม่ปรากฏความโดดเด่นในการใช้ช่องทางการสื่อสารสู่
กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง 
 
ค าส าคัญ :  
 ภูมิหลัง นายกรัฐมนตรีทหาร กลยุทธ์สื่อสาร การสื่อสารทางการเมือง 
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ABSTRACT 
 This article arisen to study of the background of the military prime ministers 
by using qualitative research method. Data was collected from governmental and 
academic documents research together with in-depth interview from Political Science 
and Political Communication experts.  The research revealed that the background of 
five leaders, Field Marshal Thanom Kittikachorn, Field Marshal Sarit Dhanarajata and 
General Chavalit Yongchaiyudh were born to the aristocratic families. While General 
Prem Tinsulanonda and General Prayut Chan-o-cha had grown from a middle class 
families. All 5 leaders were from civil servant and military families and graduated from 
Chulachomklao Royal Military Academy. Factors affecting the personality and 
communication were mainly from background. Communication forms of all leaders 
could be classified into two types; Field Marshal Thanom Kittikachorn, General Prem 
Tinsulanonda and General Chavalit Yongchaiyudh were soft-spoken, well-mannered, 
honored the others, spoke cautiously and avoid making enemies. While Field Marshal 
Sarit Dhanarajata and General Prayut Chan-o-cha had a similar unique communication 
forms that were speaking in a loud, clear voice and stern look. About the information 
content strategies, all 5 leaders chose an explicit content strategy; Field Marshal 
Thanom Kittikachorn, Field Marshal Sarit Dhanarajata and General Prem Tinsulanonda 
selected speech as a main channel of communication and General Prayut Chan-o-cha 
preferred official statement in a form of video clips. Whereas General Chavalit 
Yongchaiyudh had no remarkable communication channel usage to communicate with 
target political groups.    
 
Keywords : 
 Background, Military Prime Minister, Communication strategy and Political 
Communication 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 องค์กรทหารเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและเหนือกว่าสถาบันอื่นเนื่องด้วยกองทัพเป็น
เครื่องมือของรัฐที่มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความมั่นคงภายในส่วนรวมจึงได้รับ
ความชอบธรรมในการมีและการใช้อาวุธ กองทัพมีการจัดระบบการศึกษาอบรมบ่มนิสัยและทัศนคติที่
สามารถส่งเสริมอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ และมีการหล่อหลอมโลกทัศน์ วิ ถีชีวิต พฤติกรรมให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงทหารมีค่านิยมที่ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังให้ยึดถือเป็นอุดมคติของ
วิชาชีพ จึงไดห้ล่อหลอมให้กองทัพมีความเป็นเอกภาพและแข็งแกร่ง 
 สถาบันทหารในสภาพสั งคมประชาธิปไตยของไทย ตั้ งแต่ยุคการเมืองราชการ                 
ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ และยุคปฏิรูปการเมืองปรากฏบทบาทหน้าที่มาอย่างยาวนานนอกเหนือจาก
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การรักษาป้องกันประเทศ ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองเริ่มจากเป็นหนึ่งในสถาบันของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย บทบาทของการเป็นผู้คุ้มครองระบอบการเมืองให้พ้นจากภัย
คุกคามการขยายระบบคอมมิวนิสต์ หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อเกิดภาวะวิกฤติในสังคม 
กองทัพยังมีความเกี่ยวพันมากยิ่งขึ้นเมื่อก้าวมาเป็นผู้ปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรีที่มีสถานะเคย
เป็นทหารนั้นปรากฏหลายคน แต่นายกรัฐมนตรีทหารที่มีวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ มีความโดดเด่นในทางการเมือง อีกท้ังมีเอกลักษณ์ทางการสื่อสาร
ที่โดดเด่น คือ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พล.อ.ชวลิต 
ยงใจยุทธ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งคุณลักษณะทหารที่มีสถานภาพเป็นผู้น าประเทศ 
นอกจากการบ่มเพาะจากสถาบันกองทัพแล้ว บุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารมีประวัติภูมิ
หลังทางสังคม การศึกษา อุดมการณ์ทางวิชาชีพและทางการเมือง ซึ่งจะความสัมพันธ์ กับบุคลิกที่จะ
เป็นผู้น าประเทศ จึงท าให้ทหารมีลักษณะเฉพาะของการสื่อสารแบบทหาร  
 การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการที่ส าคัญและเป็นกลไกสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
และอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้น าเพ่ือสร้างความเข้าใจในการสื่อสารทางการเมืองให้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงภูมิหลังผู้น าประเทศ ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน เอกลักษณ์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันเหล่านี้ได้บ่มเพาะหล่อหลอมในการ
สร้างชุดความคิดที่ท าให้นายกรัฐมนตรีทหารมีการสื่อสารที่โดดเด่นตามลักษณะเฉพาะของบุคคล 
ดังนั้น เหล่าผู้น าจึงให้ความส าคัญในการถ่ายทอดถึงแนวความคิดและนโยบายในการปฏิบัติภารกิจ 
เพ่ือให้เหมาะสมและสอดรับกับบริบททางการเมืองจนน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อีก
ทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้น าทหารก้าวเข้ามาแทรกแซงในทางการปกครอง และมี
แนวโน้มว่าอนาคต “ผู้น ากองทัพ” กับ “การเมือง” ยังคงปรากฏบทบาทของทหารในฐานะผู้ปกครอง
อยู่ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นายกรัฐมนตรีที่เคยมีสถานภาพเป็นทหารมีประวัติภูมิหลังเป็นอย่างไร และปัจจัยด้าน   
ภูมิหลังจะส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (การเลือกใช้กลยุทธ์
เนื้อหาสารและช่องทางการสื่อสาร) เพ่ือเป้าหมายในทางการเมือง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร
ทางการเมือง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิจัยเอกสาร ข้อมูลสิ่งพิมพ์จากแหล่งต่าง ๆ 
ได้แก่ ค าแถลงนโยบาย สุนทรพจน์ ค าปราศรัย ค าแถลงการณ์ รวมถึงเอกสารทางวิชาการ และวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาด้วยการแจงนับเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์และสื่อสารการเมือง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์มี
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คือ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ระหว่างปี พ.ศ. 2517-
2540 คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และยุคปฏิรูปการเมือง ระหว่างปี 
พ.ศ. 2541-2558 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายผลโดยน าเสนอเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย                                           
 ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยเป็น 2 ตอนดังนี้ 

1) ภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหาร 

สรุปภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร 
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ประวัติ/ภูมิหลังและการศึกษา   ชนชั้นทางสังคมและภูมิหลังครอบครัว

 
ภาพที่ 1 สรุปภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร 
 
 จากตารางชี้ให้เห็นว่า ภูมิหลังของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
นั้นเกิดที่กรุงเทพฯ และเติบโตจากครอบครัวชนชั้นสูง ส่วนจอมพลถนอม กิตติขจร เกิดที่ จ.ตาก 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เกิดที่ จ.สงขลา และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดที่ จ.นครราชสีมา โดย
จอมพลถนอม กิตติขจร เติบโตจากครอบครัวชนชั้นสูง ขณะที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เติบโตจากครอบครัวชนชั้นกลาง  
 ภูมิหลังด้านการศึกษาขั้นต้นมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เรียนในกรุงเทพ ส่วนจอมพล
ถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ศึกษาที่ต่างจังหวัด แลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้มีโอกาสไปศึกษาเพ่ิมเติมที่สหรัฐอเมริกาและ 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาพบว่า มีเพียงการศึกษา
ขั้นสูงที่มีจุดร่วมเดียวกันคือ การศึกษาสถาบันเดียวกันที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แม้ว่า
ผู้ปกครองทั้ง 5 คนต่างส าเร็จการศึกษาขั้นสูงจากสถาบันเดียวกัน แต่ต่างก็มีเอกลักษณ์บุคลิกลักษณะ
หรืออุปนิสัย (traits) ของตนเอง ดังนี้ จอมพลถนอม กิตติขจร มีบุคลิกสุภาพ และให้เกียรติผู้ อ่ืน   
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีบุคลิกเคร่งครัด มีวินัย กล้าหาญ มีความเป็นผู้น า และสง่างาม พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท์ มีบุคลิกนุ่มนวล สุภาพเรียบร้อย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ บุคลิกสุภาพเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบุคลิกคนเงียบ สุขุม จริงจัง และเด็ดเดี่ยว ดังนั้น สถาบันกองทัพ
มิใช่เงื่อนไขเดียวที่จะหล่อหลอมและพัฒนาบุคลิกลักษณะมนุษย์ในแบบเดียวกันหรือคล้ายกันได้ แต่ก็
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ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สถาบันการศึกษาโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้หล่อหลอมโลกทัศน์หรือสร้างชุด
ความคิดให้แก่นักเรียนนายร้อยได้เพียงบางส่วนเช่นกัน รวมถึงการใช้อ านาจการสื่อสารการเมืองใน
ขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้น าจนปรากฏเป็นวาทกรรม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์นักวิชาการ สามารถสรุป
บุคลิกลักษณะของนายกรัฐมนตรีทหารได้ 2 ลักษณะคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชามีบุคลิกที่คล้ายกัน คือ ความห้าวหาญ เด็ดเดี่ยว จริงจัง กล้าตัดสินใจ แต่จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ มีความเด็ดขาด ดุ น่าเกรงขามชัดเจนกว่า ส่วนจอมพลถนอม กิตติขจร พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีบุคลิกไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความสุภาพ เรียบร้อย และ
ประนีประนอม ซึ่ง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์จะมีลักษณะดังกล่าวที่ชัดเจนมากกว่า  ส่วนรูปแบบการ
สื่อสารมีดังนี้ จอมพลถนอม กิตติขจร พูดจาสุภาพ เสียงดังฟังชัด และไม่พูดจาเสียดสีผู้อ่ืน ส่วน 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พูดจาเสียงดังเฉียบขาดมีอ านาจ และเด็ดขาด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พูด
น้อย และระมัดระวังในการสื่อสาร พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีพูดจาให้เกียรติผู้อื่น มีมธุรสวาจา และไม่
สร้างศัตรู และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สื่อสารด้วยความจริงใจ ในบางคราวมีอารมณ์เข้ามาเจือปน
และมิได้มีการวางแผน กล่าวได้ว่า บุคลิกลักษณะและรูปแบบการสื่อสารเป็นผลมาจากปัจจัยภูมิหลัง
มากกว่าปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา หรือบุคลิกลักษณะของผู้น าแต่ละคนนั้นประกอบด้วยหลาย
องค์ประกอบหลอมรวมกันภายใต้บริบทที่หลากหลาย ดังนั้น การสื่อสารทางการเมืองของผู้ปกครอง
นั้นถูกก ากับด้วยหลายเงื่อนไขทั้งสภาพแวดล้อม ประเด็นการสื่อสาร และบุคลิกที่ถูกพัฒนามาจาก
ปัจจัยภูมิหลัง  

2) การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีทหาร 

ตารางท่ี 1 ล าดับกลยุทธ์เนื้อหาสารของนายกรัฐมนตรีทหาร  
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมกลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีทหาร 
 

 
  
 จอมพลถนอม กิตติขจร เลือกกลยุทธ์สารแบบชัดเจนมากที่สุด ช่องทางการสื่อสารปรากฏ
การแถลงนโยบายทั้ง 4 ครั้งเป็นการชี้แจงแผนแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้
รัฐสภาและประชาชนรับทราบ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน จึงเป็นช่องทางที่เป็นพิธีการ และมี
ลักษณะแบบเดียวกันนี้กับผู้น าทั้ง 4 คน การกล่าวสุนทรพจน์เป็นช่องทางการสื่อสารในการสานและ
กระชับสัมพันธ์กับอารยประเทศ เพ่ือประโยชน์ในทางการเมืองด้วยภาษาที่จรรโลงใจและเป็นพิธีการ 
การกล่าวปราศรัยเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารที่ไม่เป็นพิธีการ และ
การแถลงการณ์ เป็นการสื่อสารด้านการเงินจึงมีความจริงจังและมีความชัดเจนในสาร ขณะที ่     จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เลือกยุทธวิธีการสื่อสารแบบชัดเจนบ่อยที่สุด ส่วนช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การ
แถลงนโยบาย การกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีทางการ มีความส าคัญและจริงจังในประเด็นทางการเมือง 
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความมั่นใจและให้ความยินดีร่วมมือ การปราศรัยเป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสารทั้งกิจกรรมและวันส าคัญ ไม่เป็นพิธีการ มีความยืดหยุ่น สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  สู่
สาธารณชนได้ง่าย และแถลงการณ์ เป็นช่องทางการสื่อสารมิติการเงิน ความมั่นคงของชาติ 
ความสัมพันธ์กับอารยประเทศ  
 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ แถลงนโยบายทั้งสามวาระเพียง 2 กลยุทธ์คือ สารแบบชัดเจน
และกระตุ้นด้วยอารมณ์ ทั้งปี พ.ศ. 2523 และ 2526 ส่วน 2529 พบเพียงกลยุทธ์สารแบบชัดเจนของ
นโยบายทั้ง 6 ด้าน การกล่าวสุนทรพจน์เลือกใช้สารเชิงบวกมากท่ีสุด ส่วนการปราศรัยเลือกใช้กลยุทธ์
สารแบบชัดเจนมากที่สุด และช่องทางการสื่อสาร พบว่า การแถลงนโยบาย การกล่าวสุนทรพจน์เป็น
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ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารในพิธีทางการส าคัญ ด้านความสัมพันธ์กับนานาชาติ และการกล่าว
ปราศรัยถือเป็นเครื่องมือหลักในเผยแพร่ข่าวสารความส าคัญของแผนโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ส่วนการ
แถลงการณ์นั้นไม่ปรากฏ ส่วนการสื่อสารทางการเมืองของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พบว่า กลยุทธ์สาร
ที่เลือกใช้มากที่สุดคือ สารแบบชัดเจนจากทั้ง 3 ช่องทางการสื่อสาร ส่วนช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
ค าแถลงนโยบาย การกล่าวสุนทรพจน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการในกล่าวสรรเสริญ
กลุ่มเป้าหมาย และการปราศรัยเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีลักษณะยืดหยุ่น ด้วยภาษาที่ไม่เป็น
ทางการ เพ่ือการชี้แจงและแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และสามารถเน้นย้ าในสาระ  ของ
สารได้  
 รูปแบบการสื่อสารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบช่องทางการแถลงนโยบายเป็น
เครื่องมือการเผยแพร่วิสัยทัศน์ต่อในรัฐสภาด้วยกลยุทธ์แบบชัดเจน ส่วนสุนทรพจน์เป็นช่องทาง
สื่อสารเพ่ือต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมของภาครัฐ การเลือกใช้สารแบบกระตุ้นด้วยอารมณ์
ร่วมกับเสนอสารแบบสร้างสรรค์ กลยุทธ์สารแบบชัดเจน ส่วนการปราศรัยไม่ปรากฏในปีแรก แต่ปีถัด
มาเป็นช่องทางที่ได้พบปะประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ พบกลยุทธ์สารชัดเจนที่กล่าวถึง วันส าคัญ   
ของไทย และแถลงการณ์ถือเป็นช่องทางส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งปรากฏในรูปแบบของคลิป
วีดีโอ 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง 
การศึกษาพบว่า แนวคิดลักษณะและปัจจัยในองค์กรทหารของ Janowitz Morris (อ้างใน สมควร 
สาคร, 2554) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลจากการวิจัยมีความสอดคล้องเพียงบางส่วน เพราะ
แนวคิดดังกล่าวได้อธิบายภูมิหลังทางสังคมของทหารในประเทศก าลังพัฒนาจะมาจากครอบครัว    
ชนชั้นกลางระดับล่างและมาจากชนบท ทว่าผลจากการศึกษา พบว่า ผู้น าทั้ง 5 คนเกิดและเติบโตมา
จากครอบครัวข้าราชการทหารชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ส่วนเงื่อนไขด้านสถาบันการศึกษาค้นพบว่า 
นายกรัฐมนตรีทหารทั้ง 5 คนผ่านการศึกษาและฝึกอบรมจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(จปร.) ทั้งหมด เมื่อน าทฤษฎีของ Morris มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พบว่ามีความสอดคล้อง คือ 
การศึกษาของทหารมีอิทธิพลในการปลูกฝังให้ทหารในประเทศก าลังพัฒนามีทัศนคติความเป็น
สมัยใหม่ มีความตื่นตัวในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย จึงท าให้ทหารสนใจการเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งผลให้ผู้น าทั้ง 5 คนได้รับอุดมการณ์และความรู้แนวคิดจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 
จึงมีส่วนผลักดันให้การเมืองภายใต้บริบทสังคมไทยเจริญพัฒนาทัดเทียมกับโลกตะวันตก สะท้อนจาก
ภารกิจ ปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหลักสูตรของตามแนวทางของโรงเรียน
นายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา (www.crma.ac.th, 9 มีนาคม 2559) 
 ผลการศึกษาปรากฏความสอดคล้องเพียงบางประเด็นจากการวิจัยของ Lillian H. 
Chaney and Catherine G. Green (2004) ศึกษาเรื่ อง  Difference in Verbal and Nonverbal 
Communication Styles of Military and Nonmilitary Personnel: A Comparison of Two 
Populations เพราะการวิจัยนี้ค้นพบว่า บุคคลทั่วไปมีการแสดงออกทั้งแบบวัจนภาษา ได้แก่ การขัด
จังหวัดขณะสื่อสาร การยกย่องในระหว่างการสนทนา เปิดเผยความรู้สึก และอวัจนภาษา ได้แก่ การ
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แสดงอารมณ์ที่ชัดเจน และมีความมั่นใจในการพบปะมากกว่าทหาร ขณะที่ทหารมีความตรงต่อเวลา
และอดทนมากกว่า แต่ก็ไม่พบความแตกต่างกันมากนัก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจากการศึกษานี้น าไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการสื่อสารทางการเมือง 
ดังนี้ 1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษานายกรัฐมนตรีทหารเพียงบางส่วน เพ่ือให้ได้ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการสร้างการสื่อสารทางการเมืองและวิชาชีพ       
ด้านสื่อสารมวลชนจึงควรศึกษานายกรัฐมนตรีทหารทั้งหมดเพ่ือวิเคราะห์เทียบเคียงรูปแบบการ
สื่อสารทางการเมือง ผลวิจัยที่จะปรากฏสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ปกครองประเทศในทางการ
สื่อสารให้ครอบคลุมและสัมฤทธิ์ผล 2) ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีทหารเลือกช่องทาง
การสื่อสารโดยการพบปะประชาชนเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับสาธารณชน เพราะเป็นช่องทาง
ที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ยิ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จในทางการเมือง แต่ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี
ทางการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหม่ ดังนั้น ผู้ปกครองรัฐควรรักษารูปแบบช่อง
ทางการสื่อสารลักษณะเดิมร่วมกับขยายขอบเขตการสื่อสารผ่านสื่อใหม่เพ่ือเพ่ิมระดับความเข้มข้นใน
การรับรู้ข่าวสารของพลเมือง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลของการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
วิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาทการสอนของครู  กลุ่มเป้าหมายเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 คน และนักเรียน จ านวน 12 คน ชั้นเรียนที่ใช้เป็นชั้นเรียนที่อยู่ภายใต้
บริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการฟังของครู และบทบาทการสอนของครู การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การฟังของครูในระหว่างการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบ
เปิดมีผลต่อบทบาทการสอนของครู ดังนี้ (1) ครูฟังเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจากภาพ 
และเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา (2) ครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน      
(3) ครูฟังเพ่ือการอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น (4) ครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียน
จากแนวคิดของนักเรียน 
 
ค าส าคัญ : 
 การฟังของครู  การสอนคณิตศาสตร์  วิธีการแบบเปิด 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze the effects of teachers’ listening in 

teaching mathematics using open approach on her teaching roles. The target group of 
this research study consisted of one mathematics teacher and 12 first graders. The 
classroom used in this research study has continually been under the lesson study 
and open approach context. In this study, data were collected from observation and 
recording of the teacher’s listening behavior and teaching roles. Descriptive analysis 
was employed in data analysis. Research findings indicated that  the teacher’s listening 
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during mathematics teaching using an open approach caused the teacher to play the 
teaching roles as follows: (1) The teacher listened to encourage students to consider 
problems from the pictures and storytelling of the problem situations, (2) The teacher 
listened to collect the students’ mathematical ideas, (3) The teacher listened to 
explain and compare the students’ ideas expressed, and (4) The teacher listened to 
summarize learning methods from the students’ ideas.  
 
Keywords : 
 Teacher’s Listening, Teaching Mathematics, Open Approach  
 
ความส าคัญของปัญหา 

การฟังของครูมีความส าคัญต่อการเข้าใจมุมมองของนักเรียน (Ball and Cohen, 1999) 
เนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนอาจซ่อนความคิดบางอย่างไว้เบื้องหลัง จึงจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือเพ่ือเข้าใจสิ่งที่นักเรียนท าว่า อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังของการคิด และนักเรียนสามารถปรับ
วิธีการหรือแนวทางการคิดให้เป็นที่ยอมรับได้ ครูจึงต้องพยายามเข้าใจสิ่งที่นักเรียนพูด สิ่งที่นักเรียน
ท า รวมทั้งสิ่งที่เป็นที่มาและความหมายของการคิด (Arcavi and Isoda, 2007) ดังนั้นครูควรใช้
วิธีการแบบใหม่ที่เป็นมุมมองของคุณลักษณะการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ที่ดี เช่น การให้
ก าลังใจระหว่างการสนทนากับนักเรียน ตรวจสอบความคิดที่ท้าทายและการให้เหตุผลของนักเรียน 
โดยในการสนทนานั้นต้องการเน้นไปที่การฟัง ครูต้องมีความสามารถในการฟังอย่างรอบคอบ เพ่ือ
ตอบค าถามของนักเรียนที่แสดงว่าครูมีความเข้าใจนักเรียน การฟังจึงมีความส าคัญช่วยให้เห็นแนวคิด
ของนักเรียนดังนั้นจึงถือได้ว่า การฟังนักเรียนของครูท าให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้  เพราะการฟังอย่าง
มีประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อการคิดของนักเรียนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก การฟังจึงเป็นหัวใจ
ของการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้หรือความเข้าใจด้วยตัวเองและเป็นพ้ืนที่ส าคัญ
ส าหรับการเริ่มต้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับครูการฟังนักเรียนเป็นส่วน
ส าคัญของการสนับสนุนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  (Yackel, Cobb and Wood, 1990; 
Carpenter and Fennema, 1992; Cobb, 1996; Davis, 1996; Boles and colleagues, 1997; 
Franke and Kazemi, 2001; Sherin, 2002; Muir, 2006; Empson and Jacobs, 2008)  

จากการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ของครู โดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็น
วิธีการใช้ฟังแนวคิดของนักเรียน สะท้อนให้เห็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูสร้างโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างอิสระจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น
ครูต้องเรียนรู้ที่จะฟังเหตุผลและความหมายทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งครูสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในระหว่างที่นักเรียนก าลังแก้ปัญหา ท าให้ครูมองเห็นกระบวนการคิด หรือ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ครูเปลี่ยนมุมมองหรือ ความเชื่อที่มีต่อนักเรียนว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่ใช่สิ่งเดียวที่อธิบายความซับซ้อนของกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 
2546; Arcavi and Isoda, 2007; Confrey, 1991)  
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การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดเป็นลักษณะการสอนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น (Nohda and Shimizu, 1989 อ้างถึงใน ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) 
ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษากระบวนการสอนของแฮร์บาร์ต ชั้นเรียนญี่ปุ่นที่ใช้สถานการณ์ปัญหา
น าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญกับนักเรียน นักเรียนได้ร่วมมือกันเผชิญกับความท้าทายของ
สถานการณ์ปัญหาเพ่ือไปถึงแนวทางค าตอบ ซึ่งชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดมุ่งที่จะเตรียมนักเรียนให้
เข้าถึงสถานการณ์ที่ท้าทายโดยการใช้ปัญหาแบบเปิดที่มีศักยภาพที่จะสนองตอบความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทั้งในเรื่องของความสามารถและความสนใจ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแนวทางในการคิด
คณิตศาสตร์ของนักเรียน สนับสนุนกระบวนการสืบเสาะหาแนวทางในการแก้ปัญหาและสร้างปัญหา
ใหม่ขึ้นมาด้วยตนเอง (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) นอกจากนี้การสอนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ 
Lester (1989) จ าแนกกลุ่มพฤติกรรมการสอนตามลักษณะของยุทธวิธีการสอน เป็นล าดับการสอน
รวมเข้ากับบทบาทการสอนของครู ได้แก่ ครูมีบทบาทเป็นผู้ส ารวจตรวจสอบ ครูมีบทบาทเป็นผู้
อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาความตระหนักในการคิดของนักเรียน ครูมีบทบาทเป็นต้นแบบ ซึ่งถ้า
หากครูแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยการตั้งค าถามและออกแบบงานที่ให้นักเรียนได้
วิเคราะห์การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ของตนเองจะช่วยให้นักเรียนพัฒนายุทธวิธีการคิดของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 

จากลักษณะเด่นของวิธีการแบบเปิดมีส่วนส าคัญที่ครูสามารถให้สถานการณ์ปัญหากับ
นักเรียน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีวิธีการในการหาค าตอบที่หลากหลาย และครูสามารถใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับวิธีการที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่ปัญหาที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของนักเรียน การค้นพบสิ่ง
ใหม่จากการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการเปรียบเทียบ 
ตรวจสอบแนวคิดที่แตกต่างกัน น าไปสู่การปรับและพัฒนาแนวคิดของนักเรียนต่อไป (Sawada, 
1997) และวิธีการดังกล่าวมีขั้นตอนการสอนดังนี้ เริ่มต้นการสอนโดยครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิดต่อนักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มส ารวจหรือสืบเสาะเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวรวมทั้งการอภิปรายในกลุ่ม จากนั้นจึงให้มีการอภิปรายทั้งชั้นเกี่ยวกับ
แนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหา (Inprasitha, 2011) นอกจากนี้วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการสอนที่
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นวิธีการใช้ฟังแนวคิดของนักเรียน ซึ่งการฟังของครูเป็นการ
แสดงพฤติกรรมของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดภายใต้บริบทการศึกษาชั้นเรียน  
เพ่ือเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า โดยที่ครูเข้า
ร่วมการสนทนาและตีความสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า และวิธีการสอนนี้อาศัยกิจกรรมที่
นักเรียนได้ท าและเรียนรู้มาก่อน ส่วนที่ส าคัญของการฟังนักเรียนต้องใช้ค าส าคัญหลัก ที่อ้างอิงส าหรับ
ฟังสิ่งที่นักเรียนพูดออกมาในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม และครูต้องใช้เวลาส าหรับฟังแนวคิดของ
นักเรียน ดังนั้นวิธีการสอนของครูต้องมีการพัฒนาเป็นอย่างดี (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557)  

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
วิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาทการสอนของครู ผลจากการศึกษาจะช่วยให้นักเรียนได้โอกาสแสดง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างอิสระจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นที่ยอมรับในชั้นเรียน จากการฟังของครูส่งเสริมการสื่อสารแนวคิดของ
นักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การฟังของครูในระหว่างสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดมีผลต่อบทบาทการสอน 
ของครูอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์ผลของการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาท
การสอนของครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูประจ าการผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 คน และนักเรียนจ านวน 12 คน ของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ จังหวัด
ขอนแก่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ในภาคปฏิบัติมาเป็น
ระยะเวลา 9 ปี และในภาคทฤษฎีได้มีประสบการณ์เข้าร่วมเรียนรู้การประชุมทางวิชาการมาโดยตลอด  

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก จ านวน 12 ชั่วโมง มีทั้งหมด 
12 กิจกรรม ซึ่งเนื้อหาเรื่องการบวก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดได้ว่าการบวกเลขสอง
หลักต้องท ากลุ่มเป็น 10 และสามารถน ากลุ่มของ 10 มาใช้ได้ โดยในการจัดกิจกรรมครูน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาที่ซ่อนเนื้อหาคณิตศาสตร์ไว้ จึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้โดยตรง 
แต่นักเรียนต้องเข้าถึงเนื้อหาด้วยการแก้ปัญหาด้วยตัวเองผ่านการสนับสนุน และช่วยเหลือของครู 
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) 
 2) การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย รวมจ านวน 6 คน โดยที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประชุม
ร่วมกัน เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด ของครูกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้วิจัยท าหน้าที่บันทึกการสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ที่เน้นครูเป็นหลัก ครูฟังด้วยความพยายาม
ที่จะได้ยินแนวคิดของนักเรียน เพ่ือเข้าใจสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า จากการสังเกตแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยที่ครูเข้าร่วมการสนทนาและตีความสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่
นักเรียนท า เช่น การน าเสนอของครูในเบื้องต้นก่อนที่จะให้นักเรียนเริ่มต้นท ากิจกรรม การที่ครูเข้าไป
มีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักเรียนในการท ากิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน บทบาทและการ
น าเสนอของครูในการตีความผลงานของนักเรียน การน าเสนอของครูในการเชื่อมโยงการอภิปรายของ
นักเรียนทั้งชั้นเรียน  
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 1 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 1 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 2 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 2 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
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 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 3 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 3 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 4 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 4 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน   
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 5 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับบทบาทการสอนของครู 
และพฤติกรรมการฟังของครูในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดที่มีต่อ
บทบาทการสอนของครู ที่ปรับมาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของ Empson and Jacobs (2008) 
และไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) มีรายละเอียดดังนี้ 

วิเคราะห์การฟังของครูเพื่อกระตุ้นการเข้าถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมของครูในช่วงการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา เมื่อครูน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา อาจจะมีนักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจว่าต้องการให้ท าอะไร ดังนั้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของปัญหา ครูแสดงบทบาท เป็นผู้สร้างบริบทในชั้นเรียนเพ่ือกระตุ้นการฟังให้ดีขึ้น โดยที่
กระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาประเด็นเดียวกัน เพ่ิมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ให้ตัวอย่างที่ไม่จ ากัดแนว
ทางการคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาของนักเรียน  

วิเคราะห์การฟังของครูเพื่อรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยพิจารณา
จากพฤติกรรมของครูในช่วงการสังเกต และบันทึกวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน วิธีการสอนแบบ
เปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนแสดงวิธีคิด ครูต้องระมัดระวังไม่
ก าหนดข้อเสนอแนะส าหรับนักเรียนทุกคน ครูแสดงบทบาท เป็นผู้ตั้งค าถามกับนักเรียนเพ่ือกระตุ้น
นักเรียนให้พยายามแก้ปัญหาหรือพยายามสืบเสาะหรือค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ครู
ขยับเข้าใกล้ตัวนักเรียนก่อนเริ่มฟัง พยายามสังเกต/บันทึก “แนวคิดของนักเรียน” ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการแก้ปัญหา ครูตั้งใจค้นหาความส าคัญของเนื้อหาที่ได้ฟัง โดยมุ่งไปที่การเข้าใจแนวคิดหลัก
ของนักเรียนมากกว่ารายละเอียดของการพูด  

วิเคราะห์การฟังของครูเพื่ออภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น  โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมของครูในช่วงการน าเสนอ อภิปราย และเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน 
ครูควรจัดระบบแนวคิดของนักเรียน เพ่ือให้โอกาสนักเรียนน าเสนอ อภิปรายและเปรียบเทียบ เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งชั้น ระหว่างการสนทนา ครูให้เวลามากพอส าหรับการอภิปราย และให้
นักเรียนแสดงแนวคิดออกมาอย่างเต็มที่ ครูแสดงบทบาท เป็นผู้ให้โอกาสนักเรียนและขยายผลการ
อภิปรายแนวคิดของนักเรียน โดยที่ครูต้องวิเคราะห์ว่านักเรียนได้ยินอะไร โดยให้โอกาสนักเรียนคน
อ่ืนสอบถามประเด็นที่สงสัยจากเพ่ือนที่น าเสนอ จัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียน เพ่ือการอภิปรายและ
เปรียบเทียบ เพ่ือ “การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งชั้น ขยายผลการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียน 
โดยใช้ “สื่อเสริม” ดังนั้นลักษณะ 
 วิเคราะห์การฟังของครูเพื่อสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน  โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมของครูในช่วงการสรุปแนวคิด และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ครูรวบรวมแนวคิดทั้งหมด
ของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนยืนยันงานของตัวเอง โดยมุ่งไปที่ประเด็นเป้าหมายของการเรียนรู้
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ในคาบนั้นเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปของแนวคิด และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน  ครูแสดงบทบาท เป็นผู้
จัดล าดับ จัดเรียงแนวคิดของนักเรียน และสรุปการเรียนรู้ของนักเรียน โดยที่ครูสามารถจดจ า
รายละเอียดที่ส าคัญจากการสนทนากับนักเรียน โดยสรุปความส าคัญของแนวคิดที่ได้ฟัง เชื่อมโยง
แนวคิดต่าง ๆ ของนักเรียน และเชื่อมโยงกับแง่มุมต่าง ๆ ของสถานการณ์ปัญหา จัดล าดับวิธีการที่
นักเรียนใช้ในการให้เหตุผลของการแก้ปัญหา จัดเรียงแนวคิดของนักเรียน และสรุปการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพ่ือน าแนวคิดและการเรียนรู้ไปใช้เป็นข้อมูลในการฟังนักเรียนในคาบเรียนถัดไป  
 
ผลการวิจัย 

ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด จากแบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง
ของครูตามวิธีการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา หน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก 
จ านวน 12 ชั่วโมง มีทั้งหมด 12 กิจกรรม พบว่า ครูแสดงพฤติกรรมการฟังในระหว่างการสอน
คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด ตามล าดับดังนี้ ข้อที่ 1 ครูกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจากภาพ
และการเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา (12 กิจกรรม) ข้อที่ 2 ครูรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน (12 กิจกรรม) ข้อที่ 3 ครูอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึน (12 กิจกรรม) 
ข้อที่ 4 ครูสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน (10 กิจกรรม) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงพฤติกรรมการฟังของครูในระหว่างการสอนคณิตศาสตร์ 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาท
การสอนของครู จากข้อมูลพฤติกรรมการฟังของครู และบทบาทการสอนของครู พบว่า ผลการฟังของ
ครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด คือ (1) เมื่อครูฟังเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณา
ปัญหาจากภาพ และเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่ครูน าเสนอภาพ
สถานการณ์ และเล่าเรื่องกิจกรรมสนามเด็กเล่น และครูถามค าถามเกี่ยวกับที่มาของแนวคิดนักเรียน 
(2) เมื่อครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่ครูสังเกต
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และบันทึกแนวคิดของนักเรียน และครูกระตุ้นนักเรียนให้แสดงวิธีคิด ด้วยการถามค าถามกับนักเรียน 
(3) เมื่อครูฟังเพ่ืออธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่
ครูอภิปรายและขยายแนวคิดของนักเรียนด้วยการติดสื่อเสริม (4) เมื่อครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียนจาก
แนวคิดของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
และเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สนามเด็กเล่น เป้าหมายการสอน เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีต้องการบวกได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1) ขั้นการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา เมื่อครูฟังเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจาก
ภาพ และเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้  

1.1) ครูน าเสนอภาพสถานการณ์ และเล่าเรื่องกิจกรรมสนามเด็กเล่น 
 

 
 
ภาพที่ 2 สนามเด็กเล่น 

 
“มีนักเรียน 9 คน เล่นในกระบะทราย และมีเด็ก 4 คน ก าลังเล่นกระดานลื่น มีเด็กท้ังหมดก่ีคน” 
 

1.2) ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับที่มาของค าตอบ 13 
คร ู:        รู้ได้อย่างไร  
นักเรียน : ท าให้เป็นสิบก่อนแล้วค่อยเอาสามมาเพ่ิม 

 
2) ขั้นการสังเกตและบันทึกการแก้ปัญหาของนักเรียน เมื่อครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้ 
2.1) ครูสังเกตและบันทึกแนวคิดของนักเรียน ตามภาพที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้  

- การหาค าตอบคือวิธีท าให้เป็น 10 ก่อน ค าถามที่ส าคัญ 
- ค าตอบมากกว่าสิบไหม 
- มีวิธที าแบบไหน 
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ภาพที่ 3 บันทึกย่อของครู กิจกรรมสนามเด็กเล่น 

 
2.2) ครูกระตุ้นนักเรียนให้แสดงวิธีคิด ด้วยการถามค าถามกับนักเรียน ดังนี้  

คร ู:        บล็อคเอามาท าอะไรก่อนนะ  
นักเรียน : น าบล็อคแต่ละอันมาวางทับรูปเด็กในสถานการณ์ แล้วค่อยน า 
            บล็อคมาใส่ในราง พร้อมทั้งขีดเส้นล้อมรอบตัวเด็ก 

 
3) ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน เมื่อครูฟังเพ่ืออธิบายและ

เปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึน มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้  
ครูอภิปรายและขยายแนวคิดของนักเรียนด้วยการติดสื่อเสริม ดังนี้ 
คร ู:        ท าไมถึงเอามาเพ่ิม 1 อัน  
นักเรียน : เพราะว่าต้องการให้เท่ากับ 10 ครับ  
คร ู:        ติดสื่อเสริมเพื่อขยายแนวคิดของนักเรียน “เพ่ิม 1 ให้ 9 เป็น 10”  

 แล้วก็อะไรต่อนะ   
นักเรียน : เอา 10 กับ 3 มารวมกันเท่ากับ 13 ค่ะ  
คร ู:        ติดสื่อเสริมขยายแนวคิดของนักเรียน “10 กับ 3 เป็น 13” แล้วสามมาจากไหน 
นักเรียน : เดินออกมาชี้กลุ่มของภาพเด็ก 4 คน 

 
4) ขั้นการสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน เมื่อครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียนจาก

แนวคิดของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้  
4.1) ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ กิจกรรมสนามเด็กเล่น ดังนี้ 

คร ู:       ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
นักเรียน : เรียนรู้วิธีการรวมให้เป็นสิบก่อน เอาสิบไปรวมกับสาม  
คร ู:       เขียนตามท่ีนักเรียนบอกแล้วถามนักเรียนต่อว่ามีอะไรอีกไหมหนา  
นักเรียน : เรียนรู้วิธีการบวกให้เป็นสิบ  
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คร ู:        มีอะไรอีกไหม  
นักเรียน : บล็อคเอาใส่ราง มีเก้าเอามาหนึ่งเป็นสิบ ย้ายจากหลักหน่วย 
            มาเป็นหลักสิบ 

 
4.2) ครูเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากที่นักเรียนบอก ดังนี้ 

       - วิธีรวมให้เป็น 10 ก่อน เอา 10 ไปรวมกับ 3  
       - วิธีบวกให้เป็น 10 ก่อน 
       - บล็อคเอามาใส่ราง มี 9 เอามา 1 เป็น 10 ย้ายจากหลักหน่วย 

   มาเป็นหลักสิบ  
 
อภิปรายผล 

จากผลวิจัยครั้งนี้ การฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดมีผลกระทบต่อ
บทบาทการสอนของครู ดังนี้ 1) ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหา ครูฟังเพ่ือกระตุ้นการเข้าถึงปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการเล่าเรื่อง และภาพสถานการณ์ปัญหา โดยที่ครูแสดงบทบาท ดังนี้ ครู
น าเสนอภาพสถานการณ์ สื่อที่เป็นรูปธรรม หรือเล่าเรื่อง และครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับที่มา
ของค าตอบ 2) ขั้นการสังเกตและบันทึกการแก้ปัญหาของนักเรียน ครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยที่ครูแสดงบทบาท ดังนี้ ครูสังเกตและบันทึกแนวคิดของนักเรียน และ
ครูกระตุ้นนักเรียนให้แสดงวิธีคิดด้วยการถามค าถามกับนักเรียน 3) ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
แนวคิดของนักเรียน ครูฟังเพ่ืออภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น โดยที่ครูแสดง
บทบาท ดังนี้ ครูอภิปราย และเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน และครูขยายแนวคิดของนักเรียนด้วย
การติดสื่อเสริม 4) ขั้นการสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน ครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียนจาก
แนวคิดของนักเรียน โดยที่ครูแสดงบทบาท ดังนี้ ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ
ครูเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นักเรียนบอก สอดคล้องกับที่ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) กล่าวว่า 
วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นวิธีการใช้ฟังแนวคิดของ
นักเรียน ซึ่งการฟังของครูเพ่ือที่จะเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนพูด 
และสิ่งที่นักเรียนท า ครูต้องเข้าร่วมการสนทนาและตีความสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า  
นอกจากนี้บทบาทการสอนของครูตามผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนการสร้างความหมายของแนวคิด
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สอดคล้องกับที่ Lester (1994) กล่าวว่า ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
เป็นบทบาทที่ครูสังเกตแบบมีส่วนร่วมต่อแนวคิดของนักเรียน และครูถามค าถามนักเรียนเพ่ือต้องการ
ให้นักเรียนวิเคราะห์กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ชี้ให้เห็นแง่มุมทางคณิตศาสตร์ที่สนับสนุนให้นักเรียน
บริหารจัดการตนเอง หรือกลุ่มเพ่ือขยายต่อกิจกรรม ครูช่วยให้นักเรียนสร้างความหมายและ
ค าอธิบายของตนเองด้วยการขยายความคิดของนักเรียน บทบาทนี้ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงแนวคิด
เดิมที่มีอยู่แล้วกับแนวคิดใหม่ เพ่ือสร้างความหมายและความเข้าใจกับแนวคิดใหม่ 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

20 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ การฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์เป็นส่วนที่ส าคัญต่อการเข้าใจ
มุมมองของนักเรียน ครูต้องให้ความสนใจด้วยความระมัดระวังในการฟังว่านักเรียนพูดอะไร และดูว่า
นักเรียนท าอะไร เพ่ือค้นหาสิ่งที่เป็นที่มาและความหมายของการคิดของนักเรียน แต่กระบวนการ
เรียนรู้และความเข้าใจที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ ากลายเป็นความเคยชิน จากการขยายประเด็นที่เราไม่ได้
ให้ความส าคัญโดยพยายามตัดสิ่งที่เรารู้อย่างดีออกไป ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางต่อความเข้าใจมุมมองของ
นักเรียน ดังนั้นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะฟังนักเรียนประกอบด้วย “วิธีการเรียนรู้” 
นอกจากนี้การฟังของครูส่งเสริมการสร้างแนวคิดในการสอนโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปรับปรุงที่
เป็นเงื่อนไขจ าเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพครูในระยะยาว ประเด็นที่ควรถูกน ามาศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการฟังของครู การเรียนรู้ที่จะฟังจากแนวคิดของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้ฟังท่ีดี การฟังเป็นตัวเชื่อมของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านเนื้อหาและความรู้ด้านการสอน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา 3)  ศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ  
นักศึกษาที่ใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนของ
คอแครน ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยละ 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานได้แก่ ไคสแควร์และสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมี
ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง รายได้ของนักศึกษาเดือนละ 5,000–10,000 บาท 2)  พฤติกรรมการใช้บริการ ส่วนใหญ่
นิยมใช้บริการคาราโอเกะ ในวันใดพรุ่งนี้ไม่มีเรียน ใช้บริการน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนและไปกับเพ่ือน 
เฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.01-22.00 น. ใช้บริการเพ่ือผ่อนคลาย และบรรยากาศ
ของสถานบันเทิง 3) ปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ แรงจูงใจ นอกนั้นแสดง
ความคิดเห็นในระดับ ไม่แน่ใจ ได้แก่ ทัศนคติ การเรียนรู้ และการรับรู้ข่าวสาร 4) เพศ คณะวิชา ชั้นปีที่
ศึกษา มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ ส่วนคณะวิชาและชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาที่เริ่มใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน
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ปัจจัยจิตวิทยา พบว่า ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ข่าวสาร การเรียนรู้ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ 
ช่วงเวลาที่เริ่มใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : 
 พฤติกรรมการใช้บริการ ผับและสถานบันเทิง นักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

ABSTRACT 
This study employed the quantitative research methodology. The 

objectives of this research were: 1) to study the demographical factors affected 
consumer behavior for pub and night entertainment around campus of university 
students; 2) to study the consumer behavior for pub and night entertainment around 
campus of university students; 3)  to study the psychological factors affected consumer 
behavior for pub and night entertainment around campus of university students; 4) to 
study demographical factors and psychological factors correlating with the consumer 
behavior for pub and night entertainment around campus. Multi-stage random for 
selected samples had been used. The samples consisted of 400 university students; 
Kasetsart Univerity, Dhurakij Pundit University, Chandrakasem Rajabhat University and 
University of the Thai Chamber of Commerce. The statistics applied for data analysis 
included percentage, means, standard deviation, chi-square, and spearman correlation. 

The results showed that: 1) Demographical factors showed the most of 
respondents were male, live in Bangkok area with parents, and study in faculty of law, 
1st year, the income 5,000-10,000 Baht per month. 2) The consumer behavior showed 
most of respondents like to visited karaoke. They went to pub when no classes 
tomorrow and the period of time were they liked to frequent most was between 20.01-
22.00 p.m., at least less than one time per month. They went to pub with friends. Most 
reason of their visiting were for relaxing. Most influence for their visiting was good 
atmosphere. 3) Psychological factors affected consumer behavior for pub and  
entertainment around campus of university students showed the overall level of 
review is unsteadily. 4) Compare the consumer behavior for pub and night 
entertainment around campus of university students with the psychological and 
demographical factors showed that frequency correlate with sex, faculty and year. 
Time and expense correlate with faculty and year with statistically significant 
differences of 0.05 levels. The psychological factors, motivation, perception, learning 
and attitude correlate with time and expense with statistically significant differences 
of 0.05 levels. 
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ความส าคัญของปัญหา 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี 2557 ระบุว่า ประชากรทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มากกว่า 38% ส าหรับประเทศไทยดื่มมากเป็นอันดับที่ 78 ของโลกมีอัตราเฉลี่ย 7.1 ลิตรต่อคนและมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิง โดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะต้องการผ่อนคลายจากการท างาน  
การเรียน ความเท่ห์ต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง ประกอบกับหาซื้อง่าย ใกล้บ้าน ใกล้
สถานศึกษา เดินทางไม่ถึง 5 นาทีก็หาซื้อได้แล้ว (ส านักข่าวไทย, 2557) ด้านผลการส ารวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) ในส่วนของ
การดื่มสุรา พบว่า ประชากรอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป จ านวน 54.8 ล้านคน โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุรา
สูงกว่าหญิงประมาณ 4 เท่า เพศชายเริ่มทดลองดื่มสุราครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2558) ซึ่งยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย 

ผับ บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ เป็นสถานที่ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าไปใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือการพบปะสังสรรค์หรือมาเพ่ือผ่อนคลายความเครียดหลังจากภารกิจ การเรียนสิ้นสุดลง เสน่ห์
ของธุรกิจประเภทนี้อยู่ที่บรรยากาศในการดื่มสุรา ดนตรีเพราะ ความสนุกสนานกับการพบปะสังสรรค์
กับเพ่ือนฝูง (ชัยนาม นักไร่, 2545) สถานบันเทิงประเภทผับเป็นธุรกิจที่ห้ามเปิดบริการใกล้กับบริเวณ 
วัด โรงพยาบาล และสถานศึกษา (พระราชบัญญัติสถานบริการ, 2546) แต่จากการที่เป็นธุรกิจที่ได้รับ
ความนิยมจึงมีผับและสถานบันเทิงล้อมรอบมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาการกระจายตัวของจุด
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ปี 2552 พบว่า มหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพมหานครมีผับจ านวนมาก เฉลี่ย 57 ร้านต่อตารางกิโลเมตร ทุกมหาวิทยาลัยที่ศึกษามีผับ
และสถานบันเทิงล้อมรอบในรัศมี 500 เมตร โดยภาพรวมมีผับและสถานบันเทิงทั้งสิ้น 1,712 แห่ง 
เฉลี่ย 57 ร้านต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร และใน 15 พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษามีสถานศึกษา
อยู่ทั้งสิ้น 118 แห่ง โดยที่ 73 แห่ง (ร้อยละ 67.7) มีร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะไม่เกิน 
100 เมตร (ศูนยว์ิจัยปัญหาสุรา, 2553)  

ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่ง
กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ เปรียบเสมือนกล่องด า และผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้วจะมีการ
ตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2547) งานวิจัยฉบับนี้ใช้ทฤษฏี   
การตัดสินใจซื้อของ คอทเล่อร์ และเคลเล่อร์ (Kotler and Keller, 2012) ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัย
น าเข้า (input) สิ่งกระตุ้นภายนอก (outside stimulus) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
(social, cultural) 2) การตัดสินใจของผู้ ซื้ อ  (consumer decision making) ประกอบไปด้วย 
กระบวนการ ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจิตวิทยา 3) พฤติกรรมภายหลัง
การตัดสินใจ (post decision behavior) ประกอบไปด้วย การตอบสนองของผู้ซื้อ (response--R) 
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การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกราคา การเลือกผู้ขาย การตัดสินใจซื้อ (purchase) ทดลอง (trial) การ
ซื้อซ้ า 

ปัจจัยส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่าคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่
นักการตลาดให้ความสนใจมาก เนื่องจากประชากรก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน การตัดสินใจของ
ผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิต อาชีพ 
การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต และบุคลิกภาพ (ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, 2547) 

ปัจจัยทางจิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้สินค้าของผู้บริโภค ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ ความส าคัญของ
ปัจจัยนี้ส่วนใหญ่จะเน้นถึงการพิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ซื้อขณะนั้นมีองค์ประกอบทางจิตวิทยา
ภายในตัวบุคคลใดบ้างที่กระตุ้นเร้าจนเกิดการรับรู้และเข้าใจปัญหาความต้องการในการอยากจะซื้อ
และอยากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น 

ธุรกิจประเภทผับและสถานบันเทิงเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมที่ผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าเพราะเป็นธุรกิจที่สนองความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายลักษณะ จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผับและสถานบันเทิงยามค่ าคืนในมุมมองด้านการตลาดธุรกิจ พบว่า  
วิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ เจ อาร์ มิวสิค 
ฮอลล์” (กัญญกานต์ ทวีทิพย์รัตน์, 2553) ผลประโยชน์ของกิจการสถานบันเทิงที่สามารถท าก าไร
ให้แก่ผู้ลงทุนได้เป็นจ านวนมากจึงท าให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตมาทุกยุคสมัยและจากการศึกษา
พฤติกรรมกลุ่มนักศึกษาที่เลือกเที่ยวในเขตทองหล่อซึ่งเป็นแหล่งสถานบันเทิงมีระดับที่ทราบกันดีว่า
หรูหรา ทันสมัย และมีราคาแพงที่สุดในกรุงเทพฯ ท าให้ทราบว่าความส าคัญของตราสินค้ามีส่งผลให้
คนเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานบันเทิงแม้จะต้องจ่ายในราคาที่สู งกว่า (ตวิษา นาคะเวช, 2553) 
พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของผู้บริโภคเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
จิตวิทยา เช่น การรับรู้ การจูงใจ ทัศนคติ คุณค่า และปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา 
สาขา/คณะ รายได้  จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพ่ือ
เข้าถึงความต้องการของนิสิต นักศึกษา จึงน ามาสู่ปัญหาการวิจัย พฤติกรรมการใช้บริการผับและ
สถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษาอยู่ในลักษณะใด เพราะนิสิตนักศึกษาเป็นก าลังส าคัญของ
ชาติในอนาคต หากเราทราบถึงสิ่งกระตุ้นและปัจจัยที่ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาเหล่านี้เที่ยวผับและสถาน
บันเทิงรอบสถานศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมการใช้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนป้องกันการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามีลักษณะ
อย่างไร 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจิตวิทยาส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน
บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษาอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน

บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยจิตวิทยาของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน

บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการ

ใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ใช้บริการและเคยใช้บริการผับ

และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ใช้บริการและเคยใช้

บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผู้วิจัยก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของคอแครน  (Cochran, 
1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5%  ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และ
ส ารองไว้เผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 15 คน รวมเป็นจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยน าชื่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาจับฉลาก
ออกมา จ านวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก ่1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ขั้นที ่2  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ก าหนดกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยละ
เท่า ๆ กัน คือ มหาวิทยาลัยละ 100 คน   

ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจและสะดวกที่จะให้ข้อมูล  ตามจ านวนตัวอย่างแต่ละ
มหาวิทยาลัยจนครบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจิตวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น อายุ ภูมิล าเนา คณะ/สาขา รายได้ ฯลฯ จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (check list) 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการผับ จ านวน 14 ข้อ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 
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ตอนที่ 3  ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 31 ข้อ เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่  

แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิง  จ านวน  8 ข้อ  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิง  จ านวน  7 ข้อ  
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเท่ียวผับและสถานบันเทิง   จ านวน  5 ข้อ  
ทัศนคติต่อการเที่ยวผับและสถานบันเทิง   จ านวน 11 ข้อ 

น าแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง ขอบเขตของเนื้อหา 
ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาและความชัดเจนของค าถามเพ่ือหาค่าความตรง 
(validity) หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
เพ่ือหาค่าความเที่ยง (reliability) ผลการทดสอบเท่ากับ 0.992  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 4 แห่ง โดยเริ่มเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วันที่  5 
มกราคม พ.ศ.2559  ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 400 ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานได้แก่ ไคแสควร์ และสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 230 คน (57.5%)  ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 287 คน (71.8%)  ศึกษาอยู่
คณะนิติศาสตร์จ านวน 84คน (21.0%) ชั้นปีที่ 1จ านวน 84 คน (32.0%) เป็นบ้านพ่อแม่ จ านวน 208 
คน (52.0%) พักอยู่กับผู้ปกครอง จ านวน 221 คน (55.3%) และมีรายได้เดือนละ 5,000 – 10,000 
บาท จ านวน 206 คน (51.5%) 

พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านนั่งชิลล์ จ านวน 331 คน (83.0%) นิยมใช้บริการ
คาราโอเกะ จ านวน 206 คน (51.5%) โดยใช้บริการสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย จ านวน 271 คน  
(67.8%) ใช้บริการสถานบันเทิงวันใดก็ได้ที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียน จ านวน 186 คน (46.50%) เวลาในการใช้
บริการสถานบันเทิงเฉลี่ยต่อครั้ง ตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมง จ านวน 125 คน (31.3%) ช่วงเวลาที่เริ่มเข้าใช้
บริการได้แก่ช่วงเวลา 20.01-22.00 น.  จ านวน 204 คน (51.0%) ความถี่ในการใช้บริการน้อยกว่า
เดือนละครั้ง จ านวน 214 คน (53.5%) ไปกับเพ่ือนมากกว่า 5 คน จ านวน 145 คน (36.3%) 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการประมาณ 200-399 บาท จ านวน 185 คน (46.3%) แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จากการบอกเล่าของเพ่ือน 
จ านวน 219 คน (54.8%) สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการสถานบันเทิง ได้แก่ เมื่อมีโอกาส
พิเศษ จ านวน 229 คน (57.25%) ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานบันเทิงส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ช่วยกันจ่าย จ านวน 275 คน (68.8%) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สถานบริการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพ่ือน จ านวน 262 คน (65.5%) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ บรรยากาศของสถานบันเทิง จ านวน 201 คน (50.3%) 
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ปัจจัยจิตวิทยาของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า  

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านแรงจูงใจ 

n=400 
แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิง X  S.D. ความคิดเห็น 

 ตัดสินใจใช้เพราะรสชาต ิอาหารอร่อย ดนตรีเพราะ บรรยากาศเป็นกันเอง 4.06 .913 เห็นด้วย 
 ตัดสินใจใช้เพราะตอบสนองความเป็นตัวตนของท่าน 3.79 .876 เห็นด้วย 
 ตัดสินใจใช้เพราะแสดงถึงความมรีสนิยมของท่าน 3.53 1.055 เห็นด้วย 
 ตัดสินใจใช้เพราะสนิทสนมกับพนักงาน 2.90 1.123 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะเกรงใจเพื่อน 2.82 1.115 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะเจอดารา บุคคลที่มีช่ือเสียง 2.71 1.176 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะท าให้รู้สึกภาคภมูิใจ เป็นที่ยอมรับของเพื่อน 2.67 1.216 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะไม่อยากแปลกแยกจากกลุ่ม 2.56 1.181 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.13 0.73 ไม่แน่ใจ 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถาน
บันเทิง รอบสถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
ในระดับ ไม่แน่ใจ ( X = 3.13, S.D. = 0.73) กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย กับ 
การตัดสินใจใช้เพราะรสชาติอาหารอร่อย ดนตรีเพราะ บรรยากาศเป็นกันเอง ( X = 4.06, S.D. = 
0.913) รองลงมาคือ ตอบสนองความเป็นตัวตนของตนเอง ( X = 3.79, S.D. = 0.876) และน้อยที่สุด 
ได้แก่ ตัดสินใจใช้เพราะแสดงถึงความมีรสนิยมของตนเอง ( X = 3.53, S.D. = 1.055) 

 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

n=400 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเท่ียวผับและสถานบนัเทิง X  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

รู้ข้อมูลของสถานบันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน ์เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน ์ 3.79 .979 เห็นด้วย 
รู้ข้อมูลของสถานบันเทิงจากเว็บไซต/์อินเทอร์เน็ต 3.56 1.012 เห็นด้วย 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์หน้าผับหรือสถานบันเทิงนั้น ๆ 3.23 1.022 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานของสถานบันเทิงนั้น ๆ 2.93 1.082 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อแผ่นพับ/ โบชัวร์ 2.61 1.094 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทย ุ 2.57 1.086 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 2.54 1.114 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.03 0.78 ไม่แน่ใจ 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิง รอบ

สถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ ( X = 3.03, 
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S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย 2 ข้อ 
ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของสถานบันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน์ ( X = 3.79, S.D. = 
0.979)  และข้อมูลข่าวสารของสถานบันเทิงจากเว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต ( X = 3.56, S.D. = 1.012) 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้  

n=400 

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเท่ียวผับและสถานบันเทิง X  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

ความสนุกสนานจากการเที่ยวครั้งที่แล้วท าให้ท่านมาเที่ยวผบัและสถานบันเทิงนี้อีก 3.89 .808 เห็นด้วย 
เพราะความอยากรู้อยากเห็นท าให้ท่านไปเที่ยวผับและสถานบันเทิง 3.36 1.126 ไม่แน่ใจ 
ช่ืนชอบของเพื่อนๆ ท่านจึงเท่ียวผบัและสถานบันเทิง 3.15 1.171 ไม่แน่ใจ 
เมื่อท่านได้ข่าวว่ามีผับแห่งใหมเ่ปดิให้บริการ ท่านมักไปทดลองใช้บริการ 3.07 1.088 ไม่แน่ใจ 
เมื่อท่านเกิดความรูส้ึกเหงาและเปล่าเปลี่ยนท่านมักไปเที่ยวผับและสถานบันเทิง 2.94 1.237 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.28 0.85 ไม่แน่ใจ 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิง รอบสถานศึกษา

ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ ( X = 3.28, S.D. = 
0.85) มีเพียงข้อเดียวที่กลุ่มตัวอย่าง แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย ได้แก่ ความสนุกสนานจากการเที่ยว
ครั้งที่แล้วท าให้ท่านมาเที่ยวผับและสถานบันเทิงนี้อีก ( X = 3.89, S.D. = 0.808)   
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านทัศนคติ  

n=400 

ทัศนคติต่อการใช้บริการผับและสถานบนัเทิง X  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับเพื่อน 4.02 .729 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงสร้างความสนุกสนาน 3.91 .832 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการพักผ่อนจากการเรยีน  3.72 .943 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงช่วยคลายเครียดได ้ 3.72 .831 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ได้พบเพื่อนใหม่ 3.62 .926 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ไดร้ับประสบการณ์ใหม ่ 3.61 .875 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการท าลายสุขภาพท้ังผู้ทีด่ื่มและไม่ดื่ม 3.59 1.089 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ไดรู้้จักคู่รัก คู่เดท 3.46 1.064 ไม่แน่ใจ 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้เกิดความสามคัคีในกลุ่มเพื่อน 3.19 .960 ไม่แน่ใจ 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้เสียการเรียน 2.88 1.165 ไม่แน่ใจ 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ท่านเป็นคนทันสมยัในสายตาของเพื่อน 2.80 1.123 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.49 0.58 ไม่แน่ใจ 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการเที่ยวผับและสถานบันเทิง รอบสถานศึกษา
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ ( X = 3.49, S.D. = 
0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย มากท่ีสุดได้แก่  การเที่ยว
ผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับเพ่ือน ( X = 4.02, S.D. = 0.729)  รองลงมาได้แก่ การเที่ยว
ผับและสถานบันเทิงสร้างความสนุกสนาน  ( X = 3.91, S.D. = 0.832) และน้อยที่สุด ได้แก่ การเที่ยว
ผับและสถานบันเทิงเป็นการท าลายสุขภาพทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่ม  ( X = 3.59, S.D. = 1.089) 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษา  ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คณะวิชา ชั้นปี ประเภทของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา และกลุ่มบุคคลที่
นักศึกษาพักอาศัยด้วยของนักศึกษา ปรากฏผลดังนี้  

เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงข้อเดียวคือ ความถี่ในการใช้บริการ  

คณะวิชา และชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง
รอบสถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ  
ช่วงเวลาในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษา ตามแปร
ปัจจัยทางจิตวิทยาได้แก่ แรงจูงใจในการเที่ยวผับ การรับรู้ข่าวสารในการเที่ยวผับ การเรียนรู้ในการ
เที่ยวผับ ทัศนคติในการเที่ยวผับ ปรากฏผลดังนี้ 

ด้านแรงจูงใจในการเที่ยวผับ ด้านการรับรู้ข่าวสารในการเที่ยวผับ ด้านการเรียนรู้ในการ
เที่ยวผับ และด้านทัศนคติในการเที่ยวผับ มีความสัมพันธ์หรือมีความแตกต่างกับพฤติกรรมการใช้
บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร คือช่วงเวลาเริ่มใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ส่วนความถี่ในการใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีความ
แตกต่างกับพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ข้อค้นพบดังนี้  

พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานบันเทิงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการสถานบันเทิงวัน
ใดก็ได้ที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียน เวลาในการใช้บริการสถานบันเทิงเฉลี่ยต่อครั้ง 2-3 ชั่วโมง และออกไปใช้
บริการน้อยกว่าเดือนละครั้ง  ทั้งนี้เป็นเพราะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองยังเป็นนักศึกษาหาก
พรุ่งนี้ไม่มีเรียนท าให้สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะตื่นสายไปเรียนไม่ทัน ท าให้เป็น
เหตุผลให้นักศึกษาเลือกไปเที่ยววันนี้มากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก    
นันทไพบูลย์ และวิภวาณี แซ่พัว (2550) ที่ว่า นักศึกษามักไปในวันศุกร์ซึ่งพรุ่งนี้ไม่มีเรียน ช่วงเวลา 
20.01-22.00 น. ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการเที่ยวสถานบันเทิง 1-2 ครั้งต่อเดือน แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังคงตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนจึงท าให้ส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวสถาน
บันเทิงในเวลาที่ไม่กระทบต่อการเรียน  แตกต่างจากงานวิจัยของนิภาวรรณ  ค าแสน และรณฤทธิ์ 
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แก้วรากมุข (2558) พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ จะใช้เวลาเที่ยวกลางคืน 3-4 ชั่วโมงนิยมออกไปเที่ยววัน
ศุกร์ และออกไปเที่ยวกลางคืน 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เรียนแล้ว จึงท าให้ช่วงเวลาในการเที่ยว
ยาวนานกว่า และถ่ีกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีภารกิจจะต้องเรียนหนังสือและยังคงใช้เงินจากผู้ปกครอง 

ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะออกไปใช้บริการ
เมื่อมีโอกาสพิเศษและสังสรรค์สนุกสนานกับเพ่ือนเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัชชา มณีวงศ์ (2550), อศัลยา คุ้มรักษ์ (2547) และธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม (2547) พบว่า วัตถุประสงค์
ในการใช้บริการ ได้แก่ ผ่อนคลายความเครียด เพ่ือได้รับประสบการณ์ใหม่ และอยากรู้อยากเห็น ทั้งนี้
เป็นเพราะ ความเชื่อ หรือความคิดของนักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า สถานบันเทิงเป็นที่ผ่อนคลาย เมื่อเข้า
ไปใช้บริการสามารถท าให้ตนเองมีความสุขลืมเรื่องเครียดต่าง ๆ มีเพลงให้ฟัง ได้พบปะเพ่ือนฝูง พูดคุย
แลกเปลี่ยนกันได้ อาจกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงเห็นสถาน
บันเทิงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่พบปะเพ่ือนฝูงเพ่ือสังสรรค์สนุกสนาน คลายความเครียด 

การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน
บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา พบว่า  

เพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเพศ
ชายใช้บริการมากกว่านักศึกษาเพศหญิง ได้แก่ สัปดาห์ละครั้ง ส่วนเพศหญิงใช้บริการน้อยกว่าเดือน
ละครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะ เพศชายคิดว่าการเที่ยวกลางคืนนั้นจะเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนในกลุ่มจึงออกไป
เที่ยวกลางคืนเพ่ือให้เพ่ือนได้เห็นว่าตนนั้น สามารถออกมาเที่ยวกลางคืนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรรณพ ชัยประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิงในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
นิภาวรรณ ค าแสน และ รณฤทธิ์ แก้วรากนุช (2558) ที่พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เที่ยวกลางคืนของนักศึกษา 

คณะวิชาที่ศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง  ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตร์ ใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาบ่อยครั้งกว่าคณะ
นิติศาสตร์โดยใช้บริการมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์  ในขณะที่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ใช้บริการ
น้อยกว่าเดือนละครั้งเป็นส่วนใหญ่  ส่วนคณะที่มาใช้บริการก่อนคณะอ่ืน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ โดย
เริ่มใช้บริการในช่วงเวลา 18.00-20.00 น. ส าหรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน 
ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์  เมื่อพิจาณาด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ พบว่า คณะนิติศาสตร์ที่มี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยจ่ายน้อยกว่า 200 บาทต่อครั้ง ส่วนคณะที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้มากที่สุด ได้แก่ 
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจโดยจ่ายครั้งละ 600 บาทขึ้นไป ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาแต่
ละคณะจะมีวัฒนธรรมหรือมีสังคมมีแบบอย่างเป็นของตนเอง เช่น คณะเศรษฐศาสตร์จะมีวัฒนธรรม
ที่นานๆ จะออกมาใช้บริการสถานบันเทิง จึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานบันเทิง แต่ละ
ครั้งสูงกว่าคณะนิติศาสตร์ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าว
ว่า ปัจจัยวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  

ชั้นปีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 มีความถี่ในการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ สัปดาห์ละครั้ง, มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และเดือน
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ละครั้ง ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้บริการน้อยกว่าเดือนละครั้ง และเริ่มใช้บริการในช่วงเวลาเย็น 
18.00-20.00 น. ในขณะที่นักศึกษาปีที่ 2 ส่วนมากเข้ามาใช้บริการ 20.01-22.00 น. และ 22.01-
24.00 น. และช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น นักศึกษาปีที่ 1 เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ต่อครั้งน้อยกว่า 200 บาท ทั้งนี้เป็นเพราะ นักศึกษาปีที่ 1 เป็นนักศึกษาใหม่ เพ่ิงข้ามพ้นมาจาก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงยังอาจเคยชินอยู่ในสังคมของนักเรียนที่เห็นว่าสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่
ไม่ควรย่างกายเข้าไป ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เริ่มมีความแก่กล้าและมีสังคมและมีเพ่ือนที่มี
แนวคิดเดียวกัน และเห็นว่าการเที่ยวสถานบันเทิง เพ่ือเป็นการคลายเครียดจากการเรียน ผลการวิจัย
นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotlet and Keller (2012) กล่าวว่า  ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer 
characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางสังคม โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นของสังคม
จะมีสถานะเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
กระตุ้นที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ท าให้สมาชิกของสังคมมีพฤติกรรมการซื้อที่
คล้ายกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตวิทยากับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษาของนักศึกษา พบว่า  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง
รอบสถานศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ รสชาติของอาหารอร่อย ดนตรีที่เปิดหรือที่เล่นไพเราะถูกใจ 
บรรยากาศเป็นกันเอง และตอบสนองความต้องการส่วนตัวตลอดจนแสดงถึงรสนิยมของตน แรงจูงใจ
เหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ในเรื่องช่วงเวลาในการ
เริ่มใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของพิบูล ทีปะปาล (2546) ที่กล่าวว่า 
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั้น เกิดจากผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนให้ได้รับความพอใจและเกิดจากความต้องการเด่นไม่ซ้ าใครหรือคล้อยตามกัน 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารในการเที่ยวผับและสถานบันเทิง  เช่น รู้ข้อมูลข่าวสารของ
สถานบันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน์ หรือจากเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต การรับรู้ข่าวสาร
เหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ทั้งนี้ เป็นเพราะ ใน
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ ผับและสถานบันเทิง
ท าการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณากิจการของตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีกทั้ง
เพ่ือนนักศึกษาที่เคยใช้บริการผับและสถานบันเทิงเหล่านั้นได้เผยแพร่ข่าวสารบนสังคมออนไลน์ เมื่อ
นักศึกษาได้อ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่นี้ก็จะเก็บข้อมูลไว้ในความจ าของตน  เมื่อมีความต้องการใช้
บริการจึงใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การรับรู้ข่าวสารเหล่านี้ถือเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิด
การใช้บริการได้เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tu & McIsaac (2002) พบว่า ผู้ใช้เห็นว่า 
เฟซบุ๊คนั้นง่ายในการแสดงออกทางความคิด/ความรู้สึก เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้สึก
และอารมณ์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊คเป็นการสื่อสารที่อยู่บนพ้ืนฐานของการ
ใช้ข้อความตัวอักษรแต่สามารถใช้สื่อผสมอ่ืน เช่น ภาพ  เสียง  สัญลักษณ์สื่ออารมณ์ได้ ให้ความรู้สึก
เป็นส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเช่นเดียวกันก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ยั งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) และ Kotler & Keller (2012) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคเลือกรับรู้ 
และให้ความสนใจกับสิ่งเร้าจ านวนมากมายที่ค้นพบ หลังจากนั้น ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อโดย
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ผ่านกระบวนการตัดสินใจย่อย  5 ประการ  คือ การตัดสินใจในตราสินค้ า (Brand Decision)          
การตัดสินใจเลือกผู้ขาย  (Vendor Decision) การตัดสินใจด้านปริมาณ  (Quantity Decision)       
การตัดสินใจด้านเวลา  (Timing Decision) และการตัดสินใจด้านวิธีการช าระเงิน  (Payment-
Method Decision) 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ในการเที่ยวผับและสถานบันเทิง เช่น ความสนุกสนานจากการเที่ยว
ครั้งที่แล้วท าให้กลับมาใช้บริการสถานบันเทิงนี้อีก  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและ
สถานบันเทิง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์ โค้วตระกูล (2533) และสคิฟฟ์แมน และคานุก 
(Schiffman & Kanuk, 2000) กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้บริโภค คือกระบวนการซึ่งผู้บริโภคได้รับรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อ การอุปโภคบริโภค และหลังจากที่ผู้บริโภคซื้อและอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเลือกซื้อหรืออุปโภคการบริโภค
ครั้งต่อไป  

ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับเพ่ือน สร้างความ
สนุกสนาน เป็นการพักผ่อนจากการเรียน ช่วยคลายเครียด ได้พบเพ่ือนใหม่ และประสบการณ์ใหม่ 
ทัศนคติเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง เนื่องจากนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีทัศนคติการเที่ยวผับและสถานบันเทิงในทางบวก ส่งผลต่อการเที่ยวสถานบันเทิงเหล่านั้นเป็น
สิ่งที่ดี ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของกรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ (2538) ที่กล่าวว่า หากผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใด ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความชอบพอและมีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นั้น
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ จึงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการซื้อขึ้นในที่สุด โดยเรียกว่า 
ผู้บริโภคนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โมไนย แมนสรวงรัตน์ (2553) 
พบว่า นักศึกษามีทัศนคติในทางบวกต่อการเที่ยวผับ คือ มองเห็นว่า การเที่ยวผับไม่ได้เสียหายอะไร 
จึงท าให้มีพฤติกรรมไปทางบวกด้วย คือ ท าให้ตัดสินใจเที่ยวผับได้บ่อยกว่าผู้ที่มีทัศนคติในทางลบ 
เนื่องจากทัศนคตเิป็นตัวก าหนดรูปแบบของพฤติกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ส าหรับสถานบริการ  จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง สามารถน าผลการวิจัย
ไปวางแผนการตลาด หรือท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง   

1.1 ควรจัดรายการส่งเสริมการขายในวันที่พรุ่งนี้ไม่เรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย
ให้นักศึกษาที่ออกมาเที่ยวผับและสถานบันเทิงได้ตัดสินใจใช้บริการสถานบริการของตนง่ายขึ้น  จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมมาเที่ยวในวันที่พรุ่งนี้ไม่ต้องไปเรียน เช่น ในวันศุกร์หรือวัน
เสาร์ ไม่ต้องกังวลกับการเที่ยวสถานบันเทิง เพราะไม่มีเรียนในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นสถานบันเทิงควรจัด
รายการส่งเสริมการขาย อาทิ จัดแสดงมินิคอนเสิร์ต ส าหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันขึ้นปีใหม่และ
วันคริสต์มาส อาจจัดรายการแจกของสมนาคุณ จับสลากลุ้นรับของรางวัล หรืออาจจัดบริการทีวีเพ่ือ
ถ่ายทอดรายการพิเศษต่าง ๆ เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้บริการแบบครบถ้วน การจัดกิจกรรม
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ต่าง ๆ ในวันที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียนเป็นการกระท าที่ไม่กระทบกระเทือนการเรียนของนักศึกษาหรือส่งผล
กระทบน้อยกว่าการไปเที่ยวในวันที่มีเรียน  

1.2 ควรปิดร้านตามที่กฎหมายก าหนด ผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ เข้าใช้
บริการในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. ดังนั้น สถานบริการควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือจูงใจให้
เข้ามาใช้บริการเร็วขึ้น เช่น จัดโปรโมชั่นแลกของที่ระลึก ส่วนระยะเวลาหลังเที่ยงคืน ที่มีนักศึกษาเข้า
มาใช้บริการน้อย แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่เที่ยวดึก ดังนั้นสถานบริการที่อยู่รอบ
สถานศึกษาควรน าไปพิจารณาปิดบริการให้เร็วเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้กลับบ้านไป
พักผ่อน  

1.3 ควรจัดท าห้องส าหรับร้องเพลงกลุ่มขนาด 5-6 คน จากผลการวิจัยพบว่า สถาน
บริการที่นักศึกษานิยมใช้บริการ ได้แก่ ร้านคาราโอเกะ โดยมาใช้บริการกับกลุ่มเพ่ือนประมาณ 5-6 คน 
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะควรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยการสร้างบรรยากาศการ
ตกแต่งร้าน ให้มีลักษณะนั่งแล้วสบายไม่อึดอัด  ระบบแสงสีเสียงควรเหมาะกับการร้องเพลง  และควร
จัดท าห้องขนาดส าหรับ 5-6 คน เพ่ือรองรับ ผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม และปรับปรุงเครื่องเสียงให้ตรง
ตามระดับเสียงผู้ขับร้องและใช้ไมโครโฟนที่มีคุณภาพอย่างนี้ ทั้งนี้ ห้องที่จัดท าต้องดูดซับเสียงเพ่ือ
ป้องกันการสะท้อนของเสียง และการรบกวนห้องข้าง ๆ 

2. ส าหรับสถาบันการศึกษา 
2.1  จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเที่ยวผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มาจากต้องการความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจาก       
การเรียน เพ่ือจะได้ประสบการณ์ใหม่ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ไม่ให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และรู้จักการป้องกันตนเองจากการเที่ยวผับและสถานบันเทิง  

2.2 สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น การเล่นกีฬา    
การเล่นดนตรี และประเมินภาวะความเครียดของนักศึกษาเป็นระยะ จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
สร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษาให้มีความสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ จัดอาจารย์ดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด คอยให้ค าปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหาและควรมีเวลาให้นักศึกษาที่มีปัญหา
อย่างเต็มที ่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งเที่ยวกลางคืน

และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลและหาแนวทางป้องกันในอนาคต โดยท าการศึกษา
ในลักษณะเชิงคุณภาพ เพราะจะได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพมากขึ้น เช่น สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการเพ่ือให้
เห็นภาพและแนวคิดการด าเนินธุรกิจ  

2.  ควรมีการศึกษาในเรื่องอิทธิพลของสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการ
เลือกใช้สถานบันเทิง เพราะในปัจจุบันสังคมออนไลน์เข้ามีมีอิทธิพลหรือเข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนในยุคปัจจุบันมากข้ึน  

3.  ควรศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ ในการด าเนินธุรกิจผับและสถาน
บันเทิงโดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ กรณีศึกษาผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา        
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ที่ประสบความส าเร็จได้ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับต้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจผับและสถานบันเทิงต่อไป 

4.  ควรศึกษาวิจัยตัวแปรอ่ืน ๆ  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิง เช่น 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps เป็นต้น โดยอาจหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  

5.  ควรศึกษาวิจัยที่มีขอบเขตเจาะจงเกี่ยวกับสถานบันเทิงประเภทต่าง ๆ  เช่น ท าการ
วิจัยพฤติกรรมการใช้บริการคาราโอเกะ พฤติกรรมการใช้บริการร้านนั่งชิลล์ หรือ พฤติกรรมการใช้
บริการร้านเหล้าปั่น เป็นต้น ขอบเขตในการท าวิจัยอาจเป็นรอบสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือ ตามจังหวัดต่าง ๆ ก็ได้ 
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บทคัดย่อ 
            การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความต้องการ ระดับความอยู่ดีมีสุข และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวน 
400 ตัวอย่าง และแบ่งตามสัดส่วนของประชากรแยกตามประเภทอุตสาหกรรม และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความต้องการรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความอยู่ดีมีสุขรวม
ทุกด้านในระดับสูง ระดับความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการรวมทุกด้านของ
พนักงาน ยกเว้นความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรวมทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : 
            ความต้องการ ความอยู่ดีมีสุข 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to the level of need, the level of well-being and the 
relationship between the level of need and the level of well-being of factory workers at 
Pathum Thani Province. Questionnaires were used to collect information from workers in the 
industrial sector at Pathum Thani province. The sample size was calculated from the formula 
of Taro Yamane, the confidence level of 95% number 400 samples and divided by the 
proportion of the population classified by industry. And using simple random sampling. The 
study found that employees are needs to moderate. The staff are well-being high level. Level 
well-being is related to the needs level of employees. Except for level well-being about the 
environment have not a good relationship with the requirements of staff. 
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ความส าคัญของปัญหา  
 ปัจจุบันผู้บริหารพยายามพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะสามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ โดยเพ่ิมการลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบเทคโนโลยี แต่กลับไม่ให้ความส าคัญ
ในการสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในด้านทรัพยากรมนุษย์มากนัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรที่ท าให้เกิดความร่วมมือ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพ่ือสร้างสินค้าและบริการที่ ดี เพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้ใช้บริการ และองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือ การที่ผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญและสนใจในด้านความอยู่ดีมีสุขในการท างานของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และ
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 จากสภาวการณ์ที่กล่าวมาพบได้ว่า การปรับตัวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมของประเทศท าให้
เกิดเมืองอุตสาหกรรมขึ้น มีการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ และเกิดผลกระทบ
ติดตามมาจากความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ความเรียบง่ายพอเพียงของชีวิตเริ่ม
ลดลงและถูกทดแทนด้วยวัตถุนิยม สังคมแบบตะวันตก การแข่งขัน การเอาเปรียบ การอยุติธรรมของ
คนในสังคม เพ่ือมุ่งหวังจะให้ชีวิตของตนประสบความส าเร็จมั่งมีด้วยเงินทอง วัตถุสิ่งของมีค่าที่เป็น
ค่านิยมของสังคมเมืองที่เป็นผลจากการเกิดเมืองอุตสาหกรรม อีกทั้งปัญหาสังคมที่ติดตามมา อาทิ 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ มากมาย ซึ่ง
น่าจะเป็นผลพวงมาจาก ความมุ่งมั่นที่ต้องการความส าเร็จ มุ่งต้องการอ านาจ เงินทอง บารมี ต าแหน่ง 
หน้าที่การงาน ตามระบบทุนนิยม เสรีนิยม จากวัฒนธรรมต่างประเทศ ท าให้วิถีชีวิตที่ดีงาม พึ่งพากัน
ช่วยเหลือกันของสังคมไทยเสื่อมถอยลง บุคคลแต่ละคนย่อมมีระดับความสุขท่ีแตกต่างกัน พนักงานที่
มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีจะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ พัฒนาสติปัญญา สามารถดึง
ศักยภาพที่มีมาใช้ได้อย่างเต็มที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน  ซึ่งจะสามารถ
เข้าใจถึงธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  อันจะน ามาสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อีกทั้งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดี ดังนั้นองค์กรจึงต้องมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผ่านการท างานด้วยความสุข (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2552) การท างานในปัจจุบันที่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ความส าเร็จ ก่อให้เกิดแรงกดดันแก่
คนท างาน จึงดูเหมือนว่าความส าเร็จและความสุขนั้นสวนทางกัน  
 ดังนั้นการศึกษานี้จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการและความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 
โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและมีแรงงาน
ที่ท างานภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากเหมาะกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และท าการศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิดที่เก่ียวกับ ความอยู่ดีมีสุข ตามแนวทางของส านักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ 
(2545) และสาลินี เทพสุวรรณ์ (2550) และทฤษฎีความต้องการ 3 ประการ (Three Needs Theory) 
ของ McClellan (1961) และแนวคิดของ วราวิทย์ คะษาวงศ์ (2551) เพ่ือศึกษาบุคลิกลักษณะของผู้
ที่ต้องการความส าเร็จว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรตามแนวคิดของส านักงาน
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พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติว่าเป็นอย่างไร ระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร องค์กรบริหารงานบุคคลอย่างไรให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด
ปทุมธานี เป็นอย่างไร 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุข พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุข พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยนี้ศึกษาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจ านวน 268,564 คน (ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด, 2558) ประกอบด้วยโรงงานจ านวน 3,646 โรงงาน แยกตามประเภทอุตสาหกรรมได้ 21 
ประเภท ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้จ านวน 399.41 หรือประมาณ 400 ตัวอย่าง และแบ่งตามสัดส่วนของประชากรแยก
ตามประเภทอุตสาหกรรม และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกจาก
พนักงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรงงานแยกตามอุตสาหกรรมที่เลือกเป็นตัวอย่าง ได้แก่ 
พนักงานฝ่ายการผลิตและพนักงานฝ่ายส านักงานอย่างละเท่ากัน  
 เครื่องมือการวิจัย 
 แบบประเมินความอยู่ดีมีสุข การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือประเมิน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความอยู่ดีมีสุขเป็นการประเมินทัศนคติ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก 
บุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของตนเองที่เกี่ยวกับ บุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จ บุคลิกลักษณะ
ของผู้ที่มีความต้องการความผูกพัน และบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการอ านาจ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
จากระดับ 1 – 5 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด – เห็นด้วยมากท่ีสุด และส่วนที่สองความอยู่ดีมีสุข โดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขของตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
มีหลักประกันชีวิต การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง การ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีอิสรภาพ การมีความภาคภูมิใจ และการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 
แบ่งเป็น 5 ระดับ จากระดับ 1 – 5 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด – พึงพอใจมากที่สุด  
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 แบบประเมินความต้องการ การศึกษานี้ ใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จ ความต้องการและความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยใช้แบบสอบถามแบบ check list 2) ข้อมูลบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการ
ความส าเร็จ และความต้องการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 – 5 (เห็นด้วยน้อยที่สุด – เห็นด้วยมากที่สุด) และ 3) ข้อมูล
ความอยู่ดีมีสุข พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 – 5 (พึงพอใจน้อยที่สุด – พึงพอใจมากที่สุด)  
 การเก็บข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยนี้ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการ โดยใช้สถิติ  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่าของระดับของค่าเฉลี่ย และการแปลความหมาย 
ดังนี้ ถ้าเห็นด้วยมากที่สุดแสดงว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความสัมพันธ์ และอ านาจสูง 
จนถึงเห็นด้วยน้อยที่สุดแสดงว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความสัมพันธ์ และอ านาจต่ า
ระดับ 2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความอยู่ดีมีสุข โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยก าหนดค่าของระดับของค่าเฉลี่ย และการแปลความหมาย โดยก าหนดค่าของระดับของค่าเฉลี่ย 
และการแปลความหมายดังนี้ ถ้าพึงพอใจมากที่สุดแสดงว่าอยู่ดีมีสุขมากที่สุดจนถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
แสดงว่ามีความอยู่ดีมีสุขน้อยที่สุด และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและ
ระดับความอยู่ดีมีสุข โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation และทดสอบ
สมมุติฐาน โดยใช้ค่า Sig (2-tailed) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ระดับความต้องการ 3 ด้านได้แก่ ความต้องการด้านความส าเร็จ ความ
ต้องการด้านความผูกพัน ความต้องการด้านอ านาจ และระดับความอยู่ดีมีสุข 8 ด้าน ได้แก่ การมี
หลักประกันชีวิต การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ ง การ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีอิสรภาพ การมีความภาคภูมิใจ และการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 
และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการกับระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงระดับความต้องการของพนักงาน 
 

ความต้องการของพนักงาน ค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของ
พนักงาน 

ความต้องการรวม 3.58 ปานกลาง 
ความต้องการด้านความส าเร็จ 4.03 สูง 
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ 3.78 สูง 
ความต้องการด้านอ านาจ 2.94 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงระดับความต้องการของพนักงาน พบว่าพนักงานมีความต้องการรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 คะแนน แสดงว่าพนักงานต้องการก าหนด
เป้าหมายเองบางเรื่อง ไม่ชอบความเลื่อนลอยไร้เป้าหมายในบางครั้ง ไม่ก าหนดเป้าหมายง่ายหรือยาก
เกินไป บางครั้งต้องการสิ่งย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานบ้าง ต้องการรู้ว่าตนเองท างานได้ดี
เพียงใดบ้างบางเรื่อง พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพให้ยั่งยืนกับบางคน ต้องการให้
บุคคลอ่ืนชื่นชอบตัวเองบางเรื่อง สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคมและการพบปะสังสรรค์
บางครั้ง แสวงหาการมีส่วนร่วมด้วยการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหรือองค์กรบ้าง แสวงหาโอกาสในการ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนบ้าง ชอบการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีโอกาสให้ตนเองครอบง า
คนอ่ืนบ้าง และสนุกสนานในการเผชิญหน้าหรือโต้แย้งต่อสู้กับผู้อื่นบางเรื่อง 
 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านความต้องการความส าเร็จ พบว่าพนักงานมีความต้องการด้าน
ความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คะแนน แสดงว่าพนักงานมีการวางแผน มีการ
ตั้งเป้าหมายในระดับสูง เมื่องานที่ปฏิบัตินั้นประสบความส าเร็จมีความภาคภูมิใจมาก มีความพยายาม
มากในการที่จะปฏิบัติงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา มีความรับผิดชอบสูงในการ
ปฏิบัติงาน ชอบความท้าทายความสามารถของตนเองมาก เลือกทีมงานจากความสามารถของบุคคล
เป็นอันดับแรก มีก าลังใจที่ดีไม่ท้อถอยหากงานเกิดความล้มเหลว มุ่งผลส าเร็จของงานมากกว่ารางวัล 
และมีการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ด้านความต้องการความสัมพันธ์ พบว่าพนักงานมีความต้องการ
ความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 คะแนน แสดงว่าพนักงานชอบบรรยากาศที่เป็น
มิตรสัมพันธ์ ชอบท างานที่ต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานเป็นคณะหรือทีมได้ดี 
พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม มีความปรารถนาที่จะได้รับความอบอุ่น
และการรับรองจากบุคคลอ่ืน ค านึงถึงจิตใจของผู้ร่วมงานในองค์กรเป็นส าคัญ มีความสนใจเอาใจใส่
กับความรู้สึกบุคคลอ่ืนอย่างจริงจัง ชอบสถานการณ์ในการร่วมมือในการปฏิบัติงานมากกว่าการ
แข่งขัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและหลีกหนีปัญหาสังคม ต้องการการยอมรับและความเข้าใจจาก
ผู้ร่วมงาน ต้องการแสวงหาการมีส่วนร่วมในการร่วมท ากิจกรรมกับกลุ่ม ต้องการมีความเป็นมิตรไมตรี
ต่อบุคคลอ่ืน มีความเกรงกลัวต่อการถูกปฏิเสธ กังวลใจต่อการถูกตีค่าทางสังคม และค าวิจารณ์ของ
บุคคลอ่ืน และเลือกทีมจะพิจารณาถึงผู้ที่มีความสนิทสนมกับตนเองก่อนเป็นส าคัญ และด้านความ
ต้องการอ านาจ พบว่าพนักงานมีความต้องการอ านาจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 
คะแนน แสดงว่าพนักงานเลือกปฏิบัติงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองบางครั้ง อยากมีอิทธิพล
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เหนือกว่าบุคคลอ่ืนบางครั้ง ชอบให้ข้อแนะน ากับบุคคลอ่ืนบางครั้ง มีบทบาทในการควบคุม 
ครอบครองอ านาจในการปฏิบัติงานบางครั้ง ชอบท างานกับบุคคลที่ตนเองรู้สึกเหนือกว่าบุคคลอ่ืน
บางครั้ง มุ่งที่จะท างานให้ดีมีประสิทธิภาพดีเด่นกว่าบุคคลอ่ืนบางครั้ง ต้องการเป็นหัวหน้าหรือผู้น า
ของกลุ่มงานหรืองค์กรบางครั้ง พึงพอใจหากสามารถท าให้บุคคลอ่ืนท าตามที่ตนเองต้องการได้
บางครั้ง ยึดมั่นและใช้อ านาจเพ่ือรักษาระเบียบในการท างานขององค์กรบางครั้ง เป็นผู้น าในการ
ตัดสินใจบางครั้ง ชอบการเผชิญหน้าหรือโต้แย้ง ต่อสู้ กับบุคคลอ่ืนบางครั้ง พยายามท าให้ผู้อ่ืนมี
ความเห็นคล้อยตามไปตามที่ตนคิดบางครั้ง ให้ความส าคัญกับอ านาจ การเคารพเชื่อฟังบางครั้ง 
แสดงออกเพ่ือให้เป็นที่รู้จักบางครั้ง ชอบท าให้ตนเองเด่นในกลุ่มหรือองค์กรบางครั้ง แสวงหาบารมี 
ชื่อเสียง เกียรติยศบางครั้ง และชอบให้บุคคลที่อยู่รอบข้างศรัทธา จงรักภักดี ให้การสนับสนุนบางครั้ง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 
 

ความอยู่ดีมีสุข ค่าเฉลี่ย ระดับความอยู่ดีมี
สุข 

ความอยู่ดีมีสุขรวม 3.86 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่น 4.12 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 4.04 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีหลักประกัน 3.97 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 3.93 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 3.87 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีความภาคภูมิใจ 3.73 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีอิสรภาพ 3.65 ปานกลาง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีชุมชนเข้มแข็ง 3.57 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน พบว่าพนักงานมีความอยู่ดีมีสุข
รวมทุกด้านในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 คะแนน แสดงว่าพนักงานมีหลักประกันในชีวิตที่ดี
มาก มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีครอบครัวที่อบอุ่นมาก อยู่ในชุมชนที่ดีและมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีมาก มีอิสรภาพในชีวิตมาก มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง และมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมะเป็นประจ า 
 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับจากระดับความอยู่ดีมีสุขมากไปน้อย พบว่าความอยู่ดี
มีสุขด้านครอบครัวมีระดับคะแนนสูงสุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คะแนน แสดงว่า 
พนักงานมีคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมีงานท า คนในครอบครัวรักใคร่กันไม่ทะเลาะหรือหึง
หวงกัน ลูกขยันท ามาหากินและพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวมีผัวเดียวเมียเดียว และคนในครอบครัวมีเวลา
ให้กัน รองลงมาคือด้านการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง พบว่าพนักงานมีความอยู่ดีมีสุขด้านการมี
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คะแนน แสดงว่าพนักงานมี
สุขภาพจิตดีมาก มีร่างกายแข็งแรงมาก มีอายุยืน มีการปลูกสมุนไพรไว้รักษาเวลาเจ็บป่วย และไม่มี
โรคประจ าตัว และต่อมาคือด้านการมีหลักประกัน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเข้าถึงธรรมะ ด้านความ
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ภาคภูมิใจ ด้านการมีอิสรภาพ และด้านชุมชนเข้มแข็ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.97, 3.93, 3.87, 3.73, 
3.65 และ 3.57 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการกับระดับความอยู่ดีมีสุข 
 

ความอยู่ดีมี
สุข 

ความต้องการ 
รวม 

ความต้องการ 
ความส าเร็จ 

ความต้องการ 
ความสัมพันธ์ 

ความต้องการ 
อ านาจ 

Pearson 
Correla 

tion 

Sig. Pearson 
Correla 

tion 

Sig. Pearson 
Correla 

tion 

Sig. Pearson 
Correla 

tion 

Sig. 

ความอยู่ดีมี
สุขรวม 

.312* .00
0 

.320* .000 .301* .000 .318* .000 

การมี
หลักประกัน
ชีวิต 

.219* .00
1 

.220* .001 .185* .006 .263* .000 

การมีร่างกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

.295* .00
0 

.262* .000 .288* .000 .254* .000 

การมี
ครอบครัวที่
อบอุ่น 

.299* .00
0 

.285* .000 .318* .000 .239* .000 

การมีชุมชน
เข้มแข็ง 

.233* .00
1 

.208* .002 .187* .005 .245* .000 

การมี
สิ่งแวดล้อมที่
ด ี

.110 .10
3 

.137 .043 .124 .065 .091 .177 

การมี
อิสรภาพ 

.212* .00
2 

.261* .000 .221* .001 .241* .000 

การมีความ
ภาคภูมิใจ 

.324* .00
0 

.315* .000 .283* .000 .362* .000 

การเข้าถึง
ธรรมะ 

.196* .00
3 

.253* .000 .219* .001 .226* .001 

 
 หมายเหตุ *ระดับนัยส าคัญ 1% 
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 จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านกับความต้องการรวม
ทุกด้านของพนักงาน พบว่าระดับความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการ
รวมทุกด้านของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation 
เท่ากับ .312 ยกเว้นความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรวมทุก
ด้านแสดงว่า เมื่อพนักงานมีระดับความอยู่ดีมีสุขเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลท าให้ระดับความต้องการของ
พนักงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านของความอยู่ดีมีสุขพบว่า 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีหลักประกันชีวิตมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .320, .301 และ .318 ตามล าดับ แสดงว่า 
การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีหลักประกันชีวิตของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับ
ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .262, .288 และ .254 ตามล าดับ แสดงว่า การ
เปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการ
ด้านความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .285, .318 และ .239 
ตามล าดับ แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่นของพนักงาน
จะมีผลท าให้ระดับความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีชุมชนที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .208, .187 และ .245 ตามล าดับ แสดง
ว่า การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีชุมชนที่เข้มแข็งของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับ
ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมี อิสรภาพมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .261, .221 และ .241 ตามล าดับ แสดงว่า 
การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีอิสรภาพของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านความภาคภูมิใจมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .315, .283 และ .362 ตามล าดับ แสดงว่า การ
เปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านความภาคภูมิใจของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการเข้าถึงธรรมะมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความ
ส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .253, .219 และ .226 ตามล าดับ แสดงว่า การ
เปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการเข้าถึงธรรมะของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 แต่ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการ
ด้านความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน แสดงว่า เมื่อ
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลต่อระดับความต้องการความส าเร็จ ความต้องการ
ความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน 
 
อภิปรายผล 

ด้านความต้องการความส าเร็จ พนักงานมีความต้องการด้านความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 
เนื่องมาจากผลการศึกษา พบว่าพนักงานมีคุณลักษณะของผู้ที่ต้องการความส าเร็จตามแนวคิดของ 
McClelland (1961) ที่กล่าวว่าบุคคลที่ต้องการมีผลงานและบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา ความ
ต้องการความส าเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นี้ จะเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีความ
ปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้
ได้ มีความสบายใจเมื่อประสบผลส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว เช่นเดียวกับ 
Henry A. Murrey (1938) ที่กล่าวว่าบุคคลจะปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วโดยความตั้งใจจะท าให้
ได้ผลที่ดีสุด มีการจัดการและควบคุม ความคิดและวัสดุสิ่งของได้รวดเร็วและอิสระ สามารถเอาชนะ
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคได้ด้วยมาตรฐานที่ดีเลิศ ตั้งใจท างานเพ่ือจะแข่งขันเอาชนะผู้อ่ืนให้จงได้และ
มักจะเพ่ิมความนับถือตนเองด้วยประสบการณ์แห่งความส าเร็จของตน ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติของการ
เป็นผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จสูง ส่วนความต้องการด้านความสัมพันธ์ พบว่าพนักงานมี
คุณลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความสัมพันธ์ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland 
(1961) ที่กล่าวว่า ผู้มีความต้องการความผูกพันจะมีคุณลักษณะพยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
และมิตรภาพให้ยั่งยืน อยากให้บุคคลอ่ืนชื่นชอบตัวเอง สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคมและ
การพบปะสังสรรค์ และแสวงหาการมีส่วนร่วมด้วยการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหรือองค์กร เช่นเดียวกับ 
วราวิทย์ คะษาวงค์ (2551) ที่ได้สรุปลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูง ว่าจะปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
เมื่อได้รับสัมพันธภาพที่ดี มีแนวโน้มรักษาสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ร่วมงานหรืองค์กร การพยายาม
ฟ้ืนฟูสัมพันธภาพที่ถูกท าลาย รักความสามัคคี ชอบท างานเป็นทีม พอใจในการให้ความร่วมมือ 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เรียนรู้ ความสัมพันธ์ทางสังคมได้รวดเร็ว ยึดติดกับสัมพันธภาพส่วนบุคคลที่มี
อยู่ แสวงหาสถานการณ์ที่เปิดโอกาสเพ่ือความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การพบปะสังสรรค์ การพูดคุย 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือองค์กร เอาใจใส่และให้ความส าคัญกับความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีความพอใจจากการเป็นที่รักจากผู้อ่ืน ต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืน กลัวการถูกปฏิเสธ 
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การตีค่าจากสังคม และแสดงออกถึงความรักต่อผู้ อ่ืนและต้องการความรักตอบแทน และความ
ต้องการด้านอ านาจ ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของพนักงานมีความต้องการด้านอ านาจมีลักษณะ
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (1961) ที่ได้กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการอ านาจจะมีคุณลักษณะที่
ต้องการจะควบคุมผู้อ่ืน อยากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน ชอบ
แนะน า ชอบแสดงความคิดเห็น พยายามให้ผู้อ่ืนเป็นไปตามที่ตนคิด และชอบแสวงหาต าแหน่งผู้น า 
อาจมาจากสาเหตุของความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละองค์กรที่ไม่เหมือนกันในการเลื่อนขั้น ที่อาจ
พิจารณาจากความสามารถ หรือจากความอาวุโส หรือจากวุฒิการศึกษา หรือระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น 
อีกทั้งยังอาจมาจากความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยที่มีลักษณะเป็นแบบการอุปถัมภ์ การให้เกรียติ
ผู้ใหญ่และการถือหลักอาวุโส จึงอาจท าให้มีลักษณะของความต้องการอ านาจแตกต่างกันและอาจท า
ให้ความต้องการด้านไม่มากนักเมื่อเทียบกับความต้องการด้านความส าเร็จและด้านความสัมพันธ์ 

ด้านความอยู่ดีมีสุข พบว่าพนักงานมีความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวและด้านร่างกาย
จิตใจในระดับสูง เพราะ ลักษณะเด่นของคนไทยที่ให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นหลัก รองลงมาคือ
ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ถือว่าเป็นความอยู่ดีมีสุขข้ันพื้นฐานของสังคม ดังนั้นพนักงานท างานหา
รายได้มาส่วนใหญ่น าเงินรายได้นั้นมาดูแลครอบครัวของตนเป็นหลัก แสดงว่าพนักงานมีรายได้
เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายดูแลครอบครัวของตนได้ อีกทั้งยังมีรายได้เพียงพอ หรือมีสวัสดิการที่
เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย ซึ่งเมื่อร่างกายดี ครอบครัวดีย่อมส่งผลท าให้สุขภาพจิตใจดีไปด้วย 

แต่ในส่วนของความอยู่ดีมีสุขด้านชุมชนและด้านอิสรภาพของพนักงานผลปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม 
สังคมเมืองซึ่งส่งผลท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากการพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในชุมชนเริ่มลดน้อยถอยลงไป ประกอบกับการเลือกใช้หรือการด าเนิน
ชีวิตที่มีข้อจ ากัดทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบทางสังคมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตที่
ตามอ าเภอใจได้นั้นในปัจจุบัน ซึ่งพนักงานต้องท างานแข่งกับเวลา แข่งขันกันในด้านการงาน การเรียน 
ท าให้ไม่มีเวลาหรือไม่ได้คิดที่จะท าอะไรที่ต้องการอย่างจะท า เช่น ต้องการไปท่องเที่ยว ต้องการนอน
ตื่นสาย ต้องการพักผ่อน ซึ่งไม่สามารถท าได้ตามใจที่ต้องการ ท า ให้พนักงานคิดว่าความสุขด้าน
อิสรภาพของตนลดลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านกับความต้องการรวมทุกด้านของพนักงาน 
พบว่า ระดับความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการรวมทุกด้านของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ รติ บ ารุงญาติ และมานพ ชูนิล (2557) ศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท างานของพนักงาน อาจเป็นผลมาจากเมื่อพนักงานมีความอยู่ดีมีสุขในด้านครอบครัว ร่างกาย
และมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีจิตใจที่ดีย่อมส่งผลต่อความต้องการหรือแรงจูงใจในการท างานของพวก
เขาในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน แต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานมีปัญหาครอบครัว หรือมีสุขภาพร่างกายไม่
ดี ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจและน าไปสู่การขาดแรงจูงใจในการท างานที่จะท าให้งานเหล่านั้นประสบ
ความส าเร็จได้ แต่ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมของพนักงานกลับไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความต้องการด้านความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน 
อาจเป็นสาเหตุมาจากการที่พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือไม่มี
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เวลาที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากพนักงานให้เวลากับการท างาน ครอบครัว 
เป็นส่วนใหญ่ และเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปที่พนักงานจะมีส่วนในการแก้ไขหรือ
ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้ จะท าให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งผลท าให้สิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของพนักงานในทุกด้าน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดรูปแบบการท างานที่ท าให้เกิดความท้าทายและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิด
ความต้องการด้านอ านาจมากขึ้น เพราะลักษณะของพนักงานที่มีแรงจูงใจนี้จะมีแรงขับที่ท าให้
พนักงานแสดงความสามารถหรือการกระท าการใด ๆ ในทิศทางที่ตนก าหนดไว้โดยพยายามที่จะ
ควบคุมและมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน แสดงออกให้เห็นในลักษณะของการแข่งขันในทุกสถานการณ์ ชอบ
การแข่งขัน และใฝ่หาสถานภาพหรือต าแหน่งของตนให้เหนือกว่าผู้อ่ืนเสมอ จะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. ควรก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกหรือการพิจารณารับคุณสมบัติส าหรับบุคคลที่จะรับเข้า
ท างาน โดยพิจารณาจากระดับของความอยู่ดีมีสุขพ้ืนฐานทั้ง 8 ด้านเพ่ิมจากคุณสมบัติด้านความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับงานที่องค์กรต้องการ เพ่ือให้องค์กรได้รับ
บุคลากรทีพ่ร้อมท างานและมีแรงจูงใจสูงในการปฏิบัติงาน จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรในอนาคต 
 3. ควรสร้างรูปแบบ วิธีการท างานให้พนักงานสามารถมีอิสรภาพในการคิด การท างานมาก
ยิ่งขึ้น เช่นการลดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ วิธีการท างานใหม่ 
ซึ่งจะท าให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น และที่ส าคัญพนักงานจะมีระดับ
ความสุขด้านการมีอิสรภาพสูงขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของเขา และส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรในอนาคต  
 4. ควรส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมในการท างานขององค์กรที่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจใน
การท างาน การอยากท างาน การอยากทุ่มเทให้กับการท างาน เช่น การให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบห้องท างาน ห้องประชุม บริเวณโดยรอบองค์กร และรู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กบัองค์กรและสังคมรอบองค์กร 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัย เชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ส าเร็จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2557 – 2558  จ านวน 117  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยการหาความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Enter  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ในภาพรวม

มีความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.36, S.D.= .54) โดยที่นิสิตปริญญาเอกมีความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ในระดับสูง (X̅ = 3.58, S.D.= .31) ส่วนนิสิตปริญญาโทมีความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ในระดับปานกลาง (X̅= 3.31, S.D.= .58) 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เรียงตามล าดับมากไปน้อย  ได้แก่ คุณลักษณะของนิสิต รองลงมาคือ ความรู้และทักษะ
การท าวิจัยของนิสิต และ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ ในระดับต่ า (r = 0.297, 0.254 และ 0.243 ตามล าดับ)  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  พบว่า 
คุณลักษณะของนิสิตส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานจาก 7 ปัจจัยได้ดังนี้ 
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     Ŷ  = 1.342 +.-371 X1* + .161 X2 - .274 X3 + .195 X4 - .187 X5 + .198 X6 - .052 X7  
     Z  =  .303X1* + .14 X2 - .209 X3 + .207X4 - .238 X5 + .194 X6 - .065 X7 
 
ค าส าคัญ : 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study were to 1) study level of success in conducting 
graduate students’ thesis 2) find relationship between factors and success in 
conducting graduate students’ thesis and 3) analyze factors affecting success in 
conducting graduate students’ thesis. Survey Research was undertaken as research 
methodology. Sample included 117 Graduate and Doctoral students from Faculty of 
Education, Mahasarakham University, graduated in the academic year 2014 – 2015. 
Research instrument was a 5-rating-scale questionnaire, reliability was 0.93. 
Frequency, Percentage, Average, Standard deviation, Multiple correlation and 
Multiple regression by ENTER method was used for data analysis.  

Result of the study revealed that 
1. In terms of level of success in conducting graduate students’ thesis, 

overall had level at a moderate level (X̅ = 3.36, S.D. = .54).  The doctoral students 
had level of success in conducting thesis at a high level (X̅ = 3.58, S.D. = .31) and 
graduate students had level of success at a moderate level (X̅= 3.31, S.D. = .58).   

2. There are three factors relating to success in conducting graduate 
students’ thesis which is statistically significant at .01. It can be put in a descending 
manner as students’ characteristics, students’ knowledge and research skills and 
thesis advisors. These three factors had low relationship with success in conducting 
graduate students’ thesis (r = 0.297, 0.254 and 0.243 accordingly). 

3. In terms of factors affecting success in conducting graduate students’ 
thesis, students’ characteristics significantly affected success in conducting graduate 
students’ thesis with statistical significance at level 0.05. Equation for predicting success 
in conducting graduate students’ thesis, including Raw-score-equation and Standard-
score-equation, can be formulated by using 7 factors as follows; 
    Ŷ  = 1.342 +.-371 X1* + .161 X2 - .274 X3 + .195 X4 - .187 X5 + .198 X6 - .052 X7  
    Z  =  .303X1* + .14 X2 - .209 X3 + .207X4 - .238 X5 + .194 X6 - .065 X7 
 
Keywords : 
 Factors Affecting of Success, Graduate Students, Thesis 
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ความส าคัญของปัญหา 
 วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) เป็นเอกสารรายงานการ

วิจัยที่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตร เป็นงานชิ้นส าคัญของการศึกษาในหลักสูตรที่มีการบังคับให้ท าวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตต้อง
ท าการค้นคว้าหาค าตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิธีและมีผลงาน
ที่ได้มาตรฐานตามแต่ละหลักสูตรก าหนด (สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) จึงจะ
ส าเร็จการศึกษาได้ การท าวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ ประการแรก เพ่ือพัฒนา
ความเป็นนักวิชาการ โดยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักวิชาการเต็มตัวจากการท า
วิทยานิพนธ์ ประการที่สอง เพ่ือพัฒนาทักษะในการวิจัยจากการลงมือปฏิบัติจริง และประการที่สาม 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางปัญญา จากกระบวนการคิดและกระบวนการทางปัญญาที่นิสิต
ต้องใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ กล่าวได้ว่า การท าวิทยานิพนธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้นิสิต
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่นิสิต
นักศึกษามีความภาคภูมิใจ และวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยเป็นผลงานที่เปลี่ยนแนวคิดและวิถีชีวิตของ
นิสิตนักศึกษาได้ Kerchner (1994 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) จึงเป็น
ความส าคัญของการท าวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริง 
 อย่างไรกต็าม การท าวิทยานิพนธ์ถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยพบว่ามีนิสิตนักศึกษาจ านวนมากในทุกสถาบันที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  เนื่องจากท า
วิทยานิพนธ์ไม่ส าเร็จ ปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความสูญเสียทางการศึกษา กล่าวคือ ไม่สามารถผลิต
ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูญเสีย
ทั้งเวลา ทรัพยากร งบประมาณ ก าลังแรงงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบันที่สังคมภายนอกมองว่า ขาดคุณภาพ หรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ทางการศึกษา อีกทั้งการมีจ านวนนิสิตนักศึกษาตกค้างสะสมเพ่ิมขั้นเรื่อย ๆ นั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งในแง่ของการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา ในแง่ของภาระงานในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ ในแง่
ของการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายของนิสิตศึกษา และที่ส าคัญปัญหานี้ยังอาจส่งผลกระทบถึงคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ที่ท าด้วย (ทรงธรรม ธีรกุล, 2547) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกัน 
จากสถิติของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มีจ านวนของนิสิตเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2556 
จ านวนมากที่ยังไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด มากกว่าร้อยละ 50 ของนิสิตที่เข้า
ศึกษา ทั้งที่คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดาย หาแนวทางที่จะส่งเสริมพัฒนา
นิสิตและช่วยเหลือนิสิตแก้ปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงเป็นประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัญหานี้ 
มีสาเหตุชัดเจนมาจากอะไร สิ่งที่คณะและหลักสูตรพยามให้การช่วยเหลือนิสิตนั้นมาถูกทางหรือไม่  
           จากข้อมูลและความเป็นความส าคัญข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะบริบทของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือเป็นการบ่งชี้ว่า มีตัวแปรใดบ้างที่เป็นสาเหตุของความส าเร็จในการท า
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วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางที่จะพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความส าเร็จ 
ในการท าวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับใด 

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.  เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2558 จ านวน 290 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ใช้การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากเกณฑ์ร้อยละของทาโร่ยามาเน่ 
(1973) ซึ่งกล่าวว่า หากมีประชากรหลักร้อยให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15% – 30% ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ า 30 % ของประชากร จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามหลักสูตรและสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างมหาบัณฑิต 94 คน และดุษฎีบัณฑิต 23 คน รวม 117 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 
พิจารณาจาก 1) ระยะเวลาในการศึกษา 2) ระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และ 3) การตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย          
1) ปัจจัยด้านนิสิต ได้แก่ คุณลักษณะของนิสิต ความรู้และทักษะการท าวิจัยของนิสิตและสิ่งสนับสนุน
ในกระบวนการท าวิจัยของนิสิต 2) ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา และ 3) ปัจจัยด้านสถาบัน ได้แก่ นโยบายของสถาบัน การบริหารหลักสูตร และการบริการ
ทางการศึกษาของสถาบัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ โดยมีขั้นตอนการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์จากเอกสาร
ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้างข้อค าถามส าหรับปัจจัยในแต่ละด้าน ได้แก่ด้านนิสิต ด้าน
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อาจารย์ที่ปรึกษาและ ด้านสถาบัน โดยสร้างด้านละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรง ด้วยดัชนี IOC และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC > 0.5 ซึ่งพบว่า ข้อ
ค าถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าแบบสอบถามไป try out และวิเคราะห์ค่าอ านาจ
จ าแนก ด้วยวิธี Item-total correlation โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก 0.2 ขึ้นไป ซึ่ง
พบว่า แบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25 - 0.84 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค โดยพบว่า แบบสอบถามส าหรับนิสิต
มีความเชื่อม่ัน 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา2557-
2558 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 หลังจากรวบรวมข้อมูล พบว่ามีบางหลักสูตรได้จ านวน
ข้อมูลจากบัณฑิตไม่เพียงพอตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านระบบออนไลน์ โดย
ใช้ Google form ในเดือนพฤษภาคม 2559 จนได้ข้อมูลที่เป็นไปตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 1) การศึกษาระดับความส าเร็จ
ของการท าวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   2) การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation) ระหว่าง ตัวแปรปัจจัย และระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จ
ในการท าวิทยานิพนธ์  3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Enter 
 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ พิจารณาได้จากตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 การให้ค่าคะแนนความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  
 
ตัวแปรความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ที่ได้ ป.โท ป.เอก 

1) ระยะเวลาใน 
การศึกษา 

 

1. จบภายใน 2 ปี 
2. จบภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี 
3. จบภายใน 3 ปีครึ่ง - 4 ปี   
4. จบภายใน 4 ปีครึ่ง - 5 ปี 
5. ไม่จบภายใน 5 ปี แต่ใช้การเทียบ
โอนรายวิชาเข้ามาเรยีนใหม ่

1. จบภายใน 3 ปี 
2. จบภายใน 3 ปีครึ่ง - 4 ปี 
3. จบภายใน 4 ปีครึ่ง - 5 ปี   
4. จบภายใน 5 ปีครึ่ง - 6 ปี 
5. ไม่จบภายใน 6 ปี แต่ใช้การเทียบ
โอนรายวิชาเข้ามาเรยีนใหม ่

5 
4 
3 
2 
1 

2) ระดับคุณภาพของ 
   วิทยานิพนธ์ 
 

1. ดีมาก 
2. ดี 
3. ผ่าน 

1. ดีมาก 
2. ด ี
3. ผ่าน 

5 
3 
1 

3) การตีพิมพ์
วิทยานิพนธ ์

1. วารสารนานาชาต ิ
 
 
 
 

1. วารสารนานาชาติที่อยู ่
   ฐาน Scopus , ISI หรือ 
   วารสารวิชาการระดับ 
   นานาชาติตามประกาศของ 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
ตัวแปรความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ที่ได้ ป.โท ป.เอก 

 2. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 

2. วารสารนานาชาติ ที่ได้รับการ
รับรองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 
 

3. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
หรือ รายงานสบืเนื่องจาก การ
ประชุมระดับนานาชาต ิ

3. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 3 

4. วารสารระดับชาติ  4. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2
หรือ รายงานสบืเนื่องจาก การ
ประชุมระดับนานาชาต ิ

2 

5. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
ระดับชาต ิ

5. วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมระดับชาต ิ

1 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 117 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ ์

N X̅ S.D. แปลผล 
ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาเอก 23 3.31 .49 ปานกลาง 
2. ปริญญาโท 94 3.58 .65 สูง 

ภาควิชา 
    

1. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 42 3.40 .39 ปานกลาง 
2. จิตวิทยาและการแนะแนว 3 3.33 .58 ปานกลาง 
3. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 3.22 .43 ปานกลาง 
4. หลักสตูรและการสอน 27 3.36 .40 ปานกลาง 
5. วิจัยและพัฒนาการศึกษา 21 3.60 .79 สูง 
6. วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 9 2.85 .69 ปานกลาง 

รวม 117 3.36 .54 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 2 ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ในภาพรวมมีความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปานกลาง (X̅ =3.36 
S.D.= .54) โดยที่นิสิตปริญญาเอกส่วนใหญ่ มีความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับสูง ( X̅  = 
3.58, S.D.= .31) ส่วนนิสิตปริญญาโทส่วนใหญ่มีความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปานกลาง 
(X̅  = 3.31, S.D.= .58) เมื่อพิจารณาตามภาควิชาพบว่า ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษามี
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับสูง (X̅ =3.60, S.D. = .79) รองลงมาคือ ภาควิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา (X̅ =3.40) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (X̅ =3.36, S.D. = .40) ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว (X̅ =3.33, S.D. = .58) ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (X̅ =3.22, 
S.D. = .43) และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (X̅ =2.85, S.D. = .69) ตามล าดับ  

 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที ่3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 
X1 1               

X2 .647** 1             
X3 .650** .618** 1           

X4 .389** .471** .584** 1         
X5 .359** .414** .495** .334** 1       
X6 .368** .531** .589** .492** .721** 1     
X7  .187 .340** .412** .345** .624** .637** 1   
Y .297** .254**     .103 .243** -.044 .142 .009 1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 7 ด้านกับความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ า โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 มี 3 ปัจจัย คือ คุณลักษณะของนิสิต (X1) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r=.297) 
รองลงมาคือ ความรู้และทักษะการท าวิจัยของนิสิต (X2) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r=.254) และ 
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (X4) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r=.243) 
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 3.  ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  ผลวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 7 ด้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  อ านาจการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

ในการท าวิทยานิพนธ์ โดยใชว้ิธี Enter 
 

ตัวแปร b 𝜷 SE b t 
X1 .371 .303 .163 2.275* 
X2 .161 .140 .154 1.049 
X3 -.247 -.209 .172 -1.441 
X4 .195 .207 .106 1.837 
X5 -.187 -.238 .108 -1.722 
X6 .198 .194 .157 1.261 
X7 -.052 -.065 .099 -.527 

R  =  .444 SE est   =  .495 F   =   3.432 ** 
R 2 =  .197      a    = 1.342  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยแต่ละด้าน
ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีค่าเท่ากับ .444 โดยตัวแปร
พยากรณ์ทั้ง 7 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  ร้อยละ 19.7 ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญแต่ละปัจจัยในรูปคะแนนดิบ (b) มีค่าตั้งแต่ -.247 ถึง .371 และในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(β) มีค่าตั้งแต่ -.209 ถึง .303  โดยพบว่า มี 1 ปัจจัย คือคุณลักษณะของนิสิต (X1) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยใช้
ปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์  ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้ 
     Ŷ  = 1.342 +.-371 X1* + .161 X2 - .274 X3 + .195 X4 - .187 X5 + .198 X6 - .052 X7  
     Z  =  .303X1* + .14 X2 - .209 X3 + .207X4 - .238 X5 + .194 X6 - .065 X7 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยที่ศึกษาระดับความส าเร็จของการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาจาก 
ระยะเวลาในการศึกษา คุณภาพวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ จะเห็นว่า ในภาพรวมมี
ความส าเร็จในระดับปานกลาง โดยที่ระดับปริญญาเอกมีความส าเร็จสูงกว่าระดับปริญญาโท ซึ่งหาก
พิจาณาอย่างแท้จริงแล้ว คะแนนความส าเร็จที่ต่ า เนื่องมาจากระยะเวลาในการศึกษาที่ใช้ระยะ
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เวลานาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากส่วนใหญ่ผู้เรียนมีงานประจ า จึงอาจจะท าให้การแบ่งเวลาในการท า
วิทยานิพนธ์เป็นเรื่องยาก สอดคล้องกับ ธิดาพร ประทุมวี (2553) ที่กล่าวว่า นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ เป็นผู้มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานประจ าควบคู่ไปกับการศึกษาท าให้ไม่มีเวลา              
ที่จะทุ่มเทกับการท าวิทยานิพนธ์อย่างเต็มที่ ในขณะที่ความเป็นจริงแล้วการท าวิทยานิพนธ์ไม่ว่าใน
ระดับใด นักศึกษาจ าเป็นต้องอุทิศเวลาให้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาที่ดี           
จึงกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์ และสอดคล้องกับ นุกุล บ ารุงไทย 
(2544) ซึ่งศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการใช้เวลาเรียนเกินกว่าที่หลักสูตรก าหนดของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พบว่า นิสิตขาดการท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง ความอดทนในการท าวิทยานิพนธ์น้อย 
ไมมีความตั้งใจในการท าวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นท าวิทยานิพนธ์ช้าและไม่มีการแบ่งเวลาที่ดี  

2. จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของนิสิตมีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือ ความรู้และทักษะการท าวิจัยของนิสิต 
และ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มาจากตัวนิสิตผู้ท าวิจัยเอง โดยเฉพาะความรู้และทักษะของนิสิต             
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ที่ระบุถึงคุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและครอบคุลมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

3. จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของนิสิต เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยส าคัญ 
เนื่องจาก คุณลักษณะต่าง ๆ ของนิสิต ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ
ของตัวนิสิตเอง ส่งผลต่อการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ที่ดี โดยไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจาก    
แหล่งอ่ืน ๆ ก็สามารถบรรลุความส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้อง ธิดาพร ประทุมวี (2553) ที่ศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เห็นด้วยในระดับมาก ว่าการบริหารจัดการตนเองของ
นักศึกษา เป็นปัจจัยความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
สมจิตร์ แก้วมณี (2551) ที่ศึกษาปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตัวและความพร้อมของนักศึกษา และ
งานวิจัยของ เยาวรักษ์ ทองพุ่ม (2551) ซึ่งศึกษาตัวแปรจ าแนกกลุ่มความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิต เป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถจ าแนกกลุ่มความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ได้  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ยังท านายความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ได้น้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความส าเร็จของการท าวิทยานิพนธ์เกิดมาจากหลายปัจจัย
และงานวิจัยครั้งนี้ยังศึกษาไม่ครอบคลุมปัจจัยทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า คุณลักษณะของนิสิต เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท าวิทยานิพนธ์ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะภายในของนิสิตมากข้ึน 
เช่น หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนและการท างานของนิสิต 

2. ผลวิจัยสะท้อนถึงศักยภาพของนิสิต ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักและเร่งหาแนวทาง
แก้ปัญหา เช่น ศักยภาพในการท าวิจัย และศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3. ผลวิจัยสามารถเป็นสารสนเทศให้กับหลักสูตร ภาควิชา คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยใน
การก ากับดูแล วางแผนปรับปรุงการท างานในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีต่อความส าเร็จในการท า

วิทยานิพนธ์เพ่ือให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย 
2. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3. ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะกระบวนการ
ท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาวิทยานิพนธ์ส าเร็จได้ตามก าหนดเวลา และเป็นวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 2) สร้างและทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิต
ปริญญาบัณฑิต วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 23 คน  

เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้ เรียนและสมรรถนะการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาบัณฑิต และแบบทดสอบวัดความคิดวิจารณญาณ แบบวัด 
Cornell Critical Thinking test, Level Z สถิติที่ใช้ในการวิจัย คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนจากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ด้วยค่าสถิติ 
t-test (Dependent Samples) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต การเรียนการสอน
แบบผสมผสาน 2 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียน และการเรียนการสอนออนไลน์ 
ส่วนประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การทบทวนเนื้อหาในภาคปฏิบัติ 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบการจัดการเรียนรู้  การสอบภาคทฤษฎีผ่านระบบการจัดการ
เรียนรู้ การแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยลงในกระดานสนทนา ผู้เรียนประชุมกลุ่มหรือท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันโดยใช้ห้องสนทนา ผู้เรียนซักถามปัญหาจากผู้สอนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ เรียน
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้  และผู้สอนตรวจสอบผลงาน และให้คะแนนผ่าน
ระบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 11 ขั้น 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนแบบโครงงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ABSTRACT 
This research was aimed to: 1) study the components of development of a 

model of blended learning using project-based learning to increase critical thinking 
ability for undergraduate students, and 2) research and develop a model of blended 
learning using project-based learning to increase critical thinking ability for undergraduate 
students. The sample was 23 undergraduate students in Chulalongkorn University.  

The instruments of this research included the questionnaires of the student’s 
characteristic, attitude and information and communication technology competency 
and The Level Z Cornell Critical Thinking Tests. The statistic and data analysis included 
mean, standard deviation, t-test for Dependent Samples.  

The finding was as followers: 
1. The components of blended learning using project-based learning to 

increase critical thinking ability for undergraduate students were the blended learning 
composed of two models defined as: traditional classroom, and online learning; online 
learning method composed of eight components were review the practical content 
submit work that has been assigned via the learning management system test theory via 
learning management system  comments or questions to the via learning management system 
group meetings or group activities together by using chat rooms via learning management 
system students ask problem to the instructor via learning management system students 
exchange their learning via learning management system instructor correct students work 
and scoring via learning management system ,project-based learning, and critical 
thinking process composed of 11 steps.  

2. The samples were taught by a model of blended learning using project-
based learning to increase critical thinking ability for undergraduate students were 
higher than pretest score at .01 level of significance. 
 
Keywords : 

Blended learning, Project-based learning, Critical thinking 
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ความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่  21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นยุคแห่งการแข่งขัน
ทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) 
ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการ
รู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่  21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (The Globalization) ที่ได้เกิดวิวัฒนาการ
ความก้าวหน้าในทุกๆมิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง 
วิจารณ์ พานิช (2555) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) 
หรือเรียกย่อ ๆ  ว่า เครือข่าย P21 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ขึ้น 
สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อ ๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

- 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
- 4C ได้ แก่  Critical Thinking ( การคิ ดวิ เ คราะห์ )  Communication ( การสื่ อสาร ) 

Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ 
และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) หรือการประชุมในเวที
ระดับชาติ นานาชาติ หรือการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิต  อุดมคติไทย พบว่า 
ยุคปัจจุบันมีความต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของ
บัณฑิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ท าให้บัณฑิตรุ่นใหม่
จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล  ซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจส าคัญ
ส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมี
ทักษะหลายด้านเพ่ือการด ารงชีวิต ดังนั้น องค์ประกอบคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ที่ส าคัญ  
ควรประกอบด้วย 

1. ด้านความรู้ 
บัณฑิตเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม มีนิสัยใฝ่รู้ มีความสามารถในการประยุกต์
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ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม และมีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ทีต่นศึกษา 

2. ด้านทักษะ 
บัณฑิตควรมีคุณลักษณะความเป็นนักคิด  มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

มีมุมมองเชิงบวก และเชิงสร้างสรรค์ มีการตีค่าและการใช้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล สิ่งที่ส าคัญที่สุด 
คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (creative thinking and problem solving) 

การออกแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมุ่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจออกแบบการ
เรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ  และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(project – based learning) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทาโครงงานตาม
ความสนใจหรือเริ่มต้นจากการก าหนดปัญหา การท าโครงงานนั้น จะช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก แนะน าการเรียนรู้ คอย
ช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างความรู้ด้วยตนเองจากการท าโครงงานที่สนใจ ได้มีโอกาสท าโครงงาน ควบคู่ไปกับการลงมือ
ปฏิบัติงานตามสภาพการณ์ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบและพัฒนา
ผลงาน 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต ในระดับปริญญาบัณฑิต ด้านคิดเป็น สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม เพ่ือการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียน
แบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญา
บัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 

2. เพ่ือสร้างและทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (research and development) ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนโดยการใช้
โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 
และการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนและสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนโดยการ
ใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญา
บัณฑิต ขั้นตอนนี้ยังคงเดิม เนื่องจากไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 

ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 
 
เครื่องมือในการวิจัย 

1. แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้เรียนและสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตปริญญาบัณฑิต 

2. แบบทดสอบวัดความคิดวิจารณญาณ แบบวัด Cornell Critical Thinking test, Level Z 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่าง
ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ด้วยค่าสถิติ t-test (Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 

1. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย  
1.1 การเรียนการสอนเรียนในห้องเรียน (traditional classroom) ส าหรับเนื้อหา

ภาคปฏิบัติ  
1.2 การเรียนการสอนออนไลน์ (online learning) ส าหรับเนื้อหาภาคทฤษฎี และการ

ท ากิจกรรม เป็นวิธีการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้แก่ 
1) การทบทวนเนื้อหาในภาคปฏิบัติ 
2) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
3) การสอบภาคทฤษฎีผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
4) การแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยลงในกระดานสนทนา 
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5) ผู้เรียนประชุมกลุ่มหรือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยใช้ห้องสนทนา 
6) ผู้เรียนซักถามปัญหาจากผู้สอนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
7) ผู้เรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
8) ผู้สอนตรวจสอบผลงาน และให้คะแนนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 

1.3 การด าเนินโครงงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
1) ขั้นระบุปัญหา 
2) ขั้นออกแบบการรวบรวมข้อมูล 
3) ขั้นปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล 
4) ขั้นวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล 
5) ขั้นสรุปผล 

1.4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การนิยามปัญหา 
2) การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา และการวิเคราะห์ข้อมูล 
3) การพิจารณาความน่าเชื่อถือและการระบุความพอเพียงของข้อมูล 
4) การระบุลักษณะและการจัดระบบข้อมูล เพ่ือพิจารณาข้อสรุปอ้างอิงและข้อโต้แย้ง 
5) การสังเคราะห์ข้อมูล 
6) การประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้จากการโต้แย้งหาหลักฐานอย่าง

ยุติธรรม 
7) การศึกษาและค้นหาบางสิ่งบางอย่างจากภายนอก และสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ที่จะระบุสิ่งที่เป็นเท็จหรือไม่ยุติธรรม 
8) การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์เลือกแนวทางที่สมเหตุสมผลจาก

ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ 
9) การตั้งประเด็นที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างของแนวทาง น ามาสู่เหตุผลและท า

ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
10) การประเมินสรุปอ้างอิงเพ่ือความสมเหตุสมผลโดยมีพ้ืนฐานมาจากข้อเท็จจริง 
11) การน าเสนอความคิดเห็นที่มีโครงสร้าง ชัดเจน และมีเหตุผลซึ่งสามารถที่จะ

จูงใจผู้อ่ืนได ้
2. การสร้างและทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ

โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน และหลังการทดลอง  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังทดลอง ( = 42.74, S.D. = 4.39) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนทดลอง (  = 32.13, S.D. = 7.20) ผลการ
ทดสอบทางสถิติ พบว่า ผลคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ

X
X
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นิสิตปริญญาบัณฑิต สามารถเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญา
บัณฑิตได ้
 
อภิปรายผล 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ข้อความเสียง (voice mail) และการประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ผสมผสาน
กับจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม (traditional education) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Coil and 
Moonen (2001) ที่กล่าวว่าการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
เผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งส่วนประกอบที่เป็นการเรียนในห้องเรียนและ
การเรียนแบบออนไลน์ โดยใช้จุดเด่นของการเรียนแบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่ างของการเรียนใน
ห้องเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน ว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอนในทุกรูปแบบ เช่น วิดีโอเทป ซีดี -รอม 
การเรียนการสอนผ่านเว็บ ภาพยนตร์ เข้ากับการเรียนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน และกนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ (2548) กล่าวคือ รูปแบบของการผสมผสานการเรียนรู้ ต้องมี
ความสมดุลระหว่าง การเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบดั้งเดิม โดยใช้ ICT เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการ
เรียนรู้ โดยการเรียนออนไลน์ถูกจัดให้เป็นองค์ประกอบเพ่ือส่งเสริมในการเรียนแบบเผชิญหน้า และ
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน การส่งผ่านความรู้ การ ติดตามผู้เรียน
สม่ าเสมอ และการปรับตัวในการก่อสร้างความรู้ของผู้เรียน 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนมี
วิจารณญาณเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานว่าเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การเรียนรู้ที่ท้าทายและพัฒนาความต้องการส่วนบุคคล  (Thorne, 2003) ผนวกกับแนวคิดของ 
Hargis (2005) ที่ว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการที่ผู้สอนเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับการค้นพบจาก
ค าถาม ข้อสงสัยตามความสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถค้นพบค าตอบโดยใช้การคิดกระบวนการสืบสวน
สอบสวน การค้นหา และการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งการเพ่ิมพูนกระบวนการคิด ท าให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีขึ้นได้ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตไปใช้ สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ความสะดวกรวดเร็วและการ
ยืดหยุ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียน การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่างกับระดับมัธยมศึกษา 
คือ ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาที่สนใจ หรือตามความต้องการ เนื่องจากในระดับอุดมศึกษา
ผู้เรียนเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบด้วยตัวเองและเน้นการเรียนที่ยืดหยุ่น การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่เนื่องจากในการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ได้ทั้งหมดจึงใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการเรียนการสอน
แบบผสมผสานผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน ทั้งรายวิชา บางส่วนของเนื้อหาจัดให้มีการ
เรียนในห้องเรียนตามปกติ โดยการเรียนแบบผสมผสานนี้ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียนและการ
เรียนออนไลน์ ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
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คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ การประชุมทางไกล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ถึง
จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณของปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้มากขึ้น ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไป
ตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้น ให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น
และใช้ทักษะการคิดขั้นสูง และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกศึกษาในสิ่งที่ตน 
สนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และร่วมกันวางแผนหา
วิธีการสืบค้นหาค าตอบท าให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในกลุ่มเพ่ือน และนักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน (Project Based Learning) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาคว้าคว้างและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจโดยอาศัย
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนใดไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้น ๆ โดยมี
ครูผู้สอนคอยกระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเป็นกิจกรรมอิสระ
และพัฒนา ตนเองผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจ สามารถท างานอย่างมีระบบ   
มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สามารถน าเสนอผลงานของตนและกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ น าเสนอผลการวิเคราะห์ การประเมินผล  
พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับผู้เรียน การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะใน
กระบวนการท างานจริง เริ่มตั้งแต่ระบุปัญหา การออกแบบการรวบรวมข้อมูล การปฏิบัติการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล จนกระทั่งสรุปผลผลงาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนช่วย
ตัวเอง มากกว่าการพ่ึงพาอาศัยผู้ อ่ืน และยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นคิด
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ เป็นต้น การใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการท าโครงงาน ผู้เรียนคิดทุกกระบวนการจนจบเป็นภาพใหญ่ และวาง
ขั้นตอนการท าโครงงานด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นคิดแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
ประเมินผลจากสถานการณ์จริงและที่ส าคัญจะต้องเรียนรู้ที่จะประเมินตนเอง ประเมินผลงานเพ่ือน 
และต้องรู้จักวิธีการน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และ
เข้าใจถึงผลงานตนเองมากขึ้น ปัญหาที่พบคือ ผู้เรียนไม่ประเมินตนเองจากความสามารถในการปฏิบัติตน 
ปัญหาที่น ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การท าโครงงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

ส าหรับผู้สอน รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต สามารถที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทบาทผู้สอนจะต้อง
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ให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหัวข้อโครงงานเอง ศึกษาสืบค้นเองเป็นส่วนใหญ่ ในการท า
โครงงานผู้สอนต้องติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อยทุกสัปดาห์ ปัญหาที่พบคือ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ
ไม่เพียงพอในการเป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือ ผู้เชี่ยวชาญในการท าโครงงานให้กับผู้เรียน ผู้สอนมี
เวลาไม่เพียงพอให้การตอบข้อซักถาม ตอบข้อซักถามช้า หรือไม่สามารถสืบค้นเพ่ิมเติมความรู้หรือ
แหล่งทรัพยากรให้กับผู้เรียนได้เพียงพอ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนจังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม การประชุมระดมสมอง และก าหนดยุทธศาสตร์โดยวิธีการวิเคราะห์ TOWS Matrix  
 ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่ งยืนจังหวัดปทุมธานี 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และเกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธ์ศาสตร์
ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1-5 มีความสอดคล้องกับ
ยุทธ์ศาสตร์ 5 ด้านของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)  

 
ค าส าคัญ 
 ยุทธศาสตร์  การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืน  จังหวัดปทุมธานี 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the strategies of sustainable 
Buddhist tourism in Pathum Thani province.  A qualitative method is used to collect 
information through in-depth interview, focus group, and brainstorming.  TOWS Matrix 
analysis is used to determine the strategies. 
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 The research results find that there are seven strategies used for sustainable 
Buddhist tourism in Pathum Thani province. The first strategy is to develop 
infrastructure and basic requirement of tourism. The second one is to develop and 
revive tourist spots interactively as learning sites for education in sustainable scheme. 
The third one is to develop typical products, services and supporting factors. The 
forth one is to maintain their confidences and supplement tourist activities. The fifth 
one is to encourage participation through public and private sectors. The sixth one is 
to imply people’s center into clusters of the tourist development. And the last one 
is to use public relations to boost Buddhist tourism. Five strategies, from the first to 
the fifth strategy are related to the strategy of national tourism development plan 
(B.E. 2555-2559).      
 
