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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม
สาหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
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ENHANCE COMPUTATION THINKING SKILL AND WRITING PROGRAM SKILL
FOR ELECTRICAL ENGINEERING STUDENTS
กิตติ เสือแพร มีชัย โลหะการ และปณิตา วรรณพิรณ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการ
เขียนโปรแกรม 2) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบ
ปรับ เหมาะร่ วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียน
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม โดยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
พบว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.30, S.D.=0.54) ผลการทดลองใช้รูปแบบ
นี้พบว่า 1) ผู้เรียนมีคะแนนด้านทักษะการคิดคานวณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านทักษะการคิดคานวณหลังเรียนเท่ากับ 89.36 (S.D.=14.4)
และมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านทักษะการคิดคานวณก่อนเรียนเท่ากับ 26.05 (S.D.=12.5) 2)ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนหลังจากเรียนจากรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ
ได้เท่ากับ 89.13 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.04
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) To develop an adaptive blended
learning with social networks to enhance computation thinking skill and writing
program skill. 2) To study the result of an experiment of adaptive blended learning
with social networks to enhance computation thinking skill and writing program skill.
The sample group was 19 bachelor’s degree students who were registered in the first
semester of 2014 academic year in the field of electrical engineering, department of
Teacher Training in Electrical Engineering, faculty of Technical Education, King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok. This learning model has a
validation average score at high level (X̅=4.30, S.D.=0.54), which was showed that the
developed model was appropriated for uses as a learning model. The experimental
results represent 1) The posttest scores of computation thinking skill were higher than
pretest scores at .01 significance level, the average of posttest scores of 89.36
(S.D.=14.4) while the average of pretest scores of 26.05 (S.D.=12.5). 2) The average of
the posttest scores of writing program skill of 89.13% and the standard deviation was
9.04.
คาสาคัญ
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบปรับเหมาะ เครือข่ายสังคมออนไลน์
Keywords
Blended Learning, Adaptive Learning, Social Networks
ความสาคัญของปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรี ย นรู้ ได้อย่ า งเต็มศักยภาพ และมี ส่ ว นเสริม สร้างให้ ผู้ เ รียนพัฒ นาทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 66 ผู้ เรียนมี
สิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ร่วมกับการ
เรียนแบบเดิมๆ ที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งนั้นคือ “Blended Learning” (ฐิติชัย รักบารุง, 2555)
การเรียนแบบผสมผสาน หมายถึง การผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน กับการเรียน
จากเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น อาจารย์สอนโดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ จากนั้ นมี
การศึกษาเพิ่มเติมด้ว ยตนเองนอกชั้น เรี ย นด้ว ยบทเรียนออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมออนไลน์นี้จัดอยู่ใน
แผนการเรียนรู้ด้วย ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ต้องมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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ทั้งยังสามารถติดต่อสื่อสารกับครู และเพื่อนร่วมชั้นได้ด้วย ในปัจจุบั นแนวความคิดของการจัดการ
เรียนแบบผสมผสานนี้กาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย (ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงสี, 2555)
อภิชาติ อนุกูลเวช (2555) ได้กล่าวถึงข้อด้อยของการเรียนแบบผสมผสานไว้ดังนี้คือ การ
เรียนแบบผสมผสานไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้เรีย นออกมาได้ มี
ความล่าช้าในการปฏิสัมพันธ์ นอกจากนี้ในเรื่องของความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอุปสรรค
สาคัญของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทาให้สามารถชดเชยข้อด้อยของการเรียนแบบผสมผสานได้โดยใช้เ ครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีระบบการแจ้งเตือน ระบบการติดต่อพูดคุยที่สะดวกรวดเร็วทาให้ผู้เรียนและผู้สอน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กัน แสดงความคิดเห็นถึงกันได้ รวมถึงสามารถชดเชยเรื่องศักยภาพในการเรียน
ของผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันได้โดยใช้ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะ ซึ่งเป็นระบบการ
เรียนที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการในการเรียนที่แตกต่างกัน โดยจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่สอดคล้องกับความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
อาคม ลักษณะสกุล (2553) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการผลิตบัณฑิตของ นศ.
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่าผลการเรียนของ
นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมามีแนวโน้มลดน้อยลง อันเนื่องมาจากหลายๆ สาเหตุ ซึง่ ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรมทางการเรียน พฤติกรรมในการทาการบ้าน พฤติกรรมในการอ่านหนังสือ รวมไปถึงความรู้
พื้นฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการคานวณและการเขียนโปรแกรม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคใน
การเรียนของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์เนื้อหาหรือทาการบ้านได้
วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล เป็นวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นวิชาที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักสองส่วนคือส่วนที่เป็นทฤษฎี
การคานวณเกี่ยวกับการจัดการด้านภาพ กับส่วนที่เป็นการเขียนโปรแกรมในการจัดการภาพ ในทุกๆ
การเรียนการสอน การวัดผล พบว่ามีผู้เรียนที่ ทาคะแนนได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่างเช่น
คะแนนสอบวัดผลในวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา
ทาคะแนนสอบวัดผลได้เพียง 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นั้นหมายความว่า ในการเรียน
การสอนรูปแบบบรรยายหรือถามตอบดั้งเดิมนั้น ในบางครั้งผู้สอนไม่สามารถตรวจปรับผู้เรียนทั้งหมดได้
ทาให้ ไม่ส ามารถทราบได้เลยว่าในขณะนั้น ผู้ เรียนคนใด ไม่เข้าใจในสิ่ งใดอยู่ จึงเป็นที่มาในการ
พยายามที่จะคิดค้น พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการประยุกต์นาสิ่งต่างๆ มาผสมผสานกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการเรียนการสอน และตัวผู้เรียนเอง
จากความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางการเรียนที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่อาศัยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม อันจะเป็น
ประโยชน์ ส าหรั บ ในการน ามาเป็ น แนวทางประยุก ต์ใ ช้ จริ ง ส าหรับ การเรี ย นการสอน เพื่ อ ทาให้
นักศึกษามีกระบวนการคิดที่ดี มีพฤติกรรมในการเรียนที่เหมาะสมต่อไป
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในวิชาการประมวลผลภาพดิจิ ตอลซึ่งเป็น
วิชาหนึ่งในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เนื้อหาในบทเรียนจะเกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดการเกี่ยวกับภาพ เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนมีความซับซ้อนทาความเข้าใจ
ได้