Keywords 
 Strategies, Sustainable Buddhist Tourism, Pathum Thani Province 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากการ
ท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวม และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม เป็นต้น  ท าให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน 
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น จากความส าคัญนี้ท าให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 17 เมษายน 2552 ให้
การท่องเทีย่วเป็นวาระแห่งชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) 
 ข้อมูลจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพฤติกรรมสนใจการท่องเที่ยวในรูปแบบความ
สนใจพิเศษ (special interest tourism) อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวแบบประชุม และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  ซ่ึงจะเห็นว่ารูปแบบ
ของการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเรียนรู้และได้
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์กิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ โดยประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
2554) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงพุทธถือได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษรูปแบบหนึ่ง 
 การท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการเดินทางไปยังวัดซึ่งเป็นศาสนสถานส าคัญของพุทธศาสนา
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาตั้งมั่นที่จะศึกษาสถานที่และพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงสัจ
ธรรมแห่งชีวิตด้วยจิตที่สงบมั่นคง มีความอดทนตั้งใจจริง และก าหนดจิตอยู่ที่การปล่อยวางให้       
ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไป การเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธ จึงเป็นการเดินทางที่มีความหมายล้ าค่าตาม
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หลักพุทธศาสนา กล่าวคือ ได้รับทั้งความสะอาด ความสว่าง และความสงบสุข (ชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมคธ, 2549) 
 จังหวัดปทุมธานีมีค าขวัญว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระ
ต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” (ส านักงานจังหวัดปทุมธานี, 2558) จะเห็นได้
ว่าจังหวัดปทุมธานีมีจุดเด่นที่ส าคัญที่ไม่น้อยกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ แต่ยังขาดการส่งเสริมที่เพียงพอด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่วัดวาอารามที่เป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาในจังหวัด
ปทุมธานีมีอยู่เป็นจ านวนมากถึง 186 วัด (ส านักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติ, 2557) โดยเป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดหลายวัด ได้แก่ วัดโบสถ์ (สามโคก) วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดสิงห์ วัดไผ่ล้อม วัดเจดีย์หอย 
วัดป่าภูริทัต วัดมะขาม และวัดศาลเจ้า เป็นต้น วัดส่วนใหญ่มีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่งดงาม
มีความผูกพันกับชุมชนที่มีวิถีชีวิตประจ าถิ่นด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ การตักบาตรพระร้อย การจุดลูกหนู และ พิธีสงกรานต์ เป็นต้น  
 ด้วยผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้สถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พุทธศาสนสถานในจังหวัดปทุมธานี วัดที่เป็นโบราณสถาน และ มีโบราณวัตถุ ได้รับความเสียหาย
อย่างมาก สภาพดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูคืนสภาพให้กลับมามีสภาพที่ดีดังเดิม ทั้งหมดนี้
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล และความร่วมมือของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็งกับท้องถิ่นของตนเพ่ือคงต้นทุนแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยวเชิงพุทธที่เป็นแหล่งธรรมะเพ่ือต้อนรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ปทุมธานี เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอีกด้วย คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เชิงพุทธแบบยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นการดึงศักยภาพของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยชุมชน 
และเพ่ือชุมชนของจังหวัดปทุมธานี 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.   สภาพแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชนโดย
เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชนโดย
เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของ
ชุมชนโดยเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี 
 2.  เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของ
ชุมชนโดยเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีการบูรณาการวิธีการต่าง ๆ 
ได้แก่ โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ศึกษาข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์   
เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้วัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และ
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการพระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนา และเพ่ือให้ได้ร่าง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนมีความสมบูรณ์ในมิติต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้จัดประชุมระดม
สมองกับนักวิชาการที่มีความรู้ ความช านาญในด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชน
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน โดยจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
คนในชุมชน พระสงฆ์ ผู้บริหารของจังหวัดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่มีหน้าที่และรับผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยว  และ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิ จท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี  
 พื้นที่ในการศึกษา  ได้แก่ วัดในจังหวัดปทุมธานี   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in depth interview) 
     2. การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
      3. การประชุมระดมสมอง (brain storming) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) เป็นวิธีการหลักมี
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 10 ขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสารหลักฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลภาคสนามตามแหล่งที่ตั้งของวัด (แหล่งการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ) และบริบทพ้ืนที่และบริบทของชุมชน ที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการเก็บข้อมูล 
บันทึกภาพ สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกรายการ ได้แก่ ความเป็นมา ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
 ขั้นตอนที่ 3  จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้น าชุมชน และ พระสงฆ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
รับทราบถึงบริบทชุมชน การมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชน ศักยภาพของวัดในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
 ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ศักยภาพของวัด โดยสัมภาษณ์พัฒนาการจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการ
พระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนา โดยด าเนินการสัมภาษณ์ท าเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์   
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 ขั้นตอนที่ 5  จากข้อมูลที่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยจัดท าเอกสารฉบับ   
ร่าง (จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค) ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี 
วิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix และร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน
จังหวัดปทุมธานี  
 ขั้นตอนที่ 6  ประชุมระดมสมองกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี เพ่ือท าให้การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ให้ครอบคลุม
เนื้อหาทุก ๆ ด้าน น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมในประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะ 
 ขั้นตอนที่ 7  จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของวัดในจังหวัดปทุมธานี ส าหรับใช้ในการ
อ้างอิง ค้นคว้าทางวิชาการ หรือใช้ส าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 8  ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับภาครัฐและภาคเอกชน 
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ และได้ข้อสรุป
ส าหรับการยืนยันร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 ขั้นตอนที่ 9  สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดปทุมธานี (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบข้อมูลนโยบายของภาครัฐและเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 10  ได้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนของจังหวัดปทุมธานี โดยท า
การปรับปรุงตามที่ได้รับข้อสังเกต และ เสนอแนะ จากข้ันตอนที่ 8 และ 9 
 

ผลการวิจัย 
   จากการจัดการประชุมเพ่ือระดมสมอง และได้น าเสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ
อย่างยั่งยืนของจังหวัดปทุมธานี ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  โดยที่ประชุมมีมติยืนยันร่าง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และทางคณะผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากที่ประชุมเพ่ือน ามาปรับปรุงให้
สมบูรณ์ตามที่การประชุมสนทนากลุ่มได้แนะน าไว้ โดยในส่วนของยุทธศาสตร์คณะผู้วิจัยได้น า
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) มาใช้เป็นโครงสร้าง
หลัก และได้ปรับเพ่ิมด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม (cluster) โดยมี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธ์ศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ ซึ่งกลยุทธ์ ต่าง ๆ ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธท่ีหลากหลาย (S1) 
2. มีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-
รามัญด้ังเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ (S2) 
3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
เส้นทางคมนาคม (S3) 
4. มีพระสงฆ์ท่ีมีวิชา ความรู้ ความสามารถ ท้ังเกจอิาจารย์ 
พระนักเผยแผ่ศาสนา ด้านเทศนาธรรม (S4) 

1. ขาดการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ (W1) 
2. ไม่มีธุรกิจการท่องเท่ียวและธรุกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวในจงัหวัดท่ีโดดเด่น 
(W2)   
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยังไม่สะดวก (W3) 
4. ขาดการบูรณาการเรื่องการท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และชุมชน (W4) 
5. ชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดการการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
5. ชุมชนมีความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีทางวัดจัดขึ้น(S5) 

บริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงพุทธ (W5) 
6. ความเสื่อมโทรมของวัดท้ังที่เกิดจากกาลเวลาและเกิดจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ (W6) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
1. นโยบายของภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
ท่องเท่ียวต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ  (O1) 
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกท าให้เข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย จะสนใจการท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อ
สุขภาพ ท้ังทางกายและใจ และแนวโน้มของการ
ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพ (ท่องเท่ียว
เชิงพุทธจึงเป็นทางเลือกท่ีดี): (O2) 
3. ธรรมชาติ สภาพภูมิสัณฐาน ท่ีเป็นเมืองแห่ง
แม่น้ าน าไปสู่การเกษตรท่ีสมบูรณ์ เหมาะสมท่ีเป็น
แหล่งทองเท่ียวเชิงพุทธ และเชิงนิ เวศ รวมท้ัง
กระแสนิยมการทัศนศึกษาทางจักรยานเป็นหมู่คณะ 
: (O3) 
4. การเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีความทุกข์ ซ่ึงมีท้ัง
ทุกข์ทางกาย และทางใจ หากมีความทุกข์แล้วมาหา
ท่ีพึ่งโดยการท่องเท่ียววัด ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดี : 
(O4) 
5. การท่องเท่ียวเชิงพุทธมีความปลอดภัยสูงกว่าการ
ท่องเท่ียวประเภทอื่น ๆ : (O5) 

 1. ภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม โบราณสถานเสียหาย เสื่อมโทรม  
     ตล่ิง ทรุด   ถนนแยก เป็นต้น (T1) 
 2. ความขัดแย้งทางการเมือง จากความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่าง
กัน      
     ท าให้ขาดความสามัคคี เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัด (T2) 
 3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง อาจท าให้คน 
     รุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม (T3) 

 
การพัฒนากลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้วย TOWS Matrix 
1) กลยุทธ์เชิงรุก (การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง) ซึ่งได้จากการน าจุดแข็งกับโอกาส (SO) 

เป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้น าจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดปทุมธานีมาแสวง
ประโยชน์จากโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก แสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก 
 

จุดแข็ง โอกาส แนวทางการพัฒนา 
1. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธ
ท่ีหลากหลาย ( S1) 
2. มีมรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย-รามัญ
ดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ (S2) 
3. ความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคม (S3) 

1. นโยบายของภาครัฐให้ความส าคัญ
กับการท่องเท่ียวตั้งแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับประเทศ  (O1) 
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก
ท าให้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะสนใจการ
ท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อสุขภาพ ท้ัง
ทางกายและใจ และแนวโน้มของการ
ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม การรักษา 

1. สนับสนุนให้มีผู้ประกอบการท่องเท่ียวเชิงพุทธใน
จังหวัดปทุมธานี 
2. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
และส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
3. โฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ท้ังในส่วน
ของแหล่งท่องเท่ียว(วัด) เกจิอาจารย์และ กิจกรรม
การท่องเท่ียว (ประเพณี วัฒนธรรม) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง โอกาส แนวทางการพัฒนา 
4. มีพระสงฆ์ท่ีมีวิชา ความรู้ 
ความสามารถ ท้ัง
เกจิอาจารย์ พระนักเผยแผ่
ศาสนา ด้านเทศนาธรรม 
(S4) 
5. ชุมชนมีความร่วมมือใน
การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีทางวัดจัดขึ้น (S5) 

สุขภาพ (ท่องเท่ียวเชิงพุทธจึงเป็น
ทางเลือกท่ีดี) : (O2) 
3. ธรรมชาติ สภาพภูมิสัณฐาน ท่ีเป็น
เมืองแห่งแม่น้ าน าไปสู่การเกษตรท่ี
สมบูรณ์  เหมาะสมท่ีเป็นแหล่งทอง
เท่ียวเชิงพุทธ และเชิงนิเวศน์ รวมท้ัง
ก ระแ ส นิ ยมก าร ทั ศน ศึ ก ษ าท าง
จักรยานเป็นหมู่คณะ : (O3) 
4. การเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีความ
ทุกข์ ซ่ึงมีท้ังทุกข์ทางกาย และทางใจ 
หากมีความทุกข์แล้วมาหาท่ีพึ่งโดยการ
ท่องเท่ียววัด ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดี  : 
(O4) 

4. จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวท้ังทางน้ า และทางบก 
โดยทางน้ า การล่องเรือตามแม่น้ าเจ้าพระยาหรือ
คลองเพื่อเท่ียววัด และทางบกได้ท้ังการเดิน (walk 
rally) การปั่นจักรยานเพื่อเท่ียววัด 
5. สนับสนุน ผลักดัน การตลาดเฉพาะกลุ่ม ส าหรับผู้
นิยมเรื่องสุขภาพ (กาย-ใจ) ได้แก่ ทัวร์ท าบุญ-ไหว้
พระ 9 วัดทางน้ า ทัวร์ท าบุญ-ไหว้พระทางน้ าต่อด้วย
เดิน ปั่นจักรยาน ทัวร์เรียนรู้วิถีธรรมโดยการปฏิบัติ
ธรรม  เป็นต้น 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่ วนร่วมและรับผิดชอบการท่องเท่ียวโดย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีและให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
7. การสร้างตราสินค้า (brand) ให้การท่องเท่ียวเชิง
พุทธปทุมธานีเป็นท่ีรู้จักส าหรับนักท่องเท่ียว 

 
2) กลยุทธ์พัฒนา (กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน) หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส (WO) 

เป็นแนวทางที่จังหวัดมุ่งเน้นปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของตนเพ่ือฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 กลยุทธ์พัฒนา 
 

จุดอ่อน โอกาส แนวทางการพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา   
(W1) 
2. ไม่มีธุรกิจการท่องเท่ียวและ 
ธุรกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวใน
จังหวัดท่ีโดดเด่น (W2)   
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยังไม่
สะดวก (W3) 
4. ขาดการบูรณาการเรื่องการ
ท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐ เอกชน ภาค
วิชาการ และชุมชน (W4) 
5. ชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการ
จัดการการท่องเท่ียว การมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่ง 

1. นโยบายของภาครัฐให้ความส าคัญกับ
การท่องเท่ียวต้ังแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับประเทศ  (O1) 
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก
ท าให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะสนใจการ
ท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อสุขภาพ ท้ังทาง
กายและใจ และแนวโน้มของการตื่นตัว
เรื่องสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพ การ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธจึงเป็นทางเลือกท่ีดี 
(O2) 
3. ธรรมชาติ สภาพภูมิสัณฐาน ท่ีเป็น
เมืองแห่งแม่น้ าน าไปสู่การเกษตรท่ี
สมบูรณ์ เหมาะสมท่ีเป็นแหล่งทองเท่ียว 

 1. พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับวิถีการใช้
ชีวิตของนักท่องเท่ียวเป้าหมาย  เช่น ทางทีวี
ดิจิตอล เว็ปไซต์ แอ็พพลิเคชั่นบนมือถือ เฟซบุ๊ก 
บล็อก เป็นต้น 
2. พัฒนาสนับสนุนธุรกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว
ต่างๆ 
3. พัฒนาระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่
ป้ายบอกทาง การพัฒนา/ปรับปรุงระบบขนส่ง เช่น 
ท่าเรือ ท่าน้ า ท่ารถ 
4. พัฒนาระบบการบูรณาการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
พุทธ 
5. พัฒนาระบบการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว เช่น  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

จุดอ่อน โอกาส แนวทางการพัฒนา 
เรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงพุทธ
(W5) 
6. ความเสื่อมโทรมของวัดท้ังที่เกิด
จากกาลเวลาและเกิดจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ (W6) 

เชิงพุทธ และเชิงนิเวศ รวมท้ังกระแส
นิยมการทัศนศึกษาทางจักรยานเป็นหมู่
คณะ (O3) 
4. วัดเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจที่ดี เนื่องจากวิถี
ชีวิตท่ีรีบเร่ง แข่งขัน สร้างความเครียด
ส่งผลต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ตามมาท้ัง
โรคทางกายและทางใจ (O4) 

สร้างพิพิธภัณฑ์ ป้ายบอกประวัติความเป็นมา ป้าย
บอกความรู้ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม  
6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
7. ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟู และปรับปรุง
วัดท่ี และภูมิทัศน์ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
8. โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
เจ้าอาวาส ชุมชน อปท ในด้านการท่องเท่ียว การ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดี เป็นต้น 

 
3) กลยุทธ์ป้องกัน (กลยุทธ์การสร้างเสริมโอกาส) หรือ กลยุทธ์จุดแข็งกับภัยคุกคาม (ST) 

เป็นแนวทางการพัฒนาที่จังหวัดใช้จุดแข็งมาลดทอนอิทธิพลของภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 กลยุทธ์ป้องกัน 
 

จุดแข็ง ภัยคุกคาม แนวทางการพัฒนา 
1. มี แหล่ งท่องเท่ี ยวเชิ งพุ ทธ ท่ี
หลากหลาย (S1) 
2. มีวัฒนธรรมไทย-รามัญดั้งเดิมท่ี
เป็นเอกลักษณ์ (S2) 
3. ความพร้อมของโครงสร้ า ง
พื้ นฐานและโครงข่ าย เส้ นทาง
คมนาคม (S3) 
4. มี พ ร ะ ส งฆ์ ท่ี มี วิ ช าค ว าม รู้ 
ความสามารถ ท้ังเกจิอาจารย์ พระ
นักเผยแผ่ศาสนา ด้านเทศนาธรรม 
(S4) 

1. ภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม 
โบราณสถานเสียหาย เสื่อมโทรม ตล่ิง
ทรุด ถนนแยก (T1) 
2. ความขัดแย้งทางการเมือง จาก
ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 
ท าให้ขาดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ 
ช่วยกันพัฒนาจังหวัด เกิดภาพลักษณ์ท่ี
ไม่ดีต่อจังหวัด (T2) 
3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคม
ชนบทสู่สังคมเมือง อาจท าให้คนรุ่น
ใหม่ไม่สนใจสืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงาม (T3) 
 

1. การบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
2. การบริหารความเสี่ยงจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง 
3. การบริหารความเสี่ยงจากการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
4. การสร้างความสามัคคีโดยใช้วัด/
เกจิอาจารย/์งานบุญประเพณี เป็นจุด
เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ กัน
พัฒนาจังหวัดปทุมธานี 
5. การท่องเท่ียวเชิงพุทธเน้นความสงบ
ทางจิตใจ จึงเป็นประโยชน์ในการ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
6. การบูรณะปฏิสังขรณ์วัด การท่ีจะ
พัฒนาวัดต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย (ร่วมแรง ร่วมคิด 
ร่วมกันพัฒนา) 

 

4) กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (กลยุทธ์การลดวิกฤตและภัยคุกคาม) หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับภัยคุกคาม 
(WT) เป็นแนวทางการพัฒนาที่จังหวัดพยายามลดจุดอ่อนภายในจังหวัด ในขณะเดียวกันก็พยายาม
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม ซ่ึงแสดงไว้ในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 กลยุทธ์หลีกเลี่ยง 
 

จุดอ่อน ภัยคุกคาม แนวทางการพัฒนา 
1. การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
(W1) 
2. ไม่มีธุรกิจการท่องเท่ียวและ
ธุรกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวใน
จังหวัดท่ีโดดเด่น (W2)   
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยัง
ไม่สะดวก (W3) 
4. ขาดการบูรณาการเรื่องการ
ท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐ เอกชน 
ภาควิชาการ และชุมชน (W4) 

1. ภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม โบราณสถาน
เสียหาย เสื่อมโทรม ตลิ่งทรุด ถนนแยก  (T1) 
2. ความขัดแย้งทางการเมือง จากความ
คิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน ท าใหข้าด
ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันพัฒนา
จังหวัด เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อจังหวัด (T2) 
3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทสู่
สังคมเมือง อาจท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบ
ทอดวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม (T3) 

1. สร้างเครือข่ายด้านการท่องเท่ียว 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท้ังจากภัย
ธรรมชาติ ความแตกต่างทางการเมือง 
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สังคมเมือง 
3. การจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ภูมิใจ ในวิถีชีวิต ศิลปะ 
ประเพณีที่ดีงามตลอดจนวัฒนธรรม และ 
ช่วยสืบสาน ถ่ายทอดต่อชนรุ่นต่อๆ ไป 
 

 

 
2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบย่ังยืนจังหวัดปทุมธานี 

 จากแนวทางในการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถน ามาจัดกลุ่มตาม
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ที่สอดคล้องแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ได้ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงทัศนียภาพของวัด ภูมิทัศน์ และ บริเวณวัด  โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ เช่น การจัดสวนรุกขชาติในบริเวณวัดเพ่ือความสวยงามและเป็นแหล่ง
เรียนรู้พันธุ์ไม้, การจัดสวนสมุนไพร, การรักษาความสะอาดของบริเวณวัด, การจัดสถานที่จอดรถให้
เพียงพอ และ โครงการห้องน้ าวัดสะอาด เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง/สร้างท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควร
ด าเนินการ เช่น โครงการ 1 ต าบลริมน้ า 1 ท่าเทียบเรือมาตรฐาน และ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
วัด เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวและการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่น พิพิธภัณฑ์รามัญปทุมธานี, 
พิพิธภัณฑ์วัดเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาที่ส าคัญ, โครงการจัดท าป้ายบอกทาง ป้ายบอกแหล่ง
ที่ตั้งของวัด, โครงการจัดท า/ปรับปรุงป้ายแสดงประวัติ ความเป็นมาของโบราณสถานในวัด   
โครงการจัดท าคู่มือการท่องเที่ยวของวัด โครงการพัฒนา/จัดท าwebsiteวัดในจังหวัดปทุมธานี เป็น
ต้น 
 กลยุทธ์ที่ 4 การเชื่อมโครงข่ายการสัญจรทางน ้า   โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควร
ด าเนินการ เช่น โครงการเส้นทางการสัญจรทางน้ า, โครงการท่องเที่ยวทางแม่น้ าเจ้าพระยาและ 
โครงการท่องเที่ยวทางล าคลอง เป็นต้น 
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 กลยุทธ์ที่ 5 การเชื่อมโครงข่ายการสัญจรทางน ้า และ ทางบก  โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการเชื่อมต่อทางคลอง-แม่น้ า, และ โครงการท่องเที่ยวโดยทางรถไฟ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิด
ความย่ังยืน 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรมรามัญ  โดยมีโครงการที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการ
การจัดการความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน โดยการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาและสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้ยั่งยืนต่อไป 
 กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีโครงการที่ควร
ด าเนินการ ได้แก่ โครงการการจัดการความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านทางด้านอาหาร สมุนไพร แพทย์
แผนไทย เพ่ือเกิดการพัฒนาอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถต่อไป และ โครงการการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร  
 กลยุทธ์ที่ 3  การเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม   โดยมี โครงการ/กิจกรรม ที่ ควร
ด าเนินการ เช่น จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ
และสนใจมาท่องเที่ยว โครงการยุวมัคคุเทศก์ โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ โครงการการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี เป็นต้น  
 กลยุทธ์ที่ 4  การมีส่วนร่วมของชุมชน กับภาครัฐทั งจากท้องถิ่นและส่วนกลาง 
ภาคเอกชน  ในการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โดยมีโครงการที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการบูรณะ
วัดที่ช ารุดทรุดโทรมจากกาลเวลา หรือจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ โครงการฟ้ืนฟู เผยแพร่ วัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพระดับมาก
ให้มีผู้รู้จักและมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม โครงการประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ 
ในปทุมธานีที่โดดเด่นน่าสนใจ โครงการเชื่อมโยงภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งทางด้าน อาหาร วิถีชีวิต น ามา
สืบสาน(เยาวชนเรียนรู้) เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี  และโครงการถวายความรู้แก่เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาวัดให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางธรรมชาติ วิถีชีวิต 
ประวัติศาสตร์  โดยมีโครงการที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ของวัด โดยเลือกจากวัดที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ตั งในจังหวัดปทุมธานี  โดยมี
โครงการหรือกิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่นโครงการจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ให้มีการศึกษา
ในหัวข้อจังหวัดปทุมธานี  การศึกษาประวัติศาสตร์ ให้มีเรื่องของจังหวัดปทุมธานี การศึกษาดนตรี 
การฟ้อน การร า ที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย รามัญ หรือมอญ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส าหรับยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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 กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับภัยธรรมชาติ ความแตกต่างการเมือง การ
ปรับเปลี่ยนทางสังคม  โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรองการเสื่อมโทรมของวัดจากกาลเวลา และ นักท่องเที่ยว โครงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรองรับภัยธรรมชาติ  โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับความแตกต่าง
ทางการเมือง และโครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนทางสังคม เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับวิถีชีวิต โดยเชื่อมโยงและจัดให้มีที่พัก
แบบ โฮมสเตย์และจัดพักรับประทานอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อ และแวะซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ ได้แก่ โครงการเที่ยววัด พักโฮมสเตย์เรียนรู้วิถี
ชีวิตการเกษตร (ท านา ท าสวนผัก สวนกล้วยไม้) โครงการเที่ยววัด พักโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิต ไทย-
รามัญ โครงการเที่ยววัด เรียนรู้พืชสมุนไพร และโครงการเที่ยววัดออกก าลังกาย (เดิน-ปั่นจักรยาน) 
บริหารจิตใจ (ถือศีล นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม) เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธจากทุกภาคส่วน  โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการรวมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวจังหวัด
ปทุมธานีระดับต าบลอ าเภอและระดับจังหวัด โครงการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวเชิงพุทธปทุมธานี
และโครงการจัดอบรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 กลยุทธ์ที่ 2  การให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัดที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม  โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ควรด าเนินการ เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ โครงการมัคคุเทศก์ของท้องถิ่นแนะน านักท่องเที่ยว  
โครงการมัคคุเทศก์มืออาชีพ โครงการยุวมัคคุเทศก ์โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ โครงการท าแผนที่
วัดในจังหวัดปทุมธานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด โครงการให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพิจารณา
พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต โครงการจัดท าพิพิธภัณฑ์รามัญ กลุ่ม สามโคก โครงการ
การสืบสานศิลปะการแสดง ดนตรี ปี่พาทย์ของมอญ โครงการส่งเสริมปรับปรุงสมบัติทางธรรมชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โครงการอบรมชุมชนเพ่ือเป็นเจ้าบ้านที่ดี และโครงการจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและให้มีกิจกรรมที่ชุมชนแสดง หรือถ่ายทอดความรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม (Cluster) โดยมีชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 
 Cluster 1 ท่องเที่ยววัดริมแม่น้ าเจ้าพระยา (เมือง สามโคก) 
 Cluster 2 ท่องเที่ยววิถีไทย รามัญ (เมือง สามโคก ลาดหลุมแก้ว) 
 Cluster 3 ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลอง (ธัญบุรี) 
 Cluster 4 ท่องเที่ยวท าบุญไหว้พระทางรถโดยสารประจ าทาง (คลองหลวง ล าลูกกา 
ธัญบุรี หนองเสือ) ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น  โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ ได้แก่ โครงการ อบรมการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมด้านการ
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ท่องเที่ยว (SME) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่พัก ร้านอาหารและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว โครงการอบรมด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  โครงการอบรมอบรมมัคคุเทศก์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ โครงการอบรมอบรมด้ านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการโฮมสเตย์    
โครงการอบรมสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี โครงการตามรอยเกจิอาจารย์ และโครงการน าเที่ยวจากสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีนักท่องเที่ยวมาจ านวนมาก โดยเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งอื่นให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม   โดยมี
โครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวิถีชีวิตรักษา
ความเป็นท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่  โครงการจัดท าคู่มือส าหรับการท่องเที่ยว 
โครงการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดปทุมธานี โครงการสร้างโฆษณา การท่องเที่ยว
เชิงพุทธปทุมธานีมีความสุข สงบ ปลอดภัย และ ประหยัด 
 กลยุทธ์ที่ 2  การจัดท้าสิ่งที่สนับสนุนการท่องเที่ยว  โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควร
ด าเนินการ ได้แก่ โครงการจัดท าแผนที่เส้นทางแผนที่ท่องเที่ยว โครงการแนะน าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ข้ึนชื่อของปทุมธานี ก๋วยเตี๋ยวเรือ และโครงการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถน ามาจัดกลุ่มตามยุทธ์ศาสตร์ 5 ด้านของ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) และ
ได้เพ่ิมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามที่ได้จากการประชุมระดมสมองกับนักวิชาการ การ
ประชุมสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การบริหารกลยุทธ์ และผู้บริหารของจังหวัดปทุมธานี ได้ยุทธศาสตร์เป็น 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาและการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม (Cluster) 
โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธ์ศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงพุทธและมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามแต่ละยุทธศาสตร์  จากผลการวิจัยที่ได้ยุทธศาสตร์เช่นนี้ เป็นเพราะ
การที่นักวิจัยได้สัมผัสกับบริบทของชุมชนและวัดทุก ๆ วัด ตลอดจนการออกแบบการวิจัยที่ให้คลอบ
คลุมประเด็นในด้านต่าง ๆ โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และศักยภาพของวัด ด้วยการสัมภาษณ์พัฒนาการจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
กิจการพระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนาผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ งโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม
กับผู้น าชุมชน และ พระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีประชุมระดมสมองกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และมีการ
การสนทนากลุ่มร่วมกับนักวิชาการ ผู้น าชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
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ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทราบปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างดี จึงสามารถเสนอแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างหลากหลาย
ตรงประเด็น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. จากการประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อยืนยันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน 
และเนื่องจากจังหวัดมีการน าเรื่องการท่องเที่ยวเข้าไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของจั งหวัด ดังนั้น จังหวัด
สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป 
 2. เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นสหวิทยาการ ต้องอาศัยผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมาร่วมกันบริหาร
จัดการดังนั้น เรื่องการประสานงาน และช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญ ควรมีผู้ที่
เชี่ยวชาญทั้งด้านการวางแผน การบริหารจัดการ โดยภาครัฐ (รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ) ควรให้การ
สนับสนุน ก ากับดูแล และร่วมมือกับภาคท้องถิ่น (อปท. อบจ. อบต.) เนื่องจากภาคท้องถิ่นมี่หน้าที่
ดูแลวัดโดยตรงและมีงบประมาณ ดังนั้นภาคท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วย  
 3. ผู้น ามีความส าคัญที่จะท าให้การท่องเที่ยวเชิงพุทธเกิดขึ้นได้ และมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันและบริหารจัดการ ซึ่งผู้น าในการที่จะท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่
ส าคัญได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เป็นต้น) ผู้น าท้องถิ่น (นายก อบต. นายก 
อบจ.) ซึ่งหากผู้น าเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธจะท าให้ประสบผลส าเร็จได้ เช่น วัดโบสถ์ (สามโคก) มีเจ้าอาวาสที่มีความสามารถทางด้าน
การบริหารจัดการ วัดจึงมีการพัฒนาจนมีนักท่องเที่ยวมาวัดเป็นจ านวนมาก วัดสิงห์ มีนายก อบต. ที่
มีความสามารถซึ่งช่วยพัฒนาวัดและท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ กับวัดได้  วัดศาลาแดง มีผู้ใหญ่บ้านที่มี
ความเป็นผู้น า มีความคิดที่จะดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของมอญไว้ และสามารถที่ จะท าให้
ชุมชนมาร่วมมือช่วยกันดูแลและพัฒนาวัดจนวัดมชีื่อเสียงและชุมชนมีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย 
 4. ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
อย่างยั่งยืนได้ ยกตัวอย่างเช่นที่วัดศาลาแดง ชุมชนศาลาแดงมีส่วนร่วมทั้งในการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ทั้งร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน เพราะตระหนักในความเป็นเอกลักษณ์ และมีความภูมิใจในวิถีชีวิตของ
ตนเอง จึงสามารถที่จะรักษาประเพณี วัฒนธรรมของชาวรามัญไว้ได้ และร่วมกันพัฒนาวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว โดยมีลักษณะของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพราะมีน้ าใจให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
 5. ชุมชนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันบริหารจัดการ โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุน
ต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน การกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีร่วม
แรง ร่วมใจ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี  
 6. การประสานงานในการอ านวยความสะดวกและการขับเคลื่อนของภาครัฐต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีความส าคัญมาก เพราะการท่องเที่ยวเป็นการน าทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ ทั้งที่เป็นสิ่งของ
วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติแล้วยังรวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ 
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ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเกือบทุกภาคส่วนของราชการ ทั้งส่วนที่ต้อง
รับผิดชอบโดยตรง และส่วนที่ช่วยสนับสนุน เช่นกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก 
กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น จังหวัดปทุมธานีมียุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ว่าด้วยการท่องเที่ยวดังนั้น
จ าเป็นต้องมีการประสานขอความอนุเคราะห์กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดันและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยในลักษณะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เกิดขึ้น โดยการบูรณาการ
วิธีการท่องเที่ยวแบบผสม เช่นเที่ยววัดชมสวนผลไม้ เที่ยววัดชมวิถีชีวิต ชมพิพิธภัณฑ์แล้วต่อด้วยการ
ไปดูการปลูกข้าว แล้วเข้าวัด  
 2. เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีมีปราชญ์ชุมชนด้านต่าง ๆ อยู่มาก เช่น ด้านการเกษตร 
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านพืชสมุนไพร จึงควรมีการท าวิจัยในการจัดการความรู้เพ่ือให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป 
 3. สามารถที่จะน าวิธีการในการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือท าการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 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 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ของชุมชนโดยเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี” ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ได้รับการเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัยจึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ และ
งานวิจัยนี้จะส าเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงาน และผู้มีส่วน
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและ 
ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทยและเพ่ือเสนอแนะแนวทาง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที ่จะเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย 
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทยให้สามารถแข่งขันระหว่างประเทศในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบทอย่าง
รวดเร็วได้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี โดยการน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
มาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัยเรื่องเดียวกัน แล้วน าผลการวิจัยมาสรุปร่วมกันเพ่ือที่จะตอบ
ค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้น การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย แล้วน า  
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาสร้างข้อค าถามส าหรับด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการ
ประชุมกลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า การจัดท า
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นกระบวนการวิจัยที่ด าเนินการเพื่อพิสูจน์ผลการวิจัย (รูปแบบ) และยืนยันผลการวิจัยว่าถูกต้อง 
สมบูรณ์ และสามารถน ารูปแบบที่ผู้วิจัยเสนอไปใช้ในการด าเนินการได้จริงในอนาคต กลุ่มตัวอย่าง    
ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งได้รับ 
การคัดสรรจากส่วนราชการมาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. 1) เพื่อตอบแบบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน 364 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  ผู้ใช้งาน
ผู ้ผ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนา         
นักบริหารระดับสูง จ านวน 12 คน เพ่ือการจัดประชุม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสถิติเพื่อ
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สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และโปรแกรมสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) และน าโมเดลที่ค้นพบได้ไปจัดท าการประชุมกลุ่ม  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงของไทยที่ได้จากการวิจัยแบบผสานวิธี คือ “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า 
แบบบูรณาการ” โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง
ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาวิธีการปรับปรุง
กระบวนงานและวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการพัฒนาเฉพาะบุคคล การเรียนรู้  
เพ่ือสร้างทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วมและการสร้างคุณค่าในการท างาน การพัฒนาสมรรถนะทาง     
การบริหาร การเทียบเคียง และการเรียนรู้โดยใช้แบบอย่างที่ดี การประเมินแบบ 360 องศา แล้วน ามา
แก้ไขปรับปรุง และการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์  และปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู ้ที ่จะเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย ได้แก่ การพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูงของไทย โดยต้องพัฒนาสมรรถนะ
ตามองค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าและการบริหารอย่างมืออาชีพ วิสัยทัศน์และการบริหารคน การวาง
กลยุทธ์ภาครัฐและความรอบรู้ในการบริหาร ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง  
การสอนงานและการมอบหมายงาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส าคัญอีก คือ ความพร้อมของผู้ที่จะได้รับ
การพัฒนา เช่น ทักษะของการเป็นผู้บริหาร สมรรถนะทางการบริหารตามที่นักบริหารระดับสูงพึงมี  
ซึ่งการตัดสินใจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาภาวะผู้น า ความสามารถในการท างานให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ การมีความช านาญในงาน การเป็นทีมงานที่ดี การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้านจริยธรรม 
คุณธรรม และที่ส าคัญคือด้านมีจิตมุ่งบริการ ผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 
เพราะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สร้างความเป็นผู้น า ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาเพื่อให้พร้อม
ส าหรับการเลื่อนสู่ต าแหน่งในระดับสูง เป็นตัวแทนส าหรับการสืบทอดต าแหน่ง  และระบบ Career 
Path ของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีการวางระบบการสืบทอดต าแหน่งและให้ข้าราชการ เดินทาง    
ตามระบบที่ก าหนดไว้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมหรือเอ้ือให้ข้าราชการมีความพร้อมในการที่จะได้รับ
การพัฒนาภาวะผู้น าต่อไปได้  
 
ค าส าคัญ : 
 ภาวะผู้น า ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 

ABSTRACT 
 The proposes of this research were to study the patterns and approaches  of 
leadership and competencies’ development of those eligible to be appointed to the 
executive positions of the Thai public sector as well as to propose approaches and 
patterns of the aforesaid development, and also to find out contributing factors to the 
development of public sector executives that will enhance national competitiveness 
in a fast paced environment. This research combines the qualitative and quantitative 
methods and draw conclusions together to conclusively answer the research question. 
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A questionnaire was used for a quantitative collection of data from sample groups and 
analysed statistically for the research objectives. Then after, its results were set as 
questions for a qualitative research method through experts and specialists of 
leadership development, leadership training course designers and stakeholders in a 
focus group meeting; thus under the research framework. Qualitative research method 
is a process to prove and confirm the accuracy of research and to further entail 
application in the future. The sample group includes 364 participants from those 
holding the position of directors of not less than two years, or those with equivalent 
positions of not less than two years as per the criteria and conditions set by C.S.C, and 
those selected by government agencies to attend the Civil Service Executive 
Development Program: Visionary and Moral Leadership. Experts and specialists 
includes twelve of those in management and human resource development of the 
public and private sectors, those attended the CSED Program and its users.  Acquired 
data were analysed by qualitative program. The quantitative research procedure was 
done through Structural Equation Modeling (SEM) of which   a model was set in the 
aforesaid focus group meeting.  

The results of this research showed that integrative leadership management 
model of public sector executives includes progressive work process and method 
improvement, individual development plan, team building, shared value, managerial 
competency development, benchmarking and best practice; 360 degree appraisal, 
and personality and EQ development. Furthermore, supporting factors of leadership 
development of the public sector executives include management competency 
consisting of professional leadership management, vision and human resource 
management, strategic planning and knowledge of management, competence       to 
lead changes, self control, coaching and delegation. Other vital factors are readiness 
of course participants such as managerial skills and appropriate managerial 
competencies. Decision making is a vital factor leading to the development of 
leadership, performance team skills, integrity and ethics; other important factors are 
public service consciousness and higher ranking chiefs since they are creators and 
supporters of such development to prepare for higher position promotions, to be 
successors and to set career paths within the organizations. If the departments apply 
succession plans and perform accordingly, it will be one vital key success factor to 
support the readiness of leadership development. 
 
Keywords : 
 Leadership, Public Sector Executives, Competitiveness 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ       
ในการแข่งขัน เพราะประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงย่อมมีระดับความสามารถ ในการ
ผลิต (Productivity) ที่สูง ท าให้สามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้ ซึ่งสถาบันที่จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก มีอยู่ 2 สถาบัน คือ World 
Economic Forum (WEF) และสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development: IMD) ซึ่งจัดอันดับแตกต่างกันไปตามดัชนีวัดค่าด้านต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เพ่ือสะท้อน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกที่จัดอันดับ (International Institute for Management 
Development, 2015) จากผลส ารวจการจัดอันดับในปี 2016  ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นมาอยู่ใน
อันดับที่ 28 จาก 61 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลส ารวจในปี 2016 ฮ่องกง และสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาอยู่
อันดับที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตกไปเป็นอันดับที่ 3 ในการจัดอันดับของ 
International Institute for Management Development (IMD) มีการพิจารณา 4 ด้าน คือ สภาวะ
เศรษฐก ิจ  (Economic performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government efficiency) 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ปรากฏว่า
ปัจจัยที่ไทยมีอันดับดีที่สุด คือ สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 13 จาก 61 ประเทศ เท่ากับเมื่อปี 
2014 ในขณะที่ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับดีขึ้นถึง 4 อันดับ จากอันดับที่ 27 เป็น
อันดับที่ 23 ส่วนด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานกลับมีอันดับที่ลดลง 1 และ 3 
อันดับเป็นอันดับที่ 25 และ 49 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
 แม้ว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่การ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านย่อมจะสร้าง
ความแข็งแกร่งของศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเร่งพัฒนา
ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นให้
ความส าคัญในด้านประสิทธิภาพภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องกรอบการบริหารด้านสังคม ความเสี่ยงต่อ
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การรับสินบนและการคอรัปชั่น และความโปร่งใสของภาครัฐ  
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประเทศไทยให้ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นได้ ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐนั้น ภาวะผู้น าในระบบ
ราชการมีบทบาทส าคัญอย่างมาก  
 ระบบราชการไทยเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาความด้อย
ประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการไทยยังเป็นระบบดั้งเดิม (Traditional 
bureaucracy) ขาดความทันสมัยในการบริหารจัดการ ท าให้ผลการด าเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่ า และยังไม่ค านึงถึงความคุ้มค่าและคุณค่าของเม็ดเงิน (Value for money) อัน
ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยด้านความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเป็นอย่างมาก (สภาปฏิรูป
แห่งชาติ, 2558) ผู้น าภาครัฐหรือข้าราชการระดับสูงในปัจจุบันจึงต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือ
สามารถสร้างหรือผลักดันแรงจูงใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OEDC, 2001) ต้องเป็นผู้น าที่มีศักยภาพสูงและมี
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คุณสมบัติที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแรงเสริมให้การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นข้าราชการระดับสูงต้องเน้นบทบาทของนักบริหารในการเป็นผู้น าการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างหรือน าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ในหน่วยงาน และมีขีด
ความสามารถในการน าประเทศสู่การแข่งขันระดับสากล และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในด้านการบริหารอย่างถูกต้องและสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จึงท าให้ข้าราชการระดับสูงต้องมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีสมรรถนะแตกต่างจากภาวะผู้น าทั่วไป 
 ดังนั้น ถึงแม้การที่ระบบราชการไทยจะมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีการ
เรียนรู้ พัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่อง แต่ระบบข้าราชการระดับสูงของไทยก็เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่
จะท าให้ระบบราชการสามารถขับเคลื่อนประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ให้ก้าวหน้าทันสมัย และมีขีดสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับระบบข้าราชการประเภทบริหารของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีความน่าสนใจศึกษารูปแบบและ    
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของประเทศไทย  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทยในปัจจุบันเอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า
หรือไม่ อย่างไร รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภท
บริหารระดับสูงเป็นอย่างไรและควรพัฒนาอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทยและเพ่ือเสนอแนะแนวทางรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภท
บริหารระดับสูงของไทยให้สามารถแข่งขันระหว่างประเทศในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบท
อย่างรวดเร็วได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี เป็นการน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัยเรื่องเดียวกัน แล้วน าผลการวิจัยมาสรุปร่วมกัน
เพ่ือที่จะตอบค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้น (Creswell, J. W. & Clark, V. L., 2007 อ้างถึงใน รัตนะ    
บัวสนธ์, 2554) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม จ านวน 375 ชุด 
จากประชากร คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้
ด ารงต าแหน่งอื่นที ่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีตาม
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี 
หรือนักบริหารระดับสูงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งมีจ านวนประชากร (N) ทั้งสิ้น 6,015 คน (ส านักงาน 
ก.พ., 2556ก) ผู้วิจัยมีวิธีในการสุ่มตัวอย่าง คือ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non 
probability sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ เล ือกกลุ ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย ลักษณะของกลุ่มที่เลือกก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย (Cohen & Manion, 1989) การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน 
ที่ร้อยละ +5 ตามสูตรของ Yamane (1973) ดังนี้ 
  สูตร n =                     N 

        1 + N(e)2 
 

  โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N คือ จ านวนประชากร 
   e คือ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
  แทนค่า      n       =             6,015                    =   375.06 
         1+ (6,015)(0.05)2 
 ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเท่ากับ 375 คน ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และโปรแกรม
สมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย สัดส่วนของค่าไค-สแควร์และค่า
องศาอิสระ น้อยกว่า 3.0 ที่ระดับความน่าจะเป็นมากกว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of 
fit index: GFI) และระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted goodness of fit index: AGFI) 
ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (Root mean square 
error of approximation: RMSEA) ต้องมีค่าเข้าใกล้ 0 (สุภมาศ  อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการประชุมกลุ่ม 
(Focus group) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า การ
จัดท าหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 12 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ   
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่า 2 ปีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือนักบริหารระดับสูงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 375 คน ซึ่งได้รับการคัดสรร
จากส่วนราชการมาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส. 1) จ านวนทั้งสิ้น 375 คน ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการจัด
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ประชุมกลุ ่ม โดยจะด าเนินการประชุมกลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
2) ผู้ใช้งานผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส. 1) และหลักสูตรเสริมหลักสูตร (ส.นบส.) และ 3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) และหลักสูตรเสริมหลักสูตร (ส.นบส.) และโครงการ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอ่ืน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ     
ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด มีค าตอบให้เลือกตามแบบ Likert rating scale 
ในส่วนท้ายของแบบสอบถามมีค าถามแบบปลายเปิดจ านวนหนึ่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการอธิบายหรือขยายความการตอบค าถามบางประเด็น 
ซึ ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูล  และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้ประเด็นค าถามจากผลการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus group)   
 
ผลการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
ของไทยที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการบริการสาธารณะและเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของประเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า    
ที่ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
 1. การปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 2. การฝึกอบรมและการพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 3. การเรียนรู้เพ่ือสร้างทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วม และการสร้างคุณค่าในการท างาน  
 4. การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
 5. การเทียบเคียง (Benchmarking) และการเรียนรู้โดยใช้แบบอย่างที่ดี (Best practice)  
 6. การประเมินแบบ 360 องศา แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง 
 7. การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
 ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทย ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ระดับสูงของไทย โดยต้องพัฒนาสมรรถนะตามองค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าและการบริหารอย่างมือ
อาชีพ วิสัยทัศน์และการบริหารคน การวางกลยุทธ์ภาครัฐและความรอบรู้ในการบริหาร ศักยภาพเพ่ือ
น าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 
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ตารางที่ 1  ค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ  
   ผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย  เพ่ือเพ่ิมขีด  
   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลังปรับโมเดล 
 

ค่าดัชนี 
เกณฑ์ที่ใช้
พิจารณา 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

X2 p > 0.05 107.819 ผ่านเกณฑ์ 
X2/ df < 2.00 1.172 ผ่านเกณฑ์ 
GFI > 0.90 0.967 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > 0.90 0.945 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > 0.90 0.993 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.022 ผ่านเกณฑ์ 
 
(Schumacker & Lomax, 2010) 
 

 
 
ภาพที่ 1  โมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ

ประเภทบริหารระดับสูงของไทย เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลัง
ปรับโมเดล 
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 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาดัชนีปรับโมเดล (MI) พบว่า ค่าดัชนีที่มีค่ามาก
ที่สุดที่โปรแกรมเสนอแนะและการปรับโมเดลได้เพ่ิมเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสังเกตได้และหยุดปรับโมเดลสมการ เมื่อได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องโมเดล 
(Schumacker & Lomax, 2010) ท าให้ได้โมเดลสุดท้ายคือ โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ดังนั้น โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงของไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ 
 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทยที่ได้จากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าแบบบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง
ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย คือ 
  1.1  การปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
รวมถึงการสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and mentoring) 
  1.2 การฝึกอบรมและการพัฒนาเฉพาะบุคคล เน้นการพัฒนาตนเอง (Self-development) 
หรือการให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ประจ าไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานอ่ืนเป็นการชั่วคราว (Secondment) รวมถึงการเรียนรู้ผ่าน e-Learning/ Tele conference 
  1.3  การเรียนรู้เพื่อสร้างทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วม และการสร้างคุณค่าในการท างาน 
การมอบหมายงาน (Assignment) 
  1.4  การพัฒนาโดยเน้นสมรรถนะทางการบริหาร 
  1.5  การเทียบเคียง (Benchmarking) และการเรียนรู้โดยใช้แบบอย่างที่ดี (Best practice) 
  1.6  การประเมินแบบ 360 องศา 
  1.7  การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ และมีจิตมุ่งบริการสาธารณะ  
โดยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแบบบูรณาการ ดังภาพที่ 
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ภาพที่ 2 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบบูรณาการ 

หลักสูตร 
 

การพัฒนา 
- การบรรยายพิเศษ 
- หลักสูตรการพัฒนา 
- การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 
การเรยีนรู ้
- การสอนงานและระบบ 
พ่ีเลี้ยง 
- การพัฒนาตนเอง 
- เรียนรู้งานทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 
การคัดสรรเข้า
รับการพัฒนา 
ในหลักสูตร  
การพัฒนา 
นักบริหาร 
ระดับสูง 

การพัฒนาสมรรถนะ 
- การเน้นวิสัยทัศน์และ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
- การจัดการแบบบูรณา
การ 
- การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 

ข้าราชการที่ผ่าน 
การพัฒนาภาวะ
ผู้น าท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการเสนอ
ช่ือเพื่อแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการ

ประเภทบริหาร
ระดับสูง 

ภาวะผู้น า
ข้าราชการ

ประเภทบริหาร
ระดับสูงที่เพ่ิมขีด

ความสามารถ 
ในการขับเคลื่อน

นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร ์
ให้สามารถ

แข่งขันระหว่าง
ประเทศได ้

กระบวนการพัฒนา/ 
เรียนรู้ 

- มีมุมมองในระดับสากล 
- สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
- มีทักษะภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางบริบท 

ผลจากการเรียนรู้และพัฒนา 
ตามหลักสูตรภาวะผู้น าของ ผู้
ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งขา้ราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 

1.  ความพร้อมของผู้ที่จะได้รับการพัฒนา 3.  ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีจติมุ่งบริการ 5.  ระบบเส้นทางสายอาชีพของหน่วยงาน 
2.  ความสามารถในการท างานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 4.  ผู้บังคับบัญชา     
        

ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งขา้ราชการประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
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 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าที่ได้จากการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบไปด้วย 
  2.1 ความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูง คือ 
พร้อมทั้งความรู้ สมรรถนะทางการบริหาร และพฤติกรรม 
  2.2 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีความช านาญในงาน (Expertise) การเป็นทีมงานที่ดี  
  2.3 การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านจริยธรรม คุณธรรม และที่ส าคัญ คือ ด้านมีจิตมุ่ง
บริการ (Service mind) 
  2.4 ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้สร้างความเป็นผู้น า ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาเพ่ือให้พร้อมส าหรับการเลื่อนสู่ต าแหน่ง
ในระดับสูง เป็นตัวแทนส าหรับการสืบทอดต าแหน่ง 
  2.5 ระบบ Career path ของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีการวางระบบการสืบทอด
ต าแหน่ง และให้ข้าราชการเดินทางตามระบบที่ก าหนดไว้ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมหรือเอ้ือให้
ข้าราชการมีความพร้อมในการที่จะได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าต่อไปได้ 
 จากการวิจัยแบบผสานวิธีที่ผู้วิจัยค้นพบนั้น พบว่าทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย เชิง
คุณภาพ ข้อค้นพบมีความสอดคล้องกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากที่ผู ้ว ิจัยได้สรุปข้อค้นพบ
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยยังได้พบว่ามีปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า ได้แก่ 
 1. ระบบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับการพัฒนา ส่วนราชการหรือหน่วยงานจะ
คัดเลือกคนที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมส าหรับการเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงเพราะหน่วยงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่ขาด  
การประเมินความรู้ความสามารถและความพร้อมของผู้ที่จะเข้ามาอบรมว่าพร้อมส าหรับการเข้ารับ
การพัฒนาเพื่อขึ้นสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 
 2. วัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการ คือ พิจารณาจากบุคคลที่อาวุโสสูงสุดในต าแหน่ง
อ านวยการเพื่อมารับการพัฒนา ท าให้คนที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แต่อาวุโส  
น้อยกว่าไม่ได้รับโอกาสส าหรับการเข้ามารับการพัฒนา ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น Key person 
ส าหรับภารกิจหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน ท าให้ไม่มีเวลาส าหรับการเข้ารับการพัฒนาหรือการอบรม
นอกจากนี้วัฒนธรรมของข้าราชการไทยอีกด้านที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า คือ การไม่กล้าตัดสินใจ
เพราะอยู่ภายใต้อ านาจของนักการเมือง  
 3. ผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นส่วนส าคัญเพราะผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีความตั้งใจอยากเรียน 
ตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารหน่วยงานของตน มีความ
จริงจังและเข้มข้นในการเรียนรู้ คือ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมี Learning to learn คือความตั้งใจที่จะ
เรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ และหลังจากจบการอบรมหรือพัฒนาไปแล้ว ต้องเปิดประเด็นการเรียนรู้ให้ต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงได้ด้วย ส าหรับหลักสูตร/วิธีการอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า เพราะ
หลักสูตรหรือวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับการพัฒนาได้และปัจจุบัน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะจัดท าหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของหน่วยงานอยู่แล้ว 
เพียงแต่หากต้องเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นนักบริหารระดับสูงต้องเข้ารับการพัฒนาเพิ่มเติม     
ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ.  
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 4.  ระบบการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ปัจจุบันการแต่งตั้งข้าราชการ
ระดับสูงของไทยเป็นระบบปิด  
 5.  งบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ มักมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ การ
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาส าหรับผู้จะเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น งบประมาณค่าใช้จ่ายจะสูง
กว่าการจัดหลักสูตรในระดับที่ต่ ากว่า  
 6.  ระยะเวลาส าหรับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนระยะเวลาส าหรับการอบรมหรือพัฒนา  เช่น 
ลดเวลาส าหรับการนั่งฟังการบรรยาย แล้วเพิ่มเวลาให้มีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และเน้นการเรียนรู้
แบบ Learning to learn หรือเพิ่มเวลาของกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงวิสัยทัศน์หรือ
การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร 
หรือร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแกเปลี่ยนวิธีคิดและร่วมกัน
แก้ปัญหา 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูงของไทย
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ ต าแหน่งข้าราชการ
ระดับสูงของไทย และปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูง
ของไทยให้สามารถแข่งขันระหว่างประเทศได้ซึ่งมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
ของไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแบบ
บูรณาการ โดยมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา คือ การพัฒนาวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ เช่น การศึกษาดูงาน การสังเกตการท างาน หรือการลงมือปฏิบัติงานจริง การสร้าง
ทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วม และการสร้างคุณค่าในการท างานการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาด
ทางอารมณ์ การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร การเทียบเคียง (Benchmarking) และการเรียนรู้
โดยใช้แบบอย่างที่ดี (Best practice) การประเมินแบบ 360 องศา และการฝึกอบรมและการพัฒนา
เฉพาะบุคคล เช่น การเรียนในห้องเรียน การเข้าร่วมการสัมมนาและยังมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา  
ที่ส าคัญเพิ่มเติมจากผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสอนงานและระบบ 
พ่ีเลี้ ยง (Coaching and Mentoring) การมอบหมายงาน (Assignment) การให้บุคลากรของ
หน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ประจ าไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืนเป็น  
การชั่วคราว (Secondment) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน     
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น และพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาช ีพของตนการพัฒนาคนเอง (Self development) e-Learning/ Tele conference และการ
มอบหมายงาน (Assignment) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Center for Creative Leadership 
(2015) ศึกษาแนวโน้มการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า แนวทางหรือวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าต้องเน้นการพัฒนาจากตัวผู้เรียนมากกว่าการผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี ่ยวชาญ การดูงานหรือ   
การสอน เน้นการพัฒนาผู้น าแบบสร้างเครือข่ายมากกว่าผู้น าเก่งคนเดียว เน้นการพัฒนาให้เรียนรู้ว่า 
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“ท าอย่างไรด้วยเหตุผลใด” มากกว่า “ท าอะไรส าเร็จ” เน้นการพัฒนาให้คิดสร้างสรรค์ผลงาน และให้
ความส าคัญกับการประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและศักยภาพที่
ต้องการพัฒนาก่อนการเข้าฝึกอบรม ส าหรับวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา ท าได้โดยการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติจริง (Action learning) การเรียนรู้จากการมอบหมายงานที่ยากและท้าทายให้เกิดผล
ส าเร็จ การเรียนรู้จาก Executive coaching และการเรียนรู้จาก Mentor 
 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สามารถพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะทางการบริหารที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น า ได้แก่ ตัวแปรภาวะผู้น าด้านการให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน และเป็นผู้สนับสนุนทีมงาน    
ให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร มีผลมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Institute for 
Corporate Productivity (2014) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคตที่จะให้เป็น Global 
leader หรือผู้น าระดับสากล ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าต้องมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือ
และการมีอิทธิพลจูงใจต่อบุคคลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่าที่จะใช้อ านาจ (Collaboration and 
influence) ตัวแปรวิสัยทัศน์ด้านการรู้ เข้าใจ และจดจ าวิสัยทัศน์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถ
น าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้ มีผลมากที่สุด ตัวแปรการวางกลยุทธ์ภาครัฐตัวแปรศักยภาพเพ่ือน า
การปรับเปลี่ยนด้านเห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยนมีผลมากที่สุด ตัวแปรการควบคุมตนเอง    
ตัวแปรการสอนงานและการมอบหมายงาน ด้านการใช้เทคนิคการสอนงาน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ  
วิธีปฏิบัติงาน หรือการใช้ระบบพี่เลี้ยงมีผลมากท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Center for Creative 
Leadership (2015) ศึกษาแนวโน้มการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการเรียนรู้
จาก Executive coaching และการเรียนรู้จาก Mentor เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร และการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ที่ได้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เน้น
การพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ ได้แก่ การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยเน้นการสื่อสารและ
เครือข่ายการเน้นวิสัยทัศน์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
management) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Center for Creative Leadership (2015) ศึกษา
แนวโน้มการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า เน้นการพัฒนาผู้น าแบบสร้างเครือข่าย 
(Collective leadership) มากกว่าผู้น าเก่งคนเดียว (Individual leadership) เน้นการพัฒนาให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน (Focus on innovation leadership) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์ 
นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. (2556) ศึกษาผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ  
นักบริหารในราชการพลเรือนในประเทศไทย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ผลการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมสมรรถนะหลักด้านความรอบรู้ในการบริหารมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด หากพิจารณาข้อย่อย 
พบว่า ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 
 2. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทย ได้แก่ ความพร้อมของการเป็นผู้น า เช่น ทักษะของการเป็นผู้บริหาร สมรรถนะ
ทางการบริหารตามที่นักบริหารระดับสูงพึงมี ซึ่งการตัดสินใจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ภาวะผู้น าการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีความช านาญในงาน (Expertise) การเป็นทีมเวิร์คที่ดี และการเป็น 
Integrity ที่ดี ด้านจริยธรรม คุณธรรม และที่ส าคัญ คือ ด้านมีจิตมุ่งบริการ (Service mind) ซึ่งสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของจุฑามาศ แก้วพิจิตร (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาผู้น าระดับสูงระบบ
ข้าราชการพลเรือน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ มี      
2 ประการ คือ การมีคุณธรรมและจริยธรรม และทักษะด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงก าหนดปรัชญา
การเรียนรู้ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของส่วนราชการ มุ่งเตรียมข้าราชการที่มีศักยภาพให้
เป็นนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้การมีวิสัยทัศน์ คุณธรรม และมีชีวิตที่สมดุล” สอดคล้องกับการศึกษา
ของส านักงาน ก.พ. (2545) ศึกษาภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักบริหารระดับ 9 หรือรองอธิบดีหรือ เทียบเท่า ประจ าปี พ.ศ. 2545 
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักทางการบริหารที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนา คือ การประสาน
สัมพันธ์การมีจิตมุ่งบริการ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพททรี  (Petrie, 2011) ศึกษา
แนวโน้มการพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดหลักเกี่ยวกับการพัฒนาจะ
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เพราะคนที่สามารถจะพัฒนาได้เร็วที่สุด คือ คนที่สามารถรับรู้ภาระหน้าที่ของ
ตนเองได้ 
 ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงที่เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศที่พึงมี คือ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้น า
ที่น่าเชื่อถือ และภาวะผู้น าเน้นผลการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าที่น่าเชื่อถือมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด 
(  ) มีค่าเท่ากับ 0.784 และมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์สูงที่สุด (R2) มีค่าเท่ากับ 0.615 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของเฮย์ กรุ๊ป (ม.ป.ป.) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปี 
2030 ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าในอนาคตต้องมีคุณลักษณะ คือ ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic leaders) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Institute for Corporate Productivity (2014) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้น าในอนาคตที่จะให้เป็น Global leader หรือผู้น าระดับสากล ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าระดับ
สากลต้องมีพฤติกรรมส่วนตัวที่น่าเชื่อถือ (Focus selection on behaviors) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส่วนราชการต้องให้ความส าคัญเรื่องคนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพส าหรับการเข้ารับ
การพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือเป็นข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของส่วนราชการของตน จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือรองรับส าหรับการพัฒนาข้าราชการกลุ่มที่มีความพร้อมอย่างเพียงพอ  
 2. ส่วนราชการที่จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของผู้จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงของตนเอง ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน เข้ากับบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาข้าราชการระดับสูงให้สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประเทศได้ทันท่วงที และตรงกับ
ปัญหามากที่สุด อีกทั้งควรปรับปรุงวิธีการพัฒนาให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและน่าสนใจส าหรับ
ผู้เรียน  
 3. การพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคตต้องกระตุ้นให้ผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งฯ เกิดกระบวนการคิด
และมีความกล้าที่จะแสดงออกในเชิงท้าทาย รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดทักษะด้านภาษาและความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบริบทรอบนอก 
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 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
 1. การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงควร
พัฒนาตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  
 2. การคัดสรรผู้ที่จะเข้ามารับการพัฒนา ควรคัดสรรบุคคลที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมส าหรับการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง โดยอาศัยกระบวนการ
คัดสรรเพ่ือเข้ารับการพัฒนา เช่น มีการสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับการอบรม การก าหนดอายุขั้นสูง เช่น 
ผู้ที่เข้ารับการคัดสรรเพ่ือเข้ามารับการอบรม อายุต้องไม่เกิด 55 ปี เป็นต้น  การก าหนดโควตาพิเศษ
ส าหรับผู้ที ่จะเข้ารับการอบรม เช่น ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น   
การก าหนดสัดส่วนข้าราชการตามแต่ละส่วนราชการ และการเปิดโอกาสให้มีกลุ่มคนที่มีความสามารถ
พิเศษ (Talent)  
 3. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้ที่จะ
เข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เนื่องจากภาวะผู้น าด้านคุณธรรม จริยธร รม และ
ธรรมาภิบาลจะเชื่อมโยงถึงทิศทางและความมุ่งมั่นของข้าราชการระดับสูงที่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศชาติ  
 4. เน้นการพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ (Learning 
to learn) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าที่สามารถโน้มน้าวผู้เรียนและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เปิดประเด็นการเรียนรู้ให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงต่อไป 
 5. การพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคตต้องกระตุ้นให้ผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งฯ เกิดกระบวนการคิด
และมีความกล้าที่จะแสดงออกในเชิงท้าทาย รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดทักษะด้านภาษาและความ
เชี่ยวชาญด้าน IT เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบริบทรอบนอก 
 6. การพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการระดับสูงในอนาคต ควรพัฒนาให้ข้าราชการมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้น าระดับสากล (Global leader) โดยยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการระดับสูงควบคู่กับการพัฒนาไปสู่
การเป็นผู้น าที่มีมาตรฐานระดับสากล  
 7. ส่วนราชการต้องน าระบบ HiPPs โดยเน้นระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) เป็นแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง รวมไปถึงการใช้ระบบ 
Mentor ควบคู่กันด้วย 
 8. เมื่อสิ้นสุดการอบรมในแต่ละหลักสูตรแล้ว ต้องมีการประเมินผลการอบรมทันที  หรือ
อาจประเมินแบบรอบ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ทั้งการประเมินหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร วิธีการ
อบรม เพ่ือทบทวนและปรับปรุงให้หลักสูตรที่มีสามารถพัฒนาภาวะผู้น า สมรรถนะทางการบริหารแก่ 
ผู้ที ่จะเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงให้เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้น าที่สามารถ
บริหารจัดการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน/ 
ส่วนราชการอื่น เพื่อเปรียบเทียบทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง
ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของภาคราชการไทย 
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 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของนักบริหารระดับสูงของภาคราชการกับภาคเอกชน 
เพ่ือวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของบทบาทและภารกิจของผู้บริหารภาคราชการและ
ภาคเอกชน และสามารถน าข้อได้เปรียบของผู้บริหารของแต่ละภาคมาปรับใช้ส าหรับหน่วยงานได้ 
 3. ควรศึกษาบริบทของข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงตามแนวคิดของประเทศใน 
ตะวันออกกับประเทศตะวันตก เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของบริบทต่าง ๆ ของ   
การพัฒนาข้าราชการระดับสูง เนื่องจากบริบทของการพัฒนาภาวะผู้น าของแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกันในหลายเรื่อง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหนังสือภาพประกอบ
ค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 
Brain-based learning 2) เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-
based learning  ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  Big & Small book 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง  Brain-based learning  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน 2. ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยอนุบาลปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคุณลักษณะของหนังสือที่ครู
ปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย จ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยมีวิธีการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาคุณลักษณะของหนังสือที่ครู
ปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ขั้นตอนที่ 2) การพัฒนาหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book ขั้นตอนที่ 3) การทดลองและศึกษาความสามารถด้าน
การอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning  ด้วยหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง 
Big & Small book และกระบวนการ AEAE 4 Step ขั้นตอนที่ 4) การศึกษาความพึงพอใจของครู
ปฐมวัยต่อการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book  และกระบวนการ AEAE 4 
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Step ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book 
จ านวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เสียง ก ข ค ง จ และ กระบวนการ AEAE 4 Step เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain- based learning ที่ตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน มีผลค่าเฉลี่ยที่  4.83 หมายถึ ง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
2) ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 
ตามแนวทาง Brain-based learning มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีผลค่าเฉลี่ยที่ 4.73 
 
ค าส าคัญ : 
 หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book  ความสามารถด้านการอ่านของ
เด็กปฐมวัย แนวทาง Brain- based  learning 
 

ABSTRACT 
 This study is a research and development model with the following objectives: 
1)  to develop a Big & Small Book to promote reading ability of children in early 
childhood based on Brain-based learning approach. 2) To study early childhood reading 
skills in brain-based learning before and after using the Big & Small book illustrated in 
rhymes.  3)  To study the satisfaction of early school teachers toward the Big & Small 
book and to promote early reading skills in brain-based learning.  The samples used in 
this research were 1. Kindergarten children, 1st year, second semester, 2016 kindergarten, 
Suphanburi kindergarten under the jurisdiction of the Office of Suphanburi Primary 
education Area 1, with a simple random sampling technique of 28 classrooms. 2. Early 
childhood teachers who teach pre-kindergarten in kindergarten.  1st year.  Second 
semester.  Early childhood under the jurisdiction of the Office of Suphanburi Primary 
Education Area 1, the sample group consisted of 40 teachers in the characteristics of the 
textbooks used by preschool teachers.  The research methods were 4 steps:  Step 1 
Study the characteristics of early childhood teachers' reading skills.  Step 2)  Develop a 
picture book. Big & Small book chapters and AEAE 4 Step instructional process. Step 3) 
Experiment and study early reading skills based on Brain based learning with Big & Small 
book illustrations and AEAE 4 Step process. 4) Early Childhood Teacher satisfaction on 
using Big & Small book Illustration and AEAE 4 Step process the research found out that 
1) the results of the development of 5 Big & Small Book illustrations, including AEAE 4 
Steps, to promote early reading skills in Brain-based learning. Qualifications of 5 persons 
have an average score of 4.83, which means that they are most appropriate.  2)  The 
reading ability of the early childhood was based on the Brain-based learning approach. 3) 
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The results of the evaluation of the satisfaction of the early childhood teachers on the 
Big & Small book illustrated in rhymes to enhance the reading ability of the preschool 
children according to the Brain-based learning approach. The highest level average result 
was 4.73. 
 
Keywords : 
 Picture books illustrated in rhymes words Big & Small, Reading ability of 
early childhood, Brain-based learning approach 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่ส าคัญต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้
เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กจึงเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในการยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ศตวรรษที่  21 ที่ ได้ระบุทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3R 4C ซึ่ ง 3R ประกอบด้วย Reading  
(การอ่าน) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking 
(การคิดวิเคราะห์ ) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity 
(ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี  ซึ่งกลไก
ที่ส าคัญที่จะท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้คือการรับรู้ของสมอง ท าอย่างไรจึงจะท าให้สมองเกิดการรับรู้ซึ่ง
จะน าไปสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งท าอย่างไรให้เด็กรู้หนังสือ 
การรู้หนังสือคือกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต และการรู้หนังสือนี้เอง ที่จะท าให้คนมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน (เฉลิมลาภ 
ทองอาจ, 2552) ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้ระบุไว้ในหนังสือในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ (2555)  
ว่าการรู้หนังสือหมายถึง “ความสามารถของบุคคลในการ อ่านออก เขียนได้ คิดค านวณได้ในระดับที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นการที่จะสอนคนหรือเด็กให้รู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ จะต้องสอน
ในระบบนั้น ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะต้องเน้นประสบการณ์
ส าคัญทางภาษาที่เด็กควรได้รับมากกว่าสาระการเรียนรู้ และครอบคลุมทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ด้าน 
คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื่องจากทักษะทางภาษาในทุก ๆ ด้าน ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน
ตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach)  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดด้านการพัฒนาภาษาตามแนวทาง Brain-based learning ที่ระบุไว้ว่า กระบวนการพัฒนา
ภาษา เน้นการพูดคุย การสนทนา การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน การอ่านให้ฟัง การร้องเพลง การแสดง
ละคร การเขียน การอ่านเบื้องต้น โดยจุดมุ่งหมายของการพัฒนาด้านภาษาของเด็ก คือ ต้องการให้เด็ก
คิดเป็น และสื่อสารเป็น ใช้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสอนโดยภาพประกอบใช้เป็นเครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งพรพิไล เลิศวิชา (2552)  ได้ระบุไว้ในหนังสือ สอน
ภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based learning ถึงความส าคัญของภาพประกอบหนังสือ ไม่ใช่เป็น
เพียงส่วนเสริมให้สนุกแต่เป็นหัวใจส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในการเรียนรู้เพราะการอ่านของ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

104 

มนุษย์พัฒนาขึ้นได้เพราะว่ามันจับคู่กับความหมายหรือภาพได้ส าเร็จนั่นเอง การสอนโดยอาศัยภาพ
เป็นเครื่องมือสื่อความเข้าใจจึงไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิควิธีสอน แต่เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่สมอง
เองเป็นผู้สร้างไว้ วิธีเรียนรู้แบบนี้พัฒนาขึ้นมาจากวิวัฒนาการในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การศึกษา
ในปัจจุบันมเีนื้อหาสาระความรู้ที่ต้องเรียนมากมายมหาศาล การสอนจึงต้องลดขั้นตอนจากการเรียนรู้
โดยการสัมผัสรับรู้แบบอ่ืน ๆ มาใช้วิธีการบรรยายให้ฟังหรือให้อ่านเองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ความจริง
เด็กไม่มีประสบการณ์กับโลกที่เป็นจริงในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นมาก่อน สมองเด็กจึงถูกกดดันให้อาศัย
วิธีการเรียนรู้เสียง โดยปราศจากภาพ เรื่องราว และเหตุการณ์มาเกี่ยวข้อง ซึ่งสวนทางกับวิธีการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง สิ่งที่ผู้สอนพอจะท าได้เพ่ือช่วยกระบวนการเรียนรู้ของสมองก็คือ  สอน
โดยใช้ภาพสื่อความหมาย สอนโดยใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ช่วยสื่อความหมาย การท าเช่นนี้จะช่วยให้
ผู้เรียนสามมารถจับคู่เสียงกับค าบรรยายและภาพ นั่นคือท าให้เสียงนั้นสอดคล้องกับความสามารถ
และวิธีการเรียนรู้ของสมอง ภาพประกอบหนังสือ โดยเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็นหัวใจส าคัญ
และเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในการเรียนรู้เพราะการอ่านของมนุษย์พัฒนาขึ้นได้เพราะว่ามันจับคู่กับ
ความหมายหรือภาพได้ส าเร็จนั่นเอง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัญหาที่ผู้วิจัยพบจากการจัดประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็ก คือ การที่เด็กได้รับการสอน
อ่านแบบท่องจ ารูปพยัญชนะโดยใช้ชุดค าที่คุ้นเคย  เช่น ก เอ๋ย ก ไก่  ข ไข่ ในเล้า ข ขวด  ของเรา ค  
ควาย เข้านา ฯลฯ ซึ่งเด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่ครูและผู้ปกครองน ามาใช้สอนเด็กในการอ่านส่วนใหญ่เป็น
หนังสือฝึกอ่านพยัญชนะทั่ว ๆ ไป เมื่อผู้สอนถามเด็กถึงพยัญชนะไทยเชื่อมโยงกับค าศัพท์อ่ืน ๆ เช่น  
ก กุ้ง  ก กบ   ก กา  หรือ ข แขน  ข ขา  ข  ข้าว ได้หรือไม่ เด็กส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ได้ ก จะต้อง
ออกเสียง ก ไก่เท่านั้น ข จะต้องออกเสียง ข ไข่เท่านั้น จะเป็นค าอ่ืน ๆ ไม่ได้  จากความส าคัญและ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based 
learning ด้วยมีความเชื่อว่า การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ในทุกด้านทุกมิติของชีวิต      
ทั้งด้านการเรียนรู้ด้านวิชาการ การสื่อสารในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning   
 2) เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning  
ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small  book  
 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small 
book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง  Brain-based  learning 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาคุณลักษณะของหนังสือที่ครูปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถด้าน

การอ่านของเด็กปฐมวัย 
  ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และ

กระบวนการสอน AEAE 4 Step  
  ขั้นตอนที่ 3  การทดลองและศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตาม

แนวทาง Brain based learning ด้วยหนังสือภาพประกอบค าคล้อง
จอง Big & Small  book  และกระบวนการ AEAE 4 Step 

  ขั้นตอนที่ 4  การศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อการใช้หนังสือภาพประกอบ
ค าคล้องจอง Big & Small  book และกระบวนการ AEAE 4 Step 

หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small 
book  ประกอบด้วย 
1. หนังสือภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ  จ านวน 1 เล่ม 
2. หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง จ านวน 5 เล่ม  
      เล่มที่ 1 เสียง ก      
      เล่มที่ 2 เสียง ข 
      เล่มที่ 3 เสียง ค     
      เล่มที่ 4 เสียง ง 
      เล่มที่ 5 เสียง จ 

แนวคิดพื้นฐานการออกแบบหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small book   
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning  
2. การจัดประสบการณ์พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง  

Brain-based learning   
3. แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small 

book   

ข้อมูลคุณลักษณะของหนังสือที่ครูปฐมวัยน ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอา่นของเด็กปฐมวัย  

ทฤษฎแีละแนวคิดพื้นฐานการจดัการเรยีนรู้ระดบัปฐมวัย 
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) 
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) 
3. แนวคิดทางการศึกษาของดวิอี้ (Dewey) 
4. ทฤษฎีการเรียนรูข้องกาเย ่(Gagne)  
5. ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike)  
6. แนวคิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
7. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning 
8. แนวคิดการวัดและประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของเดก็ปฐมวยั 
 

กระบวนการสอน  AEAE  4 Step   
 1. A (Attention)  
ขั้นสร้างความสนใจ 
 2. E (Experience)  
ขั้นให้ประสบการณ์ 
 3. A (Active learning)  
ขั้นปฏิบัติงานฝึกทกัษะ 
 4. E (Evaluation)  
ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินความสามารถด้านการอา่นของปฐมวยั 
1. แนวคดิทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
2. แนวคดิการวัดและประเมนิผลพัฒนาการเรียนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวัย 
 

แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยั 
1. แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน
ภาพประกอบพยัญชนะไทย ก – ฮ  จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่านภาพ
และพยัญชนะไทยที่ออกเสียงน าหนา้ค าที่เป็น 
เสียงเดียวกัน จ านวน 5 ฉบบั  
    เล่มที ่1 เสยีง ก   เล่มที ่2 เสยีง ข   เล่มที่ 3 เสยีง ค      
    เล่มที ่4 เสยีง ง   เล่มที่ 5 เสียง จ 

ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย 
 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4 
การศึกษาความพึงพอใจของ
ครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพ 

ประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small  book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอา่น
ของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 

Brain-based learning 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

       ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อ
หนังสือภาพ ประกอบค าคล้องจอง  Big & Small  
book  ตามแนวทาง Brain-based learning เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 

  

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big & Small  book เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองและศึกษา

ความสามารถดา้นการอา่น
ของเด็กปฐมวัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ทดลองใช้ เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวมรวบขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติ/การวิเคราะห์ขอ้มูล 

       ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตาม
แ น ว ท า ง  Brain-based learning ด้ ว ย ห นั ง สื อ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book  

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนาหนังสือ

ภาพประกอบค าคล้องจอง  
Big & Small book และ

กระบวนการสอน  
AEAE 4 Step 

พัฒนาเคร่ืองมือวิจัย  
โดยศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
2. พัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของ  
   เด็กปฐมวัย 
3. ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา 
5. การจัดประสบการณ์ตามแนวทาง  
   Brain-based learning 
6. การสร้างหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  
   Big & Small book   
7. การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก  
   ปฐมวัย 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ จ านวน 1 เล่ม 
2. หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book 
การอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะไทยน าหน้าค าที่
เป็นเสียงเดียวกัน จ านวน 5 เล่ม  
            เล่มที 1 เสียง ก    เล่มที่ 2 เสียง ข  
            เล่มที่ 3 เสียง ค    เล่มที่ 4 เสียง ง  
            เล่มที่ 5 เสียง จ 
2. กระบวนการ AEAE 4Step 
   1. A (Attention) ข้ันสร้างความสนใจ 
   2. E (Experience) ข้ันให้ประสบการณ์ 
   3. A (Active learning) ขันปฏิบัติงานฝึกทักษะ 
   4. E (Evaluation) ข้ันประเมินผลการเรียนรู้ 
3. คู่มือการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจองBig & 
Small book ตามแนวทาง Brain-based learning 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาคุณลักษณะของหนังสือ 

ที่ครปูฐมวัยใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอา่น

ของเด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวขอ้ง 
ที่น าไปสู่การสร้างเครือ่งมอืวิจัย 

- ข้อมูลพื้นฐานการสง่เสรมิความสามารถดา้นการอ่าน 
  ของเด็กปฐมวัย                                                          
- แนวคิดการสร้างหนังสอืภาพประกอบค าคล้องจอง  
  Big & Small book   
- แนวคิดการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 
  ของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง Brain-based learning 

ศึกษาคุณลักษณะของหนังสอืที่ครู
ปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเดก็ปฐมวัย 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
 1) ผลการพัฒนาหนั งสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book เพ่ือส่ งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning ผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big book  มีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 28 x 36 เซนติเมตร มีลักษณะของ  
การใช้ภาษาแบบค าคล้องจอง รูปภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง มีสีสันสวยงาม มีสัดส่วนของ
ภาพมากกว่าเนื้อหา และสื่อความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อหาชัดเจน ประกอบด้วย หนังสือภาพประกอบ
พยัญชนะไทย ก-ฮ  เพ่ือใช้ทบทวนการเรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ ทั้ง 44 ตัว  จ านวน 1 เล่ม และหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะไทย
น าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน ขนาด Big book มีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 28 x 36 เซนติเมตร จ านวน     
5 เล่ม ประกอบด้วย  เล่มที่ 1  เสียง  ก เล่มที่ 2  เสียง  ข  เล่มที่ 3  เสียง  ค  เล่มที่ 4  เสียง  ง  เล่มที่ 5  
เสียง  จ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างหนังสือ Big & Small book 

 
 

 และหนังสือ Small book มีลักษณะเป็นใบงานขนาดกระดาษ A4 สีขาวด า ที่มีภาพ 
และค าสอดคล้องกับหนังสือ Big book ในแต่ละเล่ม โดยน าหนังสือ Big &  Small book ไปใช้ตาม
กระบวนการ AEAE 4 Step ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้และการสอนภาษา ตามแนวทาง Brain-based  learning  
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ Big book 
มีขนาด กว้าง x ยาว 

เท่ากับ 28 x 36 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 4กระบวนการ AEAE 4 Step 
 
ตารางท่ี 1 ผลค่าเฉลี่ยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

 

ที ่ รายการ X  (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1 หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big book 4.93 0.08 มากที่สุด 
2 หนังสือ Small book 4.80 0.24 มากที่สุด 
3 กระบวนการ AEAE 4 Step 4.88 0.27 มากที่สุด 
4 แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 4.71 0.27 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.83 0.22 มากที่สุด 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และ
กระบวนการ AEAE 4 Step โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีผลค่าเฉลี่ยที่ 4.83 หมายถึง มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด 
 2) ผลความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based  learning  ก่อน
และหลังการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  Big  & Small  book พบว่า คะแนนการประเมินหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big &  
Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง  Brain-based  
learning มีผลความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.73 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big &  Small book  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง   Brain- based  learning มีผลการวิจัย ดังนี้ 
   1. ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning โดยผู้วิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะของ
หนังสือที่ครูปฐมวัยน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบสอบถามครู

1. A (Attention) 
สร้างความสนใจ 

2. E (Experience) 
ให้ประสบการณ ์

3. A (Active learning) 
ปฏิบัติงานฝึกทักษะ 

4. E (Evaluation) 
ประเมินผลการเรียนรู ้
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ปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน พบว่าหนังสือที่ครูปฐมวัยน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านของเด็กปฐมวัยมากที่สุด ได้แก่ หนังสือนิทาน และหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  มีขนาดรูปเล่ม
ใหญ่กว่า A4  และหนังสือขนาด Big book ลักษณะการใช้ภาษาแบบค าคล้องจอง และแบบบทร้อยกรอง 
รูปภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง มีสีสันสวยงาม มีสัดส่วนของภาพมากกว่าเนื้อหา มีขนาด
เหมาะสมและสื่อความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อหาชัดเจน ซึ่งคุณค่าและประโยชน์ที่เด็กจะได้รับหลังจาก
ที่ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟัง คือเด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนังสือมาเปิดดูด้วยตนเองได้ สามารถ
น าความรู้จากการฟังนิทาน เรื่องราวหรือความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้และสามารถใช้ภาษา
สื่อสารได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิไล เลิศวิชา (2552) ที่กล่าวว่า การเริ่มสอนภาษาอย่างเป็นทางการ 
จะช่วยให้เด็กอ่านได้เร็วและชอบอ่าน โดยเริ่มต้นจากการอ่านบทคล้องจอง การอ่านบทคล้องจองท าให้
เด็กเกิดความรู้สึกสองประการคือ 1. ง่าย 2. สนุก ความรู้สึกว่าง่ายและสนุก จะเป็นตัวผลักดันให้สมองใช้
ความพยายามมากขึ้นและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ ในการเรียนรู้ภาษาได้ และสอดคล้องกับฉันทนา   
ภาคบงกช (2538) ที่กล่าวว่า เด็กที่มีโอกาสอ่านหรือเห็นตัวหนังสือมากย่อมมีโอกาสพัฒนาด้านการอ่านได้
รวดเร็วและจะเรียนรู้ด้านการอ่านได้ดีเมื่อสิ่งนั้นมีความหมายต่อเด็ก เด็กเรียนรู้ที่จะอ่านภาพจากนิทาน
และค่อย ๆ เรียนรู้เสียงพยัญชนะ จากตัวหนังสือในนิทาน ดังนั้นการอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างสนุกสนาน
อยู่เสมอจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาการอ่านได้รวดเร็วและมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบค า
คล้องจอง Big & Small book ตามแนวทาง Brain-based learning  
 ผู้วิจัยศึกษาผลก่อนและหลังการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตาม
แนวทาง Brain - based  learning  ด้วยหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  Big  & Small  book โดย
ศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการอ่านภาพกับพยัญชนะไทย  ก-ฮ  
และ 2) ด้านการอ่านภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน โดยเป็นเสียงพยัญชนะ 
ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 เสียง พบว่า คะแนนการประเมินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 2 ด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ เป็นเช่นนี้ เนื่ องจากเด็กมี พ้ืน
ฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงและสัญลักษณ์พยัญชนะไทยแล้ว และเด็กได้รับการจัดประสบการณ์
ทางภาษาตั้งแต่ภาคเรียนที่  1 การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ จึงเน้นที่ 
การทบทวนและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน ก่อนที่จะจัดประสบการณ์ส่งเสริมความสามารถด้าน
การอ่านภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน โดยเป็นเสียงพยัญชนะ ก  ข  ค  ง  
จ  ต่อไป โดยน ามาใช้บูรณาการในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมเป็นเวลา 
7 สัปดาห์ โดยได้ออกแบบสื่อและกิจกรรมในแต่ละขั้นของกระบวนการ AEAE 4 Step ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ กิจกรรมที่ผู้วิจัยใช้ในขั้นตอนนี้ได้แก่  เพลง,  เกม/ 
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง, การเล่นบทบาทสมมติประกอบเพลง / ค าถามอะไรเอ่ย ซึ่งเป็นการน าเข้าสู่
บทเรียน โดยเลือกใช้เพลงหรือค าถามที่ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่จะสอน เช่นจะจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานการอ่านค าที่ออกเสียงพยัญชนะ ก น า ก็ใช้เพลงที่สอดคล้อง
กัน เช่น เพลง ก ไก่  แล้วให้เด็กได้เคลื่อนไหวประกอบเพลง พร้อมทั้งชวนเด็ก ๆ ร้องเพลงไปด้วย ท าให้
เด็กได้ซึมซับภาษาอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับ  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
องค์การมหาชน (2558) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองส าหรับเด็ก วัย 
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3-6 ปี โดยระบุว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองวางอยู่บนฐานคิดที่เข้าใจหลักการ
เรียนรู้การท างานของสมอง สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ 
ด้านองค์ความรู้ ด้านพัฒนาการของสมอง  ด้านอารมณ์ เช่น เด็กเล็กต้องได้รับกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้
พร้อมต่อการเรียนรู้ หรือการเปิดสมองส่วนลิมบิกก่อนทุกครั้ง และสอดคล้องกับหลักการสอนของกานเย่ 
(Gagne, 1985 อ้างในทิศนา แขมมณี , 2545)  ที่กล่าวว่า ไว้ในแนวคิดหลักการสอน  9  ขั้นตอน ซึ่ง
ขั้นตอนแรกคือ การเร่งเร้า กระตุ้น และดึงดูดความสนใจ (Gain Attention)  ของผู้เรียน เป็นการช่วยให้
ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรือสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดี  
 2)  E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ ขนาด 
Big book ทบทวน และการอ่านหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาพและค าที่ออก
เสียงพยัญชนะไทยน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน ขนาด Big book เสียง ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 เล่ม 
โดยค านึงถึงวิธีการน าหนังสือไปใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยอย่างไรให้สนุก  
เทคนิคที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้วิจัยน ามาใช้คือ ขณะที่อ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะชี้ที่ภาพไปด้วย เช่น ถ้าอ่าน
ค าคล้องจอง  ก ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ในขณะที่อ่านค าว่าไก่ ต้องชี้ภาพไก่  กบกระโดดไกลมี 4 ขา ในขณะที่อ่าน 
ค าว่ากบ  ต้องชี้ภาพกบ  ในขณะที่อ่านประโยคมี 4 ขา ต้องชี้ที่ขาทั้ง 4 ข้างทีละขา เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับรับ
ประสบการณ์ทางภาษาจากการดู การฟัง  คือการรับรู้ทั้งภาพและเสียงไปพร้อม ๆ กัน สมองส่วนที่เกี่ยวกับ
การรับรู้ภาษา (Temporal lobe) นั้น ไม่ได้ท างานส่วนเดียวโดด ๆ  ตามล าพัง แต่ท างานร่วมกับส่วนรับภาพ 
(Occipital lobe) กล่าวคือขณะรับเสียง สมองท าการประมวลผลข้อมูลจากเสียงที่ได้ยิน (Auditory input) 
สมองจะน าเสียงที่ได้ยินนั้นไปเชื่อมโยงกับภาพที่จ าได้ หรือภาพที่มองเห็น (Visual object recognition) 
จากนั้น สมองจะจัดการเก็บข้อมูลเสียงและภาพที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดนี้เอาไว้ในความทรงจ า (Memory) 
และท้ังหมดนี้คือ กระบวนการเรียนรู้ภาษาหรือเข้าใจภาษา (ส านักวิชาการและมาตรฐาน, 2552) จาก
หลักการดังกล่าวสู่การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน ส่งผลให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
เดิมที่มี เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ค าใหม่ ๆ ได้ เช่น เสียง  ก เด็กเกิดการเรียนรู้ว่า ก ไม่จ าเป็นต้องไก่ ก็ได้ เป็น 
ก กบ  ก  กุ้ง  ก กา  ก แก้ว  ก เก้า  ก็ได้ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น 
 3) A (Active learning) ขั้นปฏิบัติงานเพ่ือฝึกทักษะ โดยเด็กได้ท ากิจกรรมหนังสือภาพประกอบ
ค าคล้องจอง การอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะไทยที่เป็นเสียงเดียวกัน ขนาด Small book  เสียง ก  
ข  ค  ง  จ รวมจ านวน 5 เล่ม  การเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็น
เสียงเดียวกัน  เด็กได้ลงมือปฏิบัติท าใบงานกิจกรรมผลิตหนังสือ Small book ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาเป็นสื่อ
ในการทบทวนการอ่านในขั้นอ่านด้วยกัน กับเพ่ือนและครู หรืออ่านเดี่ยวด้วยตนเอง สอดคล้องกับส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน (2558) ได้ให้แนวทางพัฒนาภาษาให้กับเด็กปฐมวัย        
ควรพัฒนาผ่านการอ่าน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. อ่านให้ฟัง 2. อ่านด้วยกัน 3. อ่านเอง และได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองส าหรับเด็ก วัย 3-6 ปี โดยระบุว่าสมองเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจจากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการจ า สมองของเด็กจะรับความรู้ได้ในเวลาเดียวกันจากทั้งสิ้น            
6 ช่องทาง คือ จากการ ได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส และ จากความสุขใจ พอใจ การจัดการ
เรียนรู้ที่ดีส าหรับเด็กต้องให้เรียนรู้ครบจากทั้งหมด 6 ช่องทาง หรืออย่างน้อยจาก 3 ช่องทาง และควรให้
เด็กมีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Active learning) ท าให้สมองเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนรู้จากการฟังครู
บรรยาย (Passive learning) เพียงอย่างเดียว จากหลักการดังกล่าวสู่การจัดประสบการณ์ฝึกทักษะ ส่งผลให้
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เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากขั้นตอนการได้เรียนรู้ภาพและเสียงจากการดู การฟังครู
อ่านหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big Small book เชื่อมโยงสู่กระบวนการอ่าน โดยเริ่มจาก ครูอ่านให้
ฟังอ่านกับครู อ่านกับเพ่ือน และอ่านด้วยตนเอง จึงท าให้เด็กได้รับการซึมซับภาษาด้านการอ่านมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการ A (Active learning) ขั้นปฏิบัติงานเพ่ือฝึกทักษะ ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษามาถึงขั้นนี้ ส่งผล
ให้เด็กได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ การฝึกกระท าซ้ า ๆ จนเกิดมีความสามารถอ่านภาพกับค าที่
ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกันได้อย่างเข้าใจและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 
 4)  E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้แบบประเมินผลความสามารถด้านการ
อ่านของเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย 1) แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน ภาพกับพยัญชนะไทย 
ก-ฮ จ านวน 44 ตัว 1 ฉบับ และ 2) แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน ภาพและค าที่ออกเสียง
พยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน คือ เสียง ก ข ค ง จ จ านวน 5 ฉบับ เนื่องจากผู้วิจัยมีแนวคิดว่า 
การจะสอนเรื่องใด ๆ ก็ตาม ต้องเรียงล าดับจากง่ายไปยาก  การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านให้กับ
เด็กปฐมวัยก็เช่นกัน เด็กควรเริ่มเรียนรู้จากฐานแรกของการเรียนรู้ภาษาคือการอ่านภาพและสัญลักษณ์
ของพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้ก่อน  เพราะจะเป็นบันไดขั้นแรกสู่การอ่านค าและประโยคอ่ืน ๆ ที่ยากขึ้น
จากการศึกษาทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) ที่มีความเชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กสามารถแบ่ง
ได้เป็นล าดับขั้นโดยการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเห็นและการสัมผัส การดูตัวอย่างและท า
ตาม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งประสบการณ์เดิมจะมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และเชื่อว่าวุฒิภาวะอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงสร้างความรู้ใหม่ ต้องมี
องค์ประกอบอ่ืนเกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาทางด้านภาษา ความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเข้าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์ โดยที่เด็กสามารถเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ได้ เพียงแต่ต้องได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและเป็นไปตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2546)  
ได้ก าหนดหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  
โดยระบุว่าควรเป็นการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะสมกับเด็ก  และน าผลมา
พัฒนาเด็กมีการประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม การตอบค าถามและผลงานของเด็กอย่างต่อเนื่อง จนน ามาสู่การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กเป็นเกณฑ์ตัดสิน  
ซึ่งสอดคล้องกับ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์  (2547) ที่กล่าวไว้ว่าการประเมินพัฒนาการต้องตรงกับ
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ต้องสามารถชี้ถึงว่าจัดกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้นั้นได้ผลหรือไม่ต้องสามารถชี้แนะได้ว่าควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กได้
อย่างไรและต้องสามารถชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ อย่างไร ปรับปรุงเพ่ือ
การเรียนรู้ได้เพียงใด และอย่างไร 
 จึงสรุปได้ว่า หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning และกระบวนการ AEAE 4 Step ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน สามารถพัฒนาให้เด็กมีความสามารถด้านการอ่านที่ดีขึ้น ดังภาพแผนภูมิ 
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ภาพที่ 5  แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้า
ค าที่เป็นเสียงเดียวกัน 

 
 จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยมีความก้าวหน้า
ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และกระบวนการ AEAE 4 Step ที่
ผู้วิจัยน ามาใช้นั้นเป็นสื่อและกระบวนการที่สอดคล้องสัมพันธ์กันจนน ามาสู่การใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านได้อย่างมีคุณภาพ ข้อสังเกตประการหนึ่งคือคะแนน Pre-test เสียง ง และ จ สูงขึ้น เนื่องจากเด็กมี
ประสบการณ์เพียงพอจากการส่งเสริมความสามารถด้านอ่านเสียง ก ข ค มาแล้ว จึงท าให้เด็กเรียนรู้และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เสียงใหม่ได้ นอกจากนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยช่วยอีก
หลายประการได้แก่ ด้านความพร้อมของตัวเด็ก เนื่องจากผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 เด็กจึง
ได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านมาแล้ว 1 ภาคเรียน การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะ 
ทางภาษาให้กับเด็ก โดยการจัดมุมหนังสือนิทาน และจัดวางหนังสือที่มีความหลากหลาย เช่น หนังสือนิทาน
ทั่วไป หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พยัญชนะไทย  ภาษาอังกฤษ หนังสือเล่ม
เล็กที่เด็กผลิต ซึ่งมีรูปเล่มและขนาดของหนังสือที่มีความหลากหลายเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาส
เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองได้  ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ 
คือ  เด็กได้แสดงความสามารถด้านการอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าเป็นเสียงเดียวกันที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของตนเอง ดังผลงานของเด็กที่น าเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เสียง ก เสียง ข เสียง ค เสียง ง เสียง จ

Pre-test 3.36 3.68 3.89 4.43 4.57

Post-test 4.64 4.68 4.86 5.00 5.00
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ภาพที่ 6 ผลงานที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็ก 
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 ซึ่งผลงานของเด็กสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในด้านการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
เข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถคิดสร้างสรรค์ค าใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
จากการวาดภาพและเชื่อมโยงเสียงพยัญชนะน าหน้าภาพและค าอ่ืนๆ ตามความคิดและจินตนาการของ
ตนเองได้หลากหลายเสียงมากยิ่งขึ้น ผลงานของเด็กที่น าเสนอนั้นมีความสอดคล้องตามหลักการและทฤษฎี
การเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory) ธอร์นไดค์ (Thorndike) (ทิศนา แขมมณี, 
2545) ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) กับการตอบสนอง (response) โดยมีหลักเบื้องต้น
ว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยแสดงในรูปแบบต่าง ๆ จนกว่าจะ
ได้ผลที่พึงพอใจที่สุดของผู้เรียน โดยกฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบด้วยกฎ 3 ประการคือ 1) กฎ
แห่งความพร้อม (Law of Readiness) 2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) 3) กฎแห่งผลที่ได้รับ (Law 
of Effect) ดังนั้นถ้าจะท าให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองความมั่นคงถาวรต้องให้ผู้เรียน
ได้รับผลที่พึงพอใจซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล จากภาพผลงานของเด็กสามารถสะท้อนให้
เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาภาษา โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูด การอ่าน จนไปสู่การเขียนได้ในที่สุด 
ซึ่งสัมพันธ์กับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) (พัชรี ผลโยธิน, 2537)  
อันเป็นการสอนที่ใช้ภาษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการคิด โดยไม่พยายามแยกภาษา
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ แต่เป็นการพยายามมองภาษาโดยรวม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์จริงมา
ช่วยท าให้ภาษานั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ถ้าเป็นสิ่งที่มี
ความหมายมีประโยชน์หรือเด็กสนใจ จะเป็นสิ่งที่ง่ายส าหรับการเรียนภาษาของเด็กได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning  
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ครูปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 10 คน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 3 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 2 คน มีความพึงพอใจต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง 
Big book  
 
ตารางที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจของครูปฐมวัยของครูปฐมวัยต่อการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง 

Big &  Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 
Brain-based learning 

ที ่ รายการ X  (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1 รูปเลม่หนังสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 4.95 0.21 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษา 4.80 0.21 มากที่สุด 
3 หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Small book 4.73 0.09 มากที่สุด 
4 กระบวนการ AEAE 4 Step 4.58 0.03 มากที่สุด 
5 แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 4.65 0.08 มากที่สุด 
6 คุณค่าและประโยชน์ที่เด็กจะได้รบัหลังจากท่ีครูอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 4.70 0.00 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.73 0.10 มากที่สุด 
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 สรุปได้ว่าครูปฐมวัยมีความพึงพอใจในด้านรูปเล่มของหนังสือมีความเหมาะสมกับการน าไปใช้
จัดประสบการณ์ให้เด็กทั้งชั้นเรียนช่วยให้เด็กเห็นภาพชัดเจน รูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ขนาดและสีของ
ตัวอักษร และขนาดของรูปภาพมีขนาดเหมาะสมและสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา  เนื้อหาและภาษาที่ใช้
ภาษาสอดคล้องกับแนวทาง Brain-based learning และเหมาะสมกับวัยของเด็ก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  
และส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ สอดคล้องกับ อัญชลี ไสยวรรณ (2553) ที่กล่าวว่า
หนังสือเล่มใหญ่หรือ Big Book ช่วยให้การจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์และมีความหมาย ซึ่งจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 พบว่า หนังสือที่ครูผลิตขึ้นเองมีไม่มากนัก 
และหนังสือนิทานที่ครูน ามาใช้เป็นหนังสือนิทานทั่วไป หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big book จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งของครูปฐมวัยที่สามารถน าไปใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านได้อย่างมีคุณภาพ ในส่วน
หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Small book มาก ครูปฐมวัยพึงพอใจต่อการน าหนังสือภาพประกอบค า
คล้องจอง Small book มาอ่านทบทวนได้ทั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่มและการอ่านเดี่ยวด้วยตนเอง มีความ
คุ้มค่า ประหยัด สามารถใช้ส่งเสริมการอ่านได้ ใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้  เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมผลิตหนังสือด้วยตนเอง 
 ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ AEAE 4 Step โดยครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ 
AEAE 4 Step  ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง Brain-based learning ในภาพรวมมากที่สุด  
 สรุปผลการวิจัยได้ว่า หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book ตามแนวทาง 
Brain-based learning จ านวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เสียง ก ข ค ง จ และกระบวนการ AEAE 4 Step ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นนวัตกรรม (Innovation) และกระบวนการ AEAE 4 Step (Process) ที่มีคุณภาพ
สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยเด็กสามารถสะท้อน
ความรู้ความเข้าใจจนสามารถสร้างผลงาน (Productivity) จากความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาด้วยตนเองได้ 
สอดคล้องกับไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2549) ที่กล่าวว่า Productivity Based Learning เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตเชิงวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ  ได้ หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และกระบวนการ AEAE 
4 Step จึงเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning ในเสียงพยัญชนะตัวอ่ืน ๆ ตามระบบ
ภาษา 21 เสียง ตามล าดับต่อไปหรืออาจเป็นหัวข้อในการวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือเป็นการยืนยันข้อค้นพบ
งานวิจัยฉบับนี้ต่อไป 
 2. ครูปฐมวัยควรใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain based learning ตามกระบวนการ AEAE 4 
Step ก่อนน าผลการวิจัยไปพัฒนา Productivity ของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนของตนเองได้ 
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 3. การออกแบบการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย หลังจากมี
ประสบการณ์ด้านการอ่านเพียงพอแล้ว ควรเพ่ิมระดับความยาก หรือจ านวนข้อให้มากขึ้น เนื่องจากเมื่อเด็ก
มีประสบการณ์แล้ว จะท าให้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น การออกแบบประเมินควรมีความท้าทายสมองของเด็กมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงพัฒนาการและความสามารถตามวัยของเด็กเป็นส าคัญ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 75/75 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่องขยะพลาสติกระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 4) ศึกษา
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 1 ห้องเรียนโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติกที่มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.40 3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91                  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมและ 5) แบบประเมิน
คุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ร้อยละ และการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพ
ของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.52, S.D. = 0.17) 2) การ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมพบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.11/75.30 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั งไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่องขยะ
พลาสติกอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.51) 
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ค าส าคัญ :  
 ขยะพลาสติก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการแก้ปัญหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
  The purposes of this study were: 1) to develop the learning activity 
packages on plastic waste based on problem-based learning for high school students 
and to assess the quality of the packages by experts, 2) to study efficiency of the 
learning  packages to meet the 75/75 criteria, 3) to compare students’science learning 
achievement on plastic waste both before and after learning, 4) to study students’ 
problem-solving skills, and 5) to study students’ satisfaction toward learning by using 
the learning packages. The sample group was one classroom of 11st grade students 
using purposive sampling. The research tools consisted of: 1) the science activity 
packages on plastic waste, 2) the science learning achievement test on plastic waste 
with reliability at 0.40, 3) the problem-solving skills test with reliability at 0.91, 4) the 
students’ satisfaction questionnaire toward learning by using the learning packages, 
and 5) the assessment form of the quality of the learning packages by experts. This 
study was aquasi-experimental research, the research design was the one group 
pretest-posttest design. The statistics used for analyzing the collected data were mean, 
standard deviation, percentages, and t-test for dependent samples. The results 
indicated that: 1) the quality of the learning packages by the experts were at level of 
very good quality (�̅� = 4.52, S.D. = 0.17), 2) the efficiency (E1/E2) of the learning 
packages were effective at 80.11/75.30, which meet the 75/75 criteria, 3) the mean 
scores of students’ learning achievement of posttest were higher than those of pretest 
at the statistically significant 0.05 level, 4) the mean scores of students’ problem-
solving skills were 77.02% that higher than 70% of criteria at the statistically significant 
.05 level, and 5)the students’ satisfaction toward learning was good level of satisfaction 
(�̅� = 4.25, S.D. = 0.51).    
 
Keywords : 
 Plastic waste, Problem-based learning, Problem-solving skill, Learning 
packages 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั นพื นฐาน (Ordinary National Educational Test: 
O-NET) ประจ้าปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนในทุกระดับชั นมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์
ต่้ากว่าร้อยละ 50 คือ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 42.13 คะแนน นักเรียนชั น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 38.62 คะแนน และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 
32.54 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2558) รวมถึงผลการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ ประจ้าปีการศึกษา 2555 (Programme for International Student Assessment : 
PISA) ด้านความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่านักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ย 444 คะแนนซึ่ง
ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย OECD และพบว่ามีนักเรียนที่รู้วิทยาศาสตร์ต่้ากว่าระดับพื นฐานอยู่ถึงร้อยละ 34 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557)  
 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควรนี มีสาเหตุมาจากวิธี การเรียนการ
สอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนเพียงคนเดียวให้แก่ผู้เรียน และเป็นการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียน
ท่องจ้ามากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลท้าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่้า นอกจากนั นยังท้า ให้ผู้ เรียนขาดทักษะด้านต่าง ๆ ด้วย 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
problem solvingskills) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้หนึ่งที่ผู้ เรียนจ้าเป็นต้องมีในศตวรรษที่  21 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) รวมทั งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส้าคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จึงเห็นได้ว่าทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส้าคัญ ผู้วิจัย
จึงเห็นความส้าคัญของพัฒนาสื่อการเรียนรู้และใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา 
โดยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ จากการศึกษางานวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ (กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ และคณะ , 2557) และนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นพื นฐานและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ น (วันวิสาข์ ศรีวิไล , 2556) 
รวมถึงการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ นและมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ น นักเรียนที่ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการแก้ปัญหาดีขึ น (แคทรียา    
มุขมาลี และวิมล ส้าราญวานิชม , 2557) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา พฤติกรรม
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยรวมดีขึ น (ศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์ และคณะ, 
2557) และท้าให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (สุภามาส เทียนทอง, 2553) 
 ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกได้กลายเป็นปัญหาส้าคัญของโลก เนื่องจากพลาสติกย่อยสลาย
ได้ยาก นอกจากนั นการก้าจัดขยะพลาสติกโดยการเผายังก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและยังเป็นสาเหตุน้าไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อนด้วย จากการเพ่ิมขึ นของประชากร
โลกในปัจจุบันส่งผลให้มีการใช้พลาสติกเพ่ิมมากขึ นด้วยและยังคงมีอัตราเพ่ิมมากขึ นทุกปี รายงานการ
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วิจัย ของ Jambeck J. R. et al., 2015) พบว่า ในปี พ.ศ. 2553  มีขยะพลาสติกประมาณ 4.8 - 12.7 
ล้านตันในทะเลจากคนที่อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งและมีขยะรวมกันทั งโลก 275 ล้านตัน ส่วนปัญหาที่
เกิดขึ นในประเทศไทยนั นจากการส้ารวจปริมาณขยะที่เกิดขึ นทั่วประเทศพบว่ามีมากกว่า 4 ,000 ตัน
ต่อวัน เฉพาะในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นขยะจากถุงพลาสติกจ้านวนมาก (กรมควบคุม
มลพิษ, 2558) ดังนั นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความตระหนักและให้ความส้าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติกให้มากขึ น ด้วยเหตุนี  ในงานวิจัยนี จึงได้สร้างชุดกิจกรรมโดยมีเนื อหาเกี่ยวกับขยะ
พลาสติก และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักในเรื่องปัญหาขยะพลาสติก และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะ
พลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม่ อย่างไร 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติกระหว่างก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental research) 
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก้าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
7 จังหวัดนครนายก จ้านวน18 ห้องเรียน มีนักเรียนจ้านวน 761 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จังหวัดนครนายก 1 ห้องเรียน จ้านวน 39 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติก 3) ทักษะการแก้ปัญหา 4) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติก ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 12 ข้อ ตอนที่ 2 เป็น 
แบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน    
 3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 20 ข้อ  
 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ได้แก่ 
 1) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื อหาของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ      

 2) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ   

  3) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติกโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 4) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั นตอนดังนี  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์เนื อหา โดยเนื อหาที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เรื่องขยะพลาสติก ซึ่งเป็น
เนื อหาส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และออกแบบกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ1) ปัญหาขยะพลาสติก 2) การจัดการขยะ
พลาสติกภายในชุมชนและ 3) โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับขยะพลาสติก มีวิธีการจัดการเรียนรู้ 4 ขั นตอน คือ 
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1) ขั นระบุปัญหา เป็นขั นที่ผู้เรียนต้องร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของ
ปัญหาขยะพลาสติก จากนั นระบุสิ่งที่เป็นปัญหาจากสถานการณ์นั น 2) ขั นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
เป็นขั นที่ผู้เรียนต้องท้าความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 3) ขั นออกแบบและประเมิน
แนวทางการแก้ปัญหาเป็นขั นที่ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย จากนั นต้องประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่เสนอมา
ก่อนหน้านั นเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด และ 4) ขั นน้าเสนอผลงาน เป็นขั นที่ผู้เรียน
น้าเสนอผลการวิเคราะห์จากขั นตอนที่ 1-3 หน้าชั นเรียน จากนั นร่วมกันอภิปรายผลงาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ชุดกิจกรรมประกอบด้วย ค้าชี แจงการใช้ชุดกิจกรรม สาระส้าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใบกิจกรรม ใบบันทึกกิจกรรม ใบความรู้ และค้าถามท้ายกิจกรรม ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี  

 กิจกรรมที่ 1 เรื่องปัญหาขยะพลาสติก มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) อธิบายปัญหาขยะ
พลาสติก 2) วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของการเกิดปัญหาขยะพลาสติก 3) วิเคราะห์และอธิบายแนว
ทางการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 

 กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน มีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 
 1) อธิบายปัญหาขยะพลาสติกภายในชุมชน 2) วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของการเกิดปัญหาขยะ
พลาสติกภายในชุมชน 3) วิเคราะห์และอธิบายแนวทางการจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน  

 กิจกรรมที่ 3 เรื่อง โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) ระบุ
และอธิบายปัญหาขยะพลาสติกในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง 2) วางแผนและออกแบบเพ่ือเขียน
โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในโรงเรียนหรือชุมชน 3) น้าเสนอโครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 น้าชุดกิจกรรมที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื อหาของชุดกิจกรรมและประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม โดยผลที่ได้
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทั ง 3 กิจกรรม และผลการประเมินคุณภาพของ
ชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (S.D. = 0.17) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดผู้เชี่ยวชาญประเมิน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 35 ข้อ วัดความสามารถตามพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความจ้า จ้านวน 8 ข้อ ด้านความเข้าใจ จ้านวน 19 ข้อ ด้าน
การน้าไปใช้ จ้านวน 6 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ จ้านวน 2 ข้อ และตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย 
จ้านวน 6 ข้อ วัดความสามารถตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจ จ้านวน 2 
ข้อ ด้านการน้าไปใช้ จ้านวน 1 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ จ้านวน 3 ข้อผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ พบว่า ข้อสอบปรนัยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จ้านวน 33 ข้อ และข้อสอบอัตนัยมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00  จ้านวน 6 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ น ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจ้านวน 20 ข้อ พบว่าผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
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ระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 จ้านวน 24 ข้อ   
 ขั้นตอนที่ 4 การหาค่าความยากง่ายและคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา       
 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 
ห้องเรียน จ้านวน 33 คน ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่าความยากง่ายและค่าอ้านาจจ้าแนก จ้านวน 18 ข้อ แบ่งเป็น 
ปรนัย 12 ข้อ และอัตนัย 6 ข้อ โดยข้อสอบปรนัยมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.21 - 0.76 ค่าอ้านาจ
จ้าแนกเท่ากับ 0.22 - 0.53 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.40 และข้อสอบอัตนัยมีค่าความยากง่าย
เท่ากับ 0.24-0.77 ค่าอ้านาจจ้าแนกเท่ากับ 0.42-0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.40 จากนั น
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและแก้ไขข้อสอบเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่ง และคัดเลือกข้อสอบมาใช้จริงเป็น
ข้อสอบปรนัยจ้านวน 12 ข้อและอัตนัย 6 ข้อผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
พบว่า มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่าความยากง่ายและค่าอ้านาจจ้าแนก จ้านวน 23 ข้อ โดย
ข้อสอบมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.47 - 0.81 ค่าอ้านาจจ้าแนกเท่ากับ 0.33-0.76 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 คัดเลือกข้อสอบมาใช้จริงจ้านวน 20 ข้อ    
 ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 น้าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรื่องขยะพลาสติก หลังจากนั นแจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนเป็น
รายบุคคลและชี แจงขั นตอนการใช้ชุดกิจกรรม จากนั นด้าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมตามขั นตอนที่
วางแผนไว้ ใช้เวลา 3 สัปดาห์ เป็นเวลา 7 คาบเรียน หลังจากท้ากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนท้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อน
เรียนและท้าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา หลังจากนั นให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก 
 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย    
 วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ วิเคราะห์คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทักษะการแก้ปัญหาโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติแบบ  t-test for 
dependent samples และเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหากับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 
โดยใช้สถิติแบบ one-sample t-testและวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหาคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย                                           
 1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  น้าชุดกิจกรรมที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่านประเมินคุณภาพ ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดัง ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกฯ 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านเนื้อหา 
1.1 เนื อหามีความสอดคล้องกับจดุประสงค ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 เนื อหามีความถูกต้องตามหลกัวิชาการ 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.3 เนื อหามีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.40 0.55 มาก 
1.4 เนื อหามีรายละเอียดเพียงพอและชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
1.5 เนื อหามีความต่อเนื่องเป็นล้าดับ 4.20 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านเนื อหา 4.44 0.17 มาก 
2. ด้านองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
2.1 ออกแบบหน้าปกสวยงาม เหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.2 ขนาดของตัวหนังสือมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.3 การจดัวางองค์ประกอบของชุดกิจกรรมเหมาะสม สวยงาม 4.60 0.55 มากที่สุด 
2.4 ภาพประกอบมีความเหมาะสมและสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
2.5 ค้าชี แจงในการใช้ชุดกิจกรรมมีความชัดเจน 4.40 0.55 มาก 
2.6 ค้าถามท้ายกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม 4.40 0.55 มาก 
2.7 ค้าถามท้ายกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั นของนกัเรียน 4.20 0.84 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านองค์ประกอบของชุดกิจกรรม 4.46 0.27 มาก 
3. ด้านการจัดกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
3.2 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
3.3 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 
3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ 3.80 0.45 มาก 
3.5 การเรียงล้าดับของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการจัดกจิกรรม 4.56 0.22 มากที่สุด 
4. ด้านการใช้ภาษา 
4.1 ใช้ภาษาที่มีความชัดเจนและไม่ก้ากวม 4.20 0.45 มาก 
4.2 ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา 4.20 0.45 มาก 
4.3 ภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ ระดับของนักเรียน 4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการใช้ภาษา 4.27 0.43 มาก 
5. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
5.1 การจดักิจกรรมมีประโยชน์สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.2 มีกิจกรรมฝึกความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
5.3 มีกิจกรรมฝึกการคดิวิเคราะห ์ใช้เหตุผล และการตัดสินใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

5.4 กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.5 กิจกรรมท้าให้นักเรยีนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร 4.20 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับฯ 4.80 0.14 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.17 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ซึ่งแสดงว่าชุดกิจกรรมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั งนี ในด้านการจัดกิจกรรมและด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ 4.80 ตามล้าดับ ส่วนด้าน
เนื อหาด้านองค์ประกอบของชุดกิจกรรมและด้านการใช้ภาษา มีผลการประเมินระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44, 4.46 และ 4.27 ตามล้าดับ 
 
 2.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกฯ 
  วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรม โดยE1 หมายถึง ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทั งหมดที่ได้จากการท้ากิจกรรมระหว่างเรียนและการตอบค้าถามท้ายกิจกรรม และ 
E2หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั งหมดที่ได้จากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนระหว่างเรียน (E1) ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 
 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) ที่ได้จากการท้ากิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
80.11ทั งนี กิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.75, 79.49 และ 75.02ตามล้าดับ 
 

กิจกรรม 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่
ย 

ร้อยละ 

กิจกรรมที่ 1 : ปัญหาขยะพลาสติก 39 30 26.03 86.77 
กิจกรรมที่ 2: การจัดการขยะพลาสติกภายใน
ชุมชน 

39 
35 27.82 79.49 

กิจกรรมที่ 3: โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 39 35 26.26 75.03 
คะแนนรวม  - 100 80.11 80.11(E1) 
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ตารางท่ี 3 คะแนนสอบหลังเรียน (E2) ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 
 

แบบทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ปรนัยแบบเลือกตอบ 39 12 7.21 60.08 
อัตนัย 39 18 15.38 85.44 

คะแนนรวม  - 30 22.59 75.30 (E2) 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่ได้จากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 75.30 (E2)  
  เมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) และหลังเรียน (E2) เพ่ือ
หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไดผ้ลดังตารางที่ 4  
 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 

คะแนน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1)  100 80.11 80.11 
คะแนนสอบหลังเรียน (E2)  30 22.59 75.30 

ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 80.11/75.30 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกฯ มีค่า
E1/E2เท่ากับ 80.11/75.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ก้าหนดไว้ 
  
 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติกระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนได้ผลดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 39 30 13.00 2.76 

20.72* .000 
หลังเรียน 39 30 22.59 3.60 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติกของนักเรียนก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.00 คะแนน และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการวัดทักษะการแก้ปัญหา
ของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผล ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ70 (n=39) 
 

แบบทดสอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ S.D. t Sig. 

ทักษะการแก้ปัญหา 60 46.21 77.02 4.76 5.52* .000 
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70ที่ตั งไว้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้ผลดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม (n=39) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
1. ด้านการจัดกิจกรรม 
1.1 กิจกรรมท้าให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏิบัติจริง 4.18 0.68 มาก 
1.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย 4.00 0.83 มาก 
1.3 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.08 0.77 มาก 
1.4 เวลาที่ใช้ในการท้ากิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.05 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรม 4.08 0.65 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 
2.1 เนื อหามรีายละเอียดเพียงพอและชัดเจน 4.38 0.63 มาก 
2.2 เนื อหามีความต่อเนื่องเป็นล้าดับ 4.41 0.64 มาก 
2.3 มีตัวอย่างประกอบชัดเจน 4.30 0.77 มาก 
2.4 ภาพประกอบเนื อหาเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน 4.05 0.94 มาก 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื อหา 4.29 0.62 มาก 
3. ด้านองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
3.1 ค้าชี แจงในการใช้ชุดกิจกรรมมีความชัดเจน 4.20 0.77 มาก 
3.2 ใบความรูม้ีความชัดเจนและมคีวามยากง่ายเหมาะสมกับระดับของ
นักเรียน 

4.20 0.70 มาก 

3.3 ค้าถามท้ายกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั นของนกัเรียน 4.08 0.70 มาก 
3.4 ค้าถามท้ายกิจกรรมมีจ้านวนเพียงพอต่อการตรวจสอบความเข้าใจ 3.95 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 4.11 0.60 มาก 
4. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
4.1 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมมีประโยชน์และน้าไปใช้ในชีวิตประจา้วันได้ 4.46 0.64 มาก 
4.2 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกการคิดวเิคราะห์ และการตัดสินใจ 4.46 0.64 มาก 
4.3 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกการคิดแก้ปญัหาอย่างเป็นขั นตอน 4.46 0.72 มาก 
4.4 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกออกแบบการแก้ปัญหา 4.33 0.74 มาก 
4.5 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกการอภิปรายภายในกลุ่ม 4.31 0.77 มาก 
4.6 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้กล้าน้าเสนอความคิดเห็น 4.23 0.78 มาก 
4.7 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับเพื่อนๆ 4.36 0.87 มาก 
4.8 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.54 0.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 4.39 0.58 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.25 0.51 มาก 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D. = 0.51) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี         
 1) ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.52, S.D. = 0.17)   
 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากับ 80.10/75.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 ทีต่ั งไว้ 
 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติกของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4) ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.51)  
 ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี  อาจเนื่องมาจาก 
 การเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และ
กิจกรรมสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้ เช่น กิจกรรมที่ 1 เรื่องปัญหาขยะพลาสติก เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์บทความปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ นในปัจจุบันตามขั นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ 4 ขั นตอน ซึ่งท้าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาอย่าง
มีขั นตอน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ขยะพลาสติกในชุมชนจากวีดิทัศน์ และได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากชุมชนต้นแบบ จึงท้าให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหลากหลาย นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน้าแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชนของตนเองได้ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง 
โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก นักเรียนได้ร่วมกันลงมือส้ารวจปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ นใน
โรงเรียนหรือชุมชนของตนเองซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากปัญหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและได้น้าเอาความรู้
ที่ได้จากการท้ากิจกรรมก่อนหน้ามาใช้ในการเขียนเป็นโครงการ  
 นอกจากนี  การน้าปัญหาขยะพลาสติกมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ นักเรียนจึงเกิดความสนใจในการเรียนรู้ รวมทั งการใช้วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท้า
ให้นักเรียนได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ นักเรียนจึงเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างถูกต้องตามขั นตอนได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั งไว้ รวมถึงในการท้ากิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมนักเรียนมีโอกาสได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนภายในกลุ่มของตนเองและ
เพ่ือนในห้องเรียนอย่างอิสระ นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ นและเกิดความเข้าใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Townsend (บาซานติ มาจัมดา,และพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544) ที่กล่าวว่า ข้อดีของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท้าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการท้ากิจกรรมที่เป็นอิสระและได้แสดง
ความคิดเห็น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนจึงเต็มใจที่จะเรียนรู้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระที่จะแสดงออกท้าให้สามารถค้นหาความรู้ ใหม่ได้ และมีความสนุกในการ
ท้างานร่วมกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ สอนสวัสดิ์ (2554) พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท้าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ก้าหนดหรือพบในชีวิตประจ้าวันมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนเกิด
ความอยากรู้อยากท่ีจะเรียน รวมทั งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน 
โดยเน้นให้นักเรียนตระหนักกับปัญหาที่พบ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตลอดจนหา
แนวทางในการแก้ปัญหา มีสถานการณ์เกี่ยวกับขยะพลาสติกซ่ึงเป็นปัญหาที่พบในชีวิตประจ้าวัน โดย
จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มจึงช่วยให้นักเรียนได้
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เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและเข้าใจปัญหานั นได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ น โดยนักเรียนจะได้ใช้ความรู้เดิมและสืบค้นจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพ่ิมเติมรวมถึงการใช้
ประสบการณ์ที่เคยพบเจอปัญหาที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวันมาใช้แก้ปัญหา โดยชุดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนท้ากิจกรรมด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื อหาและผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์จีรา เทพดนตรี (2558) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาบท
ปฏิบัติการที่เน้นปัญหาเป็นฐานเรื่องยางพาราส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ท้าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหา
ความรู้ กระตือรือร้นในการเรียน เกิดความตระหนักต่อการเรียนรู้ของตนเอง ท้าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี
และเข้าใจ นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการกลุ่มท้าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและเร็ว ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ น สอดคล้องกับงานวิจัยของเฟ่ืองลัดดา จิตจักร (2558) ได้ศึกษา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 กิจกรรมได้มีการก้าหนดปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัว
และเป็นปัญหาที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจ้าวันมาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาใกล้ตัวนักเรียนจะตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหานั นและได้ฝึกการคิด
เชื่อมโยงปัญหาเข้ากับชีวิตประจ้าวันหรือประสบการณ์เดิม และเกิดความสนใจในการคิดหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ตามขั นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4 ขั นตอน คือ ขั น
ระบุปัญหา ขั นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขั นออกแบบและประเมินแนวทางการแก้ปัญหาและขั น
น้าเสนอผลงานซึ่งในแต่ละขั นตอนล้วนส่งเสริมพัฒนาการด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน ท้าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีการบันทึกการท้ากิจกรรมอย่างเป็นขั นตอนด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหานั น รวมทั งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ วิทยา (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม
เคมีเรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความมีเหตุผลของ
นักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น้าปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ นจริงใน
ชีวิตประจ้าวันมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นักเรียนจึงให้ความสนใจ อยากรู้อยากเห็นและ
พยายามท้าความเข้าใจปัญหา นักเรียนได้ฝึกการคิดเชื่อมโยงปัญหากับชีวิตประจ้าวันและ
ประสบการณ์เดิม และได้ฝึกทักษะการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีน้าไปใช้ได้กับการแก้ปัญหา  
  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
อาจเนื่องจากมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้มีความท้าทาย ท้า
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ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกกับการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั งการน้าเสนอผลงานท้าให้นักเรียนได้
ฝึกการกล้าแสดงออก ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อกิจกรรม นอกจากนี รูปแบบของชุดกิจกรรมมีตัวอย่าง
และรูปภาพประกอบชัดเจนท้าให้น่าสนใจ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันเพราะเรื่องขยะ
พลาสติกเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวนักเรียน ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนโดยตรง นักเรียนจึงเกิดความสนใจ 
ตระหนักถึงความส้าคัญและเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอนและสามารถเชื่อมโยง
ปัญหาเข้ากับชีวิตประจ้าวันที่นักเรียนพบเจอได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
1.1  ผู้สอนควรอธิบายถึงความส้าคัญของทักษะการแก้ปัญหาก่อนการท้ากิจกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ถึงประโยชน์และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนขณะท้ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย 

1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ให้ผู้เรียนได้ออกแบบและจัดท้า 
โครงการผ่านการท้างานกลุ่ม อาจต้องใช้เวลาด้าเนินกิจกรรม ดังนั นผู้สอนควรแนะน้าและติดตามการ
ท้างานของผู้เรียน ให้ด้าเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเสร็จทันเวลาที่ก้าหนด 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป     
    2.1 ควรมีการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้การประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       2.2 ควรมีการศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
คิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
    2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ก้าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ที่
ผู้เรียนสนใจด้วยตนเอง จากบริบทตามสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจ้าวัน หรือเป็น
ปัญหาในชุมชน ท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ และให้ใช้กระกวนการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าครู  ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 – 3 จ านวน 24 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แกโ่ปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม และแบบส ารวจภาวะผู้น าครู 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมแล้ว นิสิตมี
ภาวะผู้น าครูสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อค านวณค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.08 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม แตกต่างกับคะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม ในระดับมาก 2) เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าครูใน 7 ด้าน พบว่าหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมแล้ว นิสิตมีภาวะผู้น าครูเกือบทุกด้านสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาค่าขนาดอิทธิพลพบว่าโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมส่งผลให้ภาวะผู้น าครูด้านการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุง
การเรียนรู้ และด้านการใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน เพ่ิมขึ้นในระดับมาก (Effect Size 
เท่ากับ 1.04, 0.86, 0.82 ตามล าดับ) ขณะที่ โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส่งผลให้ภาวะ
ผู้น าครูด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ด้านการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
วิชาชีพ และด้านการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง (Effect 
Size เท่ากับ 0.76, 0.73, 0.63 ตามล าดับ) โดยที่โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส่งผลให้
ภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือเพ่ิมข้ึนในระดับเล็กน้อย (Effect Size เท่ากับ 0.42) 
 
ค าส าคัญ : 
 ภาวะผู้น าครู โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

mailto:tongtatiya@gmail.com
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to compare teacher leadership of the 
Bachelor of Educations students at Srinakharinwirot University previously and after using 
the community service learning program. Samples selected by purposive sampling, 
consist of 24 students, who are studying in the second, third year of the 2nd semester in 
the 2558 B.E. academic year, from Srinakharinwirot University’s 5-year Bachelor Degree of 
Educations (Graduate Studies) programme. Research instruments include the community 
service learning program and the teacher leadership survey form. 
 The research results identified that 1) after having participated in the 
community service learning program, students have significant higher teacher leadership 
at 0.05. The effect size was 1.08, indicating that the posttest score is very highly different 
from the pretest score, 2) when considering teacher leadership in seven domains, it was 
found that, after having participated in the community service program, students have 
significant higher teacher leadership, at the 0.05, in almost domains, except the 
collaborative culture, compared with scores before participating in the program. In this 
regards, when considering the effect size, it was found that the community service 
learning program has resulted in high improvement of teacher leadership in the domains 
of facilitating improvements in instruction and student learning, using research to 
improve learning, and assessments and data for school, with the effect size of 1.04, 0.86, 
and 0 .8 2  respectively. Meanwhile, the program affected moderate improvement of 
teacher leadership in the domains of promoting professional Learning, advocating 
student learning and profession, and improving outreach and collaboration with families 
and community, with the effect size of 0.76, 0.73 and 0.63 respectively. Lastly, the program 
affected low improvement of teacher leadership in the collaborative culture domain, 
with the effect size of 0.42.  
 
Keywords : 
 Teacher Leadership, The Community Service Learning Program 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ภาวะผู้น าครูมีความแตกต่างจากภาวะผู้น าโดยทั่วไป ภาวะผู้น าครูไม่ใช่การใช้อ านาจสั่งการ
หรือการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม แต่รูปแบบของภาวะผู้น าครูเป็นกระบวนการที่ครูมีอิทธิพลต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนครูด้วยกันเอง นักเรียน รวมถึงชุมชน ในการบริการจัดการ
โรงเรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้ศิลปะใน
การจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ และบรรลุผลส าเร็จ
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ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้น าทั้งภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียนด้วย ทั้ งนี้  ชมรมเพ่ือการส ารวจภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership Exploratory 
Consortium, 2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น าของครูที่เอ้ือต่อการเรียนและความส าเร็จ
ของโรงเรียน โดยองค์ประกอบที่น ามาวิเคราะห์เกิดจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าครู  ผลจากการศึกษาพบว่าภาวะผู้น าของครูประกอบด้วย 7  ด้าน ได้แก่  
1) วัฒนธรรมความร่วมมือ 2) การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 3) การส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ 4) การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) การใช้
การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน 6) การเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และ  
7) การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 

ภาวะผู้น าครูเป็นสิ่งส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดในครูทุกคน โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตครู 
ในการขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมที่ประสบผลส าเร็จ ช่วยสนับสนุนการท า
กิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยอาสาสมัครจะเป็นพลังที่หนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมที่เป็นภารกิจส าคัญของ
องค์กรและสังคม และการที่บุคคลเข้ามาเป็นอาสาสมัครยังมีส่วนช่วยพัฒนาตัวบุคคลนั้นเอง เช่น การ
พัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้มีความมั่นคงสูงขึ้น การพัฒนาความเป็นผู้น า การเรียนรู้การให้
ความเคารพต่อผู้อ่ืน ฯลฯ (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2551) เสน่ห์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของงานอาสาสมัคร
คือเปิดโอกาสให้คนได้ขัดเกลาจิตใจของตนเองโดยการลงแรงลงความคิดช่วยให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์มาก
ขึ้น ถือเป็นการลดการน าเอาเข้าตัว หรือเอาแต่ได้ของแต่ละคน เปลี่ยนเป็นการ “ให้” กับผู้อ่ืนบ้าง 
การท างานอาสาสมัครเองนั้นก็เป็นการท างานที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันโดยไม่ได้อยู่ใน
กรอบขององค์กรที่เป็นทางการอยู่แล้ว ดังนั้นการท างานจึงต้องใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Human skill) มากขึ้น เพ่ือให้งานบรรลุผลเราจะมาท าตัวเก่งกาจอยู่คนเดียว ไม่รับฟังความคิดเห็น
ผู้อ่ืน หรือที่เรียกกันว่ามีอีโก้ (Ego) สูงนั้น เพ่ือนก็ไม่อยากท างานด้วยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เลยต้อง
ปรับตัวปรับนิสัยเพ่ือสื่อสารกับผู้อ่ืนให้ได้ การท างานอาสาสมัครจึงเป็นขบวนการหนึ่งที่ช่วยให้คนได้
เรียนรู้และขัดเกลานิสัยใจคอของตนเองได้โดยอัตโนมัติ  (มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ, 2551) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ ทิพประมวล และกัมปนาท บริบูรณ์ (2559) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของงานอาสาสมัครที่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมระดับประเทศและระดับสังคมโลกในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านอาสาสมัครให้มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ตระหนักรู้ในตนเองในฐานะสมาชิกในชุมชน 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม เพ่ือใช้ส่งเสริมภาวะผู้น าครู 
ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนานิสิตครู ให้
เป็นครูที่มีคุณภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิต
การศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้สูงขึ้นได้หรือไม ่
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 – 3 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power โดย
ก าหนดค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.80 ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และระบุอ านาจการทดสอบที่ 
0.95 ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 19 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดจ านวนตัวอย่างเพ่ิมเป็น 24 คน และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา กศช 312 การศึกษา
เพ่ือความเป็นพลเมือง ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 2.1 โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยาย  
การฝึกปฏิบัติ และการลงพื้นที่จริง เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักค้าง 3 วัน 2 คืน เพ่ือเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้ 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 เพ่ือเรียนรู้กระบวนการอาสาสมัคร หน่วยที่ 2 ทักษะความเป็น
พลเมือง หน่วยที่ 3 การบริการชุมชน หน่วยที่ 4 การท างานเพ่ือสังคม หน่วยที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเสมอภาค และหน่วยที่ 6 กิจกรรมสรุปถอดบทเรียน ซึ่งสร้างจากฐานแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือรับ
ใช้สังคม งานอาสาสมัครและพัฒนาชุมชน และการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง ผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสาแห่งประเทศไทย ผู้จัดการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้ด าเนินการส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 2.2 แบบส ารวจภาวะผู้น าครู เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จ านวน 35 ข้อ ซึ่งสร้างเพ่ือสอบถามการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับภาวะผู้น าครูของตนเองใน 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) วัฒนธรรมความร่วมมือ 2) การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 3) การส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 4) การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) การ
ใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน 6) การเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และ  
7) การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ ผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและวิจัยการศึกษา จ านวน 3 คน 
ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ทุกข้อค าถาม (IOC = 
1.00)  แบบส ารวจสามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ และเมื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าหลังการใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม  แบบส ารวจภาวะผู้น าครูมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โดยให้นิสิตท าแบบส ารวจภาวะผู้น าครูเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้เพ่ือการรับใช้สังคม หลังจากนั้นจึงด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ใน
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วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 และให้นิสิตท าแบบส ารวจภาวะผู้น าครูอีกครั้งหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ ย ( x ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ภาวะผู้ น าครูของนิสิ ต 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าครูก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) โดยค านวณจาก
สัดส่วนของผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูของนิสิต พบว่าหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมแล้ว นิสิตมีภาวะผู้น าครูสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อค านวณค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.08 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมแตกต่างกับคะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม ในระดับมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 

การทดสอบ N x  SD t p effect size ความหมาย 
ก่อน 24 136.8333 9.95497 5.377* .000 1.08 ค่าเฉลี่ย

แตกต่างกันใน
ระดับมาก 

หลัง 24 147.5833 11.52282 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม จ าแนกตามแต่ละด้าน 
 เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าครูใน 7 ด้าน พบว่าหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคมแล้ว นิสิตมีภาวะผู้น าครูเกือบทุกด้านสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ ซึ่งหลังการใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม นิสิตมีภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือสูงขึ้นกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลพบว่าโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมส่งผลให้
ภาวะผู้น าครูด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ด้านการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ และด้านการใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน เพ่ิมขึ้นใน
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ระดับมาก (Effect Size เท่ากับ 1.04, 0.86, 0.82 ตามล าดับ) ขณะที่โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม ส่งผลให้ภาวะผู้น าครูด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ด้านการสนับสนุนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ และด้านการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ิมขึ้นใน
ระดับปานกลาง (Effect Size เท่ากับ 0.76, 0.73, 0.63 ตามล าดับ) โดยที่โปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม ส่งผลให้ภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือเพ่ิมขึ้นในระดับเล็กน้อย (Effect 
Size เท่ากับ 0.42) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 - 8 

  
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 41.1667 3.45992 1.684 .106 0.42 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน
ระดับเล็กน้อย 

หลัง 24 42.6250 4.09467 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ ของ

นิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 18.7500 1.93930 3.162* .004 0.86 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน

ระดับมาก 
หลัง 24 20.4167 2.44801 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ของนิสิต

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 19.9583 1.96666 3.044* .006 0.76 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน
ระดับปานกลาง 

หลัง 24 21.4583 1.91059 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 14.2917 1.96666 6.470* .000 1.04 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน

ระดับมาก 
หลัง 24 16.3333 1.78561 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน ของนิสิต

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 15.1250 2.02833 3.852* .001 0.82 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน

ระดับมาก 
หลัง 24 16.7917 1.88770 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 11.9583 1.45898 2.381* .026 0.63 ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ในระดับปานกลาง หลัง 24 12.8750 1.48361 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 

ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 15.5833 2.06243 3.757* .001 0.73 ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ในระดับปานกลาง หลัง 24 17.0833 1.44212 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าครูของนิสิต หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมสูงขึ้นกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับการ
วิจัยของ เฉลิมชัย มนูเสวต (2543) ที่พัฒนารูปแบบวิชาการสอนเชิงบริการชุมชนทดลองใช้พัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล รวมถึงภาวะผู้น าของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้ และ
สอดคล้องกับผลวิจัยของชวาลา เวชยันต์ (2544) ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

2. โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่ พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม
หลากหลายกิจกรรม แต่ยังสามารถพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือได้ในระดับน้อย 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นผลการประเมินการรับรู้ของตนเอง อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มของนิสิตพบว่านิสิตสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ และจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งมีทักษะในการน าเสนอความคิด
และการอภิปรายอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับส านักงานยุวกาชาด (2556) ที่ได้กล่าวถึงการอบรม
วิทยากรส าหรับอบรมอาสายุวกาชาดที่จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนากระบวนการอาสาสมัครและการ
ท างานในชุมชนเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย (2554) ที่กล่าวว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาคสนาม จ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีในเบื้องต้นจึงจะน าไปสู่การปฏิบัติที่สถานที่
จริงได้ ในโปรแกรมการเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม สามารถช่วยให้นิสิตการศึกษาบัณฑิต สามารถได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนและท างานในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น าครู
ได้ในระดับมาก โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ และด้านการใช้การประเมินผล
และข้อมูลโรงเรียน อย่างไรก็ตามควรเสริมกิจกรรมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความ
ร่วมมือให้เด่นชัดมากขึ้น อาทิ กิจกรรมเสริมความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเพ่ือน  

2. การน าโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมไปใช้ ผู้ใช้ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
กระบวนการอาสาสมัครและการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสถาบันฝึกหัดครูสามารถน าเอา
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมไปปรับใช้ในรายวิชาชีพครู หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ
นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรประเมินภาวะผู้น าครูด้วยกลวิธีที่หลากหลาย ทั้งจากการประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน และการประเมินโดยวิทยากรกระบวนการ 
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  บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและ
ภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมในงานศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง 2) เพ่ือหารูปแบบตัวอักษรและภาพ
ส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมประเพณี และ 3) เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ (perception) การใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง   
ในสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวลาวโซ่ง หน่วยราชการ 
ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ และนักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า ความแตกต่างด้านความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของชาว
ลาวโซ่ง ตลอดจนพ้ืนฐานความรู้ เรื่องการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปของกลุ่มเป้าหมาย    
ท าให้ผู้วิจัยจะได้รับข้อมูลและทัศนคติความชอบที่แตกต่างกันออกไป ยากที่จะสรุปถึงความพอดี ในแต่ละ
ชิ้นงาน ส่วนในด้านของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและความถนัดที่แตกต่างกัน ในแต่ละด้าน เช่น 
ด้านลายผ้า ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการออกแบบ และประโยชน์ใช้สอย ก็จะให้ข้อคิดเห็นในส่วน
ที่เชี่ยวชาญนั้นเป็นพิเศษ ซึ่งท าให้ผู้วิจัย พบว่า การท าวิจัยในลักษณะดังกล่าว ผู้ออกแบบควรตั้ง
วัตถุประสงค์เชิงรายละเอียดในการน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยได้รับค าแนะน า จากอาจารย์     
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถน าเสนอรูปแบบของตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่ผสมผสานการ
เล่าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างกลมกลืนร่วมสมัย เมื่อน าไปใช้ประโยชน์ยัง
สามารถรับรู้กลิ่นอายทางวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง สามารถน าเอาผลงาน ชุดนี้ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : 
 การออกแบบตัวอักษร เลขนศิลป์ ลาวโซ่ง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were 1) to analyses the design procedure of the 
cultural-style font and clip art in Lao Song arts, 2) to find Lao Song style font and clip 
art for printing used to promote lifestyle, culture and traditional tourism 3) to study 
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the perception on use of Lao Song style font in printing of four studied groups including 
Lao Song ethnics, government officers, media designers and students, in Suphan Buri  
province and Petchaburi province. Results of the research showed that differences in 
familiarity with Lao Song culture and traditions as well as the background knowledge 
in font and clip art design of sample groups provided divert information and attitudes, 
making it difficult to draw the conclusion regarding the appropriateness of the works. 
For experts who have different expertise, e.g. textile design, culture and traditions, 
design and use of font and clip art, their opinions were predominantly based on their 
special skills. Therefore, the researchers found that a clear objective detailed for 
utilization is necessary for this type of study. Recommendations from an advisor and 
experts help the researchers to present the font and clip art which can contemporarily 
portray culture and traditions. When used, the works can effectively depict Lao Song 
culture.   
 
Keywords : 
 Font Design, Clip Art, Lao Song 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ มีการยอมรับและเปิดกว้างในการนับถือศาสนา สิ่งเหล่านี้น ามาซึ่งศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพ้ืนถิ่น ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงผสมผสาน และประยุกต์ร่วมกัน
กับวัฒนธรรมที่แตกต่างตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมในแผ่นดินไทยที่มีการสืบสานผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน ประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็น
ประเทศหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ไม่น้อยกว่าประเทศใดในโลก 
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าว โดยถูกก าหนดใน
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ในเรื่องของวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่เริ่มเสื่อมถอยและ
สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน จะเห็นได้จากการวางนโยบายด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยว ที่ให้ความสนใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับตัวเองเพ่ือน าเสนอถึงความแตกต่าง ความชัดเจน และความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้สามารถเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี หน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ก็ได้น าแนวความคิดเหล่านี้มาสร้างเป็นโครงการรณรงค์เพ่ือให้คนไทยหันมา
ท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งข้ึน เช่น โครงการ “12 เมือง ต้องห้าม…พลาด” ตามแนวคิดปีท่องเที่ยววิถี
ไทย ซึ่งเกิดจากการคัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เมืองหลักเดิม เน้นจุดเด่นศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต 
และศิลปวัฒนธรรม คาดว่าจะมีคนเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดทั้งปี
ประมาณ 136 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) สร้างรายได้ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
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ประเทศ จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างจุดเด่น และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพ่ือ
น าเสนอตนเองเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นตัวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของจังหวัดนั่นเอง 

เรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าไทยทรงด า หรือ  
ลาวโซ่ง ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพเข้ามาอยู่ประเทศไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวลาวโซ่งมี
ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง จะเห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรมประเพณี 
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่ทรงผม ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสิ่งเหล่านี้ล้วน
หมายถึงชีวิต และเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยหรือทอดทิ้ง ชาวโซ่งมีภาษาพูดและตัวอักษรของตนเอง ซึ่งมี
ความแตกต่างจากภาษาไทยภาคกลางมาก อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนแถบลุ่มน้ าแดง  
ลุ่มน้ าด า ประเทศเวียดนาม แต่ในปัจจุบันภาษาโซ่งก าลังถดถอย โดยเฉพาะตัวอักษรที่หาผู้รู้ได้ยาก 
วิชาความรู้ต่าง ๆ ที่เคยมีการถ่ายทอดกันภายในตระกูลจึงสูญหายไปด้วย (องค์ บรรจุน, 2553) งาน
เลขนศิลป์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลาวโซ่ง ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ล้วนมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อักษรและรูปภาพในการที่สื่อความหมาย     
แต่ยังขาดรูปแบบตัวอักษรและรูปภาพส าเร็จรูปที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมลาวโซ่งโดยมีที่มาอย่างชัดเจน 
หลากหลาย และสามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเป็นรูปธรรม การประดิษฐ์ตัวอักษรใน
ลักษณะดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องน าเอาเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอด เช่น 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี มาบูรณาการเข้ากับความรู้ ในเรื่องโครงสร้างของตัวอักษร และ
ความถูกต้องในเรื่องหลักการใช้ภาษา การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
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เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งหรือไทยทรงด า 
3. ผู้ใช้งานมคีวามรู้สึกอย่างไรกับผลงานการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมในงาน
ศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง 

2. เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์
ที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี 

3. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ (perception) การใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยศึกษา
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ชาวลาวโซ่งและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ที่อยู่

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้หาความพึงพอใจในการใช้งาน คือ   

1.1 ชาวลาวโซ่ง ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดเพชรบุรี 
1.2 หน่วยราชการ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดเพชรบุรี 
1.3 ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี และเพชรบุรี 
1.4 นักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยท าการสร้างเครื่องมือ โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษา รายงานการวิจัยและเอกสารต่างๆ เพ่ือค้นหาบทสรุปและนิยามความหมาย
ของศิลปะและวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตของชาวลาวโซ่ง 

2.2 วิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษา เพ่ือหารูปแบบและโครงสร้างหลักเพ่ือใช้เป็น
แนวทาง โดยแบ่งประเภทของการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน 

2.2.1 ด้านเนื้อหา สามารถสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมและสามารถใช้งานในสื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมได้จริงหรือไม่ 

2.2.2 ด้านรูปแบบการน าเสนอ ในเรื่องขนาดสัดส่วน รูปแบบ รวมถึงความง่ายและ
ความน่าสนใจในการใช้งาน 

2.2.3 ด้านเทคนิคการใช้งาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ใน
โปรแกรมทุกประเภทหรือไม่ 

2.2.4 การพิจารณาในภาพรวม การประเมินคุณภาพของตัวอักษรและภาพส าเร็จรูป 
2.3 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ และน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
2.4 ทดสอบการใช้งานจริงโดยผ่านกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
2.5 น าผลจากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองหาประสิทธิภาพต่อไป   

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การเก็บและรวบรวมข้อมูลได้จากการค้นคว้าภาคเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยรวบรวม

ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนด ดังนี้ 
3.1 ศึกษารูปแบบของศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็น

การศึกษาข้อมูลโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปกรรมและ
วัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ดังภาพโครงสร้างของการแบ่งประเภทข้อมูล  
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ขั้นที่ 1 

 
 

ขั้นที่ 2 ปรับโครงสร้างการค้นคว้าข้อมูล โดยการแนะน าของที่ปรึกษาถึงชุดข้อมูลที่
สามารถน าเสนอเรื่องราวได้อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

การออกแบบตัวอักษร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มสถาปัตยกรรมและกลุ่มลายผ้า 

 
และการออกแบบภาพส าเร็จรูป แบ่งโดยใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมออกเป็น 4 กลุ่ม 

 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของการแบ่งประเภทข้อมูล   
 
 

3.2 ศึกษาโครงสร้างตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต าแหน่งของสระวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย และรูปภาพส าเร็จรูปแบบเลขนศิลป์  
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ภาพที่ 2 โครงสร้างตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

3.3 ศึกษาการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 
แนวคิดหลักของการน าตัวอักษรและภาพสัญลักษณ์ไปใช้งาน รวมถึงศึกษากลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการบันทึกข้อมูลจากแบบ

ประเมิน และการสัมภาษณ์โดยตรง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมแนวคิดและน ามาแก้ไขผลงาน
ออกแบบขั้นสุดท้าย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

4.1 กลุ่มนักวิชาการทางศิลปวัฒนธรรรมลาวโซ่ง หรือกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ชาวลาวโซ่ง 

4.1.1 นายกฤตวรรณ เพชรด าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ได้ให้ความเห็นเรื่อง การออกแบบตัวอักษรว่า ผู้วิจัยสามารถออกแบบตัวอักษรที่มี
ความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งได้เป็นอย่างดี แต่อยากให้เพ่ิมเติมในส่วนของการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้วิจัยยังไม่ได้น ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย นั่นคือ อักษรโซ่งที่มีลักษณะตัวอักษรแบบ
หางตวัด ซึ่งทั้งนี้ถ้าผู้วิจัยน าตัวอักษรในภาษาลาวโซ่งมาร่วมศึกษาอาจจะท าให้กลิ่นอายทางวัฒนธรรม
ของชาวลาวโซ่งชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้สอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับชาวลาวโซ่งกับอาจารย์อีก
หลายเรื่องท้ังเรื่องทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเล่าต่อ ๆ กันมาของชาวลาวโซ่ง เช่น 
การใช้ค าในการเรียกชาวลาวโซ่งว่า  “ลาวโซ่ง” ส าหรับชาวลาวโซ่งที่ไม่สนิทกันถือเป็นค าเหยียด
หยามหรือไม่ ซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟังเพ่ือเป็นความรู้ เรื่องการเรียกขานของชาวลาวโซ่ง และเรื่อง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

148 

การอพยพย้ายถิ่นในอดีตของชาวลาวโซ่ง วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  ทีค่นรุ่นใหม่ยังคงถือปฏิบัติตลอดมา 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในการศึกษาค้นคว้าจากต าราหรือเอกสาร อาจยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง 

ส่วนประเด็นทางด้าน Clip art หรือภาพส าเร็จรูปนั้น อาจารย์ได้ให้ความคิดว่า
น่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดน าไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
วัฒนธรรม เช่น clip art เรื่อง หัตถกรรมและความเชื่อ ซึ่งนับวันจะค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมของ
ชาวลาวโซ่ง เนื่องจากขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดประเพณีเหล่านี้ เมื่อคนรุ่นปู่ รุ่นย่า ตายจากไป
วัฒนธรรมเหล่านี้ก็อาจจะสูญหายพร้อมกันไปด้วย 

4.1.2 นายอัครวัฒน์ บุญสูงเพชร ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านดอน อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
ออกแบบตัวอักษรไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ การออกแบบตัวอักษรหากน ารายละเอียดที่มีเฉพาะชนชาติ
ลาวโซ่ง คือ เม็ดกระดุมเสื้อ ที่มีลวดลายของเมล็ดผักบุ้งนา ที่น่าจะมีเฉพาะในเครื่องแต่งกายของชาว
ลาวโซ่งเท่านั้น มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางการออกแบบ ก็น่าจะท าให้การออกแบบตัวอักษรสามารถ
สื่อสารถึงวัฒนธรรมชาวลาวโซ่งได้อีกทางหนึ่ง  

ส่วนการออกแบบภาพส าเร็จรูปในหมวดที่เป็นเรื่องของการแต่งกายสามารถ
น าเสนอความร่วมสมัย สามารถเข้าถึงวัยหนุ่ม-สาวที่เป็นคนรุ่นใหม่  จึงน่าจะมีคนน าไปประยุกต์ใช้
งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความเป็นชาติพันธุ์สู่อาเซียนและความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  

4.1.3 นางไกร มั่นเพชร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องลายผ้าของชาวไทยทรงด า อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องลายผ้าแบบไทยทรงด า ได้ให้ความคิดเห็นเรื่อง การ
ออกแบบตัวอักษรไว้ว่า การออกแบบตัวอักษรในกลุ่มของลายผ้า สามารถน าเสนอรูปแบบที่มี
ความสัมพันธ์กับลายผ้าได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถเชื่อมโยงตัวอักษรกับลายผ้าได้ โดยเฉพาะ
ตัวอักษรในกลุ่ม B3 ที่สามารถเชื่อมโยงกับลายผ้าแบบโบราณแบบขอกูดได้ 

ส่วนการออกแบบภาพส าเร็จรูปได้ให้ความคิดเห็นในหมวดของลายผ้าไว้ว่า 
ปัจจุบันลายผ้าของชาวลาวโซ่งมีรูปแบบที่ประยุกต์มากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการผสมผสาน
ของลายแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นด้วยการตลาดหรือความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็เห็นพ้องด้วยใน
แง่มุมของการเล่าเรื่องเพราะลายผ้าแบบต่างๆของชาวลาวโซ่งนั้นสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ส่วน
ในหมวดของหัตถกรรมและความเชื่อ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าของหลายสิ่งหลายอย่างหาดูได้ยาก
เนื่องจากผู้ที่เป็นผู้รู้และสามารถท าได้ก็ลดน้อยลงและขาดการสืบสานในรุ่นลูกรุ่นหลานถึงวัฒนธรรม
ประเพณีดังกล่าว 

4.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  
มีรายนามดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ดังนี้ การออกแบบ
ตัวอักษรที่ถอดรูปแบบมาจากเรื่องลายผ้าทั้ง 3 รูปแบบสามารถสื่อสารในเรื่องราวของวัฒนธรรมได้
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อย่างชัดเจน มีความลงตัว โดยยังคงความทันสมัยที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวเชิงอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงด า 
ส่วนตัวอักษรที่ใช้ข้อมูลของงานทางด้านสถาปัตยกรรม ในเรื่องราวของจั่วบ้านแบบ “ขอกุด” สามารถ
สื่อสารในเรื่องราวได้แต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับลายผ้า 

ส่วนประเด็นการออกแบบภาพส า เร็ จรูปหรือ  Clip art นั้นแบบงานด้ าน
สถาปัตยกรรม บ้านเรือน มีความชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มงานด้านลายผ้าและเครื่องแต่ง
กายที่ยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน แต่ในเนื้อหางานด้านการออกแบบยังไม่มีความ
หลากหลาย มีให้เลือกใช้งานน้อย เช่น ภาพส าเร็จรูปแบบลายผ้า ยังขาดมุมมองที่เป็นมิติ เพ่ือให้มี
ความหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

4.2.2 ดร.ยอดขวัญ สวัสดี อาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ให้ความคิดเห็นว่า ในกลุ่มของแนวคิดที่มีที่มาจากสถาปัตยกรรม จะเห็นภาพ
โครงสร้างตัวอักษรที่ชัดเจนและการน าไปใช้งานที่สอดคล้องกับเนื้อหา และมีความงามที่ปรากฏ
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน ในส่วนของแนวคิดที่มีที่มาจากลายผ้า อาจต้องก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ตัวอักษรที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น สัดส่วนของรูปทรงตัวอักษร การก าหนดหัวของตัวอักษรว่าจะใช้แบบ
มีหัวหรือไม่ เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันในการออกแบบ การใช้ค าลายผ้าและการแต่งกาย ควรเลือกใช้
ค าให้เหมาะสมกับกายภาพของการออกแบบที่ปรากฏ เช่น การออกแบบตัวอักษรที่ปรากฏมีลักษณะ
ของการน าลายผ้ามาออกแบบมากกว่าแนวคิดเรื่องเครื่องแต่งกาย 

ในความคิดเห็นเรื่องภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art ควรตีความค าค านี้ให้ชัดเจนก่อน
ว่ามีความหมายอย่างไร การใช้งานเป็นอย่างไร จากการออกแบบยังไม่สามารถสื่อสารถึงค านี้ได้อย่าง
ชัดเจน งานออกแบบจึงดูมีลักษณะเป็นภาพประกอบมากกว่าภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art จะมีใน
หมวดเรื่องของลายภาพเพียงหมวดเดียวที่มีความน่าจะเป็นที่สามารถจะพัฒนาในเนื้อหาให้สามารถใช้
งานได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art มากยิ่งขึ้น 

4.2.3 ผศ.ณัฐวุฒิ สีมันตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า ในการศึกษารูปแบบทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้แสดงถึงลักษณะ

เด่นที่สามารถจ าแนกออกมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับงานออกแบบได้ โดยการใช้รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมดูเป็นการพัฒนาตัวอักษรที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวลาวโซ่งได้ ซึ่งสามารถ
สังเกตุได้จากการทดลองไปประยุกต์ใช้ได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของบ้านที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร
ไดอ้ย่างชัดเจน 

ในส่วนของการออกแบบภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art ผู้วิจัยสามารถแยกรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมออกมาเป็นงานออกแบบได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างภาพส าเร็จรูปที่เกิดจาก
ลายผ้าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นงานในระบบ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการตลาดได้ 

4.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตัวอักษรและสื่อสัญลักษณ์ 
4.3.1 ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จ (ผู้ออกแบบฟอนต์ BSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ) 
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ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการออกแบบตัวอักษร ดังนี้ โครงสร้างและบุคลิกตัวอักษร
สามารถสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ก าหนดในหัวข้อวิจัยได้เป็นอย่างดี ผลงานมีการพัฒนาขึ้น
ตามล าดับของข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล ส่วนด้านการใช้งาน ตัวอักษรดังกล่าวยังมีรายละเอียดที่มาก
เกินไป ซึ่งเมื่อน าไปใช้งานในขนาดเล็กและมีปริมาณข้อมูลมาก ๆ อาจจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
อ่าน จึงควรมีการปรับพัฒนาเพ่ือให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ
ยิ่งขึ้น 

ส่วนในเรื่องของการออกแบบภาพส าเร็จรูปนั้น ได้ให้ความคิดเห็นไว้ ดังนี้ ผลงานภาพ
ส าเร็จรูปแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนตามข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า บางรายการมี
ความยืดหยุ่นในการใช้งานได้ดีมาก เช่นลายผ้า ท าให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้สื่อได้เป็นอย่างดี 
ส่วนบางรายการอาจจะต้องเพ่ิมรายละเอียดของลวดลาย เช่น กลุ่มสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง และ
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เป็นต้น 

4.3.2 อาจารย์ไพโรจน์  ธีระประภา อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 

ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร ดังนี้ การออกแบบตัวอักษรต้อง
ค านึงถึงการอ่าน ให้อ่านง่าย ให้ระวังการสับสนของพยัญชนะหรือวรรณยุกต์  

style หรือรูปแบบที่บ่งบอกบุคลิก ไม่จ าเป็นต้องบรรจุในทุกตัวอักษร เนื่องจากใน
รูปแบบการใช้งานปกติ ไม่ได้ใช้งานในลักษณะเป็นตัวเดี่ยว ๆ แต่จะท างานร่วมกันเป็นชุดของค า 
ประโยค ดังนั้นบุคลิกที่เด่น ๆ จะช่วยกันส่งเสียง ส่งความรู้สึกออกมาได้เช่นกัน แม้เราจะบรรจุ
ลักษณะเด่นไว้ไม่ครบทุกตัวอักษร หรืออาจจะ set ระบบการออกแบบไว้ โดยการเลือกลักษณะเด่นไว้ 
1-2 รูปแบบแยกต่างหาก และเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางตัวอักษรใช้ทั้ง 2 ลักษณะ เมื่อดูรวม ๆ กัน
ก็จะได้ลักษณะเด่นที่หลากหลายและสะท้อนบุคลิกท่ีเด่น ๆ นั้นได้เช่นกัน  

หากต้องการน าเสนอบุคลิกที่ชัดเจนในอัตลักษณ์ ต้องมีการออกแบบตัวอักษรที่มีบุคลิกที่
ชัดเจนกว่าตัวปกติอีกหนึ่งชุด โดยแนะน าให้เป็น Alternative Glyph เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานตาม
ความเหมาะสม  

ในส่วนของการออกแบบภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art ควรจะเน้นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
เช่น “ลายผ้า” จากนั้นท าแบบให้หลากหลาย โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถน ามา
ผสมผสาน สร้างเป็น Pattern แบบใหม่ได้ด้วยตนเอง แบบที่ได้เป็น Clip Art สมควรท าเป็นแบบกลับ
ค่าน้ าหนัก เพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้งานที่หลากหลายขึ้น 

ข้อแนะน า ควรน าเสนอชุดโทนสีเป็นไกด์แก่ผู้ใช้งาน โดยอาจแบ่งเป็นชุดจาก  Original (สี
ด้ังเดิม) และชุดโทนสีแนะน า เช่น Earth Tone 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิง

วัฒนธรรมในงานศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง พบว่า ในขั้นตอนของการท าการวิจัยผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึง
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ขั้นตอนและกระบวนการในการท าวิจัย  ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

 
1. การศึกษาภาคเอกสาร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
7. การออกแบบ 
8. ผลงานการออกแบบ 
9. การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง 

ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี  
พบว่า สามารถวิเคราะห์หารูปแบบของตัวอักษรและภาพส าเร็จรูป เพ่ือการน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่สื่อถึง
ศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง ที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนามจาก
กลุ่มเป้าหมาย และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาสรุปหาแนวทางการ
ออกแบบที่เหมาะสม โดยมีผลงานการออกแบบเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 

1. ชุดตัวอักษร ประกอบด้วยขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ โดยอาศัยแนวคิดจากลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมและผ้าลาย 
แนวคิดจากลักษณะทางสถาปัตยกรรม (ลักษณะรูปทรงของบ้านเรือน) 

 
แนวคิดจากลายผ้าแบบลายดอกแปด 

 
แนวคิดจากลายผ้าแบบลายแตงโม 
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แนวคิดจากลายผ้าแบบลายขอกูด 

 
ท้ายที่สุดได้ผลงานออกแบบโดยผ่านการประเมิน และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1.1 ตัวอักษรแบบ Lao Song 1 ซึ่งได้แนวความคิดมาจากโครงสร้างของลายผ้าของชาว

ลาวโซ่งที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น ที่เป็นลักษณะลายผ้าแบบประยุกต์ที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไป เช่น ลาย
ดอกแปด ลายดอกมะลิ โดยโครงสร้างหลักประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต มาทับซ้อนกันโดยใช้มุม
ประกอบ 90 30 45 องศา ประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้เส้นที่มีขนาดเท่ากัน โดยโครงสร้างของรูปทรง
โดยรวมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
 

                                 

 
ภาพที่ 3 ลายดอกมะลิ 
 

1.2 ตัวอักษรแบบ Lao Song 2 เป็นตัวอักษรที่ได้แนวความคิดมาจากโครงสร้างลายผ้า
แบบโบราณ เรียกว่าลายขอกูด ซึ่งเป็นลายผ้าที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวลาวโซ่งได้อย่าง
ชัดเจน โดยโครงสร้างของตัวอักษรจะมีลักษณะขดของเส้นในด้านหนึ่ง คือหัวของตัวอักษร ที่เป็น
ลักษณะของยอดผักกูดที่ต้องแสงอาทิตย์ตอนเช้า ซึ่งสะท้อนภาพการด ารงชีวิต การเก็บผักมาบริโภค
ในยามเช้าของชาวลาวโซ่ง และมีขนาดของเส้นที่ไม่เท่ากันตลอดทั้งเส้น มีลักษณะเส้นที่โค้งอ่อนช้อย 
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ภาพที่ 4 ลายผ้าแบบขอกูด 
 

1.3 ตัวอักษรแบบ Lao song 3 เป็นตัวอักษรที่ได้แนวคิดมาจากการศึกษาโครงสร้าง
ของบ้านเรือนที่พักอาศัยของชาวลาวโซ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างจะพบว่าเป็นโครงสร้าง
ที่เกิดจากสองส่วนประกอบ คือ ส่วนของจั่วที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมาต่อประกอบเข้ากับ
โครงสร้างทางด้านล่าง คือส่วนของชายหลังคาที่เป็นลักษณะเด่นของตัวบ้านที่เรียกว่า กระดองเต่า   
ที่มีความโค้งมน จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเกิดเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเสียบประกอบระหว่าง
โครงสร้างของเส้นที่เป็นเหลี่ยมมาประกอบบนโครงสร้างของเส้นที่มีความโค้งมน โดยคงลักษณะของ
การเสียบประกอบตามลักษณะของโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนของชาวลาวโซ่งแบบดั่งเดิม 
 

                
  
ภาพที่ 5 บ้านเรือนของชาวลาวโซ่ง 

 
2. ชุดภาพส าเร็จรูป ประกอบด้วย 

2.1 ภาพส าเร็จรูปชุดสถาปัตยกรรม เป็นภาพที่เกิดจากการศึกษาข้อมูล เรื่องบ้านพัก
อาศัยของชาวลาวโซ่งแบบโบราณ ว่ามีสัดส่วน ส่วนประกอบ โครงสร้างอย่างไร โดยถ่ายทอดออกมา
เป็นภาพหลากหลายมุมมองทั้งด้านหน้า ด้านข้างซ้ายและขวา และด้านมุมมองแบบ perspective 
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ภาพที่ 6 ภาพส าเร็จรูปชุดสถาปัตยกรรม 
  

2.2 ภาพส าเร็จรูปชุดการแต่งกาย เป็นภาพที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลในเรื่องการแต่งกาย
ของชาวลาวโซ่ง ทั้งการแต่งกาย เสื้อผ้าในงานพิธีและเสื้อผ้าในชีวิตประจ าวัน โดยถ่ายทอดออกมา
เป็นภาพแบบการ์ตูนที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย 

 

 
 
ภาพที่ 7 ภาพส าเร็จรูปชุดการแต่งกาย 
 2.3 ภาพส าเร็จรูปชุดลายผ้า เป็นภาพที่เกิดจากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารเพ่ือค้นคว้าหา
รูปแบบลวดลายและเรื่องราวที่มาของลวดลายนั้น ๆ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอแนวความคิดในการใช้งาน
ประกอบ โดยภาพส าเร็จรูปชุดนี้เมื่อถูกน าไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ไปประกอบในบรรจุภัณฑ์  
ที่เกี่ยวกับสินค้าพวกผ้า ควรมีเรื่องราวประกอบ  เพ่ือแสดงถึงเรื่องราวภูมิปัญญาที่เป็นบ่อเกิดของ
ลวดลายซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวลาวโซ่ง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค้าให้กับตัวสินค้า 
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ภาพที่ 8 ภาพส าเร็จรูปชุดลายผ้า 
  

2.4 ภาพส าเร็จรูปชุดหัตถกรรมและความเชื่อ เป็นภาพส าเร็จรูปที่รวบรวมเรื่องราว
ประเพณีและความเชื่อ โดยเล่าเรื่องด้วยภาพในเรื่องราวของงานหัตถกรรมที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อทั้ง
ประเพณีการเกิด การตาย ซึ่งปัจจุบันเริ่มสูญหายไปเนื่องจากขาดผู้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และไม่ได้รับ
ความสนใจจากคนรุ่นใหม่เท่าท่ีควร 

 
 
ภาพที่ 9 ภาพส าเร็จรูปชุดหัตถกรรมและความเชื่อ 
 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ (perception) กับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษร
แบบลาวโซ่ง พบว่า สามารถสรุปผลการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มประชากรที่ก าหนดได ้ดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินเพื่อศึกษาข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
แบบประเมินที่ 1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเก่ียวกับการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
 
 

รายการประเมิน 
N=8 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.48 0.58 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.46 0.58 มาก 2 
3. ด้านการตลาด 4.38 0.59 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.58 มาก  
   
 พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.44 =0.58) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1, 2 
และ 3 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) ด้านการใช้งาน และด้านการตลาด ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเกี่ยวกับการออกแบบภาพส าเร็จรูปในรูปแบบ
เลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

  

รายการประเมิน 
N=8 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.20 0.51 มาก 2 
2. ด้านการใช้งาน 4.14 0.51 มาก 3 
3. ด้านการตลาด  4.43 0.60 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.23 0.53 มาก  
    
 พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเกี่ยวกับการออกแบบภาพส าเร็จรูปใน
รูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.23 =0.53) พบว่ารายการที่มี
การปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1, 2 และ 3 ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านความงาม (เอกลักษณ์) และด้านการใช้งาน 
ตามล าดับ 
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ตารางสรุปผลการประเมินเพื่อศึกษาเจตคติ 4 กลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรที่ 1 ชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทดลองใช้

ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
  

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.21 0.69 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.11 0.67 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.14 0.67 มาก  
 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ทดลอง

ใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่งผู้ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.14 
=0.67) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4  ความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้
ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

 

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.29 0.66 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.14 0.67 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.67 มาก  
   
 พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้
ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่งของผู้ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบ
ลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.20 =0.67) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 
ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งาน  ตามล าดับ 
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กลุ่มประชากรที่ 2 หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ตารางท่ี 5  ความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้

ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง  

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.18 0.65 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.16 0.65 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.65 มาก  
  
 พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลอง
ใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ผู้ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 
=0.65) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้

ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 
 

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.19 0.67 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.14 0.60 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.16 0.62 มาก  
 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทดลอง

ใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.16 =0.62) 
พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้าน
การใช้งานตามล าดับ 
 
กลุ่มประชากรที่ 3 ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นในภาพรวมของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง  
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.31 0.60 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.16 0.62 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.21 0.62 มาก  
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 พบว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ในภาพรวมของผู้ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสม
ในระดับมาก (μ=4.21 =0.62) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม 
(เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

 
ตารางที่ 8  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

ในภาพรวมของผู้ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.31 0.63 มาก 2 
2. ด้านการใช้งาน 4.32 0.63 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.32 0.63 มาก  
   
 ตารางที่ 6 พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง ผู้ทดลองใช้ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.16 =0.62) พบว่า
รายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม 
(เอกลักษณ)์ ตามล าดับ 
 
กลุ่มประชากรที่ 4 นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ในภาพรวมของผู้

ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
  

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.23 0.63 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.13 0.61 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.62 มาก  
 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้

ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 =0.62) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติ
สูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมที่ทดลองใช้  ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.25 0.66 มาก 2 
2. ด้านการใช้งาน 4.21 0.67 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.22 0.66 มาก  
 

พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทดลองใช้ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.22 =0.66) พบว่า
รายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม 
(เอกลักษณ)์ ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่
สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง และศึกษาเจตคติของผู้ใช้งานตัวอักษรและภาพส าเร็จรูป
ดังกล่าว โดยใช้กลุ่มประชากรในการศึกษา 4 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรที่ 1 คือ ชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มประชากรที่ 2 คือ หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่ม
ประชากรที่ 3 คือ ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  และกลุ่ม
ประชากรที่ 4 คือ นักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่          
1) เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมในงานศิลปกรรมแบบ
ลาวโซ่ง 2) เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี 3) เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ 
(perception) การใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ จากผลการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

ภาพรวมความคิดเห็นของ 4 กลุ่มประชากรจ านวน 150 คน ในการทดลองใช้ตัวอักษรแบบ
ลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก  (μ=4.17 =0.65) โดยพบว่ารายการที่มีการประเมินผลสูง
เป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

และภาพรวมความคิดเห็นของ 4 กลุ่มประชากรจ านวน 150 คน ในการทดลองใช้ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก  (μ=4.22 =0.65) โดย
พบว่ารายการที่มีการประเมินผลสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ 
ด้านการใช้งาน ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย จ านวน 2 ข้อดังนี้  
1. ผู้ผลิตสื่อและนักออกแบบเลขศิลป์สามารถน าผลงานออกแบบจากการวิจัยไปใช้เพ่ือสื่อถึง

ศิลปวัฒนธรรมลาวโซ่งได้อย่างหลากหลายและสะดวกยิ่งขึ้น 
ผู้ผลิตสื่อ นักออกแบบเลขศิลป์และผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ให้ความคิดเห็น

ในเรื่องการใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.21 =0.62) พบว่า
รายการที่มีการประเมินผลสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการ
ใช้งานตามล าดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่า ตัวอักษรสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวทางวัฒนธรรมได้ดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อประชาพันธ์ทางวัฒนธรรม
ลาวโซ่งได้ 

และพบว่าความคิดเห็นของผู้ผลิตสื่อ นักออกแบบเลขศิลป์และผู้ประกอบการทางด้านการ
ออกแบบสื่อ ที่ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง ให้ความคิดเห็นในเรื่องการ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้มาก โดยมีผลการประเมิน (μ=4.16 =0.62) โดยพบว่ารายการที่มีการ
ประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) ตามล าดับ 

2. กลุ่มประชากรที่ก าหนด มีเจตคติต่อการใช้งานตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมใน
งานศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง อยู่ในระดับด ี

จากการน าผลการวิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ก าหนดจ านวน 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่มประชากรที่ 1 ชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่องตัวอักษร พบว่าให้

ความคิดเห็นในการทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.14 
=0.67) พบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ ซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของเนื้อหา รูปแบบทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการใช้งานตัวอักษร 

เรื่องภาพส าเร็จรูป พบว่าความคิดเห็นในการทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์
แบบลาวโซ่ง มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกับเรื่องตัวอักษร คือ ให้ความส าคัญของเนื้อหา รูปแบบทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการใช้งานตัวอักษร โดยให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.20 =0.67) พบว่า
รายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้
งาน ตามล าดับ 

กลุ่มประชากรที่ 2 หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่องตัวอักษร พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง พบว่าให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 
=0.65) พบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

เรื่องภาพส าเร็จรูป พบว่าความคิดเห็นในการทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์
แบบลาวโซ่ง มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกับเรื่องตัวอักษร คือ ให้ความส าคัญของเนื้อหา รูปแบบทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการใช้งานตัวอักษร โดยพบว่าให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.16 =0.62) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

162 

รายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้
งานตามล าดับ 

กลุ่มประชากรที่ 3 ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้ความคิดเห็นในเรื่องการใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก      

(μ=4.21 =0.62) พบว่ารายการที่มีการประเมินผลสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านความงาม 
(เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า ใน
เรื่องตัวอักษรผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับเรื่องเอกลักษณ์ ลักษณะทางวัฒนธรรมมากกว่ารูปแบบ
การใช้งานตัวอักษร 

และพบว่าความคิดเห็นความคิดเห็นของผู้ผลิตสื่อ นักออกแบบเลขศิลป์และผู้ประกอบการ
ทางด้านการออกแบบสื่อ ที่ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง พบว่ากลับกันคือ
ให้ความส าคัญในเรื่องการประยุกต์ใช้งานมากกว่า เอกลักษณ์ โดยมีผลการประเมิน  (μ=4.16 
=0.62) โดยพบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ 
ด้านความงาม (เอกลักษณ)์ ตามล าดับ 

กลุ่มประชากรที่ 4 นักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มประชากรที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความ

เหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 =0.62) พบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้าน
ความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

และพบว่าความคิดเห็นของกลุ่มประชากร จากการทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบ     
เลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง ให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.22 =0.66) พบว่ารายการที่มีการ
ประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยที่ได้รับโดยรวมสอดคล้องกับงานวิจัยในลักษณะใกล้เคียงกันของ พบว่า 
ความรู้พ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มประชากรที่ก าหนด ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวโซ่ง พ้ืน
ฐานความรู้เรื่องการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่แตกต่างกันมาก ผู้วิจัยจะได้รับข้อมูลตาม
ลักษณะการให้ความส าคัญที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มชาวลาวโซ่ง เมื่อพูดถึงตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปก็
จะให้ความส าคัญกับเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีท่ีถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างกับ
กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของภาพส าเร็จรูปที่ผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญ
กับการประยุกต์ การน าไปใช้งานเป็นหลัก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ออกแบบควรตั้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้ชัดเจน เช่น ออกแบบตัวอักษรเพ่ือน าไปใช้
เป็นตัวอักษรหลัก หรือตัวอักษรประดิษฐ์ ถ้าต้องการออกแบบเพ่ือเป็นตัวอักษรหลักเพ่ือการใช้งาน 
ควรเน้นในเรื่องการออกแบบเพ่ือการใช้งานเป็นหลัก เช่น สามารถใช้ตัวอักษรได้ในหลากหลายขนาด 
น้ าหนัก มีตัวอักษรครบถ้วนทั้งสระและพยัญชนะ สามารถเรียงพิมพ์ตัวอักษรในโปรแกรมส าเร็จรูป
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวอักษรพาดหัว เป็นตัวประดิษฐ์เพ่ือ
งานงานหนึ่ง ผู้ออกแบบก็สามารถเน้นในเรื่องราวของการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนในรูปแบบ โครงสร้างของตัวอักษร  
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2. ผู้ออกแบบควรมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะด้าน เช่น ศึกษาในเรื่องของลวดลายผ้าแบบโบราณหรือ
แบบร่วมสมัย หรือมุ่งศึกษาเฉพาะศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น เพราะจะสามารถศึกษาได้ในเชิงลึก 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบในด้านอ่ืนได้อีกมากมาย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองนี้เพ่ือศึกษากลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการสร้างคุณานุประโยค 3 ประเภท 6 โครงสร้าง 
โดยคุณานุประโยคทั้ง 3 ประเภทคือ คุณานุประโยคประเภทประธาน คุณานุประโยคประเภทกรรม
ตรงและคุณานุประโยคประเภทกรรมรอง ขยายค านามหลักต าแหน่งประธานและต าแหน่งกรรมตรง 
(SS/OS/SO/ OO/SIO/OIO) โดยสัญลักษณ์ตัวแรกคือต าแหน่งนามหลัก ส่วนสัญลักษณ์ตัวที่สอง คือ
ประเภทคุณานุประโยค โดยศึกษากับผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยมา 2 ปี จ านวน 20 คน ด้วย
แบบทดสอบ 2 ประเภทคือ และแบบทดสอบการรวมประโยค (SCT) และแบบทดสอบการเขียน
บรรยายรูปภาพ (PDWT) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวจีนสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยด้วย
การใช้กลวิธีช่องว่าง (gap strategy) โดยใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ “ที่” มากที่สุด นอกจากนั้นยังพบการใช้
กลวิธีสรรพนามและนามวลีด้วยกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลัก
ต าแหน่งกรรมตรงได้ถูกต้องมากที่สุด (OS) และกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทประธาน
ขยายค านามหลักต าแหน่ งประธาน (SS) ได้ถูกต้องน้อยที่สุด เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างสร้าง            
คุณานุประโยคจากประโยคที่ก าหนดให้สร้างเป็นประโยคหลัก นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างสร้างยังใช้กลวิธี
อ่ืน ๆ สร้างคุณานุประโยคที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากเจ้าของภาษา เช่น การละตัวบ่งชี้ การใช้ค าเชื่อม 
(discourse marker) 
 
ค าส าคัญ : 
 คุณานุประโยคภาษาไทย กลวิธีการสร้างคุณานุประโยค การวิเคราะห์ความผิดพลาด  การรับ
ภาษาท่ีสอง ผู้เรียนชาวจีน 
 

ABSTRACT 
 The current study aims to study the relativization of Thai relative clauses 
produced by Chinese Thai learners. Three types of relative clauses - subject, direct 
object, and indirect object which modify head noun in subject and object positions 
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were examined with the sentence combination and picture description writing tests. 
The subjects have learned Thai for two years. The result showed that the strategies 
mostly used are gap strategies which were used with the marker. The followings were 
used were the pronoun and the noun phrase strategies. The subject relative clauses 
modifying objects (OS) were produced most correctly, and the ones produced least 
correctly are subject relative clause modifying subjects because they changed the 
main clauses into relative clauses. The other strategies, for example, the omission of 
the marker, the usage of discourse marker, etc., which were used were not accepted 
by the native speakers.  
 
Keywords : 
 Thai Relative Clause, Relative Clause Formation Strategy, Error Analysis, 
Second Language Acquisition, Chinese Learners 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นักศึกษาชาวจีนจ านวนมากให้ความส าคัญกับภาษาไทยและเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมมาก
ขึ้น และเข้ามาเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เว็บไซต์ของสถานทูต
ไทยประจ ากรุงปักกิ่งพบว่า มีนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมากกว่า 4,000 
คน จากสถาบันการศึกษาทั่วมณฑลยูนนานกว่า 30 แห่ง ทั้งยังมีการการจัดทดสอบมาตรฐาน
สมรรถนะภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในมณฑลยูนนาน ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีนเพ่ือ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน  (2556) ยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจการใช้คุณานุประโยคภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ โดย Suh (2011) กล่าวว่าโครงสร้างคุณานุประโยคถือว่าเป็นโครงสร้างที่
น่าสนใจ เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ที่แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียน และมีผลต่อการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
กฎสากลที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาที่สอง เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีรูปแบบเฉพาะและโดดเด่นและมี
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการศึกษาการรับภาษาที่สองนี้ Krahsen อ้างใน Saville-
Troike (2006) ยังเสนอแนวคิด Monitor Model ที่ประกอบด้วยสมมติฐาน 5 ประการที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีการที่ผู้ที่ เรียนภาษาที่สอง (L2) ใช้ในการรับรู้ภาษา โดยคุณานุประโยคนั้นท าหน้าที่เป็น       
อนุประโยคย่อยที่ขยายค านามภายในนามวลีในประโยคหลัก ยกตัวอย่างเช่นในประโยคนี้ 
 ‘The boy who you met yesterday is very smart.’  
 จากประโยคตัวอย่าง คุณานุประโยค ‘who you met yesterday’ ท าหน้าที่ขยายนามวลี 
‘the boy’ ในต าแหน่งประธาน เนื่องจากคุณานุประโยคเป็นโครงสร้างที่แทรกเข้ามาเพ่ือท าหน้าที่
ขยายค านามหลัก และมีตัวบ่งชี้ (who) ที่ท าหน้าที่เชื่อมประโยคหลักและประโยคย่อยเข้าด้วยกัน 
และในขณะเดียวกันตัวบ่งชี้ “who” ก็ท าหน้าที่เป็นประธานในคุณานุประโยคด้วย 
 ด้วยแบบลักษณ์ (typology) และลักษณะการสร้างคุณานุประโยคของภาษาไทยค านามหลัก 
+ คุณานุประโยค) และภาษาจีน (คุณานุประโยค + ค านามหลัก) การใช้ตัวบ่งชี้ (ภาษาไทยใช้ “ที่, ซึ่ง, 
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อัน” ส่วนภาษาจีนใช้ ‘de’ ค าเดียว) ที่ต่างกัน รวมทั้งการคงค าสรรพนามในภาษาจีนโดยจะคงไว้
หรือไม่ก็ได้ในต าแหน่งกรรมตรง แต่ในต าแหน่งอ่ืนต้องคงไว้ (Xiaoling & Mengduo, 2010) ดังนั้น 
จึงเป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 
 ในการสร้างคุณานุประโยคนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจที่นักวิจัยทางการรับภาษาที่ 2 Gass and 
Selinker (2008) และ Cook (2003) ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งของคุณานุประโยคที่อยู่ติดกับค านามวลีหลัก (adjacency to the head noun) 
 2. การคงไว้หรือการละตัวบ่งชี้คุณานุประโยค (retention or omission of the relative 
clause marker) 
 3. ล าดับของคุณานุประโยคที่เชื่อมกับค านามหลัก (ordering of the Relative Clause 
with respect to the head noun) 
 4. การใช้การกในตัวบ่งชี้คุณานุประโยค (case markings on the relative marker) 
 5.  การคงหรือการละค าสรรพนามไว้ (pronoun retention or omission) 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองใช้กลวิธีใดบ้างในการสร้างคุณานุประโยค
ภาษาไทยและมีความผิดพลาดอย่างไรในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยนั้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างคุณานุประโยคของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง
ในต าแหน่งประธานและกรรมตรงของประโยค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 

ผู้วิจัยท าการศึกษากับโครงสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 3 ประเภท คือ คุณานุประโยค
ประเภทประธาน คุณานุประโยคประเภทกรรมตรง และคุณานุประโยคประเภทกรรมรองที่ขยาย
ค านาม 2 ต าแหน่งคือ ประธาน และกรรมตรง ประกอบด้วย 6 โครงสร้าง ดังนี้ 

1. คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) 
2. คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OS) 
3. คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SO) 
4. คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OO) 
5. คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SIO) 
6. คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OIO) 

จากโครงสร้างคุณานุประโยคทั้ง 3 ประเภท คือ คุณานุประโยคประเภทประธาน คุณานุ
ประโยคประเภทกรรมตรง และคุณานุประโยคประเภทกรรมรอง ขยายค านามหลักในต าแหน่ง
ประธานและต าแหน่งกรรม จากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท คือแบบทดสอบการรวมประโยค 
(Sentence Combination Test-SCT) และแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ (Written 
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Picture Description Test-WPDT)  จะท าให้มีประโยคที่กลุ่มตัวอย่างสร้างและน ามาวิเคราะห์
ทั้งหมด 960 ประโยค (จ านวนประโยค 24 x แบบทดสอบ 2 ประเภท x จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
 เกณ ฑ์ ในการคั ด เลื อกกลุ่ มตั วอย่ าง คื อ เป็ นผู้ เ รี ยนชาวจีนที่ เรียนภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยมาแล้ว 2 ปี จ านวน 20 คน  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากภาษาที่กลุ่มตัวอย่างใช้จะสะท้อนถึงความรู้ที่แท้ จริง 
ในการตอบโจทย์ค าถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงใช้แบบทดสอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ประเภทประกอบด้วย 
 1. แบบทดสอบการรวมประโยค (Sentence Combination Test-SCT) 24 ประโยค   
   Larsen-Freeman and Long (1991 ) กล่ าวว่ า  แม้ ว่ าข้ อมู ล จ ากการพู ด โต้ ต อบ 
(spontaneous speech) จะท าให้นักวิจัยได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่การใช้แบบทดสอบอ่ืนร่วมด้วยก็จะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งใช้แบบทดสอบการรวมประโยค (Sentence 
Combination Test-SCT) ร่วมด้วยตามแนวคิดของ Schmidt (1980) อ้างใน Larsen-Freeman 
and Long (1991) 
ตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบการรวมประโยค (Sentence Combination Test-SCT) 
 
ประเภทคุณานุประโยค ตัวอย่างแบบทดสอบ 

คุณานุประโยคประเภทประธาน
ขยายค านามหลักในต าแหน่งกรรม
ตรง (OS) 

ก. เธอชอบสุนัขไหม 
ข. สุนัขก าลังวิ่งอยู่ 
  รวมเป็น: ………………………………………………………….. 
ประโยคที่ถูกต้อง: เธอชอบสุนัข [ที่ __ก าลังวิ่งอยู่] ไหม 

  
2. แบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ (Written Picture Description Test-WPDT) 

24 ประโยค  
 นักวิจัยหลายคน เช่น Hyltenstam (1984) อ้างใน Gas and Selinker (2008) Potts, et al. 
(1979) อ้างใน Lust (2006) และ Izumi (2003) ได้น าเทคนิคการใช้รูปภาพมาใช้เป็นเครื่องมือ
การศึกษาการรับภาษาที่สองเรื่องการรับโครงสร้างคุณานุประโยค โดย แบบทดสอบจะท าให้รู้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ในการใช้ (productive knowledge) คุณานุประโยคภาษาไทยอย่างได้แท้จริง แต่
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยได้อธิบายพร้อมกับการถามกลับตัวต่อตัว 
ดังนั้น ภาษาของกลุ่มตัวอย่างใช้จะสะท้อนถึงความรู้ในการใช้ภาษาไทยที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักในต าแหน่งประธาน มีรูปภาพ 2 รูป คือ รูปผู้หญิงที่
รดน้ าต้นไม้มีผมยาว กับ รูปผู้หญิงที่ผมสั้นท ากับข้าว แล้วอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเหตุการณ์ 
จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่างสร้างเป็นคุณานุประโยคประโยค 
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ตัวอย่าง คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักในต าแหน่งประธาน (SS) 
 
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ  (Written Picture Description  

Test-WPDT) 
 

ประเภทคุณานุประโยค ตัวอย่าง 

คุณานุประโยคประเภท
ประธานขยายค านามใน
ต าแหน่งประธาน (SS) 

 
                 ค าถาม: ผู้หญิงคนไหนไว้ผมยาว 
                 กลุ่มตัวอย่าง : ...................................................... 
                 ประโยคที่ถูกต้อง: ผู้หญิง [ที่ __ รดน้ าต้นไม้] ไว้ผม
ยาว 

  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คุณานุประโยคประโยคของกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยที่เป็น
เจ้าของภาษาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างคุณานุประโยคถูกต้องตามหลักการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 
2.  สร้างคุณานุประโยคผิดหลักการสร้างคุณานุประโยค เช่น ไม่ใช้ตัวบ่งชี้/สร้างเป็นประโยค

ความเดียว/สร้างเป็นนามวลี/ละตัวบ่งชี้/สร้างคุณานุประโยคจากประโยคที่ก าหนดให้เป็นประโยค
หลัก/ประโยคที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีลักษณะของคุณานุประโยค เช่น ไม่มีประธานหรือกริยา เป็นต้น 

ต่อไปผู้วิจัยจะแสดงผลศึกษาการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างตามล าดับ
กลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างน ามาใช้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มผู้เรียนชาวจีน ผู้วิจัยน าเสนอจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) โครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง (2) โครงสร้างประโยคที่ผิด ตามกลวิธีที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนความถูกต้องในการสร้างคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงความถูกต้องในการสร้างคุณานุประโยคทั้ง 6 โครงสร้างจากแบบทดสอบการรวม 
             ประโยคและแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพของกลุ่มตัวอย่างชาวจีน 
 

1. การสร้างคุณานุประโยคที่ถูกต้อง 
กลวิธีช่องว่างร่วมกับการใช้ตัวบ่งชี้ “ที”่ สร้างคุณานุประโยคภาษาไทย  ดังนี้ 
ในการสร้างคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามต าแหน่งประธาน (SS) นั้นพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้สร้างคุณานุประโยคได้ถูกต้อง 58 ประโยคจากทั้งหมด 80 
ประโยคคิดเป็นร้อยละ 69.5 จากแบบทดสอบการรวมประโยค และ 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5 จาก
แบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ โดยผลรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 
37.02 ส่วนคุณานุประโยคประโยคประเภทประธานขยายนามต าแหน่งกรรมตรง (OS) นั้น พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคได้ถูกต้องรวมทั้งหมด 75 ประโยคคิดเป็นร้อยละ 95 จากแบบทดสอบการ
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ประเภทคุณานุประโยค

ความถูกต้องในการสร้างคุณานุประโยค (รวมทั้ง2แบบทดสอบ)
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รวมประโยค ส่วนแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคได้ถูกต้อง 65 
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 81.25 เฉลี่ยรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทร้อยละ 88.13  (ตารางที่ 3) 
ตัวอย่าง 

คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) 
ประโยคเป้าหมาย :  นักเรียน [ที่ __ สอบได้ท่ี 1] ชื่อสมชาย 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง :  นักเรียน [ที่สอบได้ที่ 1]  ชื่อสมชาย   
ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามต าแหน่งประธาน (SO) พบว่า        

คุณานุประโยคประเภท (SO) นี้กลุ่มตัวอย่างสร้างด้วยกลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้ “ที่” ได้ถูกต้องจาก
แบบทดสอบการรวมประโยคจ านวน 30 ประโยคหรือร้อยละ 28.57 และจากแบบทดสอบการเขียน
บรรยายรูปภาพจ านวน 55 ประโยคหรือร้อยละ 63.22 โดยเฉลี่ยรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท
อยู่ที่ร้อยละ 45.89  

ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OO) นั้นพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภท (OO) นี้จากแบบทดสอบการรวมประโยคได้ถูกต้อง 67 
ประโยคหรือร้อยละ 81.71 และ 55 ประโยคหรือร้อยละ 64.71จากแบบทดสอบการเขียนบรรยาย
รูปภาพ โดยรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภท (OO) นี้ได้
ถูกต้องร้อยละ 73.21 (ตารางที่ 3) ตัวอย่าง 

คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SO) 
ประโยคเป้าหมาย :   แมว [ที่เธอเลี้ยง __ ] น่ารัก 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง : แมว [ที่เธอเลี้ยง __ ] น่ารัก 
คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OO) 
ประโยคเป้าหมาย :  ฉันชอบกระโปรง [ที่นิดใส่ __ ] 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง : ฉันชอบกระโปรง [ที่นิดใส่ __ ] 
ส่วนคุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SIO) นั้น พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างชาวจีนสร้างคุณานุประโยคประเภท (SIO) นี้ด้วยกลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้ “ที่” ได้
ถูกต้อง 16 ประโยคหรือร้อยละ 13.22 จากแบบทดสอบการรวมประโยคและ 76 ประโยคหรือร้อยละ 
95 จากแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ แต่จากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
สร้างคุณานุประโยคประเภท (SIO) นี้ได้ถูกต้องรวมร้อยละ 54.11(ตารางที่ 4) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
สร้างคุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามต าแหน่งกรรมตรง (OIO) พบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้าง
ด้วยกลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้ “ที่” จากแบบทดสอบการรวมประโยคได้ถูกต้อง 31 ประโยคหรือ
ร้อยละ 33.70 และสร้างจากแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ ได้ถูกต้อง 59 ประโยคหรือเฉลี่ย
ร้อยละ 72.84 โดยกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทกรรมรองที่ขยายค านามหลักต าแหน่ง
กรรมตรง (OIO) จากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทรวมร้อยละ 53.27 (ตารางที่ 3) ตัวอย่าง  

คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SIO)   
ประโยคเป้าหมาย :   ผู้หญิง [ที่ชายให้ __ ดอกไม้] ก าลังจะแต่งงาน 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง :  ผู้หญิง [ที่ชายให้ __ ดอกไม้] ก าลังจะแต่งงาน 
คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OIO)  
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ประโยคเป้าหมาย :   ฉันชอบผู้หญิง [ที่ผู้ชายให้ __ ดอกไม้] 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง : ฉันชอบผู้หญิง [ที่ผู้ชายให้ __ ดอกไม้] 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการสร้างคุณานุประโยคประเภทต่าง ๆ ในภาษาไทย ของกลุ่มตัวอย่างชาวจีน  
 
ประเภทคุณานุ
ประโยค 

ประเภท
แบบทดสอบ 

สร้างได้ถูกต้อง (ร้อย
ละ) 

สร้างได้ถูกต้องเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

(SS) 
รวมประโยค 69.5 37.02 

 บรรยายภาพ 5 

(OS) 
รวมประโยค 95 88.13 

 บรรยายภาพ 81.25 

(SO) 
รวมประโยค 28.57 45.89 

 บรรยายภาพ 63.22 

(OO) 
รวมประโยค 81.71 73.21 

 บรรยายภาพ 64.71 

(SIO) 
รวมประโยค 13.22 54.11 

 บรรยายภาพ 95 

(OIO) 
รวมประโยค 33.7 53.27 

 บรรยายภาพ 72.84 
 
จากตารางที่ 3 จะสังเกตว่า ส าหรับคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลัก

ต าแหน่งกรรมตรง (OS) นั้น กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบการรวมประโยคได้ถูกต้องมากกว่า
แบบทดสอบเขียนบรรยายรูปภาพ  

2. การสร้างคุณานุประโยคที่ผิดพลาด 
ต่อไปผู้วิจัยจะน าเสนอ คุณานุประโยคท่ีกลุ่มตัวอย่างสร้างผิด เนื่องจากสาเหตุต่าง ด้วยกราฟ

ข้างล่างนี้ แล้วจึงเสนอรายละเอียดในล าดับถัดไป 
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ภาพที่ 3 แสดงความผิดพลาดประเภทต่าง ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่าง

ชาวจีน 
 

ผู้วิจัยพบการสร้างคุณานุประโยคที่ไม่ถูกต้องในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  
2.1 การใช้กลวิธีช่องว่างร่วมกับตัวบ่งชี้ “ที”่ 
กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีช่องว่างที่ปรากฏร่วมกับค าว่า “ที”่ ที่กลุ่มตัวอย่างสร้างผิด และไม่เป็นที่

ยอมรับในภาษาไทย ซึ่งสามารถจัดเป็นประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวเลขที่แสดงคือเฉลี่ยความผิดรวม
ประเภทต่าง ๆ ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง 1 ประโยค อาจผิดหลายประการ เช่น ละตัวบ่งชี้ ละกริยา 
เป็นต้น โดยจะน าเสนอเรียงล าดับจากความผิดมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 

2.1.1 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที”่ เปลี่ยนประเภทคุณานุประโยค  
นอกจากความผิดพลาดประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งที่

กลุ่มตัวอย่างท า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท คือ การที่กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยน
ประเภทคุณานุประโยค เช่น ผู้วิจัยก าหนดให้สร้างคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายนามต าแหน่ง
ประธาน (SO) แต่กลุ่มตัวอย่างสร้างเป็นคุณานุประโยคประเภทประธาน (SS)  เป็นต้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคด้วยความผิดประเภทนี้ ทั้งหมด 123 ประโยคร้อยละ 26.45 (แผนภูมิที่ 3) 

ตัวอย่าง 
  *ครูสมศรีที่สอนภาษาไทยพวกเรานับถือ  

ประโยคที่ถูกต้องคือ ครูสมศรี [ที่พวกเรานับถือ __ ] สอนภาษาไทย จากตัวอย่างจะ
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทประธานแทนคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงตามที่
ผู้วิจัยก าหนดให้  
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2.1.2 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที”่ ในคุณานุประโยคที่ห่างจากค านามหลัก  
การวางคุณานุประโยคห่างจากค านามหลัก คือ การที่กลุ่มตัวอย่างสร้างประโยคหลัก

เสร็จแล้วจึงเอาอีกส่วนหนึ่งมาต่อท้ายด้วยการใช้ตัวบ่งชี้ “ที่” ขึ้นต้น ซึ่งหากพิจารณาก็อาจเข้าใจว่า
เป็นคุณานุประโยคที่ถูกต้อง แต่เป็นโครงสร้างคุณานุประโยคที่ผิดจากหลักการสร้างคุณานุประโยคที่
ก าหนดในแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคผิดด้วยการวาง
ต าแหน่งของคุณานุประโยคห่างจากค านามหลักพบทั้งหมด 111 ประโยคหรือร้อยละ 23.87 (แผนภูมิ
ที่ 3) ตัวอย่าง 

  *ช้างก าลังกินกล้วยที่น่ารัก  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ช้าง [ที่ __ ก าลังกินกล้วย] น่ารัก จากประโยคของกลุ่ม

ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างพยายามที่จะบอกว่า ช้างน่ารัก ซึ่งเป็นประโยคหลัก และเป็นโครงสร้างที่กลุ่ม
ตัวอย่างคุ้นเคย เมื่อกล่าวถึงลักษณะความน่ารักของช้าง โดยลืมลักษณะทางโครงสร้างประโยคที่
ถูกต้องของคุณานุประโยคภาษาไทย  

2.1.3 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที่” ในคุณานุประโยคที่ไม่สมบูรณ์  
การละกริยาหรือไม่ใช้กริยา ท าให้คุณานุประโยคเหมือนเป็นนามวลี ดังนั้นจึงท าให้คุณา

นุประโยคผิดความหมายไป จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคไม่สมบูรณ์ ด้วยการละ
กริยาของประโยค ท าให้ประโยคที่สร้างมานั้นผิด พบทั้งหมด 12 ประโยคหรือร้อยละ 2.58 (แผนภูมิที่ 
3) ตัวอย่าง 

  * ฉันอยากอ่านหนังสือเล่มที่บนพื้น  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ฉันอยากอ่านหนังสือเล่ม [ที่ __อยู่บนพ้ืน] จากประโยค

ของกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้กริยาเพ่ือท าให้ประโยคสมบูรณ์ ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างสร้างจากแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ (เพราะในแบบทดสอบมีแต่รูปเท่านั้น) 

2.1.4 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที่” ในการสลับคุณานุประโยคกับประโยคหลัก  
ในการสร้างคุณานุประโยคจากแบบทดสอบการรวมประโยคและแบบทดสอบการเขียน

บรรยายรูปภาพ พบว่า ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง แม้จะมองว่าถูกต้อง แต่กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุ
ประโยคสลับกับประโยคหลัก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างน าประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นประโยคหลักมา
สร้างเป็นคุณานุประโยค โดยพบท้ังหมด 3 ประโยคหรือร้อยละ  0.65 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

  * พวกเรานับถือครูสมศรี [ที่ __สอนภาษาไทย]  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ครูสมศรี [ที่พวกเรานับถือ __ ] สอนภาษาไทย จาก

ตัวอย่าง พบว่า การสร้างคุณานุประโยคที่ต าแหน่งกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องจะท าให้กลุ่มตัวอย่างสร้าง
คุณานุประโยคผิด การที่กลุ่มตัวอย่างสร้างผิด 

2.2 กลวิธีช่องว่างร่วมกับการละตัวบ่งช้ี   
การละตัวบ่งชี้ ท าให้คุณานุประโยคขาดความสมบูรณ์โดยไม่สามารถระบุเจาะจงถึงนามวลีที่

ต้องการกล่าวถึงได้ ท าให้ความหมายผิด จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวจีนสร้าง
คุณานุประโยคด้วยการละตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ประโยคหรือร้อยละ 4.3 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

* พนักงานธนาคารซื้อบ้าน [ฉันขาย__] 
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2.3 กลวิธีค าสรรพนาม  
กลวิธีการใช้สรรพนาม (pronoun strategy) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ใช้กลวิธีสรรพนามด้วย แต่คุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างนั้นผิด เนื่องจากประโยคของกลุ่มตัวอย่าง
สร้างด้วยการสลับประโยค กล่าวคือ น าประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นประโยคหลักไปสร้างเป็นคุณานุ
ประโยคพร้อมกับการใช้ค าสรรพนาม (pronoun strategy) ซึ่งท าให้ประโยคผิด โดยกลุ่มตัวอย่างใช้
กลวิธีสรรพนามนี้สร้างคุณานุประโยค 1 ประโยคหรือร้อยละ 0.22 โดยพบจากแบบทดสอบการรวม
ประโยค ส าหรับคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามต าแหน่งประธาน (SS) (แผนภูมิที่ 3) 
ตัวอย่าง 
 นักเรียนคนนั้นชื่อสมชาย [ทีเ่ขาสอบได้ที่ 1]  

คุณานุประโยคที่ถูกต้องคือ นักเรียน [ที่ __ สอบได้ที่ 1]  ชื่อสมชาย จากตัวอย่างที่กลุ่ม
ตัวอย่างสร้างมาจะเห็นว่าการใช้การคงค าสรรพนามไว้ในคุณานุประโยคท าให้ประโยคของกลุ่ม
ตัวอย่างผิดจากความหมายที่ถูกต้องที่ต้องการจะสื่อ 

2.4  กลวิธีนามวลี  
กลวิธีนามวลี คือการใช้นามวลีหรือหรือการคงนามวลีไว้ในต าแหน่งเดิมที่ว่างจากการใช้ตัว

บ่งชี้แทน แม้ว่าในคุณานุประโยคนั้น จะใช้ตัวบ่งชี้แล้วก็ตาม ข้อมูลการสร้างคุณานุประโยคจาก
แบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท พบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคด้วยการใช้นามวลีซ้ าถึง 44 
ประโยคหรือร้อยละ 9.46 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

* ฉันชอบสุนัขตัว [ที่เด็กจูงสุนัข]  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ฉันชอบสุนัข [ที่เด็กจูง __ ] จากตัวอย่างจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

สร้างคุณานุประโยคด้วยกลวิธีนามวลี กล่าวคือ แทนที่จะละนามวลีเมื่อใช้ตัวบ่งชี้แล้ว แต่กลุ่มตัวอย่าง
ยังค านามวลีไว้ที่ต าแหน่งเดิม ซึ่งท าให้คุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างผิด 

2.5 การใช้วิธีอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวกับคุณานุประโยค  
นอกจากความผิดพลาดประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างคุณานุประโยคแล้ว การวิเคราะห์

ข้อมูลยังท าให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยผิดด้วยสาเหตุต่าง ๆ อื่นอีก ดังนี้ 
2.5.1 การใช้ค าเชื่อม (discourse marker) “จึง/เพราะ/และ” จากแบบทดสอบทั้ง 

2 ประเภทและจากโครงสร้างคุณานุประโยคทั้ง 6 โครงสร้าง 960 ประโยคพบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้าง
คุณานุประโยคด้วยการใช้ค าเชื่อม (discourse marker) 20 หรือร้อยละ 4.3 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

 * นายสมพรเป็นคน [ที่ __เพ่ือนผมและยืนอยู่ตรงนั้น]  
 ก. นายสมพรเป็นเพื่อนผม ข. เขายืนอยู่ตรงนั้น  

คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ นายสมพร [ที่ __ ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเพ่ือนผม] จากประโยค
ตัวอย่างของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเชื่อมประโยค (ก.) และ 
(ข.) เข้าด้วยกัน  

2.5.2 ความผิดจากการใช้โครงสร้างกรรมวาจก จากข้อมูลแบบทดสอบการเขียน
บรรยายรูปภาพ ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SO) 
กลุ่มตัวอย่างสร้างแบบดสอบเป็นประโยคกรรมวาจาก (passive) โดยพบทั้งหมด 12 ประโยคหรือ
ร้อยละ 2.58 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 
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ผู้หญิงคนท่ีก าลังถูกสุนัขกัดซื้อของอยู่  
ประโยคที่ถูกต้อง คือ ผู้หญิง [ที่สุนัขกัด __ ] ซื้อของอยู่ จากตัวอย่างจะเห็นว่า การที่กลุ่ม

ตัวอย่างประโยคจากแบบทดสอบด้วยการใช้โครงสร้างกรรมวาจาก (passive voice) นั้น  
2.5.3 การสร้างเป็นประโยคความเดียว (simple sentence)   
การสร้างเป็นประโยคความเดียว คือการสร้างแบบทดสอบเป็นประโยคความเดียวโดยไม่

มีคุณลักษณะทางคุณานุประโยคเลย โดยพบจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทส าหรับคุณานุประโยค
ประเภทต่าง ๆ 7 ประโยคหรือร้อยละ 1.51 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

*ฉันขายบ้านให้พนักงานธนาคาร 
คุณานุประโยคที่ถูกต้องของประโยคนี้ คือ ฉันขายบ้าน [ที่พนักงานธนาคารซื้อ __ ] 

จากตัวอย่างประโยคของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้ลักษณะของคุณานุประโยคเลย 
โดยสร้างเป็นประโยคความเดียว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างละตัวบ่งชี้ และในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเพ่ิม
กริยา “ให้” เข้ามาในประโยคด้วยความคิดว่าจะท าให้ประโยคสมบูรณ์ แต่ไม่จัดเป็น โครงสร้าง             
คุณานุประโยคท่ีถูกต้องตามท่ีผู้วิจัยก าหนดให้ ท าให้ประโยคผิด 

2.5.4 ประโยคไม่สมบูรณ์ (incomplete sentence)  
ในการสร้างคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง          

จะพบว่าคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างจะไม่สมบูรณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคแต่ละ
กริยาไว้ หรือไม่ใช้กริยา ดังนั้นเมื่อพิจารณาก็จะพบว่าประโยคของกลุ่มตัวอย่างจะมีเพียงส่วนที่เป็น
นามวลีที่ท าหน้าที่ประธานแต่ส่วนที่เป็นกริยาหายไป ท าให้คุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ซึ่งพบทั้งหมด 4 ประโยคหรือร้อยละ 0.86 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

   รถที่ผมเติม 
   เด็ก [ที่เด็กหญิงให้บอล __ ] 
   [ที่ผู้ชายให้เงิน __ ] 
คุณานุประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ของคุณานุประโยคทั้ง 3 ข้างต้น คือ รถ [ที่ผมเติมน้ ามัน __ ] 

เก่า เด็ก [ที่เด็กหญิงให้บอล __ ] ชื่อสมชาย และ ฉันสงสารเด็ก [ที่ผู้ชายให้เงิน __ ] เมื่อพิจารณา
ประโยคที่สมบูรณ์จะเห็นว่า ส่วนที่เป็นกริยาของทั้ง 3 ประโยคดังกล่าวข้างต้นหายไป ดังนั้นจึงเป็น
เหตุให้ประโยคของกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง 

นอกจากความผิดพลาดต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ท าแบบทดสอบ 1 
ประโยค ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาว่าเป็นเพราะเวลาไม่พอ หรือ เพราะกลุ่มตัวอย่างไม่อาจจะรีบไปท ากิจธุระ
อย่างอ่ืน แต่อย่างไรก็ดี จ านวนแบบทดสอบที่กลุ่มตัวอย่างไม่ท าเพียง 1 ประโยคนั้น ไม่เป็นจ านวนที่
มากพอที่แสดงถึงนัยยะที่ส าคัญ   
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการรับคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่
สองนี้ แม้ว่าโครงสร้างทางภาษาในส่วนของคุณานุประโยคของทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเหมือนกัน 
กล่าวคือมีค านามหลักน าหน้าคุณานุประโยค แต่ตัวบ่งชี้มีจ านวนที่ต่างกัน คือภาษาจีนมีรูปเดียว /de/ แต่
ภาษาไทย ใช้ตัวบ่งชี้ 3 ค าได้แก่ “ที่, ซึ่ง, อัน” อย่างไรก็ดีในภาษาพูดและในคุณานุประโยคทั่วไป มีการใช้
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ตัวบ่งชี้ “ที”่ เท่านั้น การศึกษาครั้งนี้ก็ศึกษาการใช้คุณานุประโยคในภาษาพูดเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาครั้ง
นี้ท าให้ทราบว่า การใช้คุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ใช้
กลวิธีช่องว่าง (gap strategy) มากที่สุด โดยใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ “ที่” และโครงสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย
ที่กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการใช้ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด คือ โครงสร้างคุณานุประโยคประเภทประธาน โดย
เฉพาะที่ขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) เช่น ผู้ชาย [ที่ __ ยืนอยู่] เป็นเพ่ือนผม เป็นต้น และ
คุณานุประโยคประเภทประธานที่ขยายนามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OS) เช่น เธอชอบสุนัข [ที่วิ่งอยู่ไหม] 
เป็นต้น  
 แต่กลวิธีช่องว่างนี้ กลุ่มตัวอย่างชาวจีนน ามาสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย โดยที่โครงสร้างที่
สร้างนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาไทย ซึ่งการใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยแต่ไม่เป็นที่
ยอมรับในภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างนั้น เช่น การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคที่ห่างจาก
นามวลีหลักที่คุณานุประโยคนั้นขยาย การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคสลับกัน การใช้กลวิธี
ช่องว่างสร้างคุณานุประโยคไม่สมบูรณ์ การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคแต่เปลี่ยนต าแหน่ง
นามวลี การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยแต่ละตัวบ่งชี้ และการใช้กลวิธีช่องว่างสร้าง
คุณานุประโยคด้วยการเปลี่ยนประเภทคุณานุประโยคจากที่ผู้วิจัยก าหนดให้ เนื่องจากความสับสน
ระหว่างประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นประโยคหลักหรือคุณานุประโยค (เช่น ผู้วิจัยก าหนดให้สร้าง
เป็นคุณานุประโยคประเภทกรรมตรง : ฉันชอบกระโปรง [ที่นิดใส่ __ ] แต่กลุ่มตัวอย่างสร้างเป็น    
คุณานุประโยคประเภทประธาน ด้วยการเปลี่ยนต าแหน่งกรรมตรงของค านามหลักในคุณานุประโยค
ให้เป็นกรรมตรงในประโยคหลัก : ฉันชอบนิด [ที่ __ ใส่กระโปรง])   
 กลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างน ามาใช้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยคือ การใช้
กลวิธีสรรพนาม กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างใช้ค าสรรพนาม “เขา” สร้างคุณานุประโยคภาษาไทย แต่พบ
เพียง 1 ประโยคเท่านั้นจากแบบทดสอบการรวมประโยค โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสร้าง          
คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) ซึ่งการคงค าสรรพนามในการ
สร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างอาจเกิดจากการแทรกจากภาษาที่หนึ่ง (จีน) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะระบุว่าเป็นการถ่ายโอนจากภาษาที่หนึ่ง (L1 transfer) ก็ยังไม่
สามารถระบุได้ชัดเจน เนื่องจากมีการพบน้อย และการคงค าสรรพนามในการสร้างคุณานุประโยค    
ในภาษาจีน จะบังคับปรากฏในต าแหน่งอ่ืน ๆ ยกเว้นต าแหน่งกรรมตรง โดยจะคงค าสรรพนามไว้
หรือไม่ก็ได้ (Xiaoling & Mengduo, 2010) ดังนั้น หากจะกล่าวว่าเป็นการถ่ายโอนทางภาษา ก็เป็น
การถ่ายโอนทางบวก (positive transfer) เพราะท าให้กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยได้
ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะบอกว่าเป็นการถ่ายโอน ก็ขัดแย้งกันกับผลการศึกษา เพราะเมื่อ
พิจารณาถึงการใช้ตัวบ่งชี้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการละ “ตัว
บ่งชี้” ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย ร้อยละ 4.3 เพราะการสร้างคุณานุประโยคภาษาจีนนั้น 
จะไม่สามารถละ “ตัวบ่งชี้”  
 ส่วนกลวิธีประเภทสุดท้ายคือ กลวิธีนามวลี ได้แก่ การคงนามวลีไว้ในต าแหน่งเดิม แม้ว่าจะ
ใช้ตัวบ่งชี้แล้ว ซึ่งการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยด้วยกลวิธีนามวลีของกลุ่มตัวอย่างนี้พบมากถึง   
44 ประโยคจากประโยคในแบบทดสอบทั้งหมด 960 ประโยค แต่การสร้างคุณานุประโยคด้วยกลวิธี
นามวลีแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาไทย ตัวอย่าง “ฉันชอบสุนัข [ที่เด็กจูงสุนัข]” อย่างไรก็ตามใน
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การสร้างคุณานุประโยคภาษาจีน ก็ไม่มีการใช้นามวลี ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการถ่ายโอนภาษาที่หนึ่ง 
ผู้วิจัยจึงคาดว่าคงเป็นความลังเลหรือไม่แน่ใจของกลุ่มตัวอย่างเพราะมีการพบมากถึง 44 ประโยค 
หรืออาจเกิดจากไม่มีความรู้ ในภาษาที่สองในส่วนของคุณานุประโยคเพียงพอ (insufficient 
knowledge) กล่าวคือความผิดพลาดของพวกเขาเกิดจากความผิดพลาดของตัวเอง มากกว่าเกิดจาก
การถ่ายโอนทางภาษา ดังที่  Buteau (1970) และ Brudhiprabha (1972) อ้างใน Frith (1977)     
ที่ศึกษาภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างกล่าวไว้ 
 นอกจากกลวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้วิธีอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกลวิธีการ
สร้างคุณานุประโยคมาสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย ซึ่งรูปแบบการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย
ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ผิดจากการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยทั่วไป โดย
วิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้แทนการสร้างคุณานุประโยคที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การใช้ค าเชื่อม 
(discourse marker) เช่น “จึง/เพราะ/และ” เป็นต้น แทนในการสร้างคุณานุประโยค เช่น นายสม
พรเป็นเพ่ือนผมและยืนอยู่ตรงนั้น นอกจากการใช้ค าเชื่อมแทนในการสร้างคุณานุประโยคแล้ว 
โครงสร้างกรรมวาจก (passive) ก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยใช้แทน
การสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย เช่น ผู้หญิงที่ถูกหมากัดซื้อของอยู่ โดยโครงสร้างคุณานุประโยคที่
กลุ่มตัวอย่างชาวจีนใช้โครงสร้างกรรมวาจกแทนในการสร้างคุณานุประโยคคือคุณานุประโยคประเภท
กรรมตรง (DO) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่ากริยา “กัด” สามารถสร้างเป็นกรรมวาจกได้และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ระวัง (careless) เกี่ยวกับโครงสร้างคุณานุประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้จึงสร้าง
ออกมาด้วยการโครงสร้างอ่ืนแทน นอกจากนั้นยังท าให้เข้าใจเพ่ิมเติมว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในภาษา
ที่สอง ดีพอสมควรถึงสามารถประโยคกรรมวาจกได้ 

โครงสร้างสุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างใช้แทนในการสร้างคุณานุประโยค คือ การสร้างเป็นประโยค
ความเดียว กล่าวคือแทนที่กลุ่มตัวอย่างจะสร้างเป็นคุณานุประโยค แต่กลับสร้างเป็นประโยคความ
เดียวแทน เช่น ฉันขายบ้านให้พนักงานธนาคาร แทนที่จะเป็นคุณานุประโยค (พนักงานธนาคารซื้อ
บ้าน [ที่ฉันขาย]) ผู้วิจัยคาดว่าการสร้างเป็นประโยคความเดียวเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างคงลืมไปว่าผู้วิจัย
ขอให้สร้างเป็นคุณานุประโยคและผู้วิจัยยังมองว่า ค ากริยา “ขาย” นั้น เมื่อปรากฏร่วมกับกริยาว่า 
“ให้” จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างเป็นประโยคความเดียว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 โครงสร้างคุณานุประโยคเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงพัฒนาการการเรียนภาษาที่สองของผู้เรียน 
ดังนั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมประเภทของคุณานุประโยคประเภทอ่ืน ๆ 
เพราะการสร้างคุณานุประโยคในภาษาที่หนึ่ง (จีน) ของกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการสร้างที่บังคับการปรากฏ
ของสรรพนามอย่างชัดเจน ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรตรงและคุณานุประโยคประเภทที่แสดง
ความเป็นเจ้าของ เป็นต้น เพ่ือดูว่าภาษาที่หนึ่งมีผลต่อการรับคุณานุประโยคภาษาไทยหรือไม่ เช่น มี
การถ่ายโอนจากการคงค าสรรพนามเหมือนภาษาที่หนึ่งหรือไม่ ในขณะเดียวกัน การใช้แบบทดสอบ
ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ก็เป็นสิ่งที่ท าให้งานวิจัยตอบโจทย์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การเขียน
เรียงความ (free composition) เพราะจะให้โอกาสผู้เรียนใช้ภาษาของตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งจะท า
ให้เห็นภาพและกลวิธีการรับภาษาที่สองของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจาก
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แบบทดสอบแบบควบคุม (guided/controlled tests) นอกจากเรื่องของประเภทคุณานุประโยคและ
ประเภทของแบบทดสอบที่สามารถเพ่ิมได้แล้ว นอกจากการใช้แบบทดสอบที่หลากหลายในการเก็บ
ข้อมูลแล้ว การเพ่ิมจ านวนของกลุ่มตัวอย่างก็จะท าให้ได้ค าตอบส าหรับกลวิธีการสร้างคุณานุประโยค
ภาษาไทยชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน (Beta = 0.294) การมีต าแหน่งทางสังคม 
และการเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ ในชุมชน (Beta = 0.257) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะมูลฝอย (Beta = 0.242) การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเ พิ่มมูลค่าของขยะ 
(Beta = 0.198) ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (Beta = 0.183) และจ านวนสมาชิกในครัว เ รือน 
(Beta = 0.142) โดยทั้งหมดสามารถท านายพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ได้ร้อยละ 32.70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : 
 พฤติกรรมการคัดแยกขยะ แม่บ้าน 
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ABSTRACT 
The purpose of this predictive Research was to study factors affecting behavior 

in solid waste separation among housewives in Bung Phra Sub district, Muang District, 
Phitsanulok province. The sample were of 199 housewives from Bung Phra Sub district, 
Muang District, Phitsanulok province. The research tool was the questionnaire. The data 
were collected during February to March 2016. Data were analyzed by using descriptive 
statistics and stepwise multiple linear regression.  

The findings appeared 66.33 percent of samples  (�̅� = 24.26, S.D. = 3.020) were 
Behavior in solid waste separation at good level and the predicting factors of behavior in 
solid waste separation were composed of 1) perceived benefits and barriers of solid waste 
separation (Beta = 0.317), 2) the guided of family members and the neighborhood (Beta = 
0.294), 3) social position and membership clubs (Beta = 0.257), 4) recognition information 
about solid waste separation (Beta = 0.242), 5) training of solid waste separation and adding 
value of solid waste (Beta = 0.198), 6) attitude of solid waste separation (Beta = 0.183), and 
7) number of household members (Beta = 0.142). The constructed seven independent 
variables in the multiple regression have a predictive value of 32.70 percent of the variance 
in the behavior in solid waste separation with statistical significance at the level of P < 0.05.  
 
Keywords : 
 Behavior in Solid Waste Separation, Housewives  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้ งจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย และการอยู่อาศัยของชุมชนเมืองที่มีความ
หนาแน่น โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา โดยในแต่ละวันจะมีขยะมูลฝอยถึง 3,532,252 ตัน และมี
ปริมาณขยะเฉลี่ย คิดเป็น 1.2 กิโลกรัมต่อคนต่อ วัน  (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012) ขยะ
จ านวนมหาศาลนี้ หากมีการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบและอันตรายต่อสภาพแวดล้อม 
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ก่อให้เกิดความร าคาญ ก่อให้ เกิดมลพิษและ
สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรค โดยในแต่ละปีจะมี
ผู้เสียชีวิตประมาณ 5,000,000 คน จากโรคที่มีสาเหตุมาจากปัญหาของการจัดการขยะที่ไม่ดีพอ  

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีปริมาณขยะถึง 26.77 ล้านตัน และในจ านวนนี้มีเพียงร้อยละ 26.9 
เท่านั้น ที่สามารถคัดแยกประเภทขยะ และน าไปสู่ขั้นตอนการจัดการอย่างเหมาะสม (กรมควบคุม
มลพิษ, 2557) ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการจัดการขยะใ น ทุก ขั ้น ต อ น ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งประกอบด้วย  6 ขั้นตอน คือ การลดและการคัดแยก  ณ แหล่งก าเนิด การเก็บ
รวบรวมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้ง การเก็บกักขยะมูลฝอย การขนส่งน าไปยังสถานที่ก าจัดขยะ 
หรือแปรสภาพขยะ การแปรสภาพหรือน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการก าจัด  หรือท าลาย 
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โดยพบว่า การลดและคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการขยะ ดังนั้น 
หากข้ันตอนนี้ไม่มีประสิทธิผลที่ดีพอ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบการจัดการขยะในขั้นตอนที่เหลือได้  

ต าบลบึงพระ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั ้ งสิ ้นประมาณ  34.18 
ตารางกิโลเมตร หรือ 21,362 ไร่  มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท และมีจ านวน  10 หมู่บ้าน มี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,469 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 16,000 คน ในแต่ละเดือนมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั้งหมดประมาณ 10 – 12 ตัน หรือคิดเป็น1.33 กิโลกรัมต่อหลังคาเรือนต่อวัน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพระ, 2557) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ และภาระด้านงบประมาณในการจัดการที่ขยะเหมาะสม ดังนั้นจึงได้
จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และแนวทางการจัดการขยะจากแหล่งก า เนิด ขึ้นในปี พ.ศ. 
2557 โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การเ พิ่ม
มูลค่าของขยะเพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัว การตรวจสอบราคารับซื้อขยะรีไซเคิล การรณรงค์การใช้   
ถุงผ้า การน าขยะเปียกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยการท าน้ าหมัก  (EM) หรือปุ๋ยหมัก และการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการขยะเปียกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้ งได้
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารใน
ระดับชุมชน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย การประชุมกลุ่มแกนน าในชุมชน แผ่นพับ วารสาร 
อินเทอร์เน็ต ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 2 ปี พบว่า ประชาชนในต าบลบึงพระส่วน
ใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวเท่าที่ควร โดยพบว่า มีครัว เรือนที่มีพฤติกรรม
การคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงร้อยละ 4.2 เท่านั้น ดังนั้นจึง เป็นผลท าให้ปริมาณขยะใน
ภาพรวมของต าบลบึงพระที่จัดเก็บได้ มีปริมาณลดลงเพียง ร้อยละ 0.12 เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า  
การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ยังไม่ตรงจุดหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหา
อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
แม่บ้าน ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้หลักของ  PRECEDE Model 
ในขั้นตอนที่ 4 ในการวิเคราะห์หาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน 
ประกอบด้วย ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ส าคัญ ที่น าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาขยะของต าบลบึงพระ ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  ในต าบล 
บึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับใด 

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  
ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561  

  

183 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research) ซึ่งมีรายละเอียด
ของวิธีด าเนินงานวิจัย ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ แม่บ้านที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม และคัดแยกขยะในครัว เรือน  ในต าบล

บึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2,830 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 203 คน 

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างจากจ านวนเท่าของตัวแปร  ในอัตราส่วน 1: 10 (Comrey and 
Lee, 1992) ตัวแปรพยากรณ์ที่ศึกษามีจ านวน 14 ตัวแปร ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวน 140 คน 
และเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของตัวแปรผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่าง อีกร้อยละ 45.0 เป็น 203 คน 

การสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแม่บ้าน  ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ซึ่งมีเลขที่บ้าน
ของแต่ละหมู่บ้านเป็นหน่วยการสุ่ม มีช่วงการสุ่ม (Sampling interval)  

จากสูตร  I  = 
𝑁

𝑛
 

 เมื่อ  I = ช่วงของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Interval) 
   N = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัย ได้แบ่ง

รายละเอียดแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
ตอนที่ 2 ด้านปัจจัยน า  ได้แก่ ความรู้ เ รื่อ งประเภทขยะและการคัดแยกขยะ  เป็น

แบบสอบถามแบบ 4 ตัวเลือก (Multiple choices) ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการ
รับรู้ประโยชน์ อุปสรรคในการคัดแยกขยะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  

ตอนที่ 3 ด้านปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การให้บริการของผู้รับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) การเข้าถึงระบบ
ก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเข้ารับการอบรมการคัดแยก การเ พิ่มมูลค่าของ
ขยะ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   

ตอนที่ 4 ด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ คือ บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 
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ตอนที่ 5 ด้านพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ คือ บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้ งนี้  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 628/58 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบึงพระ คัดเลือก อสม. เพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  
จ านวน 30 คน (3 คนต่อ 1 หมู่บ้าน) โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา การพิทักษ์สิทธิ์  และให้
เก็บข้อมูลซึ่งใช้แบบสอบถามจ านวน 203 ชุด โดยขอให้เก็บรวบรวมส่งคืนผู้วิจัยภายใน 8 สัปดาห์ ซึ่งผู้
เก็บข้อมูล ได้น าแบบสอบถามส่งคืน  จ านวน 199 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.64 ซึ่งผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก ที่ก าหนดไว้ คือ มากกว่า ร้อยละ70.00 (Babbie, 1998) โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล เดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentile) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
  
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่า ง  31 – 45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 43.72 ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาในระบบอยู่ระหว่าง 1-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.16 
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30.65 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
54.27 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 84.92 ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 
และไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรม คิดเป็นร้อยละ 61.81 

2. ปัจจัยน า ความรู้เรื่องประเภทขยะและการคัดแยกขยะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  พบว่า 
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 60.80 ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า 
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 72.86 และจากการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัด
แยกขยะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.45 

3. ปัจจัยเอ้ือ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาของช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล พบว่า ที่บ้านของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีผู้รับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) มารับซื้อขยะที่บ้าน จ านวนเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
53.77 ในรอบ 1 สัปดาห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระได้ เก็บขนขยะที่บ้าน จ านวนสัปดาห์ละ 
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.80 และในรอบ 1 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรม
การคัดแยกขยะ และการเพิ่มมูลค่าของขยะ คิดเป็นร้อยละ 65.30  

4. ปัจจัยเสริม การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้านของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.26 และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะจากแหล่งต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.70 
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5. พฤติกรรมการคัดแยกขยะ จากการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการคัดแยกขยะของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.33 

6. ปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  ในต าบลบึงพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวม 7 ตัว ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์  และอุปสรรคในการคัดแยก
ขยะ (Beta = 0.317) รองลงมาคือ การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน (Beta = 
0.294) ต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกชมรม (Beta = 0.257) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอย (Beta = 0.242) การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเพิ่มมูลค่าของ
ขยะ (Beta = 0.198) ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (Beta = 0.183) และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(Beta = 0.142) โดยปัจจัยที่กล่าวมามีอ านาจในการท านาย ร้อยละ 32.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อ
     พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 

 ปัจจัยท านาย b Std.Err. ß t p-value 
- การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัด
แยกขยะ 

0.447 0.085 0.317 5.265 
 

0.000* 
 

- การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว 
และเพ่ือนบ้าน 

0.474 
 

0.097 
 

0.294 
 

4.900 
 

0.000* 
 

- ต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกของ
ชมรม 

1.593 
 

0.380 
 

0.257 
 

4.191 0.000* 
 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

0.229 0.058 
 

0.242 
 

3.943 
 

0.000* 
 

- การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และ
การเพ่ิมมูลค่าของขยะ 

1.248 
 

0.389 
 

0.198 
 

3.207 0.002* 
 

- ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 0.243 0.079 0.183 3.088 0.002* 
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 0.349 0.154 0.142 2.268 0.024* 
p-value < 0.05, Constant = -4.211, R = 0.593, Adjusted R2 = 0.327 
 

จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน เป็น
สมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

y’ = a + b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6+ b7x7 
สามารถน าผลการวิเคราะห์มาแทนค่าสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะ = -4.211 + 0.447 (การรับรู้ประโยชน์  และอุปสรรคในการ
คัดแยกขยะ) + 0.474 (การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน) + 1.593 (ต าแหน่ง
ทางสังคม และการเป็นสมาชิกชมรม) + 0.593 (การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย) 
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+ 1.248 (การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเพ่ิมมูลค่าของขยะ) + 0.243 (ทัศนคติ เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ) + 0.349 (จ านวนสมาชิกในครัวเรือน) 
 
อภิปรายผล 

1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมมีการคัดแยกขยะของแม่บ้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ งนี้ เนื่องจาก การที่มีสมาชิกในครัวเรือนหลายคน ท าให้ได้รับ
การแนะน าให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ งอยู่บ่อยครั้ ง  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของคนใน
ครัวเรือนเป็นการกระตุ้น และส่งผลให้แม่บ้านมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับดี สอดคล้อง
การศึกษาของชาญวุฒิ อุดแก้ว (2551) ที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลกองดิน จังหวัดระยอง พบว่า ขนาดครัวเรือนส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของประชาชน 

2) ต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกของชมรม มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก การมีต าแหน่งทางสังคม 
และการเป็นสมาชิกชมรมท าให้เกิดภาวะความเป็นผู้น าชุมชน และมีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการ
คัดแยกขยะในชุมชน และการเข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การคัดแยกขย ะ จากบุค ค ลต่า ง  ๆ  เช่น ก า นัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เ จ ้า ห น้า ที ่  อ บ ต . 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. อยู่บ่อยครั้ ง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับการศึกษาของ  Ekere, Mugisha  and Drake (2009) ที่ศึกษาปัจจัยที ่มี
อิท ธ ิพล ต่อการคัดแยกขยะและการใช้ป ร ะ โ ยชน์จ า ก ขยะในครัวเรือนแถบทะเลสาบวิกตอเรีย        
รัฐยูกานดา พบว่า การเป็นสมาชิกขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม ส่งผลต่อการคัดแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน  

3) ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
แม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ งนี้ เนื่องจาก  ทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ 
เป็นพฤติกรรมภายในซึ่งจะท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมภายนอก ดังนั้น แม่บ้านที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะที่ดีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับดีด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ
จรรยา ปานพรม (2554) ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัว เรือน 
เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ทัศนคติต่อการคัดแยกขยะ
มูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

4) การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัดแยกขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการคัด
แยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่าการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นหน้าที่ท่ีทุกคนต้องท า และมีการรับรู้อยู่ในระดับดี ว่าการคัดแยกขยะช่วย
ให้พนักงานเก็บขยะท างานได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังท าให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้ รวมถึงการคัดแยก
ขยะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนอาจได้รับผลกระทบ จึงมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของมาฆรัตน์ กลั่นกลิ่นหอม (2555) พบว่า ในการพัฒนาพฤติกรรมการคัด
แยกขยะของประชาชนให้ดีขึ้นนั้น ควรให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ชุมชนอาจได้รับ
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ผลกระทบ ควรมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในทุกพ้ืนที่โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมุ่ ง เน้นให้ทุก
ครัวเรือนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเสมอ 

5) การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเ พ่ิมมูลค่าของขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการเข้ารับ
การอบรม เป็นกระบวนการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและความช านาญเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ จนกระท่ังผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
สอดคล้องกับการศึกษาของบุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคัดแยกมูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวา พบว่า ความยินดีในการมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอย และความ
ยินดีในการมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเมื่อมีบริบทของชุมชนสนับสนุน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย 

6) การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้านส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก การได้รับค าแนะน าการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้องและดีขึ้น สอดคล้อ ง กับการศึกษาของ Ekere, Mugisha and Drake (2009) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือนแถบทะเลสาบวิกตอเรีย 
รัฐยูกานดา พบว่า อิทธิพลของเพ่ือนบ้านส่งผลต่อการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะใน
ครัวเรือน 

7) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
แหล่งต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้มีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ
ทางโทรทัศน์ บุคคลต่าง ๆ ที่มีบทบาทในสังคม รวมถึงวิทยุ สอดคล้องกับการศึกษาของเขมะศิริ นิช
ชากร (2546) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอย มีผลต่อพฤติกรรมการ
แยกขยะมูลฝอยของประชาชน 

8) อายุไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันนี้
เป็นยุคแห่งการสื่อสารแบบไร้พรมแดน ท าให้คนที่มีอายุมากหรือน้อย ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งต่าง  ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา ขัดแย้งกับการศึกษา
ของฒาลิศา เนียมมณี และเกศสิรี ปั้นธุระ (2549) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
ประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชน  

9) ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาในระบบไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแมบ่้าน 
ทั้งนี้เนื่องจาก การได้รับการศึกษาในระดับใดก็ตามท าให้เกิดความรู้ แต่การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค
ในการคัดแยกขยะนั้นเกิดจากกระบวนการทางความคิดกลั่นกรองความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ ไม่ว่าจะได้รับการศึกษาอยู่ในระดับใดก็ตาม สามารถที่จะเกิดการรับรู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ ท าให้เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ จนเกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะออกมาได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของชัยพร แพภิรมย์รัตน์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และ
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แนวทางการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนบ้านซากแง้ว เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

10) อาชีพเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ดังนั้น ไม่ว่าจะ
ประกอบอาชีพอะไรก็ตามไม่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การคัดแยกขยะไม่ได้
สร้างผลกระทบที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย ใด ๆ ต่อหน้าที่การงาน เพราะการคัดแยกขยะไม่ได้ท า
ให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556) ที่พบว่า 
อาชีพเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ของแม่บ้านในอาคารที่พักอาศัย
ของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

11) รายได้ต่อเดือนไม่ส่งต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อาจเป็นเพราะ การคัด
แยกขยะไม่จ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อีกท้ังพฤติกรรมการคัดแยกขยะมาจากความต้องการภายใน
ของแต่ละบุคคล รวมถึงแรงกระตุ้นที่ได้รับจากบุคคลในครอบครัว ดังนั้น รายได้ต่อเดือนจึงไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งนภา เมฆมัธยันห์ (2546) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุง เทพมหานคร พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน 

12) ความรู้เรื่องประเภทขยะ และการคัดแยกขยะ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ของแม่บ้าน ทั้งนี้เนื่องจาก ความรู้ที่ได้รับ ไม่ได้ก่อให้เกิดความตระหนักให้ เห็นถึงประโยชน์ของการคัด
แยกขยะ จนเมื่อได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และครอบครัวของตนเอง จึงจะเกิดพฤติกรรมการคัด
แยกขยะ ดังนั้น การได้รับความรู้ ในระดับมากหรือน้อย จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
สอดคล้องกับการศึกษาของธนภรณ์ พรหมมูล ธีรรัตน์ วิไลรัตน์ และสุปรียา ชามพูนท (2546) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของประชาชน กรณีศึกษา
ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ไม่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

13) การมีผู้รับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  
อาจเพราะในปัจจุบันธุรกิจการรับซื้อขยะรีไซเคิลของบริษัทวงษ์พาณิชย์ มีการขยายกิจการเพ่ิมจ านวน
สาขามากข้ึน ท าให้สะดวกในการน าขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไปขายได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอผู้ รับซื้อ
ขยะ (ซาเล้ง) มารับซื้อถึงบ้าน ขัดแย้งกับการศึกษาของรุ่งนภา เมฆมัธยันห์ (2546) ที่พบว่า การมีผู้ รับ
ซื้อของเก่า (ซาเล้ง) เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

14) การเข้าถึงระบบการก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การคัดแยกขยะของแม่บ้าน ทั้งนี้เนื่องจาก มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ว่าการคัดแยก
ขยะที่ยังใช้ได้ ช่วยสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว อีกทั้งการเก็บขนขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงพระ ไม่มีการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท จึงท าให้การเข้าถึงระบบการก าจัดขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ  สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่ ง
นภา เมฆมัธยันห์ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัด แยกขยะ
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ของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริการเก็บขนขยะของหน่วยงานไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 

และสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการคัดแยกขยะ พร้อม ๆ กับคว รมีก า ร จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื ่อ ให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการคัดแยกขยะ และเผยแพร่ประช าสัมพัน ธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรน าผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน และขยายผลไปถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะในครัวเรือน เช่น การลดการใช้ขยะ การก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปในเขต
จังหวัดลพบุรี 2) สร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขต
จังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ศึกษาวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ   กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค ในเขตจังหวัด
ลพบุรี  เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม และวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เมท
ริกซ์ ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี พบว่า 
องค์ประกอบใน 4 ด้าน คือ การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันสูงกว่าร้อยละ 50 แสดงว่ามีความส าคัญ
ต่อการด าเนินธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ส่วนความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป
ให้ความส าคัญกับด้านการตลาด ในประเด็นคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ สร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจชุมชนใน 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มผู้จ าหน่าย คือ 1) ด้าน
การผลิต ควรพัฒนาทั้งระบบเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาความรู้ และพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2) ด้านการตลาด ควรพัฒนาทั้งระบบด้วยการสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์  มีนวัตกรรม มีการ
กระจายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด 3) ด้านการเงิน ควรพัฒนาทั้งระบบในด้านความรู้ในการ
บริหารการเงิน และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ควรพัฒนาการด าเนินการทั้งระบบในรูปแบบเครือข่าย
ทางธุรกิจ เชื่อมโยงในทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : 
 กลยุทธ์ธุรกิจ  ธุรกิจชุมชน  สมุนไพรแปรรูป  ธุรกิจสมุนไพร 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to find out: 1) Community business 

management in privatization of herbal and 2) Create a development strategy of 
efficiency of community business in privatization of herbal products in Lopburi 
province within the ASEAN free trade area agreement. This research obtained 
quantitative and qualitative data. The sample was herbal farmers, privatization herbal 
business, distributors herbal products business and herbal consumers in Lopburi 
province. The instruments of research, Quantitative research used were interviews, 
group discussion and qualitative research used were questionnaires. The quantitative 
data was analyzed using statistic methodology, which included mean, standard 
deviation and Pearson correlation method. The qualitative data was a matrix analysis.  

The result findings from the Pearson correlation the community business 
management in privatization of herbal was correlated with four fields: marketing, 
production, finance and management in statistically significant at 0.01 level and higher 
than 50%. Show that it was important to run a business.  Expectation of consumers to 
products of herbal business was focus in marketing on the issue of reliable product 
quality. In the strategy section to create a development strategy of efficiency of 
community business in 3 strategy is strategy for herbal farmers, strategy for privatization 
herbal business, strategy for distributors herbal products business as follows; 1) Production 
should develop the whole system to the standards, knowledge development and 
product development, 2) Marketing should develop the whole system to the 
respectful, innovation, product distribution and marketing promotion, 3) financial 
should develop the whole system to the business network. 
 
Keywords : 

Business Strategies, Community Business, Herbal Business, Privatization of 
Herbal  

 
ความส าคัญของปัญหา 
 ยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดลพบุรี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาแหล่งขุมทรัพย์สมเด็จ 
พระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และ
เมืองน่าอยู่ ภายใต้พันธกิจ 1) พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพ่ิมผลิตภาพ
อาหารปลอดภัย 2) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ในด้านการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย (พ.ศ. 2550-2554) ที่ก าหนดให้
เป็นแผนแม่บทของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมประชาชนในการ
ดูแลบ าบัด รักษาสุขภาพตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมในสังคมไทย  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
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มุ่งสู่ระบบสุขภาพแบบพอเพียง ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง (วิชัย โชควิวัฒน์, สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ 
และประพจน์ เภตรากาศ, 2553)  

จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวท าให้มีการตื่นตัวในการน าสมุนไพรเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ มีสถานพยาบาลและหน่วยบริการด้านสาธารณสุขที่ให้การ
บริการที่เน้นการแพทย์แผนไทย ซ่ึงมีการใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบก็มีจ านวนมากข้ึนทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทย ของสถาบันการแพทย์
แผนไทย ปี 2550-2551 แสดงให้เห็นว่า มีสถานบริการให้การรักษาด้วยยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น ทั้งเพ่ือ
สุขภาพและเพ่ือความงามรวมถึงจ านวนผู้ใช้บริการด้านสมุนไพรยังมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เห็นว่า
แนวคิดของผู้บริโภคในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยส่วนหนึ่งให้ความส าคัญ
กับการเลือกใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาไทย เครื่องดื่ม
สมุนไพร หรือแม้แต่เครื่องส าอางสมุนไพรก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับสมุนไพร ทั้งต้นน้ ากลางน้ าและปลายน้ า อย่างต่อเนื่อง  

แม้ว่าการค้าสมุนไพรในระดับโลกมูลค่าการค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ แต่แนวโน้มความต้องการ
พืชสมุนไพร เพ่ือสกัดสารต่าง ๆ มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยาสมัยใหม่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากพืช
สมุนไพรส่วนใหญ่ขาดความสม่ าเสมอ  ด้านปริมาณ และคุณภาพของสินค้าขาดความแน่นอน มี
สิ่งเจือปน (ศศิวิมล  สุขบท, 2549) นอกจากนี้จากข้อตกลงในการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มอาเซียน 
ท าให้ธุรกิจสมุนไพรในประเทศไทย ได้รับผลกระทบ นอกจากจะต้องแข่งกับ จีน มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาสินค้าจากสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง  ถึงระดับการผลิตยา
สมุนไพรที่มาจากการสกัดสารมาตรฐาน จากปัญหาดังกล่าวท าให้วงการสมุนไพรไทยจะต้องมีการ
ปรับตัวอย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพต่อการแข่งขันกับ
สินค้าจากกลุ่มอาเซียน 

โดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรี มีกลุ่มธุรกิจด้านสมุนไพรมากมาย ทั้งธุรกิจส่วนตัวและ วิสาหกิจ
ชุมชน อาทิ สบู่สมุนไพรถ่านกะลามะพร้าว สบู่ใบบัวบก แชมพูสมุนไพร อ.เมืองลพบุรี ดินสอพอง
บริสุทธิ์ เทศบาลเมืองลพบุรี  โรลออนสารส้ม อ.บ้านหมี่ ปลาร้าสับสมุนไพร อ.ชัยบาดาล และ
น้ าพริกเผาทานตะวัน อ.พัฒนานิคม เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพืช
สมุนไพร พบว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชสมุนไพรไทย ข้อมูลด้านการเพาะปลูกยังมีไม่
เพียงพอ  ยังขาดพันธุ์ที่ดีที่จะน ามาปลูก  ผลผลิตยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้คุณภาพของพืชสมุนไพรมี
คุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด มาตรฐานสมุนไพรยังมีการปลอมปน การจัดเก็บพืช
สมุนไพรยังไม่ถูกวิธี (ศศิวิมล สุขบท, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเทศและสมุนไพร ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2554) ที่ได้ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการประกอบกิจการ พบว่า 1) ปัญหามาตรฐานการผลิตที่ยังไม่ดีพอ ไม่สามารถรักษา
ระดับคุณภาพสินค้า ระบบการคุมสินค้าคงคลัง และขบวนการผลิตยังไม่มีมาตรฐานที่ดี เนื่องจากการ
เพาะปลูกในสินค้าเครื่องเทศและสมุนไพรทั่วไปนั้น เป็นการปลูกในระดับชาวบ้านและกระจัดกระจาย
ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจนเพ่ือวางแผนในการผลิต และยังขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูกและคัด
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แยกสินค้าที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 2)  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถและประสบการณ์
ทางด้านการตลาด เพ่ือรองรับกับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดที่มีจ านวนมากและเกินความต้องการของตลาด 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งการ
ผลิต การแปรรูป จึงส่งผลต่อการน าสมุนไพรไปใช้แปรรูปเป็นสินค้า ต่าง ๆ ทั้งในส่วน ของ ยา อาหาร 
เครื่องดื่ม และเครื่องส าอาง ที่อาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง หรือไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ อีกทั้งหากมี
สินค้าด้านสมุนไพรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น จีนหรือสิงคโปร์ ซึ่งได้มีการพัฒนาด้านสมุนไพร
จนเป็นที่ยอมรับเข้ามาจ าหน่ายในประเทศมากข้ึนตามนโยบายการค้าเสรี ซึ่งท าให้ธุรกิจสมุนไพรแปร
รูปของไทยต้องมีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ใน
เขตจังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน และน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป เพ่ือจัดท ากล
ยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ให้ธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขตจังหวัดลพบุรี สามารถแข่งขันกับ
สินค้าจากต่างประเทศจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 

1. สภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี เป็นอย่างไร มีประเด็นใดที่
ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

2. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขตจังหวัด
ลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ควรท าอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี  
2. เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขต

จังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจชุมชน  ทั้งผู้ปลูก
สมุนไพร  ผู้แปรรูป  ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค ในเขตจังหวัดลพบุรี ในวิธีการ ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่าง  

การวิจัยครั้งนี้ จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   
1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในเขตพ้ืนที่

วิจัย  ซึ่งมีจ านวนมากและไม่มีการบันทึกข้อมูล จึงใช้ฐานข้อมูลจ านวนประชากร ในจังหวัดลพบุรี 
จ านวน 757,607 คน (กรมการปกครอง, 2556) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน 

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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1.2.1 ผู้ปลูกสมุนไพร ได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจชุมชน ในเขต
พ้ืนที่วิจัย จ านวน 150 คน 

1.2.2 ผู้แปรรูปสมุนไพรเพ่ือจ าหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ 
เช่น อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น และผู้ผลิตสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ใช้สมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบส าคัญ ในเขตพ้ืนที่วิจัย จ านวน 20 แห่ง 

1.2.3 ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ได้แกผู่้จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเสริม 
สุขภาพ เช่น อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น ผู้จ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ใช้สมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบส าคัญ ในเขตพ้ืนที่วิจัย จ านวน 20 แห่งได้แก ่ร้านขายยาแผนโบราณ ร้านอาหาร ร้านขายของ
ช า ร้านนวดแผนโบราณ ร้านเสริมสวย/สปา สถานพยาบาลแผนโบราณ ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP ในเขต
พ้ืนที่วิจัย 20 แห่ง 

1.2.4 ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือการจ าหน่าย ในเขต
พ้ืนที่วิจัย ได้แก ่พัฒนากรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ
นักวิชาการ รวม 5 หน่วยงาน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
แบบสัมภาษณ์ และข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2546) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ โดยจ าแนกรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ของธุรกิจสมุนไพรแปรรูปและองค์ประกอบการจัดการของธุรกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การตลาด 
การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ เกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้จัด
จ าหน่าย และ ภาคีภาครัฐ   

2.2 แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ปลูกสมุนไพร ผู้
แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย และ 2) ผู้บริโภค โดยกลุ่มแรก คือ ผู้ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป และผู้จัดจ าหน่าย 
จะสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการธุรกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การตลาด การผลิต การเงิน 
และการบริหารจัดการ และกลุ่มผู้บริโภค จะสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mixed) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการ
ขาย  
           3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ศึกษาทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
 3.1 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์ภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งการ
สัมภาษณ์ขั้นต้นและสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการจัดการของธุรกิจชุมชนของธุรกิจสมุนไพร  
 3.2 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการศึกษาใน 2 ส่วน ดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มธุรกิจสมุนไพร โดยการใช้แบบสอบถาม ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
จัดการของธุรกิจชุมชน ใน ตัวแปร 4 กลุ่ม คือ การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ 
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 3.2.2  กลุ่มผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในเขตพ้ืนที่วิจัย โดยการใช้
แบบสอบถาม  
           4. การวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามลักษณะการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้  
 4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เมทริกซ ์ 
 4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยจ าแนกการศึกษาใน 2 ส่วน ดังนี้ 
 4.2.1 กลุ่มธุรกิจสมุนไพร ผู้วิจัยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 กลุ่ม 
การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ จึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ข้อมูล (Kim and Mueller, 1978) 
 4.2.2  กลุ่มผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตัวแปร 4 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price)  ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
          5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 
ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเรื่อง  กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจ
สมุนไพรแปรรูป ในเขต  จังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร 

จังหวัดลพบุร ี

 
กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปพืชสมนุไพร 

จังหวัดลพบุร ี

 
กลุ่มผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก 

พืชสมุนไพรจังหวัดลพบุร ี

 
สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ 
การจดัการธรุกจิชุมชน 

ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป 
   - การตลาด 
   - การผลิต 
   - การเงิน 
   - การบริหารจัดการ 

 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการแปรรูป

สมุนไพรเพือ่การจ าหน่าย  
ในจังหวัดลพบุร ี

 

ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มตี่อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป 

 

กลยุทธก์ารพฒันาศกัยภาพธุรกิจชมุชน
ด้านสมนุไพรแปรรูป 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ
ธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี ซึ่งศึกษาการด าเนินธุรกิจชุมชน ด้านสมุนไพรแปรรูป ใน 2 
แนวทาง คือ การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแปรรูป และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูป และการศึกษา
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการธุรกิจชุมชน จากกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรูป
สมุนไพร และกลุ่มผู้จ าหน่าย 2) เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพร
แปรรูป ในเขตจังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
และสร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาธุรกิจสมุนไพร ใน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้ปลูกสมุนไพร กล
ยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้แปรรูปสมุนไพร และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ที่มี
ลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับสินค้าประเภทสมุนไพร ดังเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่  1  ศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี 
โดยน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามล าดับ   
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์เชิงสถิติโดยมีผลการศึกษา ดังนี้  
 1.1 ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป รวมทั้ง 4 ด้าน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.314) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.06, S.D. = 0.346) ด้านส่งเสริม
การขาย ( X = 3.94, S.D. = 0.497) และด้านราคา ( X = 3.92, S.D. = 0.689) 
 1.2 สภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปในเขตจังหวัดลพบุรี จาก กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปร
รูปสมุนไพร และกลุ่มผู้จ าหน่าย ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ คือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 4 กลุ่ม คือ การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขตจังหวัดลพบุรี 
 

องค์ประกอบ การตลาด การผลิต การเงิน การบริหาร 

การตลาด 1 .567** .720** .619** 

การผลิต .567** 1 .542** .731** 

การเงิน .720** .542** 1 .651** 

การบริหาร .619** .731** .651** 1 
**p .01 
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จากตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูป มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ พบว่า   

1. ตัวแปรด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการผลิต การเงิน และการบริหาร
จัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .567 .720 
และ .619    

2. ตัวแปรด้านการผลิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการตลาด การเงิน และการ
บริหารจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .567 
.542 และ .731    

3. ตัวแปรด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการตลาด การผลิต และการ
บริหารจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .720 
.542 และ .651    

4. ตัวแปรด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการตลาด การผลิต และ
การเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .619 
.731 และ .651    

จากการทดสอบพบว่าตัวแปรทุกตัว มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
0.01 และมีความสัมพันธ์กันสูงกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้นตัวแปร การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินธุรกิจสมุนไพรแปรรูป  

3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของธุรกิจสมุนไพร โดยการถอดองค์ความรู้
จากสภาพปัจจุบันด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ท าให้ได้ข้อมูล ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้  
 
ตารางที ่2 แสดงสภาพทั่วไปของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในจังหวัดลพบุรี 
 

สภาพปัจจบุัน กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มผู้แปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้าน
การตลาด 

ไม่มีตลาดที่แน่นอน ส่วนใหญ่
ปลูกเพื่อจ าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ
มาขอซ้ือ  

มักไม่ ค่อยมีการจัดท ากิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อส่งเสริม 
การขาย   

1) ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจ าหน่ายมีทั้งหน้า
ร้านเป็นของตนเองและจ าหน่ายตามตลาดนัด
ทั่วไป 
2) สินค้าสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกับผู้ค้าส่ง
หรือผู้ผลิตได ้

ด้านการผลิต 1)  ส่ วน ใหญ่ เป็ นการปลู ก
สมุนไพรแบบเสริมจากผลผลิต
หลักมีการปลูกเป็นพืชหลัก
บ้างแต่มีน้อย 
2)ได้รับการรับรองตามระบบ
การจัดการคุณภาพด้านพืช 
(Good Agriculture Practice: 
GAP) น้อยมาก 

ส่วนใหญ่ผู้แปรรูป มักแปรรูป
และจ าหน่ายเองแต่มีการขายส่ง
บ้างถ้ามีผู้สนใจรับซ้ือ 
 

มี 2 ลักษณะ คือ  
1) แปรรูปและจ าหน่ายเอง 
2) เป็นตัวแทนจ าหน่าย 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

สภาพปัจจบุัน กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มผู้แปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้านการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 1) ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวยีนที่
เพียงพอ 
2) ขาดความรู้ในดา้นการจัดการทาง
การเงิน 

1) ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียนที่
เพียงพอ 
2) ขาดความรู้ในด้านการจัดการทาง
การเงิน 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

1)  ขาดความรู้ ในด้ านการ
จัดการอย่างเป็นระบบครบ
วงจรทั้งการผลิต การตลาด 
2) มีการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ปลูก
บ้างแต่ยังมีการ 

1) ขาดความรู้ในด้านการวางแผน
ธุรกิจ อย่างเป็นระบบ 
2) มีการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ปลูกซ่ึง
เป็นผู้แปรรูปด้วย 

1) ขาดความรู้ในด้านการวางแผนธุรกิจ 
อย่างเป็นระบบ 
2) ไม่มีการรวมตัวในกลุ่ม 
ผู้จ าหน่ายสินค้าสมุนไพรแปรรูป 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปร

รูป ในเขตจังหวัดลพบุรี น าจากข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ และได้สร้างกลยุทธ์
ของธุรกิจสมุนไพร ใน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้
แปรรูปสมุนไพร และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในพ้ืนที่วิจัย ดังตารางที ่3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่3 แสดงกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน 
 

กลยุทธ ์ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้านการผลิต 
1. การพัฒนา
เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน 

การให้ได้รับการรับรองตาม
ระบบการจัดการคุณภาพ
ด้านพืช (Good Agriculture 
Practice: GAP) 

ส่งเสริมความรู้การจัดการและการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
มาตรฐาน 

ส่งเสริมความรู้และพัฒนาเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 

2. พัฒนาความรู ้ ให้ความรู้ด้านการปลูกและ
เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร เพื่อ
รักษาคุณค่าทางยาหรอื
สาระส าคัญ ได้แก่ เกษตรกร 
แหล่งผลิต ดิน น้ า 
กระบวนการปลูก ระยะเวลา
เก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 

ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกบั การ
บริหารกระบวนการผลิต ตาม
มาตรฐาน GMP ได้แก่ 
กระบวนการที่ถูกตอ้งและมี
มาตรฐานในการแปรรูป ระยะเวลา
การแปรรูป การจัดเก็บ/รกัษา
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลังแปรรูป 
เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการผลิต 
GMP 

เพิ่มความน่าเช่ือถือแก่ผู้จ าหน่ายด้วย
การส่งเสริมความรู้แก่ผู้จ าหนา่ย
สมุนไพร ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการใช้
สินค้าสมุนไพรแปรรูปที่เกิดประโยชน์
และคุณค่าจากสาระส าคัญ สามารถ
อธิบายสรรพคุณ วิธกีารใช้ ผลิตภัณฑ์ 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. พัฒนาสินค้า
เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

พัฒนาการปลกูพืชสมุนไพร
ให้มีคุณค่าทางยาหรือ
สาระส าคัญเพิ่มขึ้น เช่น 
ปลอดสารพิษปนเปื้อนใน
กระบวนการปลูก 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ระบุ
รายละเอียดสินค้า คุณภาพ 
วิธีการใช้ อายุผลิตภัณฑ์ แหล่งผลิต 
อย่างชัดเจน 

  เพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติและวิธีการใช้สินค้าสมุนไพร
แปรรูปที่เกิดประโยชน์และได้รับคุณค่า
จากสาระส าคัญมากที่สุด ด้วยการสร้าง
สื่อท าความเข้าใจ เช่น แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้านการตลาด 

การสร้าง
ความ
เช่ือถือใน
ผลิตภัณฑ์ 

การได้รับการรับรองตามระบบ
การจัดการคุณภาพด้านพืช 
(Good Agriculture Practice: 
GAP) จะท าให้ลูกค้าให้ความ
เช่ือถือเพิ่มขึ้น 

ใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยคุณภาพ
สินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยา่ง
มีเอกลักษณ์และมีต้นทุน 
ที่ต่ ากวา่  

มีผู้รู้ให้ค าแนะน าสรรพคุณและ
วิธีการใช้ ความเหมาะสมกบัความ
ต้องการของผู้บริโภค 

นวัตกรรม
ใหม่ 

เพิ่มการปลูกพืชสมุนไพรใหม่ ๆ 
เพื่อกระตุ้นความต้องการของ
ตลาด 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับกระแส
ของตลาด เพื่อสร้างความนา่สนใจแก่
กลุ่มลูกค้า 

1) พัฒนาการตลาดในธุรกิจจ าหนา่ย
สมุนไพร ด้วยการสร้างตลาดกลาง
สินค้าสมุนไพรที่มีมาตรฐาน 
2) ร้านจ าหนา่ยได้รับการรับรอง
คุณภาพร้านจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ  
3) เลือกจ าหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับมาตรฐาน เช่น ขึ้นทะเบยีนยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ 

เพิ่มการกระจายผลผลิตไปสู่
ผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การออก
ร้านจ าหนา่ยตามเทศกาล การ
จ าหน่ายในตลาดนัด เป็นต้น 

เพิ่มการกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค
มากขึ้น เช่น การออกร้านจ าหนา่ย
ตามเทศกาล การจ าหนา่ยในตลาด
นัด เป็นต้น 

กระจายสินค้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น 
สามารถหาซ้ือได้ง่าย มีวธิีการ
จ าหน่ายที่หลากหลาย 

การส่งเสริม
การตลาด 

มีการส่งเสริมการขายในวธิีต่าง 
ๆ เช่น มีผลผลิตให้ทดลองใช้
หรือชิม 

มีการส่งเสริมการขายในวธิีต่าง ๆ 
เช่นมีผลผลิตให้ทดลองใช้หรือชิม มี
ตัวอยา่งผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ได้ผลมาบอกเล่าถึงประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

1) การส่งเสริมการขายอยา่งต่อเนื่อง 
เช่น ส่วนลดในเทศกาล ปรับบรรจุ
ภัณฑ์ตามเทศกาลตามศาสนาและ
ประเพณ ี
2) การจ าหนา่ยแบบมีตัวแทนจ าหนา่ย 
(Direct Sale) 

ด้านการเงิน 
ด้านการเงิน ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร

จัดการธุรกจิ ในด้านการเงิน 
การบัญชี ดา้นการตลาด การ
บริหาร ด้วยการส่งเสริมการ
จัดท า แผนธุรกิจเพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหาร
การเงิน การบัญช ีด้วยการส่งเสริม
การจัดท าแผนธุรกิจเพือ่พัฒนา
ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจอย่าง
เป็นระบบ 

ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร
จัดการธุรกจิ ทั้งด้านการตลาด การ
บริหารการเงิน การบัญชี ด้วยการ
ส่งเสริมการจัดท าแผนธุรกิจเพือ่
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกจิ
อย่างเป็นระบบ 

ด้านการบริหารจดัการ  
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

   สรา้งกลุ่มเครือ ขา่ยปลกู
สมุนไพรเพื่อเชือ่มโยงและ
แลกเปลีย่นระหวา่งกนั เชน่ 
ความรู้ในการปลกู การจัดเกบ็ การ
บริหารจัดการ การจ าหนา่ย การ
พัฒนาความรู ้เพือ่พัฒนา
กระบวนการปลกูสมนุไพร ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานใหม้าก
ยิ่งขึ้น 

การรวมกลุ่มเครือข่ายผูแ้ปรรปูสมุนไพร
สร้างกลุม่เครือขา่ยผู้แปรรูปสมุนไพร
เพื่อเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นระหวา่งกัน 
เช่น ความรู้ในการแปรรูป การรักษา
สาระส าคัญของพืช การจัดเกบ็สินค้า
และวัตถุดบิ การบริหารจดัการองค์การ 
เครือข่ายการจ าหน่าย เพือ่พัฒนา
กระบวน การแปรรูปสมนุไพร ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานให้เป็นทีย่อมรับ
มากยิ่งขึน้ 

มีการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้จ าหน่าย
สมุนไพรแปรรูป 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามผลการวิจัยที่ได้ผลการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ด้านการผลิต ควรก าหนดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการจ าหน่ายหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ภายใต้มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ตามที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธันยมัย เจียรกุล (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการ
ปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC  ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการ OTOP จึงต้องเร่งพัฒนา
สินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหรือบริการให้ได้การยอมรับในระดับสากล โดยผสมผสาน
วัฒนธรรม   ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนารูปแบบ ต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้าหรือบริการของตนเอง สร้างการรับรู้ในตราสินค้าของไทยต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการสร้างคุณค่า
หรือมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า 

2. ด้านการตลาด ควรวางแผนพัฒนาด้านการตลาดโดยก าหนดแนวทางการเชื่อมโยง
การตลาดที่ ต่อเนื่องทั้งจากส่วนต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน คือ ผู้
ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป และผู้จ าหน่ายที่ประกอบด้วย นวัตกรรมใหม่การกระจายผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ดวงกมล ศิริยงค์ (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน
รายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพ่ือชิงรางวัลสุดยอด เอสเอ็มอีแห่งปี ประจ าปี 2554 ที่กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ที่
ใช้เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน คือ การมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่นเดียวกับ โรเบิร์ต เบนเนตและ โคลินสมิท (Robert,  Bennett and Colin, 
2002) ที่ได้ศึกษาเรื่อง เงื่อนไขของการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันและสถานที่ตั้ง ของเอส
เอ็มอี ผลที่ได้สามารถยืนยันได้ว่า การเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอี จ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อแสวงหา
ความโดดเด่นและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ 

3. ด้านการเงิน ควรมีการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน โดยใช้แนวคิดการวางแผนในการบริหารการเงิน 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรศักดิ์  อ านวยประวิทย์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ควรมีการเพ่ิมเติมความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพภายในองค์การ
ด้านอ่ืน โดยอาจรวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้ป ระกอบการสามารถปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มักเปลี่ยนแปลงเสมอ 

4. ด้านการบริหารจัดการ ควรพัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เช่น การจัดท าแผนธุรกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่ายปลูกสมุนไพร เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ 
และสินค้าระหว่างกันจากแนวคิดของล๊าฟแฟน (Laffan, 1994 อ้างใน รุ่งอรุณ กระแสร์
สินธุ์  ระพีพรรณ พิริยะกุล และ นภาพร  ขันธนภา, 2559) ที่กล่าวไว้ว่า เครือข่ายทางการค้าเป็น
วิธีการร่วมมือระหว่างธุรกิจหลายแห่ง โดยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน เพ่ือให้ธุรกิจในเครือข่าย
นั้นด าเนินการร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีความสามารถสูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า
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ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่าเพ่ือให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับธุรกิจระดับโลกได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพ ในพ้ืนที่วิจัย
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอันเกิดจากการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ธุรกิจควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ของแต่ละกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. ด้านการผลิต ควรก าหนดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการจ าหน่ายหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ภายใต้ มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ 

2. ด้านการตลาด ควรวางแผนพัฒนาด้านการตลาดโดยก าหนดแนวทางการเชื่อมโยง
การตลาดที่ ต่อเนื่อง ทั้งจากส่วนต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน คือ ผู้
ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป และผู้จ าหน่าย 

3. ด้านการเงิน ควรมีการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน โดยใช้แนวคิดแผนธุรกิจในการบริหารการเงิน 
4. ด้านการบริหารจัดการ ควรพัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เช่น การจัดท าแผนธุรกิจ 

รวมทั้งส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่ายปลูกสมุนไพร เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ และ
สินค้าระหว่างกัน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 3) เพ่ือประเมินการพัฒนาองค์การของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 4) เพ่ือประเมินการ
บริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ในรอบปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 โดยใช้วิธีการประเมินผลแบบผสมผสาน 
(Mixed method evaluation research) โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ จากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย เอกสาร ผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา บุคลากร และ 
เครือข่ายผู้ใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และ สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการประเมินพบว่า 
1. ด้านประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ของส านักงาน พกฉ. ด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจ 

2. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ และ ด้านการให้บริการ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามตามแผนการใช้เงินคุณภาพ
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การให้บริการแก่ประชาชน พบว่า พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ด้ านการพัฒนาองค์ก ารของส านั กงานพิ พิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ด้าน
การจัดแสดงการเรียนรู้ โดยได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร 

4. ด้านการบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีความส าเร็จในการบริหารงานอย่างสูง ด้วยปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
ประการแรก เป็นองค์กรขนาดเล็กที่เป็นองค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานทั้งทางด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ประการที่สอง คณะกรรมการบริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการท างาน ท าให้สมาชิกทุกคนได้รับรู้ร่วมกันในการ
ท างาน มีเป้าหมายร่วมกัน ทุ่มเท และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ประการที่สาม บุคลากรที่เข้ามา
ท างานที่ พกฉ. มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตอาสาสูง และ มีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน   
ประการสุดท้าย พลังเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านการเกษตรมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และ ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พกฉ. จึงเป็น
ศูนย์กลาง กระบวนการจัดการความรู้ด้านการเกษตร   
 
ค าส าคัญ :  

การประเมินผลการด า เนินงาน ,  ส านักงานพิ พิธภัณฑ์ เกษตร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 

ABSTRACT 
 The  research  aims  to 1) evaluate the work performance effectiveness of 
the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization), 2) evaluate the 
work performance  efficiency of the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office 
(Public Organization), 3) evaluate the organization development of the Golden Jubilee 
Museum of Agriculture Office (Public Organization) and 4) evaluate the  organization 
management of the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization), 
in the  fiscal year of 2013 to 2015. The research applied mix method evaluation, 
including quantitative and qualitative method. The research instruments, including: the 
documentary analysis form, interviewing form and questionnaire, were utilized for data 
collection from official documents, executive officers, consultant commissions, 
officers, and client net work groups. The content analysis and descriptive statistical 
analysis were used to analyze research data. The research findings were: 
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1. The work performance of the Golden Jubilee Museum of Agriculture 
Office was highly effective. Most of the works that served the objectives of the Golden 
Jubilee Museum of Agriculture Office were entirely achieved.  

2. The work performance efficiency of the Golden Jubilee Museum of 
Agriculture Office was found at high level, especially in aspect of budget spending and 
client service. The operation of budget spending had been as planned.  Whereas, the 
satisfaction toward client service was definitely high.  

3. The development of the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office 
was continuously pursued. Particularly, as revealed in learning service division, 
innovation and technology were implemented in both indoor and outdoor learning 
exhibition. 

4. The organization management of the Golden Jubilee Museum of 
Agriculture Office was achieved at very high level with several supported factors. First, 
the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office was a small organization and 
operated with flexible management system, mainly in human resource management 
and annual budget management. Second, executive officers certainly conceptualize 
and recognized their mission. They were able to establish the unity among officers and 
lead them worked to accomplish the organization goals. Third, most of the officers 
were professional, stewardship and committed to the growth of the organization. 
Finally, the relation between client network groups and the Golden Jubilee Museum 
of Agriculture Office were deeply cohesive. They work together to invent agricultural 
innovation. The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office became the knowledge 
and information shared center.    

 
Keywords : 
 Performance Evaluation, The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office 
(Public Organization)   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์
ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ และโครงการ
พระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร 

2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ เกี่ ยวกับการเกษตร  
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ 
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โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และ
ประชาชนผู้สนใจ 

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จ าแนกประเภท
วัตถุ บันทึกหลักฐานเกี่ยวความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้าน
การเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่ องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และส าหรับใช้ในกิจการของ
ส านักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดง
สินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ โครงการ
พระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้ค าปรึกษาแก่โครงการหลวง 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจน การถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เพ่ือน ามาพัฒนาส านักงาน 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 37 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานฯ ภายใต้บังคับมาตรา 
42 ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของส านักงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้าง
ความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของส านักงาน ตลอดจนการติดตาม
ความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ 
และแผนงานที่ได้จัดท าไว้  ซึ่งการประเมินผลให้จัดท าโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคล
ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ในการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน จะต้องแสดง
ข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และใน
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการได้ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานฯ และมติคณะกรรมการ จึงควรจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ ส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 ด้วยประเด็นที่กล่าวมาการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 
คณะผู้วิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จึงก าหนดค าถามและวัตถุประสงค์ในการประเมินเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศในการน าไปวางแผนพัฒนา 
การบริหารจัดการและการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานของ พกฉ. มีค าถามเพ่ือการประเมินดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิผล 
                    ผลการด าเนินงานของ พกฉ. เป็นตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน ตามพระราช
กฤษฎีกา การจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 หรือไม่อย่างไร 

2. ด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ พกฉ. ในแต่ละภารกิจของ พกฉ. 
2.1 ท าได้ครบถ้วนตามภารกิจนั้น ๆ หรือไม่ เพียงใด อย่างไร 
2.2 ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจเพียงใด บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

อย่างไร 
3. ด้านการพัฒนาองค์การ 

3.1 มีการแก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนาให้องค์การให้มีลักษณะที่เป็นพลวัตการ
เรียนรู้อย่างไรบ้าง 

3.2 องค์การมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองภารกิจให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นหรือไม่ 
อย่างไร 

3.3 มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หรือไม่เพราะอะไร การด าเนินงานในด้านใดที่
ต้องพัฒนา และควรพัฒนาอย่างไร 

3.4 มีนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มหรือเทคโนโลยีในการจัดวางระบบอะไรที่สนับสนุน
การพัฒนาองค์การ 

3.5 คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้ด าเนินการตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือไม่อย่างไร 

4. ด้านการบริหารงาน 
4.1 การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

4.1.1 เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือไม่ 
4.1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกินร้อยละแปดสิบหรือไม่  

4.2 การบริหารงานบุคคล 
4.2.1 ระบบบริหารงานบุคคลเป็นอย่างไร มีการใช้คนตรงกับงานหรือไม่ 

อย่างไรจ านวนคนเหมาะสมกับลักษณะงานหรือไม่ อย่างไร 
4.2.2 มีเพียงพอกับภารกิจของ พกฉ. หรือไม่ อย่างไรและมีการพัฒนาบุคลากร

ให้ตอบสนองภารกิจอย่างไร 
4.2.3 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง อาทิเช่น 

การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง หรือแรงจูงใจอ่ืน  ๆ ว่าเหมาะสมเป็นธรรมหรือไม่ 
อย่างไร 
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4.3 การจัดโครงสร้างและระบบบริหารของ พกฉ. 
4.3.1 ระบบและโครงสร้างของ พกฉ. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2552 หรือไม่ อย่างไร 

4.3.2 การบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good governance) หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินผลการด าเนินการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

3. เพ่ือประเมินการพัฒนาองค์การของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

4. เพ่ือประเมินการบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558
ครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินผลแบบผสมผสาน (Mixed method evaluation research) โดยมีการเก็บ
ข้อมูลหลายวิธี และใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
                   ข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งข้อมูลจาก
เอกสารและแหล่งข้อมูลจากบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                 1.1 แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ประกอบด้วย เอกสารหลักฐานของส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้แก่  

1.1.1  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ของ พกฉ. 
1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2556-2558 
1.1.4 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556-2558 
1.1.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2556-2558 
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1.1.6 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานโดย กพร. ปี 2556-2558 
1.1.7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พกฉ. ในรอบครึ่งปี

แรกและรอบปีงบประมาณ 
1.1.8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร พกฉ. 
1.1.9 รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.1.10 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่รวบรวมจากสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เชื่อถือได้ 
1.1.11 เอกสารการอนุมัติ ค าสั่ง ประกาศ 
1.1.12 คู่มือการปฏิบัติงานของ พกฉ. 
1.1.13 ตัวอย่างผลงานหรือผลผลิตที่เกิดจาก พกฉ. 
1.1.14 ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของ พกฉ. องค์กรเครือข่าย 
1.1.15 เอกสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล สภาพสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยที่เป็นเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ พกฉ. 
1.2 แหล่งข้อมูลจากบุคคลประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ 

การตรวจเยี่ยม ได้แก ่
1.2.1 คณะกรรมการ พกฉ. 3 คน 
1.2.2 คณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ พกฉ. 2 คน 
1.2.3 ผู้บริหาร พกฉ. 2 คน 
1.2.4 ที่ปรึกษา พกฉ. 2 คน 
1.2.5 บุคลากรของ พกฉ. และผู้เกี่ยวข้อง 5 คน 
1.2.6 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องภายนอก 5 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 ดังนี้ 

3.1 รวบรวมเอกสาร หลักฐานและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ พกฉ. 
3.2 การรวบรวมข้อมูลเอกสารการด าเนินงานของ พกฉ. รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี รายงานผลการประเมินของ ก.พ.ร. รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
รายการประจ าปีงบประมาณ 2556-2558 

3.3 การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร พกฉ. คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร พกฉ. 
3.4 การสอบถามคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของ พกฉ. 
3.5 การสัมภาษณ์เครือข่ายความร่วมมือและผู้ใช้บริการ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างแผนกับการปฏิบัติจริง และจัดท าตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากเอกสารและการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินในภาพรวมของผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 นั้นพบว่าร้อยละของผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 
2556 ได้ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 93.18  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557 ได้ผลการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 93.55 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 ได้ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็น
ร้อยละ 98.33 มีผลด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้นตามล าดับ     
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ
ส านักงาน พกฉ. ด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิผลการ
ด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ ดังนี้ 

1.1 การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดบริการเข้าชม
ทั้งบุคคลทั่วไปและเข้าชมเป็นหมู่คณะ พบว่า ปี 2556 มีผู้มาเรียนรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ จ านวน 
157,079 ราย ในปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 227,060 ราย ในปีงบประมาณ 
2558 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 294,207 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

1.2 ผลการด าเนินงานการจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงตนเองในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ ทั้งก าหนดค่าลงทะเบียน 
และที่เป็นบริการสาธารณะทั่วไป พบว่า ปี 2556 มีประชาชนเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 
7,289 ราย และ ปี 2557 มีประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 7,770 ราย และ  
ปี 2558 มีประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 8,299 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ตามล าดับ 

1.3 ผลการด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ             
ในหลักสูตร หลักการทรงงาน พ่อแห่งนักประดิษฐ์ นวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมของพ่อ นวัตกรรมของ
แผ่นดิน พอดีพอเพียง ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง วิชาของแผ่นดิน เกษตรตามพ่อ 
วิถีเกษตรของพ่อ ฯลฯ พบว่า ปี 2556 ได้ด าเนินการผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ 
จ านวน 23,338 ราย ปี 2557 ได้ด าเนินการผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ จ านวน 
27,662 ราย ปี 2558 ได้ด าเนินการผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ จ านวน 41,351 ราย  
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

2. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 
พบว่า ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้เงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
แสดงถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่มีมากขึ้นตามล าดับสอดคล้องกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน และพบว่า คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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(องค์การมหาชน) งานบริการน าชมพิพิธภัณฑ์ มีร้อยละความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เพราะ 
ร้อยละความพึงพอใจเกินร้อยละ 90 ขึ้นไป ต่อเนื่องกันทั้งสามปี 

3. ด้ านการพัฒนาองค์การของส านั กงานพิ พิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558
พบว่า ผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การของคณะกรรมการ พกฉ. มีผล
การด าเนินงานที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ แสดงถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานการก ากับ
ดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ และที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน คือ การพัฒนาองค์การด้านการจัด
แสดงการเรียนรู้ด้านการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรโดยได้น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทั้ง
เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ได้มีความครบถ้วนและ
ทันสมัยและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการและชุมชนเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์
เกษตรเพื่อที่จะปรับองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงให้เป็น พิพิธภัณฑ์เกษตร 4.0 

4. ด้านการบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 พบว่า พกฉ. 
เป็นองค์การที่มีสุขภาพดี มีลักษณะที่สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการท างาน มีบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี คนท างานมีขวัญก าลังใจ ผู้บริหารเปิดกว้างต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม คนท างานท างาน
อย่างมีความสุข สามารถท างานได้อย่างเต็มสมรรถนะ  สมาชิกมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ท าให้มีผลผลิตขององค์การสูง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการด าเนินงาน คุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาชน การพัฒนาองค์การ และ การบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง 
ปีงบประมาณ 2558 ด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้นนั้น ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า พกฉ. มีลักษณะขององค์กรดังนี้ 

1. เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ เป็นองค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน 
ทั้งทางด้านการบริหารงานบุคล ด้านการบริหารงบประมาณ ลดขั้นตอนตามระบบราชการ ท าให้การ
บริหารมีความคล่องตัวมากข้ึน 

2. คณะกรรมการบริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการ
ท างาน ท าให้สมาชิกทุกคนได้รับรู้ร่วมกันในการท างาน มีเป้าหมายร่วมกัน ทุ่มเท และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาองค์กร 

3. บุคลากรที่เข้ามาท างานที่ พกฉ. มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาสูงจึงท าให้ มีความร่วมมือ
เชื่อมั่นและมีพลังในการขับเคลื่อนองค์กร มีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัย
ส าคัญอีกประการหนึ่งในการน า พกฉ. ไปสู่ความส าเร็จ 
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4. มีพลังเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านการเกษตรมาร่วมมือ
กันพัฒนานวัตกรรมการเกษตร  มีการพัฒนางานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง พกฉ. เป็นศูนย์กลาง กระบวนการจัดการความรู้ด้านการเกษตร เป็นปัจจัย
ส าคัญอีกประการหนึ่งในการน า พกฉ. ไปสู่ความส าเร็จ 

5. บุคลากรและคณะผู้บริหาร เป็นคณะบุคคลที่มีความทันสมัย ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการประยุกต์ใช้สื่อที่ทันสมัยมา
ปรับปรุง ประยุกต์กับการท างานได้อย่างเหมาะสม เป็น การน า พกฉ. ไปสู่ความส าเร็จในช่วงสามปีที่
ผ่านมา 

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดโดยผ่านกระบวนการสังเกต การเก็บข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย พบว่า พกฉ. มีความส าเร็จในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ นั้น คณะผู้บริหารและ
สมาชิกขององค์การมีองค์ความรู้ ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่การถอดบทเรียนจากงานวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้  

พกฉ. เป็นองค์การสุขภาพดี เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่า พกฉ. ได้ปฏิบัติงานขององค์การ
ตามภารกิจ และการได้ตอบสนองการกระท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การท า
ให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การมีความ
พร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และ
มีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา และระยะเวลาสามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 - 2558 ที่ผ่านมานั้น พกฉ.  
มีคุณลักษณะขององค์การดังนี้ 

1. คณะผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การ มีส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์การ
ปฏิบัติงานขององค์การ และสามารถใช้ศักยภาพของตนในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว รวมทั้งมีความรู้สึกผูกพัน และเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

2. คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในองค์การ ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหา หรืออุปสรรคที่
เกิดข้ึน ท าให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น โดยมีความเชื่อว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการร่วมแรงร่วมใจกัน 

3. คณะผู้บริหาร และบุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างเป็นกันเอง ไม่มีการ 
กีดกันฐานะทางสังคมหรือหน้าที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีการท างานเป็นกลุ่ม 

4. คณะผู้บริหาร และบุคลากรแสดงความรับผิดชอบต่อองค์การ ด้วยการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ปริมาณงาน เวลา ทักษะความช านาญในอาชีพ และหลักการพัฒนาการบริหาร ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในการวินิจฉัยสั่งการ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง 

5. มีการวางแผนการท างานร่วมกัน และรับผิดชอบร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
6. มีการยอมรับรับถือความคิดของผู้บริหารระดับรองลงมา องค์การรู้จักเลือกใช้คนเก่ง 

และน าความสามารถเหล่านั้นมาผนึกก าลัง (Synergy) 
7. การพิจารณาปัญหาใดใดค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความต้องการของ

บุคคล ซึง่มีส่วนเอื้ออ านวยให้เกิดผลส าเร็จของงาน 
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8. น าหลักการความร่วมมือมาใช้อย่างเสรี  ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้จะมีการแข่งขันกันบ้างระหว่างบุคคล 

9. มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความก้าวหน้าในการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่ม เพ่ือเรียนรู้ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

10. สมาชิกท างานอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สมาชิกในองค์การมองโลกในแง่ดี  
มีเสรีภาพในการท างานอย่างเต็มที ่

11. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สอดรับ
กับสถานการณ ์

12. สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และแต่ละคนมีความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
13. โครงสร้างองค์การ ระเบียบแบบแผน ระเบียบข้อบังคับมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้เป็น

แนวทางปฏิบัติช่วยปกป้องให้องค์การเติบโตได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของสมาชิก 
14. สมาชิกมีความส านึกต่อองค์การส่วนรวม  มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์การ 
15. องค์การมีลักษณะพลวัต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับสถานการณ์แวดล้อม ใหม่

อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
กล่าวโดยสรุปก็คือ พกฉ. เป็นองค์การที่มีสุขภาพดี มีลักษณะที่สมาชิกในองค์การมี 

ส่วนร่วมในการท างาน  มีบรรยากาศในการท างานที่ดี คนท างานมีขวัญก าลังใจ ผู้บริหารเปิดกว้าง 
ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม คนท างานท างานอย่างมีความสุข สามารถท างานได้อย่างเต็มสมรรถนะ  
สมาชิกมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีผลผลิตขององค์การสูง ซึ่งสอดคล้องกับมิติที่ใช้ชี้วัด
สุขภาพองค์การของไมลส์ (Mile, 1969) ที่กล่าวไว้ว่า องค์การที่ต้องการมีสุขภาพดี จะต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์ส าคัญของความต้องการ 3 ด้าน รวม 10 มิติ  ดังนี้   

1. ความต้องการด้านภารกิจ (Task Needs) พิจารณาจาก 
1.1 ความชัดเจนของเป้าหมาย (Goal Focus) หมายถึง การที่บุคคลในองค์การต้อง

เข้าใจและยอมรับเป้าหมายองค์การ ซึ่งจะต้องมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
1.2 ความเพียงพอของการสื่อสาร (Communication Adequacy) หมายถึง 

องค์การต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่พร้อมเสมอใน   
การวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 

2. ความต้องการด้านบ ารุงรักษา (Maintenance Needs) พิจารณาจาก         
2.1 การ ใช้ ท รั พยากร ให้ เ กิ ดประโ ยชน์  ( Resource Utilization) หมายถึ ง 

ความสามารถของผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากร ประเภทสื่อ วัสดุและ งบประมาณ ที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานอย่างสูงสุด 

2.2 ความสามัคคี (Cohesiveness) หมายถึง การมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกันและกัน 

2.3 ขวัญและก าลังใจ (Morale) หมายถึง ความรู้สึกในจิตใจที่ดีของบุคลากรใน
องค์การโดยแสดงความเป็นมิตรรักใคร่สนิทสนม มีน้ าใจกว้าง ไว้ใจซึ่งกันและกันมีความกระตือรือร้นที่
จะ ช่วยเหลือกันท างาน มีความเต็มใจและภูมิใจที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ  
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3. ความต้องการด้านความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ (Growth and 
Changefulness Needs or Growth and Development Needs)  พิจารณาจาก 

3.1 การมีนวัตกรรมใหม่ (Innovativeness) หมายถึง การคิดค้นวิธีการแนวคิดใหม่ 
ขึ้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการท างานให้สูงขึ้น 

3.2 ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง การเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการ
ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อม 

3.3 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
มั่นคงทนต่อความเครียดที่เกิดจากความยุ่งยากท่ีเกิดจากกระบวนการปรับตัวได้ดี 

3.4 ความเหมาะสมของการแก้ปัญหา (Problem-Solving Adequacy) หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและเกิดความตึงเครียด
น้อยที่สุด 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับโอเวนส์ (Owens, 1991) ซึ่งกล่าวไว้ว่า หากองค์การต้องการมี
สุขภาพดี  จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ส าคัญ 10 ประการ 

1. การมุ่งเน้นเป้าหมาย (Goal Focus) หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจ
และยอมรับเป้าหมายขององค์การ โดยที่เป้าหมายขององค์การจะต้องมีความเป็นไปได้ และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

2. การติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ (Communication Adequacy) หมายถึง องค์การ
จะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ต้องมีข้อมูลข่าวสารหรือ
สารสนเทศที่พร้อมเสนอประกอบการวินิจฉัยแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจทางการบริหารที่ส่งผล
กระทบต่อองค์การ 

3. การใช้อ านาจที่เป็นธรรม (Optimal Power Equalization) หมายถึง การที่องค์การมี
การกระจายอ านาจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในทุกระดับ 

4. การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ (Resource Utilization) หมายถึง การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล มีการใช้งานที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  
มีความเครียดในการท างานน้อย บุคลากรท างานโดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นงานที่เกินตัว มีความพอดี
เหมาะสมในการวางตัวและแสดงบทบาทหน้าที่ตามที่องค์การต้องการ มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง  
และไม่เพียงแต่มีความรู้สึกที่ดีต่องานเท่านั้น หากแต่ยังต้องรู้สึกว่าองค์การช่วยส่งเสริมให้เขามีการ
เรียนรู้และมีความก้าวหน้า 

5. ความกลมเกลียว (Cohesiveness) เป็นการมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกัน เป็นต้น 

6. ขวัญก าลังใจ (Morale) เป็นความรู้สึกท่ีบุคลากรมีต่อองค์การในลักษณะความพึงพอใจ
ต่อการท างาน  ซึ่งท าให้บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันที่ดีต่อองค์การ 

7. การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovativeness) หมายถึง การที่องค์การมีความเจริญ พัฒนา 
และมีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดเป้าหมายใหม่ ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที ่
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8. ความเป็นอิสระ (Autonomy) การเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์การและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

9. การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การมีความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคง ทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นจากความยุ่งยากของงาน และมี
การปรับตัวได้ดี 

10. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Adequacy) หมายถึง การที่
องค์การมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางที่สามารถแก้ไขปัญหา
โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และเกิดความเครียดจากการจัดการปัญหาน้อยที่สุด 

ทั้งอาจกล่าวได้ว่า พกฉ. เป็น “องค์การสุขภาพดี” เพราะเป็นการที่องค์การมีความสามารถ
ที่จะปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ (Successfully Adapt to its 
Environment) สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่สมาชิก (Create Solidarity Among its Members) และ
สามารถท าตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้ได้ (Reach its Objectives) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ถึงแม้ว่าผลการวิจัยเชิงประเมิน จะพบว่า ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีปัจจัยที่ครบถ้วนที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพการด าเนินงาน คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการพัฒนาองค์การ
ที่ดี และเป็นองค์การที่มีคุณภาพนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบางประการเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์การในอนาคต  ดังนี้ 

1. ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่อย่างสม่ าเสมอและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้  
ฝึกฝนและค้นหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาเสริมให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ เนื้อหาและเทคโนโลยีในการจัดแสดง และจัด
นิทรรศการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์มีความเท่าทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 

3. ด้านการก าหนดทิศทางในอนาคต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
3.1 พ้ืนที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ริมถนนพหลโยธินที่ด าเนินการปรับปรุงและก่อสร้าง 

ควรพัฒนาให้เป็นจุดที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ และประชาสัมพันธ์ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และ
เชื่อมโยงให้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น 

3.2 ควรมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่องค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างมาก
ยิ่งขึ้น 

3.3 ควรมีการพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
เกื้อกูลกันท้ังทางด้านการพัฒนากิจการและการแสวงหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวให้

ยั่งยืน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียต่อการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน จ านวน 34 คน ร่วมกับการสังเกตการณ์ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม พบว่า 1) ชุมชนมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยว โดยมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และมีบริการ
บ้านพักโฮมสเตย์ 2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน บ่งชี้จาก
รางวัลในระดับต่าง ๆ เช่น รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
และ 3) ควรเร่งจัดท าแผนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ 
 แนวทาง การท่องเที่ยวชุมชน ความยั่งยืน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the community capacity 
building for sustainable tourism management, 2) to study the success factors and 
guidelines for sustainable community-based tourism management. The researchers 
used qualitative research methods with studying the documents and interviewing 34 
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stakeholders in community which also observed the interviewee for analyzing data 
during discussion. The findings were 1) the community capacity building is capacity 
development of sustainable tourism which in a learning center, tourism resources and 
homestay. 2) the essential success factor for sustainable community-based tourism 
was guaranteed by cultural tourism’s community award and Thailand homestay 
standard. 3)  we must speed up to make the community-based tourism management 
plan for contributing to tourism growth. 
 
Keywords 
 Guidelines, Community Based Tourism, Sustainability 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของคนอีสาน นั่นคือ  
“ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” ที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดด
เด่นที่ลอกเลียนแบบได้ยาก ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้น าการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน และในปี พ.ศ. 2558 ทางภาครัฐได้ออกแคมเปญเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองชื่อว่า 
“12 เมืองต้องห้าม…พลาด” คัดเลือกเมืองรองที่มีขีดความสามารถ มีศักยภาพ มีจุดเด่นทั้งทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต จาก 5 ภูมิภาค คัดเลือกมาจ านวน 12 จังหวัด เพ่ือกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด หรือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับคัดเลือก 2 จังหวัด คือ จังหวัดเลย “เย็นสุข สุดที่เลย” และจังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ “เมือง
ปราสาทสองยุค” (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
 ชุมชนบ้านโคกเมืองตั้งอยู่ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีประวัติความ
เป็นมาเริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2480 ได้มีครอบครัวราษฎรจากต าบลต่าง ๆ จากทางจังหวัด 
อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ เป็นนายฮ้อยค้าขายวัว ควาย แล้วเดินทางผ่านเส้นทางนี้ อพยพย้าย
มาตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน หลีกหนีปัญหาน้ าท่วม และมีครอบครัวของนายเพชร นางจรุง โพธิ์นวนศรี 
ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากต าบลตาจง มาตั้งถิ่นฐานอยู่ชุมชนบ้านโคกเมืองด้วยเช่นกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 
2527 ผู้น าชุมชนและลูกบ้านได้ร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อ.พ.ป. จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านให้เป็น “หมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง” และรางวัลที่ท าให้นักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐรู้จักเพ่ิมมากขึ้น คือ Thailand 
Homestay Standard 2015-2017 ชุมชนบ้านโคกเมืองก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 79 ปี โดยแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 (องค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มาก, 2557) จุดเด่นของชุมชนบ้านโคกเมือง คือ ภูมิสังคมที่โดดเด่น และมีความได้เปรียบกว่า
ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ภูมิสังคมด้านวิถีชีวิตของการท านาและความมีมิตรไมตรีกับผู้มาเยือนเสมือน
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ญาติพ่ีน้อง ภูมิสังคมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมตั้งอยู่ใน
ชุมชน คนในชุมชนด าเนินชีวิตโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ จนขยาย
เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน โดยน าเสนอเป็นรูปแบบฐานการเรียนรู้
มีถึง 13 ฐาน การเดินทางท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี และเมื่อชุมชน
ด าเนินงานมาระยะหนึ่ง ชุมชนก็พัฒนาและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ชุมชนก็เริ่มเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น 
ขาดความมีส่วนร่วมในการท างาน ขาดการพูดคุยกันในการหาทิศทางที่จะด าเนินงานไปข้างหน้า การ
จัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนจึงถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญ หากชุมชนไม่มีการจัดการที่ดี ขาดการ
วางแผน ขาดการพูดคุยกัน ขาดการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา 
 ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างจะท าให้การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกิดความยั่งยืน และให้ผู้น าชุมชน คนชุมชนตระหนักถึงความมีความมีส่วนร่วมของในท้องถิ่น 
ค านึงถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
โดยยังคงเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ให้คนในชุมชนด าเนินงานโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยไม่มุ่งเน้นเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวมาก
จนเกินไป และรู้จักการจัดการการท่องเที่ยวให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน พ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือให้ หน่วยงาน 
ประชาชน ลูกหลานไดน้ าไปพัฒนาให้ชุมชนยั่งยืนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ศักยภาพของชุมชนบ้านโคกเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนบ้านโคกเมืองควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ 
การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งค าถามที่ใช้ได้ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนลงพ้ืนที่สัมภาษณ์จริง และใช้การสังเกตการณ์ควบคู่ด้วย พ้ืนที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที ่15 และ หมู่ที่ 18  โดยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 1. กลุ่มประชากร หรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ แบบเฉพาะเจาะจง และการให้
สัมภาษณ์แบบบอกต่อ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกที่ดูแลโฮมสเตย์ในชุมชนบ้านโคกเมือง ผู้น าชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก จ านวนทั้งสิ้น 17 คน 
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  กลุ่มท่ี 2 ผู้ประกอบในพ้ืนที่ชุมชนบ้านโคกเมือง จ านวน 3 คน 
  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบริษัททัวร์ จ านวน 2 คน 
  กลุ่มที่ 4 หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว จ านวนทั้งสิ้น 6 คน 
  กลุ่มท่ี 5 นักวิชาการ/ นักอนุรักษ์/ นักวางแผน ในพ้ืนที่ศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 6 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า ในการ
ลงพื้นที่จะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มเพ่ือน าไปสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษา  
  2.2 การสังเกต ใช้ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์ด้วย  
  2.3 การบันทึกภาพ และเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และระหว่างการสังเกตเพ่ือน ามา
ประกอบการเขียนงานวิจัย 
 3. การเก็บข้อมูล ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลมีดังนี้ 
  3.1 ศึกษาสภาพการณ์ ในปัจจุบัน  ข้อจ ากัด  ปัญหา อุปสรรคในการ จัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการลงพ้ืนที่เข้าไปสังเกต สัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกที่ดูแล 
โฮมสเตย์ ผู้น าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก และผู้ประกอบการในพ้ืนที ่
  3.2 ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับ จุดเด่น ปัญหา 
ข้อจ ากัด และแนวทางที่จะจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป สัมภาษณ์บริษัททัวร์ ในประเด็นด้าน
สถานการณ์การท่องเที่ยว ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน และการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชน และสัมภาษณ์นักวิชาการ/นักอนุรักษ์/นักวางแผน ในประเด็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
ท างานท่องเที่ยวในชุมชน และแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน 
  3.3 สรุปแนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนจากการสังเกตในชุมชน 
จากค้นหาข้อมูล และจากการลงพ้ืนที่ 
  3.4 ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วน สรุปผล หลังจากนั้นประเมินข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุปส าหรับใช้ในการเขียน
รายงานการวิจัยต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้ 
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต ภาพถ่ายน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่
ให้ตรงประเด็นในการศึกษา 
    4.2 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และตีความข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา 
    4.3 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และน ามาตรวจสอบข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางใน
การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) มาวิเคราะห์หาประเด็นที่คล้ายคลึงกัน และมีทิศทางเดียวกัน แล้วน ามาจัดเข้ากลุ่ม และ
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เขียนข้อมูลเป็นข้อความเชิงบรรยายจัดท าข้อสรุปในแต่ละประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    1.1 ศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ปราสาทหินเมืองต่ าที่ตั้งอยู่ในชุมชน มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ 
สถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นรู้จักแก่นักท่องเที่ยว และมีบารายเมืองต่ าที่เป็นสระน้ าโบราณที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย กุฏิฤๅษีบ้านโคกเมืองหรืออโรคยาศาลที่ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรอย่างสวยงาม 
แต่ สถานที่  2 แห่ งนี้  นั กท่อง เที่ ย วยั ง ไม่ รู้ จั กมากนั ก เนื่ องจากขาดการประชาสั ม พันธ์   
2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วย เขาปลายบัดเป็นป่าชุมชนแห่งเดียวที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ที่สุดในต าบลจรเข้มาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทเขาปลายบัด และยังเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 
ภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้วของจังหวัดบุรีรัมย์ 3. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต เช่น การร าอัปสรา การร าบายศรีสู่ขวัญ แต่จะมีให้เห็นเฉพาะที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มายังชุมชน ในด้านสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนจะไม่มีให้เห็นไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ไม่ได้
เก็บไว้ การที่จะค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนจึงเป็นอุปสรรค ในด้านประเพณีชุมชนบ้านโคก
เมืองมีประเพณีที่ยังเป็นดั้งเดิมอยู่ ได้แก่ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน และมี
ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม ซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุกปี 
 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพกุฏิฤๅษีบ้านโคกเมืองหรืออโรคยาศาล 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย 
 
  1.2 ศักยภาพด้านการบริการการท่องเที่ยว  
  บ้านพักโฮมสเตย์มีพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา มีบ้านพักพร้อมให้บริการ
จ านวน 30 หลัง สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ถึง 100 คน และยังได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่จะสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เจ้าของบ้านแต่ละหลังมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี สร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ส่วนอุปสรรคในการท างานด้านบริการในปัจจุบัน คือ การเติบโตของชุมชน ท าให้มีโฮมสเตย์
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ของเอกชนเกิดขึ้น เป็นการแบ่งส่วนแบ่งของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักโฮมสเตย์ที่แท้จริง ในส่วนของ
เอกชนมีเงินทุนในการประชาสัมพันธ์ มีผู้ดูแลสื่อออนไลน์ให้ กลุ่มโฮมสเตย์จึงต้องรักษามาตรฐานของ
ตนเองไว้ให้ได้  
  ด้านการบริการของชุมชน เช่น ด้านที่พัก ร้านอาหาร การบริการน าเที่ยวในชุมชน จุด
จ าหน่ายของที่ระลึก ชุมชนบ้านโคกเมืองมีความพร้อมทุกด้าน แต่ปัญหาในการท างานในแต่ละด้าน มี
ดังนี้ ร้านอาหาร การควบคุมเรื่องความสะอาดสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะเป็นร้านอาหารของเอกชน การที่
จะไปบอกให้รักษาความสะอาดของร้านก็เป็นสิ่งที่ยาก การบริการน าเที่ยวในชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย
ให้บริการน าเที่ยว ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็จะไม่มีมัคคุเทศก์
ให้บริการ นักเรียนอาจจะติดเรียนได้ ถ้าเป็นมัคคุเทศก์ในชุมชนก็ติดออกไปท าประกอบอาชีพ จุด
จ าหน่ายของที่ระลึก มีอยู่ 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าปราสาทเมืองต่ า เป็นพ้ืนที่ดูแลของทาง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การเข้าไปดูแล หรือการขอความร่วมมือยังเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรค
เนื่องจากหน่วยงานที่ดูแลเป็นคนละหน่วยงานกับชุมชน จุดที่ 2 อยู่ด้านในของชุมชน คือ ศูนย์
จ าหน่ายสินค้า OTOP อุปสรรคในการท างานจะเป็นในเรื่องของผู้ดูแลศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP การ
จ้างบุคลากรเพ่ือมาดูแลศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ไม่คุ้มค่ากับรายรับที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
  1.3 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
  การบริหารจัดการของกลุ่มโฮมสเตย์ ด้านการท างานมีความเป็นระเบียบในการจัดเก็บ
เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ และการเวียนการเข้าพักของแต่ละบ้านเพ่ือให้มีรายได้ที่เท่าเทียมกัน 
ปัญหาในการท างานของกลุ่มโฮมสเตย์ การให้ค าปรึกษาจากผู้น าชุมชน และการพูดคุยกัน ท าให้การ
ท างานมีช่องว่างในการท างาน บางครั้งก็เกิดความซ้ าซ้อนกันของงาน ในการบริหารจัดการของร้านค้า
ชุมชน ร้านค้าแต่ละร้านมีศักยภาพของตนเองอยู่แล้ว และมีผู้ดูแล การขอความร่วมมือก็ไม่มีปัญหา 
แต่ปัญหาในการบริหารจัดการร้านค้าจะเป็นเรื่องการท าการตลาดมากกว่า ที่ยังขาดการพูดคุยท า
ความเข้าใจเพื่อที่จะหาแนวทางในการท าการตลาด เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนกว่าปัจจุบัน  
  การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนบ้านโคกเมืองยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน
ชุมชน เพราะการท างานในปัจจุบันมีแต่ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ชุมชนเดินหน้า
ต่อไป แต่บางครั้งผู้น าชุมชนก็ต้องการความคดิเห็น การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือช่วยกันหาแนวทางใน
การจัดการ และพัฒนาชุมชนต่อไป  
  ในด้านรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็นผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ควร
เพ่ิมเติมรูปแบบการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. จัดท าเส้นทางจักรยาน เส้นทางการเดินทางโดยรอบชุมชนมี
ความสะดวกสบายจึงเหมาะแก่การปั่นจักรยาน และสามารถแวะพักตามแหล่งท่องเที่ยวได้   
2. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางท่องเที่ยวภูเขา
ไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งได้ซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อข้าวภูเขาไฟอีกด้วย  3. เพ่ิมกิจกรรมของกลุ่ม 
โฮมสเตย์ให้มีความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน เช่น การให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท าอาหารพ้ืนบ้าน 
การท าบุญใส่บาตรตอนเช้า เป็นต้น 4. ดึงวิถีความเป็นชุมชนเกษตรกรรมออกมาให้เป็นจุดขาย  
5. ขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
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  1.4 ศักยภาพด้านการตลาดทางการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโคกเมืองยังมีจุดอ่อนในด้าน
การท าการตลาด ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ และมีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ยังต้องได้รับการ
แก้ไขด้านการตลาด และขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดช่องทางการจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ชุมชน
ต้องอาศัยหรือสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม และการท าโปรโมชั่นของสินค้าในชุมชน ขาด
การพูดคุยกันว่าจะน าเสนออะไรเพ่ือมาท าเป็นโปรโมชั่น ในด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็ยังเป็นปัญหา
การประยุกต์สินค้าให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก สินค้าที่จ าหน่ายจะเป็นผ้าไหม ผ้าขาวม้า เสื่อกก เป็นสินค้าที่
เป็นชิ้นใหญ่ และราคาค่อนข้างสูง อาจจะต้องประยุกต์สินค้าให้เป็นขนาด ราคาจับต้องได้ และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ และต้องค านึงถึงก าลังการผลิตสินค้าที่ระลึกด้วย ถ้าหากมีการสั่งเป็น
จ านวนมากจะสามารถผลิตได้ทันหรือไม ่
  1.5 ศักยภาพด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนบ้านโคกเมืองมีกิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมการเดินป่าของกลุ่มโฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมได้ตาม
ความสนใจ กิจกรรมการนั่งรถอีแต๋นชมหมู่บ้าน กิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในชุมชน ปัญหา
ด้านกิจกรรมของชุมชนยังขาดการเชื่อมโยงกัน และยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถน ามาท ากิจกรรมได้ 
เช่น การท านา นักท่องเที่ยวต้องมาท่องเที่ยวในช่วงการท านา นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ 
และก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ด้วย 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
  2.1 ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของชุมชนบ้านโคกเมือง จุดเริ่มต้นในการพัฒนา
ชุมชน เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นได้รับรางวัล 
Thailand Homestay Standard 2014-2015 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ล่าสุดได้รับรางวัล Thailand Homestay Standard 2015-2017 ชุมชนบ้านโคกเมืองมี
ศักยภาพในด้านองค์ประกอบด้านพ้ืนที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านรางวัลที่ได้รับมากมาย จึงถือว่าเป็น
ชุมชนที่มีความพร้อมในการท างานด้านการท่องเที่ยว  
  2.2 ผลการศึกษาแนวทางในการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จาก
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในการจัดการชุมชนให้ยั่งยืนต้องค านึงถึงความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ต้องช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน อนุรักษ์การ
แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมพ้ืนบ้าน ค้นหาเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความชัดเจน ช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีของชุมชน ได้แก่ ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม และงาน
ประเพณีของอีสาน “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” และน าเรื่องราวของชุมชนไว้ส าหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษา 
เช่น จัดท าพิพิธภัณฑ์ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น 2. ด้านสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ใน
ชุมชนให้มีความสะอาดสมกับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ปรับปรุงและเพ่ิมป้ายบอกทางให้ชัดเจนตามจุด
ใหญ ่ๆ คนในชุมชนต้องร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกท้ังยังต้องช่วยกันรักษาป่าชุมชนเขาปลาย
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บัดด้วย และ 3. ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนต้องมีการท าการตลาดให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ และต้องพัฒนาสินค้าให้เป็นของกิน อีกทั้งยังต้องค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ชัดเจนที่จะ
น าเสนอความเป็นชุมชน ในการบริหารจัดการในระยะยาว จัดท าพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพ่ือใช้เป็นสถานที่
ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความพร้อมในการ
ท างานด้านการท่องเที่ยว และต้องช่วยกันรักษามาตรฐานการบริการของกลุ่มโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน
อยู่ตลอดเวลา ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนต้องเพ่ิมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ท าให้คนใน
ชุมชนเห็นถึงความส าคัญของชุมชนและมองภาพชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน และในด้านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนต้องออกระเบียบการท่องเที่ยวออกมาให้ชัดเจนเพ่ือถือปฏิบัติกันให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน และในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องค านึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเป็นส าคัญ
ด้วย ผู้วิจัยจึงสรุปผลการศึกษาเป็นโมเดลการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน แสดง
ในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงโมเดลการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
ที่มา: สรุปโดยผู้วิจัย 
 
อภิปรายผล 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
 

ประเด็น 
กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

1. ศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการการท่องเท่ียวให้ย่ังยืน 
 

1.1 ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว 
- ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ มีปราสาท
เมืองต่ า กุฏิฤๅษีบ้านโคกเมือง  

     

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ เขาปลายบัด  - -   

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี  - - -  

- ระมัดระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน     - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

ประเด็น 
กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

1. ศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการการท่องเท่ียวให้ย่ังยืน 
 

1.2 ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
- การบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์มีระบบท่ีดี  - -  - 

- มีความพร้อมในการบริการนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นบริการท่ี
พักโฮมสเตย์ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก      

1.3 ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
- การบริหารงานแต่ละฐานการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง  -   - 

- ขาดการบูรณาการงานร่วมกัน   -   
1.4 ด้านการตลาดทางการท่องเท่ียว 
- ด้านการตลาด เช่น การท าการประชาสัมพันธ์ การออกบูท 
เป็นต้น 

     

- พัฒนาสินค้าให้น่าสนใจ ประยุกต์สินค้าให้มีขนาดเล็ก และคง
ความเป็นเอกลักษณ์  -  -  

1.5 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน 
- ฐานการเรียนรู้ในชุมชน  - -   

- ขาดการเช่ือมโยงการระหว่างฐานการเรียนรู้  - -   

2. แนวทางการจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

- ร่วมกันพูดคุย ระดมความคิด ค้นหาทิศทางในการท างานการ
ท่องเท่ียวในประชุมชน      

 
 จากตาราง อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
  1.1 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ 
จุดอ่อนยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นที่รู้จักมากนัก สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวใน
ชุมชนในการช่วยให้ชุมชนพัฒนาทางการท่องเที่ยวต่อไปได้ สอดคล้องกับทฤษฎี (ชูสิทธิ์ ชูชาติ และ
คณะ, 2544) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวจะประกอบด้วย ประการแรก  
สิ่งดึงดูดใจ ประการที่สอง สิ่งอ านวยความสะดวก และประการที่สาม การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยว ถ้า
ชุมชนมีองค์ประกอบทั้ง 3 ประการจะท าให้ชุมชนนั้นมีศักยภาพในการท่องเที่ยว  และในการเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังด้านสิ่งแวดล้อม ต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดในชุมชนด้วย ต้อง
มีแผนรองรับเพ่ือใช้ในการดูแลชุมชนต่อไปด้วย และต้องส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ และท าความ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมให้ถ่องแท้ เพ่ือเป็นการช่วยกันดูแลชุมชนต่อไปจึงจะเกิดความยั่งยืน 
  1.2 ด้านการบริการการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโคกเมืองมีความพร้อมหลายด้านใน
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น ศักยภาพทางแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการน าเที่ยว 
ศักยภาพด้านที่พัก ศักยภาพของร้านอาหาร ที่มีส่วนส าคัญทางด้านการท่องเที่ยว แต่ชุมชนบ้านโคก
เมืองเองต้องมีการพัฒนาต่อไปเพ่ือให้ชุมชนด าเนินงานไปได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ (อุษาวดี  
พูลพิพัฒน์, 2545) ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ชุมชนต้องด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับความสามารถของชุมชน ค านึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
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ชุมชน และบูรณาการการท างานให้สมดุลกันระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงานเป็นหลัก ท าให้การ
กระจายรายได้ไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง และรายได้ส่วนใหญ่จะเข้าไปยังหน่วยงานกลางของชุมชน 
และเข้าไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน แต่ยังขาดการกระจายรายได้ไปยังส่วนอื่น ๆ 
  1.3 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนจะด าเนินต่อไปได้ถ้าขาดการบริหารจัดการที่ดีก็ไม่ยั่งยืน ถ้าการบริหาร
จัดการดีก็เป็นการสร้างโอกาสที่ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ชุมชนบ้านโคกเมืองมีการบริหารจัดการของแต่
ละกลุ่ม ซึ่งจะแตกต่างกันออกตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม ในชุมชนก็มีการบริหารจัดการตาม
หน่วยงานที่ดูแล การเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้องมีการบริหารจัดการชุมชนต้องค านึงถึงสิ่งที่ชุมชน
ต้องระมัดระวังในการด าเนินงาน และต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้ดี และการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวต้องอย่าละเลยความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สอดคล้องกับ (กฤษฎา 
โชติช่วง, 2555) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการชุมชนต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ควร
สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ต้องให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ จึงจะท าให้การท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ซึ่งชุมชนบ้านโคกเมืองต้องระมัดระวังในการ
ท างาน เพราะถ้าการท างานเกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น ความขัดแย้งก็จะเข้ามา ชุมชนก็จะไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อไปได ้
  1.4 ด้านการตลาดทางการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโคกเมืองยังมีจุดอ่อนด้านการตลาด 
ที่แต่ละภาคส่วนต้องมาค้นหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ การน าผลิตภัณฑ์มาพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้ซื้อสินค้า  
สอดคล้องกับ (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) ที่กล่าวว่า การการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ต้องค านึงถึงความเข้าใจถึงความเป็นชุมชน ต้องรู้หัวใจที่แท้จริงของชุมชน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมทุก
กระบวนการในการท างาน การท างานต้องช่วยกันสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ ยว เพราะการ
ประชาสัมพันธ์โดยการพูดกันต่อปากเป็นช่องทางการตลาดที่ดีที่สุด ข้อดี คือ ไมมี่ค่าใช้จ่าย 
  1.5 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม กิจกรรมที่น ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กฤษฎา โชติช่วง, 
2555) ที่กล่าวว่า กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว ช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ
และสร้างความผูกพันจนท าให้มีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง ซึ่งจากการเก็บข้อมูล
ชุมชนบ้านโคกเมืองมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ดังนี้ 1. จัดท าเส้นทางจักรยาน 2. เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเส้นทางภูเขาไฟ 3. เพ่ิมกิจกรรมของกลุ่มโฮมสเตย์ 4. ดึงวิถีความเป็นชุมชนเกษตรกรรม
ออกมา 5. ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึน 
 2. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง จากผล
การศึกษา และการวิเคราะห์ศักยภาพในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากแนวคิดของอุษาวดี 
พูลพิพัฒน์ (2545) ที่ได้ให้หลักการการท่องเที่ยวชุมชนว่า การท างานท่องเที่ยวให้ยั่งยืนนั้น ต้องมีการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

228 

ท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพ่ือลดข้อขัดแย้งและร่วมกันแก้ปัญหา และก็ต้อง
มาร่วมกันท างาน วางแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาและขยายศักยภาพการท่องเที่ยว และท้ายที่สุดก็ต้องมีการ
วิจัยและติดตามผลเพ่ือตรวจสอบการท างาน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการท างานต่อ ผู้วิจัยจึง
จัดท ากระบวนการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้นเพ่ือให้ชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย ระดมความคิด เพ่ือหาทิศทางความชัดเจนในการที่จะท างานท่องเที่ยวโดยการ
จัดท าแผนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง เพ่ือค้นหาทิศทางที่จะ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีการพูดคุยกันของคนในชุมชน ซึ่งในการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านโคกเมือง จ าเป็นต้องจัดท าแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
และแผนการจัดการด้านวัฒนธรรม/ประเพณี เพ่ือเป็นการวางกรอบ ตั้งกฎ ระเบียบ โครงการต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกันการท างานของชุมชน ชุมชนยังขาดแผนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ที่จะใช้พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนให้ยั่งยืน
ต่อไปดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงโมเดลกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก : ภูเกริก บัวสอน (2554) การฟ้ืนฟูตลาดเก่าในเมืองไทย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 คนในชุมชนต้องท าความเข้าใจรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวให้มีทิศทางเดียวกัน 
และต้องร่วมมือกันท างานให้ชุมชนเดินหน้าต่อไป อีกทั้งร่วมกันค้นหาตัวตนที่ที่แท้จริงของชุมชน ซึ่ง
ชุมชนมีความชัดเจนอยู่แล้วแต่ขาดการน าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนออกมาสู่ภายนอก 
  1.2 การบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 
ให้การท างานในชุมชนเป็นด้วยความราบรื่น พูดคุยกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน  
  1.3 การท างานต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้น มีการเข้าไป
ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือสานความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 
  1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชน ในมิติที่ชุมชนยังขาด หรือต้องการ
ให้ช่วยเหลือ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาทางด้านการตลาด การจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมีนักการตลาดลงพ้ืนเพ่ือช่วย
เก็บข้อมูล พูดคุยกับชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการท าการตลาดให้เหมาะสมกับชุมชนบ้านโคกเมือง 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง กลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวชาตทิั้งในทวีปเอเชีย และ
ทวีปยุโรปซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นล าดับต้น ๆ ให้เดินทางไป
ท่องเที่ยวชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคัดย่อ 
 กระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญา ของมนุษย์เป็นกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นตามกลไกทาง

ธรรมชาติ และเป็ น วิ วัฒ นาการทางการเติ บ โตของมนุ ษย์ ตามวัยที่ เปลี่ ยนแปลงไป  แต่
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้นมีปัจจัยรอบด้านที่เป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ 
นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงของโลกอย่าง ฌอง เพียเจต์ เจ้าของทฤษฎี Cognitive Development 
Theory ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาออกเป็น 4 ล าดับขั้นตามช่วงระหว่างวัยอายุ
ตั้งแต่ 0 – 15 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดจนก้าวเข้าสู่ช่วงของการเป็นวัยรุ่น เป็น
กระบวนการพัฒนาที่ถูกกระตุ้นและสร้างเสริมจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ 
และการคิดของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเสียงที่ได้ยินผ่านโสตประสาทสัมผัส  ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเสียงที่ถูกท าให้เกิดขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ ง  อย่างไรก็ดี
บทความนี้มุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงเฉพาะเสียงของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมทางดนตรี
และการเรียนดนตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครู อาจารย์ รวมถึงผู้ปกครอง ในการเลือกใช้เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการรับรู้ เรียนรู้ การคิด และการตอบสนองเชิงบวกทางเชาวน์ปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทางจิตใจ และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ท าให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม
ทั้ งทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสติปัญญา ทางวุฒิภาวะ ทางอารมณ์  ทางความคิด อันเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : 
 พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา โสตประสาทสัมผัส กิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรี เครื่องดนตรี
ส าหรับเด็กเล็ก วุฒิภาวะ 
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ABSTRACT 
 Cognitive development of human is naturally constructed and changed upon 
growing-up stages of individual.  Moreover, the environmental experiencing also plays 
a crucial role in this process of developing.  Jean Piaget divided his “Theory of 
Cognitive Development” into 4 stages according to the age changed since being as a 
newborn baby unto becoming a teenager (0 - 15 years old).  Apparently, the 
surrounding environment would directly affect human’s recognizing, learning, and 
thinking.  Especially, the sound they hear through the auditory apparatus no matter 
from what source it comes from either on purpose or by co-incidence.  However, this 
article will focus just only the sound of instruments in musical learning activities that 
teachers and parents may use as supportive tools to optimize the cognitive 
development of the children.  It will also help to maturate their emotion and 
recognition, including social developments that are the key factors to make children 
growing up as valuable human resources for the future of the society and their own 
country. 
 
Keywords : 
 Cognitive Development, Auditory Apparatus, Musical Learning Activities, 
Musical Instruments for Kids,  Maturity  
 
บทน า 

ในสังคมยุคปัจจุบันดนตรีมีบทบาทกับมนุษย์ในทุกเพศทุกวัย โดยมากความสัมพันธ์ของดนตรี
กับมนุษย์จะถูกตีความเป็นเพียงสิ่งให้ความบันเทิงในกิจกรรมเชิงสันทนาการต่าง ๆ หรือเป็นสิ่งที่ช่วย
บรรเทาทุกข์ทางจิตใจ ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ปลดปล่อยความเครียดทางอารมณ์ เพียงเท่านั้น  แต่
แท้จริงแล้วดนตรีสามารถเข้ามามีบทบาทและก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ได้มากกว่านั้น 
โดยเฉพาะการน าดนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตั้งแต่วัยแรกเกิด เพ่ือให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์  

ดนตรีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเด็กเล็ก ๆ ได้ โดยที่เด็กเพียงแต่ใช้ประสาทสัมผัสทางการ
ได้ยินในการร่วมกิจกรรมทางดนตรี นั่นเพราะปฏิสัมพันธ์แรกที่มนุษย์รับรู้ได้นับแต่การก่อก าเนิดเป็น
ชีวิต คือ “การได้ยินเสียง” ซึ่ งเป็นการรับรู้ เสียงที่ ได้ยินผ่านโสตประสาทสัมผัส (Auditory 
Apparatus) เสียงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งประสาทสัมผัสของมนุษย์สามารถรับรู้ได้ก่อนสิ่งอ่ืนใด 
และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินแตกต่างกันไป ระบบประสาทการได้ยินหรือการฟังของ
มนุษย์จะเริ่มท างานตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5 เดือน (วิทยา ถิฐาพันธ์ , 2553) โดยทารกในครรภ์จะ
ได้ยินทั้งเสียงที่มาจากภายนอก เช่น เสียงพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ เสียงเพลงที่ร้องขับกล่อม 
เสียงดนตรีที่เปิดให้ฟังผ่านล าโพง หูฟังและอ่ืน ๆ  และเสียงที่เกิดจากภายใน เช่น เสียงจังหวะการเต้น
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ของหัวใจ เสียงการไหลเวียนของระบบเลือดในร่างกาย เสียงการบีบตัวของกระเพาะอาหารและการ
ท างานของกรดในกระเพาะและล าไส้ เป็นต้น 

เสียงต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ยินและมีการตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของ
พัฒนาการการรับรู้และการเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของมนุษย์เมื่อเติบโตขึ้น
ตามวัยแบบเป็นขั้นเป็นตอน นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ท าการวิจัย และประมวลผลออกมา
เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาที่สัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์
ในวัยที่แตกต่างกัน ซึ่งทฤษฎีทางพัฒนาการของเด็กส่วนมากมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
เชาวน์ปัญญาของ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) และหากวิเคราะห์ร่วมไปกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้าน
ดนตรีแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการและประยุกต์ใช้
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี        
 
เนื้อหา 

ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget 1896-1980 อ้างใน Boeree, 2006; จิราภา เต็งไตรรัตน์ , 
2554) กล่าวว่า ความสามารถของการรับรู้ เรียนรู้ การคิด และสติปัญญาของเด็กนั้นแตกต่างจาก
ผู้ใหญ่ และการพัฒนาต้องท าอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นเป็นตอนตามวัย ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีอัตราการ
พัฒนาที่ช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน โดยเฉพาะเด็กวัยแรกเกิดจนกระท่ังถึงอายุ 15 ปี  

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปีนี้ จะเป็นช่วงวัยแห่งการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเพียเจต์ได้
อธิบายว่า เด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี เป็นช่วงระยะพัฒนาการของระบบประสาทสัมผัสและ
กล้ามเนื้อ ซึ่งเด็กในวัยนี้จะยังไม่สามารถแยกตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้ โดยในช่วง 18 
เดือนแรกนั้น  พฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกมาล้วนเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองตามธรรมชาติ หรือมา
จากการถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยที่พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ผ่านกระบวนการทางความคิด
แต่อย่างใด ฉะนั้นกิจกรรมทางดนตรีที่เหมาะสมกับช่วงวัยทารกนี้ จึงควรเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากภายนอก เช่น  การสนองตอบต่อ
เสียงที่ได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเสียงฮัมเบา ๆ  ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือตอบสนองด้วยการ
แสดงออกทางสีหน้า เช่น การยิ้ม หัวเราะ หรือร้องไห้ ดังนั้นดนตรีที่เหมาะสมที่จะเปิดให้เด็กในวัยนี้
ฟังควรเป็นดนตรีที่มีจังหวะและท่วงท านองเรียบ ๆ สบาย ๆ และไม่ดังหรือมีจังหวะที่เร็วจนเกินไป  
เพราะเด็กในวัยนี้มีความอ่อนไหวค่อนข้างง่ายต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว  ดนตรีที่มีท่วงท านองเรียบ ๆ 
สบาย ๆ จะท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี ไม่ตกใจผวาร้องไห้ หรือรู้สึกกลัว  หรือเลือกเพลงที่มี
เนื้อร้องหรือท่วงท านองสั้น ๆ และซ้ าไปซ้ ามา อย่างเช่น “Twinkle Little Star” “Hickory Dickory 
Dock”  และ “Lullaby” ซึ่งในระหว่างที่ร้องหรือเปิดเพลงนั้น ๆ ก็ควรที่จะหยุดเป็นช่วง ๆ เพ่ือ
สังเกตดูการตอบสนองของเด็กด้วย 
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ภาพที่ 1  ของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแรกเกิด 
 

เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 4 - 8 เดือน การเคลื่อนไหวของเด็กจะเริ่มมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กจะเริ่มเป็นการกระท าเพ่ือต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง เด็กจะมี
ความสนใจต่อสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ระบบประสาทการรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น 
เริ่มหยิบ จับวัตถุ สิ่งของต่าง ๆ รอบ ตัวได้ แต่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมากพอ จึงไม่สามารถถือของ
เหล่านั้นไว้ได้นานและมักจะท าสิ่งของตกหล่นบ่อย ๆ (กรมสุขภาพจิต, ม.ป.ท ) ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้
ทางด้านดนตรีที่สามารถจัดให้กับเด็กในวัยนี้เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการของเด็กทั้ง
ทางด้านร่างกายและการสื่อสาร คือการจัดของเล่นหรือเครื่องดนตรีส าหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะเครื่อง
ดนตรีที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง เพ่ิมเข้าไปในกิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีเพ่ือช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญา ตัวอย่างประเภทของเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับวัยนี้ ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
กระทบ (Percussion) เช่น  ลูกแซก (Maracas) กระดิ่ง (Bell) กลองใบเล็ก (Drum) เป็นต้น  โดยจัด
วางของเล่นหรือเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใกล้ตัว นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วย
ประคองหรือจับมือ เพื่อให้เด็กเริ่มที่จะได้รับประสบการณ์และเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการใช้มือและเท้า
ที่จะท าให้เกิดเสียงต่าง ๆ จากการกระทบของเครื่องดนตรีที่วางไว้ใกล้ ๆ นั้น 
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ภาพที่ 2 ของเล่นประกอบการท ากิจกรรมทางดนตรีของเด็ก 
 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมเชาวน์ปัญญาให้กับเด็กวัยนี้ คือ การเขย่า เคาะหรือตีเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ  โดยการท าให้เกิดเสียงบ้าง และหยุดบ้าง และปล่อยให้เกิดความเงียบบ้าง สลับกัน
ไปมาเพ่ือให้เด็กเกิดกระบวนการรับรู้และการคิดสงสัยถึงที่มาของเสียงว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากไหน 
ท าไมจึงมีเสียง และท าไมเสียงจึงหายไป เนื่องจากเด็กวัยนี้ยั งมีความเชื่อว่าวัตถุที่มองไม่เห็นนั้นไม่มี 
อยู่จริง ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่น าผ้าห่มมาคลุมของเล่นที่อยู่ตรงหน้าของเด็ก เด็กจะเกิดความไม่
พอใจที่ของเล่นของตนหายไป เพราะยังไม่เข้าใจว่าของเล่นนั้นยังอยู่ใต้ผ้าห่ม การใช้กิจกรรมทาง
ดนตรีดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับการช่วยพัฒนาให้เด็กมีการรับรู้ เรียนรู้ การคิดและสามารถ
จะเริ่มท าความเข้าใจว่า วัตถุนั้นก็มีตัวตนอยู่จริงแม้จะมองไม่เห็นก็ตาม 

 การพูดค าศัพท์แค่สองสามค าพร้อม ๆ กับการ เขย่า เคาะ หรือตี เครื่องดนตรีตีกระทบ
ส าหรับเด็ก เช่น “เล่น และ หยุด”  “หยุด และ เล่น”  “เล่น ตี กลอง”  “เล่น ตี ระฆัง” ฯลฯ  ซึ่ง
เด็กจะเริ่มเรียนรู้จากเสียงที่ได้ยิน และเสียงที่เงียบหายไป เชื่อมโยงเข้ากับเสียงของค าที่ได้ยินและ
ความหมายของสิ่งที่ได้ยิน ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทางด้านการสื่อสาร 
ถึงแม้ว่าเด็กในวัยนี้จะยังไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับมาเป็นค าพูดได้ แต่การเชื่อมโยงการเล่นเครื่อง
ดนตรีประเภทตีกระทบเหล่านี้กับการออกเสียงค าเรียกเครื่องดนตรีหรือเสียงของเครื่องดนตรีนั้น  ๆ   
ก็จะท าให้เกิดพัฒนาการทางการรับรู้ และการเรียนรู้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 7 -9 เดือนอาจ
เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นกิจกรรมในลักษณะของการแตะสัมผัสไปที่ต าแหน่งของอวัยวะส่วนต่าง  ๆ     
บนร่างกายของเด็ก ควบคู่ไปกับการร้องและการเล่นเครื่องดนตรีเนื่องจากเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ก าลัง
เรียนรู้ในเรื่องการเข้าจังหวะกับเสียงเพลง (กรมสุขภาพจิต , ม.ป.ท) เช่น การกดคีย์บอร์ดส าหรับเด็ก
เล่นไปพร้อมกับการออกเสียงร้องเพ่ือเลียนเสียงของตัวโน้ต โด เร มี ฟา ซอล (Do-Re-Me-Fa-Sol) 
แล้วใช้การแตะสัมผัสอวัยวะบนร่างกายของเด็ก เช่น เมื่อร้อง “โด” ก็แตะที่เท้า ร้อง “เร” ก็แตะที่ 
หัวเข่า ร้อง “มี” ก็แตะที่หน้าท้อง ร้อง “ฟา” ก็แตะที่หัวไหล่ และ ร้อง “ซอล” ก็แตะที่ศรีษะ ซึ่งจะ
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เป็นกระบวนการพัฒนาการรับรู้ และเรียนรู้ที่เด็กจะเชื่อมโยงเสียงที่ได้ยิน กับความรู้สึกท่ีรับรู้ผ่านการ
สัมผัสได้ 

 

 
ภาพที่ 3  เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดส าหรับเด็ก 
ที่มา: www.dooyoo.co.uk  
 

ส าหรับเด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 8 -12 เดือน เพียเจต์ได้อธิบายว่า เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีพัฒนาการ
ทางด้านการประสานงานของอวัยวะดีขึ้น กล่าวคือ อวัยวะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจะเริ่มท างานและ
รับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น สมองส่วนสั่งการสามารถท างานประสานกับอวัยวะในร่างกายอย่าง
เป็นระบบ กล้ามเนื้อแขนและขาจะแข็งแรงและมีก าลังพอที่จะขยับตัวเองได้จากการสั่งการของสมอง 
ไม่ว่าจะเป็นการพลิกตะแคงตัว การนั่ง การคลานไปข้างหน้า หรือแม้กระทั่งการคลานถอยหลัง และ
สามารถที่จะน าประสบการณ์การรับรู้ และการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในอดีต มาเป็นตัวช่วยในการคิดและ
หาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาง่าย ๆ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559) ซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่เด็กเริ่มรู้จัก
สังเกต เรียนรู้ และสามารถเข้าใจได้ว่าวัตถุนั้นยังคงมีตัวตนอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นวัตถุนั้น เช่น เมื่อมี
ใครสักคนน าตุ๊กตาของเด็กไปซ่อนไว้ใต้กล่อง ในขณะที่เด็กก็เห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ตลอด เด็กก็จะ
สามารถคลานไปหา และยกกล่องขึ้นเพื่อเอาตุ๊กตาออกมาได้ ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นการกระท าอย่างจงใจ
และมีจุดมุ่งหมาย ส าหรับเด็กในวัยเริ่มที่จะคลานและเคลื่อนไหวได้เอง  หรือในเด็กบางคนที่มี
พัฒนาการทางกายภาพที่เจริญเติบโตเร็ว มีกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรง เด็กก็จะเริ่มนั่ง เริ่มคลาน 
หัดทรงตัวยืน และเริ่มหัดก้าวเดิน เด็กจะตื่นเต้นและสนุกกับการได้เรียนรู้กับการได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่รอบตัว  กิจกรรมดนตรีที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงอายุของเด็กวัยนี้คือ การส่งเสริมให้เด็กมี
โอกาสที่จะเรียนรู้เสียงของเครื่องดนตรีที่เป็นของเล่นด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี
กระทบ คีย์บอร์ด ระนาดอ๊อฟ และของเล่นอ่ืน ๆ ที่มีเสียง เพ่ือให้ได้ลองสัมผัส ลองเล่น ลองกด ลอง
ดีด ลองเคาะ ลองตี และลองเป่า เด็กจะได้สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับเสียงต่าง ๆ โดยมีคุณพ่อคุณ
แม่คอยเฝ้าสังเกตดูอยู่ห่าง ๆ  หรืออาจจะท ากิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีดังกล่าวร่วมกับเด็ก โดยท าให้ดู
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เป็นตัวอย่างและให้เด็กเลียนแบบ  ทั้งในด้านของความดังและความเบาของเสียง ความเร็วและความ
ช้าของจังหวะ การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองท าด้วยตัวเองนั้น เป็นการพัฒนาทางกายภาพ และ
กล้ามเนื้อ ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ว่า จะต้อง
ท าอย่างไรเพื่อให้เกิดเสียงต่าง ๆ และจะรู้สึกว่าเป็นการท้าทายที่จะพยายามท าให้เกิดเสียงขึ้นมา 

 

 
 

ภาพที่ 4  เครื่องดนตรีส าหรับเด็ก 
 
เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 13 - 24 เดือน ถือว่าเป็นช่วงที่ เด็กจะมีพัฒนาการทางร่างกาย

ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่มักเริ่มเดิน วิ่ง และปีนป่ายด้วยความซุกซน เพราะความอยากรู้อยากเห็นตาม
ธรรมชาติ ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ ได้อธิบายว่า ช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมี
ความอยากรู้อยากเห็น เริ่มเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก และมีพัฒนาการการรับรู้ เรียนรู้ และการคิด 
เพราะเริ่มเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ เริ่มสัมผัสกับสิ่งรอบตัวด้วยตัวเองตามอ าเภอใจ เริ่ม
สื่อสาร พูดจา ออกเสียงเป็นค าง่าย ๆ ได้ เริ่มสนุกเพลิดเพลินกับการได้ยินค าที่มีลักษณะคล้องจอง  
พ้องเสียง เริ่มเคลื่อนไหวโดยใช้มือและเท้าตามจังหวะของดนตรีหรือเพลงที่ได้ยิน  กิจกรรมเรียนรู้ทาง
ดนตรีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กในวัยนี้ คือ การร้องเพลงหรือเปิดเพลง พร้อมกับการ
เขย่า เคาะ หรือตี การใช้เครื่องดนตรีที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องดนตรีของจริง แต่อาจจะย่อ
สัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบ เช่น กลองร ามะนาที่มีลูกพรวนผูกไว้ 
(Tambourine) และกลอง (Drums) หรือการเขย่าลูกแซก (Maracas) ให้เกิดเสียงไปตามจังหวะของ
เพลง ซึ่งกิจกรรมดนตรีลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กสามารถท่ีจะท าตาม  เป็นการช่วยให้เด็กฝึกฝนการนับ
จังหวะตามเสียงดนตรีที่ได้ยินไปในตัว  กิจกรรมดังกล่าวสามารถจะเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์พ้ืน  ๆ 
ให้กับเด็กได้ด้วย เช่น ค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ตา หู คอ จมูก ปาก ไหล่ 
แขน เข่า เท้า เป็นต้น โดยใช้เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีประกอบการสอน ค่อย ๆ ท ากิจกรรมทาง
ดนตรีประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์อย่างช้า ๆ เพ่ือให้เด็กได้คิดตามและเริ่มที่จะท าความเข้าใจ
ว่าอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายนั้นอยู่ส่วนไหน ต าแหน่งไหน และเรียกว่าอะไรบ้าง   เด็กในช่วงวัยนี้
จะเริ่มเรียนรู้ค าศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้นโดยจะเริ่มต้นจากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ หรือสิ่งรอบ ๆ ตัว 
จะเริ่มแยกแยะเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินและสามารถจดจ าท่าทางหรือการเคลื่อนไหวประกอบตามที่ตัวเอง
ได้เคยท ากิจกรรมเหล่านั้นมา เริ่มออกเสียงร้องตามค าบางค าโดยเฉพาะค าสั้น ๆ ทีละ 1-2 ค า เด็กจะ
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เริ่มรู้สึกสนุก ตื่นเต้นต่อเสียงที่ได้ยิน จะมีการพูดซ้ าค าที่ตัวเองเริ่มที่จะออกเสียงได้  เริ่มจดจ า
ท่วงท านองของเพลง ดังนั้นการใช้ท านองเพลงที่ซ้ า ๆ กันร้องวนไปวนมา แต่เปลี่ยนค าไปเรื่อย ๆ ก็จะ
ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การเล่านิทานหรือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งรอบ ๆ 
ตัวเด็กด้วยเสียงเพลงหรือแม้แต่การเขย่า เคาะหรือตี เป็นจังหวะประกอบการเล่าก็จะสามารถดึง
ความสนใจและช่วยให้เด็กมีสมาธิในการฟัง และคิดตาม ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ และ
การท าความเข้าใจมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 2 -4 ปี เป็นวัยที่เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบและเป็นแบบแผน 
(Pre-school หรือ Nursery) การวางแผนเกี่ยวกับการเรียนว่า อะไรคือสิ่งที่เด็กสนใจ หรือสิ่งที่ชอบ
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งส าหรับเด็กที่ก าลังเติบโตเข้าสู่วัยนี้ การเฝ้าสังเกตกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
ตั้งแต่ 0 - 24 เดือนจึงเป็นการเก็บข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจของคุณ
พ่อคุณแม่ที่จะได้เลือกสรรหรือจัดสรรกระบวนการเรียนรู้ในระบบ (School) ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด
และดีที่สุดส าหรับลูกของตน  เด็กในวัยนี้ควรมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการรับรู้ และความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว พยายามเพ่ิมกิจกรรมการรับรู้ เรียนรู้ การคิดตาม โดยใช้กิจกรรมดนตรีเป็นตัวช่วย แต่ไม่ต้อง
กังวลจนเกินไปเกี่ยวกับการพูดของเด็ก เพราะเด็กจะเก็บข้อมูลในลักษณะของการรับรู้ เรียนรู้ และ
การคิด แล้วแสดงออกเป็นค าพูด หรือการกระท าออกมาเองเมื่อเด็กพร้อมที่จะตอบสนอง หรืออยากที่
จะโต้ตอบ การเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กวัยนี้จะเริ่มมีพัฒนาการที่รวดเร็วขึ้น เริ่มมีการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารมากขึ้น และมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และรูปภาพมากขึ้น ดังนั้นการใช้
เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบจะยิ่งช่วยท าให้กระบวนการเรียนรู้ได้ผลสัมฤทธิ์เพ่ิมมากขึ้น เช่น 
การร้องเพลง แล้วใส่ชื่อของเด็กเข้าไป เช่น “Baby ฟ้าใส Baby ฟ้าใส , Where are you?  Here, I 
am.  Here, I am. How do you do? ”  หรือการเล่นดนตรีประกอบการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
รูปภาพท าซ้ าไปซ้ ามาทุกวัน พยายามใช้ดนตรีประกอบในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ เพ่ือ
กระตุ้นในเกิดการสนใจ และมีสมาธิกับกิจกรรรมการเรียนรู้ที่ก าลังท าอยู่ ซึ่งอย่าลืมว่าบรรยากาศของ
การเรียนรู้ที่ดีจะช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการเรียนรู้โดยองค์รวม และเป็นการเตรียม
ความพร้อมของเด็กส าหรับการเรียนรู้ที่จะมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นตามวัย  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5  เด็กกับการหัดเล่นเปียโน 
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ส าหรับเด็กที่เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบแผนและย่างเข้าสู่ช่วงอายุ 4 – 7 ปี เด็ก
ในช่วงวัยนี้จะมีพฤติกรรมที่เริ่มฉายแววให้เห็นพัฒนาการทางด้านการรับรู้ เรียนรู้ และการคิดอย่าง
เห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ชอบที่จะท าอะไรด้วยตัวเอง มีความม่ันใจ
มากขึ้น และเริ่มฉายแววความคิดเชิงสร้างสรรค์และความโดดเด่นเฉพาะด้าน  โดยทั่วไปเด็กวัยนี้
มักจะใช้เวลากับของเล่นหรือสิ่งที่ตัวเองชอบนานขึ้น รวมทั้งมีการใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในกิจกรรมหรือการเล่นนั้น ๆ โดยเด็กจะมีการแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะดีใจ 
เสียใจ ตื่นเต้น ตกใจกลัว หรือวิตกกังวล การตอบโต้ทางด้านภาษาพูดจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม เพราะเด็กจะเรียนรู้ค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์มากขึ้น สามารถเข้าใจประโยค
ค าถามง่าย ๆ และสามารถตอบค าถามได้อย่างมีเหตุมีผล  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และเริ่มมี
ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีความเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้น สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดที่
ชอบและสิ่งใดที่ไม่ชอบ และจะเริ่มแสดงความรู้สึกและทัศนคติต่อประสบการณ์ทางดนตรีอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง ไม่ว่าดนตรีหรือเพลงนั้นจะสื่ออารมณ์เศร้า หรืออารมณ์สดใส สนุกสนาน     
รื่นเริง โดยจะยืนสงบนิ่งเมื่อฟังเพลงที่มีท่วงท านองที่ช้าและเสียงดนตรีที่ฟังแล้วไม่สนุกครื้นเครง แต่
จะกระโดดโลดเต้นเมื่อได้ฟังเสียงดนตรีหรือบทเพลงที่มีท่วงท านองที่ร่าเริง หรือเพลงที่มี จังหวะเร็ว 
เด็กในวัยนี้จะสามารถร้องพึมพ าตามเพลงที่มีท่วงท านองง่าย ๆ หรือแม้กระทั่งสามารถจดจ าเนื้อร้อง
ของเพลงได้ ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและอยากที่จะลองเล่นก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ การที่
จะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสลองเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ด้านการเรียนดนตรี ก็สามารถท าได้โดย 
เริ่มต้นจากการให้เด็กได้ทดลองเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจโดยการเข้าเรียนกับครูเป็น
ช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 30 นาที โดยอาจจะแบ่งออกเป็นช่วงเวลาเรียน 15 นาที พัก 15 นาที หรืออาจ
เปลี่ยนไปท ากิจกรรมอื่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางดนตรีในช่วงพัก เช่น ระบายสีตัวโน๊ตหรือรูปภาพที่
อยู่ในหนังสือเพลง และเรียนต่ออีก 15 นาทีแล้วแต่สมาธิของเด็ก และค่อย ๆ เพ่ิมระยะเวลาเรียนเมื่อ
เด็กมีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้คือ การฝึกการออกเสียงร้องเพลง
ง่าย ๆ การเต้นหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะของเพลง การเรียนเครื่องสายไวโอลิน (Suzuki Method) 
การเรียนเปียโนเบื้องต้น (Piano for Kids) เป็นต้น 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 6  ไวโอลินและเปียโนคือเครื่องดนตรีที่เด็กนิยมเลือกเรียน 
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การเรียนดนตรีต่อเนื่ องและจริงจั งตามความสนใจของเด็กจะเริ่มส่อแสดงให้ เห็น
ความสามารถและศักยภาพของตัวเด็กอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพียเจต์ได้อธิบายว่า เด็กในช่วงอายุ
วัย 7 – 12 ปี จะสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้โดยใช้หลักของเหตุ
และผล มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เริ่มใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เป็นตัวช่วย สามารถสร้างกฎเกณฑ์  
สามารถคิดย้อนกลับไปกลับมา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง  ๆ ตามสภาพที่
แตกต่างกันได้   ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถเชิงดนตรีตามที่ตัวเองชอบและ
สนใจ ก็จะช่วยสร้างกรอบทางความคิดและวิธีการที่จะท าให้ตัวเองสามารถท่ีจะบรรลุความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตัวเองตั้งไว้ตามหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่อพัฒนาการเชิง
เชาวน์ปัญญา  สร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง และเมื่อตัวเองท า ได้ส าเร็จ
ตามที่ตั้งใจ ก็จะเกิดความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และเด็กในช่วงวัยนี้จะมี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างเร็ว พัฒนาการทางร่างกายและกล้ามเนื้อจะมีความแข็งแรง
มากขึ้น การที่จะพัฒนาความสามารถเชิงดนตรีในภาคปฏิบัติหรือการแสดงจะเปี่ยมด้วยพลังและ
ศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และแม่นย ากว่าเดิม พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ตามค าแนะน าหรือการอบรมชี้แนะจากผู้รู้หรือผู้สอน ความเข้าใจในการสื่อสารทางการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน มีประสิทธิมากขึ้น ท าให้กระบวนการเรียนรู้เป็น ไปอย่างรวดเร็วและก้าว
กระโดด  ส าหรับเด็กที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถเล่นแสดง
เดี่ยวดนตรีบนเวทีต่อหน้าสาธารณชนได้ สามารถเล่นดนตรีร่วมวงกับผู้อ่ืนได้ด้วยความมั่นใจและมี
ความเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าทึ่ง กิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อย ๆ สั่งสมเพ่ิมพูนความ
มั่นใจและส่งเสริมให้เด็กมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีสมาธิกับสิ่งที่ท า ตลอดจนมีความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตัวเอง ตลอดจนสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี และมีศรัทธาต่อกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญาโดยใช้กิจกรรมทางดนตรีเป็นตัวช่วย 

 

 
 
ภาพที่ 7 การเล่นรวมวง 
ที่มา: Created by Prostooleh - Freepik.com 
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เมื่อเด็กเจริญวัยเข้าสู่ช่วงอายุ 12 – 15 ปี เพียเจต์ได้อธิบายว่า พัฒนาการทางการรู้คิดของ
เด็กในระยะนี้จะเข้าสู่ระดับวุฒิภาวะสูงสุด กล่าวคือ จะมีความคิดเหมือนผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็ก  ๆ 
จะค่อย ๆ หายไป สามารถคิด หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เด็กในวัยนี้เริ่มที่จะค้นพบตัวตนของ
ตัวเองว่าชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร โตขึ้นอยากจะเป็นไร รวมทั้งเริ่มมีการวางเป้าหมายอนาคตของ
ตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าตามความฝันหรือความอยากจะเป็น  เริ่มแสวงหาแนวทางเฉพาะของตน ค้นหา
สิ่งที่คิดว่าดีและเหมาะสมกับตัวเอง โดยมีกระบวนการคิดที่ ใช้หลักของเหตุและผลรองรับ              
ใช้ประสบการณ์ในวัยเยาว์ตลอดจนสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงดูและการเติบโตเป็นฐานทางความคิด   
มีความต้องการที่อยากจะทดลองอะไรใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพ เด็กในช่วงอายุนี้
ถือว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต หรือที่เรียกว่า วัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ส าคัญของการที่จะพัฒนา
และต่อยอดทางเชาวน์ปัญญาเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของชีวิตที่เป็นความส าเร็จยิ่งใหญ่ที่รออยู่ในอนาคต
ข้างหน้า การแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นหรือ
ความกระหายใคร่รู้ สภาพแวดล้อมที่ดีตลอดจนคนรอบตัวที่คอยเป็นแรงสนับสนุนส่งเสริม รวมถึงคอย
ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม ช่วยเติมเต็มและตอบสนองต่อความฝันและความท้าทายที่ซ่อนอยู่ภายในใจ
ของเด็ก และเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญของชีวิต ส าหรับกิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาดังกล่าวคือ การสนับสนุนให้เด็กกล้าที่จะตั้งเป้าหมายเพ่ือเป็นการท้าทายให้เกิดความพยายาม
ที่จะท าให้ส าเร็จ ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันเชิงความสามารถต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการแสดงเครื่องดนตรีที่ตัวเอง
ถนัดกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องเฉพาะด้าน การน าเสนอผลงานการแสดงที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการคิด
เชิงสร้างสรรค์  ซึ่งเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีพลังและศักยภาพ เพียงแต่ต้องการแรงบันดาลใจ การกระตุ้น 
การส่งเสริมจากครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ครู อาจารย์ เพ่ือน และคนในสังคม ที่ร่วมกันให้โอกาสและ
เป็นก าลังใจ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของเด็กในช่วงวัยอันส าคัญ
ยิ่งนี้ตามบทบาทหน้าที่และก าลังความสามารถของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ 

 

 
 
ภาพที่ 8  การแสดงเดี่ยวเชลโล่โดย Brannon Cho  
ที่มา: www.ovationpress.com 
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บทสรุป 
 ถึงแม้กระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญา (Cognitive Development) ของมนุษย์จะเป็น

กระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นตามกลไกทางธรรมชาติและวิวัฒนาการทางการเติบโตของมนุษย์ตามวัยที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้นมีปัจจัยรอบด้านที่เป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมอย่าง
มีนัยส าคัญ นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงของโลกอย่าง ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เจ้าของทฤษฎี 
Cognitive Development Theory ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาออกเป็น 4 ล าดับ
ขั้นด้วยกัน ซึ่งแต่ละช่วงวัย ต่างจ าต้องออกแบบกิจกรรมทางดนตรีที่สอดคล้อง เพ่ือช่วยส่งเสริมการ
รับรู้ เรียนรู้ การคิด และการตอบสนองเชิงบวก ตลอดจนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของเด็กแต่ละคน 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปกิจกรรมเชิงดนตรีที่เหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 
 

ระดับขั้นของการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญา 

ช่วงอายุ กิจกรรมเชิงดนตรีที่เหมาะสม 

1. ระดับพัฒนาการของการใช้ประสาท
สัมผัสและกล้ามเนื้อ (The 
Sensorimotor Stage) 

0 - 24 เดือน เน้นการฟังเสียงต่าง ๆ เช่น 
เพลงขับกล่อม เพลงที่มี
ท่วงท านองช้า ๆ  
มีเนื้อร้องซ้ าไปมา  

2. ระดับพัฒนาขั้นเตรียมความคิดก่อน
ปฏิบัติการ (The Pre-operational 
Stage) 

2 - 7 ปี ใช้เครื่องดนตรีที่เป็นของเล่นเด็ก
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่อง
ดนตรี เพ่ือให้เด็กได้เริ่มเรียนรู้
เชิงปฏิบัติจริง และสามารถ
แยกแยะความแตกต่างของเสียง
ที่ได้ยิน  

ระดับขั้นของการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญา 

ช่วงอายุ กิจกรรมเชิงดนตรีที่เหมาะสม 

3. ระดับพัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลเชิงรูปธรรม (The Concrete 
Operational Stage) 

7 - 12 ปี เลือกเรียนเครื่องดนตรีที่ชอบ
และสนใจอย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถ
เชิงทักษะตามศักยภาพ 

4. ระดับพัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลเชิงนามธรรม (The Formal 
Operational Stage) 

12 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี การ
ร่วม 
เล่นวง การเข้าร่วมการแข่งขัน
ต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส 

 
การพัฒนาตามล าดับขั้นทั้ง 4 นั้น จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างอายุตั้งแต่ 0 – 15 ปี หรืออาจจะ

พูดได้ว่าตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดจนก้าวเข้าสู่ช่วงของการเป็นวัยรุ่น เป็นกระบวนการพัฒนาที่ถูก
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กระตุ้นและสร้างเสริมจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ และการคิดของมนุษย์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่มีความคุ้นเคย และสัมผัสรับรู้ได้ตั้งแต่ก่อก าเนิดเป็นชีวิต นั้นก็คือ “เสียง” 
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ต่อเสียงของมนุษย์นั้นเริ่มต้นจากเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไปจนถึง
เสียงที่ถูกท าให้เกิดขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ง  ซึ่งในบทความนี้มุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงเสียง
ของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการรับรู้ เรียนรู้ การคิด การตอบสนอง และพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ของวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทางความคิด และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ท าให้เกิดการพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสติปัญญา ทางวุฒิภาวะ ทางอารมณ์ และทางความคิด อัน
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าของสังคมและเป็นความหวัง ความภาคภูมิใจของครอบครัวและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า แผนยุทธศาสตร์
การจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6  ยุทธศาสตร์ คือ 
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (2) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการ
วิจัยภาคีต่าง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรการวิจัย (3) พัฒนาศักยภาพและความสามารถบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกระดับ (4)  สร้างบรรยากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยให้งานวิจัยของ
หน่วยงานเป็นงานปกติขององค์กร (5)  การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบครบวงจร และ (6) ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 
ค าส าคัญ : 
 การจัดการงานวิจัย  พัฒนาคุณภาพ  ชุมชนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The study aims to propose strategic plan for research management of 
Rajabhat Universities to develop quality of local communities. The findings show that 
the strategic plan of research management to develop quality of local communities 
focuses on 6 areas: (1) development of research information system for local 
communities, (2) building cooperation between research networking, (3) developing 
potential and enhancing competency of all personnel working in research sector, (4) 
building research based environment and research facilitations, (5) strengthening all 
research processes, and (6) implementation of the research results in the communities. 
 
Keywords : 
 Research Management, Quality Development, Local Communities 
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บทน า 
 จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ  ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดัชนีชี้วัด (KPIs) ส าคัญที่บ่งบอกเชิงคุณภาพ ได้แก่  
สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะต าแหน่งศาสตราจารย์ ประสิทธิภาพ
การผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการจดสิทธิบัตร การมีบรรยากาศการวิจัย  และพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเป็น 
4  กลุ่ม เป็นไปตามการก ากับนโยบายของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่างกัน กลไกจัดสรรทรัพยากรจากฝ่ายรัฐอย่างมีทิศทางและ
เป้าหมาย และการระดมทรัพยากร  ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) ได้จัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม (category) คือ1) มหาวิทยาลัยวิจัย (research university) และ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (graduate university) 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เฉ พ า ะ ท า ง  (specialized university) แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ม บู ร ณ์ แ บ บ 
(comprehensive university) 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี  (4-year university) และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ 
(liberal arts university) และ 4) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (community colleges) ส่วนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ มีหน้าที่หลัก
ในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา การวิจัย ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และบริการ
วิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
 การวิจัยเป็นบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  อาจารย์มีหน้าที่หลักที่จะต้องทั้งสอนและวิจัยควบคู่กันไป  ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์
อุดมศึกษาในกลุ่มไหน ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ แต่จะแตกต่างกันตามเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งชี้แยกตามประเภทของมหาวิทยาลัยว่าจัดอยู่ในกลุ่มใด มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็น
กลไกส าคัญหนึ่ง ในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในระดับนานาชาติหรือเวทีสากล ผ่านการสร้างและ
พัฒนาก าลังคนและการสร้างความรู้และนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในภาคการผลิตโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับความ
เข้มแข็งของสังคมโดยรวม โดยผ่านกระบวนการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก
ศักยภาพและความสามารถด้านวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา และได้มาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการจัดระบบการจัดการงานวิจัย 
             กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุด
แผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ การ
ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการ และองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทาง
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ
ความเป็นครู  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากับภาคการผลิต การสร้างและพัฒนาเส้นทางอาชีพ 
“นักวิจัยอาชีพ” ร่วมกับภาคเอกชน โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา รัฐจะให้การ
สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (liberal arts education) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพันธกิจของบางสถาบันให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์เต็ม
รูปแบบ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) นักวิจัยต้องมีกระบวนทัศน์การวิจัย ซึ่งเป็น
โลกทัศน์ที่ผู้ท าวิจัยมีต่อปรากฏการณ์หรือความจริงที่เกิด จนสามารถพัฒนาเป็นชุดความคิดที่มี
แนวทางปฏิบัติ ในการค้นคว้าหาวิธีการเก็บข้อมูล และหาวิธีการท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์หรือ
ความจริงนั้น ตลอดจนหาข้อสรุปเพ่ือสร้างแนวความคิด และแนวปฏิบัติให้เป็นแบบแผน แบบจ าลอง 
รวมทั้งค่านิยมเพ่ือจุดมุ่งหมายในการจัดการตนเอง ชุมชน และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่ของ
อาจารย์อุดมศึกษาที่จะต้องลงพ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชุมชนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิง
สร้างสรรค์ด้วยการบริการวิชาการ หรือกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ (ปิยะวัติ บุญ-หลง, 2548) 

มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการวิจัย การให้บริการฝึกอบรม และบริการที่มีวิชาการเป็นฐาน 
ตลอดจนการชี้แนะเตือนสติสังคม อันเป็นบทบาทที่สังคมคาดหวังจากมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น แต่ความ
จ ากัดของทรัพยากร ทั้งทรัพยากรด้านการเงิน บุคลากร และสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานต่าง ๆ ไม่ได้เพ่ิมขึ้นใน
สัดส่วนที่พึงจะเป็น  อาจารย์เป็นองค์ประกอบหลัก ทีม่ีความเป็นวิชาชีพ และมีความสามารถด้านวิจัย 
ที่ประกอบด้วย ด้านองค์กรวิจัย ผู้บริหาร การจัดการงานวิจัย และเครือข่าย  (จรัส สุวรรณเวลา, 
2551) ในการน าระบบกลไกการขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ มาใช้เพ่ือการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนทุนวิจัย หรือหน่วยงานที่บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดระบบวิจัยของประเทศ
ที่ครบวงจร สามารถน าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือหน่วย
ราชการที่จะน าผลงานวิจัยนี้ ไปใช้ให้เกิดความเข้มแข็งต่อการพัฒนาบุคลากรในประเทศ โดย
ฐานความรู้จะถูกน าไปพัฒนาให้สังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ อย่าง
ยาวนาน และอย่างมีกลยุทธ์ ในการสร้างระบบและกระบวนการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ 
ที่มีคุณสมบัติที่ส าคัญ  6  ประการ  คือ 1)  การท างานเป็นระบบ 2) การท างานในลักษณะแรงเสริม
เพ่ิมทั้งภายในและระหว่างองค์กร 3) การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4)  การค านึงถึงการขยาย
ผลส าเร็จ  5)  การค านึงถึงคุณภาพมาตรฐาน 6)  การท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของประเทศใน
ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน (อานนท์  บุณยะรัตเวช, 2552) ซึ่ง ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ 
(2550) ได้เสนอองค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยไว้ 5 องค์ประกอบ  คือ 1) ระบบและ
กลไกในการพัฒนานักวิจัย  2) ระบบการจัดหาและจัดการแหล่งทุน  3) ระบบการเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการวิจัย  4) ระบบสารสนเทศการวิจัย  และ 5) การสร้างเครือข่ายระบบ
การวิจัยภายในและภายนอกคณะหรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย  จากการวิจัยของ ถนอมวรรณ 
ประเสริฐเจริญสุข (2549) พบว่า การบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  ภาวะผู้น า
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ทางการวิจัยของผู้บริหารทุกระดับ ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมที่ชัดเจน ก าหนดทิศทางและแผน
งานวิจัยระยะยาวที่เป็นระบบและเอกภาพ สร้างกลุ่มนักวิจัยท าโครงการวิจัยร่วมกับองค์การภายนอก
ในระดับนานาชาติ สร้างระบบ “networking” กับหน่วยงานที่มีความช านาญการวิจัย แสวงหา chair 
professor แลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก  ส่งเสริมโครงการวิจัยหลัง
ปริญญาเอก จัดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เอ้ือต่อการท าวิจัย ก าหนดเป้าหมายผลผลิตของง านวิจัย  
สนับสนุนการท าวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย มีกลไกการบริหารงานเชิงวิชาการในระดับภาควิชาหรือ
สาขาวิชา โดยที่ ประเวศ  วะสี (2551) ได้เสนอแนะให้  สกว. ท ายุทธศาสตร์ปัญญาภิวัฒน์ หรือการ
พัฒนาปัญญาอย่างก้าวกระโดด  โดยให้นักวิจัยร่วมกันวางแผนว่าจะท าอะไร และต้องท าอย่างไรบ้าง  
โดยท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะของการวิจัยเชิงนโยบายและบูรณาการ  รวมถึงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์  ในทัศนะของ  ชัยวัฒน์  คุประตกุล (2551) กล่าวว่า ส าหรับ
สังคมยุคใหม่คนเก่งจะต้องท าสิ่งที่เป็นเป้าหมายให้ส าเร็จ โดยวิธีใดก็ได้ แต่ “วิธีการ” ก็ยังคงมี
ความส าคัญเท่า ๆ กับ “ผลที่ต้องการ” เนื่องจากวิธีการที่ถูกต้อง จะใช้ได้เฉพาะกับภารกิจที่ดีงามที่
ถูกต้อง แต่จะไม่ใช้กับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ผลที่ได้จึงจะเป็นผลที่ยั่งยืนต่อสังคม
อย่างแท้จริง  ซึ่ง สมชาติ   โสภณรณฤทธิ์ (2551) ให้ทัศนะว่า ปัจจัยที่ท าให้ผลงานวิจัยสู่ผู้ ใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 1) นักวิจัยต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพ่ือที่จะได้ทราบปัญหาและความต้องการของภาคเอกชน ถ้าเป็นไปได้มีนักวิจัยจากภาคเอกชนมา
ร่วมงานด้วย ผลงานวิจัยที่ออกมาจะมีศักยภาพที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  2) การท าวิจัยเป็นทีม จะ
สามารถน าไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์ ต้องใช้ความรู้แบบสหสาขา  ต้องมีนักวิจัยที่มีความรู้หลายๆด้าน
มาร่วมทีมท าวิจัย  สอดคล้องกับการวิจัยของ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2549) กล่าวคือ การ
วิจัยร่วมกับองค์การภายนอกอ่ืนๆเพ่ือให้การวิจัยและผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  นอกจากนี้
ตัวบ่งชี้การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ ด้านงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพงานวิจัยได้รับการอ้างอิง
(citation) หรือน าไปใช้แก้ปัญหาให้กับชุมชนในระดับชาติ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพ  ตลอดจนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดจาก
ผลงานวิจัย เช่น สิทธิบัตร (patent) อนุสิทธิบัตร (petty patent) เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ 
(trademark) หรือลิขสิทธิ์ (copyright) โดยที่  Ed Batista (2008) ได้น าเสนอองค์ประกอบของ
องค์การที่มีประสิทธิผล  ประกอบด้วย  คนในองค์การ   วัฒนธรรมในองค์การ  และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในองค์การ  ในทัศนะของ Bud  Bilanich (2009) ได้เสนอแนวคิดในการจัดการองค์การที่มี
ประสิทธิผล  สามารถกระท าให้บรรลุผลส าเร็จสูง  ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4  องค์ประกอบ 
คือ 1) มีความชัดเจน อาทิเช่น  พันธกิจ ศาสตร์และศิลป์  คุณค่า และยุทธศาสตร์ 2) มีความ
รับผิดชอบ อาทิเช่น  การคัดเลือก การก าหนดเป้าหมาย การฝึกอบรม ระบบการให้รางวัล/สิ่งตอบแทน  
และภาวะผู้น า 3) วิธีการด าเนินการ อาทิเช่น  กลไกในการประสานงานระบบควบคุม ระบบวางแผน 
และความสามารถใช้งานด้วยความเป็นเลิศ 4) ความสัมพันธ์ อาทิเช่น ผู้ลงทุน ชุมชน ผู้มีอ านาจ
ควบคุม ผู้จัดหาสิ่งของให้ และลูกค้า  

ระบบการจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นควร
ค านึงถึงการเป็นอุดมศึกษาของท้องถิ่น การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนางานวิจัย  
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ซึ่งบทบาทภาครัฐในการวิจัย เป็นการหนุนเสริมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา จะค่อยๆถ่ายเทจาก
ภาครัฐที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนไปสู่ภาคเอกชน การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวิจัย จะเพ่ิม
คุณภาพของการเรียนการสอนนักศึกษา มีโอกาสในการเรียนรู้โดยผ่านการวิจัย และงานวิจัยแสดงถึง
ความก้าวหน้าและทันสมัยของสาขาวิชา มหาวิทยาลัยต้องผสมผสานการบุกเบิกแสวงหาสะสม
ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ของความรู้ครบวงจร ความมีอิสระทางปัญญาสามารถพ่ึงตนเองทางวิชาการ
ได ้อีกท้ังยังน าไปสู่การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บทบาทภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัย น าไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการวิจัย ในการท างานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องให้
สอดคล้องประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของการจัดการงานวิจัยของประเทศ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) 

(ราชกิจจานุเบกษา, 
2554) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน    
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร โดยภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ส่วนที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอดถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและชุมชนโดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 
(ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 
2556) 

วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคน
ระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-
2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
ตัวบ่งชี้ด้านวิจัย คือ คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์≥ 3.51  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
1) เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 
2) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์ 
3) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 
4) ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ  

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) 

(ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 
2556)   

 

วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการก าหนดพันธ
กิจการวิจัยของชาติ  (พ .ศ . 2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า 
สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้
เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย 
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
3) การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางนวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย 
5) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลการวจิัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสูก่ารใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ดว้ยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชา
สังคมอย่างแพร่หลาย 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 

ยุทธศาสตร์
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

(สกว.) 
พ.ศ. 2557-2560 

ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2559 

(ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
, 2559) 

ยุทธศาสตร์ สกว. 2557 - 2560 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบก ากับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
1)  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายที่ถูกต้องและเพียงพอตรงกับ
ปัญหาและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2)  การสร้างและการเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยบุคลากรวิจัยเครือข่ายวิจัยและ
องค์กรวิจัยให้มีขีดความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 
3)  การพัฒนาระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพมีการท างานเป็นเครือข่ายและ
เชื่อมโยงสู่สากล 
4)  การบริหารจัดการเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศการพัฒนาระบบการสื่อสารและการ
เชื่อมโยงกับสังคมและฝ่ายนโยบายเพื่อให้เห็นคุณค่าของความรู้และงานวิจัย 
5)  การพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ได้พัฒนา
จากอดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยล าดับ ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู (2544) มียุทธศาสตร์การวิจัยโดยยึด
พ้ืนที่ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยมีมาตรการ คือ จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการ
วิจัยระดับสถาบันเพ่ือก าหนดปัญหา พ้ืนที่ และทิศทางการวิจัย และจัดท าแผนปฏิบัติการวิจัยในด้าน
ต่าง ๆ ผู้ประสานงานเครือข่าย เต็มดวง  ตรีธัญญพงศ์ (2548) ได้ เสนอทัศนะว่า “เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีเงื่อนไข ปัจจัยเหมาะสมเป็นกลไกของระบบวิจัยการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น” คือ 
1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  มีรากฐานจากการเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูมายาวนาน มี
ศิษย์เก่า เครือข่ายการท างานครอบคลุมแทบทุกพ้ืนที่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยังท างานเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกันทั่วประเทศ 2) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) พัฒนางานวิจัย และระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย แบ่งเป็นระดับภาพรวม มี
คณะกรรมการนโยบายการวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ระดับเครือข่าย มี 2 มิติ คือ มิติ
ประเด็นวิจัย และมิติพ้ืนที่ 3) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมีกองทุน 100 ปีการฝึกหัดครูไทย 
นอกจากนี้ บทบาทและกลไกของระบบวิจัยการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น  คือ ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่งด าเนินการ โดยเชื่อมโยงบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผู้
ประสานงานจาก สกว. พัชริน  ด ารงกิตติกุล  (2547) ได้กล่าวไว้ว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับชุมชน ท างานพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้ 
"กระบวนการวิจัย" เป็น "เครื่องมือปฏิบัติงาน" แบบมีส่วนร่วมกับคนท้องถิ่น ท าให้คนในชุมชนท้องถิ่น
ได้มา “ร่วมกันคิด ร่วมกันท า” เป็นเครือข่ายกัน  มีการจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัย ท าให้มี
กระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่เอ้ือให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏท าวิจัยได้ บูรณาการ
การเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เป็นเรื่องเดียวกัน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้ร่วมท าวิจัย ผลจากการบูรณาการ ท าให้มีโอกาสมาร่วมท าวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการท าวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการ “คุณภาพงานวิจัย ” โดยการร่วมงานกับ สกว. ในลักษณะเป็นที่ปรึกษา ร่วมเป็น
กรรมการ ร่วมวางแผนงานพัฒนางานวิจัย ทั้งระดับส่วนกลาง ระดับเครือข่ายการวิจัย ระดับสถาบัน 
และการร่วมประชุมกับผู้บริหารงานวิจัย สกว. เข้ามามีบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น (catalyst)  
ให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับนโยบาย ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย  เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านท างานร่วมกับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สกว. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
วัฒนธรรมเป็น “เครือข่าย” และจิตวิญญาณเพ่ือท้องถิน่ 

จากกรณีศึกษาการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน (ชัชจริยา ใบลี, 2553) ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   แนวทางปฏิบัติ มีมาตรการดังนี้ 

1) สร้างและจัดหาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทุกระดับโดยค านึงการ
ยอมรับและความถูกต้อง ให้มีความน่าเชื่อถือ 

2) สร้างความพร้อมในด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ 
สถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย/ภาคีต่าง ๆ  
แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการ ดังนี้     
1)  สร้างกระบวนการความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย/ภาคีต่าง ๆ จาก
หน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือระดมทรัพยากรการวิจัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทุกระดับ 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทุกระดับ 

2) สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง 
ด้านการวิจัยก าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

3) สร้างกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย  
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างบรรยากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยให้งานวิจัยของ
หน่วยงานเป็นงานปกติขององค์กร 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน  โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
งานวิจัย ที่มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานส่งเสริมการวิจัยให้
เอ้ือต่อการด าเนินงานให้คล่องตัวและฉับไว  อาทิเช่น ปรับกฎระเบียบ
ให้เอ้ือต่อการวิจัยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้เกิดความสนใจในการวิจัย  
และจัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

2) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย เช่น ให้ค่าตอบแทนนักวิจัยอย่าง 
เหมาะสมให้ความดีความชอบ ให้ภาระงานวิจัยอย่างเหมาะสม 

3)  สร้างสังคมวิจัย ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างความ 
    ตระหนักด้านงานวิจัย ให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ       

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจร 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการงานวิจัยทุกรูปแบบอย่างเป็น
ระบบครบวงจร  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนทุกรูปแบบเพ่ือผลักดันให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 
สรุป   

  ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2) สร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยภาคีต่าง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรการวิจัย 3) พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทุกระดับ 4)  สร้างบรรยากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การวิจัยให้งานวิจัยของหน่วยงานเป็นงานปกติขององค์กร 5) การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจร และ 6) ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน
ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผลที่อาจจะส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ น าสรุปตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Awardหรือ PMQA) โดยก าหนดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัย 
(research  strategic map)  4 มิติ  ได้ดังนี้   คือ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  มิติด้าน
คุณภาพการวิจัย มิติด้านประสิทธิภาพการวิจัย และมิติด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้  ดงัภาพที่ 1 

 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่  1  แผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัย  (research  strategic map) 
ที่มา: ชัชจริยา  ใบลี, 2553   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติด้านการพัฒนาองค์การและการเรียนรู้ 

ความเข้มแข็งของบุคลากรการวิจยั
และผูเ้กี่ยวข้องในมหาวิทยาลยั 

และชุมชนท้องถิ่น 
 

ความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศการวจิัย 
 

ความเข้มแข็งขององค์กรการวิจัย
มหาวิทยาลยั 

และชุมชนท้องถิ่น 
 

พัฒนาระบบการ
จัดการงานวิจัย 

สร้างวัฒนธรรม
การวิจัย 

พัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐาน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ปรับโครงสร้าง
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ 

พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
งานวิจัย 

มิติด้านประสิทธิภาพการวิจัย 

ระบบการจัดการงาน 
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ

และคณุภาพ 

ความพร้อมของระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานและ

สภาพแวดล้อม 

กฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การบริหารบนพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนแปลง 

ทรัพยากร
การวิจัยมี
เพียงพอ 

มีเครือข่าย
วิจัย/ชุมชน

วิจัย 

มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย 

มิติด้านคุณภาพการวิจัย 

นักวิจัยและผลงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับในชุมชน 

ความส าเร็จของมหาวิทยาลัยจาก
การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการวิจัย 

เป็นแหล่งรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็น

เลิศ 

มหาวิทยาลัยเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน 

มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

บุคลากรมีคุณภาพ
และเป็นที่พ่ึงของ

ชุมชนท้องถิ่น 

ผลงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับและน าไป 
ใช้ประโยชน์ได ้

องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและการพึ่งตนเอง 

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานองค์

ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

รับรองคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

มหาวิทยาลยัที่มีการจดัการ
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยของ
ชุมชนท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น 
 

 มหาวิทยาลยัชั้นน าในการจัดการงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพการบริการส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการสร้างคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ การศึกษาองค์ประกอบในการให้บริการทางการท่องเที่ยว การก าหนดคุณภาพบริการ รวมถึง
การศึกษาความต้องการพิเศษเพ่ือความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณา
การและด าเนินการปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ก าลังจะเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นในอนาคต 
 
ค าส าคัญ 
 คุณภาพบริการ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 The article was studied and analyzed the service quality for senior tourists. The 
objectives were to explain the construction of service quality for senior tourists, the 
components of service quality, specification of service quality and the special 
requirements for tourism’s success. As a consequence, knowledge of appropriation 
was integrated and adapted for increment of senior tourists in the future.  
 
Keywords 
 Service Quality, Senior Tourists 
 
บทน า 

การก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นที่ท้าทายที่ทุกประเทศในโลกก าลังประสบ  
ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีการคาดการณ์จ านวนประชากรผู้สูงอายุในปี 2568 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า 
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ประชากรผู้สูงอายุจะมีสูงถึง 800 ล้านคน การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุมีสาเหตุหลายประการนอกจาก
การเริ่มต้นเกษียณของกลุ่มประชากรที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (Baby Boomers) แล้ว (ธีร์ ตีระจินดา 
และสมบัติ กาญจนกิจ, 2557) สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทุกประเทศไม่สามารถปฏิเสธได้  นั่นคือ 
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างชัดเจนอันส่งผลให้ประชากรมีอายุที่ยาวขึ้น 
(วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552) นอกจากนี้อัตราการแต่งงานและการมีบุตรก็ลดน้อยลง สะท้อนถึงจ านวน
แรงงานในอนาคตที่จะมาขับเคลื่อนประเทศก็ลดน้อยลงไปด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่จะขาดแรงงานในการขับเคลื่อนอีกด้วย แต่ปัญหาในปัจจุบัน
ที่ทุกประเทศต้องเร่งด าเนินการ ก็คือ การเร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ (สมยศ วัฒนากมลชัย และเยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 2553) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ ดังนั้นทุกประเทศ
ควรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุ
ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรง และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการในการเดินทาง
ท่องเที่ยวสูง เพราะมีเวลาว่างในการพักผ่อน และมีก าลังทรัพย์ที่สามารถจับจ่ายใช้สอย ที่ส าคัญ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมเดินทางเป็นหมู่คณะโดยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการแสวงหาความสุข
สบายให้ชีวิต (ธีร์ ตีระจินดา และสมบัต ิกาญจนกิจ, 2557) 

การสร้างคุณภาพทางการบริการทางการท่องเที่ยว จึงถือเป็นประเด็นส าคัญที่สามารถเสริม
ศักยภาพทางการแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  โดยต้องศึกษาพฤติกรรมความต้องการ
ทางการบริการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั้งก่อนรับบริการ ระหว่างบริการ และหลังรับบริการ เพ่ือ
ประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันก็เป็น
ปัจจัยส าคัญเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น 

 

เนื้อหา 
1. การท่องเที่ยวโลกและการท่องเที่ยวไทย 
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก  6,070.6 

ล้านคนในปี 2543 เป็น 7,851.4 ล้านคนในอีก 25 ปีข้างหน้าคือ ในปี 2568 ซึ่งประชากรผู้สูงอายุใน
ทวีปเอเซียจะมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของประชากรโลกดังกล่าว สืบเนื่องมาจากโครงสร้างประชากรโลกที่มีสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกลุ่มประชากรที่
เกิดในช่วง baby boom ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกได้ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ นอกจากนี้
อัตราการเกิดของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้อีกไม่เกิน 10 ปีจะมี
ผู้สูงอายุจ านวนเพ่ิมขึ้น และกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552) อีกประการหนึ่ง คือ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ าสมัยท าให้มนุษย์สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วย
และสามารถต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆ ท าให้อัตราการตายของประชากรน้อยลง จนปัจจุบันนี้หลาย
ประเทศได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามประเทศที่มีจ านวนผู้สูงอายุสูงสุดในโลก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี และเยอรมัน ด้วยสัดส่วนร้อยละ 32, 26.9 และ 26.8 ตามล าดับ ส าหรับประชากร
กลุ่มผู้สูงอายุของไทยก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันจาก 62.2 ล้านคนในปี 2543 เป็น 72.3 ล้านคน
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ในปี 2568  โดยมีอัตราผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมการเพ่ือรองรับ
ปัญหาดังกล่าวที่จะส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการท่องเที่ยวในอนาคต (สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลกและ
เป็นที่ยอมรับกันในหลายประเทศว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้หลักเข้าสู่ประเทศ ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 - 
3 จาก 10 อันดับแรก ในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย (ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ์, 2548) แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา
วิกฤตและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งวิกฤตการณ์โรคซาร์ส (SARS) เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami) การ
รัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ ามัน โรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดใน
การพัฒนาตลาดทางการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งอันส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว ท าให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในอนาคตมีความท้าทายมากขึ้น เนื่องจาก
นโยบายของผู้บริหารประเทศ แนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามผู้มี
อ านาจในแต่ละช่วงเวลา อันส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกประเทศ และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของประเทศก็ยังมี
ความส าคัญ เนื่องจากผู้บริหารหลายประเทศให้ความส าคัญและผลักดันเพ่ือใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศตนเอง 

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงความได้เปรียบ เนื่องจากประเทศไทยมี
ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่มีความสวยงามระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค 
รวมทั้งศักยภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะความความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถพัฒนากิจกรรมทางงการท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนเชื่อมโยง หากพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยกับประเทศในทวีปเอเชีย พบว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
ประมาณ 100 แห่ง ซึ่งเป็นรองประเทศจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย ตามล าดับ (คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2555) ความได้เปรียบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นจุดแข็ง
ส าคัญที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงการได้รับรางวัลจากการจัด
อันดับทางการท่องเที่ยวในเวทีระดับโลก แสดงให้เห็นว่ารางวัลที่ไทยได้รับเหล่านี้ สะท้อนภาพลักษณ์
ด้านบวกของประเทศไทย และเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงศักยภาพที่ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย  

การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย มีการศึกษาและวางแผนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคม ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ด้านข้อมูล และจ านวนของนักท่องเที่ยวในช่วงอายุต่าง  ๆ ก็เป็น
องค์ประกอบส าคัญ โดยการท่องเที่ยวปัจจุบันได้ส่งผ่านปรัชญาทางการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากยุคสมัยใหม่สู่ยุคนวสมัย นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิต 
(Sanitmatcharo, 2006) ส่งผลให้เกิดการศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่าง
แพร่หลาย หนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมีจ านวนมากในอนาคต นั่นคือ “กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ” 
ในปี 2566 ประชากรชาวไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี
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มากกว่าร้อยละ 20 ท าให้ทุกภาคส่วนต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2541) 

 
2. การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 

 องค์การสหประชาชาติ (United Nation - UN) ได้สรุปว่าในอนาคตอันใกล้ การท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอายุจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นกว่ากลุ่มอ่ืน โดยองค์การสหประชาชาติให้นิยามค า
ว่า “ผู้สูงอายุ” คือ คนที่มีอายุ “60 ปี” ขึ้นไป เนื่องจากปกติตามระบบราชการจะให้หยุดท างาน
ประจ า หรือเกษียณอายุ เป็นช่วงอายุที่ควรใช้เงินตอบแทนที่ราชการจ่ายให้เพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามแต่
ประสงค์ เช่น การพักผ่อน การท่องเที่ยว โดยสมยศ วัฒนากมลชัย และ เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน (2553) 
อ้างจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 
ปี) 2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และ 3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) โดย
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุต้องการ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการซึ่งถือว่าเป็นการกระท า
กิจกรรมยามว่าง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือความบันเทิง โดยอาจจะกระท าคนเดียวหรือเป็น
หมู่คณะก็ได้ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ  ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวถือเป็น
กิจกรรมนันทนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดสูงในอนาคต  โดยพิจารณา
จากแนวโน้มด้านโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุของไทยและของโลกท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 

นโยบายทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุของไทย เริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 โดยเน้น
ศึกษาด้านอนามัย และสุขภาพประชากร จนในปี พ.ศ. 2510 เริ่มกระจายการศึกษาสู่ภาคสังคม และ
เศรษฐกิจ (สุมาลย์ โทมัส, 2534) ในส่วนของภาครัฐบาลเริ่มสร้างแผนการบริการส าหรับผู้สูงอายุ   
ครั้งแรกในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยภาครัฐได้มี
ยุทธศาสตร์และมาตรการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และสร้างหลักประกันเพ่ือ
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย และด้าน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร (รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2551 และ
แนวโน้มปี 2552, 2551) 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ได้อธิบายองค์ประกอบทางการจัดการอุตสาหกรรมทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการน าเที่ยวโดยตรง ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ง ที่พัก ภัตตาคาร บริการน าเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยว 2) กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมทางบันเทิง พักผ่อน 
สินค้าที่ระลึก 3) กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ เช่น สถานีน้ ามัน ร้านขายของช า กิจกรรมการรักษาพยาบาล
และเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น และ 4) กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และบุคลากร
การท่องเที่ยว แต่การวัดผลความส าเร็จทางการท่องเที่ยว พิจารณาจากความพึงพอใจจาก
นักท่องเที่ยว ในส่วนของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสามารถประเมินผล ได้จากการท าให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น
เกิดความสุข ความสบายใจ ความสะดวกสบาย (ปิยฉัตร  ทองแพง, มปป.) นอกจากนี้ ปัจจัยที่ควร
พิจารณาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเกิดการท่องเที่ยว ก็คือ 
การบริการที่ตรงตามความต้องการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนกลายเป็นองค์ความรู้
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ทางด้าน “การสร้างคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป  
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับ “การบริการ” 
“การบริการ” ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นประเด็นชี้วัดใน

การแบ่งตลาดส าหรับการเข้ามาท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูง เนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการ
ทางด้านการบริการมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยความต้องการด้านการบริการดังกล่าว เกิด
จากปัญหาที่ผ้สูงอายุประสบไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางด้านร่างกาย ปัญหาทางด้านจิตใจ และปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ (รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2551 และแนวโน้มปี 
2552, 2551) ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุข แต่หากได้รับการบริการที่ดีก็สามารถ
ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวได้   

นักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของค าว่า “การบริการ” ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้  
Kotler (1997) ได้นิยามค าว่า การบริการ หมายถึง การกระท าที่บุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอ

ให้อีกบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และไม่สามารถแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้า ซึ่งตรีเพ็ชร์   
อ่ าเมือง และคณะ (2556) ได้อธิบาย การบริการ หมายถึง กิจกรรมที่จะต้องมีผู้ให้บริการจัดท าสินค้า
หรือกระบวนการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ ผู้รับบริการ ลักษณะของการบริการมีทั้งไม่ปรากฏรูปร่าง
หรือตัวตน ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ และสามารถเสื่อมสลายได้ง่าย ซึ่งทั้งสองคนเน้นว่า การบริการ
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีเจ้าของ และสามารถหายไปได้ตามระยะเวลา  

นอกจากนี้ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) และ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2557) ได้กล่าวว่า 
การบริการ เป็นวิธีการส่งมอบสินค้าที่มีตัวตนและไม่มีตัว ของกิจการให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าหรือ
บริการเหล่านั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ โดยเน้นว่า 
ความพึงพอใจทางงานบริการต้องบริการได้โดยพนักงานที่มีการบริการที่ดี โดยมีสาเหตุมาจากทักษะ
การปฏิบัติงานของพนักงานที่มีศักยภาพสูง  

หากพิจารณาจากนิยามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้สามารถสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง 
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่มีไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ สามารถเสื่อมสลายได้ โดยผู้ให้บริการ
ต้องศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการส่งผ่านความต้องการต่าง ๆ ต้องอาศัยพนักงานหรือผู้ ให้บริการที่มี
ความสามารถ เพ่ือการออกแบบกระบวนการบริการที่มีมาตรฐาน ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าในระดับสูงสุด โดยมีการประเมินความต้องการของลูกค้าเป็นระยะ 

3.1 การบริการเพื่อผู้สูงอายุ 
การให้บริการผู้สูงอายุจ าเป็นต้องค านึงระดับช่วงอายุที่มีความแตกต่าง จากรายงาน

สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2551 และแนวโน้มปี 2552 (2551 ) อธิบายระดับ
สังคมผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 Aging Society: มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

260 

 Aged Society: มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ 

 Super-Aged Society: มีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศ 

จากการแบ่งระดับผู้สูงอายุดังกล่าว ท าให้การออกแบบการบริการมีความครบวงจรมากขึ้น 
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกับส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชา โดยจ าแนกการ
บริการมี 4 รูปแบบ ดังนี้ (เอกวรา ธรรมกีรติวงศ์ และคณะ , 2556) 1) การจัดการบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นวิธีการป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง มีความเหมาะสาหรับผู้สูงอายุที่
ไม่ประสบปัญหาด้านสุขภาพหรือมีโรคประจ าตัว เช่น การบริการสปา  สมุนไพรไทย การเข้าฟิตเนส 
การประกอบอาหาร การนั่งสมาธิ การตรวจสุขภาพในสถานพยาบาล เป็นต้น 2) การจัดการบริการ
ด้านกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว ควรออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงอายุของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการบางประเภท ที่ต้องใช้ความแข็งแรง
ของร่างกาย อีกทั้งต้องค าถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ และ
กิจกรรมต้องสามารถสร้างสรรค์ความรู้และมนุษยสัมพันธ์ที่ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การเต้นลีลาศ การเรียน
ท าอาหาร การเรียนรู้งานหัตถกรรมและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ การรับฟังค าปรึกษาด้าน
การด าเนินชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญ การขับร้องเพลงและการรับชมภาพยนตร์ย้อนยุค การก าหนด
ระยะทางในการท่องเที่ยวที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ไม่ไกล 3) การจัดการบริการด้านการ
บ าบัดรักษาสุขภาพ เหมาะส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจ าตัว เช่น การนวด
บ าบัด การฝังเข็ม และการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการ
ประเมินผลการรักษาและติดตาม เพ่ือวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และ 
4) การจัดการบริการด้านการดูแลผู้สู งอายุ  เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เช่น การบริการจัดส่ง
อาหาร การบริการท าความสะอาดที่พัก การบริการรับส่งตามสถานที่ต่าง  ๆ และการบริการซักรีด
เสื้อผ้า เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีความต้องการบริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งผู้ให้บริการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาดูแลท าหน้าที่ในการคอยให้ข้อมูลค าปรึกษา พร้อม
อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และ 2) กลุ่มผู้ให้บริการตามศูนย์บริการสาธารณสุขที่
เข้าถึงง่ายในแต่ละชุมชน รวมถึงการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป (วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 
และคณะ, 2557) 

การจัดสรรรูปแบบการบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาขนาดของ
กลุ่มประชากรผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนของผู้สูงอายุที่แน่นอน โดยเฉพาะ
อัตราส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียนจากอาชีพและไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เกิดความต้องการรูปแบบการบริการที่อ านวยความสะดวกสบายและ
เสริมสร้างความสุขในชีวิตประจ าวัน เช่น การบริการส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและผู้ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ  การบริการท่องเที่ยวและกิจกรรม
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นันทนาการตามสมรรถนะร่างกายของผู้สูงอายุในแต่ละช่วง  และ การบริการอาสาสมัครหรือผู้ดูแล
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 

3.2 องค์ประกอบของการบริการ 
การบริการ เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ โดยองค์ประกอบทางการบริการ

ด้านการท่องเที่ยวมีมากมาย แต่องค์ประกอบทางการบริการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ส าคัญ ภายใต้แนวคิด EECE มีรายละเอียด ดังนี้  

 ผู้ให้บริการ (Employee) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งมอบการบริการ โดยต้อง
อาศัยองค์ความรู้ ทักษะ ความช านาญ ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
ลูกค้า ผู้ ให้บริการที่ดีต้องยึดหลักองค์ประกอบ 7 ประการ ตามพยัญชนะที่ปรากฏในค าว่า 
“SERVICE” เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ (จินตนา บุญบงการ, 2539) ดังนี้ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม ใส่ใจต่อความล าบาก  
E = Early Response ตอบสนองต่อความต้องการ  
R = Respectful แสดงออกถึงการยกย่องนับถือผู้ใช้บริการ  
V = Voluntariness Manner บริการด้วยความเต็มใจ หรือสมัครใจท า  
I = Image Enhancing รักษาภาพลักษณ์ตนเองและองค์การ  
C = Courtesy สุภาพและมีมารยาทดี  
E = Enthusiasm การแสดงออกถึงความว่องไวและบริการให้เหนือระดับกว่าความ 
      คาดหวัง  

 องค์การหรือกิจการ (Enterprise) ท าหน้าที่ออกแบบสินค้าและบริการภายใต้ในการ
สร้างความพึงพอใจและการสร้างมูลค่า รวมถึงเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เช่น 
โครงสร้างอาคาร การจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม เป็นต้น  

การออกแบบการบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้สู งอายุเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือจัดวิธีการในการอ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลผู้สูงอายุ
อย่างใกล้ชิด โดยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ สามารถก าหนดแนวทางในการ
จัดการบริการออกมาเป็น 3 ประเภท (วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และคณะ , 2557) ได้แก่ 1) การ
ประสานงานในสถานที่บริการส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ คือ การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการ
เจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว และการเข้ารับการตรวจสุขภาพต่าง ๆ เช่น การประสานงานกับแพทย์ผู้
ช านาญเพ่ือการรักษาโรค รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บ เช่น บริการสปา การเข้าโรงยิมฟิตเนส 2) การจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมนันทนาการ คือ การเตรียมความพร้อมในสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุก าลังจะเดินทางไป 
เช่น การเยี่ยมชมความงดงามทางธรรมชาติ การเข้าไปศึกษาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น   
ที่ต้องอาศัยป้ายสื่อความหมายในการอธิบายรายละเอียดที่เป็นข้อมูลส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 
รวมถึงกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย เช่น การเรียนท าอาหาร การนั่งสมาธิ การขับร้อง
เพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะ การลงมือประดิษฐ์สิ่งของ เป็นต้น ซึ่งการบริการการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมนันทนาการต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มด้วย ตลอดจนการ
ค านึงถึงความปลอดภัยที่จะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 3) การแสวงหาก าลังคนที่จะ
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มาเป็นอาสาสมัครหรือผู้ดูแลเฉพาะ คือ การคัดเลือกกลุ่มคนที่มีความสมัครใจในการเข้ามาส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน เช่น การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุในแต่ละสถานที่ 
การท าอาหาร การท าความสะอาด เป็นต้น ซึ่งอาสาสมัครจะต้องคอยดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลา อาจจะ
ต้องพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน รวมถึงต้องประสานงานไปยังครอบครัวและสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง  

 ผู้ใช้บริการ (Customer) เป็นผู้รับมอบอาจแตกต่างไปตามพฤติกรรมและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล อีกท้ังยังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควบคุมได้ยาก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัยใหม่  

ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มีความต้องการทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยว
กลุ่มอ่ืน ซึ่งส านักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2551) ได้สรุปความต้องการของ
ผู้สูงอายุไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย เช่น การส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย การให้
ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการอาหาร การให้ค าแนะน าแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริการ
ในศูนย์สุขภาพ การบริการสปา การบริการฟิตเนส การบริการนวดแผนต่าง ๆ 2) ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านการบริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีสภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น กิจกรรมการเข้าไปเยี่ยมชมและ
จับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่น 3) ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่เน้นการรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ โดยจะด าเนินกิจกรรมในส่วนของโรงพยาบาล และ 4) ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านการบริการดูแล เป็นการจัดสรรผู้ดูแลประจ าตัวให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นการ
ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัย เช่น ท าความสะอาดบ้าน เป็นการบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง อีก
ทั้งยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการ 

 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์และความคิด
สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ก าหนดสร้างค่านิยมองค์กร พร้อมใช้ทักษะในการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และเป็นศูนย์กลางระหว่างลูกค้ากับพนักงาน 

ผู้ประกอบการจะสร้างคุณภาพบริการให้ประสบความส าเร็จได้ โดยจะต้องสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการในการสร้างคุณภาพบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงล าดับขั้นตอน ตามที่ชัยสมพล 
ชาวประเสริฐ (2546) ได้อธิบายไว้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ก่อนการบริการ (Before) ต้องศึกษาความ
คาดหวังของลูกค้า พร้อมเลือกกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการต้องการ และก าหนดช่องทางในการสื่อสาร 
รวมถึงช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 2) ระหว่างการบริการ (Process) เช่น การต้อนรับ การสร้าง
จุดเด่นที่แตกต่าง การช าระเงิน และการบริการจัดส่งถึงบ้าน และ 3) หลังจากรับบริการ (After) เป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ที่ลูกค้าจะเมินความคุ้มค่ากับราคาที่เสียไป ส่งผลต่อทัศคติเชิงบวกหรือลบต่อกิจการ 
ขึ้นอยู่กับการบริการที่ได้รับ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องก าหนดวิธีการด าเนินงาน ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการด าเนินงาน
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้อง โดยจะต้องศึกษาลักษณะของ
พฤติกรรมผู้สูงอายุ 2) ก าหนดวิธีการสื่อสารไปยังช่องทางต่าง ๆ  ที่ผู้สูงอายุ สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ 
3) การสร้างความแตกต่างในการบริการลูกค้าผู้สูงอายุ เช่น การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของลูกค้าผู้สูงอายุ
ก่อนเดินทางมาใช้บริการ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายการอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และ 4) การ
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ประเมินการบริการหลังจากที่ผู้สูงอายุใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุย
เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการให้บริการ การให้ท าแบบประเมินความพึงพอใจ และ 5) การวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการแสดงความคิดเห็นของการบริการที่ผิดพลาด พร้อมแก้ไขรายละเอียดของการบริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ (ฤดี หลิมไพโรจน์, 2557) 

การให้บริการส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นได้  ต้องอาศัยองค์ประกอบ  
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้ให้บริการ (Employee) เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สูงอายุ จ าเป็นต้อง
มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีทัศนคติที่ต่อผู้ใช้บริการ 2) องค์การหรือ
กิจการ (Enterprise) เป็นสถานที่ส าหรับการปรนนิบัติแก่ผู้รับบริการ ต้องค านึงการออกแบบ
โครงสร้างอาคาร การจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมโดยรอบ 3) 
ผู้รับบริการ (Customer) เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ ในแต่ละรายจะมีความต้องการที่
แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และ 4) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินกิจการ โดยจะต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ในการผลักดันให้เกิดกลยุทธ์
ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ 

 
4. คุณภาพของงานบริการด้านการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง การมอบการบริการให้ตรงตามความต้องการ 

หรือเกินกว่าความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) และ
เกิดความภักดี (Customer Loyalty) (Lloy-Walker & Cheung, 1998) ซึ่งคุณภาพของการบริการ
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่ง
วัดผลจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพ่ือเป็นการยืนยันศักยภาพของกิจการ
อีกดว้ย (อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และณักษ์ กุลิสร์, 2554) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน (2557) ได้ให้นิยาม “คุณภาพการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งในทางธุรกิจ หมายถึง กระบวนการที่คาดคะเนถึงการกลับมาใช้ซ้ า โดย
พิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การบริการตามมาตรฐานที่ก าหนด 2) การบริการต้องสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3) การบริการต้องเน้นต้นทุนในการด าเนินงานที่
เหมาะสม และ การบริการต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ หมายถึง การสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินกว่าความ
คาดหวัง โดยสามารถตรวจสอบความพึงพอใจซึ่งวัดจากความรู้สึกของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุว่ามีความ
คุ้มค่าหรือไม่ เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกิด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการซื้อบริการด้าน
การท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดและอุปสรรคในกระบวนการบริการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการให้ตรงตามความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
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4.1 การสร้างคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
การสร้างคุณภาพบริการ ต้องค านึงถึงความพึงพอใจและมูลค่าที่ลูกค้าได้รับ พิจารณาจาก 6 

หลักการ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) ดังนี้ 1) การเป็นมืออาชีพ (Professional: Knowledge & 
Skill) 2) ทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude & Behavior) 3) การเข้าถึงง่ายและการอ านวยความ
สะดวก (Position & Facilities) 4) ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ (Trust & Assurance) 5) การ
แก้ไขสถานการณ์ให้สู่ภาวะปกติ (Applied) และ 6) ชื่อเสียง (Branding)  

การสร้างคุณภาพบริการ เป็นการเสนอแนวทางในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้แก่
กิจการ สามารถขับเคลื่อนภายใต้นโยบายหรือกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนด สามารถน าไป
เป็นตัวชี้วัดในการปรับคุณภาพบริการในครั้งต่อไป ส าหรับการควบคุมมีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 1) 
การควบคุมวัตถุดิบ 2) การควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 3) การควบคุม
วิธีการผลิต 4) การควบคุมสภาพแวดล้อมในระหว่างการผลิต และ 5) การควบคุมแรงงานและฝีมือ
การปฏิบัติ ซึ่งการควบคุมในประเด็นต่าง ๆ สามารถช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานและสินทรัพย์ของ
กิจการได ้

4.2 มิติคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังที่สูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

คาดหวังทางคุณภาพทางด้านงานบริการที่พึงประสงค์ โดยการวัดมิติคุณภาพบริการมีวิธีการวัดระดับ 
(SERVQUAL) ประกอบด้วยหลายปัจจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับมิติคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยว  

 
จิตตินันท์             
นันทไพบูลย์ (2556) 

ทัดดาว ค ายอดใจ (2556) กตัญญู หิรัญญ
สมบูรณ์ (2557) 

อริสรา เสยานนท์ 
(2558) 

1) ความน่าเชื่อถือ 
2) การให้ความมั่นใจ  
3) การตอบสนอง
ลูกค้า  
4) การดูแลเอาใจใส่ 
5) รูปลักษณ์ 

1) ความน่าเชื่อถือ  
2) ความไว้วางใจได้ 
3) การตอบสนองความต้องการ  
4) การเข้าถึงการบริการ  
5) ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 
6) การเข้าใจและการรู้จักลูกค้า  
7) การติดต่อสื่อสาร  
8) ความสามารถของผู้ให้บริการ 
9)  ความปลอดภัย  
10) ความมีอัธยาศัย 

1) ความน่าเชื่อถือได้  
2) ความมั่นใจ  
3) การตอบสนอง  
4) ความเอาใจใส่ 
5) ความมีตัวตน 
6) ความ
สะดวกสบาย  
7) ความรวดเร็ว  
 

1) ความน่าเชื่อถือ  
2) การให้ความ
มั่นใจ 
3) การตอบสนอง
ลูกค้า  
4) การดูแลเอาใจใส่  
5) ลักษณะทาง
กายภาพ  
 

 
ที่มา: (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ และ ทัดดาว ค ายอดใจ, 2556, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2557 และ

อริสรา เสยานนท์, 2558) 
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จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การวัดระดับคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ได้ให้ความส าคัญกับมิติที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  

1) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็นค ามั่นสัญญาในมาตรฐานที่ประกาศออกไป มีเงื่อนไข
พิจารณาจากเวลาและความถูกต้อง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุได้มั่นใจกับสินค้า และบริการทางการ
ท่องเที่ยว 

2) การให้ความมั่นใจ (Assurance) เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพหรือสมรรถนะในการ
บริการ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ องค์การ หน่วยงาน
ทางการท่องเที่ยว 

3) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) เป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ เช่น การไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน การตอบสนองสิ่งที่นักท่องเที่ยวร้องขอ เป็นต้น 

4) การดูแลเอาใจใส่  (Empathy) เป็นการแสดงความห่วงใยและความเอาใจใส่แก่
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เช่น การไต่ถามหลังการบริการ การจดจ ารายละเอียดส าคัญของลูกค้า น าไปสู่
การสร้างมูลค่าและต่อยอดกิจการ เป็นต้น 

5) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) เป็นลักษณะทางกายภาพขององค์กร และลักษณะ
ภายนอกของพนักงาน ตลอดจนการจัดวางอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 
 นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่สามารถเป็นองค์ประกอบทางการวัด
คุณภาพทางการบริการ ได้แก่ การเข้าใจและการรู้จักลูกค้า (Understanding) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) ความปลอดภัย (Security) และ
ความมีอัธยาศัย (Courtesy) เป็นต้น 

นอกจากนี้ การวิเคราะห์สาเหตุของคุณภาพด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ ก็เป็นปัจจัยที่ผู้ให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต้องน ามาวิเคราะห์ 
โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน (2557) ได้อธิบายสาเหตุดังกล่าวไว้ 5 ข้อ 
ดังนี้ 1) การคาดหวังของลูกค้าและการรับรู้ของผู้ประกอบการ เช่น ขาดการวิจัยตลาด การเพิกเฉยต่อ
ข้อร้องเรียน และการติดต่อสื่อสารภายในที่ไร้ประสิทธิภาพ 2) มาตรฐานคุณภาพบริการของการ
ท่องเที่ยวที่ก าหนดขึ้นไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าที่ฝ่ายบริหารรับรู้ ได้แก่ ขาดทักษะในการ
บริการจัดการ และการสื่อสารและการตีความที่ผิดความหมาย 3) การให้บริการที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการขาดการทบทวนมาตรฐานที่ผู้ประกอบการได้ก าหนด 4) การน าเสนอ
การบริการที่ไม่ตรงตามสัญญากับลูกค้า และการติดต่อสื่อสารผิดความหมาย 5) การบริการท่องเที่ยว
ที่ลูกค้ารับรู้ไม่ตรงตามความคาดหวัง อาจมีผลมาจากประสบการณ์ของลูกค้าที่เคยใช้บริการในอดีต
ข้อมูลที่มาจากค าบอกเล่าไม่ตรงตามสถานการณ์จริง รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากคู่แข่งขัน เพ่ือน าไปสู่
การปรับคุณภาพบริการภายในกิจการเพื่อการแข่งขันที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น 

4.3 ความต้องการพิเศษเพื่อความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีความต้องการรับการบริการที่นอกเหนือจากการบริการทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ประกอบต้องค านึงถึงการควบคุมคุณภาพ และ
การสอดคล้องกับหลักกฎหมายทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในปัจจุบัน โดยภูมิ โชคเหมาะ (2552) 
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ให้ความส าคัญกับความต้องการที่พิเศษเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุไว้ 6 ล าดับ ดังนี้ 1) มีความ
ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอนามัยทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 2) มีความต้องการ
ให้มีการจัดสวัสดิการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3) มีความต้องการความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ จะส่งผลให้เกิดความมั่นใจและมีก าลังใจที่ดีในการด าเนินชีวิต  
4) มีความต้องการสังคมและวัฒนธรรมระหว่างผู้สูงอายุมากขึ้น มีการนัดหมายท ากิจกรรมร่วมกัน  
5) มีความต้องการรายได้เลี้ยงชีพ เนื่องจากผู้สูงอายุบางกลุ่มจ าเป็นต้องหารายได้เลี้ยงตนเอง และ  
6) มีความต้องการการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนมุมมองในการ
ด าเนินชีวิต เกิดแนวคิดใหม่ในการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง  

หากผู้สูงอายุที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในการบริการจะส่งผลต่อคุณภาพในการ
ด ารงชีวิต การแสดงออกถึงการมีพ้ืนที่ทางสังคม การยอมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิ ต ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ชวกร ชมภูคา , 2555) สามารถแบ่งออกเป็น  
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านจิตใจ เป็นการรับรู้สภาพจิตของตนเองมีความพึงพอใจในตนเอง และ
ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการด าเนินชีวิต ลดระดับความวิตกกังวล 2) ด้านร่างกายเป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายในการด าเนินชีวิต หลีกเลี่ยงสาเหตุการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาที่
อยากจะมีชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ 3) ด้านสัมพันธ์ทางสังคม เป็นการแสดงความมีน้ าใจในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสังคม และชื่นชอบการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการตระหนัก
ถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ พร้อมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ให้คงอยู่ 

การชี้วัดผลลัพธ์ของการควบคุมคุณภาพบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถพิจารณาได้จาก  
1) ความสัมพันธ์ในระดับสังคม เป็นการเพ่ิมทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกันผู้อ่ืน โดยการบริการที่มี
คุณภาพจะต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมร่วมกัน มุ้งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้สูงอายุ 2) การเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย โดยการบริการที่มีคุณภาพต้อง
สามารถสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสภาพร่างกายที่แข็งแรง หันมาใส่ใจรูปร่างและนิยมการออกก าลังกาย
เพ่ิมขึ้น และ 3) การเสริมสร้างการตระหนักในคุณค่าตนเอง เป็นการบริการที่ให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งรอบตัว ลดระดับความเครียดในการด าเนินชีวิตลดลง เกิดความภาคภูมิใจ
ในการมีชีวิต 
 
สรุป 
 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ต้องทบทวนองค์ประกอบการ
บริการที่มีคุณภาพส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ภายใต้แนวความคิด EECE ประกอบไปด้วย               
ผู้ให้บริการ (Employee) องค์การหรือกิจการ (Enterprise) ผู้ใช้บริการ (Customer) และผู้ประกอบ 
การ (Entrepreneur) เพ่ือเข้าใจถึงศักยภาพในแต่ละด้านของกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ
เสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวได้ โดยเริมจากการพัฒนาพนักงานบริการ การออกแบบสถานที่
ในการให้บริการ ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และด าเนินการปรับวิสัยทัศน์ของ
ตนเองในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มต้นการออกแบบ
การบริการที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริการส่งเสริมและรักษา
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ฟ้ืนฟูสุขภาพ เหมาะส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว และกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ความต้องการและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 2) การบริการการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งต้อง
ศึกษาและออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มด้วย 3) การบริการอาสาสมัคร
หรือผู้ดูแลเฉพาะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งการบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพที่ดี ผู้ประกอบการต้องก าหนดระดับในการวัดประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพสามารถแบ่งมาตรฐานการออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) 2) การให้ความมั่นใจ (Assurance) 3) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 4) การ
ดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 5) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) นอกจากนี้การสร้างคุณภาพบริการ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความคาดหวังและความ
ต้องการ 2) ก าหนดวิธีการสื่อสารไปยังช่องทางต่างๆ 3) การสร้างความแตกต่างในการบริการลูกค้า
ผู้สูงอายุ 4) การประเมินการบริการหลังจากที่ผู้สูงอายุใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว 5) การวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก
การแสดงความคิดเห็นของการบริการที่ผิดพลาดพร้อมปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น ซึ่งผลแห่งความส าเร็จใน
การจัดการคุณภาพบริการจะส่งผลลัพธ์แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เกิดการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ต่อตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญเป็นการสร้างการตระหนักรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง พร้อมทั้งริเริ่มให้ความส าคัญกับการเอาใจใส่สุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
 
  



 
 
 

ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม)........................................นามสกุล.......... ...................................................... 
      ขอสมั ค ร เ ป็ นสม าชิ ก ว า รส ารบัณฑิ ตศึ กษา  มหา วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ ว ไล ยอล งกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์      
       เริ่มตั้งแต่ ปีที่....................ฉบับที่..............................ถึง ปีที่....................ฉบับที่........... 
      ขอต่ออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่
.........ฉบับที่..........ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ).....................................................................             
เลขที่.............................ถนน.................................................ต าบล……...................................................
อ าเภอ……………………………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์...........................................                         
โทรศัพท์........................E-mail.............................................................................................................. 
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555  เลขที่ 980-8-07552-5   
จ านวนเงิน………………...........บาท 
 

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

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

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

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

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

1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

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

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

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

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

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


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

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

 
เว้น 1 บรรทัด 

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

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 

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

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

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

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

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

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

  ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

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

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

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

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

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

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

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

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

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

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่
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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 



 

                   
 

 
 

 
เจ้าของ         
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์  และสาขาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันการศึกษา 
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**บทความทุกเรื่องได้รบัการพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งจากภายในและ 
ภายนอกมหาวทิยาลัย จ านวนอย่างนอ้ย 2 ทา่น** 



บทบรรณาธิการ    
 

 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที ่12 ฉบับที ่1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2561 นี้ ได้รวบรวมบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ เพ่ือ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

 เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้มีจ านวน 20 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย จ านวน 17 เรื่อง และ
บทความวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าฉบับเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
  
         

                 กองบรรณาธิการ 



รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) 
ประจ าวารสารปีท่ี 12 ฉบับที่ 1 
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รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   เกยุรานนท์ 
รองศาสตราจารย์วรุณี    เชาวน์สุขุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารูญ   พริกบุญจันทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารยี์     ศรีปูณะ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส     เกาไศยาภรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวณิี   เพชรสว่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช   เจริญนิตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์   สุวทันพรกลู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา   จุ้ยทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์   ชาญโกศล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์   จีระเดชประไพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวยวฒุิ                 วุฒิอรรถสาร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา   วงษ์ไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา    ชาตยาภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา     จันทราสา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ    ยะมะหาร 
ดร.ผดุงชัย       ภู่พัฒน์ 
ดร.เรืองเดช     เร่งเพียร 
ดร.ธนธร     วชิรขจร 
ดร.ณัตตยา      เอ่ียมคง 
ดร.มนสิชา     อนุกูล  
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ดร.ประพรรธน์      พละชีวะ 
ดร.แสน                          สมนึก 
ดร.ฐิติ                    ฐิติจ าเริญพร 
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ดร.มนตา                      ตุลย์เมธาการ 
ดร.คุณานันท์     สุขพาสน์เจิญ 
ดร.นพปฎล     สุวรรณทรัพย์ 
ดร.ธนภูมิ       อติเวทิน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประวัติภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการสื่อสารทางการเมือง ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัย
เอกสารของภาครัฐและทางวิชาการร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์และ
สื่อสารการเมือง ผลการศึกษาภูมิหลังของผู้น าทั้ง 5 คน พบว่า จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เติบโตจากครอบครัวชนชั้นสูง ส่วน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 
และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เติบโตจากครอบครัวชนชั้นกลาง ซึ่งผู้น าทั้ง 5 คนมาจากครอบครัว
ข้าราชการพลเรือนและทหาร และผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งหมด      
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและการแสดงออกทางการสื่อสารมาจากเงื่ อนไขด้านภูมิหลังเป็น
ส าคัญ รูปแบบการสื่อสารของผู้น าทั้งหมดสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ จอมพลถนอม กิตติขจร 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พูดจาสุภาพ เรียบร้อย ให้เกียรติผู้อื่น ระมัดระวัง
การพูดและหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรู และรูปแบบการสื่อสารอีกลักษณะหนึ่ง คือ จอมพลสฤษดิ์      
ธนะรัชต์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเอกลักษณ์การสื่อสารที่คล้ายกันคือ พูดจาเสียงดังกังวาน 
ชัดเจนและดุ ส่วนกลยุทธ์เนื้อหาสารของผู้น าทั้ง 5 คนเลือกใช้กลยุทธ์สารแบบชัดเจน โดยจอมพล
ถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เลือกการปราศรัยเป็นช่องทาง
หลักส าคัญในการสื่อสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้แถลงการณ์ในรูปแบบของคลิปวีดีโอเป็น
ช่องทางหลัก ส่วน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไม่ปรากฏความโดดเด่นในการใช้ช่องทางการสื่อสารสู่
กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง 
 
ค าส าคัญ :  
 ภูมิหลัง นายกรัฐมนตรีทหาร กลยุทธ์สื่อสาร การสื่อสารทางการเมือง 
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ABSTRACT 
 This article arisen to study of the background of the military prime ministers 
by using qualitative research method. Data was collected from governmental and 
academic documents research together with in-depth interview from Political Science 
and Political Communication experts.  The research revealed that the background of 
five leaders, Field Marshal Thanom Kittikachorn, Field Marshal Sarit Dhanarajata and 
General Chavalit Yongchaiyudh were born to the aristocratic families. While General 
Prem Tinsulanonda and General Prayut Chan-o-cha had grown from a middle class 
families. All 5 leaders were from civil servant and military families and graduated from 
Chulachomklao Royal Military Academy. Factors affecting the personality and 
communication were mainly from background. Communication forms of all leaders 
could be classified into two types; Field Marshal Thanom Kittikachorn, General Prem 
Tinsulanonda and General Chavalit Yongchaiyudh were soft-spoken, well-mannered, 
honored the others, spoke cautiously and avoid making enemies. While Field Marshal 
Sarit Dhanarajata and General Prayut Chan-o-cha had a similar unique communication 
forms that were speaking in a loud, clear voice and stern look. About the information 
content strategies, all 5 leaders chose an explicit content strategy; Field Marshal 
Thanom Kittikachorn, Field Marshal Sarit Dhanarajata and General Prem Tinsulanonda 
selected speech as a main channel of communication and General Prayut Chan-o-cha 
preferred official statement in a form of video clips. Whereas General Chavalit 
Yongchaiyudh had no remarkable communication channel usage to communicate with 
target political groups.    
 
Keywords : 
 Background, Military Prime Minister, Communication strategy and Political 
Communication 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 องค์กรทหารเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและเหนือกว่าสถาบันอื่นเนื่องด้วยกองทัพเป็น
เครื่องมือของรัฐที่มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความมั่นคงภายในส่วนรวมจึงได้รับ
ความชอบธรรมในการมีและการใช้อาวุธ กองทัพมีการจัดระบบการศึกษาอบรมบ่มนิสัยและทัศนคติที่
สามารถส่งเสริมอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ และมีการหล่อหลอมโลกทัศน์ วิ ถีชีวิต พฤติกรรมให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงทหารมีค่านิยมที่ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังให้ยึดถือเป็นอุดมคติของ
วิชาชีพ จึงไดห้ล่อหลอมให้กองทัพมีความเป็นเอกภาพและแข็งแกร่ง 
 สถาบันทหารในสภาพสั งคมประชาธิปไตยของไทย ตั้ งแต่ยุคการเมืองราชการ                 
ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ และยุคปฏิรูปการเมืองปรากฏบทบาทหน้าที่มาอย่างยาวนานนอกเหนือจาก
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การรักษาป้องกันประเทศ ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองเริ่มจากเป็นหนึ่งในสถาบันของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย บทบาทของการเป็นผู้คุ้มครองระบอบการเมืองให้พ้นจากภัย
คุกคามการขยายระบบคอมมิวนิสต์ หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อเกิดภาวะวิกฤติในสังคม 
กองทัพยังมีความเกี่ยวพันมากยิ่งขึ้นเมื่อก้าวมาเป็นผู้ปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรีที่มีสถานะเคย
เป็นทหารนั้นปรากฏหลายคน แต่นายกรัฐมนตรีทหารที่มีวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ มีความโดดเด่นในทางการเมือง อีกท้ังมีเอกลักษณ์ทางการสื่อสาร
ที่โดดเด่น คือ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พล.อ.ชวลิต 
ยงใจยุทธ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งคุณลักษณะทหารที่มีสถานภาพเป็นผู้น าประเทศ 
นอกจากการบ่มเพาะจากสถาบันกองทัพแล้ว บุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารมีประวัติภูมิ
หลังทางสังคม การศึกษา อุดมการณ์ทางวิชาชีพและทางการเมือง ซึ่งจะความสัมพันธ์ กับบุคลิกที่จะ
เป็นผู้น าประเทศ จึงท าให้ทหารมีลักษณะเฉพาะของการสื่อสารแบบทหาร  
 การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการที่ส าคัญและเป็นกลไกสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
และอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้น าเพ่ือสร้างความเข้าใจในการสื่อสารทางการเมืองให้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงภูมิหลังผู้น าประเทศ ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน เอกลักษณ์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันเหล่านี้ได้บ่มเพาะหล่อหลอมในการ
สร้างชุดความคิดที่ท าให้นายกรัฐมนตรีทหารมีการสื่อสารที่โดดเด่นตามลักษณะเฉพาะของบุคคล 
ดังนั้น เหล่าผู้น าจึงให้ความส าคัญในการถ่ายทอดถึงแนวความคิดและนโยบายในการปฏิบัติภารกิจ 
เพ่ือให้เหมาะสมและสอดรับกับบริบททางการเมืองจนน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อีก
ทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้น าทหารก้าวเข้ามาแทรกแซงในทางการปกครอง และมี
แนวโน้มว่าอนาคต “ผู้น ากองทัพ” กับ “การเมือง” ยังคงปรากฏบทบาทของทหารในฐานะผู้ปกครอง
อยู่ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นายกรัฐมนตรีที่เคยมีสถานภาพเป็นทหารมีประวัติภูมิหลังเป็นอย่างไร และปัจจัยด้าน   
ภูมิหลังจะส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (การเลือกใช้กลยุทธ์
เนื้อหาสารและช่องทางการสื่อสาร) เพ่ือเป้าหมายในทางการเมือง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร
ทางการเมือง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิจัยเอกสาร ข้อมูลสิ่งพิมพ์จากแหล่งต่าง ๆ 
ได้แก่ ค าแถลงนโยบาย สุนทรพจน์ ค าปราศรัย ค าแถลงการณ์ รวมถึงเอกสารทางวิชาการ และวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาด้วยการแจงนับเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์และสื่อสารการเมือง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์มี
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รายละเอียด ดังนี้ 1) ศ.ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข อาจารย์ประจ าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 4) ดร.ณัฐพล ใจจริง หัวหน้าสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส ตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการเมืองมี 1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา อาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2) ดร.นันนทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 
 ส าหรับเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ทางภูมิหลังและรูปแบบการสื่อสารในยุคทหารมีบทบาททางการเมืองสูง ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2516 
คือ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ระหว่างปี พ.ศ. 2517-
2540 คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และยุคปฏิรูปการเมือง ระหว่างปี 
พ.ศ. 2541-2558 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายผลโดยน าเสนอเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย                                           
 ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยเป็น 2 ตอนดังนี้ 

1) ภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหาร 

สรุปภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร 
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ประวัติ/ภูมิหลังและการศึกษา   ชนชั้นทางสังคมและภูมิหลังครอบครัว

 
ภาพที่ 1 สรุปภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร 
 
 จากตารางชี้ให้เห็นว่า ภูมิหลังของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
นั้นเกิดที่กรุงเทพฯ และเติบโตจากครอบครัวชนชั้นสูง ส่วนจอมพลถนอม กิตติขจร เกิดที่ จ.ตาก 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เกิดที่ จ.สงขลา และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดที่ จ.นครราชสีมา โดย
จอมพลถนอม กิตติขจร เติบโตจากครอบครัวชนชั้นสูง ขณะที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เติบโตจากครอบครัวชนชั้นกลาง  
 ภูมิหลังด้านการศึกษาขั้นต้นมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เรียนในกรุงเทพ ส่วนจอมพล
ถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ศึกษาที่ต่างจังหวัด แลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้มีโอกาสไปศึกษาเพ่ิมเติมที่สหรัฐอเมริกาและ 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาพบว่า มีเพียงการศึกษา
ขั้นสูงที่มีจุดร่วมเดียวกันคือ การศึกษาสถาบันเดียวกันที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แม้ว่า
ผู้ปกครองทั้ง 5 คนต่างส าเร็จการศึกษาขั้นสูงจากสถาบันเดียวกัน แต่ต่างก็มีเอกลักษณ์บุคลิกลักษณะ
หรืออุปนิสัย (traits) ของตนเอง ดังนี้ จอมพลถนอม กิตติขจร มีบุคลิกสุภาพ และให้เกียรติผู้ อ่ืน   
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีบุคลิกเคร่งครัด มีวินัย กล้าหาญ มีความเป็นผู้น า และสง่างาม พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท์ มีบุคลิกนุ่มนวล สุภาพเรียบร้อย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ บุคลิกสุภาพเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบุคลิกคนเงียบ สุขุม จริงจัง และเด็ดเดี่ยว ดังนั้น สถาบันกองทัพ
มิใช่เงื่อนไขเดียวที่จะหล่อหลอมและพัฒนาบุคลิกลักษณะมนุษย์ในแบบเดียวกันหรือคล้ายกันได้ แต่ก็
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ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สถาบันการศึกษาโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้หล่อหลอมโลกทัศน์หรือสร้างชุด
ความคิดให้แก่นักเรียนนายร้อยได้เพียงบางส่วนเช่นกัน รวมถึงการใช้อ านาจการสื่อสารการเมืองใน
ขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้น าจนปรากฏเป็นวาทกรรม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์นักวิชาการ สามารถสรุป
บุคลิกลักษณะของนายกรัฐมนตรีทหารได้ 2 ลักษณะคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชามีบุคลิกที่คล้ายกัน คือ ความห้าวหาญ เด็ดเดี่ยว จริงจัง กล้าตัดสินใจ แต่จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ มีความเด็ดขาด ดุ น่าเกรงขามชัดเจนกว่า ส่วนจอมพลถนอม กิตติขจร พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีบุคลิกไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความสุภาพ เรียบร้อย และ
ประนีประนอม ซึ่ง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์จะมีลักษณะดังกล่าวที่ชัดเจนมากกว่า  ส่วนรูปแบบการ
สื่อสารมีดังนี้ จอมพลถนอม กิตติขจร พูดจาสุภาพ เสียงดังฟังชัด และไม่พูดจาเสียดสีผู้อ่ืน ส่วน 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พูดจาเสียงดังเฉียบขาดมีอ านาจ และเด็ดขาด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พูด
น้อย และระมัดระวังในการสื่อสาร พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีพูดจาให้เกียรติผู้อื่น มีมธุรสวาจา และไม่
สร้างศัตรู และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สื่อสารด้วยความจริงใจ ในบางคราวมีอารมณ์เข้ามาเจือปน
และมิได้มีการวางแผน กล่าวได้ว่า บุคลิกลักษณะและรูปแบบการสื่อสารเป็นผลมาจากปัจจัยภูมิหลัง
มากกว่าปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา หรือบุคลิกลักษณะของผู้น าแต่ละคนนั้นประกอบด้วยหลาย
องค์ประกอบหลอมรวมกันภายใต้บริบทที่หลากหลาย ดังนั้น การสื่อสารทางการเมืองของผู้ปกครอง
นั้นถูกก ากับด้วยหลายเงื่อนไขทั้งสภาพแวดล้อม ประเด็นการสื่อสาร และบุคลิกที่ถูกพัฒนามาจาก
ปัจจัยภูมิหลัง  

2) การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีทหาร 

ตารางท่ี 1 ล าดับกลยุทธ์เนื้อหาสารของนายกรัฐมนตรีทหาร  
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ตารางท่ี 2 ภาพรวมกลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีทหาร 
 

 
  
 จอมพลถนอม กิตติขจร เลือกกลยุทธ์สารแบบชัดเจนมากที่สุด ช่องทางการสื่อสารปรากฏ
การแถลงนโยบายทั้ง 4 ครั้งเป็นการชี้แจงแผนแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้
รัฐสภาและประชาชนรับทราบ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน จึงเป็นช่องทางที่เป็นพิธีการ และมี
ลักษณะแบบเดียวกันนี้กับผู้น าทั้ง 4 คน การกล่าวสุนทรพจน์เป็นช่องทางการสื่อสารในการสานและ
กระชับสัมพันธ์กับอารยประเทศ เพ่ือประโยชน์ในทางการเมืองด้วยภาษาที่จรรโลงใจและเป็นพิธีการ 
การกล่าวปราศรัยเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารที่ไม่เป็นพิธีการ และ
การแถลงการณ์ เป็นการสื่อสารด้านการเงินจึงมีความจริงจังและมีความชัดเจนในสาร ขณะที่ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เลือกยุทธวิธีการสื่อสารแบบชัดเจนบ่อยที่สุด ส่วนช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
การแถลงนโยบาย การกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีทางการ มีความส าคัญและจริงจังในประเด็นทาง
การเมือง เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความมั่นใจและให้ความยินดีร่วมมือ การปราศรัยเป็นช่องทางหลัก
ในการสื่อสารทั้งกิจกรรมและวันส าคัญ ไม่เป็นพิธีการ มีความยืดหยุ่น สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  
สู่สาธารณชนได้ง่าย และแถลงการณ์ เป็นช่องทางการสื่อสารมิติการเงิน ความมั่นคงของชาติ 
ความสัมพันธ์กับอารยประเทศ  
 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ แถลงนโยบายทั้งสามวาระเพียง 2 กลยุทธ์คือ สารแบบชัดเจน
และกระตุ้นด้วยอารมณ์ ทั้งปี พ.ศ. 2523 และ 2526 ส่วน 2529 พบเพียงกลยุทธ์สารแบบชัดเจนของ
นโยบายทั้ง 6 ด้าน การกล่าวสุนทรพจน์เลือกใช้สารเชิงบวกมากท่ีสุด ส่วนการปราศรัยเลือกใช้กลยุทธ์
สารแบบชัดเจนมากที่สุด และช่องทางการสื่อสาร พบว่า การแถลงนโยบาย การกล่าวสุนทรพจน์เป็น
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ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารในพิธีทางการส าคัญ ด้านความสัมพันธ์กับนานาชาติ และการกล่าว
ปราศรัยถือเป็นเครื่องมือหลักในเผยแพร่ข่าวสารความส าคัญของแผนโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ส่วนการ
แถลงการณ์นั้นไม่ปรากฏ ส่วนการสื่อสารทางการเมืองของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พบว่า กลยุทธ์สาร
ที่เลือกใช้มากที่สุดคือ สารแบบชัดเจนจากทั้ง 3 ช่องทางการสื่อสาร ส่วนช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
ค าแถลงนโยบาย การกล่าวสุนทรพจน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการในกล่าวสรรเสริญ
กลุ่มเป้าหมาย และการปราศรัยเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีลักษณะยืดหยุ่น ด้วยภาษาที่ไม่เป็น
ทางการ เพ่ือการชี้แจงและแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และสามารถเน้นย้ าในสาระ  ของ
สารได้  
 รูปแบบการสื่อสารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบช่องทางการแถลงนโยบายเป็น
เครื่องมือการเผยแพร่วิสัยทัศน์ต่อในรัฐสภาด้วยกลยุทธ์แบบชัดเจน ส่วนสุนทรพจน์เป็นช่องทาง
สื่อสารเพ่ือต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมของภาครัฐ การเลือกใช้สารแบบกระตุ้นด้วยอารมณ์
ร่วมกับเสนอสารแบบสร้างสรรค์ กลยุทธ์สารแบบชัดเจน ส่วนการปราศรัยไม่ปรากฏในปีแรก แต่ปีถัด
มาเป็นช่องทางที่ได้พบปะประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ พบกลยุทธ์สารชัดเจนที่กล่าวถึง วันส าคัญ   
ของไทย และแถลงการณ์ถือเป็นช่องทางส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งปรากฏในรูปแบบของคลิป
วีดีโอ 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง 
การศึกษาพบว่า แนวคิดลักษณะและปัจจัยในองค์กรทหารของ Janowitz Morris (อ้างใน สมควร 
สาคร, 2554) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลจากการวิจัยมีความสอดคล้องเพียงบางส่วน เพราะ
แนวคิดดังกล่าวได้อธิบายภูมิหลังทางสังคมของทหารในประเทศก าลังพัฒนาจะมาจากครอบครัว    
ชนชั้นกลางระดับล่างและมาจากชนบท ทว่าผลจากการศึกษา พบว่า ผู้น าทั้ง 5 คนเกิดและเติบโตมา
จากครอบครัวข้าราชการทหารชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ส่วนเงื่อนไขด้านสถาบันการศึกษาค้นพบว่า 
นายกรัฐมนตรีทหารทั้ง 5 คนผ่านการศึกษาและฝึกอบรมจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(จปร.) ทั้งหมด เมื่อน าทฤษฎีของ Morris มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พบว่ามีความสอดคล้อง คือ 
การศึกษาของทหารมีอิทธิพลในการปลูกฝังให้ทหารในประเทศก าลังพัฒนามีทัศนคติความเป็น
สมัยใหม่ มีความตื่นตัวในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย จึงท าให้ทหารสนใจการเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งผลให้ผู้น าทั้ง 5 คนได้รับอุดมการณ์และความรู้แนวคิดจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 
จึงมีส่วนผลักดันให้การเมืองภายใต้บริบทสังคมไทยเจริญพัฒนาทัดเทียมกับโลกตะวันตก สะท้อนจาก
ภารกิจ ปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหลักสูตรของตามแนวทางของโรงเรียน
นายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา (www.crma.ac.th, 9 มีนาคม 2559) 
 ผลการศึกษาปรากฏความสอดคล้องเพียงบางประเด็นจากการวิจัยของ Lillian H. 
Chaney and Catherine G. Green (2004) ศึกษาเรื่ อง  Difference in Verbal and Nonverbal 
Communication Styles of Military and Nonmilitary Personnel: A Comparison of Two 
Populations เพราะการวิจัยนี้ค้นพบว่า บุคคลทั่วไปมีการแสดงออกทั้งแบบวัจนภาษา ได้แก่ การขัด
จังหวัดขณะสื่อสาร การยกย่องในระหว่างการสนทนา เปิดเผยความรู้สึก และอวัจนภาษา ได้แก่ การ
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แสดงอารมณ์ที่ชัดเจน และมีความมั่นใจในการพบปะมากกว่าทหาร ขณะที่ทหารมีความตรงต่อเวลา
และอดทนมากกว่า แต่ก็ไม่พบความแตกต่างกันมากนัก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจากการศึกษานี้น าไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการสื่อสารทางการเมือง 
ดังนี้ 1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษานายกรัฐมนตรีทหารเพียงบางส่วน เพ่ือให้ได้ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการสร้างการสื่อสารทางการเมืองและวิชาชีพ       
ด้านสื่อสารมวลชนจึงควรศึกษานายกรัฐมนตรีทหารทั้งหมดเพ่ือวิเคราะห์เทียบเคียงรูปแบบการ
สื่อสารทางการเมือง ผลวิจัยที่จะปรากฏสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ปกครองประเทศในทางการ
สื่อสารให้ครอบคลุมและสัมฤทธิ์ผล 2) ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีทหารเลือกช่องทาง
การสื่อสารโดยการพบปะประชาชนเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับสาธารณชน เพราะเป็นช่องทาง
ที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ยิ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จในทางการเมือง แต่ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี
ทางการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหม่ ดังนั้น ผู้ปกครองรัฐควรรักษารูปแบบช่อง
ทางการสื่อสารลักษณะเดิมร่วมกับขยายขอบเขตการสื่อสารผ่านสื่อใหม่เพ่ือเพ่ิมระดับความเข้มข้นใน
การรับรู้ข่าวสารของพลเมือง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลของการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
วิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาทการสอนของครู  กลุ่มเป้าหมายเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 คน และนักเรียน จ านวน 12 คน ชั้นเรียนที่ใช้เป็นชั้นเรียนที่อยู่ภายใต้
บริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการฟังของครู และบทบาทการสอนของครู การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การฟังของครูในระหว่างการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบ
เปิดมีผลต่อบทบาทการสอนของครู ดังนี้ (1) ครูฟังเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจากภาพ 
และเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา (2) ครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน      
(3) ครูฟังเพ่ือการอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น (4) ครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียน
จากแนวคิดของนักเรียน 
 
ค าส าคัญ : 
 การฟังของครู  การสอนคณิตศาสตร์  วิธีการแบบเปิด 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze the effects of teachers’ listening in 

teaching mathematics using open approach on her teaching roles. The target group of 
this research study consisted of one mathematics teacher and 12 first graders. The 
classroom used in this research study has continually been under the lesson study 
and open approach context. In this study, data were collected from observation and 
recording of the teacher’s listening behavior and teaching roles. Descriptive analysis 
was employed in data analysis. Research findings indicated that  the teacher’s listening 
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during mathematics teaching using an open approach caused the teacher to play the 
teaching roles as follows: (1) The teacher listened to encourage students to consider 
problems from the pictures and storytelling of the problem situations, (2) The teacher 
listened to collect the students’ mathematical ideas, (3) The teacher listened to 
explain and compare the students’ ideas expressed, and (4) The teacher listened to 
summarize learning methods from the students’ ideas.  
 
Keywords : 
 Teacher’s Listening, Teaching Mathematics, Open Approach  
 
ความส าคัญของปัญหา 

การฟังของครูมีความส าคัญต่อการเข้าใจมุมมองของนักเรียน (Ball and Cohen, 1999) 
เนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนอาจซ่อนความคิดบางอย่างไว้เบื้องหลัง จึงจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือเพ่ือเข้าใจสิ่งที่นักเรียนท าว่า อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังของการคิด และนักเรียนสามารถปรับ
วิธีการหรือแนวทางการคิดให้เป็นที่ยอมรับได้ ครูจึงต้องพยายามเข้าใจสิ่งที่นักเรียนพูด สิ่งที่นักเรียน
ท า รวมทั้งสิ่งที่เป็นที่มาและความหมายของการคิด (Arcavi and Isoda, 2007) ดังนั้นครูควรใช้
วิธีการแบบใหม่ที่เป็นมุมมองของคุณลักษณะการจัดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ที่ดี เช่น การให้
ก าลังใจระหว่างการสนทนากับนักเรียน ตรวจสอบความคิดที่ท้าทายและการให้เหตุผลของนักเรียน 
โดยในการสนทนานั้นต้องการเน้นไปที่การฟัง ครูต้องมีความสามารถในการฟังอย่างรอบคอบ เพ่ือ
ตอบค าถามของนักเรียนที่แสดงว่าครูมีความเข้าใจนักเรียน การฟังจึงมีความส าคัญช่วยให้เห็นแนวคิด
ของนักเรียนดังนั้นจึงถือได้ว่า การฟังนักเรียนของครูท าให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้  เพราะการฟังอย่าง
มีประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อการคิดของนักเรียนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก การฟังจึงเป็นหัวใจ
ของการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้หรือความเข้าใจด้วยตัวเองและเป็นพ้ืนที่ส าคัญ
ส าหรับการเริ่มต้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับครูการฟังนักเรียนเป็นส่วน
ส าคัญของการสนับสนุนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  (Yackel, Cobb and Wood, 1990; 
Carpenter and Fennema, 1992; Cobb, 1996; Davis, 1996; Boles and colleagues, 1997; 
Franke and Kazemi, 2001; Sherin, 2002; Muir, 2006; Empson and Jacobs, 2008)  

จากการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ของครู โดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็น
วิธีการใช้ฟังแนวคิดของนักเรียน สะท้อนให้เห็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูสร้างโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงแนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างอิสระจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น
ครูต้องเรียนรู้ที่จะฟังเหตุผลและความหมายทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งครูสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในระหว่างที่นักเรียนก าลังแก้ปัญหา ท าให้ครูมองเห็นกระบวนการคิด หรือ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ครูเปลี่ยนมุมมองหรือ ความเชื่อที่มีต่อนักเรียนว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่ใช่สิ่งเดียวที่อธิบายความซับซ้อนของกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 
2546; Arcavi and Isoda, 2007; Confrey, 1991)  
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การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดเป็นลักษณะการสอนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น (Nohda and Shimizu, 1989 อ้างถึงใน ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) 
ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษากระบวนการสอนของแฮร์บาร์ต ชั้นเรียนญี่ปุ่นที่ใช้สถานการณ์ปัญหา
น าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญกับนักเรียน นักเรียนได้ร่วมมือกันเผชิญกับความท้าทายของ
สถานการณ์ปัญหาเพ่ือไปถึงแนวทางค าตอบ ซึ่งชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดมุ่งที่จะเตรียมนักเรียนให้
เข้าถึงสถานการณ์ที่ท้าทายโดยการใช้ปัญหาแบบเปิดที่มีศักยภาพที่จะสนองตอบความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทั้งในเรื่องของความสามารถและความสนใจ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแนวทางในการคิด
คณิตศาสตร์ของนักเรียน สนับสนุนกระบวนการสืบเสาะหาแนวทางในการแก้ปัญหาและสร้างปัญหา
ใหม่ขึ้นมาด้วยตนเอง (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) นอกจากนี้การสอนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ 
Lester (1989) จ าแนกกลุ่มพฤติกรรมการสอนตามลักษณะของยุทธวิธีการสอน เป็นล าดับการสอน
รวมเข้ากับบทบาทการสอนของครู ได้แก่ ครูมีบทบาทเป็นผู้ส ารวจตรวจสอบ ครูมีบทบาทเป็นผู้
อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาความตระหนักในการคิดของนักเรียน ครูมีบทบาทเป็นต้นแบบ ซึ่งถ้า
หากครูแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยการตั้งค าถามและออกแบบงานที่ให้นักเรียนได้
วิเคราะห์การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ของตนเองจะช่วยให้นักเรียนพัฒนายุทธวิธีการคิดของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 

จากลักษณะเด่นของวิธีการแบบเปิดมีส่วนส าคัญที่ครูสามารถให้สถานการณ์ปัญหากับ
นักเรียน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีวิธีการในการหาค าตอบที่หลากหลาย และครูสามารถใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับวิธีการที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่ปัญหาที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของนักเรียน การค้นพบสิ่ง
ใหม่จากการรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการเปรียบเทียบ 
ตรวจสอบแนวคิดที่แตกต่างกัน น าไปสู่การปรับและพัฒนาแนวคิดของนักเรียนต่อไป (Sawada, 
1997) และวิธีการดังกล่าวมีขั้นตอนการสอนดังนี้ เริ่มต้นการสอนโดยครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิดต่อนักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มส ารวจหรือสืบเสาะเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวรวมทั้งการอภิปรายในกลุ่ม จากนั้นจึงให้มีการอภิปรายทั้งชั้นเกี่ยวกับ
แนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหา (Inprasitha, 2011) นอกจากนี้วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการสอนที่
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นวิธีการใช้ฟังแนวคิดของนักเรียน ซึ่งการฟังของครูเป็นการ
แสดงพฤติกรรมของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดภายใต้บริบทการศึกษาชั้นเรียน  
เพ่ือเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า โดยที่ครูเข้า
ร่วมการสนทนาและตีความสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า และวิธีการสอนนี้อาศัยกิจกรรมที่
นักเรียนได้ท าและเรียนรู้มาก่อน ส่วนที่ส าคัญของการฟังนักเรียนต้องใช้ค าส าคัญหลัก ที่อ้างอิงส าหรับ
ฟังสิ่งที่นักเรียนพูดออกมาในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม และครูต้องใช้เวลาส าหรับฟังแนวคิดของ
นักเรียน ดังนั้นวิธีการสอนของครูต้องมีการพัฒนาเป็นอย่างดี (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557)  

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
วิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาทการสอนของครู ผลจากการศึกษาจะช่วยให้นักเรียนได้โอกาสแสดง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างอิสระจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นที่ยอมรับในชั้นเรียน จากการฟังของครูส่งเสริมการสื่อสารแนวคิดของ
นักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การฟังของครูในระหว่างสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดมีผลต่อบทบาทการสอน 
ของครูอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์ผลของการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาท
การสอนของครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูประจ าการผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 คน และนักเรียนจ านวน 12 คน ของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ จังหวัด
ขอนแก่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ในภาคปฏิบัติมาเป็น
ระยะเวลา 9 ปี และในภาคทฤษฎีได้มีประสบการณ์เข้าร่วมเรียนรู้การประชุมทางวิชาการมาโดยตลอด  

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก จ านวน 12 ชั่วโมง มีทั้งหมด 
12 กิจกรรม ซึ่งเนื้อหาเรื่องการบวก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดได้ว่าการบวกเลขสอง
หลักต้องท ากลุ่มเป็น 10 และสามารถน ากลุ่มของ 10 มาใช้ได้ โดยในการจัดกิจกรรมครูน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหาที่ซ่อนเนื้อหาคณิตศาสตร์ไว้ จึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้โดยตรง 
แต่นักเรียนต้องเข้าถึงเนื้อหาด้วยการแก้ปัญหาด้วยตัวเองผ่านการสนับสนุน และช่วยเหลือของครู 
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) 
 2) การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย รวมจ านวน 6 คน โดยที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประชุม
ร่วมกัน เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด ของครูกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้วิจัยท าหน้าที่บันทึกการสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ที่เน้นครูเป็นหลัก ครูฟังด้วยความพยายาม
ที่จะได้ยินแนวคิดของนักเรียน เพ่ือเข้าใจสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า จากการสังเกตแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยที่ครูเข้าร่วมการสนทนาและตีความสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่
นักเรียนท า เช่น การน าเสนอของครูในเบื้องต้นก่อนที่จะให้นักเรียนเริ่มต้นท ากิจกรรม การที่ครูเข้าไป
มีส่วนร่วมในการอภิปรายของนักเรียนในการท ากิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน บทบาทและการ
น าเสนอของครูในการตีความผลงานของนักเรียน การน าเสนอของครูในการเชื่อมโยงการอภิปรายของ
นักเรียนทั้งชั้นเรียน  
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 1 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 1 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 2 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 2 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
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 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 3 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 3 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 4 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร วิธีการคิด 
และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 4 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน   
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 5 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับบทบาทการสอนของครู 
และพฤติกรรมการฟังของครูในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดที่มีต่อ
บทบาทการสอนของครู ที่ปรับมาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของ Empson and Jacobs (2008) 
และไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) มีรายละเอียดดังนี้ 

วิเคราะห์การฟังของครูเพื่อกระตุ้นการเข้าถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมของครูในช่วงการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา เมื่อครูน าเสนอสถานการณ์
ปัญหา อาจจะมีนักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจว่าต้องการให้ท าอะไร ดังนั้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของปัญหา ครูแสดงบทบาท เป็นผู้สร้างบริบทในชั้นเรียนเพ่ือกระตุ้นการฟังให้ดีขึ้น โดยที่
กระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาประเด็นเดียวกัน เพ่ิมข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ให้ตัวอย่างที่ไม่จ ากัดแนว
ทางการคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาของนักเรียน  

วิเคราะห์การฟังของครูเพื่อรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยพิจารณา
จากพฤติกรรมของครูในช่วงการสังเกต และบันทึกวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน วิธีการสอนแบบ
เปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนแสดงวิธีคิด ครูต้องระมัดระวังไม่
ก าหนดข้อเสนอแนะส าหรับนักเรียนทุกคน ครูแสดงบทบาท เป็นผู้ตั้งค าถามกับนักเรียนเพ่ือกระตุ้น
นักเรียนให้พยายามแก้ปัญหาหรือพยายามสืบเสาะหรือค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ครู
ขยับเข้าใกล้ตัวนักเรียนก่อนเริ่มฟัง พยายามสังเกต/บันทึก “แนวคิดของนักเรียน” ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการแก้ปัญหา ครูตั้งใจค้นหาความส าคัญของเนื้อหาที่ได้ฟัง โดยมุ่งไปที่การเข้าใจแนวคิดหลัก
ของนักเรียนมากกว่ารายละเอียดของการพูด  

วิเคราะห์การฟังของครูเพื่ออภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น  โดย
พิจารณาจากพฤติกรรมของครูในช่วงการน าเสนอ อภิปราย และเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน 
ครูควรจัดระบบแนวคิดของนักเรียน เพ่ือให้โอกาสนักเรียนน าเสนอ อภิปรายและเปรียบเทียบ เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งชั้น ระหว่างการสนทนา ครูให้เวลามากพอส าหรับการอภิปราย และให้
นักเรียนแสดงแนวคิดออกมาอย่างเต็มที่ ครูแสดงบทบาท เป็นผู้ให้โอกาสนักเรียนและขยายผลการ
อภิปรายแนวคิดของนักเรียน โดยที่ครูต้องวิเคราะห์ว่านักเรียนได้ยินอะไร โดยให้โอกาสนักเรียนคน
อ่ืนสอบถามประเด็นที่สงสัยจากเพ่ือนที่น าเสนอ จัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียน เพ่ือการอภิปรายและ
เปรียบเทียบ เพ่ือ “การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งชั้น ขยายผลการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรียน 
โดยใช้ “สื่อเสริม” ดังนั้นลักษณะ 
 วิเคราะห์การฟังของครูเพื่อสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน  โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมของครูในช่วงการสรุปแนวคิด และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ครูรวบรวมแนวคิดทั้งหมด
ของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนยืนยันงานของตัวเอง โดยมุ่งไปที่ประเด็นเป้าหมายของการเรียนรู้
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ในคาบนั้นเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปของแนวคิด และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน  ครูแสดงบทบาท เป็นผู้
จัดล าดับ จัดเรียงแนวคิดของนักเรียน และสรุปการเรียนรู้ของนักเรียน โดยที่ครูสามารถจดจ า
รายละเอียดที่ส าคัญจากการสนทนากับนักเรียน โดยสรุปความส าคัญของแนวคิดที่ได้ฟัง เชื่อมโยง
แนวคิดต่าง ๆ ของนักเรียน และเชื่อมโยงกับแง่มุมต่าง ๆ ของสถานการณ์ปัญหา จัดล าดับวิธีการที่
นักเรียนใช้ในการให้เหตุผลของการแก้ปัญหา จัดเรียงแนวคิดของนักเรียน และสรุปการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพ่ือน าแนวคิดและการเรียนรู้ไปใช้เป็นข้อมูลในการฟังนักเรียนในคาบเรียนถัดไป  
 
ผลการวิจัย 

ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด จากแบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง
ของครูตามวิธีการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา หน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก 
จ านวน 12 ชั่วโมง มีทั้งหมด 12 กิจกรรม พบว่า ครูแสดงพฤติกรรมการฟังในระหว่างการสอน
คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด ตามล าดับดังนี้ ข้อที่ 1 ครูกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจากภาพ
และการเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา (12 กิจกรรม) ข้อที่ 2 ครูรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน (12 กิจกรรม) ข้อที่ 3 ครูอธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึน (12 กิจกรรม) 
ข้อที่ 4 ครูสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน (10 กิจกรรม) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงพฤติกรรมการฟังของครูในระหว่างการสอนคณิตศาสตร์ 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาท
การสอนของครู จากข้อมูลพฤติกรรมการฟังของครู และบทบาทการสอนของครู พบว่า ผลการฟังของ
ครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด คือ (1) เมื่อครูฟังเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณา
ปัญหาจากภาพ และเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่ครูน าเสนอภาพ
สถานการณ์ และเล่าเรื่องกิจกรรมสนามเด็กเล่น และครูถามค าถามเกี่ยวกับที่มาของแนวคิดนักเรียน 
(2) เมื่อครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่ครูสังเกต
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และบันทึกแนวคิดของนักเรียน และครูกระตุ้นนักเรียนให้แสดงวิธีคิด ด้วยการถามค าถามกับนักเรียน 
(3) เมื่อครูฟังเพ่ืออธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่
ครูอภิปรายและขยายแนวคิดของนักเรียนด้วยการติดสื่อเสริม (4) เมื่อครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียนจาก
แนวคิดของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทโดยที่ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
และเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สนามเด็กเล่น เป้าหมายการสอน เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีต้องการบวกได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1) ขั้นการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา เมื่อครูฟังเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจาก
ภาพ และเล่าเรื่องของสถานการณ์ปัญหา มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้  

1.1) ครูน าเสนอภาพสถานการณ์ และเล่าเรื่องกิจกรรมสนามเด็กเล่น 
 

 
 
ภาพที่ 2 สนามเด็กเล่น 

 
“มีนักเรียน 9 คน เล่นในกระบะทราย และมีเด็ก 4 คน ก าลังเล่นกระดานลื่น มีเด็กท้ังหมดก่ีคน” 
 

1.2) ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับที่มาของค าตอบ 13 
คร ู:        รู้ได้อย่างไร  
นักเรียน : ท าให้เป็นสิบก่อนแล้วค่อยเอาสามมาเพ่ิม 

 
2) ขั้นการสังเกตและบันทึกการแก้ปัญหาของนักเรียน เมื่อครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้ 
2.1) ครูสังเกตและบันทึกแนวคิดของนักเรียน ตามภาพที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้  

- การหาค าตอบคือวิธีท าให้เป็น 10 ก่อน ค าถามที่ส าคัญ 
- ค าตอบมากกว่าสิบไหม 
- มีวิธที าแบบไหน 
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ภาพที่ 3 บันทึกย่อของครู กิจกรรมสนามเด็กเล่น 

 
2.2) ครูกระตุ้นนักเรียนให้แสดงวิธีคิด ด้วยการถามค าถามกับนักเรียน ดังนี้  

คร ู:        บล็อคเอามาท าอะไรก่อนนะ  
นักเรียน : น าบล็อคแต่ละอันมาวางทับรูปเด็กในสถานการณ์ แล้วค่อยน า 
            บล็อคมาใส่ในราง พร้อมทั้งขีดเส้นล้อมรอบตัวเด็ก 

 
3) ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน เมื่อครูฟังเพ่ืออธิบายและ

เปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดข้ึน มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้  
ครูอภิปรายและขยายแนวคิดของนักเรียนด้วยการติดสื่อเสริม ดังนี้ 
คร ู:        ท าไมถึงเอามาเพ่ิม 1 อัน  
นักเรียน : เพราะว่าต้องการให้เท่ากับ 10 ครับ  
คร ู:        ติดสื่อเสริมเพื่อขยายแนวคิดของนักเรียน “เพ่ิม 1 ให้ 9 เป็น 10”  

 แล้วก็อะไรต่อนะ   
นักเรียน : เอา 10 กับ 3 มารวมกันเท่ากับ 13 ค่ะ  
คร ู:        ติดสื่อเสริมขยายแนวคิดของนักเรียน “10 กับ 3 เป็น 13” แล้วสามมาจากไหน 
นักเรียน : เดินออกมาชี้กลุ่มของภาพเด็ก 4 คน 

 
4) ขั้นการสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน เมื่อครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียนจาก

แนวคิดของนักเรียน มีผลให้ครูแสดงบทบาทการสอนดังนี้  
4.1) ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ กิจกรรมสนามเด็กเล่น ดังนี้ 

คร ู:       ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
นักเรียน : เรียนรู้วิธีการรวมให้เป็นสิบก่อน เอาสิบไปรวมกับสาม  
คร ู:       เขียนตามท่ีนักเรียนบอกแล้วถามนักเรียนต่อว่ามีอะไรอีกไหมหนา  
นักเรียน : เรียนรู้วิธีการบวกให้เป็นสิบ  
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คร ู:        มีอะไรอีกไหม  
นักเรียน : บล็อคเอาใส่ราง มีเก้าเอามาหนึ่งเป็นสิบ ย้ายจากหลักหน่วย 
            มาเป็นหลักสิบ 

 
4.2) ครูเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากที่นักเรียนบอก ดังนี้ 

       - วิธีรวมให้เป็น 10 ก่อน เอา 10 ไปรวมกับ 3  
       - วิธีบวกให้เป็น 10 ก่อน 
       - บล็อคเอามาใส่ราง มี 9 เอามา 1 เป็น 10 ย้ายจากหลักหน่วย 

   มาเป็นหลักสิบ  
 
อภิปรายผล 

จากผลวิจัยครั้งนี้ การฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดมีผลกระทบต่อ
บทบาทการสอนของครู ดังนี้ 1) ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหา ครูฟังเพ่ือกระตุ้นการเข้าถึงปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยการเล่าเรื่อง และภาพสถานการณ์ปัญหา โดยที่ครูแสดงบทบาท ดังนี้ ครู
น าเสนอภาพสถานการณ์ สื่อที่เป็นรูปธรรม หรือเล่าเรื่อง และครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับที่มา
ของค าตอบ 2) ขั้นการสังเกตและบันทึกการแก้ปัญหาของนักเรียน ครูฟังเพ่ือรวบรวมแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยที่ครูแสดงบทบาท ดังนี้ ครูสังเกตและบันทึกแนวคิดของนักเรียน และ
ครูกระตุ้นนักเรียนให้แสดงวิธีคิดด้วยการถามค าถามกับนักเรียน 3) ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
แนวคิดของนักเรียน ครูฟังเพ่ืออภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น โดยที่ครูแสดง
บทบาท ดังนี้ ครูอภิปราย และเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน และครูขยายแนวคิดของนักเรียนด้วย
การติดสื่อเสริม 4) ขั้นการสรุปวิธีการเรียนจากแนวคิดของนักเรียน ครูฟังเพ่ือสรุปวิธีการเรียนจาก
แนวคิดของนักเรียน โดยที่ครูแสดงบทบาท ดังนี้ ครูถามค าถามกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ
ครูเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นักเรียนบอก สอดคล้องกับที่ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) กล่าวว่า 
วิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นวิธีการใช้ฟังแนวคิดของ
นักเรียน ซึ่งการฟังของครูเพ่ือที่จะเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนพูด 
และสิ่งที่นักเรียนท า ครูต้องเข้าร่วมการสนทนาและตีความสิ่งที่นักเรียนพูด และสิ่งที่นักเรียนท า  
นอกจากนี้บทบาทการสอนของครูตามผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนการสร้างความหมายของแนวคิด
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สอดคล้องกับที่ Lester (1994) กล่าวว่า ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
เป็นบทบาทที่ครูสังเกตแบบมีส่วนร่วมต่อแนวคิดของนักเรียน และครูถามค าถามนักเรียนเพ่ือต้องการ
ให้นักเรียนวิเคราะห์กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ชี้ให้เห็นแง่มุมทางคณิตศาสตร์ที่สนับสนุนให้นักเรียน
บริหารจัดการตนเอง หรือกลุ่มเพ่ือขยายต่อกิจกรรม ครูช่วยให้นักเรียนสร้างความหมายและ
ค าอธิบายของตนเองด้วยการขยายความคิดของนักเรียน บทบาทนี้ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงแนวคิด
เดิมที่มีอยู่แล้วกับแนวคิดใหม่ เพ่ือสร้างความหมายและความเข้าใจกับแนวคิดใหม่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ การฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์เป็นส่วนที่ส าคัญต่อการเข้าใจ
มุมมองของนักเรียน ครูต้องให้ความสนใจด้วยความระมัดระวังในการฟังว่านักเรียนพูดอะไร และดูว่า
นักเรียนท าอะไร เพ่ือค้นหาสิ่งที่เป็นที่มาและความหมายของการคิดของนักเรียน แต่กระบวนการ
เรียนรู้และความเข้าใจที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ ากลายเป็นความเคยชิน จากการขยายประเด็นที่เราไม่ได้
ให้ความส าคัญโดยพยายามตัดสิ่งที่เรารู้อย่างดีออกไป ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางต่อความเข้าใจมุมมองของ
นักเรียน ดังนั้นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะฟังนักเรียนประกอบด้วย “วิธีการเรียนรู้” 
นอกจากนี้การฟังของครูส่งเสริมการสร้างแนวคิดในการสอนโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปรับปรุงที่
เป็นเงื่อนไขจ าเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพครูในระยะยาว ประเด็นที่ควรถูกน ามาศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการฟังของครู การเรียนรู้ที่จะฟังจากแนวคิดของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้ฟังท่ีดี การฟังเป็นตัวเชื่อมของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านเนื้อหาและความรู้ด้านการสอน 
 

บรรณานุกรม 
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. (2546). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยเน้น 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์. รายงานสภาวิจัยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 
ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.  

ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2557). ค าอธิบายการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์และคณะ. (2557). กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน.  
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

Arcavi, A., & Isoda, M. (2007). Learning to listen: From historical sources to classroom  
practice. Educational Studies in Mathematics, pp.111-129.   

Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1999). Developing practice, developing practitioners  
Toward a practice-based theory of professional education. In L. Darling-
Hammond & G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession. Handbook 
of policy and practice (pp. 3–32). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Boles, K., Troen, V., & Kamii, M. (1997). From carriers of culture to agents of 
change: Teacher-initiated professional development in the learning/teaching 
collaborative inquiry seminars. Paper presented at the annual meeting of 
the American Educational Research Association, Chicago, IL. 

Carpenter, T., & Fennema, E. (1992). Cognitively guided instruction: Building on  
the knowledge of students and teachers. In W. Secada (Ed.), Researching 
educational reform: The case of school mathematics in the United States  
(pp. 457-470). A special issue of International Journal of Educational Research.   
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

21 

Cobb, P., Jaworski, B., & Presmeg, N. (1996). Emergent and Sociocultural Views Of  
Mathematical Activity. Theories of mathematical learning. Hillsdale, NJ:  

 Lawrence Erlbaum Associates. (pp. 3-19). 
Confrey, J. (1991). Learning to Listen: A student's understanding of powers of ten,  

in E. von Glasersfeld (Ed.). Radical Constructivism in Mathematics 
Education. 111-138. 

Davis B., Sumara, D.J., & Kieren, T.E. (1996). Cognition, co-emergence, curriculum.  
Journal of Curriculum Studies, 28(2), 151-169. 

Empson, S. B. & Jacobs, V. J. (2008). Learning to Listen to Children’s Mathematics.  
In T. Wood (Series Ed.) & P. Sullivan (Vol. Ed.), International handbook of 
mathematics teacher education. vol.1: Knowledge and beliefs in 
mathematics teaching and teaching development (pp. 257-281). Rotterdam, 
the Netherlands: Sense Publishers. 

Franke M.L., & Kazemi, E. (2001). Teaching as learning within community of  
practice: Characterising generative growth.  In T. Wood, B.S. Nelson, & J. 
Warfield (Eds.),  Beyond classical pedagogy: Teaching elementary school 
mathematics (pp. 47-74). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.   

Inprasitha, M. (2011).  ชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Classroom) ใน 
บริบทการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach). Proceedings of the 16th Annual Meeting in Mathematics 
(AMM2011). March 10-11, 2011. (pp. 20–28). Thailand.  

Lester, F.K. (1994). Musings about mathematical Problem-Solving Research:  
1970-1994. Journal for Research in Mathematics Education, 25 (6),  
(pp. 660-675.) 

Lester et  al. (1989). The Role of Metacognition in Mathematical Problem Solving:  
A Study of Two Grade Seven Classes. Final Report of a Project of the 
Mathematics Education Development Center, School of Education, Indiana 
University, Bloomington. 

Muir, T. (2006). What does effective teaching for numeracy look like? The design  
Of an observation schedule. In P. Grootenboer, R, Zevenbergen, & M. 
Chinnappan (Eds.), Identities, cultures, and learning spaces (Proceedings of the  
29th annual conference of the Mathematics Education Research Group of 
Australasia, Canberra, pp. 368-375). Sydney: MERGA. 

Nohda, N. & Shimizu, K. (1989). A cross-cultural study on mathematical problem  
solving in US and Japan. Proceeding of annual meeting of Japan for 
Science Education, 13, 27-30. (In Japanese). 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

22 

Sawada, T. (1997). Developing lesson plans. In: Becker, J. & Shimada, S. (Eds.), 
The Open-ended approach: A new proposal for teaching mathematics 
(pp.1-9). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 

Sherin, M. (2002). When teaching becomes learning. Cognition and Instruction,  
(pp.119-150). 

Yackell, E., Cobb, P., & Wood, T. (1990). The interactive constitution of mathematical  
meaning in one second grade classroom: An illustrative example. Journal of 
Mathematical Behaviour, 11(4), pp.458-477. 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
CONSUMER BEHAVIOR FOR PUB AND NIGHT ENTERTAINMENT AROUND CAMPUS 

OF UNIVERSITY STUDENTS IN BANGKOK         
 

จุฑาทิพย์  พรมวงศ์1 อโณทัย  งามวิชัยกิจ2 และยุทธนา  ธรรมเจรญิ3 

Jutatip  Promwong1,  Anothai  Ngamvichaikit2 and Yuttana  Thamcharoen3 

 
1,2,3หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

กรุงเทพมหานคร 
E-mail: jutatip.pro@gmail.com 

 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา 3)  ศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ  
นักศึกษาที่ใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนของ
คอแครน ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยละ 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานได้แก่ ไคสแควร์และสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมี
ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง รายได้ของนักศึกษาเดือนละ 5,000–10,000 บาท 2)  พฤติกรรมการใช้บริการ ส่วนใหญ่
นิยมใช้บริการคาราโอเกะ ในวันใดพรุ่งนี้ไม่มีเรียน ใช้บริการน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนและไปกับเพ่ือน 
เฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.01-22.00 น. ใช้บริการเพ่ือผ่อนคลาย และบรรยากาศ
ของสถานบันเทิง 3) ปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ แรงจูงใจ นอกนั้นแสดง
ความคิดเห็นในระดับ ไม่แน่ใจ ได้แก่ ทัศนคติ การเรียนรู้ และการรับรู้ข่าวสาร 4) เพศ คณะวิชา ชั้นปีที่
ศึกษา มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ ส่วนคณะวิชาและชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาที่เริ่มใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน
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ปัจจัยจิตวิทยา พบว่า ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ข่าวสาร การเรียนรู้ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ 
ช่วงเวลาที่เริ่มใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : 
 พฤติกรรมการใช้บริการ ผับและสถานบันเทิง นักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

ABSTRACT 
This study employed the quantitative research methodology. The 

objectives of this research were: 1) to study the demographical factors affected 
consumer behavior for pub and night entertainment around campus of university 
students; 2) to study the consumer behavior for pub and night entertainment around 
campus of university students; 3)  to study the psychological factors affected consumer 
behavior for pub and night entertainment around campus of university students; 4) to 
study demographical factors and psychological factors correlating with the consumer 
behavior for pub and night entertainment around campus. Multi-stage random for 
selected samples had been used. The samples consisted of 400 university students; 
Kasetsart Univerity, Dhurakij Pundit University, Chandrakasem Rajabhat University and 
University of the Thai Chamber of Commerce. The statistics applied for data analysis 
included percentage, means, standard deviation, chi-square, and spearman correlation. 

The results showed that: 1) Demographical factors showed the most of 
respondents were male, live in Bangkok area with parents, and study in faculty of law, 
1st year, the income 5,000-10,000 Baht per month. 2) The consumer behavior showed 
most of respondents like to visited karaoke. They went to pub when no classes 
tomorrow and the period of time were they liked to frequent most was between 20.01-
22.00 p.m., at least less than one time per month. They went to pub with friends. Most 
reason of their visiting were for relaxing. Most influence for their visiting was good 
atmosphere. 3) Psychological factors affected consumer behavior for pub and  
entertainment around campus of university students showed the overall level of 
review is unsteadily. 4) Compare the consumer behavior for pub and night 
entertainment around campus of university students with the psychological and 
demographical factors showed that frequency correlate with sex, faculty and year. 
Time and expense correlate with faculty and year with statistically significant 
differences of 0.05 levels. The psychological factors, motivation, perception, learning 
and attitude correlate with time and expense with statistically significant differences 
of 0.05 levels. 
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ความส าคัญของปัญหา 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี 2557 ระบุว่า ประชากรทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มากกว่า 38% ส าหรับประเทศไทยดื่มมากเป็นอันดับที่ 78 ของโลกมีอัตราเฉลี่ย 7.1 ลิตรต่อคนและมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิง โดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะต้องการผ่อนคลายจากการท างาน  
การเรียน ความเท่ห์ต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง ประกอบกับหาซื้อง่าย ใกล้บ้าน ใกล้
สถานศึกษา เดินทางไม่ถึง 5 นาทีก็หาซื้อได้แล้ว (ส านักข่าวไทย, 2557) ด้านผลการส ารวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) ในส่วนของ
การดื่มสุรา พบว่า ประชากรอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป จ านวน 54.8 ล้านคน โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุรา
สูงกว่าหญิงประมาณ 4 เท่า เพศชายเริ่มทดลองดื่มสุราครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2558) ซึ่งยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย 

ผับ บาร์ ไนต์คลับ คาเฟ่ เป็นสถานที่ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าไปใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือการพบปะสังสรรค์หรือมาเพ่ือผ่อนคลายความเครียดหลังจากภารกิจ การเรียนสิ้นสุดลง เสน่ห์
ของธุรกิจประเภทนี้อยู่ที่บรรยากาศในการดื่มสุรา ดนตรีเพราะ ความสนุกสนานกับการพบปะสังสรรค์
กับเพ่ือนฝูง (ชัยนาม นักไร่, 2545) สถานบันเทิงประเภทผับเป็นธุรกิจที่ห้ามเปิดบริการใกล้กับบริเวณ 
วัด โรงพยาบาล และสถานศึกษา (พระราชบัญญัติสถานบริการ, 2546) แต่จากการที่เป็นธุรกิจที่ได้รับ
ความนิยมจึงมีผับและสถานบันเทิงล้อมรอบมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาการกระจายตัวของจุด
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ปี 2552 พบว่า มหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพมหานครมีผับจ านวนมาก เฉลี่ย 57 ร้านต่อตารางกิโลเมตร ทุกมหาวิทยาลัยที่ศึกษามีผับ
และสถานบันเทิงล้อมรอบในรัศมี 500 เมตร โดยภาพรวมมีผับและสถานบันเทิงทั้งสิ้น 1,712 แห่ง 
เฉลี่ย 57 ร้านต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร และใน 15 พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษามีสถานศึกษา
อยู่ทั้งสิ้น 118 แห่ง โดยที่ 73 แห่ง (ร้อยละ 67.7) มีร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะไม่เกิน 
100 เมตร (ศูนยว์ิจัยปัญหาสุรา, 2553)  

ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่ง
กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ เปรียบเสมือนกล่องด า และผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้วจะมีการ
ตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2547) งานวิจัยฉบับนี้ใช้ทฤษฏี   
การตัดสินใจซื้อของ คอทเล่อร์ และเคลเล่อร์ (Kotler and Keller, 2012) ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัย
น าเข้า (input) สิ่งกระตุ้นภายนอก (outside stimulus) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
(social, cultural) 2) การตัดสินใจของผู้ ซื้ อ  (consumer decision making) ประกอบไปด้วย 
กระบวนการ ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจิตวิทยา 3) พฤติกรรมภายหลัง
การตัดสินใจ (post decision behavior) ประกอบไปด้วย การตอบสนองของผู้ซื้อ (response--R) 
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การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกราคา การเลือกผู้ขาย การตัดสินใจซื้อ (purchase) ทดลอง (trial) การ
ซื้อซ้ า 

ปัจจัยส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่าคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่
นักการตลาดให้ความสนใจมาก เนื่องจากประชากรก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน การตัดสินใจของ
ผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิต อาชีพ 
การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต และบุคลิกภาพ (ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, 2547) 

ปัจจัยทางจิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้สินค้าของผู้บริโภค ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ ความส าคัญของ
ปัจจัยนี้ส่วนใหญ่จะเน้นถึงการพิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ซื้อขณะนั้นมีองค์ประกอบทางจิตวิทยา
ภายในตัวบุคคลใดบ้างที่กระตุ้นเร้าจนเกิดการรับรู้และเข้าใจปัญหาความต้องการในการอยากจะซื้อ
และอยากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น 

ธุรกิจประเภทผับและสถานบันเทิงเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมที่ผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าเพราะเป็นธุรกิจที่สนองความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายลักษณะ จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผับและสถานบันเทิงยามค่ าคืนในมุมมองด้านการตลาดธุรกิจ พบว่า  
วิทยานิพนธ์เรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ เจ อาร์ มิวสิค 
ฮอลล์” (กัญญกานต์ ทวีทิพย์รัตน์, 2553) ผลประโยชน์ของกิจการสถานบันเทิงที่สามารถท าก าไร
ให้แก่ผู้ลงทุนได้เป็นจ านวนมากจึงท าให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตมาทุกยุคสมัยและจากการศึกษา
พฤติกรรมกลุ่มนักศึกษาที่เลือกเที่ยวในเขตทองหล่อซึ่งเป็นแหล่งสถานบันเทิงมีระดับที่ทราบกันดีว่า
หรูหรา ทันสมัย และมีราคาแพงที่สุดในกรุงเทพฯ ท าให้ทราบว่าความส าคัญของตราสินค้ามีส่งผลให้
คนเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานบันเทิงแม้จะต้องจ่ายในราคาที่สู งกว่า (ตวิษา นาคะเวช, 2553) 
พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของผู้บริโภคเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
จิตวิทยา เช่น การรับรู้ การจูงใจ ทัศนคติ คุณค่า และปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา 
สาขา/คณะ รายได้  จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพ่ือ
เข้าถึงความต้องการของนิสิต นักศึกษา จึงน ามาสู่ปัญหาการวิจัย พฤติกรรมการใช้บริการผับและ
สถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษาอยู่ในลักษณะใด เพราะนิสิตนักศึกษาเป็นก าลังส าคัญของ
ชาติในอนาคต หากเราทราบถึงสิ่งกระตุ้นและปัจจัยที่ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาเหล่านี้เที่ยวผับและสถาน
บันเทิงรอบสถานศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมการใช้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนป้องกันการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามีลักษณะ
อย่างไร 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจิตวิทยาส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน
บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษาอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน

บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยจิตวิทยาของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน

บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการ

ใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ใช้บริการและเคยใช้บริการผับ

และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ใช้บริการและเคยใช้

บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผู้วิจัยก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของคอแครน  (Cochran, 
1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5%  ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และ
ส ารองไว้เผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 15 คน รวมเป็นจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยน าชื่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาจับฉลาก
ออกมา จ านวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก ่1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ขั้นที ่2  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ก าหนดกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยละ
เท่า ๆ กัน คือ มหาวิทยาลัยละ 100 คน   

ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจและสะดวกที่จะให้ข้อมูล  ตามจ านวนตัวอย่างแต่ละ
มหาวิทยาลัยจนครบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจิตวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น อายุ ภูมิล าเนา คณะ/สาขา รายได้ ฯลฯ จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (check list) 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการผับ จ านวน 14 ข้อ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) 
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ตอนที่ 3  ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 31 ข้อ เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่  

แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิง  จ านวน  8 ข้อ  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิง  จ านวน  7 ข้อ  
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเท่ียวผับและสถานบันเทิง   จ านวน  5 ข้อ  
ทัศนคติต่อการเที่ยวผับและสถานบันเทิง   จ านวน 11 ข้อ 

น าแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้อง ขอบเขตของเนื้อหา 
ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาและความชัดเจนของค าถามเพ่ือหาค่าความตรง 
(validity) หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
เพ่ือหาค่าความเที่ยง (reliability) ผลการทดสอบเท่ากับ 0.992  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 4 แห่ง โดยเริ่มเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วันที่  5 
มกราคม พ.ศ.2559  ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 400 ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานได้แก่ ไคแสควร์ และสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 230 คน (57.5%)  ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 287 คน (71.8%)  ศึกษาอยู่
คณะนิติศาสตร์จ านวน 84คน (21.0%) ชั้นปีที่ 1จ านวน 84 คน (32.0%) เป็นบ้านพ่อแม่ จ านวน 208 
คน (52.0%) พักอยู่กับผู้ปกครอง จ านวน 221 คน (55.3%) และมีรายได้เดือนละ 5,000 – 10,000 
บาท จ านวน 206 คน (51.5%) 

พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านนั่งชิลล์ จ านวน 331 คน (83.0%) นิยมใช้บริการ
คาราโอเกะ จ านวน 206 คน (51.5%) โดยใช้บริการสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย จ านวน 271 คน  
(67.8%) ใช้บริการสถานบันเทิงวันใดก็ได้ที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียน จ านวน 186 คน (46.50%) เวลาในการใช้
บริการสถานบันเทิงเฉลี่ยต่อครั้ง ตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมง จ านวน 125 คน (31.3%) ช่วงเวลาที่เริ่มเข้าใช้
บริการได้แก่ช่วงเวลา 20.01-22.00 น.  จ านวน 204 คน (51.0%) ความถี่ในการใช้บริการน้อยกว่า
เดือนละครั้ง จ านวน 214 คน (53.5%) ไปกับเพ่ือนมากกว่า 5 คน จ านวน 145 คน (36.3%) 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการประมาณ 200-399 บาท จ านวน 185 คน (46.3%) แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิงของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จากการบอกเล่าของเพ่ือน 
จ านวน 219 คน (54.8%) สาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการสถานบันเทิง ได้แก่ เมื่อมีโอกาส
พิเศษ จ านวน 229 คน (57.25%) ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานบันเทิงส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ช่วยกันจ่าย จ านวน 275 คน (68.8%) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สถานบริการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพ่ือน จ านวน 262 คน (65.5%) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ บรรยากาศของสถานบันเทิง จ านวน 201 คน (50.3%) 
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ปัจจัยจิตวิทยาของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า  

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านแรงจูงใจ 

n=400 
แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถานบันเทิง X  S.D. ความคิดเห็น 

 ตัดสินใจใช้เพราะรสชาต ิอาหารอร่อย ดนตรีเพราะ บรรยากาศเป็นกันเอง 4.06 .913 เห็นด้วย 
 ตัดสินใจใช้เพราะตอบสนองความเป็นตัวตนของท่าน 3.79 .876 เห็นด้วย 
 ตัดสินใจใช้เพราะแสดงถึงความมรีสนิยมของท่าน 3.53 1.055 เห็นด้วย 
 ตัดสินใจใช้เพราะสนิทสนมกับพนักงาน 2.90 1.123 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะเกรงใจเพื่อน 2.82 1.115 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะเจอดารา บุคคลที่มีช่ือเสียง 2.71 1.176 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะท าให้รู้สึกภาคภมูิใจ เป็นที่ยอมรับของเพื่อน 2.67 1.216 ไม่แน่ใจ 
 ตัดสินใจใช้เพราะไม่อยากแปลกแยกจากกลุ่ม 2.56 1.181 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.13 0.73 ไม่แน่ใจ 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการผับและสถาน
บันเทิง รอบสถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
ในระดับ ไม่แน่ใจ ( X = 3.13, S.D. = 0.73) กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย กับ 
การตัดสินใจใช้เพราะรสชาติอาหารอร่อย ดนตรีเพราะ บรรยากาศเป็นกันเอง ( X = 4.06, S.D. = 
0.913) รองลงมาคือ ตอบสนองความเป็นตัวตนของตนเอง ( X = 3.79, S.D. = 0.876) และน้อยที่สุด 
ได้แก่ ตัดสินใจใช้เพราะแสดงถึงความมีรสนิยมของตนเอง ( X = 3.53, S.D. = 1.055) 

 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

n=400 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเท่ียวผับและสถานบนัเทิง X  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

รู้ข้อมูลของสถานบันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน ์เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน ์ 3.79 .979 เห็นด้วย 
รู้ข้อมูลของสถานบันเทิงจากเว็บไซต/์อินเทอร์เน็ต 3.56 1.012 เห็นด้วย 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์หน้าผับหรือสถานบันเทิงนั้น ๆ 3.23 1.022 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานของสถานบันเทิงนั้น ๆ 2.93 1.082 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อแผ่นพับ/ โบชัวร์ 2.61 1.094 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทย ุ 2.57 1.086 ไม่แน่ใจ 
รู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 2.54 1.114 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.03 0.78 ไม่แน่ใจ 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิง รอบ

สถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ ( X = 3.03, 
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S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย 2 ข้อ 
ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของสถานบันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน์ ( X = 3.79, S.D. = 
0.979)  และข้อมูลข่าวสารของสถานบันเทิงจากเว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต ( X = 3.56, S.D. = 1.012) 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้  

n=400 

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเท่ียวผับและสถานบันเทิง X  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

ความสนุกสนานจากการเที่ยวครั้งที่แล้วท าให้ท่านมาเที่ยวผบัและสถานบันเทิงนี้อีก 3.89 .808 เห็นด้วย 
เพราะความอยากรู้อยากเห็นท าให้ท่านไปเที่ยวผับและสถานบันเทิง 3.36 1.126 ไม่แน่ใจ 
ช่ืนชอบของเพื่อนๆ ท่านจึงเท่ียวผบัและสถานบันเทิง 3.15 1.171 ไม่แน่ใจ 
เมื่อท่านได้ข่าวว่ามีผับแห่งใหมเ่ปดิให้บริการ ท่านมักไปทดลองใช้บริการ 3.07 1.088 ไม่แน่ใจ 
เมื่อท่านเกิดความรูส้ึกเหงาและเปล่าเปลี่ยนท่านมักไปเที่ยวผับและสถานบันเทิง 2.94 1.237 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.28 0.85 ไม่แน่ใจ 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับการเที่ยวผับและสถานบันเทิง รอบสถานศึกษา

ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ ( X = 3.28, S.D. = 
0.85) มีเพียงข้อเดียวที่กลุ่มตัวอย่าง แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย ได้แก่ ความสนุกสนานจากการเที่ยว
ครั้งที่แล้วท าให้ท่านมาเที่ยวผับและสถานบันเทิงนี้อีก ( X = 3.89, S.D. = 0.808)   
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้านทัศนคติ  

n=400 

ทัศนคติต่อการใช้บริการผับและสถานบนัเทิง X  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับเพื่อน 4.02 .729 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงสร้างความสนุกสนาน 3.91 .832 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการพักผ่อนจากการเรยีน  3.72 .943 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงช่วยคลายเครียดได ้ 3.72 .831 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ได้พบเพื่อนใหม่ 3.62 .926 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ไดร้ับประสบการณ์ใหม ่ 3.61 .875 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการท าลายสุขภาพท้ังผู้ทีด่ื่มและไม่ดื่ม 3.59 1.089 เห็นด้วย 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ไดรู้้จักคู่รัก คู่เดท 3.46 1.064 ไม่แน่ใจ 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้เกิดความสามคัคีในกลุ่มเพื่อน 3.19 .960 ไม่แน่ใจ 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้เสียการเรียน 2.88 1.165 ไม่แน่ใจ 
การเที่ยวผับและสถานบันเทิงท าให้ท่านเป็นคนทันสมยัในสายตาของเพื่อน 2.80 1.123 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.49 0.58 ไม่แน่ใจ 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการเที่ยวผับและสถานบันเทิง รอบสถานศึกษา
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ ( X = 3.49, S.D. = 
0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย มากท่ีสุดได้แก่  การเที่ยว
ผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับเพ่ือน ( X = 4.02, S.D. = 0.729)  รองลงมาได้แก่ การเที่ยว
ผับและสถานบันเทิงสร้างความสนุกสนาน  ( X = 3.91, S.D. = 0.832) และน้อยที่สุด ได้แก่ การเที่ยว
ผับและสถานบันเทิงเป็นการท าลายสุขภาพทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่ม  ( X = 3.59, S.D. = 1.089) 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษา  ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คณะวิชา ชั้นปี ประเภทของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา และกลุ่มบุคคลที่
นักศึกษาพักอาศัยด้วยของนักศึกษา ปรากฏผลดังนี้  

เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงข้อเดียวคือ ความถี่ในการใช้บริการ  

คณะวิชา และชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง
รอบสถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ  
ช่วงเวลาในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงของนักศึกษา ตามแปร
ปัจจัยทางจิตวิทยาได้แก่ แรงจูงใจในการเที่ยวผับ การรับรู้ข่าวสารในการเที่ยวผับ การเรียนรู้ในการ
เที่ยวผับ ทัศนคติในการเที่ยวผับ ปรากฏผลดังนี้ 

ด้านแรงจูงใจในการเที่ยวผับ ด้านการรับรู้ข่าวสารในการเที่ยวผับ ด้านการเรียนรู้ในการ
เที่ยวผับ และด้านทัศนคติในการเที่ยวผับ มีความสัมพันธ์หรือมีความแตกต่างกับพฤติกรรมการใช้
บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร คือช่วงเวลาเริ่มใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ส่วนความถี่ในการใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีความ
แตกต่างกับพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ข้อค้นพบดังนี้  

พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานบันเทิงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการสถานบันเทิงวัน
ใดก็ได้ที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียน เวลาในการใช้บริการสถานบันเทิงเฉลี่ยต่อครั้ง 2-3 ชั่วโมง และออกไปใช้
บริการน้อยกว่าเดือนละครั้ง  ทั้งนี้เป็นเพราะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองยังเป็นนักศึกษาหาก
พรุ่งนี้ไม่มีเรียนท าให้สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะตื่นสายไปเรียนไม่ทัน ท าให้เป็น
เหตุผลให้นักศึกษาเลือกไปเที่ยววันนี้มากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก    
นันทไพบูลย์ และวิภวาณี แซ่พัว (2550) ที่ว่า นักศึกษามักไปในวันศุกร์ซึ่งพรุ่งนี้ไม่มีเรียน ช่วงเวลา 
20.01-22.00 น. ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการเที่ยวสถานบันเทิง 1-2 ครั้งต่อเดือน แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังคงตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนจึงท าให้ส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวสถาน
บันเทิงในเวลาที่ไม่กระทบต่อการเรียน  แตกต่างจากงานวิจัยของนิภาวรรณ  ค าแสน และรณฤทธิ์ 
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แก้วรากมุข (2558) พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ จะใช้เวลาเที่ยวกลางคืน 3-4 ชั่วโมงนิยมออกไปเที่ยววัน
ศุกร์ และออกไปเที่ยวกลางคืน 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เรียนแล้ว จึงท าให้ช่วงเวลาในการเที่ยว
ยาวนานกว่า และถ่ีกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีภารกิจจะต้องเรียนหนังสือและยังคงใช้เงินจากผู้ปกครอง 

ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะออกไปใช้บริการ
เมื่อมีโอกาสพิเศษและสังสรรค์สนุกสนานกับเพ่ือนเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัชชา มณีวงศ์ (2550), อศัลยา คุ้มรักษ์ (2547) และธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม (2547) พบว่า วัตถุประสงค์
ในการใช้บริการ ได้แก่ ผ่อนคลายความเครียด เพ่ือได้รับประสบการณ์ใหม่ และอยากรู้อยากเห็น ทั้งนี้
เป็นเพราะ ความเชื่อ หรือความคิดของนักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า สถานบันเทิงเป็นที่ผ่อนคลาย เมื่อเข้า
ไปใช้บริการสามารถท าให้ตนเองมีความสุขลืมเรื่องเครียดต่าง ๆ มีเพลงให้ฟัง ได้พบปะเพ่ือนฝูง พูดคุย
แลกเปลี่ยนกันได้ อาจกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงเห็นสถาน
บันเทิงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่พบปะเพ่ือนฝูงเพ่ือสังสรรค์สนุกสนาน คลายความเครียด 

การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถาน
บันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษา พบว่า  

เพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเพศ
ชายใช้บริการมากกว่านักศึกษาเพศหญิง ได้แก่ สัปดาห์ละครั้ง ส่วนเพศหญิงใช้บริการน้อยกว่าเดือน
ละครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะ เพศชายคิดว่าการเที่ยวกลางคืนนั้นจะเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนในกลุ่มจึงออกไป
เที่ยวกลางคืนเพ่ือให้เพ่ือนได้เห็นว่าตนนั้น สามารถออกมาเที่ยวกลางคืนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรรณพ ชัยประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิงในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
นิภาวรรณ ค าแสน และ รณฤทธิ์ แก้วรากนุช (2558) ที่พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เที่ยวกลางคืนของนักศึกษา 

คณะวิชาที่ศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง  ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาที่เรียนคณะศิลปศาสตร์ ใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาบ่อยครั้งกว่าคณะ
นิติศาสตร์โดยใช้บริการมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์  ในขณะที่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ใช้บริการ
น้อยกว่าเดือนละครั้งเป็นส่วนใหญ่  ส่วนคณะที่มาใช้บริการก่อนคณะอ่ืน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ โดย
เริ่มใช้บริการในช่วงเวลา 18.00-20.00 น. ส าหรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน 
ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์  เมื่อพิจาณาด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ พบว่า คณะนิติศาสตร์ที่มี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยจ่ายน้อยกว่า 200 บาทต่อครั้ง ส่วนคณะที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้มากที่สุด ได้แก่ 
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจโดยจ่ายครั้งละ 600 บาทขึ้นไป ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาแต่
ละคณะจะมีวัฒนธรรมหรือมีสังคมมีแบบอย่างเป็นของตนเอง เช่น คณะเศรษฐศาสตร์จะมีวัฒนธรรม
ที่นานๆ จะออกมาใช้บริการสถานบันเทิง จึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานบันเทิง แต่ละ
ครั้งสูงกว่าคณะนิติศาสตร์ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าว
ว่า ปัจจัยวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  

ชั้นปีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 มีความถี่ในการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ สัปดาห์ละครั้ง, มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และเดือน
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ละครั้ง ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้บริการน้อยกว่าเดือนละครั้ง และเริ่มใช้บริการในช่วงเวลาเย็น 
18.00-20.00 น. ในขณะที่นักศึกษาปีที่ 2 ส่วนมากเข้ามาใช้บริการ 20.01-22.00 น. และ 22.01-
24.00 น. และช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น นักศึกษาปีที่ 1 เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ต่อครั้งน้อยกว่า 200 บาท ทั้งนี้เป็นเพราะ นักศึกษาปีที่ 1 เป็นนักศึกษาใหม่ เพ่ิงข้ามพ้นมาจาก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงยังอาจเคยชินอยู่ในสังคมของนักเรียนที่เห็นว่าสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่
ไม่ควรย่างกายเข้าไป ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เริ่มมีความแก่กล้าและมีสังคมและมีเพ่ือนที่มี
แนวคิดเดียวกัน และเห็นว่าการเที่ยวสถานบันเทิง เพ่ือเป็นการคลายเครียดจากการเรียน ผลการวิจัย
นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotlet and Keller (2012) กล่าวว่า  ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer 
characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางสังคม โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นของสังคม
จะมีสถานะเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
กระตุ้นที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ท าให้สมาชิกของสังคมมีพฤติกรรมการซื้อที่
คล้ายกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตวิทยากับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษาของนักศึกษา พบว่า  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง
รอบสถานศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ รสชาติของอาหารอร่อย ดนตรีที่เปิดหรือที่เล่นไพเราะถูกใจ 
บรรยากาศเป็นกันเอง และตอบสนองความต้องการส่วนตัวตลอดจนแสดงถึงรสนิยมของตน แรงจูงใจ
เหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ในเรื่องช่วงเวลาในการ
เริ่มใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของพิบูล ทีปะปาล (2546) ที่กล่าวว่า 
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั้น เกิดจากผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนให้ได้รับความพอใจและเกิดจากความต้องการเด่นไม่ซ้ าใครหรือคล้อยตามกัน 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารในการเที่ยวผับและสถานบันเทิง  เช่น รู้ข้อมูลข่าวสารของ
สถานบันเทิงจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน์ หรือจากเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต การรับรู้ข่าวสาร
เหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง ทั้งนี้ เป็นเพราะ ใน
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ ผับและสถานบันเทิง
ท าการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณากิจการของตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีกทั้ง
เพ่ือนนักศึกษาที่เคยใช้บริการผับและสถานบันเทิงเหล่านั้นได้เผยแพร่ข่าวสารบนสังคมออนไลน์ เมื่อ
นักศึกษาได้อ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่นี้ก็จะเก็บข้อมูลไว้ในความจ าของตน  เมื่อมีความต้องการใช้
บริการจึงใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การรับรู้ข่าวสารเหล่านี้ถือเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิด
การใช้บริการได้เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tu & McIsaac (2002) พบว่า ผู้ใช้เห็นว่า 
เฟซบุ๊คนั้นง่ายในการแสดงออกทางความคิด/ความรู้สึก เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้สึก
และอารมณ์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊คเป็นการสื่อสารที่อยู่บนพ้ืนฐานของการ
ใช้ข้อความตัวอักษรแต่สามารถใช้สื่อผสมอ่ืน เช่น ภาพ  เสียง  สัญลักษณ์สื่ออารมณ์ได้ ให้ความรู้สึก
เป็นส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเช่นเดียวกันก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ยั งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) และ Kotler & Keller (2012) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคเลือกรับรู้ 
และให้ความสนใจกับสิ่งเร้าจ านวนมากมายที่ค้นพบ หลังจากนั้น ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อโดย



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

34 

ผ่านกระบวนการตัดสินใจย่อย  5 ประการ  คือ การตัดสินใจในตราสินค้ า (Brand Decision)          
การตัดสินใจเลือกผู้ขาย  (Vendor Decision) การตัดสินใจด้านปริมาณ  (Quantity Decision)       
การตัดสินใจด้านเวลา  (Timing Decision) และการตัดสินใจด้านวิธีการช าระเงิน  (Payment-
Method Decision) 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ในการเที่ยวผับและสถานบันเทิง เช่น ความสนุกสนานจากการเที่ยว
ครั้งที่แล้วท าให้กลับมาใช้บริการสถานบันเทิงนี้อีก  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและ
สถานบันเทิง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์ โค้วตระกูล (2533) และสคิฟฟ์แมน และคานุก 
(Schiffman & Kanuk, 2000) กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้บริโภค คือกระบวนการซึ่งผู้บริโภคได้รับรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อ การอุปโภคบริโภค และหลังจากที่ผู้บริโภคซื้อและอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเลือกซื้อหรืออุปโภคการบริโภค
ครั้งต่อไป  

ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ การเที่ยวผับและสถานบันเทิงเป็นการสังสรรค์กับเพ่ือน สร้างความ
สนุกสนาน เป็นการพักผ่อนจากการเรียน ช่วยคลายเครียด ได้พบเพ่ือนใหม่ และประสบการณ์ใหม่ 
ทัศนคติเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิง เนื่องจากนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีทัศนคติการเที่ยวผับและสถานบันเทิงในทางบวก ส่งผลต่อการเที่ยวสถานบันเทิงเหล่านั้นเป็น
สิ่งที่ดี ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของกรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ (2538) ที่กล่าวว่า หากผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใด ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความชอบพอและมีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นั้น
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ จึงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการซื้อขึ้นในที่สุด โดยเรียกว่า 
ผู้บริโภคนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โมไนย แมนสรวงรัตน์ (2553) 
พบว่า นักศึกษามีทัศนคติในทางบวกต่อการเที่ยวผับ คือ มองเห็นว่า การเที่ยวผับไม่ได้เสียหายอะไร 
จึงท าให้มีพฤติกรรมไปทางบวกด้วย คือ ท าให้ตัดสินใจเที่ยวผับได้บ่อยกว่าผู้ที่มีทัศนคติในทางลบ 
เนื่องจากทัศนคตเิป็นตัวก าหนดรูปแบบของพฤติกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ส าหรับสถานบริการ  จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การใช้บริการผับและสถานบันเทิง ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง สามารถน าผลการวิจัย
ไปวางแผนการตลาด หรือท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง   

1.1 ควรจัดรายการส่งเสริมการขายในวันที่พรุ่งนี้ไม่เรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย
ให้นักศึกษาที่ออกมาเที่ยวผับและสถานบันเทิงได้ตัดสินใจใช้บริการสถานบริการของตนง่ายขึ้น  จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมมาเที่ยวในวันที่พรุ่งนี้ไม่ต้องไปเรียน เช่น ในวันศุกร์หรือวัน
เสาร์ ไม่ต้องกังวลกับการเที่ยวสถานบันเทิง เพราะไม่มีเรียนในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นสถานบันเทิงควรจัด
รายการส่งเสริมการขาย อาทิ จัดแสดงมินิคอนเสิร์ต ส าหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันขึ้นปีใหม่และ
วันคริสต์มาส อาจจัดรายการแจกของสมนาคุณ จับสลากลุ้นรับของรางวัล หรืออาจจัดบริการทีวีเพ่ือ
ถ่ายทอดรายการพิเศษต่าง ๆ เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้บริการแบบครบถ้วน การจัดกิจกรรม
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ต่าง ๆ ในวันที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียนเป็นการกระท าที่ไม่กระทบกระเทือนการเรียนของนักศึกษาหรือส่งผล
กระทบน้อยกว่าการไปเที่ยวในวันที่มีเรียน  

1.2 ควรปิดร้านตามที่กฎหมายก าหนด ผลจากการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ เข้าใช้
บริการในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. ดังนั้น สถานบริการควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือจูงใจให้
เข้ามาใช้บริการเร็วขึ้น เช่น จัดโปรโมชั่นแลกของที่ระลึก ส่วนระยะเวลาหลังเที่ยงคืน ที่มีนักศึกษาเข้า
มาใช้บริการน้อย แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่เที่ยวดึก ดังนั้นสถานบริการที่อยู่รอบ
สถานศึกษาควรน าไปพิจารณาปิดบริการให้เร็วเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้กลับบ้านไป
พักผ่อน  

1.3 ควรจัดท าห้องส าหรับร้องเพลงกลุ่มขนาด 5-6 คน จากผลการวิจัยพบว่า สถาน
บริการที่นักศึกษานิยมใช้บริการ ได้แก่ ร้านคาราโอเกะ โดยมาใช้บริการกับกลุ่มเพ่ือนประมาณ 5-6 คน 
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะควรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยการสร้างบรรยากาศการ
ตกแต่งร้าน ให้มีลักษณะนั่งแล้วสบายไม่อึดอัด  ระบบแสงสีเสียงควรเหมาะกับการร้องเพลง  และควร
จัดท าห้องขนาดส าหรับ 5-6 คน เพ่ือรองรับ ผู้ใช้บริการที่มาเป็นกลุ่ม และปรับปรุงเครื่องเสียงให้ตรง
ตามระดับเสียงผู้ขับร้องและใช้ไมโครโฟนที่มีคุณภาพอย่างนี้ ทั้งนี้ ห้องที่จัดท าต้องดูดซับเสียงเพ่ือ
ป้องกันการสะท้อนของเสียง และการรบกวนห้องข้าง ๆ 

2. ส าหรับสถาบันการศึกษา 
2.1  จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเที่ยวผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของ

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มาจากต้องการความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจาก       
การเรียน เพ่ือจะได้ประสบการณ์ใหม่ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ไม่ให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และรู้จักการป้องกันตนเองจากการเที่ยวผับและสถานบันเทิง  

2.2 สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น การเล่นกีฬา    
การเล่นดนตรี และประเมินภาวะความเครียดของนักศึกษาเป็นระยะ จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
สร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษาให้มีความสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ จัดอาจารย์ดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด คอยให้ค าปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหาและควรมีเวลาให้นักศึกษาที่มีปัญหา
อย่างเต็มที ่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งเที่ยวกลางคืน

และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลและหาแนวทางป้องกันในอนาคต โดยท าการศึกษา
ในลักษณะเชิงคุณภาพ เพราะจะได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพมากขึ้น เช่น สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการเพ่ือให้
เห็นภาพและแนวคิดการด าเนินธุรกิจ  

2.  ควรมีการศึกษาในเรื่องอิทธิพลของสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการ
เลือกใช้สถานบันเทิง เพราะในปัจจุบันสังคมออนไลน์เข้ามีมีอิทธิพลหรือเข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนในยุคปัจจุบันมากข้ึน  

3.  ควรศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ ในการด าเนินธุรกิจผับและสถาน
บันเทิงโดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ กรณีศึกษาผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา        
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ที่ประสบความส าเร็จได้ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับต้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจผับและสถานบันเทิงต่อไป 

4.  ควรศึกษาวิจัยตัวแปรอ่ืน ๆ  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบันเทิง เช่น 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps เป็นต้น โดยอาจหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  

5.  ควรศึกษาวิจัยที่มีขอบเขตเจาะจงเกี่ยวกับสถานบันเทิงประเภทต่าง ๆ  เช่น ท าการ
วิจัยพฤติกรรมการใช้บริการคาราโอเกะ พฤติกรรมการใช้บริการร้านนั่งชิลล์ หรือ พฤติกรรมการใช้
บริการร้านเหล้าปั่น เป็นต้น ขอบเขตในการท าวิจัยอาจเป็นรอบสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือ ตามจังหวัดต่าง ๆ ก็ได้ 
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บทคัดย่อ 
            การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความต้องการ ระดับความอยู่ดีมีสุข และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวน 
400 ตัวอย่าง และแบ่งตามสัดส่วนของประชากรแยกตามประเภทอุตสาหกรรม และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความต้องการรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความอยู่ดีมีสุขรวม
ทุกด้านในระดับสูง ระดับความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการรวมทุกด้านของ
พนักงาน ยกเว้นความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรวมทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : 
            ความต้องการ ความอยู่ดีมีสุข 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to the level of need, the level of well-being and the 
relationship between the level of need and the level of well-being of factory workers at 
Pathum Thani Province. Questionnaires were used to collect information from workers in the 
industrial sector at Pathum Thani province. The sample size was calculated from the formula 
of Taro Yamane, the confidence level of 95% number 400 samples and divided by the 
proportion of the population classified by industry. And using simple random sampling. The 
study found that employees are needs to moderate. The staff are well-being high level. Level 
well-being is related to the needs level of employees. Except for level well-being about the 
environment have not a good relationship with the requirements of staff. 
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ความส าคัญของปัญหา  
 ปัจจุบันผู้บริหารพยายามพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะสามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ โดยเพ่ิมการลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบเทคโนโลยี แต่กลับไม่ให้ความส าคัญ
ในการสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในด้านทรัพยากรมนุษย์มากนัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรที่ท าให้เกิดความร่วมมือ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพ่ือสร้างสินค้าและบริการที่ ดี เพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้ใช้บริการ และองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือ การที่ผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญและสนใจในด้านความอยู่ดีมีสุขในการท างานของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และ
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 จากสภาวการณ์ที่กล่าวมาพบได้ว่า การปรับตัวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมของประเทศท าให้
เกิดเมืองอุตสาหกรรมขึ้น มีการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ และเกิดผลกระทบ
ติดตามมาจากความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ความเรียบง่ายพอเพียงของชีวิตเริ่ม
ลดลงและถูกทดแทนด้วยวัตถุนิยม สังคมแบบตะวันตก การแข่งขัน การเอาเปรียบ การอยุติธรรมของ
คนในสังคม เพ่ือมุ่งหวังจะให้ชีวิตของตนประสบความส าเร็จมั่งมีด้วยเงินทอง วัตถุสิ่งของมีค่าที่เป็น
ค่านิยมของสังคมเมืองที่เป็นผลจากการเกิดเมืองอุตสาหกรรม อีกทั้งปัญหาสังคมที่ติดตามมา อาทิ 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ มากมาย ซึ่ง
น่าจะเป็นผลพวงมาจาก ความมุ่งมั่นที่ต้องการความส าเร็จ มุ่งต้องการอ านาจ เงินทอง บารมี ต าแหน่ง 
หน้าที่การงาน ตามระบบทุนนิยม เสรีนิยม จากวัฒนธรรมต่างประเทศ ท าให้วิถีชีวิตที่ดีงาม พึ่งพากัน
ช่วยเหลือกันของสังคมไทยเสื่อมถอยลง บุคคลแต่ละคนย่อมมีระดับความสุขท่ีแตกต่างกัน พนักงานที่
มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีจะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ พัฒนาสติปัญญา สามารถดึง
ศักยภาพที่มีมาใช้ได้อย่างเต็มที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน  ซึ่งจะสามารถ
เข้าใจถึงธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  อันจะน ามาสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อีกทั้งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดี ดังนั้นองค์กรจึงต้องมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผ่านการท างานด้วยความสุข (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2552) การท างานในปัจจุบันที่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ความส าเร็จ ก่อให้เกิดแรงกดดันแก่
คนท างาน จึงดูเหมือนว่าความส าเร็จและความสุขนั้นสวนทางกัน  
 ดังนั้นการศึกษานี้จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการและความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 
โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและมีแรงงาน
ที่ท างานภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากเหมาะกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และท าการศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิดที่เก่ียวกับ ความอยู่ดีมีสุข ตามแนวทางของส านักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ 
(2545) และสาลินี เทพสุวรรณ์ (2550) และทฤษฎีความต้องการ 3 ประการ (Three Needs Theory) 
ของ McClellan (1961) และแนวคิดของ วราวิทย์ คะษาวงศ์ (2551) เพ่ือศึกษาบุคลิกลักษณะของผู้
ที่ต้องการความส าเร็จว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรตามแนวคิดของส านักงาน
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พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติว่าเป็นอย่างไร ระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร องค์กรบริหารงานบุคคลอย่างไรให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด
ปทุมธานี เป็นอย่างไร 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุข พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุขพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและระดับความอยู่ดีมีสุข พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยนี้ศึกษาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจ านวน 268,564 คน (ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด, 2558) ประกอบด้วยโรงงานจ านวน 3,646 โรงงาน แยกตามประเภทอุตสาหกรรมได้ 21 
ประเภท ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้จ านวน 399.41 หรือประมาณ 400 ตัวอย่าง และแบ่งตามสัดส่วนของประชากรแยก
ตามประเภทอุตสาหกรรม และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกจาก
พนักงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรงงานแยกตามอุตสาหกรรมที่เลือกเป็นตัวอย่าง ได้แก่ 
พนักงานฝ่ายการผลิตและพนักงานฝ่ายส านักงานอย่างละเท่ากัน  
 เครื่องมือการวิจัย 
 แบบประเมินความอยู่ดีมีสุข การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือประเมิน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความอยู่ดีมีสุขเป็นการประเมินทัศนคติ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก 
บุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของตนเองที่เกี่ยวกับ บุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จ บุคลิกลักษณะ
ของผู้ที่มีความต้องการความผูกพัน และบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการอ านาจ แบ่งเป็น 5 ระดับ 
จากระดับ 1 – 5 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด – เห็นด้วยมากท่ีสุด และส่วนที่สองความอยู่ดีมีสุข โดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขของตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
มีหลักประกันชีวิต การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง การ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีอิสรภาพ การมีความภาคภูมิใจ และการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 
แบ่งเป็น 5 ระดับ จากระดับ 1 – 5 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด – พึงพอใจมากที่สุด  
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 แบบประเมินความต้องการ การศึกษานี้ ใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จ ความต้องการและความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยใช้แบบสอบถามแบบ check list 2) ข้อมูลบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความต้องการ
ความส าเร็จ และความต้องการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 – 5 (เห็นด้วยน้อยที่สุด – เห็นด้วยมากที่สุด) และ 3) ข้อมูล
ความอยู่ดีมีสุข พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 – 5 (พึงพอใจน้อยที่สุด – พึงพอใจมากที่สุด)  
 การเก็บข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยนี้ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการ โดยใช้สถิติ  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่าของระดับของค่าเฉลี่ย และการแปลความหมาย 
ดังนี้ ถ้าเห็นด้วยมากที่สุดแสดงว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความสัมพันธ์ และอ านาจสูง 
จนถึงเห็นด้วยน้อยที่สุดแสดงว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความสัมพันธ์ และอ านาจต่ า
ระดับ 2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความอยู่ดีมีสุข โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยก าหนดค่าของระดับของค่าเฉลี่ย และการแปลความหมาย โดยก าหนดค่าของระดับของค่าเฉลี่ย 
และการแปลความหมายดังนี้ ถ้าพึงพอใจมากที่สุดแสดงว่าอยู่ดีมีสุขมากที่สุดจนถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
แสดงว่ามีความอยู่ดีมีสุขน้อยที่สุด และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและ
ระดับความอยู่ดีมีสุข โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation และทดสอบ
สมมุติฐาน โดยใช้ค่า Sig (2-tailed) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ระดับความต้องการ 3 ด้านได้แก่ ความต้องการด้านความส าเร็จ ความ
ต้องการด้านความผูกพัน ความต้องการด้านอ านาจ และระดับความอยู่ดีมีสุข 8 ด้าน ได้แก่ การมี
หลักประกันชีวิต การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ ง การ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีอิสรภาพ การมีความภาคภูมิใจ และการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 
และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการกับระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงระดับความต้องการของพนักงาน 
 

ความต้องการของพนักงาน ค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของ
พนักงาน 

ความต้องการรวม 3.58 ปานกลาง 
ความต้องการด้านความส าเร็จ 4.03 สูง 
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ 3.78 สูง 
ความต้องการด้านอ านาจ 2.94 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงระดับความต้องการของพนักงาน พบว่าพนักงานมีความต้องการรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 คะแนน แสดงว่าพนักงานต้องการก าหนด
เป้าหมายเองบางเรื่อง ไม่ชอบความเลื่อนลอยไร้เป้าหมายในบางครั้ง ไม่ก าหนดเป้าหมายง่ายหรือยาก
เกินไป บางครั้งต้องการสิ่งย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานบ้าง ต้องการรู้ว่าตนเองท างานได้ดี
เพียงใดบ้างบางเรื่อง พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพให้ยั่งยืนกับบางคน ต้องการให้
บุคคลอ่ืนชื่นชอบตัวเองบางเรื่อง สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคมและการพบปะสังสรรค์
บางครั้ง แสวงหาการมีส่วนร่วมด้วยการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหรือองค์กรบ้าง แสวงหาโอกาสในการ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนบ้าง ชอบการแข่งขันในสถานการณ์ที่มีโอกาสให้ตนเองครอบง า
คนอ่ืนบ้าง และสนุกสนานในการเผชิญหน้าหรือโต้แย้งต่อสู้กับผู้อื่นบางเรื่อง 
 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านความต้องการความส าเร็จ พบว่าพนักงานมีความต้องการด้าน
ความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คะแนน แสดงว่าพนักงานมีการวางแผน มีการ
ตั้งเป้าหมายในระดับสูง เมื่องานที่ปฏิบัตินั้นประสบความส าเร็จมีความภาคภูมิใจมาก มีความพยายาม
มากในการที่จะปฏิบัติงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา มีความรับผิดชอบสูงในการ
ปฏิบัติงาน ชอบความท้าทายความสามารถของตนเองมาก เลือกทีมงานจากความสามารถของบุคคล
เป็นอันดับแรก มีก าลังใจที่ดีไม่ท้อถอยหากงานเกิดความล้มเหลว มุ่งผลส าเร็จของงานมากกว่ารางวัล 
และมีการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ด้านความต้องการความสัมพันธ์ พบว่าพนักงานมีความต้องการ
ความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 คะแนน แสดงว่าพนักงานชอบบรรยากาศที่เป็น
มิตรสัมพันธ์ ชอบท างานที่ต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานเป็นคณะหรือทีมได้ดี 
พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม มีความปรารถนาที่จะได้รับความอบอุ่น
และการรับรองจากบุคคลอ่ืน ค านึงถึงจิตใจของผู้ร่วมงานในองค์กรเป็นส าคัญ มีความสนใจเอาใจใส่
กับความรู้สึกบุคคลอ่ืนอย่างจริงจัง ชอบสถานการณ์ในการร่วมมือในการปฏิบัติงานมากกว่าการ
แข่งขัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและหลีกหนีปัญหาสังคม ต้องการการยอมรับและความเข้าใจจาก
ผู้ร่วมงาน ต้องการแสวงหาการมีส่วนร่วมในการร่วมท ากิจกรรมกับกลุ่ม ต้องการมีความเป็นมิตรไมตรี
ต่อบุคคลอ่ืน มีความเกรงกลัวต่อการถูกปฏิเสธ กังวลใจต่อการถูกตีค่าทางสังคม และค าวิจารณ์ของ
บุคคลอ่ืน และเลือกทีมจะพิจารณาถึงผู้ที่มีความสนิทสนมกับตนเองก่อนเป็นส าคัญ และด้านความ
ต้องการอ านาจ พบว่าพนักงานมีความต้องการอ านาจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 
คะแนน แสดงว่าพนักงานเลือกปฏิบัติงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองบางครั้ง อยากมีอิทธิพล
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เหนือกว่าบุคคลอ่ืนบางครั้ง ชอบให้ข้อแนะน ากับบุคคลอ่ืนบางครั้ง มีบทบาทในการควบคุม 
ครอบครองอ านาจในการปฏิบัติงานบางครั้ง ชอบท างานกับบุคคลที่ตนเองรู้สึกเหนือกว่าบุคคลอ่ืน
บางครั้ง มุ่งที่จะท างานให้ดีมีประสิทธิภาพดีเด่นกว่าบุคคลอ่ืนบางครั้ง ต้องการเป็นหัวหน้าหรือผู้น า
ของกลุ่มงานหรืองค์กรบางครั้ง พึงพอใจหากสามารถท าให้บุคคลอ่ืนท าตามที่ตนเองต้องการได้
บางครั้ง ยึดมั่นและใช้อ านาจเพ่ือรักษาระเบียบในการท างานขององค์กรบางครั้ง เป็นผู้น าในการ
ตัดสินใจบางครั้ง ชอบการเผชิญหน้าหรือโต้แย้ง ต่อสู้ กับบุคคลอ่ืนบางครั้ง พยายามท าให้ผู้อ่ืนมี
ความเห็นคล้อยตามไปตามที่ตนคิดบางครั้ง ให้ความส าคัญกับอ านาจ การเคารพเชื่อฟังบางครั้ง 
แสดงออกเพ่ือให้เป็นที่รู้จักบางครั้ง ชอบท าให้ตนเองเด่นในกลุ่มหรือองค์กรบางครั้ง แสวงหาบารมี 
ชื่อเสียง เกียรติยศบางครั้ง และชอบให้บุคคลที่อยู่รอบข้างศรัทธา จงรักภักดี ให้การสนับสนุนบางครั้ง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 
 

ความอยู่ดีมีสุข ค่าเฉลี่ย ระดับความอยู่ดีมี
สุข 

ความอยู่ดีมีสุขรวม 3.86 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่น 4.12 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 4.04 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีหลักประกัน 3.97 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 3.93 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน 3.87 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีความภาคภูมิใจ 3.73 สูง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีอิสรภาพ 3.65 ปานกลาง 
ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีชุมชนเข้มแข็ง 3.57 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน พบว่าพนักงานมีความอยู่ดีมีสุข
รวมทุกด้านในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 คะแนน แสดงว่าพนักงานมีหลักประกันในชีวิตที่ดี
มาก มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีครอบครัวที่อบอุ่นมาก อยู่ในชุมชนที่ดีและมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีมาก มีอิสรภาพในชีวิตมาก มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง และมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมะเป็นประจ า 
 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล าดับจากระดับความอยู่ดีมีสุขมากไปน้อย พบว่าความอยู่ดี
มีสุขด้านครอบครัวมีระดับคะแนนสูงสุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คะแนน แสดงว่า 
พนักงานมีคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมีงานท า คนในครอบครัวรักใคร่กันไม่ทะเลาะหรือหึง
หวงกัน ลูกขยันท ามาหากินและพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวมีผัวเดียวเมียเดียว และคนในครอบครัวมีเวลา
ให้กัน รองลงมาคือด้านการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง พบว่าพนักงานมีความอยู่ดีมีสุขด้านการมี
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คะแนน แสดงว่าพนักงานมี
สุขภาพจิตดีมาก มีร่างกายแข็งแรงมาก มีอายุยืน มีการปลูกสมุนไพรไว้รักษาเวลาเจ็บป่วย และไม่มี
โรคประจ าตัว และต่อมาคือด้านการมีหลักประกัน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเข้าถึงธรรมะ ด้านความ
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ภาคภูมิใจ ด้านการมีอิสรภาพ และด้านชุมชนเข้มแข็ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.97, 3.93, 3.87, 3.73, 
3.65 และ 3.57 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการกับระดับความอยู่ดีมีสุข 
 

ความอยู่ดีมี
สุข 

ความต้องการ 
รวม 

ความต้องการ 
ความส าเร็จ 

ความต้องการ 
ความสัมพันธ์ 

ความต้องการ 
อ านาจ 

Pearson 
Correla 

tion 

Sig. Pearson 
Correla 

tion 

Sig. Pearson 
Correla 

tion 

Sig. Pearson 
Correla 

tion 

Sig. 

ความอยู่ดีมี
สุขรวม 

.312* .00
0 

.320* .000 .301* .000 .318* .000 

การมี
หลักประกัน
ชีวิต 

.219* .00
1 

.220* .001 .185* .006 .263* .000 

การมีร่างกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

.295* .00
0 

.262* .000 .288* .000 .254* .000 

การมี
ครอบครัวที่
อบอุ่น 

.299* .00
0 

.285* .000 .318* .000 .239* .000 

การมีชุมชน
เข้มแข็ง 

.233* .00
1 

.208* .002 .187* .005 .245* .000 

การมี
สิ่งแวดล้อมที่
ด ี

.110 .10
3 

.137 .043 .124 .065 .091 .177 

การมี
อิสรภาพ 

.212* .00
2 

.261* .000 .221* .001 .241* .000 

การมีความ
ภาคภูมิใจ 

.324* .00
0 

.315* .000 .283* .000 .362* .000 

การเข้าถึง
ธรรมะ 

.196* .00
3 

.253* .000 .219* .001 .226* .001 

 
 หมายเหตุ *ระดับนัยส าคัญ 1% 
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 จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านกับความต้องการรวม
ทุกด้านของพนักงาน พบว่าระดับความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการ
รวมทุกด้านของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation 
เท่ากับ .312 ยกเว้นความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรวมทุก
ด้านแสดงว่า เมื่อพนักงานมีระดับความอยู่ดีมีสุขเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลท าให้ระดับความต้องการของ
พนักงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านของความอยู่ดีมีสุขพบว่า 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีหลักประกันชีวิตมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .320, .301 และ .318 ตามล าดับ แสดงว่า 
การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีหลักประกันชีวิตของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับ
ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .262, .288 และ .254 ตามล าดับ แสดงว่า การ
เปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการ
ด้านความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .285, .318 และ .239 
ตามล าดับ แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวที่อบอุ่นของพนักงาน
จะมีผลท าให้ระดับความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีชุมชนที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .208, .187 และ .245 ตามล าดับ แสดง
ว่า การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีชุมชนที่เข้มแข็งของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับ
ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมี อิสรภาพมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .261, .221 และ .241 ตามล าดับ แสดงว่า 
การเปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีอิสรภาพของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านความภาคภูมิใจมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้าน
ความส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .315, .283 และ .362 ตามล าดับ แสดงว่า การ
เปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านความภาคภูมิใจของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการเข้าถึงธรรมะมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการด้านความ
ส าเร็จ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากับ .253, .219 และ .226 ตามล าดับ แสดงว่า การ
เปลี่ยนแปลงในระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการเข้าถึงธรรมะของพนักงานจะมีผลท าให้ระดับความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 แต่ระดับความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการ
ด้านความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน แสดงว่า เมื่อ
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลต่อระดับความต้องการความส าเร็จ ความต้องการ
ความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน 
 
อภิปรายผล 

ด้านความต้องการความส าเร็จ พนักงานมีความต้องการด้านความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 
เนื่องมาจากผลการศึกษา พบว่าพนักงานมีคุณลักษณะของผู้ที่ต้องการความส าเร็จตามแนวคิดของ 
McClelland (1961) ที่กล่าวว่าบุคคลที่ต้องการมีผลงานและบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา ความ
ต้องการความส าเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นี้ จะเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีความ
ปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้
ได้ มีความสบายใจเมื่อประสบผลส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว เช่นเดียวกับ 
Henry A. Murrey (1938) ที่กล่าวว่าบุคคลจะปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วโดยความตั้งใจจะท าให้
ได้ผลที่ดีสุด มีการจัดการและควบคุม ความคิดและวัสดุสิ่งของได้รวดเร็วและอิสระ สามารถเอาชนะ
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคได้ด้วยมาตรฐานที่ดีเลิศ ตั้งใจท างานเพ่ือจะแข่งขันเอาชนะผู้อ่ืนให้จงได้และ
มักจะเพ่ิมความนับถือตนเองด้วยประสบการณ์แห่งความส าเร็จของตน ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติของการ
เป็นผู้ที่มีความต้องการความส าเร็จสูง ส่วนความต้องการด้านความสัมพันธ์ พบว่าพนักงานมี
คุณลักษณะของผู้ที่มีความต้องการความสัมพันธ์ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland 
(1961) ที่กล่าวว่า ผู้มีความต้องการความผูกพันจะมีคุณลักษณะพยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
และมิตรภาพให้ยั่งยืน อยากให้บุคคลอ่ืนชื่นชอบตัวเอง สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคมและ
การพบปะสังสรรค์ และแสวงหาการมีส่วนร่วมด้วยการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหรือองค์กร เช่นเดียวกับ 
วราวิทย์ คะษาวงค์ (2551) ที่ได้สรุปลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูง ว่าจะปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
เมื่อได้รับสัมพันธภาพที่ดี มีแนวโน้มรักษาสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ร่วมงานหรืองค์กร การพยายาม
ฟ้ืนฟูสัมพันธภาพที่ถูกท าลาย รักความสามัคคี ชอบท างานเป็นทีม พอใจในการให้ความร่วมมือ 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เรียนรู้ ความสัมพันธ์ทางสังคมได้รวดเร็ว ยึดติดกับสัมพันธภาพส่วนบุคคลที่มี
อยู่ แสวงหาสถานการณ์ที่เปิดโอกาสเพ่ือความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การพบปะสังสรรค์ การพูดคุย 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือองค์กร เอาใจใส่และให้ความส าคัญกับความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีความพอใจจากการเป็นที่รักจากผู้อ่ืน ต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืน กลัวการถูกปฏิเสธ 
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การตีค่าจากสังคม และแสดงออกถึงความรักต่อผู้ อ่ืนและต้องการความรักตอบแทน และความ
ต้องการด้านอ านาจ ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของพนักงานมีความต้องการด้านอ านาจมีลักษณะ
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (1961) ที่ได้กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการอ านาจจะมีคุณลักษณะที่
ต้องการจะควบคุมผู้อ่ืน อยากมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน ชอบ
แนะน า ชอบแสดงความคิดเห็น พยายามให้ผู้อ่ืนเป็นไปตามที่ตนคิด และชอบแสวงหาต าแหน่งผู้น า 
อาจมาจากสาเหตุของความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละองค์กรที่ไม่เหมือนกันในการเลื่อนขั้น ที่อาจ
พิจารณาจากความสามารถ หรือจากความอาวุโส หรือจากวุฒิการศึกษา หรือระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น 
อีกทั้งยังอาจมาจากความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยที่มีลักษณะเป็นแบบการอุปถัมภ์ การให้เกรียติ
ผู้ใหญ่และการถือหลักอาวุโส จึงอาจท าให้มีลักษณะของความต้องการอ านาจแตกต่างกันและอาจท า
ให้ความต้องการด้านไม่มากนักเมื่อเทียบกับความต้องการด้านความส าเร็จและด้านความสัมพันธ์ 

ด้านความอยู่ดีมีสุข พบว่าพนักงานมีความอยู่ดีมีสุขด้านการมีครอบครัวและด้านร่างกาย
จิตใจในระดับสูง เพราะ ลักษณะเด่นของคนไทยที่ให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นหลัก รองลงมาคือ
ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ถือว่าเป็นความอยู่ดีมีสุขข้ันพื้นฐานของสังคม ดังนั้นพนักงานท างานหา
รายได้มาส่วนใหญ่น าเงินรายได้นั้นมาดูแลครอบครัวของตนเป็นหลัก แสดงว่าพนักงานมีรายได้
เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายดูแลครอบครัวของตนได้ อีกทั้งยังมีรายได้เพียงพอ หรือมีสวัสดิการที่
เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย ซึ่งเมื่อร่างกายดี ครอบครัวดีย่อมส่งผลท าให้สุขภาพจิตใจดีไปด้วย 

แต่ในส่วนของความอยู่ดีมีสุขด้านชุมชนและด้านอิสรภาพของพนักงานผลปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม 
สังคมเมืองซึ่งส่งผลท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากการพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในชุมชนเริ่มลดน้อยถอยลงไป ประกอบกับการเลือกใช้หรือการด าเนิน
ชีวิตที่มีข้อจ ากัดทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบทางสังคมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตที่
ตามอ าเภอใจได้นั้นในปัจจุบัน ซึ่งพนักงานต้องท างานแข่งกับเวลา แข่งขันกันในด้านการงาน การเรียน 
ท าให้ไม่มีเวลาหรือไม่ได้คิดที่จะท าอะไรที่ต้องการอย่างจะท า เช่น ต้องการไปท่องเที่ยว ต้องการนอน
ตื่นสาย ต้องการพักผ่อน ซึ่งไม่สามารถท าได้ตามใจที่ต้องการ ท า ให้พนักงานคิดว่าความสุขด้าน
อิสรภาพของตนลดลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านกับความต้องการรวมทุกด้านของพนักงาน 
พบว่า ระดับความอยู่ดีมีสุขรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการรวมทุกด้านของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ รติ บ ารุงญาติ และมานพ ชูนิล (2557) ศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท างานของพนักงาน อาจเป็นผลมาจากเมื่อพนักงานมีความอยู่ดีมีสุขในด้านครอบครัว ร่างกาย
และมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีจิตใจที่ดีย่อมส่งผลต่อความต้องการหรือแรงจูงใจในการท างานของพวก
เขาในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกัน แต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานมีปัญหาครอบครัว หรือมีสุขภาพร่างกายไม่
ดี ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจและน าไปสู่การขาดแรงจูงใจในการท างานที่จะท าให้งานเหล่านั้นประสบ
ความส าเร็จได้ แต่ความอยู่ดีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมของพนักงานกลับไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความต้องการด้านความส าเร็จ ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการอ านาจของพนักงาน 
อาจเป็นสาเหตุมาจากการที่พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือไม่มี
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เวลาที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากพนักงานให้เวลากับการท างาน ครอบครัว 
เป็นส่วนใหญ่ และเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปที่พนักงานจะมีส่วนในการแก้ไขหรือ
ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้ จะท าให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งผลท าให้สิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของพนักงานในทุกด้าน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดรูปแบบการท างานที่ท าให้เกิดความท้าทายและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิด
ความต้องการด้านอ านาจมากขึ้น เพราะลักษณะของพนักงานที่มีแรงจูงใจนี้จะมีแรงขับที่ท าให้
พนักงานแสดงความสามารถหรือการกระท าการใด ๆ ในทิศทางที่ตนก าหนดไว้โดยพยายามที่จะ
ควบคุมและมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน แสดงออกให้เห็นในลักษณะของการแข่งขันในทุกสถานการณ์ ชอบ
การแข่งขัน และใฝ่หาสถานภาพหรือต าแหน่งของตนให้เหนือกว่าผู้อ่ืนเสมอ จะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. ควรก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกหรือการพิจารณารับคุณสมบัติส าหรับบุคคลที่จะรับเข้า
ท างาน โดยพิจารณาจากระดับของความอยู่ดีมีสุขพ้ืนฐานทั้ง 8 ด้านเพ่ิมจากคุณสมบัติด้านความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับงานที่องค์กรต้องการ เพ่ือให้องค์กรได้รับ
บุคลากรทีพ่ร้อมท างานและมีแรงจูงใจสูงในการปฏิบัติงาน จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรในอนาคต 
 3. ควรสร้างรูปแบบ วิธีการท างานให้พนักงานสามารถมีอิสรภาพในการคิด การท างานมาก
ยิ่งขึ้น เช่นการลดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ วิธีการท างานใหม่ 
ซึ่งจะท าให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น และที่ส าคัญพนักงานจะมีระดับ
ความสุขด้านการมีอิสรภาพสูงขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของเขา และส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรในอนาคต  
 4. ควรส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมในการท างานขององค์กรที่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจใน
การท างาน การอยากท างาน การอยากทุ่มเทให้กับการท างาน เช่น การให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบห้องท างาน ห้องประชุม บริเวณโดยรอบองค์กร และรู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กบัองค์กรและสังคมรอบองค์กร 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัย เชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ส าเร็จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2557 – 2558  จ านวน 117  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยการหาความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Enter  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ในภาพรวม

มีความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.36, S.D.= .54) โดยที่นิสิตปริญญาเอกมีความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ในระดับสูง (X̅ = 3.58, S.D.= .31) ส่วนนิสิตปริญญาโทมีความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ในระดับปานกลาง (X̅= 3.31, S.D.= .58) 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เรียงตามล าดับมากไปน้อย  ได้แก่ คุณลักษณะของนิสิต รองลงมาคือ ความรู้และทักษะ
การท าวิจัยของนิสิต และ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ ในระดับต่ า (r = 0.297, 0.254 และ 0.243 ตามล าดับ)  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  พบว่า 
คุณลักษณะของนิสิตส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานจาก 7 ปัจจัยได้ดังนี้ 
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     Ŷ  = 1.342 +.-371 X1* + .161 X2 - .274 X3 + .195 X4 - .187 X5 + .198 X6 - .052 X7  
     Z  =  .303X1* + .14 X2 - .209 X3 + .207X4 - .238 X5 + .194 X6 - .065 X7 
 
ค าส าคัญ : 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study were to 1) study level of success in conducting 
graduate students’ thesis 2) find relationship between factors and success in 
conducting graduate students’ thesis and 3) analyze factors affecting success in 
conducting graduate students’ thesis. Survey Research was undertaken as research 
methodology. Sample included 117 Graduate and Doctoral students from Faculty of 
Education, Mahasarakham University, graduated in the academic year 2014 – 2015. 
Research instrument was a 5-rating-scale questionnaire, reliability was 0.93. 
Frequency, Percentage, Average, Standard deviation, Multiple correlation and 
Multiple regression by ENTER method was used for data analysis.  

Result of the study revealed that 
1. In terms of level of success in conducting graduate students’ thesis, 

overall had level at a moderate level (X̅ = 3.36, S.D. = .54).  The doctoral students 
had level of success in conducting thesis at a high level (X̅ = 3.58, S.D. = .31) and 
graduate students had level of success at a moderate level (X̅= 3.31, S.D. = .58).   

2. There are three factors relating to success in conducting graduate 
students’ thesis which is statistically significant at .01. It can be put in a descending 
manner as students’ characteristics, students’ knowledge and research skills and 
thesis advisors. These three factors had low relationship with success in conducting 
graduate students’ thesis (r = 0.297, 0.254 and 0.243 accordingly). 

3. In terms of factors affecting success in conducting graduate students’ 
thesis, students’ characteristics significantly affected success in conducting graduate 
students’ thesis with statistical significance at level 0.05. Equation for predicting success 
in conducting graduate students’ thesis, including Raw-score-equation and Standard-
score-equation, can be formulated by using 7 factors as follows; 
    Ŷ  = 1.342 +.-371 X1* + .161 X2 - .274 X3 + .195 X4 - .187 X5 + .198 X6 - .052 X7  
    Z  =  .303X1* + .14 X2 - .209 X3 + .207X4 - .238 X5 + .194 X6 - .065 X7 
 
Keywords : 
 Factors Affecting of Success, Graduate Students, Thesis 
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ความส าคัญของปัญหา 
 วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) เป็นเอกสารรายงานการ

วิจัยที่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตร เป็นงานชิ้นส าคัญของการศึกษาในหลักสูตรที่มีการบังคับให้ท าวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตต้อง
ท าการค้นคว้าหาค าตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิธีและมีผลงาน
ที่ได้มาตรฐานตามแต่ละหลักสูตรก าหนด (สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) จึงจะ
ส าเร็จการศึกษาได้ การท าวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ ประการแรก เพ่ือพัฒนา
ความเป็นนักวิชาการ โดยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักวิชาการเต็มตัวจากการท า
วิทยานิพนธ์ ประการที่สอง เพ่ือพัฒนาทักษะในการวิจัยจากการลงมือปฏิบัติจริง และประการที่สาม 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางปัญญา จากกระบวนการคิดและกระบวนการทางปัญญาที่นิสิต
ต้องใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ กล่าวได้ว่า การท าวิทยานิพนธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้นิสิต
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่นิสิต
นักศึกษามีความภาคภูมิใจ และวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยเป็นผลงานที่เปลี่ยนแนวคิดและวิถีชีวิตของ
นิสิตนักศึกษาได้ Kerchner (1994 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) จึงเป็น
ความส าคัญของการท าวิทยานิพนธ์อย่างแท้จริง 
 อย่างไรกต็าม การท าวิทยานิพนธ์ถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยพบว่ามีนิสิตนักศึกษาจ านวนมากในทุกสถาบันที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  เนื่องจากท า
วิทยานิพนธ์ไม่ส าเร็จ ปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความสูญเสียทางการศึกษา กล่าวคือ ไม่สามารถผลิต
ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูญเสีย
ทั้งเวลา ทรัพยากร งบประมาณ ก าลังแรงงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบันที่สังคมภายนอกมองว่า ขาดคุณภาพ หรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ทางการศึกษา อีกทั้งการมีจ านวนนิสิตนักศึกษาตกค้างสะสมเพ่ิมขั้นเรื่อย ๆ นั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งในแง่ของการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา ในแง่ของภาระงานในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ ในแง่
ของการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายของนิสิตศึกษา และที่ส าคัญปัญหานี้ยังอาจส่งผลกระทบถึงคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ที่ท าด้วย (ทรงธรรม ธีรกุล, 2547) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกัน 
จากสถิติของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มีจ านวนของนิสิตเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2556 
จ านวนมากที่ยังไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด มากกว่าร้อยละ 50 ของนิสิตที่เข้า
ศึกษา ทั้งที่คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดาย หาแนวทางที่จะส่งเสริมพัฒนา
นิสิตและช่วยเหลือนิสิตแก้ปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงเป็นประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัญหานี้ 
มีสาเหตุชัดเจนมาจากอะไร สิ่งที่คณะและหลักสูตรพยามให้การช่วยเหลือนิสิตนั้นมาถูกทางหรือไม่  
           จากข้อมูลและความเป็นความส าคัญข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะบริบทของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือเป็นการบ่งชี้ว่า มีตัวแปรใดบ้างที่เป็นสาเหตุของความส าเร็จในการท า
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วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางที่จะพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความส าเร็จ 
ในการท าวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับใด 

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.  เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 – 2558 จ านวน 290 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ใช้การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากเกณฑ์ร้อยละของทาโร่ยามาเน่ 
(1973) ซึ่งกล่าวว่า หากมีประชากรหลักร้อยให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15% – 30% ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ า 30 % ของประชากร จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามหลักสูตรและสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างมหาบัณฑิต 94 คน และดุษฎีบัณฑิต 23 คน รวม 117 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 
พิจารณาจาก 1) ระยะเวลาในการศึกษา 2) ระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และ 3) การตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย          
1) ปัจจัยด้านนิสิต ได้แก่ คุณลักษณะของนิสิต ความรู้และทักษะการท าวิจัยของนิสิตและสิ่งสนับสนุน
ในกระบวนการท าวิจัยของนิสิต 2) ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา และ 3) ปัจจัยด้านสถาบัน ได้แก่ นโยบายของสถาบัน การบริหารหลักสูตร และการบริการ
ทางการศึกษาของสถาบัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ โดยมีขั้นตอนการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์จากเอกสาร
ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้างข้อค าถามส าหรับปัจจัยในแต่ละด้าน ได้แก่ด้านนิสิต ด้าน
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อาจารย์ที่ปรึกษาและ ด้านสถาบัน โดยสร้างด้านละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรง ด้วยดัชนี IOC และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC > 0.5 ซึ่งพบว่า ข้อ
ค าถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าแบบสอบถามไป try out และวิเคราะห์ค่าอ านาจ
จ าแนก ด้วยวิธี Item-total correlation โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก 0.2 ขึ้นไป ซึ่ง
พบว่า แบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25 - 0.84 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค โดยพบว่า แบบสอบถามส าหรับนิสิต
มีความเชื่อม่ัน 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา2557-
2558 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 หลังจากรวบรวมข้อมูล พบว่ามีบางหลักสูตรได้จ านวน
ข้อมูลจากบัณฑิตไม่เพียงพอตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านระบบออนไลน์ โดย
ใช้ Google form ในเดือนพฤษภาคม 2559 จนได้ข้อมูลที่เป็นไปตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 1) การศึกษาระดับความส าเร็จ
ของการท าวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   2) การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation) ระหว่าง ตัวแปรปัจจัย และระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จ
ในการท าวิทยานิพนธ์  3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Enter 
 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ พิจารณาได้จากตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การให้ค่าคะแนนความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  
 
ตัวแปรความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ที่ได้ ป.โท ป.เอก 

1) ระยะเวลาใน 
การศึกษา 

 

1. จบภายใน 2 ปี 
2. จบภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี 
3. จบภายใน 3 ปีครึ่ง - 4 ปี   
4. จบภายใน 4 ปีครึ่ง - 5 ปี 
5. ไม่จบภายใน 5 ปี แต่ใช้การเทียบ
โอนรายวิชาเข้ามาเรยีนใหม ่

1. จบภายใน 3 ปี 
2. จบภายใน 3 ปีครึ่ง - 4 ปี 
3. จบภายใน 4 ปีครึ่ง - 5 ปี   
4. จบภายใน 5 ปีครึ่ง - 6 ปี 
5. ไม่จบภายใน 6 ปี แต่ใช้การเทียบ
โอนรายวิชาเข้ามาเรยีนใหม ่

5 
4 
3 
2 
1 

2) ระดับคุณภาพของ 
   วิทยานิพนธ์ 
 

1. ดีมาก 
2. ด ี
3. ผ่าน 

1. ดีมาก 
2. ด ี
3. ผ่าน 

5 
3 
1 

3) การตีพิมพ์
วิทยานิพนธ ์

1. วารสารนานาชาต ิ
 
 
 
 

1. วารสารนานาชาติที่อยู ่
   ฐาน Scopus , ISI หรือ 
   วารสารวิชาการระดับ 
   นานาชาติตามประกาศของ 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5 
 
 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

55 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
ตัวแปรความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ที่ได้ ป.โท ป.เอก 

 2. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 

2. วารสารนานาชาติ ที่ได้รับการ
รับรองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 
 

3. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
หรือ รายงานสบืเนื่องจาก การ
ประชุมระดับนานาชาต ิ

3. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 3 

4. วารสารระดับชาติ  4. วารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2
หรือ รายงานสบืเนื่องจาก การ
ประชุมระดับนานาชาต ิ

2 

5. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
ระดับชาต ิ

5. วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมระดับชาต ิ

1 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการศึกษาระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 117 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ระดับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ ์

N X̅ S.D. แปลผล 
ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาเอก 23 3.31 .49 ปานกลาง 
2. ปริญญาโท 94 3.58 .65 สูง 

ภาควิชา 
    

1. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 42 3.40 .39 ปานกลาง 
2. จิตวิทยาและการแนะแนว 3 3.33 .58 ปานกลาง 
3. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 3.22 .43 ปานกลาง 
4. หลักสตูรและการสอน 27 3.36 .40 ปานกลาง 
5. วิจัยและพัฒนาการศึกษา 21 3.60 .79 สูง 
6. วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 9 2.85 .69 ปานกลาง 

รวม 117 3.36 .54 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 2 ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ในภาพรวมมีความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปานกลาง (X̅ =3.36 
S.D.= .54) โดยที่นิสิตปริญญาเอกส่วนใหญ่ มีความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับสูง ( X̅  = 
3.58, S.D.= .31) ส่วนนิสิตปริญญาโทส่วนใหญ่มีความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปานกลาง 
(X̅  = 3.31, S.D.= .58) เมื่อพิจารณาตามภาควิชาพบว่า ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษามี
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ในระดับสูง (X̅ =3.60, S.D. = .79) รองลงมาคือ ภาควิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา (X̅ =3.40) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (X̅ =3.36, S.D. = .40) ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว (X̅ =3.33, S.D. = .58) ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (X̅ =3.22, 
S.D. = .43) และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (X̅ =2.85, S.D. = .69) ตามล าดับ  

 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที ่3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 
X1 1               

X2 .647** 1             
X3 .650** .618** 1           

X4 .389** .471** .584** 1         
X5 .359** .414** .495** .334** 1       
X6 .368** .531** .589** .492** .721** 1     
X7  .187 .340** .412** .345** .624** .637** 1   
Y .297** .254**     .103 .243** -.044 .142 .009 1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 7 ด้านกับความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ า โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 มี 3 ปัจจัย คือ คุณลักษณะของนิสิต (X1) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r=.297) 
รองลงมาคือ ความรู้และทักษะการท าวิจัยของนิสิต (X2) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r=.254) และ 
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (X4) ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r=.243) 
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 3.  ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  ผลวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 7 ด้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  อ านาจการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

ในการท าวิทยานิพนธ์ โดยใชว้ิธี Enter 
 

ตัวแปร b 𝜷 SE b t 
X1 .371 .303 .163 2.275* 
X2 .161 .140 .154 1.049 
X3 -.247 -.209 .172 -1.441 
X4 .195 .207 .106 1.837 
X5 -.187 -.238 .108 -1.722 
X6 .198 .194 .157 1.261 
X7 -.052 -.065 .099 -.527 

R  =  .444 SE est   =  .495 F   =   3.432 ** 
R 2 =  .197      a    = 1.342  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัยแต่ละด้าน
ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีค่าเท่ากับ .444 โดยตัวแปร
พยากรณ์ทั้ง 7 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  ร้อยละ 19.7 ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญแต่ละปัจจัยในรูปคะแนนดิบ (b) มีค่าตั้งแต่ -.247 ถึง .371 และในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(β) มีค่าตั้งแต่ -.209 ถึง .303  โดยพบว่า มี 1 ปัจจัย คือคุณลักษณะของนิสิต (X1) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยใช้
ปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์  ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้ 
     Ŷ  = 1.342 +.-371 X1* + .161 X2 - .274 X3 + .195 X4 - .187 X5 + .198 X6 - .052 X7  
     Z  =  .303X1* + .14 X2 - .209 X3 + .207X4 - .238 X5 + .194 X6 - .065 X7 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยที่ศึกษาระดับความส าเร็จของการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาจาก 
ระยะเวลาในการศึกษา คุณภาพวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ จะเห็นว่า ในภาพรวมมี
ความส าเร็จในระดับปานกลาง โดยที่ระดับปริญญาเอกมีความส าเร็จสูงกว่าระดับปริญญาโท ซึ่งหาก
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พิจาณาอย่างแท้จริงแล้ว คะแนนความส าเร็จที่ต่ า เนื่องมาจากระยะเวลาในการศึกษาที่ใช้ระยะ
เวลานาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากส่วนใหญ่ผู้เรียนมีงานประจ า จึงอาจจะท าให้การแบ่งเวลาในการท า
วิทยานิพนธ์เป็นเรื่องยาก สอดคล้องกับ ธิดาพร ประทุมวี (2553) ที่กล่าวว่า นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ เป็นผู้มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานประจ าควบคู่ไปกับการศึกษาท าให้ไม่มีเวลา              
ที่จะทุ่มเทกับการท าวิทยานิพนธ์อย่างเต็มที่ ในขณะที่ความเป็นจริงแล้วการท าวิทยานิพนธ์ไม่ว่าใน
ระดับใด นักศึกษาจ าเป็นต้องอุทิศเวลาให้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาที่ดี           
จึงกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์ และสอดคล้องกับ นุกุล บ ารุงไทย 
(2544) ซึ่งศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการใช้เวลาเรียนเกินกว่าที่หลักสูตรก าหนดของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พบว่า นิสิตขาดการท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง ความอดทนในการท าวิทยานิพนธ์น้อย 
ไมมีความตั้งใจในการท าวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นท าวิทยานิพนธ์ช้าและไม่มีการแบ่งเวลาที่ดี  

2. จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของนิสิตมีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือ ความรู้และทักษะการท าวิจัยของนิสิต 
และ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มาจากตัวนิสิตผู้ท าวิจัยเอง โดยเฉพาะความรู้และทักษะของนิสิต             
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ที่ระบุถึงคุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและครอบคุลมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

3. จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของนิสิต เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีนัยส าคัญ 
เนื่องจาก คุณลักษณะต่าง ๆ ของนิสิต ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ
ของตัวนิสิตเอง ส่งผลต่อการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ที่ดี โดยไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจาก    
แหล่งอ่ืน ๆ ก็สามารถบรรลุความส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้อง ธิดาพร ประทุมวี (2553) ที่ศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เห็นด้วยในระดับมาก ว่าการบริหารจัดการตนเองของ
นักศึกษา เป็นปัจจัยความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
สมจิตร์ แก้วมณี (2551) ที่ศึกษาปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตัวและความพร้อมของนักศึกษา และ
งานวิจัยของ เยาวรักษ์ ทองพุ่ม (2551) ซึ่งศึกษาตัวแปรจ าแนกกลุ่มความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิต เป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถจ าแนกกลุ่มความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ได้  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ยังท านายความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ได้น้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความส าเร็จของการท าวิทยานิพนธ์เกิดมาจากหลายปัจจัย
และงานวิจัยครั้งนี้ยังศึกษาไม่ครอบคลุมปัจจัยทั้งหมด 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

59 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า คุณลักษณะของนิสิต เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท าวิทยานิพนธ์ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะภายในของนิสิตมากข้ึน 
เช่น หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนและการท างานของนิสิต 

2. ผลวิจัยสะท้อนถึงศักยภาพของนิสิต ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักและเร่งหาแนวทาง
แก้ปัญหา เช่น ศักยภาพในการท าวิจัย และศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3. ผลวิจัยสามารถเป็นสารสนเทศให้กับหลักสูตร ภาควิชา คณะ และบัณฑิตวิทยาลัยใน
การก ากับดูแล วางแผนปรับปรุงการท างานในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีต่อความส าเร็จในการท า

วิทยานิพนธ์เพ่ือให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย 
2. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3. ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะกระบวนการ
ท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาวิทยานิพนธ์ส าเร็จได้ตามก าหนดเวลา และเป็นวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 2) สร้างและทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิต
ปริญญาบัณฑิต วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 23 คน  

เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้ เรียนและสมรรถนะการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาบัณฑิต และแบบทดสอบวัดความคิดวิจารณญาณ แบบวัด 
Cornell Critical Thinking test, Level Z สถิติที่ใช้ในการวิจัย คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนจากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ด้วยค่าสถิติ 
t-test (Dependent Samples) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต การเรียนการสอน
แบบผสมผสาน 2 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียน และการเรียนการสอนออนไลน์ 
ส่วนประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การทบทวนเนื้อหาในภาคปฏิบัติ 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบการจัดการเรียนรู้  การสอบภาคทฤษฎีผ่านระบบการจัดการ
เรียนรู้ การแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยลงในกระดานสนทนา ผู้เรียนประชุมกลุ่มหรือท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันโดยใช้ห้องสนทนา ผู้เรียนซักถามปัญหาจากผู้สอนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ เรียน
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้  และผู้สอนตรวจสอบผลงาน และให้คะแนนผ่าน
ระบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 11 ขั้น 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนแบบโครงงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ABSTRACT 
This research was aimed to: 1) study the components of development of a 

model of blended learning using project-based learning to increase critical thinking 
ability for undergraduate students, and 2) research and develop a model of blended 
learning using project-based learning to increase critical thinking ability for undergraduate 
students. The sample was 23 undergraduate students in Chulalongkorn University.  

The instruments of this research included the questionnaires of the student’s 
characteristic, attitude and information and communication technology competency 
and The Level Z Cornell Critical Thinking Tests. The statistic and data analysis included 
mean, standard deviation, t-test for Dependent Samples.  

The finding was as followers: 
1. The components of blended learning using project-based learning to 

increase critical thinking ability for undergraduate students were the blended learning 
composed of two models defined as: traditional classroom, and online learning; online 
learning method composed of eight components were review the practical content 
submit work that has been assigned via the learning management system test theory via 
learning management system  comments or questions to the via learning management system 
group meetings or group activities together by using chat rooms via learning management 
system students ask problem to the instructor via learning management system students 
exchange their learning via learning management system instructor correct students work 
and scoring via learning management system ,project-based learning, and critical 
thinking process composed of 11 steps.  

2. The samples were taught by a model of blended learning using project-
based learning to increase critical thinking ability for undergraduate students were 
higher than pretest score at .01 level of significance. 
 
Keywords : 

Blended learning, Project-based learning, Critical thinking 
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ความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่  21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นยุคแห่งการแข่งขัน
ทางสังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) 
ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการ
รู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่  21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (The Globalization) ที่ได้เกิดวิวัฒนาการ
ความก้าวหน้าในทุกๆมิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง 
วิจารณ์ พานิช (2555) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) 
หรือเรียกย่อ ๆ  ว่า เครือข่าย P21 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ขึ้น 
สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อ ๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

- 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
- 4C ได้ แก่  Critical Thinking ( การคิ ดวิ เ คราะห์ )  Communication ( การสื่ อสาร ) 

Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ 
และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) หรือการประชุมในเวที
ระดับชาติ นานาชาติ หรือการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิต  อุดมคติไทย พบว่า 
ยุคปัจจุบันมีความต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของ
บัณฑิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ท าให้บัณฑิตรุ่นใหม่
จ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล  ซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจส าคัญ
ส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมี
ทักษะหลายด้านเพ่ือการด ารงชีวิต ดังนั้น องค์ประกอบคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ที่ส าคัญ  
ควรประกอบด้วย 

1. ด้านความรู้ 
บัณฑิตเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม มีนิสัยใฝ่รู้ มีความสามารถในการประยุกต์
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ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม และมีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ทีต่นศึกษา 

2. ด้านทักษะ 
บัณฑิตควรมีคุณลักษณะความเป็นนักคิด  มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

มีมุมมองเชิงบวก และเชิงสร้างสรรค์ มีการตีค่าและการใช้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล สิ่งที่ส าคัญที่สุด 
คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (creative thinking and problem solving) 

การออกแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมุ่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจออกแบบการ
เรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ  และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(project – based learning) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทาโครงงานตาม
ความสนใจหรือเริ่มต้นจากการก าหนดปัญหา การท าโครงงานนั้น จะช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก แนะน าการเรียนรู้ คอย
ช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างความรู้ด้วยตนเองจากการท าโครงงานที่สนใจ ได้มีโอกาสท าโครงงาน ควบคู่ไปกับการลงมือ
ปฏิบัติงานตามสภาพการณ์ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบและพัฒนา
ผลงาน 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต ในระดับปริญญาบัณฑิต ด้านคิดเป็น สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม เพ่ือการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียน
แบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญา
บัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 

2. เพ่ือสร้างและทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (research and development) ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

65 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนโดยการใช้
โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 
และการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนและสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
ปริญญาบัณฑิต 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนโดยการ
ใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญา
บัณฑิต ขั้นตอนนี้ยังคงเดิม เนื่องจากไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 

ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต 
 
เครื่องมือในการวิจัย 

1. แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้เรียนและสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตปริญญาบัณฑิต 

2. แบบทดสอบวัดความคิดวิจารณญาณ แบบวัด Cornell Critical Thinking test, Level Z 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่าง
ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ด้วยค่าสถิติ t-test (Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 

1. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย  
1.1 การเรียนการสอนเรียนในห้องเรียน (traditional classroom) ส าหรับเนื้อหา

ภาคปฏิบัติ  
1.2 การเรียนการสอนออนไลน์ (online learning) ส าหรับเนื้อหาภาคทฤษฎี และการ

ท ากิจกรรม เป็นวิธีการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้แก่ 
1) การทบทวนเนื้อหาในภาคปฏิบัติ 
2) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
3) การสอบภาคทฤษฎีผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
4) การแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยลงในกระดานสนทนา 
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5) ผู้เรียนประชุมกลุ่มหรือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยใช้ห้องสนทนา 
6) ผู้เรียนซักถามปัญหาจากผู้สอนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
7) ผู้เรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 
8) ผู้สอนตรวจสอบผลงาน และให้คะแนนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ 

1.3 การด าเนินโครงงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
1) ขั้นระบุปัญหา 
2) ขั้นออกแบบการรวบรวมข้อมูล 
3) ขั้นปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล 
4) ขั้นวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล 
5) ขั้นสรุปผล 

1.4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การนิยามปัญหา 
2) การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา และการวิเคราะห์ข้อมูล 
3) การพิจารณาความน่าเชื่อถือและการระบุความพอเพียงของข้อมูล 
4) การระบุลักษณะและการจัดระบบข้อมูล เพ่ือพิจารณาข้อสรุปอ้างอิงและข้อโต้แย้ง 
5) การสังเคราะห์ข้อมูล 
6) การประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้จากการโต้แย้งหาหลักฐานอย่าง

ยุติธรรม 
7) การศึกษาและค้นหาบางสิ่งบางอย่างจากภายนอก และสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ที่จะระบุสิ่งที่เป็นเท็จหรือไม่ยุติธรรม 
8) การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์เลือกแนวทางที่สมเหตุสมผลจาก

ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ 
9) การตั้งประเด็นที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างของแนวทาง น ามาสู่เหตุผลและท า

ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
10) การประเมินสรุปอ้างอิงเพ่ือความสมเหตุสมผลโดยมีพ้ืนฐานมาจากข้อเท็จจริง 
11) การน าเสนอความคิดเห็นที่มีโครงสร้าง ชัดเจน และมีเหตุผลซึ่งสามารถที่จะ

จูงใจผู้อ่ืนได ้
2. การสร้างและทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ

โครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต  
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน และหลังการทดลอง  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังทดลอง ( = 42.74, S.D. = 4.39) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนทดลอง (  = 32.13, S.D. = 7.20) ผลการ
ทดสอบทางสถิติ พบว่า ผลคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ

X
X
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นิสิตปริญญาบัณฑิต สามารถเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญา
บัณฑิตได ้
 
อภิปรายผล 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ข้อความเสียง (voice mail) และการประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ผสมผสาน
กับจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม (traditional education) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Coil and 
Moonen (2001) ที่กล่าวว่าการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
เผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งส่วนประกอบที่เป็นการเรียนในห้องเรียนและ
การเรียนแบบออนไลน์ โดยใช้จุดเด่นของการเรียนแบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่ างของการเรียนใน
ห้องเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Driscoll (2002) ให้นิยามของการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน ว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอนในทุกรูปแบบ เช่น วิดีโอเทป ซีดี -รอม 
การเรียนการสอนผ่านเว็บ ภาพยนตร์ เข้ากับการเรียนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน และกนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ (2548) กล่าวคือ รูปแบบของการผสมผสานการเรียนรู้ ต้องมี
ความสมดุลระหว่าง การเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบดั้งเดิม โดยใช้ ICT เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการ
เรียนรู้ โดยการเรียนออนไลน์ถูกจัดให้เป็นองค์ประกอบเพ่ือส่งเสริมในการเรียนแบบเผชิญหน้า และ
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน การส่งผ่านความรู้ การ ติดตามผู้เรียน
สม่ าเสมอ และการปรับตัวในการก่อสร้างความรู้ของผู้เรียน 

การเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนมี
วิจารณญาณเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานว่าเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การเรียนรู้ที่ท้าทายและพัฒนาความต้องการส่วนบุคคล  (Thorne, 2003) ผนวกกับแนวคิดของ 
Hargis (2005) ที่ว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการที่ผู้สอนเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับการค้นพบจาก
ค าถาม ข้อสงสัยตามความสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถค้นพบค าตอบโดยใช้การคิดกระบวนการสืบสวน
สอบสวน การค้นหา และการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งการเพ่ิมพูนกระบวนการคิด ท าให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีขึ้นได้ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตไปใช้ สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ความสะดวกรวดเร็วและการ
ยืดหยุ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียน การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่างกับระดับมัธยมศึกษา 
คือ ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาที่สนใจ หรือตามความต้องการ เนื่องจากในระดับอุดมศึกษา
ผู้เรียนเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบด้วยตัวเองและเน้นการเรียนที่ยืดหยุ่น การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่เนื่องจากในการเรียนการสอนบางรายวิชาไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ได้ทั้งหมดจึงใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการเรียนการสอน
แบบผสมผสานผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน ทั้งรายวิชา บางส่วนของเนื้อหาจัดให้มีการ
เรียนในห้องเรียนตามปกติ โดยการเรียนแบบผสมผสานนี้ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียนและการ
เรียนออนไลน์ ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
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คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ การประชุมทางไกล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ถึง
จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณของปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้มากขึ้น ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไป
ตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้น ให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น
และใช้ทักษะการคิดขั้นสูง และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกศึกษาในสิ่งที่ตน 
สนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และร่วมกันวางแผนหา
วิธีการสืบค้นหาค าตอบท าให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในกลุ่มเพ่ือน และนักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน (Project Based Learning) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาคว้าคว้างและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจโดยอาศัย
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนใดไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้น ๆ โดยมี
ครูผู้สอนคอยกระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเป็นกิจกรรมอิสระ
และพัฒนา ตนเองผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจ สามารถท างานอย่างมีระบบ   
มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้สามารถน าเสนอผลงานของตนและกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ น าเสนอผลการวิเคราะห์ การประเมินผล  
พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับผู้เรียน การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะใน
กระบวนการท างานจริง เริ่มตั้งแต่ระบุปัญหา การออกแบบการรวบรวมข้อมูล การปฏิบัติการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล จนกระทั่งสรุปผลผลงาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนช่วย
ตัวเอง มากกว่าการพ่ึงพาอาศัยผู้ อ่ืน และยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นคิด
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ เป็นต้น การใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการท าโครงงาน ผู้เรียนคิดทุกกระบวนการจนจบเป็นภาพใหญ่ และวาง
ขั้นตอนการท าโครงงานด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นคิดแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
ประเมินผลจากสถานการณ์จริงและที่ส าคัญจะต้องเรียนรู้ที่จะประเมินตนเอง ประเมินผลงานเพ่ือน 
และต้องรู้จักวิธีการน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และ
เข้าใจถึงผลงานตนเองมากขึ้น ปัญหาที่พบคือ ผู้เรียนไม่ประเมินตนเองจากความสามารถในการปฏิบัติตน 
ปัญหาที่น ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การท าโครงงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

ส าหรับผู้สอน รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต สามารถที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บทบาทผู้สอนจะต้อง
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ให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหัวข้อโครงงานเอง ศึกษาสืบค้นเองเป็นส่วนใหญ่ ในการท า
โครงงานผู้สอนต้องติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อยทุกสัปดาห์ ปัญหาที่พบคือ ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ
ไม่เพียงพอในการเป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือ ผู้เชี่ยวชาญในการท าโครงงานให้กับผู้เรียน ผู้สอนมี
เวลาไม่เพียงพอให้การตอบข้อซักถาม ตอบข้อซักถามช้า หรือไม่สามารถสืบค้นเพ่ิมเติมความรู้หรือ
แหล่งทรัพยากรให้กับผู้เรียนได้เพียงพอ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนจังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม การประชุมระดมสมอง และก าหนดยุทธศาสตร์โดยวิธีการวิเคราะห์ TOWS Matrix  
 ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่ งยืนจังหวัดปทุมธานี 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และเกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธ์ศาสตร์
ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1-5 มีความสอดคล้องกับ
ยุทธ์ศาสตร์ 5 ด้านของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)  

 
ค าส าคัญ 
 ยุทธศาสตร์  การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืน  จังหวัดปทุมธานี 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the strategies of sustainable 
Buddhist tourism in Pathum Thani province.  A qualitative method is used to collect 
information through in-depth interview, focus group, and brainstorming.  TOWS Matrix 
analysis is used to determine the strategies. 
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 The research results find that there are seven strategies used for sustainable 
Buddhist tourism in Pathum Thani province. The first strategy is to develop 
infrastructure and basic requirement of tourism. The second one is to develop and 
revive tourist spots interactively as learning sites for education in sustainable scheme. 
The third one is to develop typical products, services and supporting factors. The 
forth one is to maintain their confidences and supplement tourist activities. The fifth 
one is to encourage participation through public and private sectors. The sixth one is 
to imply people’s center into clusters of the tourist development. And the last one 
is to use public relations to boost Buddhist tourism. Five strategies, from the first to 
the fifth strategy are related to the strategy of national tourism development plan 
(B.E. 2555-2559).      
 
Keywords 
 Strategies, Sustainable Buddhist Tourism, Pathum Thani Province 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากการ
ท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวม และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม เป็นต้น  ท าให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน 
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น จากความส าคัญนี้ท าให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 17 เมษายน 2552 ให้
การท่องเทีย่วเป็นวาระแห่งชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) 
 ข้อมูลจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพฤติกรรมสนใจการท่องเที่ยวในรูปแบบความ
สนใจพิเศษ (special interest tourism) อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวแบบประชุม และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  ซ่ึงจะเห็นว่ารูปแบบ
ของการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเรียนรู้และได้
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์กิจกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ โดยประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
2554) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงพุทธถือได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษรูปแบบหนึ่ง 
 การท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการเดินทางไปยังวัดซึ่งเป็นศาสนสถานส าคัญของพุทธศาสนา
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาตั้งมั่นที่จะศึกษาสถานที่และพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงสัจ
ธรรมแห่งชีวิตด้วยจิตที่สงบมั่นคง มีความอดทนตั้งใจจริง และก าหนดจิตอยู่ที่การปล่อยวางให้       
ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไป การเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธ จึงเป็นการเดินทางที่มีความหมายล้ าค่าตาม
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หลักพุทธศาสนา กล่าวคือ ได้รับทั้งความสะอาด ความสว่าง และความสงบสุข (ชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมคธ, 2549) 
 จังหวัดปทุมธานีมีค าขวัญว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระ
ต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” (ส านักงานจังหวัดปทุมธานี, 2558) จะเห็นได้
ว่าจังหวัดปทุมธานีมีจุดเด่นที่ส าคัญที่ไม่น้อยกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ แต่ยังขาดการส่งเสริมที่เพียงพอด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่วัดวาอารามที่เป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาในจังหวัด
ปทุมธานีมีอยู่เป็นจ านวนมากถึง 186 วัด (ส านักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติ, 2557) โดยเป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดหลายวัด ได้แก่ วัดโบสถ์ (สามโคก) วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดสิงห์ วัดไผ่ล้อม วัดเจดีย์หอย 
วัดป่าภูริทัต วัดมะขาม และวัดศาลเจ้า เป็นต้น วัดส่วนใหญ่มีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่งดงาม
มีความผูกพันกับชุมชนที่มีวิถีชีวิตประจ าถิ่นด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ การตักบาตรพระร้อย การจุดลูกหนู และ พิธีสงกรานต์ เป็นต้น  
 ด้วยผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้สถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พุทธศาสนสถานในจังหวัดปทุมธานี วัดที่เป็นโบราณสถาน และ มีโบราณวัตถุ ได้รับความเสียหาย
อย่างมาก สภาพดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูคืนสภาพให้กลับมามีสภาพที่ดีดังเดิม ทั้งหมดนี้
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล และความร่วมมือของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็งกับท้องถิ่นของตนเพ่ือคงต้นทุนแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยวเชิงพุทธที่เป็นแหล่งธรรมะเพ่ือต้อนรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ปทุมธานี เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอีกด้วย คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
เชิงพุทธแบบยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นการดึงศักยภาพของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ชุมชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยชุมชน 
และเพ่ือชุมชนของจังหวัดปทุมธานี 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.   สภาพแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชนโดย
เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชนโดย
เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของ
ชุมชนโดยเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี 
 2.  เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของ
ชุมชนโดยเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีการบูรณาการวิธีการต่าง ๆ 
ได้แก่ โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ศึกษาข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์   
เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้วัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และ
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการพระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนา และเพ่ือให้ได้ร่าง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนมีความสมบูรณ์ในมิติต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้จัดประชุมระดม
สมองกับนักวิชาการที่มีความรู้ ความช านาญในด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชน
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน โดยจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
คนในชุมชน พระสงฆ์ ผู้บริหารของจังหวัดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่มีหน้าที่และรับผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยว  และ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิ จท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี  
 พื้นที่ในการศึกษา  ได้แก่ วัดในจังหวัดปทุมธานี   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in depth interview) 
     2. การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
      3. การประชุมระดมสมอง (brain storming) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) เป็นวิธีการหลักมี
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 10 ขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสารหลักฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลภาคสนามตามแหล่งที่ตั้งของวัด (แหล่งการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ) และบริบทพ้ืนที่และบริบทของชุมชน ที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการเก็บข้อมูล 
บันทึกภาพ สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกรายการ ได้แก่ ความเป็นมา ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
 ขั้นตอนที่ 3  จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้น าชุมชน และ พระสงฆ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
รับทราบถึงบริบทชุมชน การมีส่วนร่วมบริหารจัดการของชุมชน ศักยภาพของวัดในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
 ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ศักยภาพของวัด โดยสัมภาษณ์พัฒนาการจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการ
พระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนา โดยด าเนินการสัมภาษณ์ท าเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์   
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 ขั้นตอนที่ 5  จากข้อมูลที่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยจัดท าเอกสารฉบับ   
ร่าง (จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค) ของการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี 
วิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix และร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน
จังหวัดปทุมธานี  
 ขั้นตอนที่ 6  ประชุมระดมสมองกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี เพ่ือท าให้การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ให้ครอบคลุม
เนื้อหาทุก ๆ ด้าน น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมในประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะ 
 ขั้นตอนที่ 7  จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของวัดในจังหวัดปทุมธานี ส าหรับใช้ในการ
อ้างอิง ค้นคว้าทางวิชาการ หรือใช้ส าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 8  ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับภาครัฐและภาคเอกชน 
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ และได้ข้อสรุป
ส าหรับการยืนยันร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 ขั้นตอนที่ 9  สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดปทุมธานี (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบข้อมูลนโยบายของภาครัฐและเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 10  ได้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืนของจังหวัดปทุมธานี โดยท า
การปรับปรุงตามที่ได้รับข้อสังเกต และ เสนอแนะ จากข้ันตอนที่ 8 และ 9 
 

ผลการวิจัย 
   จากการจัดการประชุมเพ่ือระดมสมอง และได้น าเสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ
อย่างยั่งยืนของจังหวัดปทุมธานี ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  โดยที่ประชุมมีมติยืนยันร่าง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และทางคณะผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากที่ประชุมเพ่ือน ามาปรับปรุงให้
สมบูรณ์ตามที่การประชุมสนทนากลุ่มได้แนะน าไว้ โดยในส่วนของยุทธศาสตร์คณะผู้วิจัยได้น า
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) มาใช้เป็นโครงสร้าง
หลัก และได้ปรับเพ่ิมด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม (cluster) โดยมี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธ์ศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ ซึ่งกลยุทธ์ ต่าง ๆ ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธท่ีหลากหลาย (S1) 
2. มีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-
รามัญด้ังเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ (S2) 
3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
เส้นทางคมนาคม (S3) 
4. มีพระสงฆ์ท่ีมีวิชา ความรู้ ความสามารถ ท้ังเกจอิาจารย์ 
พระนักเผยแผ่ศาสนา ด้านเทศนาธรรม (S4) 

1. ขาดการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ (W1) 
2. ไม่มีธุรกิจการท่องเท่ียวและธรุกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวในจงัหวัดท่ีโดดเด่น 
(W2)   
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยังไม่สะดวก (W3) 
4. ขาดการบูรณาการเรื่องการท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และชุมชน (W4) 
5. ชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดการการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
5. ชุมชนมีความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีทางวัดจัดขึ้น(S5) 

บริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงพุทธ (W5) 
6. ความเสื่อมโทรมของวัดท้ังที่เกิดจากกาลเวลาและเกิดจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ (W6) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
1. นโยบายของภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
ท่องเท่ียวต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ  (O1) 
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกท าให้เข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย จะสนใจการท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อ
สุขภาพ ท้ังทางกายและใจ และแนวโน้มของการ
ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพ (ท่องเท่ียว
เชิงพุทธจึงเป็นทางเลือกท่ีดี): (O2) 
3. ธรรมชาติ สภาพภูมิสัณฐาน ท่ีเป็นเมืองแห่ง
แม่น้ าน าไปสู่การเกษตรท่ีสมบูรณ์ เหมาะสมท่ีเป็น
แหล่งทองเท่ียวเชิงพุทธ และเชิงนิ เวศ รวมท้ัง
กระแสนิยมการทัศนศึกษาทางจักรยานเป็นหมู่คณะ 
: (O3) 
4. การเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีความทุกข์ ซ่ึงมีท้ัง
ทุกข์ทางกาย และทางใจ หากมีความทุกข์แล้วมาหา
ท่ีพึ่งโดยการท่องเท่ียววัด ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดี : 
(O4) 
5. การท่องเท่ียวเชิงพุทธมีความปลอดภัยสูงกว่าการ
ท่องเท่ียวประเภทอื่น ๆ : (O5) 

 1. ภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม โบราณสถานเสียหาย เสื่อมโทรม  
     ตล่ิง ทรุด   ถนนแยก เป็นต้น (T1) 
 2. ความขัดแย้งทางการเมือง จากความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่าง
กัน      
     ท าให้ขาดความสามัคคี เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัด (T2) 
 3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง อาจท าให้คน 
     รุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม (T3) 

 
การพัฒนากลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้วย TOWS Matrix 
1) กลยุทธ์เชิงรุก (การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง) ซึ่งได้จากการน าจุดแข็งกับโอกาส (SO) 

เป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้น าจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดปทุมธานีมาแสวง
ประโยชน์จากโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก แสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก 
 

จุดแข็ง โอกาส แนวทางการพัฒนา 
1. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธ
ท่ีหลากหลาย ( S1) 
2. มีมรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย-รามัญ
ดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ (S2) 
3. ความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคม (S3) 

1. นโยบายของภาครัฐให้ความส าคัญ
กับการท่องเท่ียวตั้งแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับประเทศ  (O1) 
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก
ท าให้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะสนใจการ
ท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อสุขภาพ ท้ัง
ทางกายและใจ และแนวโน้มของการ
ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม การรักษา 

1. สนับสนุนให้มีผู้ประกอบการท่องเท่ียวเชิงพุทธใน
จังหวัดปทุมธานี 
2. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
และส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
3. โฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ท้ังในส่วน
ของแหล่งท่องเท่ียว(วัด) เกจิอาจารย์และ กิจกรรม
การท่องเท่ียว (ประเพณี วัฒนธรรม) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

จุดแข็ง โอกาส แนวทางการพัฒนา 
4. มีพระสงฆ์ท่ีมีวิชา ความรู้ 
ความสามารถ ท้ัง
เกจิอาจารย์ พระนักเผยแผ่
ศาสนา ด้านเทศนาธรรม 
(S4) 
5. ชุมชนมีความร่วมมือใน
การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีทางวัดจัดขึ้น (S5) 

สุขภาพ (ท่องเท่ียวเชิงพุทธจึงเป็น
ทางเลือกท่ีดี) : (O2) 
3. ธรรมชาติ สภาพภูมิสัณฐาน ท่ีเป็น
เมืองแห่งแม่น้ าน าไปสู่การเกษตรท่ี
สมบูรณ์  เหมาะสมท่ีเป็นแหล่งทอง
เท่ียวเชิงพุทธ และเชิงนิเวศน์ รวมท้ัง
ก ระแ ส นิ ยมก าร ทั ศน ศึ ก ษ าท าง
จักรยานเป็นหมู่คณะ : (O3) 
4. การเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีความ
ทุกข์ ซ่ึงมีท้ังทุกข์ทางกาย และทางใจ 
หากมีความทุกข์แล้วมาหาท่ีพึ่งโดยการ
ท่องเท่ียววัด ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีดี  : 
(O4) 

4. จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวท้ังทางน้ า และทางบก 
โดยทางน้ า การล่องเรือตามแม่น้ าเจ้าพระยาหรือ
คลองเพื่อเท่ียววัด และทางบกได้ท้ังการเดิน (walk 
rally) การปั่นจักรยานเพื่อเท่ียววัด 
5. สนับสนุน ผลักดัน การตลาดเฉพาะกลุ่ม ส าหรับผู้
นิยมเรื่องสุขภาพ (กาย-ใจ) ได้แก่ ทัวร์ท าบุญ-ไหว้
พระ 9 วัดทางน้ า ทัวร์ท าบุญ-ไหว้พระทางน้ าต่อด้วย
เดิน ปั่นจักรยาน ทัวร์เรียนรู้วิถีธรรมโดยการปฏิบัติ
ธรรม  เป็นต้น 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่ วนร่วมและรับผิดชอบการท่องเท่ียวโดย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีและให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
7. การสร้างตราสินค้า (brand) ให้การท่องเท่ียวเชิง
พุทธปทุมธานีเป็นท่ีรู้จักส าหรับนักท่องเท่ียว 

 
2) กลยุทธ์พัฒนา (กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน) หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส (WO) 

เป็นแนวทางที่จังหวัดมุ่งเน้นปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของตนเพ่ือฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 กลยุทธ์พัฒนา 
 

จุดอ่อน โอกาส แนวทางการพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา   
(W1) 
2. ไม่มีธุรกิจการท่องเท่ียวและ 
ธุรกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวใน
จังหวัดท่ีโดดเด่น (W2)   
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยังไม่
สะดวก (W3) 
4. ขาดการบูรณาการเรื่องการ
ท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐ เอกชน ภาค
วิชาการ และชุมชน (W4) 
5. ชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการ
จัดการการท่องเท่ียว การมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่ง 

1. นโยบายของภาครัฐให้ความส าคัญกับ
การท่องเท่ียวต้ังแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับประเทศ  (O1) 
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก
ท าให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะสนใจการ
ท่องเท่ียวทางเลือก เพื่อสุขภาพ ท้ังทาง
กายและใจ และแนวโน้มของการตื่นตัว
เรื่องสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพ การ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธจึงเป็นทางเลือกท่ีดี 
(O2) 
3. ธรรมชาติ สภาพภูมิสัณฐาน ท่ีเป็น
เมืองแห่งแม่น้ าน าไปสู่การเกษตรท่ี
สมบูรณ์ เหมาะสมท่ีเป็นแหล่งทองเท่ียว 

 1. พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับวิถีการใช้
ชีวิตของนักท่องเท่ียวเป้าหมาย  เช่น ทางทีวี
ดิจิตอล เว็ปไซต์ แอ็พพลิเคชั่นบนมือถือ เฟซบุ๊ก 
บล็อก เป็นต้น 
2. พัฒนาสนับสนุนธุรกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว
ต่างๆ 
3. พัฒนาระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่
ป้ายบอกทาง การพัฒนา/ปรับปรุงระบบขนส่ง เช่น 
ท่าเรือ ท่าน้ า ท่ารถ 
4. พัฒนาระบบการบูรณาการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
พุทธ 
5. พัฒนาระบบการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว เช่น  

 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

77 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

จุดอ่อน โอกาส แนวทางการพัฒนา 
เรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงพุทธ
(W5) 
6. ความเสื่อมโทรมของวัดท้ังที่เกิด
จากกาลเวลาและเกิดจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ (W6) 

เชิงพุทธ และเชิงนิเวศ รวมท้ังกระแส
นิยมการทัศนศึกษาทางจักรยานเป็นหมู่
คณะ (O3) 
4. วัดเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจที่ดี เนื่องจากวิถี
ชีวิตท่ีรีบเร่ง แข่งขัน สร้างความเครียด
ส่งผลต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ตามมาท้ัง
โรคทางกายและทางใจ (O4) 

สร้างพิพิธภัณฑ์ ป้ายบอกประวัติความเป็นมา ป้าย
บอกความรู้ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม  
6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
7. ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟู และปรับปรุง
วัดท่ี และภูมิทัศน์ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
8. โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
เจ้าอาวาส ชุมชน อปท ในด้านการท่องเท่ียว การ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดี เป็นต้น 

 
3) กลยุทธ์ป้องกัน (กลยุทธ์การสร้างเสริมโอกาส) หรือ กลยุทธ์จุดแข็งกับภัยคุกคาม (ST) 

เป็นแนวทางการพัฒนาที่จังหวัดใช้จุดแข็งมาลดทอนอิทธิพลของภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 กลยุทธ์ป้องกัน 
 

จุดแข็ง ภัยคุกคาม แนวทางการพัฒนา 
1. มี แหล่ งท่องเท่ี ยวเชิ งพุ ทธ ท่ี
หลากหลาย (S1) 
2. มีวัฒนธรรมไทย-รามัญดั้งเดิมท่ี
เป็นเอกลักษณ์ (S2) 
3. ความพร้อมของโครงสร้ า ง
พื้ นฐานและโครงข่ าย เส้ นทาง
คมนาคม (S3) 
4. มี พ ร ะ ส งฆ์ ท่ี มี วิ ช าค ว าม รู้ 
ความสามารถ ท้ังเกจิอาจารย์ พระ
นักเผยแผ่ศาสนา ด้านเทศนาธรรม 
(S4) 

1. ภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม 
โบราณสถานเสียหาย เสื่อมโทรม ตล่ิง
ทรุด ถนนแยก (T1) 
2. ความขัดแย้งทางการเมือง จาก
ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 
ท าให้ขาดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ 
ช่วยกันพัฒนาจังหวัด เกิดภาพลักษณ์ท่ี
ไม่ดีต่อจังหวัด (T2) 
3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคม
ชนบทสู่สังคมเมือง อาจท าให้คนรุ่น
ใหม่ไม่สนใจสืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงาม (T3) 
 

1. การบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
2. การบริหารความเสี่ยงจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง 
3. การบริหารความเสี่ยงจากการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
4. การสร้างความสามัคคีโดยใช้วัด/
เกจิอาจารย/์งานบุญประเพณี เป็นจุด
เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ กัน
พัฒนาจังหวัดปทุมธานี 
5. การท่องเท่ียวเชิงพุทธเน้นความสงบ
ทางจิตใจ จึงเป็นประโยชน์ในการ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
6. การบูรณะปฏิสังขรณ์วัด การท่ีจะ
พัฒนาวัดต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย (ร่วมแรง ร่วมคิด 
ร่วมกันพัฒนา) 

 

4) กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (กลยุทธ์การลดวิกฤตและภัยคุกคาม) หรือ กลยุทธ์จุดอ่อนกับภัยคุกคาม 
(WT) เป็นแนวทางการพัฒนาที่จังหวัดพยายามลดจุดอ่อนภายในจังหวัด ในขณะเดียวกันก็พยายาม
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม ซ่ึงแสดงไว้ในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 กลยุทธ์หลีกเลี่ยง 
 

จุดอ่อน ภัยคุกคาม แนวทางการพัฒนา 
1. การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
(W1) 
2. ไม่มีธุรกิจการท่องเท่ียวและ
ธุรกิจท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวใน
จังหวัดท่ีโดดเด่น (W2)   
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวยัง
ไม่สะดวก (W3) 
4. ขาดการบูรณาการเรื่องการ
ท่องเท่ียว ท้ังภาครัฐ เอกชน 
ภาควิชาการ และชุมชน (W4) 

1. ภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม โบราณสถาน
เสียหาย เสื่อมโทรม ตลิ่งทรุด ถนนแยก  (T1) 
2. ความขัดแย้งทางการเมือง จากความ
คิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน ท าใหข้าด
ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันพัฒนา
จังหวัด เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อจังหวัด (T2) 
3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทสู่
สังคมเมือง อาจท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบ
ทอดวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม (T3) 

1. สร้างเครือข่ายด้านการท่องเท่ียว 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท้ังจากภัย
ธรรมชาติ ความแตกต่างทางการเมือง 
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สังคมเมือง 
3. การจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ภูมิใจ ในวิถีชีวิต ศิลปะ 
ประเพณีที่ดีงามตลอดจนวัฒนธรรม และ 
ช่วยสืบสาน ถ่ายทอดต่อชนรุ่นต่อๆ ไป 
 

 

 
2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบย่ังยืนจังหวัดปทุมธานี 

 จากแนวทางในการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถน ามาจัดกลุ่มตาม
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ที่สอดคล้องแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ได้ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงทัศนียภาพของวัด ภูมิทัศน์ และ บริเวณวัด  โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ เช่น การจัดสวนรุกขชาติในบริเวณวัดเพ่ือความสวยงามและเป็นแหล่ง
เรียนรู้พันธุ์ไม้, การจัดสวนสมุนไพร, การรักษาความสะอาดของบริเวณวัด, การจัดสถานที่จอดรถให้
เพียงพอ และ โครงการห้องน้ าวัดสะอาด เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง/สร้างท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควร
ด าเนินการ เช่น โครงการ 1 ต าบลริมน้ า 1 ท่าเทียบเรือมาตรฐาน และ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
วัด เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวและการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่น พิพิธภัณฑ์รามัญปทุมธานี, 
พิพิธภัณฑ์วัดเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาที่ส าคัญ, โครงการจัดท าป้ายบอกทาง ป้ายบอกแหล่ง
ที่ตั้งของวัด, โครงการจัดท า/ปรับปรุงป้ายแสดงประวัติ ความเป็นมาของโบราณสถานในวัด   
โครงการจัดท าคู่มือการท่องเที่ยวของวัด โครงการพัฒนา/จัดท าwebsiteวัดในจังหวัดปทุมธานี เป็น
ต้น 
 กลยุทธ์ที่ 4 การเชื่อมโครงข่ายการสัญจรทางน ้า   โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควร
ด าเนินการ เช่น โครงการเส้นทางการสัญจรทางน้ า, โครงการท่องเที่ยวทางแม่น้ าเจ้าพระยาและ 
โครงการท่องเที่ยวทางล าคลอง เป็นต้น 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

79 

 กลยุทธ์ที่ 5 การเชื่อมโครงข่ายการสัญจรทางน ้า และ ทางบก  โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการเชื่อมต่อทางคลอง-แม่น้ า, และ โครงการท่องเที่ยวโดยทางรถไฟ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิด
ความย่ังยืน 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
 กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรมรามัญ  โดยมีโครงการที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการ
การจัดการความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน โดยการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาและสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้ยั่งยืนต่อไป 
 กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีโครงการที่ควร
ด าเนินการ ได้แก่ โครงการการจัดการความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านทางด้านอาหาร สมุนไพร แพทย์
แผนไทย เพ่ือเกิดการพัฒนาอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถต่อไป และ โครงการการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร  
 กลยุทธ์ที่ 3  การเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม   โดยมี โครงการ/กิจกรรม ที่ ควร
ด าเนินการ เช่น จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ
และสนใจมาท่องเที่ยว โครงการยุวมัคคุเทศก์ โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ โครงการการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี เป็นต้น  
 กลยุทธ์ที่ 4  การมีส่วนร่วมของชุมชน กับภาครัฐทั งจากท้องถิ่นและส่วนกลาง 
ภาคเอกชน  ในการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โดยมีโครงการที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการบูรณะ
วัดที่ช ารุดทรุดโทรมจากกาลเวลา หรือจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ โครงการฟ้ืนฟู เผยแพร่ วัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพระดับมาก
ให้มีผู้รู้จักและมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม โครงการประชาสัมพันธ์วัดต่าง ๆ 
ในปทุมธานีที่โดดเด่นน่าสนใจ โครงการเชื่อมโยงภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งทางด้าน อาหาร วิถีชีวิต น ามา
สืบสาน(เยาวชนเรียนรู้) เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี  และโครงการถวายความรู้แก่เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาวัดให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางธรรมชาติ วิถีชีวิต 
ประวัติศาสตร์  โดยมีโครงการที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ของวัด โดยเลือกจากวัดที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ตั งในจังหวัดปทุมธานี  โดยมี
โครงการหรือกิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่นโครงการจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ให้มีการศึกษา
ในหัวข้อจังหวัดปทุมธานี  การศึกษาประวัติศาสตร์ ให้มีเรื่องของจังหวัดปทุมธานี การศึกษาดนตรี 
การฟ้อน การร า ที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย รามัญ หรือมอญ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส าหรับยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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 กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับภัยธรรมชาติ ความแตกต่างการเมือง การ
ปรับเปลี่ยนทางสังคม  โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรองการเสื่อมโทรมของวัดจากกาลเวลา และ นักท่องเที่ยว โครงการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรองรับภัยธรรมชาติ  โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับความแตกต่าง
ทางการเมือง และโครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนทางสังคม เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับวิถีชีวิต โดยเชื่อมโยงและจัดให้มีที่พัก
แบบ โฮมสเตย์และจัดพักรับประทานอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อ และแวะซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ ได้แก่ โครงการเที่ยววัด พักโฮมสเตย์เรียนรู้วิถี
ชีวิตการเกษตร (ท านา ท าสวนผัก สวนกล้วยไม้) โครงการเที่ยววัด พักโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิต ไทย-
รามัญ โครงการเที่ยววัด เรียนรู้พืชสมุนไพร และโครงการเที่ยววัดออกก าลังกาย (เดิน-ปั่นจักรยาน) 
บริหารจิตใจ (ถือศีล นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม) เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธจากทุกภาคส่วน  โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ เช่น โครงการรวมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวจังหวัด
ปทุมธานีระดับต าบลอ าเภอและระดับจังหวัด โครงการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวเชิงพุทธปทุมธานี
และโครงการจัดอบรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 กลยุทธ์ที่ 2  การให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัดที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม  โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ควรด าเนินการ เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ โครงการมัคคุเทศก์ของท้องถิ่นแนะน านักท่องเที่ยว  
โครงการมัคคุเทศก์มืออาชีพ โครงการยุวมัคคุเทศก ์โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ โครงการท าแผนที่
วัดในจังหวัดปทุมธานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด โครงการให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพิจารณา
พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต โครงการจัดท าพิพิธภัณฑ์รามัญ กลุ่ม สามโคก โครงการ
การสืบสานศิลปะการแสดง ดนตรี ปี่พาทย์ของมอญ โครงการส่งเสริมปรับปรุงสมบัติทางธรรมชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โครงการอบรมชุมชนเพ่ือเป็นเจ้าบ้านที่ดี และโครงการจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและให้มีกิจกรรมที่ชุมชนแสดง หรือถ่ายทอดความรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม (Cluster) โดยมีชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 
 Cluster 1 ท่องเที่ยววัดริมแม่น้ าเจ้าพระยา (เมือง สามโคก) 
 Cluster 2 ท่องเที่ยววิถีไทย รามัญ (เมือง สามโคก ลาดหลุมแก้ว) 
 Cluster 3 ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลอง (ธัญบุรี) 
 Cluster 4 ท่องเที่ยวท าบุญไหว้พระทางรถโดยสารประจ าทาง (คลองหลวง ล าลูกกา 
ธัญบุรี หนองเสือ) ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น  โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ ได้แก่ โครงการ อบรมการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมด้านการ
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ท่องเที่ยว (SME) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่พัก ร้านอาหารและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว โครงการอบรมด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  โครงการอบรมอบรมมัคคุเทศก์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ โครงการอบรมอบรมด้ านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการโฮมสเตย์    
โครงการอบรมสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี โครงการตามรอยเกจิอาจารย์ และโครงการน าเที่ยวจากสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีนักท่องเที่ยวมาจ านวนมาก โดยเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งอื่นให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
 ส าหรับยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม   โดยมี
โครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการ ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวิถีชีวิตรักษา
ความเป็นท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่  โครงการจัดท าคู่มือส าหรับการท่องเที่ยว 
โครงการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดปทุมธานี โครงการสร้างโฆษณา การท่องเที่ยว
เชิงพุทธปทุมธานีมีความสุข สงบ ปลอดภัย และ ประหยัด 
 กลยุทธ์ที่ 2  การจัดท้าสิ่งที่สนับสนุนการท่องเที่ยว  โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ควร
ด าเนินการ ได้แก่ โครงการจัดท าแผนที่เส้นทางแผนที่ท่องเที่ยว โครงการแนะน าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ข้ึนชื่อของปทุมธานี ก๋วยเตี๋ยวเรือ และโครงการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถน ามาจัดกลุ่มตามยุทธ์ศาสตร์ 5 ด้านของ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) และ
ได้เพ่ิมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามที่ได้จากการประชุมระดมสมองกับนักวิชาการ การ
ประชุมสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การบริหารกลยุทธ์ และผู้บริหารของจังหวัดปทุมธานี ได้ยุทธศาสตร์เป็น 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาและการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่ม (Cluster) 
โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธ์ศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงพุทธและมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามแต่ละยุทธศาสตร์  จากผลการวิจัยที่ได้ยุทธศาสตร์เช่นนี้ เป็นเพราะ
การที่นักวิจัยได้สัมผัสกับบริบทของชุมชนและวัดทุก ๆ วัด ตลอดจนการออกแบบการวิจัยที่ให้คลอบ
คลุมประเด็นในด้านต่าง ๆ โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และศักยภาพของวัด ด้วยการสัมภาษณ์พัฒนาการจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
กิจการพระพุทธศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนาผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ งโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม
กับผู้น าชุมชน และ พระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีประชุมระดมสมองกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และมีการ
การสนทนากลุ่มร่วมกับนักวิชาการ ผู้น าชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
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ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทราบปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างดี จึงสามารถเสนอแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างหลากหลาย
ตรงประเด็น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. จากการประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อยืนยันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน 
และเนื่องจากจังหวัดมีการน าเรื่องการท่องเที่ยวเข้าไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของจั งหวัด ดังนั้น จังหวัด
สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป 
 2. เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นสหวิทยาการ ต้องอาศัยผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมาร่วมกันบริหาร
จัดการดังนั้น เรื่องการประสานงาน และช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญ ควรมีผู้ที่
เชี่ยวชาญทั้งด้านการวางแผน การบริหารจัดการ โดยภาครัฐ (รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ) ควรให้การ
สนับสนุน ก ากับดูแล และร่วมมือกับภาคท้องถิ่น (อปท. อบจ. อบต.) เนื่องจากภาคท้องถิ่นมี่หน้าที่
ดูแลวัดโดยตรงและมีงบประมาณ ดังนั้นภาคท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วย  
 3. ผู้น ามีความส าคัญที่จะท าให้การท่องเที่ยวเชิงพุทธเกิดขึ้นได้ และมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันและบริหารจัดการ ซึ่งผู้น าในการที่จะท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่
ส าคัญได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เป็นต้น) ผู้น าท้องถิ่น (นายก อบต. นายก 
อบจ.) ซึ่งหากผู้น าเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธจะท าให้ประสบผลส าเร็จได้ เช่น วัดโบสถ์ (สามโคก) มีเจ้าอาวาสที่มีความสามารถทางด้าน
การบริหารจัดการ วัดจึงมีการพัฒนาจนมีนักท่องเที่ยวมาวัดเป็นจ านวนมาก วัดสิงห์ มีนายก อบต. ที่
มีความสามารถซึ่งช่วยพัฒนาวัดและท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ กับวัดได้  วัดศาลาแดง มีผู้ใหญ่บ้านที่มี
ความเป็นผู้น า มีความคิดที่จะดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของมอญไว้ และสามารถที่ จะท าให้
ชุมชนมาร่วมมือช่วยกันดูแลและพัฒนาวัดจนวัดมชีื่อเสียงและชุมชนมีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย 
 4. ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
อย่างยั่งยืนได้ ยกตัวอย่างเช่นที่วัดศาลาแดง ชุมชนศาลาแดงมีส่วนร่วมทั้งในการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ทั้งร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน เพราะตระหนักในความเป็นเอกลักษณ์ และมีความภูมิใจในวิถีชีวิตของ
ตนเอง จึงสามารถที่จะรักษาประเพณี วัฒนธรรมของชาวรามัญไว้ได้ และร่วมกันพัฒนาวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว โดยมีลักษณะของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพราะมีน้ าใจให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
 5. ชุมชนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันบริหารจัดการ โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุน
ต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน การกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีร่วม
แรง ร่วมใจ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี  
 6. การประสานงานในการอ านวยความสะดวกและการขับเคลื่อนของภาครัฐต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีความส าคัญมาก เพราะการท่องเที่ยวเป็นการน าทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ ทั้งที่เป็นสิ่งของ
วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติแล้วยังรวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ 
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ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเกือบทุกภาคส่วนของราชการ ทั้งส่วนที่ต้อง
รับผิดชอบโดยตรง และส่วนที่ช่วยสนับสนุน เช่นกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก 
กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น จังหวัดปทุมธานีมียุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ว่าด้วยการท่องเที่ยวดังนั้น
จ าเป็นต้องมีการประสานขอความอนุเคราะห์กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดันและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยในลักษณะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เกิดขึ้น โดยการบูรณาการ
วิธีการท่องเที่ยวแบบผสม เช่นเที่ยววัดชมสวนผลไม้ เที่ยววัดชมวิถีชีวิต ชมพิพิธภัณฑ์แล้วต่อด้วยการ
ไปดูการปลูกข้าว แล้วเข้าวัด  
 2. เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีมีปราชญ์ชุมชนด้านต่าง ๆ อยู่มาก เช่น ด้านการเกษตร 
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านพืชสมุนไพร จึงควรมีการท าวิจัยในการจัดการความรู้เพ่ือให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป 
 3. สามารถที่จะน าวิธีการในการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือท าการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 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 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ของชุมชนโดยเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี” ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ได้รับการเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัยจึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ และ
งานวิจัยนี้จะส าเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและ 
ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทยและเพ่ือเสนอแนะแนวทาง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที ่จะเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย 
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทยให้สามารถแข่งขันระหว่างประเทศในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบทอย่าง
รวดเร็วได้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี โดยการน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
มาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัยเรื่องเดียวกัน แล้วน าผลการวิจัยมาสรุปร่วมกันเพ่ือที่จะตอบ
ค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้น การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย แล้วน า  
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาสร้างข้อค าถามส าหรับด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการ
ประชุมกลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า การจัดท า
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นกระบวนการวิจัยที่ด าเนินการเพื่อพิสูจน์ผลการวิจัย (รูปแบบ) และยืนยันผลการวิจัยว่าถูกต้อง 
สมบูรณ์ และสามารถน ารูปแบบที่ผู้วิจัยเสนอไปใช้ในการด าเนินการได้จริงในอนาคต กลุ่มตัวอย่าง    
ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งได้รับ 
การคัดสรรจากส่วนราชการมาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. 1) เพื่อตอบแบบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน 364 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  ผู้ใช้งาน
ผู ้ผ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนา         
นักบริหารระดับสูง จ านวน 12 คน เพ่ือการจัดประชุม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสถิติเพื่อ
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สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และโปรแกรมสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) และน าโมเดลที่ค้นพบได้ไปจัดท าการประชุมกลุ่ม  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงของไทยที่ได้จากการวิจัยแบบผสานวิธี คือ “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า 
แบบบูรณาการ” โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง
ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาวิธีการปรับปรุง
กระบวนงานและวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการพัฒนาเฉพาะบุคคล การเรียนรู้  
เพ่ือสร้างทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วมและการสร้างคุณค่าในการท างาน การพัฒนาสมรรถนะทาง     
การบริหาร การเทียบเคียง และการเรียนรู้โดยใช้แบบอย่างที่ดี การประเมินแบบ 360 องศา แล้วน ามา
แก้ไขปรับปรุง และการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์  และปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู ้ที ่จะเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย ได้แก่ การพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูงของไทย โดยต้องพัฒนาสมรรถนะ
ตามองค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าและการบริหารอย่างมืออาชีพ วิสัยทัศน์และการบริหารคน การวาง
กลยุทธ์ภาครัฐและความรอบรู้ในการบริหาร ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง  
การสอนงานและการมอบหมายงาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส าคัญอีก คือ ความพร้อมของผู้ที่จะได้รับ
การพัฒนา เช่น ทักษะของการเป็นผู้บริหาร สมรรถนะทางการบริหารตามที่นักบริหารระดับสูงพึงมี  
ซึ่งการตัดสินใจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาภาวะผู้น า ความสามารถในการท างานให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ การมีความช านาญในงาน การเป็นทีมงานที่ดี การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้านจริยธรรม 
คุณธรรม และที่ส าคัญคือด้านมีจิตมุ่งบริการ ผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 
เพราะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สร้างความเป็นผู้น า ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาเพื่อให้พร้อม
ส าหรับการเลื่อนสู่ต าแหน่งในระดับสูง เป็นตัวแทนส าหรับการสืบทอดต าแหน่ง  และระบบ Career 
Path ของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีการวางระบบการสืบทอดต าแหน่งและให้ข้าราชการ เดินทาง    
ตามระบบที่ก าหนดไว้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมหรือเอ้ือให้ข้าราชการมีความพร้อมในการที่จะได้รับ
การพัฒนาภาวะผู้น าต่อไปได้  
 
ค าส าคัญ : 
 ภาวะผู้น า ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 

ABSTRACT 
 The proposes of this research were to study the patterns and approaches  of 
leadership and competencies’ development of those eligible to be appointed to the 
executive positions of the Thai public sector as well as to propose approaches and 
patterns of the aforesaid development, and also to find out contributing factors to the 
development of public sector executives that will enhance national competitiveness 
in a fast paced environment. This research combines the qualitative and quantitative 
methods and draw conclusions together to conclusively answer the research question. 
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A questionnaire was used for a quantitative collection of data from sample groups and 
analysed statistically for the research objectives. Then after, its results were set as 
questions for a qualitative research method through experts and specialists of 
leadership development, leadership training course designers and stakeholders in a 
focus group meeting; thus under the research framework. Qualitative research method 
is a process to prove and confirm the accuracy of research and to further entail 
application in the future. The sample group includes 364 participants from those 
holding the position of directors of not less than two years, or those with equivalent 
positions of not less than two years as per the criteria and conditions set by C.S.C, and 
those selected by government agencies to attend the Civil Service Executive 
Development Program: Visionary and Moral Leadership. Experts and specialists 
includes twelve of those in management and human resource development of the 
public and private sectors, those attended the CSED Program and its users.  Acquired 
data were analysed by qualitative program. The quantitative research procedure was 
done through Structural Equation Modeling (SEM) of which   a model was set in the 
aforesaid focus group meeting.  

The results of this research showed that integrative leadership management 
model of public sector executives includes progressive work process and method 
improvement, individual development plan, team building, shared value, managerial 
competency development, benchmarking and best practice; 360 degree appraisal, 
and personality and EQ development. Furthermore, supporting factors of leadership 
development of the public sector executives include management competency 
consisting of professional leadership management, vision and human resource 
management, strategic planning and knowledge of management, competence       to 
lead changes, self control, coaching and delegation. Other vital factors are readiness 
of course participants such as managerial skills and appropriate managerial 
competencies. Decision making is a vital factor leading to the development of 
leadership, performance team skills, integrity and ethics; other important factors are 
public service consciousness and higher ranking chiefs since they are creators and 
supporters of such development to prepare for higher position promotions, to be 
successors and to set career paths within the organizations. If the departments apply 
succession plans and perform accordingly, it will be one vital key success factor to 
support the readiness of leadership development. 
 
Keywords : 
 Leadership, Public Sector Executives, Competitiveness 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ       
ในการแข่งขัน เพราะประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงย่อมมีระดับความสามารถ ในการ
ผลิต (Productivity) ที่สูง ท าให้สามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้ ซึ่งสถาบันที่จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก มีอยู่ 2 สถาบัน คือ World 
Economic Forum (WEF) และสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development: IMD) ซึ่งจัดอันดับแตกต่างกันไปตามดัชนีวัดค่าด้านต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เพ่ือสะท้อน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกที่จัดอันดับ (International Institute for Management 
Development, 2015) จากผลส ารวจการจัดอันดับในปี 2016  ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นมาอยู่ใน
อันดับที่ 28 จาก 61 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลส ารวจในปี 2016 ฮ่องกง และสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาอยู่
อันดับที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตกไปเป็นอันดับที่ 3 ในการจัดอันดับของ 
International Institute for Management Development (IMD) มีการพิจารณา 4 ด้าน คือ สภาวะ
เศรษฐก ิจ  (Economic performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government efficiency) 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ปรากฏว่า
ปัจจัยที่ไทยมีอันดับดีที่สุด คือ สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 13 จาก 61 ประเทศ เท่ากับเมื่อปี 
2014 ในขณะที่ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับดีขึ้นถึง 4 อันดับ จากอันดับที่ 27 เป็น
อันดับที่ 23 ส่วนด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานกลับมีอันดับที่ลดลง 1 และ 3 
อันดับเป็นอันดับที่ 25 และ 49 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
 แม้ว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่การ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านย่อมจะสร้าง
ความแข็งแกร่งของศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเร่งพัฒนา
ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นให้
ความส าคัญในด้านประสิทธิภาพภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องกรอบการบริหารด้านสังคม ความเสี่ยงต่อ
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การรับสินบนและการคอรัปชั่น และความโปร่งใสของภาครัฐ  
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประเทศไทยให้ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นได้ ซึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐนั้น ภาวะผู้น าในระบบ
ราชการมีบทบาทส าคัญอย่างมาก  
 ระบบราชการไทยเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาความด้อย
ประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการไทยยังเป็นระบบดั้งเดิม (Traditional 
bureaucracy) ขาดความทันสมัยในการบริหารจัดการ ท าให้ผลการด าเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่ า และยังไม่ค านึงถึงความคุ้มค่าและคุณค่าของเม็ดเงิน (Value for money) อัน
ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยด้านความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเป็นอย่างมาก (สภาปฏิรูป
แห่งชาติ, 2558) ผู้น าภาครัฐหรือข้าราชการระดับสูงในปัจจุบันจึงต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือ
สามารถสร้างหรือผลักดันแรงจูงใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OEDC, 2001) ต้องเป็นผู้น าที่มีศักยภาพสูงและมี
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คุณสมบัติที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแรงเสริมให้การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นข้าราชการระดับสูงต้องเน้นบทบาทของนักบริหารในการเป็นผู้น าการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างหรือน าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ในหน่วยงาน และมีขีด
ความสามารถในการน าประเทศสู่การแข่งขันระดับสากล และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในด้านการบริหารอย่างถูกต้องและสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จึงท าให้ข้าราชการระดับสูงต้องมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีสมรรถนะแตกต่างจากภาวะผู้น าทั่วไป 
 ดังนั้น ถึงแม้การที่ระบบราชการไทยจะมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีการ
เรียนรู้ พัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่อง แต่ระบบข้าราชการระดับสูงของไทยก็เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่
จะท าให้ระบบราชการสามารถขับเคลื่อนประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ให้ก้าวหน้าทันสมัย และมีขีดสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับระบบข้าราชการประเภทบริหารของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีความน่าสนใจศึกษารูปแบบและ    
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของประเทศไทย  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทยในปัจจุบันเอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า
หรือไม่ อย่างไร รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภท
บริหารระดับสูงเป็นอย่างไรและควรพัฒนาอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทยและเพ่ือเสนอแนะแนวทางรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภท
บริหารระดับสูงของไทยให้สามารถแข่งขันระหว่างประเทศในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบท
อย่างรวดเร็วได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี เป็นการน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาหาค าตอบของงานวิจัยเรื่องเดียวกัน แล้วน าผลการวิจัยมาสรุปร่วมกัน
เพ่ือที่จะตอบค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้น (Creswell, J. W. & Clark, V. L., 2007 อ้างถึงใน รัตนะ    
บัวสนธ์, 2554) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม จ านวน 375 ชุด 
จากประชากร คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้
ด ารงต าแหน่งอื่นที ่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีตาม
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี 
หรือนักบริหารระดับสูงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งมีจ านวนประชากร (N) ทั้งสิ้น 6,015 คน (ส านักงาน 
ก.พ., 2556ก) ผู้วิจัยมีวิธีในการสุ่มตัวอย่าง คือ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non 
probability sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ เล ือกกลุ ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย ลักษณะของกลุ่มที่เลือกก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย (Cohen & Manion, 1989) การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน 
ที่ร้อยละ +5 ตามสูตรของ Yamane (1973) ดังนี้ 
  สูตร n =                     N 

        1 + N(e)2 
 

  โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N คือ จ านวนประชากร 
   e คือ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
  แทนค่า      n       =             6,015                    =   375.06 
         1+ (6,015)(0.05)2 
 ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเท่ากับ 375 คน ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน และโปรแกรม
สมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย สัดส่วนของค่าไค-สแควร์และค่า
องศาอิสระ น้อยกว่า 3.0 ที่ระดับความน่าจะเป็นมากกว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of 
fit index: GFI) และระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted goodness of fit index: AGFI) 
ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (Root mean square 
error of approximation: RMSEA) ต้องมีค่าเข้าใกล้ 0 (สุภมาศ  อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการประชุมกลุ่ม 
(Focus group) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า การ
จัดท าหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 12 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ   
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่า 2 ปีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือนักบริหารระดับสูงจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 375 คน ซึ่งได้รับการคัดสรร
จากส่วนราชการมาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส. 1) จ านวนทั้งสิ้น 375 คน ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการจัด
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ประชุมกลุ ่ม โดยจะด าเนินการประชุมกลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
2) ผู้ใช้งานผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส. 1) และหลักสูตรเสริมหลักสูตร (ส.นบส.) และ 3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) และหลักสูตรเสริมหลักสูตร (ส.นบส.) และโครงการ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอ่ืน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ     
ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด มีค าตอบให้เลือกตามแบบ Likert rating scale 
ในส่วนท้ายของแบบสอบถามมีค าถามแบบปลายเปิดจ านวนหนึ่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการอธิบายหรือขยายความการตอบค าถามบางประเด็น 
ซึ ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูล  และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้ประเด็นค าถามจากผลการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus group)   
 
ผลการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
ของไทยที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการบริการสาธารณะและเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของประเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า    
ที่ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
 1. การปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 2. การฝึกอบรมและการพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 3. การเรียนรู้เพ่ือสร้างทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วม และการสร้างคุณค่าในการท างาน  
 4. การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
 5. การเทียบเคียง (Benchmarking) และการเรียนรู้โดยใช้แบบอย่างที่ดี (Best practice)  
 6. การประเมินแบบ 360 องศา แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง 
 7. การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
 ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทย ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ระดับสูงของไทย โดยต้องพัฒนาสมรรถนะตามองค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าและการบริหารอย่างมือ
อาชีพ วิสัยทัศน์และการบริหารคน การวางกลยุทธ์ภาครัฐและความรอบรู้ในการบริหาร ศักยภาพเพ่ือ
น าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 
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ตารางที่ 1  ค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ  
   ผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย  เพ่ือเพ่ิมขีด  
   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลังปรับโมเดล 
 

ค่าดัชนี 
เกณฑ์ที่ใช้
พิจารณา 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

X2 p > 0.05 107.819 ผ่านเกณฑ์ 
X2/ df < 2.00 1.172 ผ่านเกณฑ์ 
GFI > 0.90 0.967 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > 0.90 0.945 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > 0.90 0.993 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.022 ผ่านเกณฑ์ 
 
(Schumacker & Lomax, 2010) 
 

 
 
ภาพที่ 1  โมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ

ประเภทบริหารระดับสูงของไทย เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลัง
ปรับโมเดล 
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 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาดัชนีปรับโมเดล (MI) พบว่า ค่าดัชนีที่มีค่ามาก
ที่สุดที่โปรแกรมเสนอแนะและการปรับโมเดลได้เพ่ิมเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสังเกตได้และหยุดปรับโมเดลสมการ เมื่อได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องโมเดล 
(Schumacker & Lomax, 2010) ท าให้ได้โมเดลสุดท้ายคือ โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ดังนั้น โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงของไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ 
 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทยที่ได้จากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าแบบบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง
ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย คือ 
  1.1  การปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
รวมถึงการสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and mentoring) 
  1.2 การฝึกอบรมและการพัฒนาเฉพาะบุคคล เน้นการพัฒนาตนเอง (Self-development) 
หรือการให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ประจ าไปปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานอ่ืนเป็นการชั่วคราว (Secondment) รวมถึงการเรียนรู้ผ่าน e-Learning/ Tele conference 
  1.3  การเรียนรู้เพื่อสร้างทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วม และการสร้างคุณค่าในการท างาน 
การมอบหมายงาน (Assignment) 
  1.4  การพัฒนาโดยเน้นสมรรถนะทางการบริหาร 
  1.5  การเทียบเคียง (Benchmarking) และการเรียนรู้โดยใช้แบบอย่างที่ดี (Best practice) 
  1.6  การประเมินแบบ 360 องศา 
  1.7  การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ และมีจิตมุ่งบริการสาธารณะ  
โดยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแบบบูรณาการ ดังภาพที่ 
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“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแบบบูรณาการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบบูรณาการ 

หลักสูตร 
 

การพัฒนา 
- การบรรยายพิเศษ 
- หลักสูตรการพัฒนา 
- การพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 
การเรยีนรู ้
- การสอนงานและระบบ 
พ่ีเลี้ยง 
- การพัฒนาตนเอง 
- เรียนรู้งานทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 
การคัดสรรเข้า
รับการพัฒนา 
ในหลักสูตร  
การพัฒนา 
นักบริหาร 
ระดับสูง 

การพัฒนาสมรรถนะ 
- การเน้นวิสัยทัศน์และ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
- การจัดการแบบบูรณา
การ 
- การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 

ข้าราชการท่ีผ่าน 
การพัฒนาภาวะ
ผู้น าท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการเสนอ
ช่ือเพื่อแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการ

ประเภทบริหาร
ระดับสูง 

ภาวะผู้น า
ข้าราชการ

ประเภทบริหาร
ระดับสูงที่เพ่ิมขีด

ความสามารถ 
ในการขับเคลื่อน

นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร ์
ให้สามารถ

แข่งขันระหว่าง
ประเทศได ้

กระบวนการพัฒนา/ 
เรียนรู้ 

- มีมุมมองในระดับสากล 
- สามารถแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ 
- มีทักษะภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางบริบท 

ผลจากการเรียนรู้และพัฒนา 
ตามหลักสูตรภาวะผู้น าของ ผู้
ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งขา้ราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 

1.  ความพร้อมของผู้ที่จะได้รับการพัฒนา 3.  ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีจติมุ่งบริการ 5.  ระบบเส้นทางสายอาชีพของหน่วยงาน 
2.  ความสามารถในการท างานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 4.  ผู้บังคับบัญชา     
        

ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งขา้ราชการประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
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 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าที่ได้จากการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบไปด้วย 
  2.1 ความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูง คือ 
พร้อมทั้งความรู้ สมรรถนะทางการบริหาร และพฤติกรรม 
  2.2 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีความช านาญในงาน (Expertise) การเป็นทีมงานที่ดี  
  2.3 การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านจริยธรรม คุณธรรม และที่ส าคัญ คือ ด้านมีจิตมุ่ง
บริการ (Service mind) 
  2.4 ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้สร้างความเป็นผู้น า ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาเพ่ือให้พร้อมส าหรับการเลื่อนสู่ต าแหน่ง
ในระดับสูง เป็นตัวแทนส าหรับการสืบทอดต าแหน่ง 
  2.5 ระบบ Career path ของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีการวางระบบการสืบทอด
ต าแหน่ง และให้ข้าราชการเดินทางตามระบบที่ก าหนดไว้ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมหรือเอ้ือให้
ข้าราชการมีความพร้อมในการที่จะได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าต่อไปได้ 
 จากการวิจัยแบบผสานวิธีที่ผู้วิจัยค้นพบนั้น พบว่าทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย เชิง
คุณภาพ ข้อค้นพบมีความสอดคล้องกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากที่ผู ้ว ิจัยได้สรุปข้อค้นพบ
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยยังได้พบว่ามีปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า ได้แก่ 
 1. ระบบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับการพัฒนา ส่วนราชการหรือหน่วยงานจะ
คัดเลือกคนที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมส าหรับการเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงเพราะหน่วยงานจะพิจารณาจากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่ขาด  
การประเมินความรู้ความสามารถและความพร้อมของผู้ที่จะเข้ามาอบรมว่าพร้อมส าหรับการเข้ารับ
การพัฒนาเพื่อขึ้นสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 
 2. วัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการ คือ พิจารณาจากบุคคลที่อาวุโสสูงสุดในต าแหน่ง
อ านวยการเพื่อมารับการพัฒนา ท าให้คนที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แต่อาวุโส  
น้อยกว่าไม่ได้รับโอกาสส าหรับการเข้ามารับการพัฒนา ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น Key person 
ส าหรับภารกิจหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน ท าให้ไม่มีเวลาส าหรับการเข้ารับการพัฒนาหรือการอบรม
นอกจากนี้วัฒนธรรมของข้าราชการไทยอีกด้านที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า คือ การไม่กล้าตัดสินใจ
เพราะอยู่ภายใต้อ านาจของนักการเมือง  
 3. ผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นส่วนส าคัญเพราะผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีความตั้งใจอยากเรียน 
ตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารหน่วยงานของตน มีความ
จริงจังและเข้มข้นในการเรียนรู้ คือ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมี Learning to learn คือความตั้งใจที่จะ
เรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ และหลังจากจบการอบรมหรือพัฒนาไปแล้ว ต้องเปิดประเด็นการเรียนรู้ให้ต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงได้ด้วย ส าหรับหลักสูตร/วิธีการอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น า เพราะ
หลักสูตรหรือวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับการพัฒนาได้และปัจจุบัน
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะจัดท าหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของหน่วยงานอยู่แล้ว 
เพียงแต่หากต้องเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นนักบริหารระดับสูงต้องเข้ารับการพัฒนาเพิ่มเติม     
ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ.  
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 4.  ระบบการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ปัจจุบันการแต่งตั้งข้าราชการ
ระดับสูงของไทยเป็นระบบปิด  
 5.  งบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ มักมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ การ
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาส าหรับผู้จะเข้าสู่ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น งบประมาณค่าใช้จ่ายจะสูง
กว่าการจัดหลักสูตรในระดับที่ต่ ากว่า  
 6.  ระยะเวลาส าหรับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนระยะเวลาส าหรับการอบรมหรือพัฒนา  เช่น 
ลดเวลาส าหรับการนั่งฟังการบรรยาย แล้วเพิ่มเวลาให้มีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และเน้นการเรียนรู้
แบบ Learning to learn หรือเพิ่มเวลาของกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงวิสัยทัศน์หรือ
การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร 
หรือร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแกเปลี่ยนวิธีคิดและร่วมกัน
แก้ปัญหา 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูงของไทย
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ ต าแหน่งข้าราชการ
ระดับสูงของไทย และปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการระดับสูง
ของไทยให้สามารถแข่งขันระหว่างประเทศได้ซึ่งมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
ของไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าแบบ
บูรณาการ โดยมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา คือ การพัฒนาวิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ เช่น การศึกษาดูงาน การสังเกตการท างาน หรือการลงมือปฏิบัติงานจริง การสร้าง
ทีมงาน สร้างความรู้สึกร่วม และการสร้างคุณค่าในการท างานการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาด
ทางอารมณ์ การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร การเทียบเคียง (Benchmarking) และการเรียนรู้
โดยใช้แบบอย่างที่ดี (Best practice) การประเมินแบบ 360 องศา และการฝึกอบรมและการพัฒนา
เฉพาะบุคคล เช่น การเรียนในห้องเรียน การเข้าร่วมการสัมมนาและยังมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา  
ที่ส าคัญเพิ่มเติมจากผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสอนงานและระบบ 
พ่ีเลี้ ยง (Coaching and Mentoring) การมอบหมายงาน (Assignment) การให้บุคลากรของ
หน่วยงานได้มีโอกาสเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ประจ าไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืนเป็น  
การชั่วคราว (Secondment) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน     
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น และพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาช ีพของตนการพัฒนาคนเอง (Self development) e-Learning/ Tele conference และการ
มอบหมายงาน (Assignment) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Center for Creative Leadership 
(2015) ศึกษาแนวโน้มการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า แนวทางหรือวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าต้องเน้นการพัฒนาจากตัวผู้เรียนมากกว่าการผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี ่ยวชาญ การดูงานหรือ   
การสอน เน้นการพัฒนาผู้น าแบบสร้างเครือข่ายมากกว่าผู้น าเก่งคนเดียว เน้นการพัฒนาให้เรียนรู้ว่า 
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“ท าอย่างไรด้วยเหตุผลใด” มากกว่า “ท าอะไรส าเร็จ” เน้นการพัฒนาให้คิดสร้างสรรค์ผลงาน และให้
ความส าคัญกับการประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและศักยภาพที่
ต้องการพัฒนาก่อนการเข้าฝึกอบรม ส าหรับวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา ท าได้โดยการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติจริง (Action learning) การเรียนรู้จากการมอบหมายงานที่ยากและท้าทายให้เกิดผล
ส าเร็จ การเรียนรู้จาก Executive coaching และการเรียนรู้จาก Mentor 
 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สามารถพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะทางการบริหารที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น า ได้แก่ ตัวแปรภาวะผู้น าด้านการให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน และเป็นผู้สนับสนุนทีมงาน    
ให้ก้าวไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร มีผลมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Institute for 
Corporate Productivity (2014) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคตที่จะให้เป็น Global 
leader หรือผู้น าระดับสากล ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าต้องมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือ
และการมีอิทธิพลจูงใจต่อบุคคลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่าที่จะใช้อ านาจ (Collaboration and 
influence) ตัวแปรวิสัยทัศน์ด้านการรู้ เข้าใจ และจดจ าวิสัยทัศน์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถ
น าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้ มีผลมากที่สุด ตัวแปรการวางกลยุทธ์ภาครัฐตัวแปรศักยภาพเพ่ือน า
การปรับเปลี่ยนด้านเห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยนมีผลมากที่สุด ตัวแปรการควบคุมตนเอง    
ตัวแปรการสอนงานและการมอบหมายงาน ด้านการใช้เทคนิคการสอนงาน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ  
วิธีปฏิบัติงาน หรือการใช้ระบบพี่เลี้ยงมีผลมากท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Center for Creative 
Leadership (2015) ศึกษาแนวโน้มการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการเรียนรู้
จาก Executive coaching และการเรียนรู้จาก Mentor เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร และการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ที่ได้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เน้น
การพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ ได้แก่ การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยเน้นการสื่อสารและ
เครือข่ายการเน้นวิสัยทัศน์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
management) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Center for Creative Leadership (2015) ศึกษา
แนวโน้มการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า เน้นการพัฒนาผู้น าแบบสร้างเครือข่าย 
(Collective leadership) มากกว่าผู้น าเก่งคนเดียว (Individual leadership) เน้นการพัฒนาให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน (Focus on innovation leadership) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์ 
นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. (2556) ศึกษาผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ  
นักบริหารในราชการพลเรือนในประเทศไทย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ผลการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมสมรรถนะหลักด้านความรอบรู้ในการบริหารมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด หากพิจารณาข้อย่อย 
พบว่า ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 
 2. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหาร
ระดับสูงของไทย ได้แก่ ความพร้อมของการเป็นผู้น า เช่น ทักษะของการเป็นผู้บริหาร สมรรถนะ
ทางการบริหารตามที่นักบริหารระดับสูงพึงมี ซึ่งการตัดสินใจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ภาวะผู้น าการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีความช านาญในงาน (Expertise) การเป็นทีมเวิร์คที่ดี และการเป็น 
Integrity ที่ดี ด้านจริยธรรม คุณธรรม และที่ส าคัญ คือ ด้านมีจิตมุ่งบริการ (Service mind) ซึ่งสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของจุฑามาศ แก้วพิจิตร (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาผู้น าระดับสูงระบบ
ข้าราชการพลเรือน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ มี      
2 ประการ คือ การมีคุณธรรมและจริยธรรม และทักษะด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงก าหนดปรัชญา
การเรียนรู้ “หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของส่วนราชการ มุ่งเตรียมข้าราชการที่มีศักยภาพให้
เป็นนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้การมีวิสัยทัศน์ คุณธรรม และมีชีวิตที่สมดุล” สอดคล้องกับการศึกษา
ของส านักงาน ก.พ. (2545) ศึกษาภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักบริหารระดับ 9 หรือรองอธิบดีหรือ เทียบเท่า ประจ าปี พ.ศ. 2545 
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักทางการบริหารที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนา คือ การประสาน
สัมพันธ์การมีจิตมุ่งบริการ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพททรี  (Petrie, 2011) ศึกษา
แนวโน้มการพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดหลักเกี่ยวกับการพัฒนาจะ
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เพราะคนที่สามารถจะพัฒนาได้เร็วที่สุด คือ คนที่สามารถรับรู้ภาระหน้าที่ของ
ตนเองได้ 
 ภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงที่เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศที่พึงมี คือ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้น า
ที่น่าเชื่อถือ และภาวะผู้น าเน้นผลการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าที่น่าเชื่อถือมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด 
(  ) มีค่าเท่ากับ 0.784 และมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์สูงที่สุด (R2) มีค่าเท่ากับ 0.615 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของเฮย์ กรุ๊ป (ม.ป.ป.) ศึกษาคุณลักษณะของผู้น าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปี 
2030 ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าในอนาคตต้องมีคุณลักษณะ คือ ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic leaders) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Institute for Corporate Productivity (2014) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้น าในอนาคตที่จะให้เป็น Global leader หรือผู้น าระดับสากล ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าระดับ
สากลต้องมีพฤติกรรมส่วนตัวที่น่าเชื่อถือ (Focus selection on behaviors) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส่วนราชการต้องให้ความส าคัญเรื่องคนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพส าหรับการเข้ารับ
การพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือเป็นข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของส่วนราชการของตน จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือรองรับส าหรับการพัฒนาข้าราชการกลุ่มที่มีความพร้อมอย่างเพียงพอ  
 2. ส่วนราชการที่จัดท าหลักสูตรส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของผู้จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงของตนเอง ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน เข้ากับบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาข้าราชการระดับสูงให้สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประเทศได้ทันท่วงที และตรงกับ
ปัญหามากที่สุด อีกทั้งควรปรับปรุงวิธีการพัฒนาให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและน่าสนใจส าหรับ
ผู้เรียน  
 3. การพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคตต้องกระตุ้นให้ผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งฯ เกิดกระบวนการคิด
และมีความกล้าที่จะแสดงออกในเชิงท้าทาย รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดทักษะด้านภาษาและความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบริบทรอบนอก 
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 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
 1. การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงควร
พัฒนาตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  
 2. การคัดสรรผู้ที่จะเข้ามารับการพัฒนา ควรคัดสรรบุคคลที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมส าหรับการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง โดยอาศัยกระบวนการ
คัดสรรเพ่ือเข้ารับการพัฒนา เช่น มีการสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับการอบรม การก าหนดอายุขั้นสูง เช่น 
ผู้ที่เข้ารับการคัดสรรเพ่ือเข้ามารับการอบรม อายุต้องไม่เกิด 55 ปี เป็นต้น  การก าหนดโควตาพิเศษ
ส าหรับผู้ที ่จะเข้ารับการอบรม เช่น ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น   
การก าหนดสัดส่วนข้าราชการตามแต่ละส่วนราชการ และการเปิดโอกาสให้มีกลุ่มคนที่มีความสามารถ
พิเศษ (Talent)  
 3. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้ที่จะ
เข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เนื่องจากภาวะผู้น าด้านคุณธรรม จริยธร รม และ
ธรรมาภิบาลจะเชื่อมโยงถึงทิศทางและความมุ่งมั่นของข้าราชการระดับสูงที่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศชาติ  
 4. เน้นการพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ (Learning 
to learn) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าที่สามารถโน้มน้าวผู้เรียนและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เปิดประเด็นการเรียนรู้ให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงต่อไป 
 5. การพัฒนาภาวะผู้น าในอนาคตต้องกระตุ้นให้ผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งฯ เกิดกระบวนการคิด
และมีความกล้าที่จะแสดงออกในเชิงท้าทาย รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดทักษะด้านภาษาและความ
เชี่ยวชาญด้าน IT เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบริบทรอบนอก 
 6. การพัฒนาภาวะผู้น าของข้าราชการระดับสูงในอนาคต ควรพัฒนาให้ข้าราชการมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้น าระดับสากล (Global leader) โดยยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการระดับสูงควบคู่กับการพัฒนาไปสู่
การเป็นผู้น าที่มีมาตรฐานระดับสากล  
 7. ส่วนราชการต้องน าระบบ HiPPs โดยเน้นระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) เป็นแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง รวมไปถึงการใช้ระบบ 
Mentor ควบคู่กันด้วย 
 8. เมื่อสิ้นสุดการอบรมในแต่ละหลักสูตรแล้ว ต้องมีการประเมินผลการอบรมทันที  หรือ
อาจประเมินแบบรอบ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ทั้งการประเมินหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร วิธีการ
อบรม เพ่ือทบทวนและปรับปรุงให้หลักสูตรที่มีสามารถพัฒนาภาวะผู้น า สมรรถนะทางการบริหารแก่ 
ผู้ที ่จะเข้าสู ่ต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงให้เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้น าที่สามารถ
บริหารจัดการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน/ 
ส่วนราชการอื่น เพื่อเปรียบเทียบทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง
ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของภาคราชการไทย 
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 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของนักบริหารระดับสูงของภาคราชการกับภาคเอกชน 
เพ่ือวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของบทบาทและภารกิจของผู้บริหารภาคราชการและ
ภาคเอกชน และสามารถน าข้อได้เปรียบของผู้บริหารของแต่ละภาคมาปรับใช้ส าหรับหน่วยงานได้ 
 3. ควรศึกษาบริบทของข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงตามแนวคิดของประเทศใน 
ตะวันออกกับประเทศตะวันตก เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของบริบทต่าง ๆ ของ   
การพัฒนาข้าราชการระดับสูง เนื่องจากบริบทของการพัฒนาภาวะผู้น าของแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกันในหลายเรื่อง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหนังสือภาพประกอบ
ค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 
Brain-based learning 2) เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-
based learning  ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  Big & Small book 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง  Brain-based learning  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน 2. ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยอนุบาลปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคุณลักษณะของหนังสือที่ครู
ปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย จ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยมีวิธีการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาคุณลักษณะของหนังสือที่ครู
ปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ขั้นตอนที่ 2) การพัฒนาหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book ขั้นตอนที่ 3) การทดลองและศึกษาความสามารถด้าน
การอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning  ด้วยหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง 
Big & Small book และกระบวนการ AEAE 4 Step ขั้นตอนที่ 4) การศึกษาความพึงพอใจของครู
ปฐมวัยต่อการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book  และกระบวนการ AEAE 4 
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Step ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book 
จ านวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เสียง ก ข ค ง จ และ กระบวนการ AEAE 4 Step เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain- based learning ที่ตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน มีผลค่าเฉลี่ยที่  4.83 หมายถึ ง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
2) ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 
ตามแนวทาง Brain-based learning มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีผลค่าเฉลี่ยที่ 4.73 
 
ค าส าคัญ : 
 หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book  ความสามารถด้านการอ่านของ
เด็กปฐมวัย แนวทาง Brain- based  learning 
 

ABSTRACT 
 This study is a research and development model with the following objectives: 
1)  to develop a Big & Small Book to promote reading ability of children in early 
childhood based on Brain-based learning approach. 2) To study early childhood reading 
skills in brain-based learning before and after using the Big & Small book illustrated in 
rhymes.  3)  To study the satisfaction of early school teachers toward the Big & Small 
book and to promote early reading skills in brain-based learning.  The samples used in 
this research were 1. Kindergarten children, 1st year, second semester, 2016 kindergarten, 
Suphanburi kindergarten under the jurisdiction of the Office of Suphanburi Primary 
education Area 1, with a simple random sampling technique of 28 classrooms. 2. Early 
childhood teachers who teach pre-kindergarten in kindergarten.  1st year.  Second 
semester.  Early childhood under the jurisdiction of the Office of Suphanburi Primary 
Education Area 1, the sample group consisted of 40 teachers in the characteristics of the 
textbooks used by preschool teachers.  The research methods were 4 steps:  Step 1 
Study the characteristics of early childhood teachers' reading skills.  Step 2)  Develop a 
picture book. Big & Small book chapters and AEAE 4 Step instructional process. Step 3) 
Experiment and study early reading skills based on Brain based learning with Big & Small 
book illustrations and AEAE 4 Step process. 4) Early Childhood Teacher satisfaction on 
using Big & Small book Illustration and AEAE 4 Step process the research found out that 
1) the results of the development of 5 Big & Small Book illustrations, including AEAE 4 
Steps, to promote early reading skills in Brain-based learning. Qualifications of 5 persons 
have an average score of 4.83, which means that they are most appropriate.  2)  The 
reading ability of the early childhood was based on the Brain-based learning approach. 3) 
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The results of the evaluation of the satisfaction of the early childhood teachers on the 
Big & Small book illustrated in rhymes to enhance the reading ability of the preschool 
children according to the Brain-based learning approach. The highest level average result 
was 4.73. 
 
Keywords : 
 Picture books illustrated in rhymes words Big & Small, Reading ability of 
early childhood, Brain-based learning approach 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่ส าคัญต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้
เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กจึงเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในการยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ศตวรรษที่  21 ที่ ได้ระบุทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3R 4C ซึ่ ง 3R ประกอบด้วย Reading  
(การอ่าน) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking 
(การคิดวิเคราะห์ ) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity 
(ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี  ซึ่งกลไก
ที่ส าคัญที่จะท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้คือการรับรู้ของสมอง ท าอย่างไรจึงจะท าให้สมองเกิดการรับรู้ซึ่ง
จะน าไปสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งท าอย่างไรให้เด็กรู้หนังสือ 
การรู้หนังสือคือกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต และการรู้หนังสือนี้เอง ที่จะท าให้คนมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน (เฉลิมลาภ 
ทองอาจ, 2552) ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้ระบุไว้ในหนังสือในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ (2555)  
ว่าการรู้หนังสือหมายถึง “ความสามารถของบุคคลในการ อ่านออก เขียนได้ คิดค านวณได้ในระดับที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นการที่จะสอนคนหรือเด็กให้รู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ จะต้องสอน
ในระบบนั้น ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะต้องเน้นประสบการณ์
ส าคัญทางภาษาที่เด็กควรได้รับมากกว่าสาระการเรียนรู้ และครอบคลุมทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ด้าน 
คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื่องจากทักษะทางภาษาในทุก ๆ ด้าน ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน
ตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach)  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดด้านการพัฒนาภาษาตามแนวทาง Brain-based learning ที่ระบุไว้ว่า กระบวนการพัฒนา
ภาษา เน้นการพูดคุย การสนทนา การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน การอ่านให้ฟัง การร้องเพลง การแสดง
ละคร การเขียน การอ่านเบื้องต้น โดยจุดมุ่งหมายของการพัฒนาด้านภาษาของเด็ก คือ ต้องการให้เด็ก
คิดเป็น และสื่อสารเป็น ใช้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสอนโดยภาพประกอบใช้เป็นเครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งพรพิไล เลิศวิชา (2552)  ได้ระบุไว้ในหนังสือ สอน
ภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based learning ถึงความส าคัญของภาพประกอบหนังสือ ไม่ใช่เป็น
เพียงส่วนเสริมให้สนุกแต่เป็นหัวใจส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในการเรียนรู้เพราะการอ่านของ
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มนุษย์พัฒนาขึ้นได้เพราะว่ามันจับคู่กับความหมายหรือภาพได้ส าเร็จนั่นเอง การสอนโดยอาศัยภาพ
เป็นเครื่องมือสื่อความเข้าใจจึงไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิควิธีสอน แต่เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่สมอง
เองเป็นผู้สร้างไว้ วิธีเรียนรู้แบบนี้พัฒนาขึ้นมาจากวิวัฒนาการในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การศึกษา
ในปัจจุบันมเีนื้อหาสาระความรู้ที่ต้องเรียนมากมายมหาศาล การสอนจึงต้องลดขั้นตอนจากการเรียนรู้
โดยการสัมผัสรับรู้แบบอ่ืน ๆ มาใช้วิธีการบรรยายให้ฟังหรือให้อ่านเองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ความจริง
เด็กไม่มีประสบการณ์กับโลกที่เป็นจริงในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นมาก่อน สมองเด็กจึงถูกกดดันให้อาศัย
วิธีการเรียนรู้เสียง โดยปราศจากภาพ เรื่องราว และเหตุการณ์มาเกี่ยวข้อง ซึ่งสวนทางกับวิธีการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง สิ่งที่ผู้สอนพอจะท าได้เพ่ือช่วยกระบวนการเรียนรู้ของสมองก็คือ  สอน
โดยใช้ภาพสื่อความหมาย สอนโดยใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ช่วยสื่อความหมาย การท าเช่นนี้จะช่วยให้
ผู้เรียนสามมารถจับคู่เสียงกับค าบรรยายและภาพ นั่นคือท าให้เสียงนั้นสอดคล้องกับความสามารถ
และวิธีการเรียนรู้ของสมอง ภาพประกอบหนังสือ โดยเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็นหัวใจส าคัญ
และเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในการเรียนรู้เพราะการอ่านของมนุษย์พัฒนาขึ้นได้เพราะว่ามันจับคู่กับ
ความหมายหรือภาพได้ส าเร็จนั่นเอง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัญหาที่ผู้วิจัยพบจากการจัดประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็ก คือ การที่เด็กได้รับการสอน
อ่านแบบท่องจ ารูปพยัญชนะโดยใช้ชุดค าที่คุ้นเคย  เช่น ก เอ๋ย ก ไก่  ข ไข่ ในเล้า ข ขวด  ของเรา ค  
ควาย เข้านา ฯลฯ ซึ่งเด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่ครูและผู้ปกครองน ามาใช้สอนเด็กในการอ่านส่วนใหญ่เป็น
หนังสือฝึกอ่านพยัญชนะทั่ว ๆ ไป เมื่อผู้สอนถามเด็กถึงพยัญชนะไทยเชื่อมโยงกับค าศัพท์อ่ืน ๆ เช่น  
ก กุ้ง  ก กบ   ก กา  หรือ ข แขน  ข ขา  ข  ข้าว ได้หรือไม่ เด็กส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ได้ ก จะต้อง
ออกเสียง ก ไก่เท่านั้น ข จะต้องออกเสียง ข ไข่เท่านั้น จะเป็นค าอ่ืน ๆ ไม่ได้  จากความส าคัญและ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based 
learning ด้วยมีความเชื่อว่า การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ในทุกด้านทุกมิติของชีวิต      
ทั้งด้านการเรียนรู้ด้านวิชาการ การสื่อสารในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning   
 2) เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning  
ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small  book  
 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small 
book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง  Brain-based  learning 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาคุณลักษณะของหนังสือที่ครูปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการ

อ่านของเด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาหนั งสื อภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และ

กระบวนการสอน AEAE 4 Step  
 ขั้นตอนที่ 3  การทดลองและศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 

Brain based learning ด้วยหนั งสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small  book  และกระบวนการ AEAE 4 Step 

 ขั้นตอนที่ 4  การศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อการใช้หนังสือภาพประกอบค า
คล้องจอง Big & Small  book และกระบวนการ AEAE 4 Step 

หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small 
book  ประกอบด้วย 
1. หนังสือภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ  จ านวน 1 เล่ม 
2. หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง จ านวน 5 เล่ม  
      เล่มที่ 1 เสียง ก      
      เล่มที่ 2 เสียง ข 
      เล่มที่ 3 เสียง ค     
      เล่มที่ 4 เสียง ง 
      เล่มที่ 5 เสียง จ 

แนวคิดพื้นฐานการออกแบบหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small book   
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning  
2. การจัดประสบการณ์พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง  

Brain-based learning   
3. แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small 

book   

ข้อมูลคุณลักษณะของหนังสือที่ครูปฐมวัยน ามาใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอา่นของเด็กปฐมวัย  

ทฤษฎแีละแนวคิดพื้นฐานการจดัการเรยีนรู้ระดบัปฐมวัย 
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) 
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) 
3. แนวคิดทางการศึกษาของดวิอี้ (Dewey) 
4. ทฤษฎีการเรียนรูข้องกาเย ่(Gagne)  
5. ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike)  
6. แนวคิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
7. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based learning 
8. แนวคิดการวัดและประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของเดก็ปฐมวยั 
 

กระบวนการสอน  AEAE  4 Step   
 1. A (Attention)  
ขั้นสร้างความสนใจ 
 2. E (Experience)  
ขั้นให้ประสบการณ์ 
 3. A (Active learning)  
ขั้นปฏิบัติงานฝึกทกัษะ 
 4. E (Evaluation)  
ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินความสามารถด้านการอา่นของปฐมวยั 
1. แนวคดิทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
2. แนวคดิการวัดและประเมนิผลพัฒนาการเรียนรูภ้าษาของเดก็ปฐมวัย 
 

แบบประเมินผลความสามารถดา้นการอ่านของ
เด็กปฐมวยั 
1. แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน
ภาพประกอบพยัญชนะไทย ก – ฮ  จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่านภาพ
และพยัญชนะไทยที่ออกเสียงน าหนา้ค าที่เป็น 
เสียงเดียวกัน จ านวน 5 ฉบบั  
    เล่มที ่1 เสยีง ก   เล่มที ่2 เสยีง ข   เล่มที่ 3 เสยีง ค      
    เล่มที ่4 เสยีง ง   เล่มที่ 5 เสียง จ 

ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4 
การศึกษาความพึงพอใจของ
ครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพ 

ประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small  book เพื่อส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอา่น
ของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 

Brain-based learning 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

       ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อ
หนังสือภาพ ประกอบค าคล้องจอง  Big & Small  
book  ตามแนวทาง Brain-based learning เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 

  

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง  Big & Small  book เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองและศึกษา

ความสามารถดา้นการอา่น
ของเด็กปฐมวัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ทดลองใช้ เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวมรวบขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติ/การวิเคราะห์ขอ้มูล 

       ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตาม
แ น ว ท า ง  Brain-based learning ด้ ว ย ห นั ง สื อ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book  

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนาหนังสือ

ภาพประกอบค าคล้องจอง  
Big & Small book และ

กระบวนการสอน  
AEAE 4 Step 

พัฒนาเครื่องมือวิจัย  
โดยศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
2. พัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของ  
   เด็กปฐมวัย 
3. ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา 
5. การจัดประสบการณ์ตามแนวทาง  
   Brain-based learning 
6. การสร้างหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  
   Big & Small book   
7. การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก  
   ปฐมวัย 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ จ านวน 1 เล่ม 
2. หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book 
การอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะไทยน าหน้าค าที่
เป็นเสียงเดียวกัน จ านวน 5 เล่ม  
            เล่มที 1 เสียง ก    เล่มที่ 2 เสียง ข  
            เล่มที่ 3 เสียง ค    เล่มที่ 4 เสียง ง  
            เล่มที่ 5 เสียง จ 
2. กระบวนการ AEAE 4Step 
   1. A (Attention) ข้ันสร้างความสนใจ 
   2. E (Experience) ข้ันให้ประสบการณ์ 
   3. A (Active learning) ขันปฏิบัติงานฝึกทักษะ 
   4. E (Evaluation) ข้ันประเมินผลการเรียนรู้ 
3. คู่มือการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจองBig & 
Small book ตามแนวทาง Brain-based learning 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาคุณลักษณะของหนังสือ 

ที่ครปูฐมวัยใช้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นการอา่น

ของเด็กปฐมวัย ศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวขอ้ง 
ที่น าไปสู่การสร้างเครือ่งมอืวิจัย 

- ข้อมูลพื้นฐานการสง่เสรมิความสามารถดา้นการอ่าน 
  ของเด็กปฐมวัย                                                          
- แนวคิดการสร้างหนังสอืภาพประกอบค าคล้องจอง  
  Big & Small book   
- แนวคิดการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน 
  ของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง Brain-based learning 

ศึกษาคุณลักษณะของหนังสอืที่ครู
ปฐมวัยใช้ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเดก็ปฐมวัย 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
 1) ผลการพัฒนาหนั งสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book เพ่ือส่ งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning ผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง Big book  มีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 28 x 36 เซนติเมตร มีลักษณะของ  
การใช้ภาษาแบบค าคล้องจอง รูปภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง มีสีสันสวยงาม มีสัดส่วนของ
ภาพมากกว่าเนื้อหา และสื่อความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อหาชัดเจน ประกอบด้วย หนังสือภาพประกอบ
พยัญชนะไทย ก-ฮ  เพ่ือใช้ทบทวนการเรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ ทั้ง 44 ตัว  จ านวน 1 เล่ม และหนังสือ
ภาพประกอบค าคล้องจอง เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะไทย
น าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน ขนาด Big book มีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 28 x 36 เซนติเมตร จ านวน     
5 เล่ม ประกอบด้วย  เล่มที่ 1  เสียง  ก เล่มที่ 2  เสียง  ข  เล่มที่ 3  เสียง  ค  เล่มที่ 4  เสียง  ง  เล่มที่ 5  
เสียง  จ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างหนังสือ Big & Small book 

 
 

 และหนังสือ Small book มีลักษณะเป็นใบงานขนาดกระดาษ A4 สีขาวด า ที่มีภาพ 
และค าสอดคล้องกับหนังสือ Big book ในแต่ละเล่ม โดยน าหนังสือ Big &  Small book ไปใช้ตาม
กระบวนการ AEAE 4 Step ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้และการสอนภาษา ตามแนวทาง Brain-based  learning  
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ Big book 
มีขนาด กว้าง x ยาว 

เท่ากับ 28 x 36 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 4 กระบวนการ AEAE 4 Step 
 
ตารางท่ี 1 ผลค่าเฉลี่ยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

 
ที ่ รายการ X  (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1 หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big book 4.93 0.08 มากที่สุด 
2 หนังสือ Small book 4.80 0.24 มากที่สุด 
3 กระบวนการ AEAE 4 Step 4.88 0.27 มากที่สุด 
4 แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 4.71 0.27 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.83 0.22 มากที่สุด 

 
ผลการตรวจสอบคุณภาพหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และ

กระบวนการ AEAE 4 Step โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีผลค่าเฉลี่ยที่ 4.83 หมายถึง มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด 
 2) ผลความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based  learning  ก่อน
และหลังการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  Big  & Small  book พบว่า คะแนนการประเมินหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big &  
Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง  Brain-based  
learning มีผลความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.73 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big &  Small book  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง   Brain- based  learning มีผลการวิจัย ดังนี้ 
   1. ผลการพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small Book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning โดยผู้วิจัยได้ศึกษาคุณลักษณะของ

1. A (Attention) 
สร้างความสนใจ 

2. E (Experience) 
ให้ประสบการณ ์

3. A (Active learning) 
ปฏิบัติงานฝึกทักษะ 

4. E (Evaluation) 
ประเมินผลการเรียนรู ้
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หนังสือที่ครูปฐมวัยน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบสอบถามครู
ปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน พบว่าหนังสือที่ครูปฐมวัยน ามาใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านของเด็กปฐมวัยมากที่สุด ได้แก่ หนังสือนิทาน และหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  มีขนาดรูปเล่ม
ใหญ่กว่า A4  และหนังสือขนาด Big book ลักษณะการใช้ภาษาแบบค าคล้องจอง และแบบบทร้อยกรอง 
รูปภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนเสมือนจริง มีสีสันสวยงาม มีสัดส่วนของภาพมากกว่าเนื้อหา มีขนาด
เหมาะสมและสื่อความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อหาชัดเจน ซึ่งคุณค่าและประโยชน์ที่เด็กจะได้รับหลังจาก
ที่ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟัง คือเด็กมีความสนใจในการอ่านโดยหยิบหนังสือมาเปิดดูด้วยตนเองได้ สามารถ
น าความรู้จากการฟังนิทาน เรื่องราวหรือความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้และสามารถใช้ภาษา
สื่อสารได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิไล เลิศวิชา (2552) ที่กล่าวว่า การเริ่มสอนภาษาอย่างเป็นทางการ 
จะช่วยให้เด็กอ่านได้เร็วและชอบอ่าน โดยเริ่มต้นจากการอ่านบทคล้องจอง การอ่านบทคล้องจองท าให้
เด็กเกิดความรู้สึกสองประการคือ 1. ง่าย 2. สนุก ความรู้สึกว่าง่ายและสนุก จะเป็นตัวผลักดันให้สมองใช้
ความพยายามมากขึ้นและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ ในการเรียนรู้ภาษาได้ และสอดคล้องกับฉันทนา   
ภาคบงกช (2538) ที่กล่าวว่า เด็กที่มีโอกาสอ่านหรือเห็นตัวหนังสือมากย่อมมีโอกาสพัฒนาด้านการอ่านได้
รวดเร็วและจะเรียนรู้ด้านการอ่านได้ดีเมื่อสิ่งนั้นมีความหมายต่อเด็ก เด็กเรียนรู้ที่จะอ่านภาพจากนิทาน
และค่อย ๆ เรียนรู้เสียงพยัญชนะ จากตัวหนังสือในนิทาน ดังนั้นการอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างสนุกสนาน
อยู่เสมอจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาการอ่านได้รวดเร็วและมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบค า
คล้องจอง Big & Small book ตามแนวทาง Brain-based learning  
 ผู้วิจัยศึกษาผลก่อนและหลังการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตาม
แนวทาง Brain - based  learning  ด้วยหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง  Big  & Small  book โดย
ศึกษาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการอ่านภาพกับพยัญชนะไทย  ก-ฮ  
และ 2) ด้านการอ่านภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน โดยเป็นเสียงพยัญชนะ 
ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 เสียง พบว่า คะแนนการประเมินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 2 ด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ เป็นเช่นนี้ เนื่ องจากเด็กมี พ้ืน
ฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงและสัญลักษณ์พยัญชนะไทยแล้ว และเด็กได้รับการจัดประสบการณ์
ทางภาษาตั้งแต่ภาคเรียนที่  1 การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ จึงเน้นที่ 
การทบทวนและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน ก่อนที่จะจัดประสบการณ์ส่งเสริมความสามารถด้าน
การอ่านภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน โดยเป็นเสียงพยัญชนะ ก  ข  ค  ง  
จ  ต่อไป โดยน ามาใช้บูรณาการในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมเป็นเวลา 
7 สัปดาห์ โดยได้ออกแบบสื่อและกิจกรรมในแต่ละขั้นของกระบวนการ AEAE 4 Step ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) A (Attention) ขั้นสร้างความสนใจ กิจกรรมที่ผู้วิจัยใช้ในขั้นตอนนี้ได้แก่  เพลง,  เกม/ 
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง, การเล่นบทบาทสมมติประกอบเพลง / ค าถามอะไรเอ่ย ซึ่งเป็นการน าเข้าสู่
บทเรียน โดยเลือกใช้เพลงหรือค าถามที่ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่จะสอน เช่นจะจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานการอ่านค าที่ออกเสียงพยัญชนะ ก น า ก็ใช้เพลงที่สอดคล้อง
กัน เช่น เพลง ก ไก่  แล้วให้เด็กได้เคลื่อนไหวประกอบเพลง พร้อมทั้งชวนเด็ก ๆ ร้องเพลงไปด้วย ท าให้
เด็กได้ซึมซับภาษาอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับ  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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องค์การมหาชน (2558) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองส าหรับเด็ก วัย 
3-6 ปี โดยระบุว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองวางอยู่บนฐานคิดที่เข้าใจหลักการ
เรียนรู้การท างานของสมอง สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ 
ด้านองค์ความรู้ ด้านพัฒนาการของสมอง  ด้านอารมณ์ เช่น เด็กเล็กต้องได้รับกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้
พร้อมต่อการเรียนรู้ หรือการเปิดสมองส่วนลิมบิกก่อนทุกครั้ง และสอดคล้องกับหลักการสอนของกานเย่ 
(Gagne, 1985 อ้างในทิศนา แขมมณี , 2545)  ที่กล่าวว่า ไว้ในแนวคิดหลักการสอน  9  ขั้นตอน ซึ่ง
ขั้นตอนแรกคือ การเร่งเร้า กระตุ้น และดึงดูดความสนใจ (Gain Attention)  ของผู้เรียน เป็นการช่วยให้
ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรือสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดี  
 2)  E (Experience) ขั้นให้ประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ ขนาด 
Big book ทบทวน และการอ่านหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง เพ่ือส่งเสริมการอ่านภาพและค าที่ออก
เสียงพยัญชนะไทยน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน ขนาด Big book เสียง ก  ข  ค  ง  จ  รวมจ านวน 5 เล่ม 
โดยค านึงถึงวิธีการน าหนังสือไปใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยอย่างไรให้สนุก  
เทคนิคที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้วิจัยน ามาใช้คือ ขณะที่อ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะชี้ที่ภาพไปด้วย เช่น ถ้าอ่าน
ค าคล้องจอง  ก ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ในขณะที่อ่านค าว่าไก่ ต้องชี้ภาพไก่  กบกระโดดไกลมี 4 ขา ในขณะที่อ่าน 
ค าว่ากบ  ต้องชี้ภาพกบ  ในขณะที่อ่านประโยคมี 4 ขา ต้องชี้ที่ขาทั้ง 4 ข้างทีละขา เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับรับ
ประสบการณ์ทางภาษาจากการดู การฟัง  คือการรับรู้ทั้งภาพและเสียงไปพร้อม ๆ กัน สมองส่วนที่เกี่ยวกับ
การรับรู้ภาษา (Temporal lobe) นั้น ไม่ได้ท างานส่วนเดียวโดด ๆ  ตามล าพัง แต่ท างานร่วมกับส่วนรับภาพ 
(Occipital lobe) กล่าวคือขณะรับเสียง สมองท าการประมวลผลข้อมูลจากเสียงที่ได้ยิน (Auditory input) 
สมองจะน าเสียงที่ได้ยินนั้นไปเชื่อมโยงกับภาพที่จ าได้ หรือภาพที่มองเห็น (Visual object recognition) 
จากนั้น สมองจะจัดการเก็บข้อมูลเสียงและภาพที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดนี้เอาไว้ในความทรงจ า (Memory) 
และท้ังหมดนี้คือ กระบวนการเรียนรู้ภาษาหรือเข้าใจภาษา (ส านักวิชาการและมาตรฐาน, 2552) จาก
หลักการดังกล่าวสู่การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน ส่งผลให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
เดิมที่มี เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ค าใหม่ ๆ ได้ เช่น เสียง  ก เด็กเกิดการเรียนรู้ว่า ก ไม่จ าเป็นต้องไก่ ก็ได้ เป็น 
ก กบ  ก  กุ้ง  ก กา  ก แก้ว  ก เก้า  ก็ได้ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น 
 3) A (Active learning) ขั้นปฏิบัติงานเพ่ือฝึกทักษะ โดยเด็กได้ท ากิจกรรมหนังสือภาพประกอบ
ค าคล้องจอง การอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะไทยที่เป็นเสียงเดียวกัน ขนาด Small book  เสียง ก  
ข  ค  ง  จ รวมจ านวน 5 เล่ม  การเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็น
เสียงเดียวกัน  เด็กได้ลงมือปฏิบัติท าใบงานกิจกรรมผลิตหนังสือ Small book ด้วยตนเอง เพ่ือน ามาเป็นสื่อ
ในการทบทวนการอ่านในขั้นอ่านด้วยกัน กับเพ่ือนและครู หรืออ่านเดี่ยวด้วยตนเอง สอดคล้องกับส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน (2558) ได้ให้แนวทางพัฒนาภาษาให้กับเด็กปฐมวัย        
ควรพัฒนาผ่านการอ่าน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. อ่านให้ฟัง 2. อ่านด้วยกัน 3. อ่านเอง และได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองส าหรับเด็ก วัย 3-6 ปี โดยระบุว่าสมองเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจจากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการจ า สมองของเด็กจะรับความรู้ได้ในเวลาเดียวกันจากทั้งสิ้น            
6 ช่องทาง คือ จากการ ได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส และ จากความสุขใจ พอใจ การจัดการ
เรียนรู้ที่ดีส าหรับเด็กต้องให้เรียนรู้ครบจากทั้งหมด 6 ช่องทาง หรืออย่างน้อยจาก 3 ช่องทาง และควรให้
เด็กมีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Active learning) ท าให้สมองเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนรู้จากการฟังครู
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บรรยาย (Passive learning) เพียงอย่างเดียว จากหลักการดังกล่าวสู่การจัดประสบการณ์ฝึกทักษะ ส่งผลให้
เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากขั้นตอนการได้เรียนรู้ภาพและเสียงจากการดู การฟังครู
อ่านหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big Small book เชื่อมโยงสู่กระบวนการอ่าน โดยเริ่มจาก ครูอ่านให้
ฟังอ่านกับครู อ่านกับเพ่ือน และอ่านด้วยตนเอง จึงท าให้เด็กได้รับการซึมซับภาษาด้านการอ่านมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการ A (Active learning) ขั้นปฏิบัติงานเพ่ือฝึกทักษะ ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษามาถึงขั้นนี้ ส่งผล
ให้เด็กได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ การฝึกกระท าซ้ า ๆ จนเกิดมีความสามารถอ่านภาพกับค าที่
ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกันได้อย่างเข้าใจและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น 
 4)  E (Evaluation) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้แบบประเมินผลความสามารถด้านการ
อ่านของเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย 1) แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน ภาพกับพยัญชนะไทย 
ก-ฮ จ านวน 44 ตัว 1 ฉบับ และ 2) แบบประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน ภาพและค าที่ออกเสียง
พยัญชนะน าหน้าค าที่เป็นเสียงเดียวกัน คือ เสียง ก ข ค ง จ จ านวน 5 ฉบับ เนื่องจากผู้วิจัยมีแนวคิดว่า 
การจะสอนเรื่องใด ๆ ก็ตาม ต้องเรียงล าดับจากง่ายไปยาก  การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านให้กับ
เด็กปฐมวัยก็เช่นกัน เด็กควรเริ่มเรียนรู้จากฐานแรกของการเรียนรู้ภาษาคือการอ่านภาพและสัญลักษณ์
ของพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้ก่อน  เพราะจะเป็นบันไดขั้นแรกสู่การอ่านค าและประโยคอ่ืน ๆ ที่ยากขึ้น
จากการศึกษาทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) ที่มีความเชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กสามารถแบ่ง
ได้เป็นล าดับขั้นโดยการสร้างความรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเห็นและการสัมผัส การดูตัวอย่างและท า
ตาม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งประสบการณ์เดิมจะมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และเชื่อว่าวุฒิภาวะอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงสร้างความรู้ใหม่ ต้องมี
องค์ประกอบอ่ืนเกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาทางด้านภาษา ความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเข้าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์ โดยที่เด็กสามารถเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ได้ เพียงแต่ต้องได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและเป็นไปตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2546)  
ได้ก าหนดหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  
โดยระบุว่าควรเป็นการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะสมกับเด็ก  และน าผลมา
พัฒนาเด็กมีการประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม การตอบค าถามและผลงานของเด็กอย่างต่อเนื่อง จนน ามาสู่การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กเป็นเกณฑ์ตัดสิน  
ซึ่งสอดคล้องกับ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์  (2547) ที่กล่าวไว้ว่าการประเมินพัฒนาการต้องตรงกับ
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ต้องสามารถชี้ถึงว่าจัดกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้นั้นได้ผลหรือไม่ต้องสามารถชี้แนะได้ว่าควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กได้
อย่างไรและต้องสามารถชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ อย่างไร ปรับปรุงเพ่ือ
การเรียนรู้ได้เพียงใด และอย่างไร 
 จึงสรุปได้ว่า หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning และกระบวนการ AEAE 4 Step ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน สามารถพัฒนาให้เด็กมีความสามารถด้านการอ่านที่ดีขึ้น ดังภาพแผนภูมิ 
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ภาพที่ 5  แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาพกับค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้า

ค าที่เป็นเสียงเดียวกัน 
 
 จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยมีความก้าวหน้า
ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และกระบวนการ AEAE 4 Step ที่
ผู้วิจัยน ามาใช้นั้นเป็นสื่อและกระบวนการที่สอดคล้องสัมพันธ์กันจนน ามาสู่การใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านได้อย่างมีคุณภาพ ข้อสังเกตประการหนึ่งคือคะแนน Pre-test เสียง ง และ จ สูงขึ้น เนื่องจากเด็กมี
ประสบการณ์เพียงพอจากการส่งเสริมความสามารถด้านอ่านเสียง ก ข ค มาแล้ว จึงท าให้เด็กเรียนรู้และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เสียงใหม่ได้ นอกจากนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยช่วยอีก
หลายประการได้แก่ ด้านความพร้อมของตัวเด็ก เนื่องจากผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 เด็กจึง
ได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านมาแล้ว 1 ภาคเรียน การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะ 
ทางภาษาให้กับเด็ก โดยการจัดมุมหนังสือนิทาน และจัดวางหนังสือที่มีความหลากหลาย เช่น หนังสือนิทาน
ทั่วไป หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พยัญชนะไทย  ภาษาอังกฤษ หนังสือเล่ม
เล็กที่เด็กผลิต ซึ่งมีรูปเล่มและขนาดของหนังสือที่มีความหลากหลายเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาส
เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองได้  ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ 
คือ  เด็กได้แสดงความสามารถด้านการอ่านภาพและค าที่ออกเสียงพยัญชนะน าหน้าค าเป็นเสียงเดียวกันที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของตนเอง ดังผลงานของเด็กที่น าเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ผลงานที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของเด็ก 

เสียง ก เสียง ข เสียง ค เสียง ง เสียง จ

Pre-test 3.36 3.68 3.89 4.43 4.57

Post-test 4.64 4.68 4.86 5.00 5.00
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 ซึ่งผลงานของเด็กสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในด้านการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
เข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถคิดสร้างสรรค์ค าใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
จากการวาดภาพและเชื่อมโยงเสียงพยัญชนะน าหน้าภาพและค าอ่ืนๆ ตามความคิดและจินตนาการของ
ตนเองได้หลากหลายเสียงมากยิ่งขึ้น ผลงานของเด็กที่น าเสนอนั้นมีความสอดคล้องตามหลักการและทฤษฎี
การเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory) ธอร์นไดค์ (Thorndike) (ทิศนา แขมมณี, 
2545) ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) กับการตอบสนอง (response) โดยมีหลักเบื้องต้น
ว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยแสดงในรูปแบบต่าง ๆ จนกว่าจะ
ได้ผลที่พึงพอใจที่สุดของผู้เรียน โดยกฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบด้วยกฎ 3 ประการคือ 1) กฎ
แห่งความพร้อม (Law of Readiness) 2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) 3) กฎแห่งผลที่ได้รับ (Law 
of Effect) ดังนั้นถ้าจะท าให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองความมั่นคงถาวรต้องให้ผู้เรียน
ได้รับผลที่พึงพอใจซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล จากภาพผลงานของเด็กสามารถสะท้อนให้
เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาภาษา โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูด การอ่าน จนไปสู่การเขียนได้ในที่สุด 
ซึ่งสัมพันธ์กับแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) (พัชรี ผลโยธิน, 2537)  
อันเป็นการสอนที่ใช้ภาษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการคิด โดยไม่พยายามแยกภาษา
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ แต่เป็นการพยายามมองภาษาโดยรวม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์จริงมา
ช่วยท าให้ภาษานั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ถ้าเป็นสิ่งที่มี
ความหมายมีประโยชน์หรือเด็กสนใจ จะเป็นสิ่งที่ง่ายส าหรับการเรียนภาษาของเด็กได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & 
Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning  
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ครูปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 10 คน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 3 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 2 คน มีความพึงพอใจต่อหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง 
Big book  
 
ตารางที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจของครูปฐมวัยของครูปฐมวัยต่อการใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง 

Big &  Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 
Brain-based learning 

ที ่ รายการ X  (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1 รูปเลม่หนังสือภาพประกอบค าคลอ้งจอง Big book 4.95 0.21 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษา 4.80 0.21 มากที่สุด 
3 หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Small book 4.73 0.09 มากที่สุด 
4 กระบวนการ AEAE 4 Step 4.58 0.03 มากที่สุด 
5 แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 4.65 0.08 มากที่สุด 
6 คุณค่าและประโยชน์ที่เด็กจะได้รบัหลังจากท่ีครูอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 4.70 0.00 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.73 0.10 มากที่สุด 
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 สรุปได้ว่าครูปฐมวัยมีความพึงพอใจในด้านรูปเล่มของหนังสือมีความเหมาะสมกับการน าไปใช้
จัดประสบการณ์ให้เด็กทั้งชั้นเรียนช่วยให้เด็กเห็นภาพชัดเจน รูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ขนาดและสีของ
ตัวอักษร และขนาดของรูปภาพมีขนาดเหมาะสมและสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา  เนื้อหาและภาษาที่ใช้
ภาษาสอดคล้องกับแนวทาง Brain-based learning และเหมาะสมกับวัยของเด็ก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  
และส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยได้ สอดคล้องกับ อัญชลี ไสยวรรณ (2553) ที่กล่าวว่า
หนังสือเล่มใหญ่หรือ Big Book ช่วยให้การจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์และมีความหมาย ซึ่งจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 พบว่า หนังสือที่ครูผลิตขึ้นเองมีไม่มากนัก 
และหนังสือนิทานที่ครูน ามาใช้เป็นหนังสือนิทานทั่วไป หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big book จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งของครูปฐมวัยที่สามารถน าไปใช้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านได้อย่างมีคุณภาพ ในส่วน
หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Small book มาก ครูปฐมวัยพึงพอใจต่อการน าหนังสือภาพประกอบค า
คล้องจอง Small book มาอ่านทบทวนได้ทั้งการอ่านแบบเป็นกลุ่มและการอ่านเดี่ยวด้วยตนเอง มีความ
คุ้มค่า ประหยัด สามารถใช้ส่งเสริมการอ่านได้ ใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้  เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมผลิตหนังสือด้วยตนเอง 
 ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ AEAE 4 Step โดยครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ 
AEAE 4 Step  ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง Brain-based learning ในภาพรวมมากที่สุด  
 สรุปผลการวิจัยได้ว่า หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book ตามแนวทาง 
Brain-based learning จ านวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เสียง ก ข ค ง จ และกระบวนการ AEAE 4 Step ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นนวัตกรรม (Innovation) และกระบวนการ AEAE 4 Step (Process) ที่มีคุณภาพ
สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยเด็กสามารถสะท้อน
ความรู้ความเข้าใจจนสามารถสร้างผลงาน (Productivity) จากความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาด้วยตนเองได้ 
สอดคล้องกับไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2549) ที่กล่าวว่า Productivity Based Learning เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตเชิงวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ  ได้ หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book และกระบวนการ AEAE 
4 Step จึงเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning ในเสียงพยัญชนะตัวอ่ืน ๆ ตามระบบ
ภาษา 21 เสียง ตามล าดับต่อไปหรืออาจเป็นหัวข้อในการวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือเป็นการยืนยันข้อค้นพบ
งานวิจัยฉบับนี้ต่อไป 
 2. ครูปฐมวัยควรใช้หนังสือภาพประกอบค าคล้องจอง Big & Small book เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain based learning ตามกระบวนการ AEAE 4 
Step ก่อนน าผลการวิจัยไปพัฒนา Productivity ของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนของตนเองได้ 
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 3. การออกแบบการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย หลังจากมี
ประสบการณ์ด้านการอ่านเพียงพอแล้ว ควรเพ่ิมระดับความยาก หรือจ านวนข้อให้มากขึ้น เนื่องจากเมื่อเด็ก
มีประสบการณ์แล้ว จะท าให้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น การออกแบบประเมินควรมีความท้าทายสมองของเด็กมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงพัฒนาการและความสามารถตามวัยของเด็กเป็นส าคัญ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 75/75 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่องขยะพลาสติกระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 4) ศึกษา
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 1 ห้องเรียนโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติกที่มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.40 3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91                  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมและ 5) แบบประเมิน
คุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ร้อยละ และการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพ
ของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.52, S.D. = 0.17) 2) การ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมพบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.11/75.30 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั งไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่องขยะ
พลาสติกอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.51) 
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ค าส าคัญ :  
 ขยะพลาสติก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการแก้ปัญหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
  The purposes of this study were: 1) to develop the learning activity 
packages on plastic waste based on problem-based learning for high school students 
and to assess the quality of the packages by experts, 2) to study efficiency of the 
learning  packages to meet the 75/75 criteria, 3) to compare students’science learning 
achievement on plastic waste both before and after learning, 4) to study students’ 
problem-solving skills, and 5) to study students’ satisfaction toward learning by using 
the learning packages. The sample group was one classroom of 11st grade students 
using purposive sampling. The research tools consisted of: 1) the science activity 
packages on plastic waste, 2) the science learning achievement test on plastic waste 
with reliability at 0.40, 3) the problem-solving skills test with reliability at 0.91, 4) the 
students’ satisfaction questionnaire toward learning by using the learning packages, 
and 5) the assessment form of the quality of the learning packages by experts. This 
study was aquasi-experimental research, the research design was the one group 
pretest-posttest design. The statistics used for analyzing the collected data were mean, 
standard deviation, percentages, and t-test for dependent samples. The results 
indicated that: 1) the quality of the learning packages by the experts were at level of 
very good quality (�̅� = 4.52, S.D. = 0.17), 2) the efficiency (E1/E2) of the learning 
packages were effective at 80.11/75.30, which meet the 75/75 criteria, 3) the mean 
scores of students’ learning achievement of posttest were higher than those of pretest 
at the statistically significant 0.05 level, 4) the mean scores of students’ problem-
solving skills were 77.02% that higher than 70% of criteria at the statistically significant 
.05 level, and 5)the students’ satisfaction toward learning was good level of satisfaction 
(�̅� = 4.25, S.D. = 0.51).    
 
Keywords : 
 Plastic waste, Problem-based learning, Problem-solving skill, Learning 
packages 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั นพื นฐาน (Ordinary National Educational Test: 
O-NET) ประจ้าปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนในทุกระดับชั นมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์
ต่้ากว่าร้อยละ 50 คือ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 42.13 คะแนน นักเรียนชั น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 38.62 คะแนน และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 
32.54 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2558) รวมถึงผลการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ ประจ้าปีการศึกษา 2555 (Programme for International Student Assessment : 
PISA) ด้านความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่านักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ย 444 คะแนนซึ่ง
ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย OECD และพบว่ามีนักเรียนที่รู้วิทยาศาสตร์ต่้ากว่าระดับพื นฐานอยู่ถึงร้อยละ 34 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557)  
 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควรนี มีสาเหตุมาจากวิธี การเรียนการ
สอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนเพียงคนเดียวให้แก่ผู้เรียน และเป็นการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียน
ท่องจ้ามากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลท้าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่้า นอกจากนั นยังท้า ให้ผู้ เรียนขาดทักษะด้านต่าง ๆ ด้วย 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
problem solvingskills) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้หนึ่งที่ผู้ เรียนจ้าเป็นต้องมีในศตวรรษที่  21 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) รวมทั งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส้าคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จึงเห็นได้ว่าทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส้าคัญ ผู้วิจัย
จึงเห็นความส้าคัญของพัฒนาสื่อการเรียนรู้และใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา 
โดยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ จากการศึกษางานวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ (กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ และคณะ , 2557) และนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นพื นฐานและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ น (วันวิสาข์ ศรีวิไล , 2556) 
รวมถึงการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ นและมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ น นักเรียนที่ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการแก้ปัญหาดีขึ น (แคทรียา    
มุขมาลี และวิมล ส้าราญวานิชม , 2557) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา พฤติกรรม
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยรวมดีขึ น (ศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์ และคณะ, 
2557) และท้าให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (สุภามาส เทียนทอง, 2553) 
 ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกได้กลายเป็นปัญหาส้าคัญของโลก เนื่องจากพลาสติกย่อยสลาย
ได้ยาก นอกจากนั นการก้าจัดขยะพลาสติกโดยการเผายังก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและยังเป็นสาเหตุน้าไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อนด้วย จากการเพ่ิมขึ นของประชากร
โลกในปัจจุบันส่งผลให้มีการใช้พลาสติกเพ่ิมมากขึ นด้วยและยังคงมีอัตราเพ่ิมมากขึ นทุกปี รายงานการ
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วิจัย ของ Jambeck J. R. et al., 2015) พบว่า ในปี พ.ศ. 2553  มีขยะพลาสติกประมาณ 4.8 - 12.7 
ล้านตันในทะเลจากคนที่อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งและมีขยะรวมกันทั งโลก 275 ล้านตัน ส่วนปัญหาที่
เกิดขึ นในประเทศไทยนั นจากการส้ารวจปริมาณขยะที่เกิดขึ นทั่วประเทศพบว่ามีมากกว่า 4 ,000 ตัน
ต่อวัน เฉพาะในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นขยะจากถุงพลาสติกจ้านวนมาก (กรมควบคุม
มลพิษ, 2558) ดังนั นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความตระหนักและให้ความส้าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติกให้มากขึ น ด้วยเหตุนี  ในงานวิจัยนี จึงได้สร้างชุดกิจกรรมโดยมีเนื อหาเกี่ยวกับขยะ
พลาสติก และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักในเรื่องปัญหาขยะพลาสติก และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะ
พลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม่ อย่างไร 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติกระหว่างก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental research) 
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก้าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
7 จังหวัดนครนายก จ้านวน18 ห้องเรียน มีนักเรียนจ้านวน 761 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จังหวัดนครนายก 1 ห้องเรียน จ้านวน 39 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติก 3) ทักษะการแก้ปัญหา 4) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติก ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 12 ข้อ ตอนที่ 2 เป็น 
แบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน    
 3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ้านวน 20 ข้อ  
 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ได้แก่ 
 1) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื อหาของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ      

 2) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ   

  3) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติกโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 4) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั นตอนดังนี  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์เนื อหา โดยเนื อหาที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เรื่องขยะพลาสติก ซึ่งเป็น
เนื อหาส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และออกแบบกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ1) ปัญหาขยะพลาสติก 2) การจัดการขยะ
พลาสติกภายในชุมชนและ 3) โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับขยะพลาสติก มีวิธีการจัดการเรียนรู้ 4 ขั นตอน คือ 
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1) ขั นระบุปัญหา เป็นขั นที่ผู้เรียนต้องร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของ
ปัญหาขยะพลาสติก จากนั นระบุสิ่งที่เป็นปัญหาจากสถานการณ์นั น 2) ขั นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
เป็นขั นที่ผู้เรียนต้องท้าความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 3) ขั นออกแบบและประเมิน
แนวทางการแก้ปัญหาเป็นขั นที่ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย จากนั นต้องประเมินแนวทางการแก้ปัญหาที่เสนอมา
ก่อนหน้านั นเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด และ 4) ขั นน้าเสนอผลงาน เป็นขั นที่ผู้เรียน
น้าเสนอผลการวิเคราะห์จากขั นตอนที่ 1-3 หน้าชั นเรียน จากนั นร่วมกันอภิปรายผลงาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ชุดกิจกรรมประกอบด้วย ค้าชี แจงการใช้ชุดกิจกรรม สาระส้าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใบกิจกรรม ใบบันทึกกิจกรรม ใบความรู้ และค้าถามท้ายกิจกรรม ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี  

 กิจกรรมที่ 1 เรื่องปัญหาขยะพลาสติก มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) อธิบายปัญหาขยะ
พลาสติก 2) วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของการเกิดปัญหาขยะพลาสติก 3) วิเคราะห์และอธิบายแนว
ทางการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 

 กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน มีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 
 1) อธิบายปัญหาขยะพลาสติกภายในชุมชน 2) วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของการเกิดปัญหาขยะ
พลาสติกภายในชุมชน 3) วิเคราะห์และอธิบายแนวทางการจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน  

 กิจกรรมที่ 3 เรื่อง โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1) ระบุ
และอธิบายปัญหาขยะพลาสติกในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง 2) วางแผนและออกแบบเพ่ือเขียน
โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในโรงเรียนหรือชุมชน 3) น้าเสนอโครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 น้าชุดกิจกรรมที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื อหาของชุดกิจกรรมและประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม โดยผลที่ได้
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทั ง 3 กิจกรรม และผลการประเมินคุณภาพของ
ชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (S.D. = 0.17) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดผู้เชี่ยวชาญประเมิน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 35 ข้อ วัดความสามารถตามพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความจ้า จ้านวน 8 ข้อ ด้านความเข้าใจ จ้านวน 19 ข้อ ด้าน
การน้าไปใช้ จ้านวน 6 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ จ้านวน 2 ข้อ และตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบอัตนัย 
จ้านวน 6 ข้อ วัดความสามารถตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจ จ้านวน 2 
ข้อ ด้านการน้าไปใช้ จ้านวน 1 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ จ้านวน 3 ข้อผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ พบว่า ข้อสอบปรนัยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จ้านวน 33 ข้อ และข้อสอบอัตนัยมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00  จ้านวน 6 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ น ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจ้านวน 20 ข้อ พบว่าผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
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ระหว่างข้อค้าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 จ้านวน 24 ข้อ   
 ขั้นตอนที่ 4 การหาค่าความยากง่ายและคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา       
 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 
ห้องเรียน จ้านวน 33 คน ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่าความยากง่ายและค่าอ้านาจจ้าแนก จ้านวน 18 ข้อ แบ่งเป็น 
ปรนัย 12 ข้อ และอัตนัย 6 ข้อ โดยข้อสอบปรนัยมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.21 - 0.76 ค่าอ้านาจ
จ้าแนกเท่ากับ 0.22 - 0.53 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.40 และข้อสอบอัตนัยมีค่าความยากง่าย
เท่ากับ 0.24-0.77 ค่าอ้านาจจ้าแนกเท่ากับ 0.42-0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.40 จากนั น
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและแก้ไขข้อสอบเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่ง และคัดเลือกข้อสอบมาใช้จริงเป็น
ข้อสอบปรนัยจ้านวน 12 ข้อและอัตนัย 6 ข้อผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
พบว่า มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาค่าความยากง่ายและค่าอ้านาจจ้าแนก จ้านวน 23 ข้อ โดย
ข้อสอบมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.47 - 0.81 ค่าอ้านาจจ้าแนกเท่ากับ 0.33-0.76 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 คัดเลือกข้อสอบมาใช้จริงจ้านวน 20 ข้อ    
 ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 น้าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรื่องขยะพลาสติก หลังจากนั นแจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนเป็น
รายบุคคลและชี แจงขั นตอนการใช้ชุดกิจกรรม จากนั นด้าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมตามขั นตอนที่
วางแผนไว้ ใช้เวลา 3 สัปดาห์ เป็นเวลา 7 คาบเรียน หลังจากท้ากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนท้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อน
เรียนและท้าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา หลังจากนั นให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก 
 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย    
 วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ วิเคราะห์คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทักษะการแก้ปัญหาโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติแบบ  t-test for 
dependent samples และเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหากับเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 
โดยใช้สถิติแบบ one-sample t-testและวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหาคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย                                           
 1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  น้าชุดกิจกรรมที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่านประเมินคุณภาพ ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดัง ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกฯ 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านเนื้อหา 
1.1 เนื อหามีความสอดคล้องกับจดุประสงค ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 เนื อหามีความถูกต้องตามหลกัวิชาการ 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.3 เนื อหามีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.40 0.55 มาก 
1.4 เนื อหามีรายละเอียดเพียงพอและชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
1.5 เนื อหามีความต่อเนื่องเป็นล้าดับ 4.20 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านเนื อหา 4.44 0.17 มาก 
2. ด้านองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
2.1 ออกแบบหน้าปกสวยงาม เหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.2 ขนาดของตัวหนังสือมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.3 การจดัวางองค์ประกอบของชุดกิจกรรมเหมาะสม สวยงาม 4.60 0.55 มากที่สุด 
2.4 ภาพประกอบมีความเหมาะสมและสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
2.5 ค้าชี แจงในการใช้ชุดกิจกรรมมีความชัดเจน 4.40 0.55 มาก 
2.6 ค้าถามท้ายกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม 4.40 0.55 มาก 
2.7 ค้าถามท้ายกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั นของนกัเรียน 4.20 0.84 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านองค์ประกอบของชุดกิจกรรม 4.46 0.27 มาก 
3. ด้านการจัดกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
3.2 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
3.3 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 
3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ 3.80 0.45 มาก 
3.5 การเรียงล้าดับของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการจัดกจิกรรม 4.56 0.22 มากที่สุด 
4. ด้านการใช้ภาษา 
4.1 ใช้ภาษาที่มีความชัดเจนและไม่ก้ากวม 4.20 0.45 มาก 
4.2 ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา 4.20 0.45 มาก 
4.3 ภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ ระดับของนักเรียน 4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านการใช้ภาษา 4.27 0.43 มาก 
5. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
5.1 การจดักิจกรรมมีประโยชน์สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.2 มีกิจกรรมฝึกความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
5.3 มีกิจกรรมฝึกการคดิวิเคราะห ์ใช้เหตุผล และการตัดสินใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

5.4 กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.5 กิจกรรมท้าให้นักเรยีนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร 4.20 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับฯ 4.80 0.14 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.17 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ซึ่งแสดงว่าชุดกิจกรรมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั งนี ในด้านการจัดกิจกรรมและด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมมีผลการประเมินระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ 4.80 ตามล้าดับ ส่วนด้าน
เนื อหาด้านองค์ประกอบของชุดกิจกรรมและด้านการใช้ภาษา มีผลการประเมินระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44, 4.46 และ 4.27 ตามล้าดับ 
 
 2.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกฯ 
  วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรม โดยE1 หมายถึง ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทั งหมดที่ได้จากการท้ากิจกรรมระหว่างเรียนและการตอบค้าถามท้ายกิจกรรม และ 
E2หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั งหมดที่ได้จากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนระหว่างเรียน (E1) ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 
 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) ที่ได้จากการท้ากิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
80.11ทั งนี กิจกรรมที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.75, 79.49 และ 75.02ตามล้าดับ 
 

กิจกรรม 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่
ย 

ร้อยละ 

กิจกรรมที่ 1 : ปัญหาขยะพลาสติก 39 30 26.03 86.77 
กิจกรรมที่ 2: การจัดการขยะพลาสติกภายใน
ชุมชน 

39 
35 27.82 79.49 

กิจกรรมที่ 3: โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 39 35 26.26 75.03 
คะแนนรวม  - 100 80.11 80.11(E1) 
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ตารางท่ี 3 คะแนนสอบหลังเรียน (E2) ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 
 

แบบทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ปรนัยแบบเลือกตอบ 39 12 7.21 60.08 
อัตนัย 39 18 15.38 85.44 

คะแนนรวม  - 30 22.59 75.30 (E2) 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่ได้จากการท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 75.30 (E2)  
  เมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) และหลังเรียน (E2) เพ่ือ
หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไดผ้ลดังตารางที่ 4  
 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 

คะแนน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1)  100 80.11 80.11 
คะแนนสอบหลังเรียน (E2)  30 22.59 75.30 

ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 80.11/75.30 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกฯ มีค่า
E1/E2เท่ากับ 80.11/75.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ก้าหนดไว้ 
  
 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติกระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนได้ผลดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 39 30 13.00 2.76 

20.72* .000 
หลังเรียน 39 30 22.59 3.60 

* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องขยะพลาสติกของนักเรียนก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.00 คะแนน และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการวัดทักษะการแก้ปัญหา
ของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผล ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ70 (n=39) 
 

แบบทดสอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ S.D. t Sig. 

ทักษะการแก้ปัญหา 60 46.21 77.02 4.76 5.52* .000 
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70ที่ตั งไว้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฯ 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้ผลดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม (n=39) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ผลการประเมิน 
1. ด้านการจัดกิจกรรม 
1.1 กิจกรรมท้าให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏิบัติจริง 4.18 0.68 มาก 
1.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย 4.00 0.83 มาก 
1.3 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.08 0.77 มาก 
1.4 เวลาที่ใช้ในการท้ากิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.05 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรม 4.08 0.65 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 
2.1 เนื อหามรีายละเอียดเพียงพอและชัดเจน 4.38 0.63 มาก 
2.2 เนื อหามีความต่อเนื่องเป็นล้าดับ 4.41 0.64 มาก 
2.3 มีตัวอย่างประกอบชัดเจน 4.30 0.77 มาก 
2.4 ภาพประกอบเนื อหาเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน 4.05 0.94 มาก 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื อหา 4.29 0.62 มาก 
3. ด้านองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
3.1 ค้าชี แจงในการใช้ชุดกิจกรรมมีความชัดเจน 4.20 0.77 มาก 
3.2 ใบความรูม้ีความชัดเจนและมคีวามยากง่ายเหมาะสมกับระดับของ
นักเรียน 

4.20 0.70 มาก 

3.3 ค้าถามท้ายกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั นของนกัเรียน 4.08 0.70 มาก 
3.4 ค้าถามท้ายกิจกรรมมีจ้านวนเพียงพอต่อการตรวจสอบความเข้าใจ 3.95 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 4.11 0.60 มาก 
4. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
4.1 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมมีประโยชน์และน้าไปใช้ในชีวิตประจา้วันได้ 4.46 0.64 มาก 
4.2 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกการคิดวเิคราะห์ และการตัดสินใจ 4.46 0.64 มาก 
4.3 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกการคิดแก้ปญัหาอย่างเป็นขั นตอน 4.46 0.72 มาก 
4.4 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกออกแบบการแก้ปัญหา 4.33 0.74 มาก 
4.5 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ฝึกการอภิปรายภายในกลุ่ม 4.31 0.77 มาก 
4.6 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้กล้าน้าเสนอความคิดเห็น 4.23 0.78 มาก 
4.7 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับเพื่อนๆ 4.36 0.87 มาก 
4.8 การเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมท้าให้ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.54 0.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 4.39 0.58 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.25 0.51 มาก 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D. = 0.51) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี         
 1) ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.52, S.D. = 0.17)   
 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากับ 80.10/75.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 ทีต่ั งไว้ 
 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องขยะพลาสติกของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4) ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติก
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.51)  
 ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี  อาจเนื่องมาจาก 
 การเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และ
กิจกรรมสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้ เช่น กิจกรรมที่ 1 เรื่องปัญหาขยะพลาสติก เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์บทความปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ นในปัจจุบันตามขั นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ 4 ขั นตอน ซึ่งท้าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาอย่าง
มีขั นตอน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะพลาสติกภายในชุมชน นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ขยะพลาสติกในชุมชนจากวีดิทัศน์ และได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากชุมชนต้นแบบ จึงท้าให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหลากหลาย นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน้าแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชนของตนเองได้ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง 
โครงการแก้ปัญหาขยะพลาสติก นักเรียนได้ร่วมกันลงมือส้ารวจปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ นใน
โรงเรียนหรือชุมชนของตนเองซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากปัญหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและได้น้าเอาความรู้
ที่ได้จากการท้ากิจกรรมก่อนหน้ามาใช้ในการเขียนเป็นโครงการ  
 นอกจากนี  การน้าปัญหาขยะพลาสติกมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ นักเรียนจึงเกิดความสนใจในการเรียนรู้ รวมทั งการใช้วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท้า
ให้นักเรียนได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ นักเรียนจึงเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
อย่างถูกต้องตามขั นตอนได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั งไว้ รวมถึงในการท้ากิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมนักเรียนมีโอกาสได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนภายในกลุ่มของตนเองและ
เพ่ือนในห้องเรียนอย่างอิสระ นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ นและเกิดความเข้าใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Townsend (บาซานติ มาจัมดา,และพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544) ที่กล่าวว่า ข้อดีของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท้าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการท้ากิจกรรมที่เป็นอิสระและได้แสดง
ความคิดเห็น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนจึงเต็มใจที่จะเรียนรู้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระที่จะแสดงออกท้าให้สามารถค้นหาความรู้ ใหม่ได้ และมีความสนุกในการ
ท้างานร่วมกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ สอนสวัสดิ์ (2554) พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท้าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ก้าหนดหรือพบในชีวิตประจ้าวันมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท้าให้นักเรียนเกิด
ความอยากรู้อยากท่ีจะเรียน รวมทั งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน 
โดยเน้นให้นักเรียนตระหนักกับปัญหาที่พบ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตลอดจนหา
แนวทางในการแก้ปัญหา มีสถานการณ์เกี่ยวกับขยะพลาสติกซ่ึงเป็นปัญหาที่พบในชีวิตประจ้าวัน โดย
จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มจึงช่วยให้นักเรียนได้
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เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและเข้าใจปัญหานั นได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ น โดยนักเรียนจะได้ใช้ความรู้เดิมและสืบค้นจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพ่ิมเติมรวมถึงการใช้
ประสบการณ์ที่เคยพบเจอปัญหาที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวันมาใช้แก้ปัญหา โดยชุดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนท้ากิจกรรมด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื อหาและผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์จีรา เทพดนตรี (2558) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาบท
ปฏิบัติการที่เน้นปัญหาเป็นฐานเรื่องยางพาราส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ท้าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหา
ความรู้ กระตือรือร้นในการเรียน เกิดความตระหนักต่อการเรียนรู้ของตนเอง ท้าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี
และเข้าใจ นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการกลุ่มท้าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและเร็ว ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ น สอดคล้องกับงานวิจัยของเฟ่ืองลัดดา จิตจักร (2558) ได้ศึกษา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 กิจกรรมได้มีการก้าหนดปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัว
และเป็นปัญหาที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจ้าวันมาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เมื่อ
นักเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาใกล้ตัวนักเรียนจะตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหานั นและได้ฝึกการคิด
เชื่อมโยงปัญหาเข้ากับชีวิตประจ้าวันหรือประสบการณ์เดิม และเกิดความสนใจในการคิดหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ตามขั นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4 ขั นตอน คือ ขั น
ระบุปัญหา ขั นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขั นออกแบบและประเมินแนวทางการแก้ปัญหาและขั น
น้าเสนอผลงานซึ่งในแต่ละขั นตอนล้วนส่งเสริมพัฒนาการด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน ท้าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีการบันทึกการท้ากิจกรรมอย่างเป็นขั นตอนด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหานั น รวมทั งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ วิทยา (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม
เคมีเรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความมีเหตุผลของ
นักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น้าปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ นจริงใน
ชีวิตประจ้าวันมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นักเรียนจึงให้ความสนใจ อยากรู้อยากเห็นและ
พยายามท้าความเข้าใจปัญหา นักเรียนได้ฝึกการคิดเชื่อมโยงปัญหากับชีวิตประจ้าวันและ
ประสบการณ์เดิม และได้ฝึกทักษะการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีน้าไปใช้ได้กับการแก้ปัญหา  
  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
อาจเนื่องจากมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้มีความท้าทาย ท้า
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ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกกับการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั งการน้าเสนอผลงานท้าให้นักเรียนได้
ฝึกการกล้าแสดงออก ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อกิจกรรม นอกจากนี รูปแบบของชุดกิจกรรมมีตัวอย่าง
และรูปภาพประกอบชัดเจนท้าให้น่าสนใจ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันเพราะเรื่องขยะ
พลาสติกเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวนักเรียน ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนโดยตรง นักเรียนจึงเกิดความสนใจ 
ตระหนักถึงความส้าคัญและเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอนและสามารถเชื่อมโยง
ปัญหาเข้ากับชีวิตประจ้าวันที่นักเรียนพบเจอได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
1.1  ผู้สอนควรอธิบายถึงความส้าคัญของทักษะการแก้ปัญหาก่อนการท้ากิจกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ถึงประโยชน์และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนขณะท้ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย 

1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ให้ผู้เรียนได้ออกแบบและจัดท้า 
โครงการผ่านการท้างานกลุ่ม อาจต้องใช้เวลาด้าเนินกิจกรรม ดังนั นผู้สอนควรแนะน้าและติดตามการ
ท้างานของผู้เรียน ให้ด้าเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเสร็จทันเวลาที่ก้าหนด 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป     
    2.1 ควรมีการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้การประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       2.2 ควรมีการศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
คิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
    2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ก้าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ที่
ผู้เรียนสนใจด้วยตนเอง จากบริบทตามสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจ้าวัน หรือเป็น
ปัญหาในชุมชน ท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ และให้ใช้กระกวนการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าครู  ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 – 3 จ านวน 24 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แกโ่ปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม และแบบส ารวจภาวะผู้น าครู 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมแล้ว นิสิตมี
ภาวะผู้น าครูสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อค านวณค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.08 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม แตกต่างกับคะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม ในระดับมาก 2) เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าครูใน 7 ด้าน พบว่าหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมแล้ว นิสิตมีภาวะผู้น าครูเกือบทุกด้านสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาค่าขนาดอิทธิพลพบว่าโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมส่งผลให้ภาวะผู้น าครูด้านการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุง
การเรียนรู้ และด้านการใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน เพ่ิมขึ้นในระดับมาก (Effect Size 
เท่ากับ 1.04, 0.86, 0.82 ตามล าดับ) ขณะที่ โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส่งผลให้ภาวะ
ผู้น าครูด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ด้านการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
วิชาชีพ และด้านการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง (Effect 
Size เท่ากับ 0.76, 0.73, 0.63 ตามล าดับ) โดยที่โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส่งผลให้
ภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือเพ่ิมข้ึนในระดับเล็กน้อย (Effect Size เท่ากับ 0.42) 
 
ค าส าคัญ : 
 ภาวะผู้น าครู โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

mailto:tongtatiya@gmail.com
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to compare teacher leadership of the 
Bachelor of Educations students at Srinakharinwirot University previously and after using 
the community service learning program. Samples selected by purposive sampling, 
consist of 24 students, who are studying in the second, third year of the 2nd semester in 
the 2558 B.E. academic year, from Srinakharinwirot University’s 5-year Bachelor Degree of 
Educations (Graduate Studies) programme. Research instruments include the community 
service learning program and the teacher leadership survey form. 
 The research results identified that 1) after having participated in the 
community service learning program, students have significant higher teacher leadership 
at 0.05. The effect size was 1.08, indicating that the posttest score is very highly different 
from the pretest score, 2) when considering teacher leadership in seven domains, it was 
found that, after having participated in the community service program, students have 
significant higher teacher leadership, at the 0.05, in almost domains, except the 
collaborative culture, compared with scores before participating in the program. In this 
regards, when considering the effect size, it was found that the community service 
learning program has resulted in high improvement of teacher leadership in the domains 
of facilitating improvements in instruction and student learning, using research to 
improve learning, and assessments and data for school, with the effect size of 1.04, 0.86, 
and 0 .8 2  respectively. Meanwhile, the program affected moderate improvement of 
teacher leadership in the domains of promoting professional Learning, advocating 
student learning and profession, and improving outreach and collaboration with families 
and community, with the effect size of 0.76, 0.73 and 0.63 respectively. Lastly, the program 
affected low improvement of teacher leadership in the collaborative culture domain, 
with the effect size of 0.42.  
 
Keywords : 
 Teacher Leadership, The Community Service Learning Program 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ภาวะผู้น าครูมีความแตกต่างจากภาวะผู้น าโดยทั่วไป ภาวะผู้น าครูไม่ใช่การใช้อ านาจสั่งการ
หรือการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม แต่รูปแบบของภาวะผู้น าครูเป็นกระบวนการที่ครูมีอิทธิพลต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนครูด้วยกันเอง นักเรียน รวมถึงชุมชน ในการบริการจัดการ
โรงเรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้ศิลปะใน
การจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ และบรรลุผลส าเร็จ
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ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้น าทั้งภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียนด้วย ทั้ งนี้  ชมรมเพ่ือการส ารวจภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership Exploratory 
Consortium, 2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น าของครูที่เอ้ือต่อการเรียนและความส าเร็จ
ของโรงเรียน โดยองค์ประกอบที่น ามาวิเคราะห์เกิดจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าครู  ผลจากการศึกษาพบว่าภาวะผู้น าของครูประกอบด้วย 7  ด้าน ได้แก่  
1) วัฒนธรรมความร่วมมือ 2) การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 3) การส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ 4) การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) การใช้
การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน 6) การเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และ  
7) การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 

ภาวะผู้น าครูเป็นสิ่งส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดในครูทุกคน โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตครู 
ในการขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมที่ประสบผลส าเร็จ ช่วยสนับสนุนการท า
กิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยอาสาสมัครจะเป็นพลังที่หนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมที่เป็นภารกิจส าคัญของ
องค์กรและสังคม และการที่บุคคลเข้ามาเป็นอาสาสมัครยังมีส่วนช่วยพัฒนาตัวบุคคลนั้นเอง เช่น การ
พัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้มีความมั่นคงสูงขึ้น การพัฒนาความเป็นผู้น า การเรียนรู้การให้
ความเคารพต่อผู้อ่ืน ฯลฯ (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2551) เสน่ห์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของงานอาสาสมัคร
คือเปิดโอกาสให้คนได้ขัดเกลาจิตใจของตนเองโดยการลงแรงลงความคิดช่วยให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์มาก
ขึ้น ถือเป็นการลดการน าเอาเข้าตัว หรือเอาแต่ได้ของแต่ละคน เปลี่ยนเป็นการ “ให้” กับผู้อ่ืนบ้าง 
การท างานอาสาสมัครเองนั้นก็เป็นการท างานที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันโดยไม่ได้อยู่ใน
กรอบขององค์กรที่เป็นทางการอยู่แล้ว ดังนั้นการท างานจึงต้องใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(Human skill) มากขึ้น เพ่ือให้งานบรรลุผลเราจะมาท าตัวเก่งกาจอยู่คนเดียว ไม่รับฟังความคิดเห็น
ผู้อ่ืน หรือที่เรียกกันว่ามีอีโก้ (Ego) สูงนั้น เพ่ือนก็ไม่อยากท างานด้วยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เลยต้อง
ปรับตัวปรับนิสัยเพ่ือสื่อสารกับผู้อ่ืนให้ได้ การท างานอาสาสมัครจึงเป็นขบวนการหนึ่งที่ช่วยให้คนได้
เรียนรู้และขัดเกลานิสัยใจคอของตนเองได้โดยอัตโนมัติ  (มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ, 2551) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ ทิพประมวล และกัมปนาท บริบูรณ์ (2559) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของงานอาสาสมัครที่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมระดับประเทศและระดับสังคมโลกในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านอาสาสมัครให้มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ตระหนักรู้ในตนเองในฐานะสมาชิกในชุมชน 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม เพ่ือใช้ส่งเสริมภาวะผู้น าครู 
ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนานิสิตครู ให้
เป็นครูที่มีคุณภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิต
การศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้สูงขึ้นได้หรือไม ่
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

136 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 – 3 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power โดย
ก าหนดค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.80 ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และระบุอ านาจการทดสอบที่ 
0.95 ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 19 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดจ านวนตัวอย่างเพ่ิมเป็น 24 คน และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา กศช 312 การศึกษา
เพ่ือความเป็นพลเมือง ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 2.1 โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยาย  
การฝึกปฏิบัติ และการลงพื้นที่จริง เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักค้าง 3 วัน 2 คืน เพ่ือเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้ 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 เพ่ือเรียนรู้กระบวนการอาสาสมัคร หน่วยที่ 2 ทักษะความเป็น
พลเมือง หน่วยที่ 3 การบริการชุมชน หน่วยที่ 4 การท างานเพ่ือสังคม หน่วยที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเสมอภาค และหน่วยที่ 6 กิจกรรมสรุปถอดบทเรียน ซึ่งสร้างจากฐานแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือรับ
ใช้สังคม งานอาสาสมัครและพัฒนาชุมชน และการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง ผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสาแห่งประเทศไทย ผู้จัดการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้ด าเนินการส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
 2.2 แบบส ารวจภาวะผู้น าครู เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
จ านวน 35 ข้อ ซึ่งสร้างเพ่ือสอบถามการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับภาวะผู้น าครูของตนเองใน 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) วัฒนธรรมความร่วมมือ 2) การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 3) การส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 4) การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) การ
ใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน 6) การเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน และ  
7) การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ ผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและวิจัยการศึกษา จ านวน 3 คน 
ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ทุกข้อค าถาม (IOC = 
1.00)  แบบส ารวจสามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ และเมื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าหลังการใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม  แบบส ารวจภาวะผู้น าครูมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โดยให้นิสิตท าแบบส ารวจภาวะผู้น าครูเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้เพ่ือการรับใช้สังคม หลังจากนั้นจึงด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ใน
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วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 และให้นิสิตท าแบบส ารวจภาวะผู้น าครูอีกครั้งหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ ย ( x ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ภาวะผู้ น าครูของนิสิ ต 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าครูก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) โดยค านวณจาก
สัดส่วนของผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูของนิสิต พบว่าหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมแล้ว นิสิตมีภาวะผู้น าครูสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อค านวณค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.08 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมแตกต่างกับคะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม ในระดับมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 

การทดสอบ N x  SD t p effect size ความหมาย 
ก่อน 24 136.8333 9.95497 5.377* .000 1.08 ค่าเฉลี่ย

แตกต่างกันใน
ระดับมาก 

หลัง 24 147.5833 11.52282 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม จ าแนกตามแต่ละด้าน 
 เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าครูใน 7 ด้าน พบว่าหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคมแล้ว นิสิตมีภาวะผู้น าครูเกือบทุกด้านสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ ซึ่งหลังการใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม นิสิตมีภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือสูงขึ้นกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลพบว่าโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมส่งผลให้
ภาวะผู้น าครูด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ด้านการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ และด้านการใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน เพ่ิมขึ้นใน
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ระดับมาก (Effect Size เท่ากับ 1.04, 0.86, 0.82 ตามล าดับ) ขณะที่โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม ส่งผลให้ภาวะผู้น าครูด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ด้านการสนับสนุนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ และด้านการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ิมขึ้นใน
ระดับปานกลาง (Effect Size เท่ากับ 0.76, 0.73, 0.63 ตามล าดับ) โดยที่โปรแกรมการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม ส่งผลให้ภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือเพ่ิมขึ้นในระดับเล็กน้อย (Effect 
Size เท่ากับ 0.42) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 - 8 

  
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 41.1667 3.45992 1.684 .106 0.42 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน
ระดับเล็กน้อย 

หลัง 24 42.6250 4.09467 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ ของ

นิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 18.7500 1.93930 3.162* .004 0.86 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน

ระดับมาก 
หลัง 24 20.4167 2.44801 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ของนิสิต

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 19.9583 1.96666 3.044* .006 0.76 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน
ระดับปานกลาง 

หลัง 24 21.4583 1.91059 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 14.2917 1.96666 6.470* .000 1.04 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน

ระดับมาก 
หลัง 24 16.3333 1.78561 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน ของนิสิต

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 15.1250 2.02833 3.852* .001 0.82 ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันใน

ระดับมาก 
หลัง 24 16.7917 1.88770 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 11.9583 1.45898 2.381* .026 0.63 ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ในระดับปานกลาง หลัง 24 12.8750 1.48361 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าครูด้านการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 

ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 
การทดสอบ N x  SD t p Effect Size ความหมาย 

ก่อน 24 15.5833 2.06243 3.757* .001 0.73 ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ในระดับปานกลาง หลัง 24 17.0833 1.44212 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าครูของนิสิต หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมสูงขึ้นกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับการ
วิจัยของ เฉลิมชัย มนูเสวต (2543) ที่พัฒนารูปแบบวิชาการสอนเชิงบริการชุมชนทดลองใช้พัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล รวมถึงภาวะผู้น าของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้ และ
สอดคล้องกับผลวิจัยของชวาลา เวชยันต์ (2544) ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

2. โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่ พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม
หลากหลายกิจกรรม แต่ยังสามารถพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือได้ในระดับน้อย 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นผลการประเมินการรับรู้ของตนเอง อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มของนิสิตพบว่านิสิตสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ และจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งมีทักษะในการน าเสนอความคิด
และการอภิปรายอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับส านักงานยุวกาชาด (2556) ที่ได้กล่าวถึงการอบรม
วิทยากรส าหรับอบรมอาสายุวกาชาดที่จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนากระบวนการอาสาสมัครและการ
ท างานในชุมชนเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย (2554) ที่กล่าวว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาคสนาม จ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีในเบื้องต้นจึงจะน าไปสู่การปฏิบัติที่สถานที่
จริงได้ ในโปรแกรมการเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม สามารถช่วยให้นิสิตการศึกษาบัณฑิต สามารถได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนและท างานในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น าครู
ได้ในระดับมาก โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ และด้านการใช้การประเมินผล
และข้อมูลโรงเรียน อย่างไรก็ตามควรเสริมกิจกรรมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความ
ร่วมมือให้เด่นชัดมากขึ้น อาทิ กิจกรรมเสริมความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเพ่ือน  

2. การน าโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมไปใช้ ผู้ใช้ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
กระบวนการอาสาสมัครและการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสถาบันฝึกหัดครูสามารถน าเอา
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมไปปรับใช้ในรายวิชาชีพครู หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ
นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรประเมินภาวะผู้น าครูด้วยกลวิธีที่หลากหลาย ทั้งจากการประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน และการประเมินโดยวิทยากรกระบวนการ 
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  บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและ
ภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมในงานศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง 2) เพ่ือหารูปแบบตัวอักษรและภาพ
ส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมประเพณี และ 3) เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ (perception) การใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง   
ในสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวลาวโซ่ง หน่วยราชการ 
ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ และนักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า ความแตกต่างด้านความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของชาว
ลาวโซ่ง ตลอดจนพ้ืนฐานความรู้ เรื่องการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปของกลุ่มเป้าหมาย    
ท าให้ผู้วิจัยจะได้รับข้อมูลและทัศนคติความชอบที่แตกต่างกันออกไป ยากที่จะสรุปถึงความพอดี ในแต่ละ
ชิ้นงาน ส่วนในด้านของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและความถนัดที่แตกต่างกัน ในแต่ละด้าน เช่น 
ด้านลายผ้า ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการออกแบบ และประโยชน์ใช้สอย ก็จะให้ข้อคิดเห็นในส่วน
ที่เชี่ยวชาญนั้นเป็นพิเศษ ซึ่งท าให้ผู้วิจัย พบว่า การท าวิจัยในลักษณะดังกล่าว ผู้ออกแบบควรตั้ง
วัตถุประสงค์เชิงรายละเอียดในการน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยได้รับค าแนะน า จากอาจารย์     
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถน าเสนอรูปแบบของตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่ผสมผสานการ
เล่าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างกลมกลืนร่วมสมัย เมื่อน าไปใช้ประโยชน์ยัง
สามารถรับรู้กลิ่นอายทางวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง สามารถน าเอาผลงาน ชุดนี้ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : 
 การออกแบบตัวอักษร เลขนศิลป์ ลาวโซ่ง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were 1) to analyses the design procedure of the 
cultural-style font and clip art in Lao Song arts, 2) to find Lao Song style font and clip 
art for printing used to promote lifestyle, culture and traditional tourism 3) to study 
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the perception on use of Lao Song style font in printing of four studied groups including 
Lao Song ethnics, government officers, media designers and students, in Suphan Buri  
province and Petchaburi province. Results of the research showed that differences in 
familiarity with Lao Song culture and traditions as well as the background knowledge 
in font and clip art design of sample groups provided divert information and attitudes, 
making it difficult to draw the conclusion regarding the appropriateness of the works. 
For experts who have different expertise, e.g. textile design, culture and traditions, 
design and use of font and clip art, their opinions were predominantly based on their 
special skills. Therefore, the researchers found that a clear objective detailed for 
utilization is necessary for this type of study. Recommendations from an advisor and 
experts help the researchers to present the font and clip art which can contemporarily 
portray culture and traditions. When used, the works can effectively depict Lao Song 
culture.   
 
Keywords : 
 Font Design, Clip Art, Lao Song 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ มีการยอมรับและเปิดกว้างในการนับถือศาสนา สิ่งเหล่านี้น ามาซึ่งศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพ้ืนถิ่น ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงผสมผสาน และประยุกต์ร่วมกัน
กับวัฒนธรรมที่แตกต่างตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมในแผ่นดินไทยที่มีการสืบสานผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน ประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็น
ประเทศหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ไม่น้อยกว่าประเทศใดในโลก 
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าว โดยถูกก าหนดใน
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ในเรื่องของวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่เริ่มเสื่อมถอยและ
สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน จะเห็นได้จากการวางนโยบายด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยว ที่ให้ความสนใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับตัวเองเพ่ือน าเสนอถึงความแตกต่าง ความชัดเจน และความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้สามารถเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี หน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ก็ได้น าแนวความคิดเหล่านี้มาสร้างเป็นโครงการรณรงค์เพ่ือให้คนไทยหันมา
ท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งข้ึน เช่น โครงการ “12 เมือง ต้องห้าม…พลาด” ตามแนวคิดปีท่องเที่ยววิถี
ไทย ซึ่งเกิดจากการคัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เมืองหลักเดิม เน้นจุดเด่นศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต 
และศิลปวัฒนธรรม คาดว่าจะมีคนเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดทั้งปี
ประมาณ 136 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) สร้างรายได้ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
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ประเทศ จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างจุดเด่น และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพ่ือ
น าเสนอตนเองเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นตัวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของจังหวัดนั่นเอง 

เรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าไทยทรงด า หรือ  
ลาวโซ่ง ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพเข้ามาอยู่ประเทศไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวลาวโซ่งมี
ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง จะเห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรมประเพณี 
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่ทรงผม ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสิ่งเหล่านี้ล้วน
หมายถึงชีวิต และเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยหรือทอดทิ้ง ชาวโซ่งมีภาษาพูดและตัวอักษรของตนเอง ซึ่งมี
ความแตกต่างจากภาษาไทยภาคกลางมาก อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนแถบลุ่มน้ าแดง  
ลุ่มน้ าด า ประเทศเวียดนาม แต่ในปัจจุบันภาษาโซ่งก าลังถดถอย โดยเฉพาะตัวอักษรที่หาผู้รู้ได้ยาก 
วิชาความรู้ต่าง ๆ ที่เคยมีการถ่ายทอดกันภายในตระกูลจึงสูญหายไปด้วย (องค์ บรรจุน, 2553) งาน
เลขนศิลป์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลาวโซ่ง ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ล้วนมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อักษรและรูปภาพในการที่สื่อความหมาย     
แต่ยังขาดรูปแบบตัวอักษรและรูปภาพส าเร็จรูปที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมลาวโซ่งโดยมีที่มาอย่างชัดเจน 
หลากหลาย และสามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเป็นรูปธรรม การประดิษฐ์ตัวอักษรใน
ลักษณะดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องน าเอาเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอด เช่น 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี มาบูรณาการเข้ากับความรู้ ในเรื่องโครงสร้างของตัวอักษร และ
ความถูกต้องในเรื่องหลักการใช้ภาษา การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. มีปัจจัยอะไรบ้างที่เก่ียวข้องกับการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูป 
2. มีกระบวนการในการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปอย่างไรให้สามารถสื่อสารถึง

เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งหรือไทยทรงด า 
3. ผู้ใช้งานมคีวามรู้สึกอย่างไรกับผลงานการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมในงาน
ศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง 

2. เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์
ที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี 

3. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ (perception) การใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยศึกษา
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ชาวลาวโซ่งและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ที่อยู่

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้หาความพึงพอใจในการใช้งาน คือ   

1.1 ชาวลาวโซ่ง ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดเพชรบุรี 
1.2 หน่วยราชการ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดเพชรบุรี 
1.3 ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี และเพชรบุรี 
1.4 นักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยท าการสร้างเครื่องมือ โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษา รายงานการวิจัยและเอกสารต่างๆ เพ่ือค้นหาบทสรุปและนิยามความหมาย
ของศิลปะและวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตของชาวลาวโซ่ง 

2.2 วิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษา เพ่ือหารูปแบบและโครงสร้างหลักเพ่ือใช้เป็น
แนวทาง โดยแบ่งประเภทของการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน 

2.2.1 ด้านเนื้อหา สามารถสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมและสามารถใช้งานในสื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมได้จริงหรือไม่ 

2.2.2 ด้านรูปแบบการน าเสนอ ในเรื่องขนาดสัดส่วน รูปแบบ รวมถึงความง่ายและ
ความน่าสนใจในการใช้งาน 

2.2.3 ด้านเทคนิคการใช้งาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ใน
โปรแกรมทุกประเภทหรือไม่ 

2.2.4 การพิจารณาในภาพรวม การประเมินคุณภาพของตัวอักษรและภาพส าเร็จรูป 
2.3 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ และน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
2.4 ทดสอบการใช้งานจริงโดยผ่านกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
2.5 น าผลจากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองหาประสิทธิภาพต่อไป   

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การเก็บและรวบรวมข้อมูลได้จากการค้นคว้าภาคเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยรวบรวม

ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนด ดังนี้ 
3.1 ศึกษารูปแบบของศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็น

การศึกษาข้อมูลโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปกรรมและ
วัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ดังภาพโครงสร้างของการแบ่งประเภทข้อมูล  
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ขั้นที่ 1 

 
 

ขั้นที่ 2 ปรับโครงสร้างการค้นคว้าข้อมูล โดยการแนะน าของที่ปรึกษาถึงชุดข้อมูลที่
สามารถน าเสนอเรื่องราวได้อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

การออกแบบตัวอักษร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มสถาปัตยกรรมและกลุ่มลายผ้า 

 
และการออกแบบภาพส าเร็จรูป แบ่งโดยใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมออกเป็น 4 กลุ่ม 

 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของการแบ่งประเภทข้อมูล   
 
 

3.2 ศึกษาโครงสร้างตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต าแหน่งของสระวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย และรูปภาพส าเร็จรูปแบบเลขนศิลป์  
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ภาพที่ 2 โครงสร้างตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

3.3 ศึกษาการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 
แนวคิดหลักของการน าตัวอักษรและภาพสัญลักษณ์ไปใช้งาน รวมถึงศึกษากลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการบันทึกข้อมูลจากแบบ

ประเมิน และการสัมภาษณ์โดยตรง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมแนวคิดและน ามาแก้ไขผลงาน
ออกแบบขั้นสุดท้าย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

4.1 กลุ่มนักวิชาการทางศิลปวัฒนธรรรมลาวโซ่ง หรือกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ชาวลาวโซ่ง 

4.1.1 นายกฤตวรรณ เพชรด าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ได้ให้ความเห็นเรื่อง การออกแบบตัวอักษรว่า ผู้วิจัยสามารถออกแบบตัวอักษรที่มี
ความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งได้เป็นอย่างดี แต่อยากให้เพ่ิมเติมในส่วนของการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้วิจัยยังไม่ได้น ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัย นั่นคือ อักษรโซ่งที่มีลักษณะตัวอักษรแบบ
หางตวัด ซึ่งทั้งนี้ถ้าผู้วิจัยน าตัวอักษรในภาษาลาวโซ่งมาร่วมศึกษาอาจจะท าให้กลิ่นอายทางวัฒนธรรม
ของชาวลาวโซ่งชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้สอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับชาวลาวโซ่งกับอาจารย์อีก
หลายเรื่องท้ังเรื่องทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเล่าต่อ ๆ กันมาของชาวลาวโซ่ง เช่น 
การใช้ค าในการเรียกชาวลาวโซ่งว่า  “ลาวโซ่ง” ส าหรับชาวลาวโซ่งที่ไม่สนิทกันถือเป็นค าเหยียด
หยามหรือไม่ ซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟังเพ่ือเป็นความรู้ เรื่องการเรียกขานของชาวลาวโซ่ง และเรื่อง
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การอพยพย้ายถิ่นในอดีตของชาวลาวโซ่ง วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  ทีค่นรุ่นใหม่ยังคงถือปฏิบัติตลอดมา 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในการศึกษาค้นคว้าจากต าราหรือเอกสาร อาจยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง 

ส่วนประเด็นทางด้าน Clip art หรือภาพส าเร็จรูปนั้น อาจารย์ได้ให้ความคิดว่า
น่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดน าไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
วัฒนธรรม เช่น clip art เรื่อง หัตถกรรมและความเชื่อ ซึ่งนับวันจะค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมของ
ชาวลาวโซ่ง เนื่องจากขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดประเพณีเหล่านี้ เมื่อคนรุ่นปู่ รุ่นย่า ตายจากไป
วัฒนธรรมเหล่านี้ก็อาจจะสูญหายพร้อมกันไปด้วย 

4.1.2 นายอัครวัฒน์ บุญสูงเพชร ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านดอน อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
ออกแบบตัวอักษรไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ การออกแบบตัวอักษรหากน ารายละเอียดที่มีเฉพาะชนชาติ
ลาวโซ่ง คือ เม็ดกระดุมเสื้อ ที่มีลวดลายของเมล็ดผักบุ้งนา ที่น่าจะมีเฉพาะในเครื่องแต่งกายของชาว
ลาวโซ่งเท่านั้น มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางการออกแบบ ก็น่าจะท าให้การออกแบบตัวอักษรสามารถ
สื่อสารถึงวัฒนธรรมชาวลาวโซ่งได้อีกทางหนึ่ง  

ส่วนการออกแบบภาพส าเร็จรูปในหมวดที่เป็นเรื่องของการแต่งกายสามารถ
น าเสนอความร่วมสมัย สามารถเข้าถึงวัยหนุ่ม-สาวที่เป็นคนรุ่นใหม่  จึงน่าจะมีคนน าไปประยุกต์ใช้
งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความเป็นชาติพันธุ์สู่อาเซียนและความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  

4.1.3 นางไกร มั่นเพชร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องลายผ้าของชาวไทยทรงด า อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องลายผ้าแบบไทยทรงด า ได้ให้ความคิดเห็นเรื่อง การ
ออกแบบตัวอักษรไว้ว่า การออกแบบตัวอักษรในกลุ่มของลายผ้า สามารถน าเสนอรูปแบบที่มี
ความสัมพันธ์กับลายผ้าได้เป็นอย่างดี ท าให้สามารถเชื่อมโยงตัวอักษรกับลายผ้าได้ โดยเฉพาะ
ตัวอักษรในกลุ่ม B3 ที่สามารถเชื่อมโยงกับลายผ้าแบบโบราณแบบขอกูดได้ 

ส่วนการออกแบบภาพส าเร็จรูปได้ให้ความคิดเห็นในหมวดของลายผ้าไว้ว่า 
ปัจจุบันลายผ้าของชาวลาวโซ่งมีรูปแบบที่ประยุกต์มากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการผสมผสาน
ของลายแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นด้วยการตลาดหรือความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็เห็นพ้องด้วยใน
แง่มุมของการเล่าเรื่องเพราะลายผ้าแบบต่างๆของชาวลาวโซ่งนั้นสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ส่วน
ในหมวดของหัตถกรรมและความเชื่อ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าของหลายสิ่งหลายอย่างหาดูได้ยาก
เนื่องจากผู้ที่เป็นผู้รู้และสามารถท าได้ก็ลดน้อยลงและขาดการสืบสานในรุ่นลูกรุ่นหลานถึงวัฒนธรรม
ประเพณีดังกล่าว 

4.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  
มีรายนามดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ดังนี้ การออกแบบ
ตัวอักษรที่ถอดรูปแบบมาจากเรื่องลายผ้าทั้ง 3 รูปแบบสามารถสื่อสารในเรื่องราวของวัฒนธรรมได้
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อย่างชัดเจน มีความลงตัว โดยยังคงความทันสมัยที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวเชิงอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงด า 
ส่วนตัวอักษรที่ใช้ข้อมูลของงานทางด้านสถาปัตยกรรม ในเรื่องราวของจั่วบ้านแบบ “ขอกุด” สามารถ
สื่อสารในเรื่องราวได้แต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับลายผ้า 

ส่วนประเด็นการออกแบบภาพส า เร็ จรูปหรือ  Clip art นั้นแบบงานด้ าน
สถาปัตยกรรม บ้านเรือน มีความชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มงานด้านลายผ้าและเครื่องแต่ง
กายที่ยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน แต่ในเนื้อหางานด้านการออกแบบยังไม่มีความ
หลากหลาย มีให้เลือกใช้งานน้อย เช่น ภาพส าเร็จรูปแบบลายผ้า ยังขาดมุมมองที่เป็นมิติ เพ่ือให้มี
ความหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

4.2.2 ดร.ยอดขวัญ สวัสดี อาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ให้ความคิดเห็นว่า ในกลุ่มของแนวคิดที่มีที่มาจากสถาปัตยกรรม จะเห็นภาพ
โครงสร้างตัวอักษรที่ชัดเจนและการน าไปใช้งานที่สอดคล้องกับเนื้อหา และมีความงามที่ปรากฏ
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน ในส่วนของแนวคิดที่มีที่มาจากลายผ้า อาจต้องก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ตัวอักษรที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น สัดส่วนของรูปทรงตัวอักษร การก าหนดหัวของตัวอักษรว่าจะใช้แบบ
มีหัวหรือไม่ เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันในการออกแบบ การใช้ค าลายผ้าและการแต่งกาย ควรเลือกใช้
ค าให้เหมาะสมกับกายภาพของการออกแบบที่ปรากฏ เช่น การออกแบบตัวอักษรที่ปรากฏมีลักษณะ
ของการน าลายผ้ามาออกแบบมากกว่าแนวคิดเรื่องเครื่องแต่งกาย 

ในความคิดเห็นเรื่องภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art ควรตีความค าค านี้ให้ชัดเจนก่อน
ว่ามีความหมายอย่างไร การใช้งานเป็นอย่างไร จากการออกแบบยังไม่สามารถสื่อสารถึงค านี้ได้อย่าง
ชัดเจน งานออกแบบจึงดูมีลักษณะเป็นภาพประกอบมากกว่าภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art จะมีใน
หมวดเรื่องของลายภาพเพียงหมวดเดียวที่มีความน่าจะเป็นที่สามารถจะพัฒนาในเนื้อหาให้สามารถใช้
งานได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art มากยิ่งขึ้น 

4.2.3 ผศ.ณัฐวุฒิ สีมันตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
ได้ให้ความคิดเห็นว่า ในการศึกษารูปแบบทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้แสดงถึงลักษณะ

เด่นที่สามารถจ าแนกออกมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับงานออกแบบได้ โดยการใช้รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมดูเป็นการพัฒนาตัวอักษรที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวลาวโซ่งได้ ซึ่งสามารถ
สังเกตุได้จากการทดลองไปประยุกต์ใช้ได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของบ้านที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร
ไดอ้ย่างชัดเจน 

ในส่วนของการออกแบบภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art ผู้วิจัยสามารถแยกรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมออกมาเป็นงานออกแบบได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างภาพส าเร็จรูปที่เกิดจาก
ลายผ้าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นงานในระบบ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการตลาดได้ 

4.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตัวอักษรและสื่อสัญลักษณ์ 
4.3.1 ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จ (ผู้ออกแบบฟอนต์ BSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ) 
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ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการออกแบบตัวอักษร ดังนี้ โครงสร้างและบุคลิกตัวอักษร
สามารถสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ก าหนดในหัวข้อวิจัยได้เป็นอย่างดี ผลงานมีการพัฒนาขึ้น
ตามล าดับของข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล ส่วนด้านการใช้งาน ตัวอักษรดังกล่าวยังมีรายละเอียดที่มาก
เกินไป ซึ่งเมื่อน าไปใช้งานในขนาดเล็กและมีปริมาณข้อมูลมาก ๆ อาจจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
อ่าน จึงควรมีการปรับพัฒนาเพ่ือให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ
ยิ่งขึ้น 

ส่วนในเรื่องของการออกแบบภาพส าเร็จรูปนั้น ได้ให้ความคิดเห็นไว้ ดังนี้ ผลงานภาพ
ส าเร็จรูปแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนตามข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า บางรายการมี
ความยืดหยุ่นในการใช้งานได้ดีมาก เช่นลายผ้า ท าให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้สื่อได้เป็นอย่างดี 
ส่วนบางรายการอาจจะต้องเพ่ิมรายละเอียดของลวดลาย เช่น กลุ่มสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง และ
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เป็นต้น 

4.3.2 อาจารย์ไพโรจน์  ธีระประภา อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 

ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร ดังนี้ การออกแบบตัวอักษรต้อง
ค านึงถึงการอ่าน ให้อ่านง่าย ให้ระวังการสับสนของพยัญชนะหรือวรรณยุกต์  

style หรือรูปแบบที่บ่งบอกบุคลิก ไม่จ าเป็นต้องบรรจุในทุกตัวอักษร เนื่องจากใน
รูปแบบการใช้งานปกติ ไม่ได้ใช้งานในลักษณะเป็นตัวเดี่ยว ๆ แต่จะท างานร่วมกันเป็นชุดของค า 
ประโยค ดังนั้นบุคลิกที่เด่น ๆ จะช่วยกันส่งเสียง ส่งความรู้สึกออกมาได้เช่นกัน แม้เราจะบรรจุ
ลักษณะเด่นไว้ไม่ครบทุกตัวอักษร หรืออาจจะ set ระบบการออกแบบไว้ โดยการเลือกลักษณะเด่นไว้ 
1-2 รูปแบบแยกต่างหาก และเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางตัวอักษรใช้ทั้ง 2 ลักษณะ เมื่อดูรวม ๆ กัน
ก็จะได้ลักษณะเด่นที่หลากหลายและสะท้อนบุคลิกท่ีเด่น ๆ นั้นได้เช่นกัน  

หากต้องการน าเสนอบุคลิกที่ชัดเจนในอัตลักษณ์ ต้องมีการออกแบบตัวอักษรที่มีบุคลิกที่
ชัดเจนกว่าตัวปกติอีกหนึ่งชุด โดยแนะน าให้เป็น Alternative Glyph เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานตาม
ความเหมาะสม  

ในส่วนของการออกแบบภาพส าเร็จรูปหรือ Clip art ควรจะเน้นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
เช่น “ลายผ้า” จากนั้นท าแบบให้หลากหลาย โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถน ามา
ผสมผสาน สร้างเป็น Pattern แบบใหม่ได้ด้วยตนเอง แบบที่ได้เป็น Clip Art สมควรท าเป็นแบบกลับ
ค่าน้ าหนัก เพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้งานที่หลากหลายขึ้น 

ข้อแนะน า ควรน าเสนอชุดโทนสีเป็นไกด์แก่ผู้ใช้งาน โดยอาจแบ่งเป็นชุดจาก  Original (สี
ด้ังเดิม) และชุดโทนสีแนะน า เช่น Earth Tone 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิง

วัฒนธรรมในงานศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง พบว่า ในขั้นตอนของการท าการวิจัยผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึง
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ขั้นตอนและกระบวนการในการท าวิจัย  ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการวิจัยที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

 
1. การศึกษาภาคเอกสาร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
7. การออกแบบ 
8. ผลงานการออกแบบ 
9. การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง 

ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี  
พบว่า สามารถวิเคราะห์หารูปแบบของตัวอักษรและภาพส าเร็จรูป เพ่ือการน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่สื่อถึง
ศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง ที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนามจาก
กลุ่มเป้าหมาย และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาสรุปหาแนวทางการ
ออกแบบที่เหมาะสม โดยมีผลงานการออกแบบเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 

1. ชุดตัวอักษร ประกอบด้วยขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ โดยอาศัยแนวคิดจากลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมและผ้าลาย 
แนวคิดจากลักษณะทางสถาปัตยกรรม (ลักษณะรูปทรงของบ้านเรือน) 

 
แนวคิดจากลายผ้าแบบลายดอกแปด 

 
แนวคิดจากลายผ้าแบบลายแตงโม 
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แนวคิดจากลายผ้าแบบลายขอกูด 

 
ท้ายที่สุดได้ผลงานออกแบบโดยผ่านการประเมิน และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1.1 ตัวอักษรแบบ Lao Song 1 ซึ่งได้แนวความคิดมาจากโครงสร้างของลายผ้าของชาว

ลาวโซ่งที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น ที่เป็นลักษณะลายผ้าแบบประยุกต์ที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไป เช่น ลาย
ดอกแปด ลายดอกมะลิ โดยโครงสร้างหลักประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต มาทับซ้อนกันโดยใช้มุม
ประกอบ 90 30 45 องศา ประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้เส้นที่มีขนาดเท่ากัน โดยโครงสร้างของรูปทรง
โดยรวมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
 

                                 

 
ภาพที่ 3 ลายดอกมะลิ 
 

1.2 ตัวอักษรแบบ Lao Song 2 เป็นตัวอักษรที่ได้แนวความคิดมาจากโครงสร้างลายผ้า
แบบโบราณ เรียกว่าลายขอกูด ซึ่งเป็นลายผ้าที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวลาวโซ่งได้อย่าง
ชัดเจน โดยโครงสร้างของตัวอักษรจะมีลักษณะขดของเส้นในด้านหนึ่ง คือหัวของตัวอักษร ที่เป็น
ลักษณะของยอดผักกูดที่ต้องแสงอาทิตย์ตอนเช้า ซึ่งสะท้อนภาพการด ารงชีวิต การเก็บผักมาบริโภค
ในยามเช้าของชาวลาวโซ่ง และมีขนาดของเส้นที่ไม่เท่ากันตลอดทั้งเส้น มีลักษณะเส้นที่โค้งอ่อนช้อย 
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ภาพที่ 4 ลายผ้าแบบขอกูด 
 

1.3 ตัวอักษรแบบ Lao song 3 เป็นตัวอักษรที่ได้แนวคิดมาจากการศึกษาโครงสร้าง
ของบ้านเรือนที่พักอาศัยของชาวลาวโซ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างจะพบว่าเป็นโครงสร้าง
ที่เกิดจากสองส่วนประกอบ คือ ส่วนของจั่วที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมาต่อประกอบเข้ากับ
โครงสร้างทางด้านล่าง คือส่วนของชายหลังคาที่เป็นลักษณะเด่นของตัวบ้านที่เรียกว่า กระดองเต่า   
ที่มีความโค้งมน จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเกิดเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเสียบประกอบระหว่าง
โครงสร้างของเส้นที่เป็นเหลี่ยมมาประกอบบนโครงสร้างของเส้นที่มีความโค้งมน โดยคงลักษณะของ
การเสียบประกอบตามลักษณะของโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนของชาวลาวโซ่งแบบดั่งเดิม 
 

                
  
ภาพที่ 5 บ้านเรือนของชาวลาวโซ่ง 

 
2. ชุดภาพส าเร็จรูป ประกอบด้วย 

2.1 ภาพส าเร็จรูปชุดสถาปัตยกรรม เป็นภาพที่เกิดจากการศึกษาข้อมูล เรื่องบ้านพัก
อาศัยของชาวลาวโซ่งแบบโบราณ ว่ามีสัดส่วน ส่วนประกอบ โครงสร้างอย่างไร โดยถ่ายทอดออกมา
เป็นภาพหลากหลายมุมมองทั้งด้านหน้า ด้านข้างซ้ายและขวา และด้านมุมมองแบบ perspective 
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ภาพที่ 6 ภาพส าเร็จรูปชุดสถาปัตยกรรม 
  

2.2 ภาพส าเร็จรูปชุดการแต่งกาย เป็นภาพที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลในเรื่องการแต่งกาย
ของชาวลาวโซ่ง ทั้งการแต่งกาย เสื้อผ้าในงานพิธีและเสื้อผ้าในชีวิตประจ าวัน โดยถ่ายทอดออกมา
เป็นภาพแบบการ์ตูนที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย 

 

 
 
ภาพที่ 7 ภาพส าเร็จรูปชุดการแต่งกาย 
 
 2.3 ภาพส าเร็จรูปชุดลายผ้า เป็นภาพที่เกิดจากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารเพ่ือค้นคว้าหา
รูปแบบลวดลายและเรื่องราวที่มาของลวดลายนั้น ๆ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอแนวความคิดในการใช้งาน
ประกอบ โดยภาพส าเร็จรูปชุดนี้เมื่อถูกน าไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ไปประกอบในบรรจุภัณฑ์  
ที่เกี่ยวกับสินค้าพวกผ้า ควรมีเรื่องราวประกอบ  เพ่ือแสดงถึงเรื่องราวภูมิปัญญาที่เป็นบ่อเกิดของ
ลวดลายซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวลาวโซ่ง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค้าให้กับตัวสินค้า 
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ภาพที่ 8 ภาพส าเร็จรูปชุดลายผ้า 
  

2.4 ภาพส าเร็จรูปชุดหัตถกรรมและความเชื่อ เป็นภาพส าเร็จรูปที่รวบรวมเรื่องราว
ประเพณีและความเชื่อ โดยเล่าเรื่องด้วยภาพในเรื่องราวของงานหัตถกรรมที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อทั้ง
ประเพณีการเกิด การตาย ซึ่งปัจจุบันเริ่มสูญหายไปเนื่องจากขาดผู้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และไม่ได้รับ
ความสนใจจากคนรุ่นใหม่เท่าท่ีควร 

 
 
ภาพที่ 9 ภาพส าเร็จรูปชุดหัตถกรรมและความเชื่อ 
 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ (perception) กับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษร
แบบลาวโซ่ง พบว่า สามารถสรุปผลการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มประชากรที่ก าหนดได ้ดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินเพื่อศึกษาข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
แบบประเมินที่ 1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเก่ียวกับการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
 
 

รายการประเมิน 
N=8 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.48 0.58 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.46 0.58 มาก 2 
3. ด้านการตลาด 4.38 0.59 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.58 มาก  
   
 พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.44 =0.58) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1, 2 
และ 3 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) ด้านการใช้งาน และด้านการตลาด ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเกี่ยวกับการออกแบบภาพส าเร็จรูปในรูปแบบ
เลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

  

รายการประเมิน 
N=8 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.20 0.51 มาก 2 
2. ด้านการใช้งาน 4.14 0.51 มาก 3 
3. ด้านการตลาด  4.43 0.60 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.23 0.53 มาก  
    
 พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมเกี่ยวกับการออกแบบภาพส าเร็จรูปใน
รูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.23 =0.53) พบว่ารายการที่มี
การปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1, 2 และ 3 ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านความงาม (เอกลักษณ์) และด้านการใช้งาน 
ตามล าดับ 
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ตารางสรุปผลการประเมินเพื่อศึกษาเจตคติ 4 กลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรที่ 1 ชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทดลองใช้

ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
  

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.21 0.69 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.11 0.67 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.14 0.67 มาก  
 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ทดลอง

ใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่งผู้ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.14 
=0.67) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4  ความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้
ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

 

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.29 0.66 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.14 0.67 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.67 มาก  
   
 พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้
ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่งของผู้ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบ
ลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.20 =0.67) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 
ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งาน  ตามล าดับ 
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กลุ่มประชากรที่ 2 หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตารางท่ี 5  ความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้

ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
 

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.18 0.65 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.16 0.65 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.65 มาก  
  
 พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลอง
ใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ผู้ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 
=0.65) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้

ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 
 

รายการประเมิน 
N=60 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.19 0.67 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.14 0.60 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.16 0.62 มาก  
 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทดลอง

ใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.16 =0.62) 
พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้าน
การใช้งานตามล าดับ 
 
กลุ่มประชากรที่ 3 ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นในภาพรวมของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง  
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.31 0.60 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.16 0.62 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.21 0.62 มาก  
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 พบว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ในภาพรวมของผู้ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสม
ในระดับมาก (μ=4.21 =0.62) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม 
(เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

 
ตารางที่ 8  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

ในภาพรวมของผู้ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.31 0.63 มาก 2 
2. ด้านการใช้งาน 4.32 0.63 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.32 0.63 มาก  
   
 ตารางที่ 6 พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง ผู้ทดลองใช้ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.16 =0.62) พบว่า
รายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม 
(เอกลักษณ)์ ตามล าดับ 
 
กลุ่มประชากรที่ 4 นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ในภาพรวมของผู้

ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง 
  

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.23 0.63 มาก 1 
2. ด้านการใช้งาน 4.13 0.61 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.17 0.62 มาก  
 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้

ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 =0.62) พบว่ารายการที่มีการปฏิบัติ
สูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมที่ทดลองใช้  ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง 

 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม อันดับ 
μ   

1. ด้านความงาม (เอกลักษณ์) 4.25 0.66 มาก 2 
2. ด้านการใช้งาน 4.21 0.67 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.22 0.66 มาก  
 

พบว่าความคิดเห็นโดยภาพรวมของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทดลองใช้ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.22 =0.66) พบว่า
รายการที่มีการปฏิบัติสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม 
(เอกลักษณ)์ ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่
สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง และศึกษาเจตคติของผู้ใช้งานตัวอักษรและภาพส าเร็จรูป
ดังกล่าว โดยใช้กลุ่มประชากรในการศึกษา 4 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรที่ 1 คือ ชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มประชากรที่ 2 คือ หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่ม
ประชากรที่ 3 คือ ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  และกลุ่ม
ประชากรที่ 4 คือ นักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่          
1) เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมในงานศิลปกรรมแบบ
ลาวโซ่ง 2) เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปแบบลาวโซ่ง ส าหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี 3) เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ 
(perception) การใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ จากผลการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

ภาพรวมความคิดเห็นของ 4 กลุ่มประชากรจ านวน 150 คน ในการทดลองใช้ตัวอักษรแบบ
ลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก  (μ=4.17 =0.65) โดยพบว่ารายการที่มีการประเมินผลสูง
เป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

และภาพรวมความคิดเห็นของ 4 กลุ่มประชากรจ านวน 150 คน ในการทดลองใช้ภาพ
ส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก  (μ=4.22 =0.65) โดย
พบว่ารายการที่มีการประเมินผลสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ 
ด้านการใช้งาน ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย จ านวน 2 ข้อดังนี้  
1. ผู้ผลิตสื่อและนักออกแบบเลขศิลป์สามารถน าผลงานออกแบบจากการวิจัยไปใช้เพ่ือสื่อถึง

ศิลปวัฒนธรรมลาวโซ่งได้อย่างหลากหลายและสะดวกยิ่งขึ้น 
ผู้ผลิตสื่อ นักออกแบบเลขศิลป์และผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ให้ความคิดเห็น

ในเรื่องการใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.21 =0.62) พบว่า
รายการที่มีการประเมินผลสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการ
ใช้งานตามล าดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่า ตัวอักษรสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวทางวัฒนธรรมได้ดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อประชาพันธ์ทางวัฒนธรรม
ลาวโซ่งได้ 

และพบว่าความคิดเห็นของผู้ผลิตสื่อ นักออกแบบเลขศิลป์และผู้ประกอบการทางด้านการ
ออกแบบสื่อ ที่ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง ให้ความคิดเห็นในเรื่องการ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้มาก โดยมีผลการประเมิน (μ=4.16 =0.62) โดยพบว่ารายการที่มีการ
ประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) ตามล าดับ 

2. กลุ่มประชากรที่ก าหนด มีเจตคติต่อการใช้งานตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปเชิงวัฒนธรรมใน
งานศิลปกรรมแบบลาวโซ่ง อยู่ในระดับด ี

จากการน าผลการวิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ก าหนดจ านวน 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่มประชากรที่ 1 ชาวลาวโซ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่องตัวอักษร พบว่าให้

ความคิดเห็นในการทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.14 
=0.67) พบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ ซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของเนื้อหา รูปแบบทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการใช้งานตัวอักษร 

เรื่องภาพส าเร็จรูป พบว่าความคิดเห็นในการทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์
แบบลาวโซ่ง มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกับเรื่องตัวอักษร คือ ให้ความส าคัญของเนื้อหา รูปแบบทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการใช้งานตัวอักษร โดยให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.20 =0.67) พบว่า
รายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้
งาน ตามล าดับ 

กลุ่มประชากรที่ 2 หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่องตัวอักษร พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง พบว่าให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 
=0.65) พบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 
ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

เรื่องภาพส าเร็จรูป พบว่าความคิดเห็นในการทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์
แบบลาวโซ่ง มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกับเรื่องตัวอักษร คือ ให้ความส าคัญของเนื้อหา รูปแบบทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการใช้งานตัวอักษร โดยพบว่าให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.16 =0.62) 
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รายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้
งานตามล าดับ 

กลุ่มประชากรที่ 3 ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบสื่อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้ความคิดเห็นในเรื่องการใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก      

(μ=4.21 =0.62) พบว่ารายการที่มีการประเมินผลสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านความงาม 
(เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า ใน
เรื่องตัวอักษรผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับเรื่องเอกลักษณ์ ลักษณะทางวัฒนธรรมมากกว่ารูปแบบ
การใช้งานตัวอักษร 

และพบว่าความคิดเห็นความคิดเห็นของผู้ผลิตสื่อ นักออกแบบเลขศิลป์และผู้ประกอบการ
ทางด้านการออกแบบสื่อ ที่ทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง พบว่ากลับกันคือ
ให้ความส าคัญในเรื่องการประยุกต์ใช้งานมากกว่า เอกลักษณ์ โดยมีผลการประเมิน  (μ=4.16 
=0.62) โดยพบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่  ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ 
ด้านความงาม (เอกลักษณ์) ตามล าดับ 

กลุ่มประชากรที่ 4 นักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มประชากรที่ทดลองใช้ตัวอักษรแบบลาวโซ่ง มีความ

เหมาะสมในระดับมาก (μ=4.17 =0.62) พบว่ารายการที่มีการประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้าน
ความงาม (เอกลักษณ์) อันดับ 2 ได้แก่ ด้านการใช้งานตามล าดับ 

และพบว่าความคิดเห็นของกลุ่มประชากร จากการทดลองใช้ภาพส าเร็จรูปในรูปแบบ     
เลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง ให้ความเหมาะสมในระดับมาก (μ=4.22 =0.66) พบว่ารายการที่มีการ
ประเมินสูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ด้านการใช้งาน อันดับ 2 ได้แก่ ด้านความงาม (เอกลักษณ์) ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยที่ได้รับโดยรวมสอดคล้องกับงานวิจัยในลักษณะใกล้เคียงกันของ พบว่า 
ความรู้พ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มประชากรที่ก าหนด ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวโซ่ง พ้ืน
ฐานความรู้เรื่องการออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปที่แตกต่างกันมาก ผู้วิจัยจะได้รับข้อมูลตาม
ลักษณะการให้ความส าคัญที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มชาวลาวโซ่ง เมื่อพูดถึงตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปก็
จะให้ความส าคัญกับเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีท่ีถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างกับ
กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของภาพส าเร็จรูปที่ผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญ
กับการประยุกต์ การน าไปใช้งานเป็นหลัก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ออกแบบควรตั้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้ชัดเจน เช่น ออกแบบตัวอักษรเพ่ือน าไปใช้
เป็นตัวอักษรหลัก หรือตัวอักษรประดิษฐ์ ถ้าต้องการออกแบบเพ่ือเป็นตัวอักษรหลักเพ่ือการใช้งาน 
ควรเน้นในเรื่องการออกแบบเพ่ือการใช้งานเป็นหลัก เช่น สามารถใช้ตัวอักษรได้ในหลากหลายขนาด 
น้ าหนัก มีตัวอักษรครบถ้วนทั้งสระและพยัญชนะ สามารถเรียงพิมพ์ตัวอักษรในโปรแกรมส าเร็จรูป
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวอักษรพาดหัว เป็นตัวประดิษฐ์เพ่ือ
งานงานหนึ่ง ผู้ออกแบบก็สามารถเน้นในเรื่องราวของการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนในรูปแบบ โครงสร้างของตัวอักษร  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

163 

2. ผู้ออกแบบควรมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะด้าน เช่น ศึกษาในเรื่องของลวดลายผ้าแบบโบราณหรือ
แบบร่วมสมัย หรือมุ่งศึกษาเฉพาะศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น เพราะจะสามารถศึกษาได้ในเชิงลึก 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบในด้านอ่ืนได้อีกมากมาย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองนี้เพ่ือศึกษากลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการสร้างคุณานุประโยค 3 ประเภท 6 โครงสร้าง 
โดยคุณานุประโยคทั้ง 3 ประเภทคือ คุณานุประโยคประเภทประธาน คุณานุประโยคประเภทกรรม
ตรงและคุณานุประโยคประเภทกรรมรอง ขยายค านามหลักต าแหน่งประธานและต าแหน่งกรรมตรง 
(SS/OS/SO/ OO/SIO/OIO) โดยสัญลักษณ์ตัวแรกคือต าแหน่งนามหลัก ส่วนสัญลักษณ์ตัวที่สอง คือ
ประเภทคุณานุประโยค โดยศึกษากับผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยมา 2 ปี จ านวน 20 คน ด้วย
แบบทดสอบ 2 ประเภทคือ และแบบทดสอบการรวมประโยค (SCT) และแบบทดสอบการเขียน
บรรยายรูปภาพ (PDWT) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวจีนสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยด้วย
การใช้กลวิธีช่องว่าง (gap strategy) โดยใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ “ที่” มากที่สุด นอกจากนั้นยังพบการใช้
กลวิธีสรรพนามและนามวลีด้วยกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลัก
ต าแหน่งกรรมตรงได้ถูกต้องมากที่สุด (OS) และกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทประธาน
ขยายค านามหลักต าแหน่ งประธาน (SS) ได้ถูกต้องน้อยที่สุด เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างสร้าง            
คุณานุประโยคจากประโยคที่ก าหนดให้สร้างเป็นประโยคหลัก นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างสร้างยังใช้กลวิธี
อ่ืน ๆ สร้างคุณานุประโยคที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากเจ้าของภาษา เช่น การละตัวบ่งชี้ การใช้ค าเชื่อม 
(discourse marker) 
 
ค าส าคัญ : 
 คุณานุประโยคภาษาไทย กลวิธีการสร้างคุณานุประโยค การวิเคราะห์ความผิดพลาด  การรับ
ภาษาท่ีสอง ผู้เรียนชาวจีน 
 

ABSTRACT 
 The current study aims to study the relativization of Thai relative clauses 
produced by Chinese Thai learners. Three types of relative clauses - subject, direct 
object, and indirect object which modify head noun in subject and object positions 
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were examined with the sentence combination and picture description writing tests. 
The subjects have learned Thai for two years. The result showed that the strategies 
mostly used are gap strategies which were used with the marker. The followings were 
used were the pronoun and the noun phrase strategies. The subject relative clauses 
modifying objects (OS) were produced most correctly, and the ones produced least 
correctly are subject relative clause modifying subjects because they changed the 
main clauses into relative clauses. The other strategies, for example, the omission of 
the marker, the usage of discourse marker, etc., which were used were not accepted 
by the native speakers.  
 
Keywords : 
 Thai Relative Clause, Relative Clause Formation Strategy, Error Analysis, 
Second Language Acquisition, Chinese Learners 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นักศึกษาชาวจีนจ านวนมากให้ความส าคัญกับภาษาไทยและเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมมาก
ขึ้น และเข้ามาเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เว็บไซต์ของสถานทูต
ไทยประจ ากรุงปักกิ่งพบว่า มีนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศมากกว่า 4,000 
คน จากสถาบันการศึกษาทั่วมณฑลยูนนานกว่า 30 แห่ง ทั้งยังมีการการจัดทดสอบมาตรฐาน
สมรรถนะภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในมณฑลยูนนาน ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีนเพ่ือ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน  (2556) ยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจการใช้คุณานุประโยคภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ โดย Suh (2011) กล่าวว่าโครงสร้างคุณานุประโยคถือว่าเป็นโครงสร้างที่
น่าสนใจ เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ที่แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียน และมีผลต่อการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
กฎสากลที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาที่สอง เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีรูปแบบเฉพาะและโดดเด่นและมี
ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ที่ชัดเจน และการศึกษาการรับภาษาที่สองนี้ Krahsen อ้างใน Saville-
Troike (2006) ยังเสนอแนวคิด Monitor Model ที่ประกอบด้วยสมมติฐาน 5 ประการที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีการที่ผู้ที่ เรียนภาษาที่สอง (L2) ใช้ในการรับรู้ภาษา โดยคุณานุประโยคนั้นท าหน้าที่เป็น       
อนุประโยคย่อยที่ขยายค านามภายในนามวลีในประโยคหลัก ยกตัวอย่างเช่นในประโยคนี้ 
 ‘The boy who you met yesterday is very smart.’  
 จากประโยคตัวอย่าง คุณานุประโยค ‘who you met yesterday’ ท าหน้าที่ขยายนามวลี 
‘the boy’ ในต าแหน่งประธาน เนื่องจากคุณานุประโยคเป็นโครงสร้างที่แทรกเข้ามาเพ่ือท าหน้าที่
ขยายค านามหลัก และมีตัวบ่งชี้ (who) ที่ท าหน้าที่เชื่อมประโยคหลักและประโยคย่อยเข้าด้วยกัน 
และในขณะเดียวกันตัวบ่งชี้ “who” ก็ท าหน้าที่เป็นประธานในคุณานุประโยคด้วย 
 ด้วยแบบลักษณ์ (typology) และลักษณะการสร้างคุณานุประโยคของภาษาไทยค านามหลัก 
+ คุณานุประโยค) และภาษาจีน (คุณานุประโยค + ค านามหลัก) การใช้ตัวบ่งชี้ (ภาษาไทยใช้ “ที่, ซึ่ง, 
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อัน” ส่วนภาษาจีนใช้ ‘de’ ค าเดียว) ที่ต่างกัน รวมทั้งการคงค าสรรพนามในภาษาจีนโดยจะคงไว้
หรือไม่ก็ได้ในต าแหน่งกรรมตรง แต่ในต าแหน่งอ่ืนต้องคงไว้ (Xiaoling & Mengduo, 2010) ดังนั้น 
จึงเป็นปัญหาส าหรับผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 
 ในการสร้างคุณานุประโยคนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจที่นักวิจัยทางการรับภาษาที่ 2 Gass and 
Selinker (2008) และ Cook (2003) ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งของคุณานุประโยคที่อยู่ติดกับค านามวลีหลัก (adjacency to the head noun) 
 2. การคงไว้หรือการละตัวบ่งชี้คุณานุประโยค (retention or omission of the relative 
clause marker) 
 3. ล าดับของคุณานุประโยคที่เชื่อมกับค านามหลัก (ordering of the Relative Clause 
with respect to the head noun) 
 4. การใช้การกในตัวบ่งชี้คุณานุประโยค (case markings on the relative marker) 
 5.  การคงหรือการละค าสรรพนามไว้ (pronoun retention or omission) 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองใช้กลวิธีใดบ้างในการสร้างคุณานุประโยค
ภาษาไทยและมีความผิดพลาดอย่างไรในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยนั้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างคุณานุประโยคของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง
ในต าแหน่งประธานและกรรมตรงของประโยค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 

ผู้วิจัยท าการศึกษากับโครงสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 3 ประเภท คือ คุณานุประโยค
ประเภทประธาน คุณานุประโยคประเภทกรรมตรง และคุณานุประโยคประเภทกรรมรองที่ขยาย
ค านาม 2 ต าแหน่งคือ ประธาน และกรรมตรง ประกอบด้วย 6 โครงสร้าง ดังนี้ 

1. คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) 
2. คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OS) 
3. คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SO) 
4. คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OO) 
5. คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SIO) 
6. คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OIO) 

จากโครงสร้างคุณานุประโยคทั้ง 3 ประเภท คือ คุณานุประโยคประเภทประธาน คุณานุ
ประโยคประเภทกรรมตรง และคุณานุประโยคประเภทกรรมรอง ขยายค านามหลักในต าแหน่ง
ประธานและต าแหน่งกรรม จากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท คือแบบทดสอบการรวมประโยค 
(Sentence Combination Test-SCT) และแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ (Written 
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Picture Description Test-WPDT)  จะท าให้มีประโยคที่กลุ่มตัวอย่างสร้างและน ามาวิเคราะห์
ทั้งหมด 960 ประโยค (จ านวนประโยค 24 x แบบทดสอบ 2 ประเภท x จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
 เกณ ฑ์ ในการคั ด เลื อกกลุ่ มตั วอย่ าง คื อ เป็ นผู้ เ รี ยนชาวจีนที่ เรียนภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยมาแล้ว 2 ปี จ านวน 20 คน  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากภาษาที่กลุ่มตัวอย่างใช้จะสะท้อนถึงความรู้ที่แท้ จริง 
ในการตอบโจทย์ค าถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงใช้แบบทดสอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ประเภทประกอบด้วย 
 1. แบบทดสอบการรวมประโยค (Sentence Combination Test-SCT) 24 ประโยค   
   Larsen-Freeman and Long (1991 ) กล่ าวว่ า  แม้ ว่ าข้ อมู ล จ ากการพู ด โต้ ต อบ 
(spontaneous speech) จะท าให้นักวิจัยได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่การใช้แบบทดสอบอ่ืนร่วมด้วยก็จะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งใช้แบบทดสอบการรวมประโยค (Sentence 
Combination Test-SCT) ร่วมด้วยตามแนวคิดของ Schmidt (1980) อ้างใน Larsen-Freeman 
and Long (1991) 
ตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบการรวมประโยค (Sentence Combination Test-SCT) 
 
ประเภทคุณานุประโยค ตัวอย่างแบบทดสอบ 

คุณานุประโยคประเภทประธาน
ขยายค านามหลักในต าแหน่งกรรม
ตรง (OS) 

ก. เธอชอบสุนัขไหม 
ข. สุนัขก าลังวิ่งอยู่ 
  รวมเป็น: ………………………………………………………….. 
ประโยคที่ถูกต้อง: เธอชอบสุนัข [ที่ __ก าลังวิ่งอยู่] ไหม 

  
2. แบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ (Written Picture Description Test-WPDT) 

24 ประโยค  
 นักวิจัยหลายคน เช่น Hyltenstam (1984) อ้างใน Gas and Selinker (2008) Potts, et al. 
(1979) อ้างใน Lust (2006) และ Izumi (2003) ได้น าเทคนิคการใช้รูปภาพมาใช้เป็นเครื่องมือ
การศึกษาการรับภาษาที่สองเรื่องการรับโครงสร้างคุณานุประโยค โดย แบบทดสอบจะท าให้รู้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ในการใช้ (productive knowledge) คุณานุประโยคภาษาไทยอย่างได้แท้จริง แต่
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยได้อธิบายพร้อมกับการถามกลับตัวต่อตัว 
ดังนั้น ภาษาของกลุ่มตัวอย่างใช้จะสะท้อนถึงความรู้ในการใช้ภาษาไทยที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักในต าแหน่งประธาน มีรูปภาพ 2 รูป คือ รูปผู้หญิงที่
รดน้ าต้นไม้มีผมยาว กับ รูปผู้หญิงที่ผมสั้นท ากับข้าว แล้วอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเหตุการณ์ 
จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่างสร้างเป็นคุณานุประโยคประโยค 
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ตัวอย่าง คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักในต าแหน่งประธาน (SS) 
 
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ  (Written Picture Description  

Test-WPDT) 
 

ประเภทคุณานุประโยค ตัวอย่าง 

คุณานุประโยคประเภท
ประธานขยายค านามใน
ต าแหน่งประธาน (SS) 

 
                 ค าถาม: ผู้หญิงคนไหนไว้ผมยาว 
                 กลุ่มตัวอย่าง : ...................................................... 
                 ประโยคที่ถูกต้อง: ผู้หญิง [ที่ __ รดน้ าต้นไม้] ไว้ผม
ยาว 

  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คุณานุประโยคประโยคของกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยที่เป็น
เจ้าของภาษาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างคุณานุประโยคถูกต้องตามหลักการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย 
2.  สร้างคุณานุประโยคผิดหลักการสร้างคุณานุประโยค เช่น ไม่ใช้ตัวบ่งชี้/สร้างเป็นประโยค

ความเดียว/สร้างเป็นนามวลี/ละตัวบ่งชี้/สร้างคุณานุประโยคจากประโยคที่ก าหนดให้เป็นประโยค
หลัก/ประโยคที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีลักษณะของคุณานุประโยค เช่น ไม่มีประธานหรือกริยา เป็นต้น 

ต่อไปผู้วิจัยจะแสดงผลศึกษาการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างตามล าดับ
กลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างน ามาใช้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มผู้เรียนชาวจีน ผู้วิจัยน าเสนอจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) โครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง (2) โครงสร้างประโยคที่ผิด ตามกลวิธีที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนความถูกต้องในการสร้างคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงความถูกต้องในการสร้างคุณานุประโยคทั้ง 6 โครงสร้างจากแบบทดสอบการรวม 
             ประโยคและแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพของกลุ่มตัวอย่างชาวจีน 
 

1. การสร้างคุณานุประโยคที่ถูกต้อง 
กลวิธีช่องว่างร่วมกับการใช้ตัวบ่งชี้ “ที”่ สร้างคุณานุประโยคภาษาไทย  ดังนี้ 
ในการสร้างคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามต าแหน่งประธาน (SS) นั้นพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้สร้างคุณานุประโยคได้ถูกต้อง 58 ประโยคจากทั้งหมด 80 
ประโยคคิดเป็นร้อยละ 69.5 จากแบบทดสอบการรวมประโยค และ 4 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 5 จาก
แบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ โดยผลรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 
37.02 ส่วนคุณานุประโยคประโยคประเภทประธานขยายนามต าแหน่งกรรมตรง (OS) นั้น พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคได้ถูกต้องรวมทั้งหมด 75 ประโยคคิดเป็นร้อยละ 95 จากแบบทดสอบการ

0
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SS SO OO SO OO OS
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73.21
88.13

ร้อ
ยล

ะ

ประเภทคุณานุประโยค

ความถูกต้องในการสร้างคุณานุประโยค (รวมทั้ง2แบบทดสอบ)
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รวมประโยค ส่วนแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคได้ถูกต้อง 65 
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 81.25 เฉลี่ยรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทร้อยละ 88.13  (ตารางที่ 3) 
ตัวอย่าง 

คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) 
ประโยคเป้าหมาย :  นักเรียน [ที่ __ สอบได้ท่ี 1] ชื่อสมชาย 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง :  นักเรียน [ที่สอบได้ที่ 1]  ชื่อสมชาย   
ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามต าแหน่งประธาน (SO) พบว่า        

คุณานุประโยคประเภท (SO) นี้กลุ่มตัวอย่างสร้างด้วยกลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้ “ที่” ได้ถูกต้องจาก
แบบทดสอบการรวมประโยคจ านวน 30 ประโยคหรือร้อยละ 28.57 และจากแบบทดสอบการเขียน
บรรยายรูปภาพจ านวน 55 ประโยคหรือร้อยละ 63.22 โดยเฉลี่ยรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท
อยู่ที่ร้อยละ 45.89  

ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OO) นั้นพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภท (OO) นี้จากแบบทดสอบการรวมประโยคได้ถูกต้อง 67 
ประโยคหรือร้อยละ 81.71 และ 55 ประโยคหรือร้อยละ 64.71จากแบบทดสอบการเขียนบรรยาย
รูปภาพ โดยรวมจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภท (OO) นี้ได้
ถูกต้องร้อยละ 73.21 (ตารางที่ 3) ตัวอย่าง 

คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SO) 
ประโยคเป้าหมาย :   แมว [ที่เธอเลี้ยง __ ] น่ารัก 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง : แมว [ที่เธอเลี้ยง __ ] น่ารัก 
คุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OO) 
ประโยคเป้าหมาย :  ฉันชอบกระโปรง [ที่นิดใส่ __ ] 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง : ฉันชอบกระโปรง [ที่นิดใส่ __ ] 
ส่วนคุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SIO) นั้น พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างชาวจีนสร้างคุณานุประโยคประเภท (SIO) นี้ด้วยกลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้ “ที่” ได้
ถูกต้อง 16 ประโยคหรือร้อยละ 13.22 จากแบบทดสอบการรวมประโยคและ 76 ประโยคหรือร้อยละ 
95 จากแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ แต่จากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
สร้างคุณานุประโยคประเภท (SIO) นี้ได้ถูกต้องรวมร้อยละ 54.11(ตารางที่ 4) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
สร้างคุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามต าแหน่งกรรมตรง (OIO) พบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้าง
ด้วยกลวิธีช่องว่างพร้อมตัวบ่งชี้ “ที่” จากแบบทดสอบการรวมประโยคได้ถูกต้อง 31 ประโยคหรือ
ร้อยละ 33.70 และสร้างจากแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ ได้ถูกต้อง 59 ประโยคหรือเฉลี่ย
ร้อยละ 72.84 โดยกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทกรรมรองที่ขยายค านามหลักต าแหน่ง
กรรมตรง (OIO) จากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทรวมร้อยละ 53.27 (ตารางที่ 3) ตัวอย่าง  

คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SIO)   
ประโยคเป้าหมาย :   ผู้หญิง [ที่ชายให้ __ ดอกไม้] ก าลังจะแต่งงาน 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง :  ผู้หญิง [ที่ชายให้ __ ดอกไม้] ก าลังจะแต่งงาน 
คุณานุประโยคประเภทกรรมรองขยายค านามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OIO)  
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ประโยคเป้าหมาย :   ฉันชอบผู้หญิง [ที่ผู้ชายให้ __ ดอกไม้] 
ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง : ฉันชอบผู้หญิง [ที่ผู้ชายให้ __ ดอกไม้] 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการสร้างคุณานุประโยคประเภทต่าง ๆ ในภาษาไทย ของกลุ่มตัวอย่างชาวจีน  
 
ประเภทคุณานุ
ประโยค 

ประเภท
แบบทดสอบ 

สร้างได้ถูกต้อง (ร้อย
ละ) 

สร้างได้ถูกต้องเฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

(SS) 
รวมประโยค 69.5 37.02 

 บรรยายภาพ 5 

(OS) 
รวมประโยค 95 88.13 

 บรรยายภาพ 81.25 

(SO) 
รวมประโยค 28.57 45.89 

 บรรยายภาพ 63.22 

(OO) 
รวมประโยค 81.71 73.21 

 บรรยายภาพ 64.71 

(SIO) 
รวมประโยค 13.22 54.11 

 บรรยายภาพ 95 

(OIO) 
รวมประโยค 33.7 53.27 

 บรรยายภาพ 72.84 
 
จากตารางที่ 3 จะสังเกตว่า ส าหรับคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลัก

ต าแหน่งกรรมตรง (OS) นั้น กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบการรวมประโยคได้ถูกต้องมากกว่า
แบบทดสอบเขียนบรรยายรูปภาพ  

2. การสร้างคุณานุประโยคที่ผิดพลาด 
ต่อไปผู้วิจัยจะน าเสนอ คุณานุประโยคท่ีกลุ่มตัวอย่างสร้างผิด เนื่องจากสาเหตุต่าง ด้วยกราฟ

ข้างล่างนี้ แล้วจึงเสนอรายละเอียดในล าดับถัดไป 
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ภาพที่ 3 แสดงความผิดพลาดประเภทต่าง ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่าง

ชาวจีน 
 

ผู้วิจัยพบการสร้างคุณานุประโยคที่ไม่ถูกต้องในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  
2.1 การใช้กลวิธีช่องว่างร่วมกับตัวบ่งชี้ “ที”่ 
กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีช่องว่างที่ปรากฏร่วมกับค าว่า “ที”่ ที่กลุ่มตัวอย่างสร้างผิด และไม่เป็นที่

ยอมรับในภาษาไทย ซึ่งสามารถจัดเป็นประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวเลขที่แสดงคือเฉลี่ยความผิดรวม
ประเภทต่าง ๆ ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง 1 ประโยค อาจผิดหลายประการ เช่น ละตัวบ่งชี้ ละกริยา 
เป็นต้น โดยจะน าเสนอเรียงล าดับจากความผิดมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 

2.1.1 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที”่ เปลี่ยนประเภทคุณานุประโยค  
นอกจากความผิดพลาดประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งที่

กลุ่มตัวอย่างท า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท คือ การที่กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยน
ประเภทคุณานุประโยค เช่น ผู้วิจัยก าหนดให้สร้างคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายนามต าแหน่ง
ประธาน (SO) แต่กลุ่มตัวอย่างสร้างเป็นคุณานุประโยคประเภทประธาน (SS)  เป็นต้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคด้วยความผิดประเภทนี้ ทั้งหมด 123 ประโยคร้อยละ 26.45 (แผนภูมิที่ 3) 

ตัวอย่าง 
  *ครูสมศรีที่สอนภาษาไทยพวกเรานับถือ  

ประโยคที่ถูกต้องคือ ครูสมศรี [ที่พวกเรานับถือ __ ] สอนภาษาไทย จากตัวอย่างจะ
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคประเภทประธานแทนคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงตามที่
ผู้วิจัยก าหนดให้  
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2.1.2 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที”่ ในคุณานุประโยคที่ห่างจากค านามหลัก  
การวางคุณานุประโยคห่างจากค านามหลัก คือ การที่กลุ่มตัวอย่างสร้างประโยคหลัก

เสร็จแล้วจึงเอาอีกส่วนหนึ่งมาต่อท้ายด้วยการใช้ตัวบ่งชี้ “ที่” ขึ้นต้น ซึ่งหากพิจารณาก็อาจเข้าใจว่า
เป็นคุณานุประโยคที่ถูกต้อง แต่เป็นโครงสร้างคุณานุประโยคที่ผิดจากหลักการสร้างคุณานุประโยคที่
ก าหนดในแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคผิดด้วยการวาง
ต าแหน่งของคุณานุประโยคห่างจากค านามหลักพบทั้งหมด 111 ประโยคหรือร้อยละ 23.87 (แผนภูมิ
ที่ 3) ตัวอย่าง 

  *ช้างก าลังกินกล้วยที่น่ารัก  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ช้าง [ที่ __ ก าลังกินกล้วย] น่ารัก จากประโยคของกลุ่ม

ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างพยายามที่จะบอกว่า ช้างน่ารัก ซึ่งเป็นประโยคหลัก และเป็นโครงสร้างที่กลุ่ม
ตัวอย่างคุ้นเคย เมื่อกล่าวถึงลักษณะความน่ารักของช้าง โดยลืมลักษณะทางโครงสร้างประโยคที่
ถูกต้องของคุณานุประโยคภาษาไทย  

2.1.3 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที่” ในคุณานุประโยคที่ไม่สมบูรณ์  
การละกริยาหรือไม่ใช้กริยา ท าให้คุณานุประโยคเหมือนเป็นนามวลี ดังนั้นจึงท าให้คุณา

นุประโยคผิดความหมายไป จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคไม่สมบูรณ์ ด้วยการละ
กริยาของประโยค ท าให้ประโยคที่สร้างมานั้นผิด พบทั้งหมด 12 ประโยคหรือร้อยละ 2.58 (แผนภูมิที่ 
3) ตัวอย่าง 

  * ฉันอยากอ่านหนังสือเล่มที่บนพื้น  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ฉันอยากอ่านหนังสือเล่ม [ที่ __อยู่บนพ้ืน] จากประโยค

ของกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้กริยาเพ่ือท าให้ประโยคสมบูรณ์ ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างสร้างจากแบบทดสอบการเขียนบรรยายรูปภาพ (เพราะในแบบทดสอบมีแต่รูปเท่านั้น) 

2.1.4 การใช้ตัวบ่งช้ี “ที่” ในการสลับคุณานุประโยคกับประโยคหลัก  
ในการสร้างคุณานุประโยคจากแบบทดสอบการรวมประโยคและแบบทดสอบการเขียน

บรรยายรูปภาพ พบว่า ประโยคของกลุ่มตัวอย่าง แม้จะมองว่าถูกต้อง แต่กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุ
ประโยคสลับกับประโยคหลัก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างน าประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นประโยคหลักมา
สร้างเป็นคุณานุประโยค โดยพบท้ังหมด 3 ประโยคหรือร้อยละ  0.65 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

  * พวกเรานับถือครูสมศรี [ที่ __สอนภาษาไทย]  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ครูสมศรี [ที่พวกเรานับถือ __ ] สอนภาษาไทย จาก

ตัวอย่าง พบว่า การสร้างคุณานุประโยคที่ต าแหน่งกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องจะท าให้กลุ่มตัวอย่างสร้าง
คุณานุประโยคผิด การที่กลุ่มตัวอย่างสร้างผิด 

2.2 กลวิธีช่องว่างร่วมกับการละตัวบ่งช้ี   
การละตัวบ่งชี้ ท าให้คุณานุประโยคขาดความสมบูรณ์โดยไม่สามารถระบุเจาะจงถึงนามวลีที่

ต้องการกล่าวถึงได้ ท าให้ความหมายผิด จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวจีนสร้าง
คุณานุประโยคด้วยการละตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ประโยคหรือร้อยละ 4.3 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

* พนักงานธนาคารซื้อบ้าน [ฉันขาย__] 
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2.3 กลวิธีค าสรรพนาม  
กลวิธีการใช้สรรพนาม (pronoun strategy) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ใช้กลวิธีสรรพนามด้วย แต่คุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างนั้นผิด เนื่องจากประโยคของกลุ่มตัวอย่าง
สร้างด้วยการสลับประโยค กล่าวคือ น าประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นประโยคหลักไปสร้างเป็นคุณานุ
ประโยคพร้อมกับการใช้ค าสรรพนาม (pronoun strategy) ซึ่งท าให้ประโยคผิด โดยกลุ่มตัวอย่างใช้
กลวิธีสรรพนามนี้สร้างคุณานุประโยค 1 ประโยคหรือร้อยละ 0.22 โดยพบจากแบบทดสอบการรวม
ประโยค ส าหรับคุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามต าแหน่งประธาน (SS) (แผนภูมิที่ 3) 
ตัวอย่าง 
 นักเรียนคนนั้นชื่อสมชาย [ทีเ่ขาสอบได้ที่ 1]  

คุณานุประโยคที่ถูกต้องคือ นักเรียน [ที่ __ สอบได้ที่ 1]  ชื่อสมชาย จากตัวอย่างที่กลุ่ม
ตัวอย่างสร้างมาจะเห็นว่าการใช้การคงค าสรรพนามไว้ในคุณานุประโยคท าให้ประโยคของกลุ่ม
ตัวอย่างผิดจากความหมายที่ถูกต้องที่ต้องการจะสื่อ 

2.4  กลวิธีนามวลี  
กลวิธีนามวลี คือการใช้นามวลีหรือหรือการคงนามวลีไว้ในต าแหน่งเดิมที่ว่างจากการใช้ตัว

บ่งชี้แทน แม้ว่าในคุณานุประโยคนั้น จะใช้ตัวบ่งชี้แล้วก็ตาม ข้อมูลการสร้างคุณานุประโยคจาก
แบบทดสอบทั้ง 2 ประเภท พบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคด้วยการใช้นามวลีซ้ าถึง 44 
ประโยคหรือร้อยละ 9.46 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

* ฉันชอบสุนัขตัว [ที่เด็กจูงสุนัข]  
คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ ฉันชอบสุนัข [ที่เด็กจูง __ ] จากตัวอย่างจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

สร้างคุณานุประโยคด้วยกลวิธีนามวลี กล่าวคือ แทนที่จะละนามวลีเมื่อใช้ตัวบ่งชี้แล้ว แต่กลุ่มตัวอย่าง
ยังค านามวลีไว้ที่ต าแหน่งเดิม ซึ่งท าให้คุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างผิด 

2.5 การใช้วิธีอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวกับคุณานุประโยค  
นอกจากความผิดพลาดประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างคุณานุประโยคแล้ว การวิเคราะห์

ข้อมูลยังท าให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยผิดด้วยสาเหตุต่าง ๆ อื่นอีก ดังนี้ 
2.5.1 การใช้ค าเชื่อม (discourse marker) “จึง/เพราะ/และ” จากแบบทดสอบทั้ง 

2 ประเภทและจากโครงสร้างคุณานุประโยคทั้ง 6 โครงสร้าง 960 ประโยคพบว่า กลุ่มตัวอย่างสร้าง
คุณานุประโยคด้วยการใช้ค าเชื่อม (discourse marker) 20 หรือร้อยละ 4.3 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

 * นายสมพรเป็นคน [ที่ __เพ่ือนผมและยืนอยู่ตรงนั้น]  
 ก. นายสมพรเป็นเพื่อนผม ข. เขายืนอยู่ตรงนั้น  

คุณานุประโยคที่ถูกต้อง คือ นายสมพร [ที่ __ ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเพ่ือนผม] จากประโยค
ตัวอย่างของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเชื่อมประโยค (ก.) และ 
(ข.) เข้าด้วยกัน  

2.5.2 ความผิดจากการใช้โครงสร้างกรรมวาจก จากข้อมูลแบบทดสอบการเขียน
บรรยายรูปภาพ ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรมตรงขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SO) 
กลุ่มตัวอย่างสร้างแบบดสอบเป็นประโยคกรรมวาจาก (passive) โดยพบทั้งหมด 12 ประโยคหรือ
ร้อยละ 2.58 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 
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ผู้หญิงคนท่ีก าลังถูกสุนัขกัดซื้อของอยู่  
ประโยคที่ถูกต้อง คือ ผู้หญิง [ที่สุนัขกัด __ ] ซื้อของอยู่ จากตัวอย่างจะเห็นว่า การที่กลุ่ม

ตัวอย่างประโยคจากแบบทดสอบด้วยการใช้โครงสร้างกรรมวาจาก (passive voice) นั้น  
2.5.3 การสร้างเป็นประโยคความเดียว (simple sentence)   
การสร้างเป็นประโยคความเดียว คือการสร้างแบบทดสอบเป็นประโยคความเดียวโดยไม่

มีคุณลักษณะทางคุณานุประโยคเลย โดยพบจากแบบทดสอบทั้ง 2 ประเภทส าหรับคุณานุประโยค
ประเภทต่าง ๆ 7 ประโยคหรือร้อยละ 1.51 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

*ฉันขายบ้านให้พนักงานธนาคาร 
คุณานุประโยคที่ถูกต้องของประโยคนี้ คือ ฉันขายบ้าน [ที่พนักงานธนาคารซื้อ __ ] 

จากตัวอย่างประโยคของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้ลักษณะของคุณานุประโยคเลย 
โดยสร้างเป็นประโยคความเดียว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างละตัวบ่งชี้ และในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเพ่ิม
กริยา “ให้” เข้ามาในประโยคด้วยความคิดว่าจะท าให้ประโยคสมบูรณ์ แต่ไม่จัดเป็น โครงสร้าง             
คุณานุประโยคท่ีถูกต้องตามท่ีผู้วิจัยก าหนดให้ ท าให้ประโยคผิด 

2.5.4 ประโยคไม่สมบูรณ์ (incomplete sentence)  
ในการสร้างคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง          

จะพบว่าคุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างจะไม่สมบูรณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคแต่ละ
กริยาไว้ หรือไม่ใช้กริยา ดังนั้นเมื่อพิจารณาก็จะพบว่าประโยคของกลุ่มตัวอย่างจะมีเพียงส่วนที่เป็น
นามวลีที่ท าหน้าที่ประธานแต่ส่วนที่เป็นกริยาหายไป ท าให้คุณานุประโยคของกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ซึ่งพบทั้งหมด 4 ประโยคหรือร้อยละ 0.86 (แผนภูมิที่ 3) ตัวอย่าง 

   รถที่ผมเติม 
   เด็ก [ที่เด็กหญิงให้บอล __ ] 
   [ที่ผู้ชายให้เงิน __ ] 
คุณานุประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ของคุณานุประโยคทั้ง 3 ข้างต้น คือ รถ [ที่ผมเติมน้ ามัน __ ] 

เก่า เด็ก [ที่เด็กหญิงให้บอล __ ] ชื่อสมชาย และ ฉันสงสารเด็ก [ที่ผู้ชายให้เงิน __ ] เมื่อพิจารณา
ประโยคที่สมบูรณ์จะเห็นว่า ส่วนที่เป็นกริยาของทั้ง 3 ประโยคดังกล่าวข้างต้นหายไป ดังนั้นจึงเป็น
เหตุให้ประโยคของกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง 

นอกจากความผิดพลาดต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ท าแบบทดสอบ 1 
ประโยค ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาว่าเป็นเพราะเวลาไม่พอ หรือ เพราะกลุ่มตัวอย่างไม่อาจจะรีบไปท ากิจธุระ
อย่างอ่ืน แต่อย่างไรก็ดี จ านวนแบบทดสอบที่กลุ่มตัวอย่างไม่ท าเพียง 1 ประโยคนั้น ไม่เป็นจ านวนที่
มากพอที่แสดงถึงนัยยะที่ส าคัญ   
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการรับคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่
สองนี้ แม้ว่าโครงสร้างทางภาษาในส่วนของคุณานุประโยคของทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเหมือนกัน 
กล่าวคือมีค านามหลักน าหน้าคุณานุประโยค แต่ตัวบ่งชี้มีจ านวนที่ต่างกัน คือภาษาจีนมีรูปเดียว /de/ แต่
ภาษาไทย ใช้ตัวบ่งชี้ 3 ค าได้แก่ “ที่, ซึ่ง, อัน” อย่างไรก็ดีในภาษาพูดและในคุณานุประโยคทั่วไป มีการใช้
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ตัวบ่งชี้ “ที”่ เท่านั้น การศึกษาครั้งนี้ก็ศึกษาการใช้คุณานุประโยคในภาษาพูดเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาครั้ง
นี้ท าให้ทราบว่า การใช้คุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ใช้
กลวิธีช่องว่าง (gap strategy) มากที่สุด โดยใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ “ที่” และโครงสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย
ที่กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการใช้ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด คือ โครงสร้างคุณานุประโยคประเภทประธาน โดย
เฉพาะที่ขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) เช่น ผู้ชาย [ที่ __ ยืนอยู่] เป็นเพ่ือนผม เป็นต้น และ
คุณานุประโยคประเภทประธานที่ขยายนามหลักต าแหน่งกรรมตรง (OS) เช่น เธอชอบสุนัข [ที่วิ่งอยู่ไหม] 
เป็นต้น  
 แต่กลวิธีช่องว่างนี้ กลุ่มตัวอย่างชาวจีนน ามาสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย โดยที่โครงสร้างที่
สร้างนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาไทย ซึ่งการใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยแต่ไม่เป็นที่
ยอมรับในภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างนั้น เช่น การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคที่ห่างจาก
นามวลีหลักที่คุณานุประโยคนั้นขยาย การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคสลับกัน การใช้กลวิธี
ช่องว่างสร้างคุณานุประโยคไม่สมบูรณ์ การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคแต่เปลี่ยนต าแหน่ง
นามวลี การใช้กลวิธีช่องว่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยแต่ละตัวบ่งชี้ และการใช้กลวิธีช่องว่างสร้าง
คุณานุประโยคด้วยการเปลี่ยนประเภทคุณานุประโยคจากที่ผู้วิจัยก าหนดให้ เนื่องจากความสับสน
ระหว่างประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นประโยคหลักหรือคุณานุประโยค (เช่น ผู้วิจัยก าหนดให้สร้าง
เป็นคุณานุประโยคประเภทกรรมตรง : ฉันชอบกระโปรง [ที่นิดใส่ __ ] แต่กลุ่มตัวอย่างสร้างเป็น    
คุณานุประโยคประเภทประธาน ด้วยการเปลี่ยนต าแหน่งกรรมตรงของค านามหลักในคุณานุประโยค
ให้เป็นกรรมตรงในประโยคหลัก : ฉันชอบนิด [ที่ __ ใส่กระโปรง])   
 กลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างน ามาใช้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยคือ การใช้
กลวิธีสรรพนาม กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างใช้ค าสรรพนาม “เขา” สร้างคุณานุประโยคภาษาไทย แต่พบ
เพียง 1 ประโยคเท่านั้นจากแบบทดสอบการรวมประโยค โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสร้าง          
คุณานุประโยคประเภทประธานขยายค านามหลักต าแหน่งประธาน (SS) ซึ่งการคงค าสรรพนามในการ
สร้างคุณานุประโยคภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างอาจเกิดจากการแทรกจากภาษาที่หนึ่ง (จีน) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะระบุว่าเป็นการถ่ายโอนจากภาษาที่หนึ่ง (L1 transfer) ก็ยังไม่
สามารถระบุได้ชัดเจน เนื่องจากมีการพบน้อย และการคงค าสรรพนามในการสร้างคุณานุประโยค    
ในภาษาจีน จะบังคับปรากฏในต าแหน่งอ่ืน ๆ ยกเว้นต าแหน่งกรรมตรง โดยจะคงค าสรรพนามไว้
หรือไม่ก็ได้ (Xiaoling & Mengduo, 2010) ดังนั้น หากจะกล่าวว่าเป็นการถ่ายโอนทางภาษา ก็เป็น
การถ่ายโอนทางบวก (positive transfer) เพราะท าให้กลุ่มตัวอย่างสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยได้
ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะบอกว่าเป็นการถ่ายโอน ก็ขัดแย้งกันกับผลการศึกษา เพราะเมื่อ
พิจารณาถึงการใช้ตัวบ่งชี้ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการละ “ตัว
บ่งชี้” ในการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย ร้อยละ 4.3 เพราะการสร้างคุณานุประโยคภาษาจีนนั้น 
จะไม่สามารถละ “ตัวบ่งชี้”  
 ส่วนกลวิธีประเภทสุดท้ายคือ กลวิธีนามวลี ได้แก่ การคงนามวลีไว้ในต าแหน่งเดิม แม้ว่าจะ
ใช้ตัวบ่งชี้แล้ว ซึ่งการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยด้วยกลวิธีนามวลีของกลุ่มตัวอย่างนี้พบมากถึง   
44 ประโยคจากประโยคในแบบทดสอบทั้งหมด 960 ประโยค แต่การสร้างคุณานุประโยคด้วยกลวิธี
นามวลีแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาไทย ตัวอย่าง “ฉันชอบสุนัข [ที่เด็กจูงสุนัข]” อย่างไรก็ตามใน
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การสร้างคุณานุประโยคภาษาจีน ก็ไม่มีการใช้นามวลี ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการถ่ายโอนภาษาที่หนึ่ง 
ผู้วิจัยจึงคาดว่าคงเป็นความลังเลหรือไม่แน่ใจของกลุ่มตัวอย่างเพราะมีการพบมากถึง 44 ประโยค 
หรืออาจเกิดจากไม่มีความรู้ ในภาษาที่สองในส่วนของคุณานุประโยคเพียงพอ (insufficient 
knowledge) กล่าวคือความผิดพลาดของพวกเขาเกิดจากความผิดพลาดของตัวเอง มากกว่าเกิดจาก
การถ่ายโอนทางภาษา ดังที่  Buteau (1970) และ Brudhiprabha (1972) อ้างใน Frith (1977)     
ที่ศึกษาภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างกล่าวไว้ 
 นอกจากกลวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้วิธีอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกลวิธีการ
สร้างคุณานุประโยคมาสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย ซึ่งรูปแบบการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย
ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ผิดจากการสร้างคุณานุประโยคภาษาไทยทั่วไป โดย
วิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้แทนการสร้างคุณานุประโยคที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การใช้ค าเชื่อม 
(discourse marker) เช่น “จึง/เพราะ/และ” เป็นต้น แทนในการสร้างคุณานุประโยค เช่น นายสม
พรเป็นเพ่ือนผมและยืนอยู่ตรงนั้น นอกจากการใช้ค าเชื่อมแทนในการสร้างคุณานุประโยคแล้ว 
โครงสร้างกรรมวาจก (passive) ก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เรียนภาษาไทยใช้แทน
การสร้างคุณานุประโยคภาษาไทย เช่น ผู้หญิงที่ถูกหมากัดซื้อของอยู่ โดยโครงสร้างคุณานุประโยคที่
กลุ่มตัวอย่างชาวจีนใช้โครงสร้างกรรมวาจกแทนในการสร้างคุณานุประโยคคือคุณานุประโยคประเภท
กรรมตรง (DO) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่ากริยา “กัด” สามารถสร้างเป็นกรรมวาจกได้และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ระวัง (careless) เกี่ยวกับโครงสร้างคุณานุประโยคที่ผู้วิจัยก าหนดให้จึงสร้าง
ออกมาด้วยการโครงสร้างอ่ืนแทน นอกจากนั้นยังท าให้เข้าใจเพ่ิมเติมว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในภาษา
ที่สอง ดีพอสมควรถึงสามารถประโยคกรรมวาจกได้ 

โครงสร้างสุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างใช้แทนในการสร้างคุณานุประโยค คือ การสร้างเป็นประโยค
ความเดียว กล่าวคือแทนที่กลุ่มตัวอย่างจะสร้างเป็นคุณานุประโยค แต่กลับสร้างเป็นประโยคความ
เดียวแทน เช่น ฉันขายบ้านให้พนักงานธนาคาร แทนที่จะเป็นคุณานุประโยค (พนักงานธนาคารซื้อ
บ้าน [ที่ฉันขาย]) ผู้วิจัยคาดว่าการสร้างเป็นประโยคความเดียวเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างคงลืมไปว่าผู้วิจัย
ขอให้สร้างเป็นคุณานุประโยคและผู้วิจัยยังมองว่า ค ากริยา “ขาย” นั้น เมื่อปรากฏร่วมกับกริยาว่า 
“ให้” จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างเป็นประโยคความเดียว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 โครงสร้างคุณานุประโยคเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงพัฒนาการการเรียนภาษาที่สองของผู้เรียน 
ดังนั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมประเภทของคุณานุประโยคประเภทอ่ืน ๆ 
เพราะการสร้างคุณานุประโยคในภาษาที่หนึ่ง (จีน) ของกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการสร้างที่บังคับการปรากฏ
ของสรรพนามอย่างชัดเจน ส าหรับคุณานุประโยคประเภทกรรตรงและคุณานุประโยคประเภทที่แสดง
ความเป็นเจ้าของ เป็นต้น เพ่ือดูว่าภาษาที่หนึ่งมีผลต่อการรับคุณานุประโยคภาษาไทยหรือไม่ เช่น มี
การถ่ายโอนจากการคงค าสรรพนามเหมือนภาษาที่หนึ่งหรือไม่ ในขณะเดียวกัน การใช้แบบทดสอบ
ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ก็เป็นสิ่งที่ท าให้งานวิจัยตอบโจทย์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การเขียน
เรียงความ (free composition) เพราะจะให้โอกาสผู้เรียนใช้ภาษาของตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งจะท า
ให้เห็นภาพและกลวิธีการรับภาษาที่สองของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจาก
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แบบทดสอบแบบควบคุม (guided/controlled tests) นอกจากเรื่องของประเภทคุณานุประโยคและ
ประเภทของแบบทดสอบที่สามารถเพ่ิมได้แล้ว นอกจากการใช้แบบทดสอบที่หลากหลายในการเก็บ
ข้อมูลแล้ว การเพ่ิมจ านวนของกลุ่มตัวอย่างก็จะท าให้ได้ค าตอบส าหรับกลวิธีการสร้างคุณานุประโยค
ภาษาไทยชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

การคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านใน
ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 199 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า แม่บ้านมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.33  
(�̅� = 24.26, S.D. = 3.020) เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีตัวแปรต้นที่ร่วมกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 7 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์  และอุปสรรคในการคัดแยกขยะ  (Beta = 0.317) 
การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน (Beta = 0.294) การมีต าแหน่งทางสังคม 
และการเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ ในชุมชน (Beta = 0.257) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะมูลฝอย (Beta = 0.242) การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเ พิ่มมูลค่าของขยะ 
(Beta = 0.198) ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (Beta = 0.183) และจ านวนสมาชิกในครัว เ รือน 
(Beta = 0.142) โดยทั้งหมดสามารถท านายพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ได้ร้อยละ 32.70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : 
 พฤติกรรมการคัดแยกขยะ แม่บ้าน 
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ABSTRACT 
The purpose of this predictive Research was to study factors affecting behavior 

in solid waste separation among housewives in Bung Phra Sub district, Muang District, 
Phitsanulok province. The sample were of 199 housewives from Bung Phra Sub district, 
Muang District, Phitsanulok province. The research tool was the questionnaire. The data 
were collected during February to March 2016. Data were analyzed by using descriptive 
statistics and stepwise multiple linear regression.  

The findings appeared 66.33 percent of samples  (�̅� = 24.26, S.D. = 3.020) were 
Behavior in solid waste separation at good level and the predicting factors of behavior in 
solid waste separation were composed of 1) perceived benefits and barriers of solid waste 
separation (Beta = 0.317), 2) the guided of family members and the neighborhood (Beta = 
0.294), 3) social position and membership clubs (Beta = 0.257), 4) recognition information 
about solid waste separation (Beta = 0.242), 5) training of solid waste separation and adding 
value of solid waste (Beta = 0.198), 6) attitude of solid waste separation (Beta = 0.183), and 
7) number of household members (Beta = 0.142). The constructed seven independent 
variables in the multiple regression have a predictive value of 32.70 percent of the variance 
in the behavior in solid waste separation with statistical significance at the level of P < 0.05.  
 
Keywords : 
 Behavior in Solid Waste Separation, Housewives  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้ งจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย และการอยู่อาศัยของชุมชนเมืองที่มีความ
หนาแน่น โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา โดยในแต่ละวันจะมีขยะมูลฝอยถึง 3,532,252 ตัน และมี
ปริมาณขยะเฉลี่ย คิดเป็น 1.2 กิโลกรัมต่อคนต่อ วัน  (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012) ขยะ
จ านวนมหาศาลนี้ หากมีการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบและอันตรายต่อสภาพแวดล้อม 
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ก่อให้เกิดความร าคาญ ก่อให้ เกิดมลพิษและ
สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรค โดยในแต่ละปีจะมี
ผู้เสียชีวิตประมาณ 5,000,000 คน จากโรคที่มีสาเหตุมาจากปัญหาของการจัดการขยะที่ไม่ดีพอ  

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีปริมาณขยะถึง 26.77 ล้านตัน และในจ านวนนี้มีเพียงร้อยละ 26.9 
เท่านั้น ที่สามารถคัดแยกประเภทขยะ และน าไปสู่ขั้นตอนการจัดการอย่างเหมาะสม (กรมควบคุม
มลพิษ, 2557) ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการจัดการขยะใ น ทุก ขั ้น ต อ น ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งประกอบด้วย  6 ขั้นตอน คือ การลดและการคัดแยก  ณ แหล่งก าเนิด การเก็บ
รวบรวมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้ง การเก็บกักขยะมูลฝอย การขนส่งน าไปยังสถานที่ก าจัดขยะ 
หรือแปรสภาพขยะ การแปรสภาพหรือน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการก าจัด  หรือท าลาย 
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โดยพบว่า การลดและคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการขยะ ดังนั้น 
หากข้ันตอนนี้ไม่มีประสิทธิผลที่ดีพอ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบการจัดการขยะในขั้นตอนที่เหลือได้  

ต าบลบึงพระ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั ้ งสิ ้นประมาณ  34.18 
ตารางกิโลเมตร หรือ 21,362 ไร่  มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท และมีจ านวน  10 หมู่บ้าน มี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,469 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 16,000 คน ในแต่ละเดือนมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั้งหมดประมาณ 10 – 12 ตัน หรือคิดเป็น1.33 กิโลกรัมต่อหลังคาเรือนต่อวัน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพระ, 2557) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ และภาระด้านงบประมาณในการจัดการที่ขยะเหมาะสม ดังนั้นจึงได้
จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และแนวทางการจัดการขยะจากแหล่งก า เนิด ขึ้นในปี พ.ศ. 
2557 โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การเ พิ่ม
มูลค่าของขยะเพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัว การตรวจสอบราคารับซื้อขยะรีไซเคิล การรณรงค์การใช้   
ถุงผ้า การน าขยะเปียกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยการท าน้ าหมัก  (EM) หรือปุ๋ยหมัก และการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการขยะเปียกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้ งได้
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารใน
ระดับชุมชน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสาย การประชุมกลุ่มแกนน าในชุมชน แผ่นพับ วารสาร 
อินเทอร์เน็ต ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 2 ปี พบว่า ประชาชนในต าบลบึงพระส่วน
ใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวเท่าที่ควร โดยพบว่า มีครัว เรือนที่มีพฤติกรรม
การคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงร้อยละ 4.2 เท่านั้น ดังนั้นจึง เป็นผลท าให้ปริมาณขยะใน
ภาพรวมของต าบลบึงพระที่จัดเก็บได้ มีปริมาณลดลงเพียง ร้อยละ 0.12 เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า  
การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ยังไม่ตรงจุดหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหา
อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
แม่บ้าน ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้หลักของ  PRECEDE Model 
ในขั้นตอนที่ 4 ในการวิเคราะห์หาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน 
ประกอบด้วย ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ส าคัญ ที่น าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาขยะของต าบลบึงพระ ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  ในต าบล 
บึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับใด 

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  
ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research) ซึ่งมีรายละเอียด
ของวิธีด าเนินงานวิจัย ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ แม่บ้านที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม และคัดแยกขยะในครัว เรือน  ในต าบล

บึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2,830 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 203 คน 

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างจากจ านวนเท่าของตัวแปร  ในอัตราส่วน 1: 10 (Comrey and 
Lee, 1992) ตัวแปรพยากรณ์ที่ศึกษามีจ านวน 14 ตัวแปร ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวน 140 คน 
และเพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของตัวแปรผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่าง อีกร้อยละ 45.0 เป็น 203 คน 

การสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแม่บ้าน  ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ซึ่งมีเลขที่บ้าน
ของแต่ละหมู่บ้านเป็นหน่วยการสุ่ม มีช่วงการสุ่ม (Sampling interval)  

จากสูตร  I  = 
𝑁

𝑛
 

 เมื่อ  I = ช่วงของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Interval) 
   N = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัย ได้แบ่ง

รายละเอียดแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
ตอนที่ 2 ด้านปัจจัยน า  ได้แก่ ความรู้ เ รื่อ งประเภทขยะและการคัดแยกขยะ  เป็น

แบบสอบถามแบบ 4 ตัวเลือก (Multiple choices) ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการ
รับรู้ประโยชน์ อุปสรรคในการคัดแยกขยะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  

ตอนที่ 3 ด้านปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การให้บริการของผู้รับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) การเข้าถึงระบบ
ก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเข้ารับการอบรมการคัดแยก การเ พิ่มมูลค่าของ
ขยะ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   

ตอนที่ 4 ด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ คือ บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 
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ตอนที่ 5 ด้านพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ คือ บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้ งนี้  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 628/58 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบึงพระ คัดเลือก อสม. เพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  
จ านวน 30 คน (3 คนต่อ 1 หมู่บ้าน) โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา การพิทักษ์สิทธิ์  และให้
เก็บข้อมูลซึ่งใช้แบบสอบถามจ านวน 203 ชุด โดยขอให้เก็บรวบรวมส่งคืนผู้วิจัยภายใน 8 สัปดาห์ ซึ่งผู้
เก็บข้อมูล ได้น าแบบสอบถามส่งคืน  จ านวน 199 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.64 ซึ่งผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก ที่ก าหนดไว้ คือ มากกว่า ร้อยละ70.00 (Babbie, 1998) โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล เดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentile) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
  
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่า ง  31 – 45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 43.72 ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาในระบบอยู่ระหว่าง 1-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.16 
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30.65 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
54.27 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 84.92 ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 
และไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรม คิดเป็นร้อยละ 61.81 

2. ปัจจัยน า ความรู้เรื่องประเภทขยะและการคัดแยกขยะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  พบว่า 
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 60.80 ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า 
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 72.86 และจากการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัด
แยกขยะของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.45 

3. ปัจจัยเอ้ือ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาของช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล พบว่า ที่บ้านของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีผู้รับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) มารับซื้อขยะที่บ้าน จ านวนเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
53.77 ในรอบ 1 สัปดาห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระได้ เก็บขนขยะที่บ้าน จ านวนสัปดาห์ละ 
2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.80 และในรอบ 1 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรม
การคัดแยกขยะ และการเพิ่มมูลค่าของขยะ คิดเป็นร้อยละ 65.30  

4. ปัจจัยเสริม การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้านของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.26 และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะจากแหล่งต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.70 
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5. พฤติกรรมการคัดแยกขยะ จากการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการคัดแยกขยะของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.33 

6. ปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  ในต าบลบึงพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวม 7 ตัว ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์  และอุปสรรคในการคัดแยก
ขยะ (Beta = 0.317) รองลงมาคือ การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน (Beta = 
0.294) ต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกชมรม (Beta = 0.257) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอย (Beta = 0.242) การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเพิ่มมูลค่าของ
ขยะ (Beta = 0.198) ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (Beta = 0.183) และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(Beta = 0.142) โดยปัจจัยที่กล่าวมามีอ านาจในการท านาย ร้อยละ 32.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อ
     พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 

 ปัจจัยท านาย b Std.Err. ß t p-value 
- การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัด
แยกขยะ 

0.447 0.085 0.317 5.265 
 

0.000* 
 

- การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว 
และเพ่ือนบ้าน 

0.474 
 

0.097 
 

0.294 
 

4.900 
 

0.000* 
 

- ต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกของ
ชมรม 

1.593 
 

0.380 
 

0.257 
 

4.191 0.000* 
 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

0.229 0.058 
 

0.242 
 

3.943 
 

0.000* 
 

- การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และ
การเพ่ิมมูลค่าของขยะ 

1.248 
 

0.389 
 

0.198 
 

3.207 0.002* 
 

- ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 0.243 0.079 0.183 3.088 0.002* 
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 0.349 0.154 0.142 2.268 0.024* 
p-value < 0.05, Constant = -4.211, R = 0.593, Adjusted R2 = 0.327 
 

จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน เป็น
สมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

y’ = a + b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6+ b7x7 
สามารถน าผลการวิเคราะห์มาแทนค่าสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะ = -4.211 + 0.447 (การรับรู้ประโยชน์  และอุปสรรคในการ
คัดแยกขยะ) + 0.474 (การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน) + 1.593 (ต าแหน่ง
ทางสังคม และการเป็นสมาชิกชมรม) + 0.593 (การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย) 
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+ 1.248 (การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเพ่ิมมูลค่าของขยะ) + 0.243 (ทัศนคติ เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ) + 0.349 (จ านวนสมาชิกในครัวเรือน) 
 
อภิปรายผล 

1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมมีการคัดแยกขยะของแม่บ้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ งนี้ เนื่องจาก การที่มีสมาชิกในครัวเรือนหลายคน ท าให้ได้รับ
การแนะน าให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ งอยู่บ่อยครั้ ง  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของคนใน
ครัวเรือนเป็นการกระตุ้น และส่งผลให้แม่บ้านมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับดี สอดคล้อง
การศึกษาของชาญวุฒิ อุดแก้ว (2551) ที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลกองดิน จังหวัดระยอง พบว่า ขนาดครัวเรือนส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของประชาชน 

2) ต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกของชมรม มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก การมีต าแหน่งทางสังคม 
และการเป็นสมาชิกชมรมท าให้เกิดภาวะความเป็นผู้น าชุมชน และมีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการ
คัดแยกขยะในชุมชน และการเข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การคัดแยกขย ะ จากบุค ค ลต่า ง  ๆ  เช่น ก า นัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เ จ ้า ห น้า ที ่  อ บ ต . 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. อยู่บ่อยครั้ ง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับการศึกษาของ  Ekere, Mugisha  and Drake (2009) ที่ศึกษาปัจจัยที ่มี
อิท ธ ิพล ต่อการคัดแยกขยะและการใช้ป ร ะ โ ยชน์จ า ก ขยะในครัวเรือนแถบทะเลสาบวิกตอเรีย        
รัฐยูกานดา พบว่า การเป็นสมาชิกขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม ส่งผลต่อการคัดแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน  

3) ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
แม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ งนี้ เนื่องจาก  ทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ 
เป็นพฤติกรรมภายในซึ่งจะท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมภายนอก ดังนั้น แม่บ้านที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะที่ดีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับดีด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ
จรรยา ปานพรม (2554) ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัว เรือน 
เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ทัศนคติต่อการคัดแยกขยะ
มูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

4) การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัดแยกขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการคัด
แยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่าการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นหน้าที่ท่ีทุกคนต้องท า และมีการรับรู้อยู่ในระดับดี ว่าการคัดแยกขยะช่วย
ให้พนักงานเก็บขยะท างานได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังท าให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้ รวมถึงการคัดแยก
ขยะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนอาจได้รับผลกระทบ จึงมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของมาฆรัตน์ กลั่นกลิ่นหอม (2555) พบว่า ในการพัฒนาพฤติกรรมการคัด
แยกขยะของประชาชนให้ดีขึ้นนั้น ควรให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ชุมชนอาจได้รับ
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ผลกระทบ ควรมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในทุกพ้ืนที่โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมุ่ ง เน้นให้ทุก
ครัวเรือนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเสมอ 

5) การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเ พ่ิมมูลค่าของขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการเข้ารับ
การอบรม เป็นกระบวนการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและความช านาญเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ จนกระท่ังผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
สอดคล้องกับการศึกษาของบุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคัดแยกมูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวา พบว่า ความยินดีในการมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอย และความ
ยินดีในการมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเมื่อมีบริบทของชุมชนสนับสนุน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย 

6) การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้านส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก การได้รับค าแนะน าการ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจากบุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้องและดีขึ้น สอดคล้อ ง กับการศึกษาของ Ekere, Mugisha and Drake (2009) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือนแถบทะเลสาบวิกตอเรีย 
รัฐยูกานดา พบว่า อิทธิพลของเพ่ือนบ้านส่งผลต่อการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะใน
ครัวเรือน 

7) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
แหล่งต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้มีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ
ทางโทรทัศน์ บุคคลต่าง ๆ ที่มีบทบาทในสังคม รวมถึงวิทยุ สอดคล้องกับ การศึกษาของเขมะศิริ  
นิชชากร (2546) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอย มีผลต่อพฤติกรรม
การแยกขยะมูลฝอยของประชาชน 

8) อายุไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในปัจจุบันนี้
เป็นยุคแห่งการสื่อสารแบบไร้พรมแดน ท าให้คนที่มีอายุมากหรือน้อย ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งต่าง  ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา ขัดแย้งกับการศึกษา
ของฒาลิศา เนียมมณี และเกศสิรี ปั้นธุระ (2549) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
ประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชน  

9) ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาในระบบไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแมบ่้าน 
ทั้งนี้เนื่องจาก การได้รับการศึกษาในระดับใดก็ตามท าให้เกิดความรู้ แต่การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค
ในการคัดแยกขยะนั้นเกิดจากกระบวนการทางความคิดกลั่นกรองความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ ไม่ว่าจะได้รับการศึกษาอยู่ในระดับใดก็ตาม สามารถที่จะเกิดการรับรู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ ท าให้เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ จนเกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะออกมาได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของชัยพร แพภิรมย์รัตน์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และ
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แนวทางการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนบ้านซากแง้ว เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

10) อาชีพเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ดังนั้น ไม่ว่าจะ
ประกอบอาชีพอะไรก็ตามไม่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การคัดแยกขยะไม่ได้
สร้างผลกระทบที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย ใด ๆ ต่อหน้าที่การงาน เพราะการคัดแยกขยะไม่ได้ท า
ให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556) ที่พบว่า 
อาชีพเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ของแม่บ้านในอาคารที่พักอาศัย
ของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

11) รายได้ต่อเดือนไม่ส่งต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อาจเป็นเพราะ การคัด
แยกขยะไม่จ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อีกท้ังพฤติกรรมการคัดแยกขยะมาจากความต้องการภายใน
ของแต่ละบุคคล รวมถึงแรงกระตุ้นที่ได้รับจากบุคคลในครอบครัว ดังนั้น รายได้ต่อเดือนจึงไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งนภา เมฆมัธยันห์ (2546) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุง เทพมหานคร พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน 

12) ความรู้เรื่องประเภทขยะ และการคัดแยกขยะ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ของแม่บ้าน ทั้งนี้เนื่องจาก ความรู้ที่ได้รับ ไม่ได้ก่อให้เกิดความตระหนักให้ เห็นถึงประโยชน์ของการคัด
แยกขยะ จนเมื่อได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และครอบครัวของตนเอง จึงจะเกิดพฤติกรรมการคัด
แยกขยะ ดังนั้น การได้รับความรู้ ในระดับมากหรือน้อย จึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
สอดคล้องกับการศึกษาของธนภรณ์ พรหมมูล ธีรรัตน์ วิไลรัตน์ และสุปรียา ชามพูนท (2546) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของประชาชน กรณีศึกษา
ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ไม่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

13) การมีผู้รับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน  
อาจเพราะในปัจจุบันธุรกิจการรับซื้อขยะรีไซเคิลของบริษัทวงษ์พาณิชย์ มีการขยายกิจการเพ่ิมจ านวน
สาขามากข้ึน ท าให้สะดวกในการน าขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไปขายได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอผู้ รับซื้อ
ขยะ (ซาเล้ง) มารับซื้อถึงบ้าน ขัดแย้งกับการศึกษาของรุ่งนภา เมฆมัธยันห์ (2546) ที่พบว่า การมีผู้ รับ
ซื้อของเก่า (ซาเล้ง) เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

14) การเข้าถึงระบบการก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การคัดแยกขยะของแม่บ้าน ทั้งนี้เนื่องจาก มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ว่าการคัดแยก
ขยะที่ยังใช้ได้ ช่วยสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว อีกทั้งการเก็บขนขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงพระ ไม่มีการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท จึงท าให้การเข้าถึงระบบการก าจัดขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ  สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่ ง
นภา เมฆมัธยันห์ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัด แยกขยะ
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ของแม่บ้านในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริการเก็บขนขยะของหน่วยงานไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 

และสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการคัดแยกขยะ พร้อม ๆ กับคว รมีก า ร จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื ่อ ให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการคัดแยกขยะ และเผยแพร่ประช าสัมพัน ธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรน าผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน และขยายผลไปถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะในครัวเรือน เช่น การลดการใช้ขยะ การก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปในเขต
จังหวัดลพบุรี 2) สร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขต
จังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ศึกษาวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ   กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค ในเขตจังหวัด
ลพบุรี  เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม และวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เมท
ริกซ์ ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี พบว่า 
องค์ประกอบใน 4 ด้าน คือ การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันสูงกว่าร้อยละ 50 แสดงว่ามีความส าคัญ
ต่อการด าเนินธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ส่วนความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป
ให้ความส าคัญกับด้านการตลาด ในประเด็นคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ สร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจชุมชนใน 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มผู้จ าหน่าย คือ 1) ด้าน
การผลิต ควรพัฒนาทั้งระบบเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาความรู้ และพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2) ด้านการตลาด ควรพัฒนาทั้งระบบด้วยการสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์  มีนวัตกรรม มีการ
กระจายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด 3) ด้านการเงิน ควรพัฒนาทั้งระบบในด้านความรู้ในการ
บริหารการเงิน และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ควรพัฒนาการด าเนินการทั้งระบบในรูปแบบเครือข่าย
ทางธุรกิจ เชื่อมโยงในทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : 
 กลยุทธ์ธุรกิจ  ธุรกิจชุมชน  สมุนไพรแปรรูป  ธุรกิจสมุนไพร 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to find out: 1) Community business 

management in privatization of herbal and 2) Create a development strategy of 
efficiency of community business in privatization of herbal products in Lopburi 
province within the ASEAN free trade area agreement. This research obtained 
quantitative and qualitative data. The sample was herbal farmers, privatization herbal 
business, distributors herbal products business and herbal consumers in Lopburi 
province. The instruments of research, Quantitative research used were interviews, 
group discussion and qualitative research used were questionnaires. The quantitative 
data was analyzed using statistic methodology, which included mean, standard 
deviation and Pearson correlation method. The qualitative data was a matrix analysis.  

The result findings from the Pearson correlation the community business 
management in privatization of herbal was correlated with four fields: marketing, 
production, finance and management in statistically significant at 0.01 level and higher 
than 50%. Show that it was important to run a business.  Expectation of consumers to 
products of herbal business was focus in marketing on the issue of reliable product 
quality. In the strategy section to create a development strategy of efficiency of 
community business in 3 strategy is strategy for herbal farmers, strategy for privatization 
herbal business, strategy for distributors herbal products business as follows; 1) Production 
should develop the whole system to the standards, knowledge development and 
product development, 2) Marketing should develop the whole system to the 
respectful, innovation, product distribution and marketing promotion, 3) financial 
should develop the whole system to the business network. 
 
Keywords : 

Business Strategies, Community Business, Herbal Business, Privatization of 
Herbal  

 
ความส าคัญของปัญหา 
 ยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดลพบุรี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาแหล่งขุมทรัพย์สมเด็จ 
พระนารายณ์ ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และ
เมืองน่าอยู่ ภายใต้พันธกิจ 1) พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพ่ิมผลิตภาพ
อาหารปลอดภัย 2) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ในด้านการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย (พ.ศ. 2550-2554) ที่ก าหนดให้
เป็นแผนแม่บทของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมประชาชนในการ
ดูแลบ าบัด รักษาสุขภาพตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมในสังคมไทย  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
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มุ่งสู่ระบบสุขภาพแบบพอเพียง ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง (วิชัย โชควิวัฒน์, สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ 
และประพจน์ เภตรากาศ, 2553)  

จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวท าให้มีการตื่นตัวในการน าสมุนไพรเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ มีสถานพยาบาลและหน่วยบริการด้านสาธารณสุขที่ให้การ
บริการที่เน้นการแพทย์แผนไทย ซ่ึงมีการใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบก็มีจ านวนมากข้ึนทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทย ของสถาบันการแพทย์
แผนไทย ปี 2550-2551 แสดงให้เห็นว่า มีสถานบริการให้การรักษาด้วยยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น ทั้งเพ่ือ
สุขภาพและเพ่ือความงามรวมถึงจ านวนผู้ใช้บริการด้านสมุนไพรยังมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เห็นว่า
แนวคิดของผู้บริโภคในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยส่วนหนึ่งให้ความส าคัญ
กับการเลือกใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาไทย เครื่องดื่ม
สมุนไพร หรือแม้แต่เครื่องส าอางสมุนไพรก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับสมุนไพร ทั้งต้นน้ ากลางน้ าและปลายน้ า อย่างต่อเนื่อง  

แม้ว่าการค้าสมุนไพรในระดับโลกมูลค่าการค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ แต่แนวโน้มความต้องการ
พืชสมุนไพร เพ่ือสกัดสารต่าง ๆ มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยาสมัยใหม่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากพืช
สมุนไพรส่วนใหญ่ขาดความสม่ าเสมอ  ด้านปริมาณ และคุณภาพของสินค้าขาดความแน่นอน มี
สิ่งเจือปน (ศศิวิมล  สุขบท, 2549) นอกจากนี้จากข้อตกลงในการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มอาเซียน 
ท าให้ธุรกิจสมุนไพรในประเทศไทย ได้รับผลกระทบ นอกจากจะต้องแข่งกับ จีน มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาสินค้าจากสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง  ถึงระดับการผลิตยา
สมุนไพรที่มาจากการสกัดสารมาตรฐาน จากปัญหาดังกล่าวท าให้วงการสมุนไพรไทยจะต้องมีการ
ปรับตัวอย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพต่อการแข่งขันกับ
สินค้าจากกลุ่มอาเซียน 

โดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรี มีกลุ่มธุรกิจด้านสมุนไพรมากมาย ทั้งธุรกิจส่วนตัวและ วิสาหกิจ
ชุมชน อาทิ สบู่สมุนไพรถ่านกะลามะพร้าว สบู่ใบบัวบก แชมพูสมุนไพร อ.เมืองลพบุรี ดินสอพอง
บริสุทธิ์ เทศบาลเมืองลพบุรี  โรลออนสารส้ม อ.บ้านหมี่ ปลาร้าสับสมุนไพร อ.ชัยบาดาล และ
น้ าพริกเผาทานตะวัน อ.พัฒนานิคม เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพืช
สมุนไพร พบว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชสมุนไพรไทย ข้อมูลด้านการเพาะปลูกยังมีไม่
เพียงพอ  ยังขาดพันธุ์ที่ดีที่จะน ามาปลูก  ผลผลิตยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้คุณภาพของพืชสมุนไพรมี
คุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด มาตรฐานสมุนไพรยังมีการปลอมปน การจัดเก็บพืช
สมุนไพรยังไม่ถูกวิธี (ศศิวิมล สุขบท, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเทศและสมุนไพร ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2554) ที่ได้ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการประกอบกิจการ พบว่า 1) ปัญหามาตรฐานการผลิตที่ยังไม่ดีพอ ไม่สามารถรักษา
ระดับคุณภาพสินค้า ระบบการคุมสินค้าคงคลัง และขบวนการผลิตยังไม่มีมาตรฐานที่ดี เนื่องจากการ
เพาะปลูกในสินค้าเครื่องเทศและสมุนไพรทั่วไปนั้น เป็นการปลูกในระดับชาวบ้านและกระจัดกระจาย
ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจนเพ่ือวางแผนในการผลิต และยังขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูกและคัด
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แยกสินค้าที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 2)  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถและประสบการณ์
ทางด้านการตลาด เพ่ือรองรับกับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดที่มีจ านวนมากและเกินความต้องการของตลาด 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งการ
ผลิต การแปรรูป จึงส่งผลต่อการน าสมุนไพรไปใช้แปรรูปเป็นสินค้า ต่าง ๆ ทั้งในส่วน ของ ยา อาหาร 
เครื่องดื่ม และเครื่องส าอาง ที่อาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง หรือไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ อีกทั้งหากมี
สินค้าด้านสมุนไพรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น จีนหรือสิงคโปร์ ซึ่งได้มีการพัฒนาด้านสมุนไพร
จนเป็นที่ยอมรับเข้ามาจ าหน่ายในประเทศมากข้ึนตามนโยบายการค้าเสรี ซึ่งท าให้ธุรกิจสมุนไพรแปร
รูปของไทยต้องมีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ใน
เขตจังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน และน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป เพ่ือจัดท ากล
ยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ให้ธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขตจังหวัดลพบุรี สามารถแข่งขันกับ
สินค้าจากต่างประเทศจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 

1. สภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี เป็นอย่างไร มีประเด็นใดที่
ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจเพ่ิมขึ้น 

2. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขตจังหวัด
ลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ควรท าอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี  
2. เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขต

จังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจชุมชน  ทั้งผู้ปลูก
สมุนไพร  ผู้แปรรูป  ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค ในเขตจังหวัดลพบุรี ในวิธีการ ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่าง  

การวิจัยครั้งนี้ จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   
1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในเขตพ้ืนที่

วิจัย  ซึ่งมีจ านวนมากและไม่มีการบันทึกข้อมูล จึงใช้ฐานข้อมูลจ านวนประชากร ในจังหวัดลพบุรี 
จ านวน 757,607 คน (กรมการปกครอง, 2556) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน 

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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1.2.1 ผู้ปลูกสมุนไพร ได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจชุมชน ในเขต
พ้ืนที่วิจัย จ านวน 150 คน 

1.2.2 ผู้แปรรูปสมุนไพรเพ่ือจ าหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ 
เช่น อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น และผู้ผลิตสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ใช้สมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบส าคัญ ในเขตพ้ืนที่วิจัย จ านวน 20 แห่ง 

1.2.3 ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ได้แกผู่้จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเสริม 
สุขภาพ เช่น อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น ผู้จ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ใช้สมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบส าคัญ ในเขตพ้ืนที่วิจัย จ านวน 20 แห่งได้แก ่ร้านขายยาแผนโบราณ ร้านอาหาร ร้านขายของ
ช า ร้านนวดแผนโบราณ ร้านเสริมสวย/สปา สถานพยาบาลแผนโบราณ ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP ในเขต
พ้ืนที่วิจัย 20 แห่ง 

1.2.4 ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือการจ าหน่าย ในเขต
พ้ืนที่วิจัย ได้แก ่พัฒนากรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ
นักวิชาการ รวม 5 หน่วยงาน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
แบบสัมภาษณ์ และข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2546) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ โดยจ าแนกรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ของธุรกิจสมุนไพรแปรรูปและองค์ประกอบการจัดการของธุรกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การตลาด 
การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ เกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้จัด
จ าหน่าย และ ภาคีภาครัฐ   

2.2 แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ปลูกสมุนไพร ผู้
แปรรูป ผู้จัดจ าหน่าย และ 2) ผู้บริโภค โดยกลุ่มแรก คือ ผู้ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป และผู้จัดจ าหน่าย 
จะสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการธุรกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การตลาด การผลิต การเงิน 
และการบริหารจัดการ และกลุ่มผู้บริโภค จะสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่ อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mixed) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการ
ขาย  
           3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ศึกษาทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
 3.1 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์ภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งการ
สัมภาษณ์ขั้นต้นและสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการจัดการของธุรกิจชุมชนของธุรกิจสมุนไพร  
 3.2 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการศึกษาใน 2 ส่วน ดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มธุรกิจสมุนไพร โดยการใช้แบบสอบถาม ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
จัดการของธุรกิจชุมชน ใน ตัวแปร 4 กลุ่ม คือ การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ 
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 3.2.2  กลุ่มผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในเขตพ้ืนที่วิจัย โดยการใช้
แบบสอบถาม  
           4. การวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามลักษณะการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้  
 4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เมทริกซ ์ 
 4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยจ าแนกการศึกษาใน 2 ส่วน ดังนี้ 
 4.2.1 กลุ่มธุรกิจสมุนไพร ผู้วิจัยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 กลุ่ม 
การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ จึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ข้อมูล (Kim and Mueller, 1978) 
 4.2.2  กลุ่มผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตัวแปร 4 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price)  ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
          5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 
ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเรื่อง  กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจ
สมุนไพรแปรรูป ในเขต  จังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร 

จังหวัดลพบุร ี

 
กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปพืชสมนุไพร 

จังหวัดลพบุร ี

 
กลุ่มผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก 

พืชสมุนไพรจังหวัดลพบุร ี

 
สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ 
การจดัการธรุกจิชุมชน 

ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูป 
   - การตลาด 
   - การผลิต 
   - การเงิน 
   - การบริหารจัดการ 

 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการแปรรูป

สมุนไพรเพือ่การจ าหน่าย  
ในจังหวัดลพบุร ี

 

ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มตี่อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป 

 

กลยุทธก์ารพฒันาศกัยภาพธุรกิจชมุชน
ด้านสมนุไพรแปรรูป 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ
ธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี ซึ่งศึกษาการด าเนินธุรกิจชุมชน ด้านสมุนไพรแปรรูป ใน 2 
แนวทาง คือ การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแปรรูป และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูป และการศึกษา
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการธุรกิจชุมชน จากกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรูป
สมุนไพร และกลุ่มผู้จ าหน่าย 2) เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพร
แปรรูป ในเขตจังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
และสร้างกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาธุรกิจสมุนไพร ใน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้ปลูกสมุนไพร กล
ยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้แปรรูปสมุนไพร และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนา ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ที่มี
ลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับสินค้าประเภทสมุนไพร ดังเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่  1  ศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปใน เขตจังหวัดลพบุรี 
โดยน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามล าดับ   
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์เชิงสถิติโดยมีผลการศึกษา ดังนี้  
 1.1 ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป รวมทั้ง 4 ด้าน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.314) และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.06, S.D. = 0.346) ด้านส่งเสริม
การขาย ( X = 3.94, S.D. = 0.497) และด้านราคา ( X = 3.92, S.D. = 0.689) 
 1.2 สภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปในเขตจังหวัดลพบุรี จาก กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปร
รูปสมุนไพร และกลุ่มผู้จ าหน่าย ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ คือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 4 กลุ่ม คือ การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในเขตจังหวัดลพบุรี 
 

องค์ประกอบ การตลาด การผลิต การเงิน การบริหาร 

การตลาด 1 .567** .720** .619** 

การผลิต .567** 1 .542** .731** 

การเงิน .720** .542** 1 .651** 

การบริหาร .619** .731** .651** 1 
**p .01 
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จากตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูป มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ พบว่า   

1. ตัวแปรด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการผลิต การเงิน และการบริหาร
จัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .567 .720 
และ .619    

2. ตัวแปรด้านการผลิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการตลาด การเงิน และการ
บริหารจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .567 
.542 และ .731    

3. ตัวแปรด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการตลาด การผลิต และการ
บริหารจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .720 
.542 และ .651    

4. ตัวแปรด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการตลาด การผลิต และ
การเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (sig .01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .619 
.731 และ .651    

จากการทดสอบพบว่าตัวแปรทุกตัว มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
0.01 และมีความสัมพันธ์กันสูงกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้นตัวแปร การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินธุรกิจสมุนไพรแปรรูป  

3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของธุรกิจสมุนไพร โดยการถอดองค์ความรู้
จากสภาพปัจจุบันด้วยการวิเคราะห์เมทริกซ์ท าให้ได้ข้อมูล ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้  
 
ตารางที ่2 แสดงสภาพทั่วไปของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสมุนไพรแปรรูป ในจังหวัดลพบุรี 
 

สภาพปัจจบุัน กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มผู้แปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้าน
การตลาด 

ไม่มีตลาดที่แน่นอน ส่วนใหญ่
ปลูกเพื่อจ าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ
มาขอซ้ือ  

มักไม่ ค่อยมีการจัดท ากิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อส่งเสริม 
การขาย   

1) ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจ าหน่ายมีทั้งหน้า
ร้านเป็นของตนเองและจ าหน่ายตามตลาดนัด
ทั่วไป 
2) สินค้าสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกับผู้ค้าส่ง
หรือผู้ผลิตได ้

ด้านการผลิต 1)  ส่ วน ใหญ่ เป็ นการปลู ก
สมุนไพรแบบเสริมจากผลผลิต
หลักมีการปลูกเป็นพืชหลัก
บ้างแต่มีน้อย 
2)ได้รับการรับรองตามระบบ
การจัดการคุณภาพด้านพืช 
(Good Agriculture Practice: 
GAP) น้อยมาก 

ส่วนใหญ่ผู้แปรรูป มักแปรรูป
และจ าหน่ายเองแต่มีการขายส่ง
บ้างถ้ามีผู้สนใจรับซ้ือ 
 

มี 2 ลักษณะ คือ  
1) แปรรูปและจ าหน่ายเอง 
2) เป็นตัวแทนจ าหน่าย 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

สภาพปัจจบุัน กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มผู้แปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้านการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 1) ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวยีนที่
เพียงพอ 
2) ขาดความรู้ในดา้นการจัดการทาง
การเงิน 

1) ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียนที่
เพียงพอ 
2) ขาดความรู้ในด้านการจัดการทาง
การเงิน 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

1)  ขาดความรู้ ในด้ านการ
จัดการอย่างเป็นระบบครบ
วงจรทั้งการผลิต การตลาด 
2) มีการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ปลูก
บ้างแต่ยังมีการ 

1) ขาดความรู้ในด้านการวางแผน
ธุรกิจ อย่างเป็นระบบ 
2) มีการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ปลูกซ่ึง
เป็นผู้แปรรูปด้วย 

1) ขาดความรู้ในด้านการวางแผนธุรกิจ 
อย่างเป็นระบบ 
2) ไม่มีการรวมตัวในกลุ่ม 
ผู้จ าหน่ายสินค้าสมุนไพรแปรรูป 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปร

รูป ในเขตจังหวัดลพบุรี น าจากข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ และได้สร้างกลยุทธ์
ของธุรกิจสมุนไพร ใน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้
แปรรูปสมุนไพร และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ในพ้ืนที่วิจัย ดังตารางที ่3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่3 แสดงกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน 
 

กลยุทธ ์ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้านการผลิต 
1. การพัฒนา
เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน 

การให้ได้รับการรับรองตาม
ระบบการจัดการคุณภาพ
ด้านพืช (Good Agriculture 
Practice: GAP) 

ส่งเสริมความรู้การจัดการและการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
มาตรฐาน 

ส่งเสริมความรู้และพัฒนาเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 

2. พัฒนาความรู ้ ให้ความรู้ด้านการปลูกและ
เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร เพื่อ
รักษาคุณค่าทางยาหรอื
สาระส าคัญ ได้แก่ เกษตรกร 
แหล่งผลิต ดิน น้ า 
กระบวนการปลูก ระยะเวลา
เก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 

ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกบั การ
บริหารกระบวนการผลิต ตาม
มาตรฐาน GMP ได้แก่ 
กระบวนการที่ถูกตอ้งและมี
มาตรฐานในการแปรรูป ระยะเวลา
การแปรรูป การจัดเก็บ/รกัษา
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลังแปรรูป 
เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการผลิต 
GMP 

เพิ่มความน่าเช่ือถือแก่ผู้จ าหน่ายด้วย
การส่งเสริมความรู้แก่ผู้จ าหนา่ย
สมุนไพร ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการใช้
สินค้าสมุนไพรแปรรูปที่เกิดประโยชน์
และคุณค่าจากสาระส าคัญ สามารถ
อธิบายสรรพคุณ วิธกีารใช้ ผลิตภัณฑ์ 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. พัฒนาสินค้า
เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

พัฒนาการปลกูพืชสมุนไพร
ให้มีคุณค่าทางยาหรือ
สาระส าคัญเพิ่มขึ้น เช่น 
ปลอดสารพิษปนเปื้อนใน
กระบวนการปลูก 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ระบุ
รายละเอียดสินค้า คุณภาพ 
วิธีการใช้ อายุผลิตภัณฑ์ แหล่งผลิต 
อย่างชัดเจน 

  เพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติและวิธีการใช้สินค้าสมุนไพร
แปรรูปที่เกิดประโยชน์และได้รับคุณค่า
จากสาระส าคัญมากที่สุด ด้วยการสร้าง
สื่อท าความเข้าใจ เช่น แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรปูสมุนไพร กลุ่มผู้จ าหน่าย 

ด้านการตลาด 

การสร้าง
ความ
เช่ือถือใน
ผลิตภัณฑ์ 

การได้รับการรับรองตามระบบ
การจัดการคุณภาพด้านพืช 
(Good Agriculture Practice: 
GAP) จะท าให้ลูกค้าให้ความ
เช่ือถือเพิ่มขึ้น 

ใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยคุณภาพ
สินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยา่ง
มีเอกลักษณ์และมีต้นทุน 
ที่ต่ ากวา่  

มีผู้รู้ให้ค าแนะน าสรรพคุณและ
วิธีการใช้ ความเหมาะสมกบัความ
ต้องการของผู้บริโภค 

นวัตกรรม
ใหม่ 

เพิ่มการปลูกพืชสมุนไพรใหม่ ๆ 
เพื่อกระตุ้นความต้องการของ
ตลาด 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับกระแส
ของตลาด เพื่อสร้างความนา่สนใจแก่
กลุ่มลูกค้า 

1) พัฒนาการตลาดในธุรกิจจ าหนา่ย
สมุนไพร ด้วยการสร้างตลาดกลาง
สินค้าสมุนไพรที่มีมาตรฐาน 
2) ร้านจ าหนา่ยได้รับการรับรอง
คุณภาพร้านจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ  
3) เลือกจ าหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับมาตรฐาน เช่น ขึ้นทะเบยีนยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ 

เพิ่มการกระจายผลผลิตไปสู่
ผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การออก
ร้านจ าหนา่ยตามเทศกาล การ
จ าหน่ายในตลาดนัด เป็นต้น 

เพิ่มการกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค
มากขึ้น เช่น การออกร้านจ าหนา่ย
ตามเทศกาล การจ าหนา่ยในตลาด
นัด เป็นต้น 

กระจายสินค้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น 
สามารถหาซ้ือได้ง่าย มีวธิีการ
จ าหน่ายที่หลากหลาย 

การส่งเสริม
การตลาด 

มีการส่งเสริมการขายในวธิีต่าง 
ๆ เช่น มีผลผลิตให้ทดลองใช้
หรือชิม 

มีการส่งเสริมการขายในวธิีต่าง ๆ 
เช่นมีผลผลิตให้ทดลองใช้หรือชิม มี
ตัวอยา่งผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ได้ผลมาบอกเล่าถึงประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

1) การส่งเสริมการขายอยา่งต่อเนื่อง 
เช่น ส่วนลดในเทศกาล ปรับบรรจุ
ภัณฑ์ตามเทศกาลตามศาสนาและ
ประเพณ ี
2) การจ าหนา่ยแบบมีตัวแทนจ าหนา่ย 
(Direct Sale) 

ด้านการเงิน 
ด้านการเงิน ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร

จัดการธุรกจิ ในด้านการเงิน 
การบัญชี ดา้นการตลาด การ
บริหาร ด้วยการส่งเสริมการ
จัดท า แผนธุรกิจเพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหาร
การเงิน การบัญช ีด้วยการส่งเสริม
การจัดท าแผนธุรกิจเพือ่พัฒนา
ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจอย่าง
เป็นระบบ 

ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร
จัดการธุรกจิ ทั้งด้านการตลาด การ
บริหารการเงิน การบัญชี ด้วยการ
ส่งเสริมการจัดท าแผนธุรกิจเพือ่
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกจิ
อย่างเป็นระบบ 

ด้านการบริหารจดัการ  
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

   สรา้งกลุ่มเครือ ขา่ยปลกู
สมุนไพรเพื่อเชือ่มโยงและ
แลกเปลีย่นระหวา่งกนั เชน่ 
ความรู้ในการปลกู การจัดเกบ็ การ
บริหารจัดการ การจ าหนา่ย การ
พัฒนาความรู ้เพือ่พัฒนา
กระบวนการปลกูสมนุไพร ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานใหม้าก
ยิ่งขึ้น 

การรวมกลุ่มเครือข่ายผูแ้ปรรปูสมุนไพร
สร้างกลุม่เครือขา่ยผู้แปรรูปสมุนไพร
เพื่อเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นระหวา่งกัน 
เช่น ความรู้ในการแปรรูป การรักษา
สาระส าคัญของพืช การจัดเกบ็สินค้า
และวัตถุดบิ การบริหารจดัการองค์การ 
เครือข่ายการจ าหน่าย เพือ่พัฒนา
กระบวน การแปรรูปสมนุไพร ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานให้เป็นทีย่อมรับ
มากยิ่งขึน้ 

มีการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้จ าหน่าย
สมุนไพรแปรรูป 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามผลการวิจัยที่ได้ผลการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ด้านการผลิต ควรก าหนดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการจ าหน่ายหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ภายใต้มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ตามที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธันยมัย เจียรกุล (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการ
ปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC  ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการ OTOP จึงต้องเร่งพัฒนา
สินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหรือบริการให้ได้การยอมรับในระดับสากล โดยผสมผสาน
วัฒนธรรม   ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนารูปแบบ ต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้าหรือบริการของตนเอง สร้างการรับรู้ในตราสินค้าของไทยต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการสร้างคุณค่า
หรือมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า 

2. ด้านการตลาด ควรวางแผนพัฒนาด้านการตลาดโดยก าหนดแนวทางการเชื่อมโยง
การตลาดที่ ต่อเนื่องทั้งจากส่วนต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน คือ ผู้
ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป และผู้จ าหน่ายที่ประกอบด้วย นวัตกรรมใหม่การกระจายผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ดวงกมล ศิริยงค์ (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน
รายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพ่ือชิงรางวัลสุดยอด เอสเอ็มอีแห่งปี ประจ าปี 2554 ที่กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ที่
ใช้เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน คือ การมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่นเดียวกับ โรเบิร์ต เบนเนตและ โคลินสมิท (Robert,  Bennett and Colin, 
2002) ที่ได้ศึกษาเรื่อง เงื่อนไขของการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันและสถานที่ตั้ง ของเอส
เอ็มอี ผลที่ได้สามารถยืนยันได้ว่า การเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอี จ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อแสวงหา
ความโดดเด่นและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ 

3. ด้านการเงิน ควรมีการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน โดยใช้แนวคิดการวางแผนในการบริหารการเงิน 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรศักดิ์  อ านวยประวิทย์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ควรมีการเพ่ิมเติมความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพภายในองค์การ
ด้านอ่ืน โดยอาจรวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้ป ระกอบการสามารถปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มักเปลี่ยนแปลงเสมอ 

4. ด้านการบริหารจัดการ ควรพัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เช่น การจัดท าแผนธุรกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่ายปลูกสมุนไพร เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ 
และสินค้าระหว่างกันจากแนวคิดของล๊าฟแฟน (Laffan, 1994 อ้างใน รุ่งอรุณ กระแสร์
สินธุ์  ระพีพรรณ พิริยะกุล และ นภาพร  ขันธนภา, 2559) ที่กล่าวไว้ว่า เครือข่ายทางการค้าเป็น
วิธีการร่วมมือระหว่างธุรกิจหลายแห่ง โดยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน เพ่ือให้ธุรกิจในเครือข่าย
นั้นด าเนินการร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีความสามารถสูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า
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ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่าเพ่ือให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับธุรกิจระดับโลกได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพ ในพ้ืนที่วิจัย
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอันเกิดจากการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ธุรกิจควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ของแต่ละกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. ด้านการผลิต ควรก าหนดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการจ าหน่ายหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ ภายใต้ มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ 

2. ด้านการตลาด ควรวางแผนพัฒนาด้านการตลาดโดยก าหนดแนวทางการเชื่อมโยง
การตลาดที่ ต่อเนื่อง ทั้งจากส่วนต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน คือ ผู้
ปลูกสมุนไพร ผู้แปรรูป และผู้จ าหน่าย 

3. ด้านการเงิน ควรมีการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน โดยใช้แนวคิดแผนธุรกิจในการบริหารการเงิน 
4. ด้านการบริหารจัดการ ควรพัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เช่น การจัดท าแผนธุรกิจ 

รวมทั้งส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่ายปลูกสมุนไพร เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ และ
สินค้าระหว่างกัน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 3) เพ่ือประเมินการพัฒนาองค์การของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 4) เพ่ือประเมินการ
บริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ในรอบปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 โดยใช้วิธีการประเมินผลแบบผสมผสาน 
(Mixed method evaluation research) โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ จากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย เอกสาร ผู้บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา บุคลากร และ 
เครือข่ายผู้ใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และ สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการประเมินพบว่า 
1. ด้านประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ของส านักงาน พกฉ. ด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจ 

2. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ และ ด้านการให้บริการ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามตามแผนการใช้เงินคุณภาพ
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การให้บริการแก่ประชาชน พบว่า พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ด้ านการพัฒนาองค์ก ารของส านั กงานพิ พิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ด้าน
การจัดแสดงการเรียนรู้ โดยได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร 

4. ด้านการบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พบว่า ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีความส าเร็จในการบริหารงานอย่างสูง ด้วยปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
ประการแรก เป็นองค์กรขนาดเล็กที่เป็นองค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานทั้งทางด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ประการที่สอง คณะกรรมการบริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการท างาน ท าให้สมาชิกทุกคนได้รับรู้ร่วมกันในการ
ท างาน มีเป้าหมายร่วมกัน ทุ่มเท และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ประการที่สาม บุคลากรที่เข้ามา
ท างานที่ พกฉ. มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตอาสาสูง และ มีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน   
ประการสุดท้าย พลังเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านการเกษตรมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และ ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พกฉ. จึงเป็น
ศูนย์กลาง กระบวนการจัดการความรู้ด้านการเกษตร   
 
ค าส าคัญ :  

การประเมินผลการด า เนินงาน ,  ส านักงานพิ พิธภัณฑ์ เกษตร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 

ABSTRACT 
 The  research  aims  to 1) evaluate the work performance effectiveness of 
the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization), 2) evaluate the 
work performance  efficiency of the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office 
(Public Organization), 3) evaluate the organization development of the Golden Jubilee 
Museum of Agriculture Office (Public Organization) and 4) evaluate the  organization 
management of the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization), 
in the  fiscal year of 2013 to 2015. The research applied mix method evaluation, 
including quantitative and qualitative method. The research instruments, including: the 
documentary analysis form, interviewing form and questionnaire, were utilized for data 
collection from official documents, executive officers, consultant commissions, 
officers, and client net work groups. The content analysis and descriptive statistical 
analysis were used to analyze research data. The research findings were: 
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1. The work performance of the Golden Jubilee Museum of Agriculture 
Office was highly effective. Most of the works that served the objectives of the Golden 
Jubilee Museum of Agriculture Office were entirely achieved.  

2. The work performance efficiency of the Golden Jubilee Museum of 
Agriculture Office was found at high level, especially in aspect of budget spending and 
client service. The operation of budget spending had been as planned.  Whereas, the 
satisfaction toward client service was definitely high.  

3. The development of the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office 
was continuously pursued. Particularly, as revealed in learning service division, 
innovation and technology were implemented in both indoor and outdoor learning 
exhibition. 

4. The organization management of the Golden Jubilee Museum of 
Agriculture Office was achieved at very high level with several supported factors. First, 
the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office was a small organization and 
operated with flexible management system, mainly in human resource management 
and annual budget management. Second, executive officers certainly conceptualize 
and recognized their mission. They were able to establish the unity among officers and 
lead them worked to accomplish the organization goals. Third, most of the officers 
were professional, stewardship and committed to the growth of the organization. 
Finally, the relation between client network groups and the Golden Jubilee Museum 
of Agriculture Office were deeply cohesive. They work together to invent agricultural 
innovation. The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office became the knowledge 
and information shared center.    

 
Keywords : 
 Performance Evaluation, The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office 
(Public Organization)   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์
ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ และโครงการ
พระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร 

2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ เกี่ ยวกับการเกษตร  
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ 
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โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และ
ประชาชนผู้สนใจ 

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จ าแนกประเภท
วัตถุ บันทึกหลักฐานเกี่ยวความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้าน
การเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่ องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และส าหรับใช้ในกิจการของ
ส านักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดง
สินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ โครงการ
พระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้ค าปรึกษาแก่โครงการหลวง 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจน การถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เพ่ือน ามาพัฒนาส านักงาน 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 37 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานฯ ภายใต้บังคับมาตรา 
42 ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของส านักงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้าง
ความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของส านักงาน ตลอดจนการติดตาม
ความก้าวหน้าและการตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ 
และแผนงานที่ได้จัดท าไว้  ซึ่งการประเมินผลให้จัดท าโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคล
ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ในการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน จะต้องแสดง
ข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาองค์กร และใน
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการได้ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานฯ และมติคณะกรรมการ จึงควรจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ ส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 ด้วยประเด็นที่กล่าวมาการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 
คณะผู้วิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จึงก าหนดค าถามและวัตถุประสงค์ในการประเมินเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศในการน าไปวางแผนพัฒนา 
การบริหารจัดการและการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานของ พกฉ. มีค าถามเพ่ือการประเมินดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิผล 
                    ผลการด าเนินงานของ พกฉ. เป็นตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน ตามพระราช
กฤษฎีกา การจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 หรือไม่อย่างไร 

2. ด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ พกฉ. ในแต่ละภารกิจของ พกฉ. 
2.1 ท าได้ครบถ้วนตามภารกิจนั้น ๆ หรือไม่ เพียงใด อย่างไร 
2.2 ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจเพียงใด บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

อย่างไร 
3. ด้านการพัฒนาองค์การ 

3.1 มีการแก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนาให้องค์การให้มีลักษณะที่เป็นพลวัตการ
เรียนรู้อย่างไรบ้าง 

3.2 องค์การมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองภารกิจให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นหรือไม่ 
อย่างไร 

3.3 มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หรือไม่เพราะอะไร การด าเนินงานในด้านใดที่
ต้องพัฒนา และควรพัฒนาอย่างไร 

3.4 มีนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มหรือเทคโนโลยีในการจัดวางระบบอะไรที่สนับสนุน
การพัฒนาองค์การ 

3.5 คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้ด าเนินการตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือไม่อย่างไร 

4. ด้านการบริหารงาน 
4.1 การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

4.1.1 เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือไม่ 
4.1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกินร้อยละแปดสิบหรือไม่  

4.2 การบริหารงานบุคคล 
4.2.1 ระบบบริหารงานบุคคลเป็นอย่างไร มีการใช้คนตรงกับงานหรือไม่ 

อย่างไรจ านวนคนเหมาะสมกับลักษณะงานหรือไม่ อย่างไร 
4.2.2 มีเพียงพอกับภารกิจของ พกฉ. หรือไม่ อย่างไรและมีการพัฒนาบุคลากร

ให้ตอบสนองภารกิจอย่างไร 
4.2.3 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง อาทิเช่น 

การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง หรือแรงจูงใจอ่ืน  ๆ ว่าเหมาะสมเป็นธรรมหรือไม่ 
อย่างไร 
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4.3 การจัดโครงสร้างและระบบบริหารของ พกฉ. 
4.3.1 ระบบและโครงสร้างของ พกฉ. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2552 หรือไม่ อย่างไร 

4.3.2 การบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good governance) หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินผลการด าเนินการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

3. เพ่ือประเมินการพัฒนาองค์การของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

4. เพ่ือประเมินการบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558
ครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินผลแบบผสมผสาน (Mixed method evaluation research) โดยมีการเก็บ
ข้อมูลหลายวิธี และใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
                   ข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งข้อมูลจาก
เอกสารและแหล่งข้อมูลจากบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                 1.1 แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ประกอบด้วย เอกสารหลักฐานของส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้แก่  

1.1.1  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ของ พกฉ. 
1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2556-2558 
1.1.4 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556-2558 
1.1.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2556-2558 
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1.1.6 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานโดย กพร. ปี 2556-2558 
1.1.7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พกฉ. ในรอบครึ่งปี

แรกและรอบปีงบประมาณ 
1.1.8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร พกฉ. 
1.1.9 รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.1.10 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่รวบรวมจากสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เชื่อถือได้ 
1.1.11 เอกสารการอนุมัติ ค าสั่ง ประกาศ 
1.1.12 คู่มือการปฏิบัติงานของ พกฉ. 
1.1.13 ตัวอย่างผลงานหรือผลผลิตที่เกิดจาก พกฉ. 
1.1.14 ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของ พกฉ. องค์กรเครือข่าย 
1.1.15 เอกสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล สภาพสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยที่เป็นเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ พกฉ. 
1.2 แหล่งข้อมูลจากบุคคลประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ 

การตรวจเยี่ยม ได้แก ่
1.2.1 คณะกรรมการ พกฉ. 3 คน 
1.2.2 คณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ พกฉ. 2 คน 
1.2.3 ผู้บริหาร พกฉ. 2 คน 
1.2.4 ที่ปรึกษา พกฉ. 2 คน 
1.2.5 บุคลากรของ พกฉ. และผู้เกี่ยวข้อง 5 คน 
1.2.6 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องภายนอก 5 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 ดังนี้ 

3.1 รวบรวมเอกสาร หลักฐานและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ พกฉ. 
3.2 การรวบรวมข้อมูลเอกสารการด าเนินงานของ พกฉ. รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี รายงานผลการประเมินของ ก.พ.ร. รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
รายการประจ าปีงบประมาณ 2556-2558 

3.3 การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร พกฉ. คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร พกฉ. 
3.4 การสอบถามคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของ พกฉ. 
3.5 การสัมภาษณ์เครือข่ายความร่วมมือและผู้ใช้บริการ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างแผนกับการปฏิบัติจริง และจัดท าตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากเอกสารและการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินในภาพรวมของผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 นั้นพบว่าร้อยละของผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 
2556 ได้ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 93.18  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557 ได้ผลการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 93.55 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 ได้ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็น
ร้อยละ 98.33 มีผลด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้นตามล าดับ     
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านประสิทธิผลการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ
ส านักงาน พกฉ. ด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้น มีประสิทธิผลการ
ด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ ดังนี้ 

1.1 การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดบริการเข้าชม
ทั้งบุคคลทั่วไปและเข้าชมเป็นหมู่คณะ พบว่า ปี 2556 มีผู้มาเรียนรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ จ านวน 
157,079 ราย ในปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 227,060 ราย ในปีงบประมาณ 
2558 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 294,207 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

1.2 ผลการด าเนินงานการจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงตนเองในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ ทั้งก าหนดค่าลงทะเบียน 
และที่เป็นบริการสาธารณะทั่วไป พบว่า ปี 2556 มีประชาชนเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 
7,289 ราย และ ปี 2557 มีประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 7,770 ราย และ  
ปี 2558 มีประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 8,299 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ตามล าดับ 

1.3 ผลการด าเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ             
ในหลักสูตร หลักการทรงงาน พ่อแห่งนักประดิษฐ์ นวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมของพ่อ นวัตกรรมของ
แผ่นดิน พอดีพอเพียง ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง วิชาของแผ่นดิน เกษตรตามพ่อ 
วิถีเกษตรของพ่อ ฯลฯ พบว่า ปี 2556 ได้ด าเนินการผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ 
จ านวน 23,338 ราย ปี 2557 ได้ด าเนินการผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ จ านวน 
27,662 ราย ปี 2558 ได้ด าเนินการผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ จ านวน 41,351 ราย  
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

2. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 
พบว่า ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้เงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
แสดงถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่มีมากขึ้นตามล าดับสอดคล้องกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน และพบว่า คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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(องค์การมหาชน) งานบริการน าชมพิพิธภัณฑ์ มีร้อยละความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เพราะ 
ร้อยละความพึงพอใจเกินร้อยละ 90 ขึ้นไป ต่อเนื่องกันทั้งสามปี 

3. ด้ านการพัฒนาองค์การของส านั กงานพิ พิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558
พบว่า ผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การของคณะกรรมการ พกฉ. มีผล
การด าเนินงานที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ แสดงถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานการก ากับ
ดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ และที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน คือ การพัฒนาองค์การด้านการจัด
แสดงการเรียนรู้ด้านการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรโดยได้น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทั้ง
เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ได้มีความครบถ้วนและ
ทันสมัยและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการและชุมชนเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์
เกษตรเพื่อที่จะปรับองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงให้เป็น พิพิธภัณฑ์เกษตร 4.0 

4. ด้านการบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง ปีงบประมาณ 2558 พบว่า พกฉ. 
เป็นองค์การที่มีสุขภาพดี มีลักษณะที่สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการท างาน มีบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี คนท างานมีขวัญก าลังใจ ผู้บริหารเปิดกว้างต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม คนท างานท างาน
อย่างมีความสุข สามารถท างานได้อย่างเต็มสมรรถนะ  สมาชิกมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ท าให้มีผลผลิตขององค์การสูง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการด าเนินงาน คุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาชน การพัฒนาองค์การ และ การบริหารงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ถึง 
ปีงบประมาณ 2558 ด าเนินการได้ครบถ้วนตามภารกิจมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้นนั้น ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า พกฉ. มีลักษณะขององค์กรดังนี้ 

1. เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ เป็นองค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน 
ทั้งทางด้านการบริหารงานบุคล ด้านการบริหารงบประมาณ ลดขั้นตอนตามระบบราชการ ท าให้การ
บริหารมีความคล่องตัวมากข้ึน 

2. คณะกรรมการบริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการ
ท างาน ท าให้สมาชิกทุกคนได้รับรู้ร่วมกันในการท างาน มีเป้าหมายร่วมกัน ทุ่มเท และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาองค์กร 

3. บุคลากรที่เข้ามาท างานที่ พกฉ. มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาสูงจึงท าให้ มีความร่วมมือ
เชื่อมั่นและมีพลังในการขับเคลื่อนองค์กร มีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัย
ส าคัญอีกประการหนึ่งในการน า พกฉ. ไปสู่ความส าเร็จ 
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4. มีพลังเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านการเกษตรมาร่วมมือ
กันพัฒนานวัตกรรมการเกษตร  มีการพัฒนางานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง พกฉ. เป็นศูนย์กลาง กระบวนการจัดการความรู้ด้านการเกษตร เป็นปัจจัย
ส าคัญอีกประการหนึ่งในการน า พกฉ. ไปสู่ความส าเร็จ 

5. บุคลากรและคณะผู้บริหาร เป็นคณะบุคคลที่มีความทันสมัย ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการประยุกต์ใช้สื่อที่ทันสมัยมา
ปรับปรุง ประยุกต์กับการท างานได้อย่างเหมาะสม เป็น การน า พกฉ. ไปสู่ความส าเร็จในช่วงสามปีที่
ผ่านมา 

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดโดยผ่านกระบวนการสังเกต การเก็บข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย พบว่า พกฉ. มีความส าเร็จในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ นั้น คณะผู้บริหารและ
สมาชิกขององค์การมีองค์ความรู้ ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่การถอดบทเรียนจากงานวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้  

พกฉ. เป็นองค์การสุขภาพดี เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่า พกฉ. ได้ปฏิบัติงานขององค์การ
ตามภารกิจ และการได้ตอบสนองการกระท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การท า
ให้บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การมีความ
พร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และ
มีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา และระยะเวลาสามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 - 2558 ที่ผ่านมานั้น พกฉ.  
มีคุณลักษณะขององค์การดังนี้ 

1. คณะผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การ มีส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์การ
ปฏิบัติงานขององค์การ และสามารถใช้ศักยภาพของตนในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว รวมทั้งมีความรู้สึกผูกพัน และเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

2. คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในองค์การ ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหา หรืออุปสรรคที่
เกิดข้ึน ท าให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น โดยมีความเชื่อว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการร่วมแรงร่วมใจกัน 

3. คณะผู้บริหาร และบุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างเป็นกันเอง ไม่มีการ 
กีดกันฐานะทางสังคมหรือหน้าที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีการท างานเป็นกลุ่ม 

4. คณะผู้บริหาร และบุคลากรแสดงความรับผิดชอบต่อองค์การ ด้วยการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ปริมาณงาน เวลา ทักษะความช านาญในอาชีพ และหลักการพัฒนาการบริหาร ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในการวินิจฉัยสั่งการ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง 

5. มีการวางแผนการท างานร่วมกัน และรับผิดชอบร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
6. มีการยอมรับรับถือความคิดของผู้บริหารระดับรองลงมา องค์การรู้จักเลือกใช้คนเก่ง 

และน าความสามารถเหล่านั้นมาผนึกก าลัง (Synergy) 
7. การพิจารณาปัญหาใดใดค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความต้องการของ

บุคคล ซึง่มีส่วนเอื้ออ านวยให้เกิดผลส าเร็จของงาน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

214 

8. น าหลักการความร่วมมือมาใช้อย่างเสรี  ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้จะมีการแข่งขันกันบ้างระหว่างบุคคล 

9. มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความก้าวหน้าในการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่ม เพ่ือเรียนรู้ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

10. สมาชิกท างานอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สมาชิกในองค์การมองโลกในแง่ดี  
มีเสรีภาพในการท างานอย่างเต็มที ่

11. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า มีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สอดรับ
กับสถานการณ ์

12. สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และแต่ละคนมีความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
13. โครงสร้างองค์การ ระเบียบแบบแผน ระเบียบข้อบังคับมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้เป็น

แนวทางปฏิบัติช่วยปกป้องให้องค์การเติบโตได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของสมาชิก 
14. สมาชิกมีความส านึกต่อองค์การส่วนรวม  มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์การ 
15. องค์การมีลักษณะพลวัต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับสถานการณ์แวดล้อม ใหม่

อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
กล่าวโดยสรุปก็คือ พกฉ. เป็นองค์การที่มีสุขภาพดี มีลักษณะที่สมาชิกในองค์การมี 

ส่วนร่วมในการท างาน  มีบรรยากาศในการท างานที่ดี คนท างานมีขวัญก าลังใจ ผู้บริหารเปิดกว้าง 
ต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม คนท างานท างานอย่างมีความสุข สามารถท างานได้อย่างเต็มสมรรถนะ  
สมาชิกมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีผลผลิตขององค์การสูง ซึ่งสอดคล้องกับมิติที่ใช้ชี้วัด
สุขภาพองค์การของไมลส์ (Mile, 1969) ที่กล่าวไว้ว่า องค์การที่ต้องการมีสุขภาพดี จะต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์ส าคัญของความต้องการ 3 ด้าน รวม 10 มิติ  ดังนี้   

1. ความต้องการด้านภารกิจ (Task Needs) พิจารณาจาก 
1.1 ความชัดเจนของเป้าหมาย (Goal Focus) หมายถึง การที่บุคคลในองค์การต้อง

เข้าใจและยอมรับเป้าหมายองค์การ ซึ่งจะต้องมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
1.2 ความเพียงพอของการสื่อสาร (Communication Adequacy) หมายถึง 

องค์การต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่พร้อมเสมอใน   
การวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 

2. ความต้องการด้านบ ารุงรักษา (Maintenance Needs) พิจารณาจาก         
2.1 การ ใช้ ท รั พยากร ให้ เ กิ ดประโ ยชน์  ( Resource Utilization) หมายถึ ง 

ความสามารถของผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากร ประเภทสื่อ วัสดุและ งบประมาณ ที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานอย่างสูงสุด 

2.2 ความสามัคคี (Cohesiveness) หมายถึง การมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกันและกัน 

2.3 ขวัญและก าลังใจ (Morale) หมายถึง ความรู้สึกในจิตใจที่ดีของบุคลากรใน
องค์การโดยแสดงความเป็นมิตรรักใคร่สนิทสนม มีน้ าใจกว้าง ไว้ใจซึ่งกันและกันมีความกระตือรือร้นที่
จะ ช่วยเหลือกันท างาน มีความเต็มใจและภูมิใจที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ  
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3. ความต้องการด้านความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ (Growth and 
Changefulness Needs or Growth and Development Needs)  พิจารณาจาก 

3.1 การมีนวัตกรรมใหม่ (Innovativeness) หมายถึง การคิดค้นวิธีการแนวคิดใหม่ 
ขึ้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการท างานให้สูงขึ้น 

3.2 ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง การเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการ
ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อม 

3.3 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
มั่นคงทนต่อความเครียดที่เกิดจากความยุ่งยากท่ีเกิดจากกระบวนการปรับตัวได้ดี 

3.4 ความเหมาะสมของการแก้ปัญหา (Problem-Solving Adequacy) หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและเกิดความตึงเครียด
น้อยที่สุด 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับโอเวนส์ (Owens, 1991) ซึ่งกล่าวไว้ว่า หากองค์การต้องการมี
สุขภาพดี  จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ส าคัญ 10 ประการ 

1. การมุ่งเน้นเป้าหมาย (Goal Focus) หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจ
และยอมรับเป้าหมายขององค์การ โดยที่เป้าหมายขององค์การจะต้องมีความเป็นไปได้ และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

2. การติดต่อสื่อสารอย่างเพียงพอ (Communication Adequacy) หมายถึง องค์การ
จะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ต้องมีข้อมูลข่าวสารหรือ
สารสนเทศที่พร้อมเสนอประกอบการวินิจฉัยแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจทางการบริหารที่ส่งผล
กระทบต่อองค์การ 

3. การใช้อ านาจที่เป็นธรรม (Optimal Power Equalization) หมายถึง การที่องค์การมี
การกระจายอ านาจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในทุกระดับ 

4. การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ (Resource Utilization) หมายถึง การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล มีการใช้งานที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  
มีความเครียดในการท างานน้อย บุคลากรท างานโดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นงานที่เกินตัว มีความพอดี
เหมาะสมในการวางตัวและแสดงบทบาทหน้าที่ตามที่องค์การต้องการ มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง  
และไม่เพียงแต่มีความรู้สึกที่ดีต่องานเท่านั้น หากแต่ยังต้องรู้สึกว่าองค์การช่วยส่งเสริมให้เขามีการ
เรียนรู้และมีความก้าวหน้า 

5. ความกลมเกลียว (Cohesiveness) เป็นการมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องการที่จะคงอยู่ในองค์การ มีความเคารพซึ่งกัน เป็นต้น 

6. ขวัญก าลังใจ (Morale) เป็นความรู้สึกท่ีบุคลากรมีต่อองค์การในลักษณะความพึงพอใจ
ต่อการท างาน  ซึ่งท าให้บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันที่ดีต่อองค์การ 

7. การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovativeness) หมายถึง การที่องค์การมีความเจริญ พัฒนา 
และมีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดเป้าหมายใหม่ ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที ่
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8. ความเป็นอิสระ (Autonomy) การเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์การและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

9. การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การมีความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคง ทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นจากความยุ่งยากของงาน และมี
การปรับตัวได้ดี 

10. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Adequacy) หมายถึง การที่
องค์การมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางที่สามารถแก้ไขปัญหา
โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และเกิดความเครียดจากการจัดการปัญหาน้อยที่สุด 

ทั้งอาจกล่าวได้ว่า พกฉ. เป็น “องค์การสุขภาพดี” เพราะเป็นการที่องค์การมีความสามารถ
ที่จะปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างประสบความส าเร็จ (Successfully Adapt to its 
Environment) สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่สมาชิก (Create Solidarity Among its Members) และ
สามารถท าตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้ได้ (Reach its Objectives) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ถึงแม้ว่าผลการวิจัยเชิงประเมิน จะพบว่า ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีปัจจัยที่ครบถ้วนที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพการด าเนินงาน คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการพัฒนาองค์การ
ที่ดี และเป็นองค์การที่มีคุณภาพนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบางประการเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์การในอนาคต  ดังนี้ 

1. ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่อย่างสม่ าเสมอและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้  
ฝึกฝนและค้นหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาเสริมให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ เนื้อหาและเทคโนโลยีในการจัดแสดง และจัด
นิทรรศการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์มีความเท่าทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 

3. ด้านการก าหนดทิศทางในอนาคต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
3.1 พ้ืนที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ริมถนนพหลโยธินที่ด าเนินการปรับปรุงและก่อสร้าง 

ควรพัฒนาให้เป็นจุดที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ และประชาสัมพันธ์ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และ
เชื่อมโยงให้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น 

3.2 ควรมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่องค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างมาก
ยิ่งขึ้น 

3.3 ควรมีการพัฒนาความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
เกื้อกูลกันท้ังทางด้านการพัฒนากิจการและการแสวงหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวให้

ยั่งยืน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียต่อการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน จ านวน 34 คน ร่วมกับการสังเกตการณ์ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม พบว่า 1) ชุมชนมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยว โดยมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และมีบริการ
บ้านพักโฮมสเตย์ 2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน บ่งชี้จาก
รางวัลในระดับต่าง ๆ เช่น รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
และ 3) ควรเร่งจัดท าแผนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ 
 แนวทาง การท่องเที่ยวชุมชน ความยั่งยืน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the community capacity 
building for sustainable tourism management, 2) to study the success factors and 
guidelines for sustainable community-based tourism management. The researchers 
used qualitative research methods with studying the documents and interviewing 34 
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stakeholders in community which also observed the interviewee for analyzing data 
during discussion. The findings were 1) the community capacity building is capacity 
development of sustainable tourism which in a learning center, tourism resources and 
homestay. 2) the essential success factor for sustainable community-based tourism 
was guaranteed by cultural tourism’s community award and Thailand homestay 
standard. 3)  we must speed up to make the community-based tourism management 
plan for contributing to tourism growth. 
 
Keywords 
 Guidelines, Community Based Tourism, Sustainability 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของคนอีสาน นั่นคือ  
“ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” ที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดด
เด่นที่ลอกเลียนแบบได้ยาก ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้น าการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน และในปี พ.ศ. 2558 ทางภาครัฐได้ออกแคมเปญเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองชื่อว่า 
“12 เมืองต้องห้าม…พลาด” คัดเลือกเมืองรองที่มีขีดความสามารถ มีศักยภาพ มีจุดเด่นทั้งทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต จาก 5 ภูมิภาค คัดเลือกมาจ านวน 12 จังหวัด เพ่ือกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด หรือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับคัดเลือก 2 จังหวัด คือ จังหวัดเลย “เย็นสุข สุดที่เลย” และจังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ “เมือง
ปราสาทสองยุค” (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
 ชุมชนบ้านโคกเมืองตั้งอยู่ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีประวัติความ
เป็นมาเริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2480 ได้มีครอบครัวราษฎรจากต าบลต่าง ๆ จากทางจังหวัด 
อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ เป็นนายฮ้อยค้าขายวัว ควาย แล้วเดินทางผ่านเส้นทางนี้ อพยพย้าย
มาตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน หลีกหนีปัญหาน้ าท่วม และมีครอบครัวของนายเพชร นางจรุง โพธิ์นวนศรี 
ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากต าบลตาจง มาตั้งถิ่นฐานอยู่ชุมชนบ้านโคกเมืองด้วยเช่นกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 
2527 ผู้น าชุมชนและลูกบ้านได้ร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อ.พ.ป. จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านให้เป็น “หมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง” และรางวัลที่ท าให้นักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐรู้จักเพ่ิมมากขึ้น คือ Thailand 
Homestay Standard 2015-2017 ชุมชนบ้านโคกเมืองก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 79 ปี โดยแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 (องค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มาก, 2557) จุดเด่นของชุมชนบ้านโคกเมือง คือ ภูมิสังคมที่โดดเด่น และมีความได้เปรียบกว่า
ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ภูมิสังคมด้านวิถีชีวิตของการท านาและความมีมิตรไมตรีกับผู้มาเยือนเสมือน
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ญาติพ่ีน้อง ภูมิสังคมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมตั้งอยู่ใน
ชุมชน คนในชุมชนด าเนินชีวิตโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ จนขยาย
เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน โดยน าเสนอเป็นรูปแบบฐานการเรียนรู้
มีถึง 13 ฐาน การเดินทางท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี และเมื่อชุมชน
ด าเนินงานมาระยะหนึ่ง ชุมชนก็พัฒนาและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ชุมชนก็เริ่มเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น 
ขาดความมีส่วนร่วมในการท างาน ขาดการพูดคุยกันในการหาทิศทางที่จะด าเนินงานไปข้างหน้า การ
จัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนจึงถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญ หากชุมชนไม่มีการจัดการที่ดี ขาดการ
วางแผน ขาดการพูดคุยกัน ขาดการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา 
 ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างจะท าให้การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกิดความยั่งยืน และให้ผู้น าชุมชน คนชุมชนตระหนักถึงความมีความมีส่วนร่วมของในท้องถิ่น 
ค านึงถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
โดยยังคงเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ให้คนในชุมชนด าเนินงานโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยไม่มุ่งเน้นเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวมาก
จนเกินไป และรู้จักการจัดการการท่องเที่ยวให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน พ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือให้ หน่วยงาน 
ประชาชน ลูกหลานไดน้ าไปพัฒนาให้ชุมชนยั่งยืนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ศักยภาพของชุมชนบ้านโคกเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนบ้านโคกเมืองควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ 
การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งค าถามที่ใช้ได้ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนลงพ้ืนที่สัมภาษณ์จริง และใช้การสังเกตการณ์ควบคู่ด้วย พ้ืนที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที ่15 และ หมู่ที่ 18  โดยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 1. กลุ่มประชากร หรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ แบบเฉพาะเจาะจง และการให้
สัมภาษณ์แบบบอกต่อ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกที่ดูแลโฮมสเตย์ในชุมชนบ้านโคกเมือง ผู้น าชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก จ านวนทั้งสิ้น 17 คน 
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  กลุ่มท่ี 2 ผู้ประกอบในพ้ืนที่ชุมชนบ้านโคกเมือง จ านวน 3 คน 
  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบริษัททัวร์ จ านวน 2 คน 
  กลุ่มที่ 4 หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว จ านวนทั้งสิ้น 6 คน 
  กลุ่มท่ี 5 นักวิชาการ/ นักอนุรักษ์/ นักวางแผน ในพ้ืนที่ศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 6 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า ในการ
ลงพื้นที่จะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มเพ่ือน าไปสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษา  
  2.2 การสังเกต ใช้ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์ด้วย  
  2.3 การบันทึกภาพ และเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และระหว่างการสังเกตเพ่ือน ามา
ประกอบการเขียนงานวิจัย 
 3. การเก็บข้อมูล ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลมีดังนี้ 
  3.1 ศึกษาสภาพการณ์ ในปัจจุบัน  ข้อจ ากัด  ปัญหา อุปสรรคในการ จัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการลงพ้ืนที่เข้าไปสังเกต สัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกที่ดูแล 
โฮมสเตย์ ผู้น าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก และผู้ประกอบการในพ้ืนที ่
  3.2 ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับ จุดเด่น ปัญหา 
ข้อจ ากัด และแนวทางที่จะจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป สัมภาษณ์บริษัททัวร์ ในประเด็นด้าน
สถานการณ์การท่องเที่ยว ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน และการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชน และสัมภาษณ์นักวิชาการ/นักอนุรักษ์/นักวางแผน ในประเด็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
ท างานท่องเที่ยวในชุมชน และแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน 
  3.3 สรุปแนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนจากการสังเกตในชุมชน 
จากค้นหาข้อมูล และจากการลงพ้ืนที่ 
  3.4 ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วน สรุปผล หลังจากนั้นประเมินข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุปส าหรับใช้ในการเขียน
รายงานการวิจัยต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี้ 
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต ภาพถ่ายน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่
ให้ตรงประเด็นในการศึกษา 
    4.2 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และตีความข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา 
    4.3 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และน ามาตรวจสอบข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางใน
การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) มาวิเคราะห์หาประเด็นที่คล้ายคลึงกัน และมีทิศทางเดียวกัน แล้วน ามาจัดเข้ากลุ่ม และ
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เขียนข้อมูลเป็นข้อความเชิงบรรยายจัดท าข้อสรุปในแต่ละประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    1.1 ศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้ 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ปราสาทหินเมืองต่ าที่ตั้งอยู่ในชุมชน มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ 
สถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นรู้จักแก่นักท่องเที่ยว และมีบารายเมืองต่ าที่เป็นสระน้ าโบราณที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย กุฏิฤๅษีบ้านโคกเมืองหรืออโรคยาศาลที่ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรอย่างสวยงาม 
แต่ สถานที่  2 แห่ งนี้  นั กท่อง เที่ ย วยั ง ไม่ รู้ จั กมากนั ก เนื่ องจากขาดการประชาสั ม พันธ์   
2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วย เขาปลายบัดเป็นป่าชุมชนแห่งเดียวที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ที่สุดในต าบลจรเข้มาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทเขาปลายบัด และยังเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 
ภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้วของจังหวัดบุรีรัมย์ 3. ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต เช่น การร าอัปสรา การร าบายศรีสู่ขวัญ แต่จะมีให้เห็นเฉพาะที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มายังชุมชน ในด้านสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนจะไม่มีให้เห็นไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ไม่ได้
เก็บไว้ การที่จะค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนจึงเป็นอุปสรรค ในด้านประเพณีชุมชนบ้านโคก
เมืองมีประเพณีที่ยังเป็นดั้งเดิมอยู่ ได้แก่ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน และมี
ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม ซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุกปี 
 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพกุฏิฤๅษีบ้านโคกเมืองหรืออโรคยาศาล 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัย 
 
  1.2 ศักยภาพด้านการบริการการท่องเที่ยว  
  บ้านพักโฮมสเตย์มีพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา มีบ้านพักพร้อมให้บริการ
จ านวน 30 หลัง สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ถึง 100 คน และยังได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่จะสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เจ้าของบ้านแต่ละหลังมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี สร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ส่วนอุปสรรคในการท างานด้านบริการในปัจจุบัน คือ การเติบโตของชุมชน ท าให้มีโฮมสเตย์
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ของเอกชนเกิดขึ้น เป็นการแบ่งส่วนแบ่งของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักโฮมสเตย์ที่แท้จริง ในส่วนของ
เอกชนมีเงินทุนในการประชาสัมพันธ์ มีผู้ดูแลสื่อออนไลน์ให้ กลุ่มโฮมสเตย์จึงต้องรักษามาตรฐานของ
ตนเองไว้ให้ได้  
  ด้านการบริการของชุมชน เช่น ด้านที่พัก ร้านอาหาร การบริการน าเที่ยวในชุมชน จุด
จ าหน่ายของที่ระลึก ชุมชนบ้านโคกเมืองมีความพร้อมทุกด้าน แต่ปัญหาในการท างานในแต่ละด้าน มี
ดังนี้ ร้านอาหาร การควบคุมเรื่องความสะอาดสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะเป็นร้านอาหารของเอกชน การที่
จะไปบอกให้รักษาความสะอาดของร้านก็เป็นสิ่งที่ยาก การบริการน าเที่ยวในชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย
ให้บริการน าเที่ยว ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็จะไม่มีมัคคุเทศก์
ให้บริการ นักเรียนอาจจะติดเรียนได้ ถ้าเป็นมัคคุเทศก์ในชุมชนก็ติดออกไปท าประกอบอาชีพ จุด
จ าหน่ายของที่ระลึก มีอยู่ 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าปราสาทเมืองต่ า เป็นพ้ืนที่ดูแลของทาง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การเข้าไปดูแล หรือการขอความร่วมมือยังเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรค
เนื่องจากหน่วยงานที่ดูแลเป็นคนละหน่วยงานกับชุมชน จุดที่ 2 อยู่ด้านในของชุมชน คือ ศูนย์
จ าหน่ายสินค้า OTOP อุปสรรคในการท างานจะเป็นในเรื่องของผู้ดูแลศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP การ
จ้างบุคลากรเพ่ือมาดูแลศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ไม่คุ้มค่ากับรายรับที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
  1.3 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
  การบริหารจัดการของกลุ่มโฮมสเตย์ ด้านการท างานมีความเป็นระเบียบในการจัดเก็บ
เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ และการเวียนการเข้าพักของแต่ละบ้านเพ่ือให้มีรายได้ที่เท่าเทียมกัน 
ปัญหาในการท างานของกลุ่มโฮมสเตย์ การให้ค าปรึกษาจากผู้น าชุมชน และการพูดคุยกัน ท าให้การ
ท างานมีช่องว่างในการท างาน บางครั้งก็เกิดความซ้ าซ้อนกันของงาน ในการบริหารจัดการของร้านค้า
ชุมชน ร้านค้าแต่ละร้านมีศักยภาพของตนเองอยู่แล้ว และมีผู้ดูแล การขอความร่วมมือก็ไม่มีปัญหา 
แต่ปัญหาในการบริหารจัดการร้านค้าจะเป็นเรื่องการท าการตลาดมากกว่า ที่ยังขาดการพูดคุยท า
ความเข้าใจเพื่อที่จะหาแนวทางในการท าการตลาด เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนกว่าปัจจุบัน  
  การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนบ้านโคกเมืองยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน
ชุมชน เพราะการท างานในปัจจุบันมีแต่ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ชุมชนเดินหน้า
ต่อไป แต่บางครั้งผู้น าชุมชนก็ต้องการความคดิเห็น การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือช่วยกันหาแนวทางใน
การจัดการ และพัฒนาชุมชนต่อไป  
  ในด้านรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็นผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ควร
เพ่ิมเติมรูปแบบการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. จัดท าเส้นทางจักรยาน เส้นทางการเดินทางโดยรอบชุมชนมี
ความสะดวกสบายจึงเหมาะแก่การปั่นจักรยาน และสามารถแวะพักตามแหล่งท่องเที่ยวได้   
2. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางท่องเที่ยวภูเขา
ไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งได้ซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อข้าวภูเขาไฟอีกด้วย  3. เพ่ิมกิจกรรมของกลุ่ม 
โฮมสเตย์ให้มีความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน เช่น การให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท าอาหารพ้ืนบ้าน 
การท าบุญใส่บาตรตอนเช้า เป็นต้น 4. ดึงวิถีความเป็นชุมชนเกษตรกรรมออกมาให้เป็นจุดขาย  
5. ขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
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  1.4 ศักยภาพด้านการตลาดทางการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโคกเมืองยังมีจุดอ่อนในด้าน
การท าการตลาด ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ และมีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ยังต้องได้รับการ
แก้ไขด้านการตลาด และขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดช่องทางการจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ชุมชน
ต้องอาศัยหรือสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม และการท าโปรโมชั่นของสินค้าในชุมชน ขาด
การพูดคุยกันว่าจะน าเสนออะไรเพ่ือมาท าเป็นโปรโมชั่น ในด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็ยังเป็นปัญหา
การประยุกต์สินค้าให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก สินค้าที่จ าหน่ายจะเป็นผ้าไหม ผ้าขาวม้า เสื่อกก เป็นสินค้าที่
เป็นชิ้นใหญ่ และราคาค่อนข้างสูง อาจจะต้องประยุกต์สินค้าให้เป็นขนาด ราคาจับต้องได้ และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ และต้องค านึงถึงก าลังการผลิตสินค้าที่ระลึกด้วย ถ้าหากมีการสั่งเป็น
จ านวนมากจะสามารถผลิตได้ทันหรือไม ่
  1.5 ศักยภาพด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ชุมชนบ้านโคกเมืองมีกิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมการเดินป่าของกลุ่มโฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมได้ตาม
ความสนใจ กิจกรรมการนั่งรถอีแต๋นชมหมู่บ้าน กิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในชุมชน ปัญหา
ด้านกิจกรรมของชุมชนยังขาดการเชื่อมโยงกัน และยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถน ามาท ากิจกรรมได้ 
เช่น การท านา นักท่องเที่ยวต้องมาท่องเที่ยวในช่วงการท านา นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ 
และก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ด้วย 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
  2.1 ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของชุมชนบ้านโคกเมือง จุดเริ่มต้นในการพัฒนา
ชุมชน เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นได้รับรางวัล 
Thailand Homestay Standard 2014-2015 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ล่าสุดได้รับรางวัล Thailand Homestay Standard 2015-2017 ชุมชนบ้านโคกเมืองมี
ศักยภาพในด้านองค์ประกอบด้านพ้ืนที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านรางวัลที่ได้รับมากมาย จึงถือว่าเป็น
ชุมชนที่มีความพร้อมในการท างานด้านการท่องเที่ยว  
  2.2 ผลการศึกษาแนวทางในการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จาก
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในการจัดการชุมชนให้ยั่งยืนต้องค านึงถึงความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ต้องช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน อนุรักษ์การ
แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมพ้ืนบ้าน ค้นหาเอกลักษณ์ของชุมชนให้มีความชัดเจน ช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีของชุมชน ได้แก่ ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม และงาน
ประเพณีของอีสาน “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” และน าเรื่องราวของชุมชนไว้ส าหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษา 
เช่น จัดท าพิพิธภัณฑ์ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น 2. ด้านสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ใน
ชุมชนให้มีความสะอาดสมกับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ปรับปรุงและเพ่ิมป้ายบอกทางให้ชัดเจนตามจุด
ใหญ ่ๆ คนในชุมชนต้องร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกท้ังยังต้องช่วยกันรักษาป่าชุมชนเขาปลาย



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

225 

บัดด้วย และ 3. ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนต้องมีการท าการตลาดให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ และต้องพัฒนาสินค้าให้เป็นของกิน อีกทั้งยังต้องค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ชัดเจนที่จะ
น าเสนอความเป็นชุมชน ในการบริหารจัดการในระยะยาว จัดท าพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพ่ือใช้เป็นสถานที่
ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความพร้อมในการ
ท างานด้านการท่องเที่ยว และต้องช่วยกันรักษามาตรฐานการบริการของกลุ่มโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน
อยู่ตลอดเวลา ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนต้องเพ่ิมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ท าให้คนใน
ชุมชนเห็นถึงความส าคัญของชุมชนและมองภาพชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน และในด้านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนต้องออกระเบียบการท่องเที่ยวออกมาให้ชัดเจนเพ่ือถือปฏิบัติกันให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน และในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องค านึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเป็นส าคัญ
ด้วย ผู้วิจัยจึงสรุปผลการศึกษาเป็นโมเดลการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน แสดง
ในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงโมเดลการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
ที่มา: สรุปโดยผู้วิจัย 
 
อภิปรายผล 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
 

ประเด็น 
กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

1. ศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการการท่องเท่ียวให้ย่ังยืน 
 

1.1 ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว 
- ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ มีปราสาท
เมืองต่ า กุฏิฤๅษีบ้านโคกเมือง  

     

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ เขาปลายบัด  - -   

- ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี  - - -  

- ระมัดระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน     - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

ประเด็น 
กลุ่มท่ีให้สัมภาษณ์ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

1. ศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการการท่องเท่ียวให้ย่ังยืน 
 

1.2 ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
- การบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์มีระบบท่ีดี  - -  - 

- มีความพร้อมในการบริการนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นบริการท่ี
พักโฮมสเตย์ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก      

1.3 ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
- การบริหารงานแต่ละฐานการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง  -   - 

- ขาดการบูรณาการงานร่วมกัน   -   
1.4 ด้านการตลาดทางการท่องเท่ียว 
- ด้านการตลาด เช่น การท าการประชาสัมพันธ์ การออกบูท 
เป็นต้น 

     

- พัฒนาสินค้าให้น่าสนใจ ประยุกต์สินค้าให้มีขนาดเล็ก และคง
ความเป็นเอกลักษณ์  -  -  

1.5 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน 
- ฐานการเรียนรู้ในชุมชน  - -   

- ขาดการเช่ือมโยงการระหว่างฐานการเรียนรู้  - -   

2. แนวทางการจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

- ร่วมกันพูดคุย ระดมความคิด ค้นหาทิศทางในการท างานการ
ท่องเท่ียวในประชุมชน      

 
 จากตาราง อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
  1.1 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ 
จุดอ่อนยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นที่รู้จักมากนัก สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวใน
ชุมชนในการช่วยให้ชุมชนพัฒนาทางการท่องเที่ยวต่อไปได้ สอดคล้องกับทฤษฎี (ชูสิทธิ์ ชูชาติ และ
คณะ, 2544) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวจะประกอบด้วย ประการแรก  
สิ่งดึงดูดใจ ประการที่สอง สิ่งอ านวยความสะดวก และประการที่สาม การเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยว ถ้า
ชุมชนมีองค์ประกอบทั้ง 3 ประการจะท าให้ชุมชนนั้นมีศักยภาพในการท่องเที่ยว  และในการเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังด้านสิ่งแวดล้อม ต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดในชุมชนด้วย ต้อง
มีแผนรองรับเพ่ือใช้ในการดูแลชุมชนต่อไปด้วย และต้องส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ และท าความ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมให้ถ่องแท้ เพ่ือเป็นการช่วยกันดูแลชุมชนต่อไปจึงจะเกิดความยั่งยืน 
  1.2 ด้านการบริการการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโคกเมืองมีความพร้อมหลายด้านใน
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว เช่น ศักยภาพทางแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการน าเที่ยว 
ศักยภาพด้านที่พัก ศักยภาพของร้านอาหาร ที่มีส่วนส าคัญทางด้านการท่องเที่ยว แต่ชุมชนบ้านโคก
เมืองเองต้องมีการพัฒนาต่อไปเพ่ือให้ชุมชนด าเนินงานไปได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ (อุษาวดี  
พูลพิพัฒน์, 2545) ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ชุมชนต้องด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับความสามารถของชุมชน ค านึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
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ชุมชน และบูรณาการการท างานให้สมดุลกันระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงานเป็นหลัก ท าให้การ
กระจายรายได้ไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง และรายได้ส่วนใหญ่จะเข้าไปยังหน่วยงานกลางของชุมชน 
และเข้าไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน แต่ยังขาดการกระจายรายได้ไปยังส่วนอื่น ๆ 
  1.3 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนจะด าเนินต่อไปได้ถ้าขาดการบริหารจัดการที่ดีก็ไม่ยั่งยืน ถ้าการบริหาร
จัดการดีก็เป็นการสร้างโอกาสที่ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ชุมชนบ้านโคกเมืองมีการบริหารจัดการของแต่
ละกลุ่ม ซึ่งจะแตกต่างกันออกตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม ในชุมชนก็มีการบริหารจัดการตาม
หน่วยงานที่ดูแล การเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้องมีการบริหารจัดการชุมชนต้องค านึงถึงสิ่งที่ชุมชน
ต้องระมัดระวังในการด าเนินงาน และต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้ดี และการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวต้องอย่าละเลยความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สอดคล้องกับ (กฤษฎา 
โชติช่วง, 2555) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการชุมชนต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ควร
สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ต้องให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน และชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ จึงจะท าให้การท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ซึ่งชุมชนบ้านโคกเมืองต้องระมัดระวังในการ
ท างาน เพราะถ้าการท างานเกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น ความขัดแย้งก็จะเข้ามา ชุมชนก็จะไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อไปได ้
  1.4 ด้านการตลาดทางการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโคกเมืองยังมีจุดอ่อนด้านการตลาด 
ที่แต่ละภาคส่วนต้องมาค้นหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ การน าผลิตภัณฑ์มาพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้ซื้อสินค้า  
สอดคล้องกับ (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) ที่กล่าวว่า การการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ต้องค านึงถึงความเข้าใจถึงความเป็นชุมชน ต้องรู้หัวใจที่แท้จริงของชุมชน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมทุก
กระบวนการในการท างาน การท างานต้องช่วยกันสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ ยว เพราะการ
ประชาสัมพันธ์โดยการพูดกันต่อปากเป็นช่องทางการตลาดที่ดีที่สุด ข้อดี คือ ไมมี่ค่าใช้จ่าย 
  1.5 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม กิจกรรมที่น ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กฤษฎา โชติช่วง, 
2555) ที่กล่าวว่า กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว ช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ
และสร้างความผูกพันจนท าให้มีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง ซึ่งจากการเก็บข้อมูล
ชุมชนบ้านโคกเมืองมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ดังนี้ 1. จัดท าเส้นทางจักรยาน 2. เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเส้นทางภูเขาไฟ 3. เพ่ิมกิจกรรมของกลุ่มโฮมสเตย์ 4. ดึงวิถีความเป็นชุมชนเกษตรกรรม
ออกมา 5. ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึน 
 2. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง จากผล
การศึกษา และการวิเคราะห์ศักยภาพในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากแนวคิดของอุษาวดี 
พูลพิพัฒน์ (2545) ที่ได้ให้หลักการการท่องเที่ยวชุมชนว่า การท างานท่องเที่ยวให้ยั่งยืนนั้น ต้องมีการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

228 

ท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพ่ือลดข้อขัดแย้งและร่วมกันแก้ปัญหา และก็ต้อง
มาร่วมกันท างาน วางแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาและขยายศักยภาพการท่องเที่ยว และท้ายที่สุดก็ต้องมีการ
วิจัยและติดตามผลเพ่ือตรวจสอบการท างาน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการท างานต่อ ผู้วิจัยจึง
จัดท ากระบวนการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้นเพ่ือให้ชุมชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย ระดมความคิด เพ่ือหาทิศทางความชัดเจนในการที่จะท างานท่องเที่ยวโดยการ
จัดท าแผนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง เพ่ือค้นหาทิศทางที่จะ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีการพูดคุยกันของคนในชุมชน ซึ่งในการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านโคกเมือง จ าเป็นต้องจัดท าแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
และแผนการจัดการด้านวัฒนธรรม/ประเพณี เพ่ือเป็นการวางกรอบ ตั้งกฎ ระเบียบ โครงการต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกันการท างานของชุมชน ชุมชนยังขาดแผนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ที่จะใช้พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนให้ยั่งยืน
ต่อไปดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงโมเดลกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมือง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก : ภูเกริก บัวสอน (2554) การฟ้ืนฟูตลาดเก่าในเมืองไทย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 คนในชุมชนต้องท าความเข้าใจรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวให้มีทิศทางเดียวกัน 
และต้องร่วมมือกันท างานให้ชุมชนเดินหน้าต่อไป อีกทั้งร่วมกันค้นหาตัวตนที่ที่แท้จริงของชุมชน ซึ่ง
ชุมชนมีความชัดเจนอยู่แล้วแต่ขาดการน าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนออกมาสู่ภายนอก 
  1.2 การบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 
ให้การท างานในชุมชนเป็นด้วยความราบรื่น พูดคุยกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน  
  1.3 การท างานต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้น มีการเข้าไป
ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือสานความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 
  1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชน ในมิติที่ชุมชนยังขาด หรือต้องการ
ให้ช่วยเหลือ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาทางด้านการตลาด การจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมีนักการตลาดลงพ้ืนเพ่ือช่วย
เก็บข้อมูล พูดคุยกับชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการท าการตลาดให้เหมาะสมกับชุมชนบ้านโคกเมือง 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง กลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวชาตทิั้งในทวีปเอเชีย และ
ทวีปยุโรปซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นล าดับต้น ๆ ให้เดินทางไป
ท่องเที่ยวชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคัดย่อ 
 กระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญา ของมนุษย์เป็นกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นตามกลไกทาง

ธรรมชาติ และเป็ น วิ วัฒ นาการทางการเติ บ โตของมนุ ษย์ ตามวัยที่ เปลี่ ยนแปลงไป  แต่
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้นมีปัจจัยรอบด้านที่เป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ 
นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงของโลกอย่าง ฌอง เพียเจต์ เจ้าของทฤษฎี Cognitive Development 
Theory ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาออกเป็น 4 ล าดับขั้นตามช่วงระหว่างวัยอายุ
ตั้งแต่ 0 – 15 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดจนก้าวเข้าสู่ช่วงของการเป็นวัยรุ่น เป็น
กระบวนการพัฒนาที่ถูกกระตุ้นและสร้างเสริมจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ 
และการคิดของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเสียงที่ได้ยินผ่านโสตประสาทสัมผัส  ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเสียงที่ถูกท าให้เกิดขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ ง  อย่างไรก็ดี
บทความนี้มุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงเฉพาะเสียงของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมทางดนตรี
และการเรียนดนตรี เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครู อาจารย์ รวมถึงผู้ปกครอง ในการเลือกใช้เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการรับรู้ เรียนรู้ การคิด และการตอบสนองเชิงบวกทางเชาวน์ปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทางจิตใจ และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ท าให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม
ทั้ งทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสติปัญญา ทางวุฒิภาวะ ทางอารมณ์  ทางความคิด อันเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : 
 พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา โสตประสาทสัมผัส กิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรี เครื่องดนตรี
ส าหรับเด็กเล็ก วุฒิภาวะ 
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ABSTRACT 
 Cognitive development of human is naturally constructed and changed upon 
growing-up stages of individual.  Moreover, the environmental experiencing also plays 
a crucial role in this process of developing.  Jean Piaget divided his “Theory of 
Cognitive Development” into 4 stages according to the age changed since being as a 
newborn baby unto becoming a teenager (0 - 15 years old).  Apparently, the 
surrounding environment would directly affect human’s recognizing, learning, and 
thinking.  Especially, the sound they hear through the auditory apparatus no matter 
from what source it comes from either on purpose or by co-incidence.  However, this 
article will focus just only the sound of instruments in musical learning activities that 
teachers and parents may use as supportive tools to optimize the cognitive 
development of the children.  It will also help to maturate their emotion and 
recognition, including social developments that are the key factors to make children 
growing up as valuable human resources for the future of the society and their own 
country. 
 
Keywords : 
 Cognitive Development, Auditory Apparatus, Musical Learning Activities, 
Musical Instruments for Kids,  Maturity  
 
บทน า 

ในสังคมยุคปัจจุบันดนตรีมีบทบาทกับมนุษย์ในทุกเพศทุกวัย โดยมากความสัมพันธ์ของดนตรี
กับมนุษย์จะถูกตีความเป็นเพียงสิ่งให้ความบันเทิงในกิจกรรมเชิงสันทนาการต่าง ๆ หรือเป็นสิ่งที่ช่วย
บรรเทาทุกข์ทางจิตใจ ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ปลดปล่อยความเครียดทางอารมณ์ เพียงเท่านั้น  แต่
แท้จริงแล้วดนตรีสามารถเข้ามามีบทบาทและก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ได้มากกว่านั้น 
โดยเฉพาะการน าดนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตั้งแต่วัยแรกเกิด เพ่ือให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์  

ดนตรีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเด็กเล็ก ๆ ได้ โดยที่เด็กเพียงแต่ใช้ประสาทสัมผัสทางการ
ได้ยินในการร่วมกิจกรรมทางดนตรี นั่นเพราะปฏิสัมพันธ์แรกที่มนุษย์รับรู้ได้นับแต่การก่อก าเนิดเป็น
ชีวิต คือ “การได้ยินเสียง” ซึ่ งเป็นการรับรู้ เสียงที่ ได้ยินผ่านโสตประสาทสัมผัส (Auditory 
Apparatus) เสียงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งประสาทสัมผัสของมนุษย์สามารถรับรู้ได้ก่อนสิ่งอ่ืนใด 
และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินแตกต่างกันไป ระบบประสาทการได้ยินหรือการฟังของ
มนุษย์จะเริ่มท างานตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5 เดือน (วิทยา ถิฐาพันธ์ , 2553) โดยทารกในครรภ์จะ
ได้ยินทั้งเสียงที่มาจากภายนอก เช่น เสียงพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ เสียงเพลงที่ร้องขับกล่อม 
เสียงดนตรีที่เปิดให้ฟังผ่านล าโพง หูฟังและอ่ืน ๆ  และเสียงที่เกิดจากภายใน เช่น เสียงจังหวะการเต้น
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ของหัวใจ เสียงการไหลเวียนของระบบเลือดในร่างกาย เสียงการบีบตัวของกระเพาะอาหารและการ
ท างานของกรดในกระเพาะและล าไส้ เป็นต้น 

เสียงต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ยินและมีการตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของ
พัฒนาการการรับรู้และการเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของมนุษย์เมื่อเติบโตขึ้น
ตามวัยแบบเป็นขั้นเป็นตอน นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ท าการวิจัย และประมวลผลออกมา
เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาที่สัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์
ในวัยที่แตกต่างกัน ซึ่งทฤษฎีทางพัฒนาการของเด็กส่วนมากมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
เชาวน์ปัญญาของ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) และหากวิเคราะห์ร่วมไปกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้าน
ดนตรีแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการและประยุกต์ใช้
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี        
 
เนื้อหา 

ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget 1896-1980 อ้างใน Boeree, 2006; จิราภา เต็งไตรรัตน์ , 
2554) กล่าวว่า ความสามารถของการรับรู้ เรียนรู้ การคิด และสติปัญญาของเด็กนั้นแตกต่างจาก
ผู้ใหญ่ และการพัฒนาต้องท าอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นเป็นตอนตามวัย ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีอัตราการ
พัฒนาที่ช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน โดยเฉพาะเด็กวัยแรกเกิดจนกระท่ังถึงอายุ 15 ปี  

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปีนี้ จะเป็นช่วงวัยแห่งการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเพียเจต์ได้
อธิบายว่า เด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี เป็นช่วงระยะพัฒนาการของระบบประสาทสัมผัสและ
กล้ามเนื้อ ซึ่งเด็กในวัยนี้จะยังไม่สามารถแยกตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้ โดยในช่วง 18 
เดือนแรกนั้น  พฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกมาล้วนเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองตามธรรมชาติ หรือมา
จากการถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยที่พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ผ่านกระบวนการทางความคิด
แต่อย่างใด ฉะนั้นกิจกรรมทางดนตรีที่เหมาะสมกับช่วงวัยทารกนี้ จึงควรเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากภายนอก เช่น  การสนองตอบต่อ
เสียงที่ได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเสียงฮัมเบา ๆ  ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือตอบสนองด้วยการ
แสดงออกทางสีหน้า เช่น การยิ้ม หัวเราะ หรือร้องไห้ ดังนั้นดนตรีที่เหมาะสมที่จะเปิดให้เด็กในวัยนี้
ฟังควรเป็นดนตรีที่มีจังหวะและท่วงท านองเรียบ ๆ สบาย ๆ และไม่ดังหรือมีจังหวะที่เร็วจนเกินไป  
เพราะเด็กในวัยนี้มีความอ่อนไหวค่อนข้างง่ายต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว  ดนตรีที่มีท่วงท านองเรียบ ๆ 
สบาย ๆ จะท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี ไม่ตกใจผวาร้องไห้ หรือรู้สึกกลัว  หรือเลือกเพลงที่มี
เนื้อร้องหรือท่วงท านองสั้น ๆ และซ้ าไปซ้ ามา อย่างเช่น “Twinkle Little Star” “Hickory Dickory 
Dock”  และ “Lullaby” ซึ่งในระหว่างที่ร้องหรือเปิดเพลงนั้น ๆ ก็ควรที่จะหยุดเป็นช่วง ๆ เพ่ือ
สังเกตดูการตอบสนองของเด็กด้วย 
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ภาพที่ 1  ของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแรกเกิด 
 

เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 4 - 8 เดือน การเคลื่อนไหวของเด็กจะเริ่มมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กจะเริ่มเป็นการกระท าเพ่ือต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง เด็กจะมี
ความสนใจต่อสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ระบบประสาทการรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น 
เริ่มหยิบ จับวัตถุ สิ่งของต่าง ๆ รอบ ตัวได้ แต่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมากพอ จึงไม่สามารถถือของ
เหล่านั้นไว้ได้นานและมักจะท าสิ่งของตกหล่นบ่อย ๆ (กรมสุขภาพจิต, ม.ป.ท ) ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้
ทางด้านดนตรีที่สามารถจัดให้กับเด็กในวัยนี้เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการของเด็กทั้ง
ทางด้านร่างกายและการสื่อสาร คือการจัดของเล่นหรือเครื่องดนตรีส าหรับเด็กเล็ก โดยเฉพาะเครื่อง
ดนตรีที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง เพ่ิมเข้าไปในกิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีเพ่ือช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญา ตัวอย่างประเภทของเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับวัยนี้ ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
กระทบ (Percussion) เช่น  ลูกแซก (Maracas) กระดิ่ง (Bell) กลองใบเล็ก (Drum) เป็นต้น  โดยจัด
วางของเล่นหรือเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใกล้ตัว นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วย
ประคองหรือจับมือ เพื่อให้เด็กเริ่มที่จะได้รับประสบการณ์และเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการใช้มือและเท้า
ที่จะท าให้เกิดเสียงต่าง ๆ จากการกระทบของเครื่องดนตรีที่วางไว้ใกล้ ๆ นั้น 
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ภาพที่ 2 ของเล่นประกอบการท ากิจกรรมทางดนตรีของเด็ก 
 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมเชาวน์ปัญญาให้กับเด็กวัยนี้ คือ การเขย่า เคาะหรือตีเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ  โดยการท าให้เกิดเสียงบ้าง และหยุดบ้าง และปล่อยให้เกิดความเงียบบ้าง สลับกัน
ไปมาเพ่ือให้เด็กเกิดกระบวนการรับรู้และการคิดสงสัยถึงที่มาของเสียงว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากไหน 
ท าไมจึงมีเสียง และท าไมเสียงจึงหายไป เนื่องจากเด็กวัยนี้ยั งมีความเชื่อว่าวัตถุที่มองไม่เห็นนั้นไม่มี 
อยู่จริง ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่น าผ้าห่มมาคลุมของเล่นที่อยู่ตรงหน้าของเด็ก เด็กจะเกิดความไม่
พอใจที่ของเล่นของตนหายไป เพราะยังไม่เข้าใจว่าของเล่นนั้นยังอยู่ใต้ผ้าห่ม การใช้กิจกรรมทาง
ดนตรีดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับการช่วยพัฒนาให้เด็กมีการรับรู้ เรียนรู้ การคิดและสามารถ
จะเริ่มท าความเข้าใจว่า วัตถุนั้นก็มีตัวตนอยู่จริงแม้จะมองไม่เห็นก็ตาม 

 การพูดค าศัพท์แค่สองสามค าพร้อม ๆ กับการ เขย่า เคาะ หรือตี เครื่องดนตรีตีกระทบ
ส าหรับเด็ก เช่น “เล่น และ หยุด”  “หยุด และ เล่น”  “เล่น ตี กลอง”  “เล่น ตี ระฆัง” ฯลฯ  ซึ่ง
เด็กจะเริ่มเรียนรู้จากเสียงที่ได้ยิน และเสียงที่เงียบหายไป เชื่อมโยงเข้ากับเสียงของค าที่ได้ยินและ
ความหมายของสิ่งที่ได้ยิน ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทางด้านการสื่อสาร 
ถึงแม้ว่าเด็กในวัยนี้จะยังไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับมาเป็นค าพูดได้ แต่การเชื่อมโยงการเล่นเครื่อง
ดนตรีประเภทตีกระทบเหล่านี้กับการออกเสียงค าเรียกเครื่องดนตรีหรือเสียงของเครื่องดนตรีนั้น  ๆ   
ก็จะท าให้เกิดพัฒนาการทางการรับรู้ และการเรียนรู้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 7 -9 เดือนอาจ
เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นกิจกรรมในลักษณะของการแตะสัมผัสไปที่ต าแหน่งของอวัยวะส่วนต่าง  ๆ     
บนร่างกายของเด็ก ควบคู่ไปกับการร้องและการเล่นเครื่องดนตรีเนื่องจากเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ก าลัง
เรียนรู้ในเรื่องการเข้าจังหวะกับเสียงเพลง (กรมสุขภาพจิต , ม.ป.ท) เช่น การกดคีย์บอร์ดส าหรับเด็ก
เล่นไปพร้อมกับการออกเสียงร้องเพ่ือเลียนเสียงของตัวโน้ต โด เร มี ฟา ซอล (Do-Re-Me-Fa-Sol) 
แล้วใช้การแตะสัมผัสอวัยวะบนร่างกายของเด็ก เช่น เมื่อร้อง “โด” ก็แตะที่เท้า ร้อง “เร” ก็แตะที่ 
หัวเข่า ร้อง “มี” ก็แตะที่หน้าท้อง ร้อง “ฟา” ก็แตะที่หัวไหล่ และ ร้อง “ซอล” ก็แตะที่ศรีษะ ซึ่งจะ
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เป็นกระบวนการพัฒนาการรับรู้ และเรียนรู้ที่เด็กจะเชื่อมโยงเสียงที่ได้ยิน กับความรู้สึกท่ีรับรู้ผ่านการ
สัมผัสได้ 

 

 
ภาพที่ 3  เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดส าหรับเด็ก 
ที่มา: www.dooyoo.co.uk  
 

ส าหรับเด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 8 -12 เดือน เพียเจต์ได้อธิบายว่า เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีพัฒนาการ
ทางด้านการประสานงานของอวัยวะดีขึ้น กล่าวคือ อวัยวะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจะเริ่มท างานและ
รับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น สมองส่วนสั่งการสามารถท างานประสานกับอวัยวะในร่างกายอย่าง
เป็นระบบ กล้ามเนื้อแขนและขาจะแข็งแรงและมีก าลังพอที่จะขยับตัวเองได้จากการสั่งการของสมอง 
ไม่ว่าจะเป็นการพลิกตะแคงตัว การนั่ง การคลานไปข้างหน้า หรือแม้กระทั่งการคลานถอยหลัง และ
สามารถที่จะน าประสบการณ์การรับรู้ และการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในอดีต มาเป็นตัวช่วยในการคิดและ
หาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาง่าย ๆ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559) ซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่เด็กเริ่มรู้จัก
สังเกต เรียนรู้ และสามารถเข้าใจได้ว่าวัตถุนั้นยังคงมีตัวตนอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นวัตถุนั้น เช่น เมื่อมี
ใครสักคนน าตุ๊กตาของเด็กไปซ่อนไว้ใต้กล่อง ในขณะที่เด็กก็เห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ตลอด เด็กก็จะ
สามารถคลานไปหา และยกกล่องขึ้นเพื่อเอาตุ๊กตาออกมาได้ ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นการกระท าอย่างจงใจ
และมีจุดมุ่งหมาย ส าหรับเด็กในวัยเริ่มที่จะคลานและเคลื่อนไหวได้เอง  หรือในเด็กบางคนที่มี
พัฒนาการทางกายภาพที่เจริญเติบโตเร็ว มีกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรง เด็กก็จะเริ่มนั่ง เริ่มคลาน 
หัดทรงตัวยืน และเริ่มหัดก้าวเดิน เด็กจะตื่นเต้นและสนุกกับการได้เรียนรู้กับการได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่รอบตัว  กิจกรรมดนตรีที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงอายุของเด็กวัยนี้คือ การส่งเสริมให้เด็กมี
โอกาสที่จะเรียนรู้เสียงของเครื่องดนตรีที่เป็นของเล่นด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี
กระทบ คีย์บอร์ด ระนาดอ๊อฟ และของเล่นอ่ืน ๆ ที่มีเสียง เพ่ือให้ได้ลองสัมผัส ลองเล่น ลองกด ลอง
ดีด ลองเคาะ ลองตี และลองเป่า เด็กจะได้สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับเสียงต่าง ๆ โดยมีคุณพ่อคุณ
แม่คอยเฝ้าสังเกตดูอยู่ห่าง ๆ  หรืออาจจะท ากิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีดังกล่าวร่วมกับเด็ก โดยท าให้ดู
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เป็นตัวอย่างและให้เด็กเลียนแบบ  ทั้งในด้านของความดังและความเบาของเสียง ความเร็วและความ
ช้าของจังหวะ การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองท าด้วยตัวเองนั้น เป็นการพัฒนาทางกายภาพ และ
กล้ามเนื้อ ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ว่า จะต้อง
ท าอย่างไรเพื่อให้เกิดเสียงต่าง ๆ และจะรู้สึกว่าเป็นการท้าทายที่จะพยายามท าให้เกิดเสียงขึ้นมา 

 

 
 

ภาพที่ 4  เครื่องดนตรีส าหรับเด็ก 
 
เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 13 - 24 เดือน ถือว่าเป็นช่วงที่ เด็กจะมีพัฒนาการทางร่างกาย

ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่มักเริ่มเดิน วิ่ง และปีนป่ายด้วยความซุกซน เพราะความอยากรู้อยากเห็นตาม
ธรรมชาติ ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ ได้อธิบายว่า ช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมี
ความอยากรู้อยากเห็น เริ่มเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก และมีพัฒนาการการรับรู้ เรียนรู้ และการคิด 
เพราะเริ่มเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ เริ่มสัมผัสกับสิ่งรอบตัวด้วยตัวเองตามอ าเภอใจ เริ่ม
สื่อสาร พูดจา ออกเสียงเป็นค าง่าย ๆ ได้ เริ่มสนุกเพลิดเพลินกับการได้ยินค าที่มีลักษณะคล้องจอง  
พ้องเสียง เริ่มเคลื่อนไหวโดยใช้มือและเท้าตามจังหวะของดนตรีหรือเพลงที่ได้ยิน  กิจกรรมเรียนรู้ทาง
ดนตรีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กในวัยนี้ คือ การร้องเพลงหรือเปิดเพลง พร้อมกับการ
เขย่า เคาะ หรือตี การใช้เครื่องดนตรีที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องดนตรีของจริง แต่อาจจะย่อ
สัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบ เช่น กลองร ามะนาที่มีลูกพรวนผูกไว้ 
(Tambourine) และกลอง (Drums) หรือการเขย่าลูกแซก (Maracas) ให้เกิดเสียงไปตามจังหวะของ
เพลง ซึ่งกิจกรรมดนตรีลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กสามารถท่ีจะท าตาม  เป็นการช่วยให้เด็กฝึกฝนการนับ
จังหวะตามเสียงดนตรีที่ได้ยินไปในตัว  กิจกรรมดังกล่าวสามารถจะเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์พ้ืน  ๆ 
ให้กับเด็กได้ด้วย เช่น ค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ตา หู คอ จมูก ปาก ไหล่ 
แขน เข่า เท้า เป็นต้น โดยใช้เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีประกอบการสอน ค่อย ๆ ท ากิจกรรมทาง
ดนตรีประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์อย่างช้า ๆ เพ่ือให้เด็กได้คิดตามและเริ่มที่จะท าความเข้าใจ
ว่าอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายนั้นอยู่ส่วนไหน ต าแหน่งไหน และเรียกว่าอะไรบ้าง   เด็กในช่วงวัยนี้
จะเริ่มเรียนรู้ค าศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้นโดยจะเริ่มต้นจากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ หรือสิ่งรอบ ๆ ตัว 
จะเริ่มแยกแยะเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินและสามารถจดจ าท่าทางหรือการเคลื่อนไหวประกอบตามที่ตัวเอง
ได้เคยท ากิจกรรมเหล่านั้นมา เริ่มออกเสียงร้องตามค าบางค าโดยเฉพาะค าสั้น ๆ ทีละ 1-2 ค า เด็กจะ
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เริ่มรู้สึกสนุก ตื่นเต้นต่อเสียงที่ได้ยิน จะมีการพูดซ้ าค าที่ตัวเองเริ่มที่จะออกเสียงได้  เริ่มจดจ า
ท่วงท านองของเพลง ดังนั้นการใช้ท านองเพลงที่ซ้ า ๆ กันร้องวนไปวนมา แต่เปลี่ยนค าไปเรื่อย ๆ ก็จะ
ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การเล่านิทานหรือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งรอบ ๆ 
ตัวเด็กด้วยเสียงเพลงหรือแม้แต่การเขย่า เคาะหรือตี เป็นจังหวะประกอบการเล่าก็จะสามารถดึง
ความสนใจและช่วยให้เด็กมีสมาธิในการฟัง และคิดตาม ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ และ
การท าความเข้าใจมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 2 -4 ปี เป็นวัยที่เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบและเป็นแบบแผน 
(Pre-school หรือ Nursery) การวางแผนเกี่ยวกับการเรียนว่า อะไรคือสิ่งที่เด็กสนใจ หรือสิ่งที่ชอบ
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งส าหรับเด็กที่ก าลังเติบโตเข้าสู่วัยนี้ การเฝ้าสังเกตกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
ตั้งแต่ 0 - 24 เดือนจึงเป็นการเก็บข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจของคุณ
พ่อคุณแม่ที่จะได้เลือกสรรหรือจัดสรรกระบวนการเรียนรู้ในระบบ (School) ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด
และดีที่สุดส าหรับลูกของตน  เด็กในวัยนี้ควรมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการรับรู้ และความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว พยายามเพ่ิมกิจกรรมการรับรู้ เรียนรู้ การคิดตาม โดยใช้กิจกรรมดนตรีเป็นตัวช่วย แต่ไม่ต้อง
กังวลจนเกินไปเกี่ยวกับการพูดของเด็ก เพราะเด็กจะเก็บข้อมูลในลักษณะของการรับรู้ เรียนรู้ และ
การคิด แล้วแสดงออกเป็นค าพูด หรือการกระท าออกมาเองเมื่อเด็กพร้อมที่จะตอบสนอง หรืออยากที่
จะโต้ตอบ การเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กวัยนี้จะเริ่มมีพัฒนาการที่รวดเร็วขึ้น เริ่มมีการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารมากขึ้น และมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และรูปภาพมากขึ้น ดังนั้นการใช้
เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบจะยิ่งช่วยท าให้กระบวนการเรียนรู้ได้ผลสัมฤทธิ์เพ่ิมมากขึ้น เช่น 
การร้องเพลง แล้วใส่ชื่อของเด็กเข้าไป เช่น “Baby ฟ้าใส Baby ฟ้าใส , Where are you?  Here, I 
am.  Here, I am. How do you do? ”  หรือการเล่นดนตรีประกอบการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
รูปภาพท าซ้ าไปซ้ ามาทุกวัน พยายามใช้ดนตรีประกอบในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ เพ่ือ
กระตุ้นในเกิดการสนใจ และมีสมาธิกับกิจกรรรมการเรียนรู้ที่ก าลังท าอยู่ ซึ่งอย่าลืมว่าบรรยากาศของ
การเรียนรู้ที่ดีจะช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการเรียนรู้โดยองค์รวม และเป็นการเตรียม
ความพร้อมของเด็กส าหรับการเรียนรู้ที่จะมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นตามวัย  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5  เด็กกับการหัดเล่นเปียโน 
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ส าหรับเด็กที่เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบแผนและย่างเข้าสู่ช่วงอายุ 4 – 7 ปี เด็ก
ในช่วงวัยนี้จะมีพฤติกรรมที่เริ่มฉายแววให้เห็นพัฒนาการทางด้านการรับรู้ เรียนรู้ และการคิดอย่าง
เห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ชอบที่จะท าอะไรด้วยตัวเอง มีความม่ันใจ
มากขึ้น และเริ่มฉายแววความคิดเชิงสร้างสรรค์และความโดดเด่นเฉพาะด้าน  โดยทั่วไปเด็กวัยนี้
มักจะใช้เวลากับของเล่นหรือสิ่งที่ตัวเองชอบนานขึ้น รวมทั้งมีการใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในกิจกรรมหรือการเล่นนั้น ๆ โดยเด็กจะมีการแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะดีใจ 
เสียใจ ตื่นเต้น ตกใจกลัว หรือวิตกกังวล การตอบโต้ทางด้านภาษาพูดจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม เพราะเด็กจะเรียนรู้ค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์มากขึ้น สามารถเข้าใจประโยค
ค าถามง่าย ๆ และสามารถตอบค าถามได้อย่างมีเหตุมีผล  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และเริ่มมี
ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีความเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้น สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดที่
ชอบและสิ่งใดที่ไม่ชอบ และจะเริ่มแสดงความรู้สึกและทัศนคติต่อประสบการณ์ทางดนตรีอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง ไม่ว่าดนตรีหรือเพลงนั้นจะสื่ออารมณ์เศร้า หรืออารมณ์สดใส สนุกสนาน     
รื่นเริง โดยจะยืนสงบนิ่งเมื่อฟังเพลงที่มีท่วงท านองที่ช้าและเสียงดนตรีที่ฟังแล้วไม่สนุกครื้นเครง แต่
จะกระโดดโลดเต้นเมื่อได้ฟังเสียงดนตรีหรือบทเพลงที่มีท่วงท านองที่ร่าเริง หรือเพลงที่มี จังหวะเร็ว 
เด็กในวัยนี้จะสามารถร้องพึมพ าตามเพลงที่มีท่วงท านองง่าย ๆ หรือแม้กระทั่งสามารถจดจ าเนื้อร้อง
ของเพลงได้ ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและอยากที่จะลองเล่นก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ การที่
จะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสลองเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ด้านการเรียนดนตรี ก็สามารถท าได้โดย 
เริ่มต้นจากการให้เด็กได้ทดลองเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจโดยการเข้าเรียนกับครูเป็น
ช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 30 นาที โดยอาจจะแบ่งออกเป็นช่วงเวลาเรียน 15 นาที พัก 15 นาที หรืออาจ
เปลี่ยนไปท ากิจกรรมอื่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางดนตรีในช่วงพัก เช่น ระบายสีตัวโน๊ตหรือรูปภาพที่
อยู่ในหนังสือเพลง และเรียนต่ออีก 15 นาทีแล้วแต่สมาธิของเด็ก และค่อย ๆ เพ่ิมระยะเวลาเรียนเมื่อ
เด็กมีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้คือ การฝึกการออกเสียงร้องเพลง
ง่าย ๆ การเต้นหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะของเพลง การเรียนเครื่องสายไวโอลิน (Suzuki Method) 
การเรียนเปียโนเบื้องต้น (Piano for Kids) เป็นต้น 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 6  ไวโอลินและเปียโนคือเครื่องดนตรีที่เด็กนิยมเลือกเรียน 
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การเรียนดนตรีต่อเนื่ องและจริงจั งตามความสนใจของเด็กจะเริ่มส่อแสดงให้ เห็น
ความสามารถและศักยภาพของตัวเด็กอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพียเจต์ได้อธิบายว่า เด็กในช่วงอายุ
วัย 7 – 12 ปี จะสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้โดยใช้หลักของเหตุ
และผล มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่เริ่มใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เป็นตัวช่วย สามารถสร้างกฎเกณฑ์  
สามารถคิดย้อนกลับไปกลับมา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง  ๆ ตามสภาพที่
แตกต่างกันได้   ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถเชิงดนตรีตามที่ตัวเองชอบและ
สนใจ ก็จะช่วยสร้างกรอบทางความคิดและวิธีการที่จะท าให้ตัวเองสามารถท่ีจะบรรลุความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตัวเองตั้งไว้ตามหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่อพัฒนาการเชิง
เชาวน์ปัญญา  สร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง และเมื่อตัวเองท า ได้ส าเร็จ
ตามที่ตั้งใจ ก็จะเกิดความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และเด็กในช่วงวัยนี้จะมี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างเร็ว พัฒนาการทางร่างกายและกล้ามเนื้อจะมีความแข็งแรง
มากขึ้น การที่จะพัฒนาความสามารถเชิงดนตรีในภาคปฏิบัติหรือการแสดงจะเปี่ยมด้วยพลังและ
ศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และแม่นย ากว่าเดิม พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ตามค าแนะน าหรือการอบรมชี้แนะจากผู้รู้หรือผู้สอน ความเข้าใจในการสื่อสารทางการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน มีประสิทธิมากขึ้น ท าให้กระบวนการเรียนรู้เป็น ไปอย่างรวดเร็วและก้าว
กระโดด  ส าหรับเด็กที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถเล่นแสดง
เดี่ยวดนตรีบนเวทีต่อหน้าสาธารณชนได้ สามารถเล่นดนตรีร่วมวงกับผู้อ่ืนได้ด้วยความมั่นใจและมี
ความเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าทึ่ง กิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อย ๆ สั่งสมเพ่ิมพูนความ
มั่นใจและส่งเสริมให้เด็กมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีสมาธิกับสิ่งที่ท า ตลอดจนมีความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตัวเอง ตลอดจนสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี และมีศรัทธาต่อกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญาโดยใช้กิจกรรมทางดนตรีเป็นตัวช่วย 

 

 
 
ภาพที่ 7 การเล่นรวมวง 
ที่มา: Created by Prostooleh - Freepik.com 
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เมื่อเด็กเจริญวัยเข้าสู่ช่วงอายุ 12 – 15 ปี เพียเจต์ได้อธิบายว่า พัฒนาการทางการรู้คิดของ
เด็กในระยะนี้จะเข้าสู่ระดับวุฒิภาวะสูงสุด กล่าวคือ จะมีความคิดเหมือนผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็ก  ๆ 
จะค่อย ๆ หายไป สามารถคิด หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เด็กในวัยนี้เริ่มที่จะค้นพบตัวตนของ
ตัวเองว่าชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร โตขึ้นอยากจะเป็นไร รวมทั้งเริ่มมีการวางเป้าหมายอนาคตของ
ตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าตามความฝันหรือความอยากจะเป็น  เริ่มแสวงหาแนวทางเฉพาะของตน ค้นหา
สิ่งที่คิดว่าดีและเหมาะสมกับตัวเอง โดยมีกระบวนการคิดที่ ใช้หลักของเหตุและผลรองรับ              
ใช้ประสบการณ์ในวัยเยาว์ตลอดจนสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงดูและการเติบโตเป็นฐานทางความคิด   
มีความต้องการที่อยากจะทดลองอะไรใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพ เด็กในช่วงอายุนี้
ถือว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต หรือที่เรียกว่า วัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ส าคัญของการที่จะพัฒนา
และต่อยอดทางเชาวน์ปัญญาเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของชีวิตที่เป็นความส าเร็จยิ่งใหญ่ที่รออยู่ในอนาคต
ข้างหน้า การแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นหรือ
ความกระหายใคร่รู้ สภาพแวดล้อมที่ดีตลอดจนคนรอบตัวที่คอยเป็นแรงสนับสนุนส่งเสริม รวมถึงคอย
ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม ช่วยเติมเต็มและตอบสนองต่อความฝันและความท้าทายที่ซ่อนอยู่ภายในใจ
ของเด็ก และเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญของชีวิต ส าหรับกิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาดังกล่าวคือ การสนับสนุนให้เด็กกล้าที่จะตั้งเป้าหมายเพ่ือเป็นการท้าทายให้เกิดความพยายาม
ที่จะท าให้ส าเร็จ ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันเชิงความสามารถต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการแสดงเครื่องดนตรีที่ตัวเอง
ถนัดกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องเฉพาะด้าน การน าเสนอผลงานการแสดงที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการคิด
เชิงสร้างสรรค์  ซึ่งเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีพลังและศักยภาพ เพียงแต่ต้องการแรงบันดาลใจ การกระตุ้น 
การส่งเสริมจากครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ครู อาจารย์ เพ่ือน และคนในสังคม ที่ร่วมกันให้โอกาสและ
เป็นก าลังใจ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของเด็กในช่วงวัยอันส าคัญ
ยิ่งนี้ตามบทบาทหน้าที่และก าลังความสามารถของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ 

 

 
 
ภาพที่ 8  การแสดงเดี่ยวเชลโล่โดย Brannon Cho  
ที่มา: www.ovationpress.com 
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บทสรุป 
 ถึงแม้กระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญา (Cognitive Development) ของมนุษย์จะเป็น

กระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นตามกลไกทางธรรมชาติและวิวัฒนาการทางการเติบโตของมนุษย์ตามวัยที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้นมีปัจจัยรอบด้านที่เป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมอย่าง
มีนัยส าคัญ นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงของโลกอย่าง ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เจ้าของทฤษฎี 
Cognitive Development Theory ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาออกเป็น 4 ล าดับ
ขั้นด้วยกัน ซึ่งแต่ละช่วงวัย ต่างจ าต้องออกแบบกิจกรรมทางดนตรีที่สอดคล้อง เพ่ือช่วยส่งเสริมการ
รับรู้ เรียนรู้ การคิด และการตอบสนองเชิงบวก ตลอดจนการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของเด็กแต่ละคน 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปกิจกรรมเชิงดนตรีที่เหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 
 

ระดับขั้นของการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญา 

ช่วงอายุ กิจกรรมเชิงดนตรีที่เหมาะสม 

1. ระดับพัฒนาการของการใช้ประสาท
สัมผัสและกล้ามเนื้อ (The 
Sensorimotor Stage) 

0 - 24 เดือน เน้นการฟังเสียงต่าง ๆ เช่น 
เพลงขับกล่อม เพลงที่มี
ท่วงท านองช้า ๆ  
มีเนื้อร้องซ้ าไปมา  

2. ระดับพัฒนาขั้นเตรียมความคิดก่อน
ปฏิบัติการ (The Pre-operational 
Stage) 

2 - 7 ปี ใช้เครื่องดนตรีที่เป็นของเล่นเด็ก
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่อง
ดนตรี เพ่ือให้เด็กได้เริ่มเรียนรู้
เชิงปฏิบัติจริง และสามารถ
แยกแยะความแตกต่างของเสียง
ที่ได้ยิน  

ระดับขั้นของการพัฒนาทางเชาวน์
ปัญญา 

ช่วงอายุ กิจกรรมเชิงดนตรีที่เหมาะสม 

3. ระดับพัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลเชิงรูปธรรม (The Concrete 
Operational Stage) 

7 - 12 ปี เลือกเรียนเครื่องดนตรีที่ชอบ
และสนใจอย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถ
เชิงทักษะตามศักยภาพ 

4. ระดับพัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลเชิงนามธรรม (The Formal 
Operational Stage) 

12 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี การ
ร่วม 
เล่นวง การเข้าร่วมการแข่งขัน
ต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส 

 
การพัฒนาตามล าดับขั้นทั้ง 4 นั้น จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างอายุตั้งแต่ 0 – 15 ปี หรืออาจจะ

พูดได้ว่าตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดจนก้าวเข้าสู่ช่วงของการเป็นวัยรุ่น เป็นกระบวนการพัฒนาที่ถูก
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กระตุ้นและสร้างเสริมจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ และการคิดของมนุษย์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่มีความคุ้นเคย และสัมผัสรับรู้ได้ตั้งแต่ก่อก าเนิดเป็นชีวิต นั้นก็คือ “เสียง” 
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ต่อเสียงของมนุษย์นั้นเริ่มต้นจากเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไปจนถึง
เสียงที่ถูกท าให้เกิดขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ง  ซึ่งในบทความนี้มุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงเสียง
ของเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการรับรู้ เรียนรู้ การคิด การตอบสนอง และพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ของวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทางความคิด และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ท าให้เกิดการพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้งทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสติปัญญา ทางวุฒิภาวะ ทางอารมณ์ และทางความคิด อัน
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าของสังคมและเป็นความหวัง ความภาคภูมิใจของครอบครัวและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า แผนยุทธศาสตร์
การจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6  ยุทธศาสตร์ คือ 
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (2) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการ
วิจัยภาคีต่าง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรการวิจัย (3) พัฒนาศักยภาพและความสามารถบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกระดับ (4)  สร้างบรรยากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยให้งานวิจัยของ
หน่วยงานเป็นงานปกติขององค์กร (5)  การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบครบวงจร และ (6) ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 
ค าส าคัญ : 
 การจัดการงานวิจัย  พัฒนาคุณภาพ  ชุมชนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The study aims to propose strategic plan for research management of 
Rajabhat Universities to develop quality of local communities. The findings show that 
the strategic plan of research management to develop quality of local communities 
focuses on 6 areas: (1) development of research information system for local 
communities, (2) building cooperation between research networking, (3) developing 
potential and enhancing competency of all personnel working in research sector, (4) 
building research based environment and research facilitations, (5) strengthening all 
research processes, and (6) implementation of the research results in the communities. 
 
Keywords : 
 Research Management, Quality Development, Local Communities 
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บทน า 
 จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ  ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ดัชนีชี้วัด (KPIs) ส าคัญที่บ่งบอกเชิงคุณภาพ ได้แก่  
สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะต าแหน่งศาสตราจารย์ ประสิทธิภาพ
การผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการจดสิทธิบัตร การมีบรรยากาศการวิจัย  และพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเป็น 
4  กลุ่ม เป็นไปตามการก ากับนโยบายของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่างกัน กลไกจัดสรรทรัพยากรจากฝ่ายรัฐอย่างมีทิศทางและ
เป้าหมาย และการระดมทรัพยากร  ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) ได้จัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม (category) คือ1) มหาวิทยาลัยวิจัย (research university) และ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (graduate university) 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เฉ พ า ะ ท า ง  (specialized university) แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ม บู ร ณ์ แ บ บ 
(comprehensive university) 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี  (4-year university) และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ 
(liberal arts university) และ 4) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (community colleges) ส่วนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ มีหน้าที่หลัก
ในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา การวิจัย ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และบริการ
วิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
 การวิจัยเป็นบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  อาจารย์มีหน้าที่หลักที่จะต้องทั้งสอนและวิจัยควบคู่กันไป  ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์
อุดมศึกษาในกลุ่มไหน ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ แต่จะแตกต่างกันตามเกณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งชี้แยกตามประเภทของมหาวิทยาลัยว่าจัดอยู่ในกลุ่มใด มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็น
กลไกส าคัญหนึ่ง ในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในระดับนานาชาติหรือเวทีสากล ผ่านการสร้างและ
พัฒนาก าลังคนและการสร้างความรู้และนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในภาคการผลิตโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับความ
เข้มแข็งของสังคมโดยรวม โดยผ่านกระบวนการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก
ศักยภาพและความสามารถด้านวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา และได้มาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการจัดระบบการจัดการงานวิจัย 
             กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุด
แผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ การ
ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการ และองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทาง
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ
ความเป็นครู  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายอุดมศึกษากับภาคการผลิต การสร้างและพัฒนาเส้นทางอาชีพ 
“นักวิจัยอาชีพ” ร่วมกับภาคเอกชน โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา รัฐจะให้การ
สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (liberal arts education) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพันธกิจของบางสถาบันให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์เต็ม
รูปแบบ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) นักวิจัยต้องมีกระบวนทัศน์การวิจัย ซึ่งเป็น
โลกทัศน์ที่ผู้ท าวิจัยมีต่อปรากฏการณ์หรือความจริงที่เกิด จนสามารถพัฒนาเป็นชุดความคิดที่มี
แนวทางปฏิบัติ ในการค้นคว้าหาวิธีการเก็บข้อมูล และหาวิธีการท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์หรือ
ความจริงนั้น ตลอดจนหาข้อสรุปเพ่ือสร้างแนวความคิด และแนวปฏิบัติให้เป็นแบบแผน แบบจ าลอง 
รวมทั้งค่านิยมเพ่ือจุดมุ่งหมายในการจัดการตนเอง ชุมชน และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่ของ
อาจารย์อุดมศึกษาที่จะต้องลงพ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชุมชนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิง
สร้างสรรค์ด้วยการบริการวิชาการ หรือกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ (ปิยะวัติ บุญ-หลง, 2548) 

มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการวิจัย การให้บริการฝึกอบรม และบริการที่มีวิชาการเป็นฐาน 
ตลอดจนการชี้แนะเตือนสติสังคม อันเป็นบทบาทที่สังคมคาดหวังจากมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น แต่ความ
จ ากัดของทรัพยากร ทั้งทรัพยากรด้านการเงิน บุคลากร และสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานต่าง ๆ ไม่ได้เพ่ิมขึ้นใน
สัดส่วนที่พึงจะเป็น  อาจารย์เป็นองค์ประกอบหลัก ทีม่ีความเป็นวิชาชีพ และมีความสามารถด้านวิจัย 
ที่ประกอบด้วย ด้านองค์กรวิจัย ผู้บริหาร การจัดการงานวิจัย และเครือข่าย  (จรัส สุวรรณเวลา, 
2551) ในการน าระบบกลไกการขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ มาใช้เพ่ือการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนทุนวิจัย หรือหน่วยงานที่บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดระบบวิจัยของประเทศ
ที่ครบวงจร สามารถน าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือหน่วย
ราชการที่จะน าผลงานวิจัยนี้ ไปใช้ให้เกิดความเข้มแข็งต่อการพัฒนาบุคลากรในประเทศ โดย
ฐานความรู้จะถูกน าไปพัฒนาให้สังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ อย่าง
ยาวนาน และอย่างมีกลยุทธ์ ในการสร้างระบบและกระบวนการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ 
ที่มีคุณสมบัติที่ส าคัญ  6  ประการ  คือ 1)  การท างานเป็นระบบ 2) การท างานในลักษณะแรงเสริม
เพ่ิมทั้งภายในและระหว่างองค์กร 3) การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4)  การค านึงถึงการขยาย
ผลส าเร็จ  5)  การค านึงถึงคุณภาพมาตรฐาน 6)  การท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของประเทศใน
ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน (อานนท์  บุณยะรัตเวช, 2552) ซึ่ง ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ 
(2550) ได้เสนอองค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยไว้ 5 องค์ประกอบ  คือ 1) ระบบและ
กลไกในการพัฒนานักวิจัย  2) ระบบการจัดหาและจัดการแหล่งทุน  3) ระบบการเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการวิจัย  4) ระบบสารสนเทศการวิจัย  และ 5) การสร้างเครือข่ายระบบ
การวิจัยภายในและภายนอกคณะหรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย  จากการวิจัยของ ถนอมวรรณ 
ประเสริฐเจริญสุข (2549) พบว่า การบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  ภาวะผู้น า
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ทางการวิจัยของผู้บริหารทุกระดับ ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมที่ชัดเจน ก าหนดทิศทางและแผน
งานวิจัยระยะยาวที่เป็นระบบและเอกภาพ สร้างกลุ่มนักวิจัยท าโครงการวิจัยร่วมกับองค์การภายนอก
ในระดับนานาชาติ สร้างระบบ “networking” กับหน่วยงานที่มีความช านาญการวิจัย แสวงหา chair 
professor แลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก  ส่งเสริมโครงการวิจัยหลัง
ปริญญาเอก จัดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เอ้ือต่อการท าวิจัย ก าหนดเป้าหมายผลผลิตของง านวิจัย  
สนับสนุนการท าวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย มีกลไกการบริหารงานเชิงวิชาการในระดับภาควิชาหรือ
สาขาวิชา โดยที่ ประเวศ  วะสี (2551) ได้เสนอแนะให้  สกว. ท ายุทธศาสตร์ปัญญาภิวัฒน์ หรือการ
พัฒนาปัญญาอย่างก้าวกระโดด  โดยให้นักวิจัยร่วมกันวางแผนว่าจะท าอะไร และต้องท าอย่างไรบ้าง  
โดยท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะของการวิจัยเชิงนโยบายและบูรณาการ  รวมถึงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์  ในทัศนะของ  ชัยวัฒน์  คุประตกุล (2551) กล่าวว่า ส าหรับ
สังคมยุคใหม่คนเก่งจะต้องท าสิ่งที่เป็นเป้าหมายให้ส าเร็จ โดยวิธีใดก็ได้ แต่ “วิธีการ” ก็ยังคงมี
ความส าคัญเท่า ๆ กับ “ผลที่ต้องการ” เนื่องจากวิธีการที่ถูกต้อง จะใช้ได้เฉพาะกับภารกิจที่ดีงามที่
ถูกต้อง แต่จะไม่ใช้กับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ผลที่ได้จึงจะเป็นผลที่ยั่งยืนต่อสังคม
อย่างแท้จริง  ซึ่ง สมชาติ   โสภณรณฤทธิ์ (2551) ให้ทัศนะว่า ปัจจัยที่ท าให้ผลงานวิจัยสู่ผู้ ใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 1) นักวิจัยต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพ่ือที่จะได้ทราบปัญหาและความต้องการของภาคเอกชน ถ้าเป็นไปได้มีนักวิจัยจากภาคเอกชนมา
ร่วมงานด้วย ผลงานวิจัยที่ออกมาจะมีศักยภาพที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  2) การท าวิจัยเป็นทีม จะ
สามารถน าไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์ ต้องใช้ความรู้แบบสหสาขา  ต้องมีนักวิจัยที่มีความรู้หลายๆด้าน
มาร่วมทีมท าวิจัย  สอดคล้องกับการวิจัยของ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2549) กล่าวคือ การ
วิจัยร่วมกับองค์การภายนอกอ่ืนๆเพ่ือให้การวิจัยและผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  นอกจากนี้
ตัวบ่งชี้การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ ด้านงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพงานวิจัยได้รับการอ้างอิง
(citation) หรือน าไปใช้แก้ปัญหาให้กับชุมชนในระดับชาติ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพ  ตลอดจนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดจาก
ผลงานวิจัย เช่น สิทธิบัตร (patent) อนุสิทธิบัตร (petty patent) เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ 
(trademark) หรือลิขสิทธิ์ (copyright) โดยที่  Ed Batista (2008) ได้น าเสนอองค์ประกอบของ
องค์การที่มีประสิทธิผล  ประกอบด้วย  คนในองค์การ   วัฒนธรรมในองค์การ  และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในองค์การ  ในทัศนะของ Bud  Bilanich (2009) ได้เสนอแนวคิดในการจัดการองค์การที่มี
ประสิทธิผล  สามารถกระท าให้บรรลุผลส าเร็จสูง  ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4  องค์ประกอบ 
คือ 1) มีความชัดเจน อาทิเช่น  พันธกิจ ศาสตร์และศิลป์  คุณค่า และยุทธศาสตร์ 2) มีความ
รับผิดชอบ อาทิเช่น  การคัดเลือก การก าหนดเป้าหมาย การฝึกอบรม ระบบการให้รางวัล/สิ่งตอบแทน  
และภาวะผู้น า 3) วิธีการด าเนินการ อาทิเช่น  กลไกในการประสานงานระบบควบคุม ระบบวางแผน 
และความสามารถใช้งานด้วยความเป็นเลิศ 4) ความสัมพันธ์ อาทิเช่น ผู้ลงทุน ชุมชน ผู้มีอ านาจ
ควบคุม ผู้จัดหาสิ่งของให้ และลูกค้า  

ระบบการจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นควร
ค านึงถึงการเป็นอุดมศึกษาของท้องถิ่น การพัฒนาบัณฑิตศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนางานวิจัย  
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ซึ่งบทบาทภาครัฐในการวิจัย เป็นการหนุนเสริมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา จะค่อยๆถ่ายเทจาก
ภาครัฐที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนไปสู่ภาคเอกชน การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวิจัย จะเพ่ิม
คุณภาพของการเรียนการสอนนักศึกษา มีโอกาสในการเรียนรู้โดยผ่านการวิจัย และงานวิจัยแสดงถึง
ความก้าวหน้าและทันสมัยของสาขาวิชา มหาวิทยาลัยต้องผสมผสานการบุกเบิกแสวงหาสะสม
ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ของความรู้ครบวงจร ความมีอิสระทางปัญญาสามารถพ่ึงตนเองทางวิชาการ
ได ้อีกท้ังยังน าไปสู่การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บทบาทภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัย น าไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการวิจัย ในการท างานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องให้
สอดคล้องประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของการจัดการงานวิจัยของประเทศ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) 

(ราชกิจจานุเบกษา, 
2554) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 6 ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน    
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร โดยภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ส่วนที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอดถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและชุมชนโดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) 
(ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 
2556) 

วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคน
ระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-
2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
ตัวบ่งชี้ด้านวิจัย คือ คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์≥ 3.51  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
1) เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 
2) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์ 
3) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 
4) ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ  

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) 

(ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 
2556)   

 

วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการก าหนดพันธ
กิจการวิจัยของชาติ  (พ .ศ . 2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า 
สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้
เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย 
1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
2) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
3) การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางนวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย 
5) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลการวจิัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสูก่ารใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ดว้ยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชา
สังคมอย่างแพร่หลาย 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญ 

ยุทธศาสตร์
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

(สกว.) 
พ.ศ. 2557-2560 

ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2559 

(ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
, 2559) 

ยุทธศาสตร์ สกว. 2557 - 2560 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบก ากับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
1)  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญเพ่ือสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายที่ถูกต้องและเพียงพอตรงกับ
ปัญหาและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2)  การสร้างและการเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยบุคลากรวิจัยเครือข่ายวิจัยและ
องค์กรวิจัยให้มีขีดความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 
3)  การพัฒนาระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพมีการท างานเป็นเครือข่ายและ
เชื่อมโยงสู่สากล 
4)  การบริหารจัดการเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศการพัฒนาระบบการสื่อสารและการ
เชื่อมโยงกับสังคมและฝ่ายนโยบายเพื่อให้เห็นคุณค่าของความรู้และงานวิจัย 
5)  การพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ได้พัฒนา
จากอดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยล าดับ ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู (2544) มียุทธศาสตร์การวิจัยโดยยึด
พ้ืนที่ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยมีมาตรการ คือ จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการ
วิจัยระดับสถาบันเพ่ือก าหนดปัญหา พ้ืนที่ และทิศทางการวิจัย และจัดท าแผนปฏิบัติการวิจัยในด้าน
ต่าง ๆ ผู้ประสานงานเครือข่าย เต็มดวง  ตรีธัญญพงศ์ (2548) ได้ เสนอทัศนะว่า “เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีเงื่อนไข ปัจจัยเหมาะสมเป็นกลไกของระบบวิจัยการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น” คือ 
1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  มีรากฐานจากการเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูมายาวนาน มี
ศิษย์เก่า เครือข่ายการท างานครอบคลุมแทบทุกพ้ืนที่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยังท างานเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกันทั่วประเทศ 2) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) พัฒนางานวิจัย และระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย แบ่งเป็นระดับภาพรวม มี
คณะกรรมการนโยบายการวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ระดับเครือข่าย มี 2 มิติ คือ มิติ
ประเด็นวิจัย และมิติพ้ืนที่ 3) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมีกองทุน 100 ปีการฝึกหัดครูไทย 
นอกจากนี้ บทบาทและกลไกของระบบวิจัยการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น  คือ ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่งด าเนินการ โดยเชื่อมโยงบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผู้
ประสานงานจาก สกว. พัชริน  ด ารงกิตติกุล  (2547) ได้กล่าวไว้ว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2561 

  

250 

ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับชุมชน ท างานพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้ 
"กระบวนการวิจัย" เป็น "เครื่องมือปฏิบัติงาน" แบบมีส่วนร่วมกับคนท้องถิ่น ท าให้คนในชุมชนท้องถิ่น
ได้มา “ร่วมกันคิด ร่วมกันท า” เป็นเครือข่ายกัน  มีการจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัย ท าให้มี
กระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่เอ้ือให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏท าวิจัยได้ บูรณาการ
การเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เป็นเรื่องเดียวกัน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ได้ร่วมท าวิจัย ผลจากการบูรณาการ ท าให้มีโอกาสมาร่วมท าวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการท าวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการ “คุณภาพงานวิจัย ” โดยการร่วมงานกับ สกว. ในลักษณะเป็นที่ปรึกษา ร่วมเป็น
กรรมการ ร่วมวางแผนงานพัฒนางานวิจัย ทั้งระดับส่วนกลาง ระดับเครือข่ายการวิจัย ระดับสถาบัน 
และการร่วมประชุมกับผู้บริหารงานวิจัย สกว. เข้ามามีบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น (catalyst)  
ให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับนโยบาย ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย  เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านท างานร่วมกับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สกว. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
วัฒนธรรมเป็น “เครือข่าย” และจิตวิญญาณเพ่ือท้องถิน่ 

จากกรณีศึกษาการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน (ชัชจริยา ใบลี, 2553) ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   แนวทางปฏิบัติ มีมาตรการดังนี้ 

1) สร้างและจัดหาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทุกระดับโดยค านึงการ
ยอมรับและความถูกต้อง ให้มีความน่าเชื่อถือ 

2) สร้างความพร้อมในด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ 
สถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย/ภาคีต่าง ๆ  
แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการ ดังนี้     
1)  สร้างกระบวนการความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย/ภาคีต่าง ๆ จาก
หน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือระดมทรัพยากรการวิจัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทุกระดับ 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทุกระดับ 

2) สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง 
ด้านการวิจัยก าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

3) สร้างกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย  
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างบรรยากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยให้งานวิจัยของ
หน่วยงานเป็นงานปกติขององค์กร 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน  โดยปรับปรุงระบบการบริหาร
งานวิจัย ที่มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานส่งเสริมการวิจัยให้
เอ้ือต่อการด าเนินงานให้คล่องตัวและฉับไว  อาทิเช่น ปรับกฎระเบียบ
ให้เอ้ือต่อการวิจัยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้เกิดความสนใจในการวิจัย  
และจัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

2) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย เช่น ให้ค่าตอบแทนนักวิจัยอย่าง 
เหมาะสมให้ความดีความชอบ ให้ภาระงานวิจัยอย่างเหมาะสม 

3)  สร้างสังคมวิจัย ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมการสร้างความ 
    ตระหนักด้านงานวิจัย ให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ       

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจร 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการงานวิจัยทุกรูปแบบอย่างเป็น
ระบบครบวงจร  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน 
   แนวทางปฏิบัติ  มีมาตรการดังนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนทุกรูปแบบเพ่ือผลักดันให้นักวิจัยน าผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 
สรุป   

  ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2) สร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยภาคีต่าง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรการวิจัย 3) พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทุกระดับ 4)  สร้างบรรยากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การวิจัยให้งานวิจัยของหน่วยงานเป็นงานปกติขององค์กร 5) การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจร และ 6) ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน
ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผลที่อาจจะส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ น าสรุปตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Awardหรือ PMQA) โดยก าหนดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัย 
(research  strategic map)  4 มิติ  ได้ดังนี้   คือ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  มิติด้าน
คุณภาพการวิจัย มิติด้านประสิทธิภาพการวิจัย และมิติด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้  ดงัภาพที่ 1 
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ภาพที่  1  แผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัย  (research  strategic map) 
ที่มา: ชัชจริยา  ใบลี, 2553   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติด้านการพัฒนาองค์การและการเรียนรู้ 

ความเข้มแข็งของบุคลากรการวิจยั
และผูเ้กี่ยวข้องในมหาวิทยาลยั 

และชุมชนท้องถิ่น 
 

ความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศการวจิัย 
 

ความเข้มแข็งขององค์กรการวิจัย
มหาวิทยาลยั 

และชุมชนท้องถิ่น 
 

พัฒนาระบบการ
จัดการงานวิจัย 

สร้างวัฒนธรรม
การวิจัย 

พัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐาน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ปรับโครงสร้าง
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ 

พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพ
งานวิจัย 

มิติด้านประสิทธิภาพการวิจัย 

ระบบการจัดการงาน 
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ

และคณุภาพ 

ความพร้อมของระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานและ

สภาพแวดล้อม 

กฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การบริหารบนพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนแปลง 

ทรัพยากร
การวิจัยมี
เพียงพอ 

มีเครือข่าย
วิจัย/ชุมชน

วิจัย 

มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย 

มิติด้านคุณภาพการวิจัย 

นักวิจัยและผลงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับในชุมชน 

ความส าเร็จของมหาวิทยาลัยจาก
การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการวิจัย 

เป็นแหล่งรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็น

เลิศ 

มหาวิทยาลัยเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน 

มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

บุคลากรมีคุณภาพ
และเป็นที่พ่ึงของ

ชุมชนท้องถิ่น 

ผลงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับและน าไป 
ใช้ประโยชน์ได ้

องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและการพึ่งตนเอง 

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานองค์

ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

รับรองคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

มหาวิทยาลยัที่มีการจดัการ
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยของ
ชุมชนท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น 
 

 มหาวิทยาลยัชั้นน าในการจัดการงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพการบริการส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายการสร้างคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ การศึกษาองค์ประกอบในการให้บริการทางการท่องเที่ยว การก าหนดคุณภาพบริการ รวมถึง
การศึกษาความต้องการพิเศษเพ่ือความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณา
การและด าเนินการปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ก าลังจะเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นในอนาคต 
 
ค าส าคัญ 
 คุณภาพบริการ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 The article was studied and analyzed the service quality for senior tourists. The 
objectives were to explain the construction of service quality for senior tourists, the 
components of service quality, specification of service quality and the special 
requirements for tourism’s success. As a consequence, knowledge of appropriation 
was integrated and adapted for increment of senior tourists in the future.  
 
Keywords 
 Service Quality, Senior Tourists 
 
บทน า 

การก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นที่ท้าทายที่ทุกประเทศในโลกก าลังประสบ  
ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีการคาดการณ์จ านวนประชากรผู้สูงอายุในปี 2568 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า 
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ประชากรผู้สูงอายุจะมีสูงถึง 800 ล้านคน การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุมีสาเหตุหลายประการนอกจาก
การเริ่มต้นเกษียณของกลุ่มประชากรที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (Baby Boomers) แล้ว (ธีร์ ตีระจินดา 
และสมบัติ กาญจนกิจ, 2557) สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทุกประเทศไม่สามารถปฏิเสธได้  นั่นคือ 
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างชัดเจนอันส่งผลให้ประชากรมีอายุที่ยาวขึ้น 
(วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552) นอกจากนี้อัตราการแต่งงานและการมีบุตรก็ลดน้อยลง สะท้อนถึงจ านวน
แรงงานในอนาคตที่จะมาขับเคลื่อนประเทศก็ลดน้อยลงไปด้วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่จะขาดแรงงานในการขับเคลื่อนอีกด้วย แต่ปัญหาในปัจจุบัน
ที่ทุกประเทศต้องเร่งด าเนินการ ก็คือ การเร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ (สมยศ วัฒนากมลชัย และเยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 2553) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ ดังนั้นทุกประเทศ
ควรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุ
ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรง และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการในการเดินทาง
ท่องเที่ยวสูง เพราะมีเวลาว่างในการพักผ่อน และมีก าลังทรัพย์ที่สามารถจับจ่ายใช้สอย ที่ส าคัญ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมเดินทางเป็นหมู่คณะโดยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการแสวงหาความสุข
สบายให้ชีวิต (ธีร์ ตีระจินดา และสมบัต ิกาญจนกิจ, 2557) 

การสร้างคุณภาพทางการบริการทางการท่องเที่ยว จึงถือเป็นประเด็นส าคัญที่สามารถเสริม
ศักยภาพทางการแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  โดยต้องศึกษาพฤติกรรมความต้องการ
ทางการบริการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั้งก่อนรับบริการ ระหว่างบริการ และหลังรับบริการ เพ่ือ
ประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันก็เป็น
ปัจจัยส าคัญเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น 

 

เนื้อหา 
1. การท่องเที่ยวโลกและการท่องเที่ยวไทย 
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก  6,070.6 

ล้านคนในปี 2543 เป็น 7,851.4 ล้านคนในอีก 25 ปีข้างหน้าคือ ในปี 2568 ซึ่งประชากรผู้สูงอายุใน
ทวีปเอเซียจะมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของประชากรโลกดังกล่าว สืบเนื่องมาจากโครงสร้างประชากรโลกที่มีสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกลุ่มประชากรที่
เกิดในช่วง baby boom ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกได้ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ นอกจากนี้
อัตราการเกิดของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้อีกไม่เกิน 10 ปีจะมี
ผู้สูงอายุจ านวนเพ่ิมขึ้น และกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552) อีกประการหนึ่ง คือ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ าสมัยท าให้มนุษย์สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วย
และสามารถต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆ ท าให้อัตราการตายของประชากรน้อยลง จนปัจจุบันนี้หลาย
ประเทศได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามประเทศที่มีจ านวนผู้สูงอายุสูงสุดในโลก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี และเยอรมัน ด้วยสัดส่วนร้อยละ 32, 26.9 และ 26.8 ตามล าดับ ส าหรับประชากร
กลุ่มผู้สูงอายุของไทยก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันจาก 62.2 ล้านคนในปี 2543 เป็น 72.3 ล้านคน
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ในปี 2568  โดยมีอัตราผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมการเพ่ือรองรับ
ปัญหาดังกล่าวที่จะส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการท่องเที่ยวในอนาคต (สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลกและ
เป็นที่ยอมรับกันในหลายประเทศว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้หลักเข้าสู่ประเทศ ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 - 
3 จาก 10 อันดับแรก ในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย (ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ์, 2548) แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา
วิกฤตและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งวิกฤตการณ์โรคซาร์ส (SARS) เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami) การ
รัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ ามัน โรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดใน
การพัฒนาตลาดทางการท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งอันส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว ท าให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในอนาคตมีความท้าทายมากขึ้น เนื่องจาก
นโยบายของผู้บริหารประเทศ แนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามผู้มี
อ านาจในแต่ละช่วงเวลา อันส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกประเทศ และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของประเทศก็ยังมี
ความส าคัญ เนื่องจากผู้บริหารหลายประเทศให้ความส าคัญและผลักดันเพ่ือใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศตนเอง 

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงความได้เปรียบ เนื่องจากประเทศไทยมี
ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่มีความสวยงามระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค 
รวมทั้งศักยภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะความความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถพัฒนากิจกรรมทางงการท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนเชื่อมโยง หากพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยกับประเทศในทวีปเอเชีย พบว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
ประมาณ 100 แห่ง ซึ่งเป็นรองประเทศจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย ตามล าดับ (คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2555) ความได้เปรียบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นจุดแข็ง
ส าคัญที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงการได้รับรางวัลจากการจัด
อันดับทางการท่องเที่ยวในเวทีระดับโลก แสดงให้เห็นว่ารางวัลที่ไทยได้รับเหล่านี้ สะท้อนภาพลักษณ์
ด้านบวกของประเทศไทย และเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงศักยภาพที่ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย  

การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย มีการศึกษาและวางแผนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคม ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านกิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ด้านข้อมูล และจ านวนของนักท่องเที่ยวในช่วงอายุต่าง  ๆ ก็เป็น
องค์ประกอบส าคัญ โดยการท่องเที่ยวปัจจุบันได้ส่งผ่านปรัชญาทางการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากยุคสมัยใหม่สู่ยุคนวสมัย นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และวิถีชีวิต 
(Sanitmatcharo, 2006) ส่งผลให้เกิดการศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่าง
แพร่หลาย หนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมีจ านวนมากในอนาคต นั่นคือ “กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ” 
ในปี 2566 ประชากรชาวไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี
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มากกว่าร้อยละ 20 ท าให้ทุกภาคส่วนต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2541) 

 
2. การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 

 องค์การสหประชาชาติ (United Nation - UN) ได้สรุปว่าในอนาคตอันใกล้ การท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอายุจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นกว่ากลุ่มอ่ืน โดยองค์การสหประชาชาติให้นิยามค า
ว่า “ผู้สูงอายุ” คือ คนที่มีอายุ “60 ปี” ขึ้นไป เนื่องจากปกติตามระบบราชการจะให้หยุดท างาน
ประจ า หรือเกษียณอายุ เป็นช่วงอายุที่ควรใช้เงินตอบแทนที่ราชการจ่ายให้เพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามแต่
ประสงค์ เช่น การพักผ่อน การท่องเที่ยว โดยสมยศ วัฒนากมลชัย และ เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน (2553) 
อ้างจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 
ปี) 2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และ 3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) โดย
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุต้องการ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการซึ่งถือว่าเป็นการกระท า
กิจกรรมยามว่าง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือความบันเทิง โดยอาจจะกระท าคนเดียวหรือเป็น
หมู่คณะก็ได้ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ  ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวถือเป็น
กิจกรรมนันทนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดสูงในอนาคต  โดยพิจารณา
จากแนวโน้มด้านโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุของไทยและของโลกท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 

นโยบายทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุของไทย เริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 โดยเน้น
ศึกษาด้านอนามัย และสุขภาพประชากร จนในปี พ.ศ. 2510 เริ่มกระจายการศึกษาสู่ภาคสังคม และ
เศรษฐกิจ (สุมาลย์ โทมัส, 2534) ในส่วนของภาครัฐบาลเริ่มสร้างแผนการบริการส าหรับผู้สูงอายุ   
ครั้งแรกในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยภาครัฐได้มี
ยุทธศาสตร์และมาตรการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และสร้างหลักประกันเพ่ือ
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัย และด้าน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร (รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2551 และ
แนวโน้มปี 2552, 2551) 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ได้อธิบายองค์ประกอบทางการจัดการอุตสาหกรรมทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการน าเที่ยวโดยตรง ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ง ที่พัก ภัตตาคาร บริการน าเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยว 2) กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมทางบันเทิง พักผ่อน 
สินค้าที่ระลึก 3) กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ เช่น สถานีน้ ามัน ร้านขายของช า กิจกรรมการรักษาพยาบาล
และเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น และ 4) กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และบุคลากร
การท่องเที่ยว แต่การวัดผลความส าเร็จทางการท่องเที่ยว พิจารณาจากความพึงพอใจจาก
นักท่องเที่ยว ในส่วนของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสามารถประเมินผล ได้จากการท าให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น
เกิดความสุข ความสบายใจ ความสะดวกสบาย (ปิยฉัตร  ทองแพง, มปป.) นอกจากนี้ ปัจจัยที่ควร
พิจารณาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเกิดการท่องเที่ยว ก็คือ 
การบริการที่ตรงตามความต้องการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนกลายเป็นองค์ความรู้
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ทางด้าน “การสร้างคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ” เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป  
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับ “การบริการ” 
“การบริการ” ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นประเด็นชี้วัดใน

การแบ่งตลาดส าหรับการเข้ามาท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูง เนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการ
ทางด้านการบริการมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยความต้องการด้านการบริการดังกล่าว เกิด
จากปัญหาที่ผ้สูงอายุประสบไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางด้านร่างกาย ปัญหาทางด้านจิตใจ และปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ (รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2551 และแนวโน้มปี 
2552, 2551) ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุข แต่หากได้รับการบริการที่ดีก็สามารถ
ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างความพึงพอใจทางการท่องเที่ยวได้   

นักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของค าว่า “การบริการ” ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้  
Kotler (1997) ได้นิยามค าว่า การบริการ หมายถึง การกระท าที่บุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอ

ให้อีกบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และไม่สามารถแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้า ซึ่งตรีเพ็ชร์   
อ่ าเมือง และคณะ (2556) ได้อธิบาย การบริการ หมายถึง กิจกรรมที่จะต้องมีผู้ให้บริการจัดท าสินค้า
หรือกระบวนการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ ผู้รับบริการ ลักษณะของการบริการมีทั้งไม่ปรากฏรูปร่าง
หรือตัวตน ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ และสามารถเสื่อมสลายได้ง่าย ซึ่งทั้งสองคนเน้นว่า การบริการ
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีเจ้าของ และสามารถหายไปได้ตามระยะเวลา  

นอกจากนี้ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) และ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2557) ได้กล่าวว่า 
การบริการ เป็นวิธีการส่งมอบสินค้าที่มีตัวตนและไม่มีตัว ของกิจการให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าหรือ
บริการเหล่านั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ โดยเน้นว่า 
ความพึงพอใจทางงานบริการต้องบริการได้โดยพนักงานที่มีการบริการที่ดี โดยมีสาเหตุมาจากทักษะ
การปฏิบัติงานของพนักงานที่มีศักยภาพสูง  

หากพิจารณาจากนิยามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้สามารถสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง 
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่มีไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ สามารถเสื่อมสลายได้ โดยผู้ให้บริการ
ต้องศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการส่งผ่านความต้องการต่าง ๆ ต้องอาศัยพนักงานหรือผู้ ให้บริการที่มี
ความสามารถ เพ่ือการออกแบบกระบวนการบริการที่มีมาตรฐาน ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าในระดับสูงสุด โดยมีการประเมินความต้องการของลูกค้าเป็นระยะ 

3.1 การบริการเพื่อผู้สูงอายุ 
การให้บริการผู้สูงอายุจ าเป็นต้องค านึงระดับช่วงอายุที่มีความแตกต่าง จากรายงาน

สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2551 และแนวโน้มปี 2552 (2551 ) อธิบายระดับ
สังคมผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 Aging Society: มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ  
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 Aged Society: มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ 

 Super-Aged Society: มีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศ 

จากการแบ่งระดับผู้สูงอายุดังกล่าว ท าให้การออกแบบการบริการมีความครบวงจรมากขึ้น 
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกับส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชา โดยจ าแนกการ
บริการมี 4 รูปแบบ ดังนี้ (เอกวรา ธรรมกีรติวงศ์ และคณะ , 2556) 1) การจัดการบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นวิธีการป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรง มีความเหมาะสาหรับผู้สูงอายุที่
ไม่ประสบปัญหาด้านสุขภาพหรือมีโรคประจ าตัว เช่น การบริการสปา  สมุนไพรไทย การเข้าฟิตเนส 
การประกอบอาหาร การนั่งสมาธิ การตรวจสุขภาพในสถานพยาบาล เป็นต้น 2) การจัดการบริการ
ด้านกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว ควรออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงอายุของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการบางประเภท ที่ต้องใช้ความแข็งแรง
ของร่างกาย อีกทั้งต้องค าถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ และ
กิจกรรมต้องสามารถสร้างสรรค์ความรู้และมนุษยสัมพันธ์ที่ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การเต้นลีลาศ การเรียน
ท าอาหาร การเรียนรู้งานหัตถกรรมและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ การรับฟังค าปรึกษาด้าน
การด าเนินชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญ การขับร้องเพลงและการรับชมภาพยนตร์ย้อนยุค การก าหนด
ระยะทางในการท่องเที่ยวที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ไม่ไกล 3) การจัดการบริการด้านการ
บ าบัดรักษาสุขภาพ เหมาะส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจ าตัว เช่น การนวด
บ าบัด การฝังเข็ม และการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการ
ประเมินผลการรักษาและติดตาม เพ่ือวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และ 
4) การจัดการบริการด้านการดูแลผู้สู งอายุ  เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เช่น การบริการจัดส่ง
อาหาร การบริการท าความสะอาดที่พัก การบริการรับส่งตามสถานที่ต่าง  ๆ และการบริการซักรีด
เสื้อผ้า เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีความต้องการบริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งผู้ให้บริการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาดูแลท าหน้าที่ในการคอยให้ข้อมูลค าปรึกษา พร้อม
อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และ 2) กลุ่มผู้ให้บริการตามศูนย์บริการสาธารณสุขที่
เข้าถึงง่ายในแต่ละชุมชน รวมถึงการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป (วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 
และคณะ, 2557) 

การจัดสรรรูปแบบการบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาขนาดของ
กลุ่มประชากรผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนของผู้สูงอายุที่แน่นอน โดยเฉพาะ
อัตราส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียนจากอาชีพและไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เกิดความต้องการรูปแบบการบริการที่อ านวยความสะดวกสบายและ
เสริมสร้างความสุขในชีวิตประจ าวัน เช่น การบริการส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและผู้ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ  การบริการท่องเที่ยวและกิจกรรม
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นันทนาการตามสมรรถนะร่างกายของผู้สูงอายุในแต่ละช่วง  และ การบริการอาสาสมัครหรือผู้ดูแล
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 

3.2 องค์ประกอบของการบริการ 
การบริการ เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ โดยองค์ประกอบทางการบริการ

ด้านการท่องเที่ยวมีมากมาย แต่องค์ประกอบทางการบริการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ส าคัญ ภายใต้แนวคิด EECE มีรายละเอียด ดังนี้  

 ผู้ให้บริการ (Employee) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งมอบการบริการ โดยต้อง
อาศัยองค์ความรู้ ทักษะ ความช านาญ ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
ลูกค้า ผู้ ให้บริการที่ดีต้องยึดหลักองค์ประกอบ 7 ประการ ตามพยัญชนะที่ปรากฏในค าว่า 
“SERVICE” เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ (จินตนา บุญบงการ, 2539) ดังนี้ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม ใส่ใจต่อความล าบาก  
E = Early Response ตอบสนองต่อความต้องการ  
R = Respectful แสดงออกถึงการยกย่องนับถือผู้ใช้บริการ  
V = Voluntariness Manner บริการด้วยความเต็มใจ หรือสมัครใจท า  
I = Image Enhancing รักษาภาพลักษณ์ตนเองและองค์การ  
C = Courtesy สุภาพและมีมารยาทดี  
E = Enthusiasm การแสดงออกถึงความว่องไวและบริการให้เหนือระดับกว่าความ 
      คาดหวัง  

 องค์การหรือกิจการ (Enterprise) ท าหน้าที่ออกแบบสินค้าและบริการภายใต้ในการ
สร้างความพึงพอใจและการสร้างมูลค่า รวมถึงเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เช่น 
โครงสร้างอาคาร การจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม เป็นต้น  

การออกแบบการบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้สู งอายุเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือจัดวิธีการในการอ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลผู้สูงอายุ
อย่างใกล้ชิด โดยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ สามารถก าหนดแนวทางในการ
จัดการบริการออกมาเป็น 3 ประเภท (วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และคณะ , 2557) ได้แก่ 1) การ
ประสานงานในสถานที่บริการส่งเสริมและรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ คือ การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการ
เจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว และการเข้ารับการตรวจสุขภาพต่าง ๆ เช่น การประสานงานกับแพทย์ผู้
ช านาญเพ่ือการรักษาโรค รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บ เช่น บริการสปา การเข้าโรงยิมฟิตเนส 2) การจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมนันทนาการ คือ การเตรียมความพร้อมในสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุก าลังจะเดินทางไป 
เช่น การเยี่ยมชมความงดงามทางธรรมชาติ การเข้าไปศึกษาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น   
ที่ต้องอาศัยป้ายสื่อความหมายในการอธิบายรายละเอียดที่เป็นข้อมูลส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 
รวมถึงกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย เช่น การเรียนท าอาหาร การนั่งสมาธิ การขับร้อง
เพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะ การลงมือประดิษฐ์สิ่งของ เป็นต้น ซึ่งการบริการการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมนันทนาการต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มด้วย ตลอดจนการ
ค านึงถึงความปลอดภัยที่จะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 3) การแสวงหาก าลังคนที่จะ
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มาเป็นอาสาสมัครหรือผู้ดูแลเฉพาะ คือ การคัดเลือกกลุ่มคนที่มีความสมัครใจในการเข้ามาส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน เช่น การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุในแต่ละสถานที่ 
การท าอาหาร การท าความสะอาด เป็นต้น ซึ่งอาสาสมัครจะต้องคอยดูแลผู้สูงอายุตลอดเวลา อาจจะ
ต้องพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน รวมถึงต้องประสานงานไปยังครอบครัวและสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง  

 ผู้ใช้บริการ (Customer) เป็นผู้รับมอบอาจแตกต่างไปตามพฤติกรรมและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล อีกท้ังยังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควบคุมได้ยาก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัยใหม่  

ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มีความต้องการทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยว
กลุ่มอ่ืน ซึ่งส านักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2551) ได้สรุปความต้องการของ
ผู้สูงอายุไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย เช่น การส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย การให้
ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการอาหาร การให้ค าแนะน าแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริการ
ในศูนย์สุขภาพ การบริการสปา การบริการฟิตเนส การบริการนวดแผนต่าง ๆ 2) ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านการบริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีสภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น กิจกรรมการเข้าไปเยี่ยมชมและ
จับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่น 3) ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่เน้นการรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ โดยจะด าเนินกิจกรรมในส่วนของโรงพยาบาล และ 4) ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านการบริการดูแล เป็นการจัดสรรผู้ดูแลประจ าตัวให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นการ
ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัย เช่น ท าความสะอาดบ้าน เป็นการบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง อีก
ทั้งยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการ 

 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์และความคิด
สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ก าหนดสร้างค่านิยมองค์กร พร้อมใช้ทักษะในการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และเป็นศูนย์กลางระหว่างลูกค้ากับพนักงาน 

ผู้ประกอบการจะสร้างคุณภาพบริการให้ประสบความส าเร็จได้ โดยจะต้องสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการในการสร้างคุณภาพบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงล าดับขั้นตอน ตามที่ชัยสมพล 
ชาวประเสริฐ (2546) ได้อธิบายไว้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ก่อนการบริการ (Before) ต้องศึกษาความ
คาดหวังของลูกค้า พร้อมเลือกกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการต้องการ และก าหนดช่องทางในการสื่อสาร 
รวมถึงช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 2) ระหว่างการบริการ (Process) เช่น การต้อนรับ การสร้าง
จุดเด่นที่แตกต่าง การช าระเงิน และการบริการจัดส่งถึงบ้าน และ 3) หลังจากรับบริการ (After) เป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ที่ลูกค้าจะเมินความคุ้มค่ากับราคาที่เสียไป ส่งผลต่อทัศคติเชิงบวกหรือลบต่อกิจการ 
ขึ้นอยู่กับการบริการที่ได้รับ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องก าหนดวิธีการด าเนินงาน ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการด าเนินงาน
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้อง โดยจะต้องศึกษาลักษณะของ
พฤติกรรมผู้สูงอายุ 2) ก าหนดวิธีการสื่อสารไปยังช่องทางต่าง ๆ  ที่ผู้สูงอายุ สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ 
3) การสร้างความแตกต่างในการบริการลูกค้าผู้สูงอายุ เช่น การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของลูกค้าผู้สูงอายุ
ก่อนเดินทางมาใช้บริการ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายการอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และ 4) การ
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ประเมินการบริการหลังจากที่ผู้สูงอายุใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุย
เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการให้บริการ การให้ท าแบบประเมินความพึงพอใจ และ 5) การวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการแสดงความคิดเห็นของการบริการที่ผิดพลาด พร้อมแก้ไขรายละเอียดของการบริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ (ฤดี หลิมไพโรจน์, 2557) 

การให้บริการส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นได้  ต้องอาศัยองค์ประกอบ  
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผู้ให้บริการ (Employee) เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สูงอายุ จ าเป็นต้อง
มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีทัศนคติที่ต่อผู้ใช้บริการ 2) องค์การหรือ
กิจการ (Enterprise) เป็นสถานที่ส าหรับการปรนนิบัติแก่ผู้รับบริการ ต้องค านึงการออกแบบ
โครงสร้างอาคาร การจัดวางสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมโดยรอบ 3) 
ผู้รับบริการ (Customer) เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ ในแต่ละรายจะมีความต้องการที่
แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และ 4) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินกิจการ โดยจะต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ในการผลักดันให้เกิดกลยุทธ์
ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ 

 
4. คุณภาพของงานบริการด้านการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง การมอบการบริการให้ตรงตามความต้องการ 

หรือเกินกว่าความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) และ
เกิดความภักดี (Customer Loyalty) (Lloy-Walker & Cheung, 1998) ซึ่งคุณภาพของการบริการ
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่ง
วัดผลจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพ่ือเป็นการยืนยันศักยภาพของกิจการ
อีกดว้ย (อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และณักษ์ กุลิสร์, 2554) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน (2557) ได้ให้นิยาม “คุณภาพการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งในทางธุรกิจ หมายถึง กระบวนการที่คาดคะเนถึงการกลับมาใช้ซ้ า โดย
พิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การบริการตามมาตรฐานที่ก าหนด 2) การบริการต้องสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3) การบริการต้องเน้นต้นทุนในการด าเนินงานที่
เหมาะสม และ การบริการต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ หมายถึง การสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินกว่าความ
คาดหวัง โดยสามารถตรวจสอบความพึงพอใจซึ่งวัดจากความรู้สึกของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุว่ามีความ
คุ้มค่าหรือไม่ เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกิด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการซื้อบริการด้าน
การท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดและอุปสรรคในกระบวนการบริการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการให้ตรงตามความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
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4.1 การสร้างคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
การสร้างคุณภาพบริการ ต้องค านึงถึงความพึงพอใจและมูลค่าที่ลูกค้าได้รับ พิจารณาจาก 6 

หลักการ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) ดังนี้ 1) การเป็นมืออาชีพ (Professional: Knowledge & 
Skill) 2) ทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude & Behavior) 3) การเข้าถึงง่ายและการอ านวยความ
สะดวก (Position & Facilities) 4) ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ (Trust & Assurance) 5) การ
แก้ไขสถานการณ์ให้สู่ภาวะปกติ (Applied) และ 6) ชื่อเสียง (Branding)  

การสร้างคุณภาพบริการ เป็นการเสนอแนวทางในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้แก่
กิจการ สามารถขับเคลื่อนภายใต้นโยบายหรือกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนด สามารถน าไป
เป็นตัวชี้วัดในการปรับคุณภาพบริการในครั้งต่อไป ส าหรับการควบคุมมีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 1) 
การควบคุมวัตถุดิบ 2) การควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 3) การควบคุม
วิธีการผลิต 4) การควบคุมสภาพแวดล้อมในระหว่างการผลิต และ 5) การควบคุมแรงงานและฝีมือ
การปฏิบัติ ซึ่งการควบคุมในประเด็นต่าง ๆ สามารถช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานและสินทรัพย์ของ
กิจการได ้

4.2 มิติคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังที่สูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

คาดหวังทางคุณภาพทางด้านงานบริการที่พึงประสงค์ โดยการวัดมิติคุณภาพบริการมีวิธีการวัดระดับ 
(SERVQUAL) ประกอบด้วยหลายปัจจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับมิติคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยว  

 
จิตตินันท์             
นันทไพบูลย์ (2556) 

ทัดดาว ค ายอดใจ (2556) กตัญญู หิรัญญ
สมบูรณ์ (2557) 

อริสรา เสยานนท์ 
(2558) 

1) ความน่าเชื่อถือ 
2) การให้ความมั่นใจ  
3) การตอบสนอง
ลูกค้า  
4) การดูแลเอาใจใส่ 
5) รูปลักษณ์ 

1) ความน่าเชื่อถือ  
2) ความไว้วางใจได้ 
3) การตอบสนองความต้องการ  
4) การเข้าถึงการบริการ  
5) ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 
6) การเข้าใจและการรู้จักลูกค้า  
7) การติดต่อสื่อสาร  
8) ความสามารถของผู้ให้บริการ 
9)  ความปลอดภัย  
10) ความมีอัธยาศัย 

1) ความน่าเชื่อถือได้  
2) ความมั่นใจ  
3) การตอบสนอง  
4) ความเอาใจใส่ 
5) ความมีตัวตน 
6) ความ
สะดวกสบาย  
7) ความรวดเร็ว  
 

1) ความน่าเชื่อถือ  
2) การให้ความ
มั่นใจ 
3) การตอบสนอง
ลูกค้า  
4) การดูแลเอาใจใส่  
5) ลักษณะทาง
กายภาพ  
 

 
ที่มา: (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ และ ทัดดาว ค ายอดใจ, 2556, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2557 และ

อริสรา เสยานนท์, 2558) 
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จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การวัดระดับคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ได้ให้ความส าคัญกับมิติที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  

1) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็นค ามั่นสัญญาในมาตรฐานที่ประกาศออกไป มีเงื่อนไข
พิจารณาจากเวลาและความถูกต้อง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุได้มั่นใจกับสินค้า และบริการทางการ
ท่องเที่ยว 

2) การให้ความมั่นใจ (Assurance) เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพหรือสมรรถนะในการ
บริการ เช่น ใบประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ องค์การ หน่วยงาน
ทางการท่องเที่ยว 

3) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) เป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ เช่น การไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน การตอบสนองสิ่งที่นักท่องเที่ยวร้องขอ เป็นต้น 

4) การดูแลเอาใจใส่  (Empathy) เป็นการแสดงความห่วงใยและความเอาใจใส่แก่
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เช่น การไต่ถามหลังการบริการ การจดจ ารายละเอียดส าคัญของลูกค้า น าไปสู่
การสร้างมูลค่าและต่อยอดกิจการ เป็นต้น 

5) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) เป็นลักษณะทางกายภาพขององค์กร และลักษณะ
ภายนอกของพนักงาน ตลอดจนการจัดวางอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 
 นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่สามารถเป็นองค์ประกอบทางการวัด
คุณภาพทางการบริการ ได้แก่ การเข้าใจและการรู้จักลูกค้า (Understanding) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) ความปลอดภัย (Security) และ
ความมีอัธยาศัย (Courtesy) เป็นต้น 

นอกจากนี้ การวิเคราะห์สาเหตุของคุณภาพด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ ก็เป็นปัจจัยที่ผู้ให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต้องน ามาวิเคราะห์ 
โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน (2557) ได้อธิบายสาเหตุดังกล่าวไว้ 5 ข้อ 
ดังนี้ 1) การคาดหวังของลูกค้าและการรับรู้ของผู้ประกอบการ เช่น ขาดการวิจัยตลาด การเพิกเฉยต่อ
ข้อร้องเรียน และการติดต่อสื่อสารภายในที่ไร้ประสิทธิภาพ 2) มาตรฐานคุณภาพบริการของการ
ท่องเที่ยวที่ก าหนดขึ้นไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าที่ฝ่ายบริหารรับรู้ ได้แก่ ขาดทักษะในการ
บริการจัดการ และการสื่อสารและการตีความที่ผิดความหมาย 3) การให้บริการที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการขาดการทบทวนมาตรฐานที่ผู้ประกอบการได้ก าหนด 4) การน าเสนอ
การบริการที่ไม่ตรงตามสัญญากับลูกค้า และการติดต่อสื่อสารผิดความหมาย 5) การบริการท่องเที่ยว
ที่ลูกค้ารับรู้ไม่ตรงตามความคาดหวัง อาจมีผลมาจากประสบการณ์ของลูกค้าที่เคยใช้บริการในอดีต
ข้อมูลที่มาจากค าบอกเล่าไม่ตรงตามสถานการณ์จริง รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากคู่แข่งขัน เพ่ือน าไปสู่
การปรับคุณภาพบริการภายในกิจการเพื่อการแข่งขันที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น 

4.3 ความต้องการพิเศษเพื่อความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีความต้องการรับการบริการที่นอกเหนือจากการบริการทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ประกอบต้องค านึงถึงการควบคุมคุณภาพ และ
การสอดคล้องกับหลักกฎหมายทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในปัจจุบัน โดยภูมิ โชคเหมาะ (2552) 
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ให้ความส าคัญกับความต้องการที่พิเศษเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุไว้ 6 ล าดับ ดังนี้ 1) มีความ
ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอนามัยทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 2) มีความต้องการ
ให้มีการจัดสวัสดิการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3) มีความต้องการความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ จะส่งผลให้เกิดความมั่นใจและมีก าลังใจที่ดีในการด าเนินชีวิต  
4) มีความต้องการสังคมและวัฒนธรรมระหว่างผู้สูงอายุมากขึ้น มีการนัดหมายท ากิจกรรมร่วมกัน  
5) มีความต้องการรายได้เลี้ยงชีพ เนื่องจากผู้สูงอายุบางกลุ่มจ าเป็นต้องหารายได้เลี้ยงตนเอง และ  
6) มีความต้องการการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนมุมมองในการ
ด าเนินชีวิต เกิดแนวคิดใหม่ในการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง  

หากผู้สูงอายุที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในการบริการจะส่งผลต่อคุณภาพในการ
ด ารงชีวิต การแสดงออกถึงการมีพ้ืนที่ทางสังคม การยอมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิ ต ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ชวกร ชมภูคา , 2555) สามารถแบ่งออกเป็น  
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านจิตใจ เป็นการรับรู้สภาพจิตของตนเองมีความพึงพอใจในตนเอง และ
ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการด าเนินชีวิต ลดระดับความวิตกกังวล 2) ด้านร่างกายเป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายในการด าเนินชีวิต หลีกเลี่ยงสาเหตุการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาที่
อยากจะมีชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ 3) ด้านสัมพันธ์ทางสังคม เป็นการแสดงความมีน้ าใจในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสังคม และชื่นชอบการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการตระหนัก
ถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ พร้อมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ให้คงอยู่ 

การชี้วัดผลลัพธ์ของการควบคุมคุณภาพบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถพิจารณาได้จาก  
1) ความสัมพันธ์ในระดับสังคม เป็นการเพ่ิมทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกันผู้อ่ืน โดยการบริการที่มี
คุณภาพจะต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมร่วมกัน มุ้งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้สูงอายุ 2) การเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย โดยการบริการที่มีคุณภาพต้อง
สามารถสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสภาพร่างกายที่แข็งแรง หันมาใส่ใจรูปร่างและนิยมการออกก าลังกาย
เพ่ิมขึ้น และ 3) การเสริมสร้างการตระหนักในคุณค่าตนเอง เป็นการบริการที่ให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงทุกสรรพสิ่งรอบตัว ลดระดับความเครียดในการด าเนินชีวิตลดลง เกิดความภาคภูมิใจ
ในการมีชีวิต 
 
สรุป 
 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ต้องทบทวนองค์ประกอบการ
บริการที่มีคุณภาพส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ภายใต้แนวความคิด EECE ประกอบไปด้วย               
ผู้ให้บริการ (Employee) องค์การหรือกิจการ (Enterprise) ผู้ใช้บริการ (Customer) และผู้ประกอบ 
การ (Entrepreneur) เพ่ือเข้าใจถึงศักยภาพในแต่ละด้านของกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ
เสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวได้ โดยเริมจากการพัฒนาพนักงานบริการ การออกแบบสถานที่
ในการให้บริการ ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และด าเนินการปรับวิสัยทัศน์ของ
ตนเองในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มต้นการออกแบบ
การบริการที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริการส่งเสริมและรักษา
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ฟ้ืนฟูสุขภาพ เหมาะส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว และกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ความต้องการและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 2) การบริการการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งต้อง
ศึกษาและออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มด้วย 3) การบริการอาสาสมัคร
หรือผู้ดูแลเฉพาะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งการบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพที่ดี ผู้ประกอบการต้องก าหนดระดับในการวัดประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงคุณภาพสามารถแบ่งมาตรฐานการออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) 2) การให้ความมั่นใจ (Assurance) 3) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 4) การ
ดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 5) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) นอกจากนี้การสร้างคุณภาพบริการ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความคาดหวังและความ
ต้องการ 2) ก าหนดวิธีการสื่อสารไปยังช่องทางต่างๆ 3) การสร้างความแตกต่างในการบริการลูกค้า
ผู้สูงอายุ 4) การประเมินการบริการหลังจากที่ผู้สูงอายุใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว 5) การวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก
การแสดงความคิดเห็นของการบริการที่ผิดพลาดพร้อมปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น ซึ่งผลแห่งความส าเร็จใน
การจัดการคุณภาพบริการจะส่งผลลัพธ์แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เกิดการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ต่อตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญเป็นการสร้างการตระหนักรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง พร้อมทั้งริเริ่มให้ความส าคัญกับการเอาใจใส่สุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม)........................................นามสกุล.......... ...................................................... 
      ขอสมั ค ร เ ป็ นสม าชิ ก ว า รส ารบัณฑิ ตศึ กษา  มหา วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ ว ไล ยอล งกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์      
       เริ่มตั้งแต่ ปีที่....................ฉบับที่..............................ถึง ปีที่....................ฉบับที่........... 
      ขอต่ออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่
.........ฉบับที่..........ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ).....................................................................             
เลขที่.............................ถนน.................................................ต าบล……...................................................
อ าเภอ……………………………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์...........................................                         
โทรศัพท์........................E-mail.............................................................................................................. 
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555  เลขที่ 980-8-07552-5   
จ านวนเงิน………………...........บาท 
 

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

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

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

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

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

1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

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

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

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

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

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


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

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

 
เว้น 1 บรรทัด 

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

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 

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

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

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

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

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

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

  ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

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

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

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

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

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

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

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

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

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

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

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

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

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

http://www.in.architextruez.net  
 
 

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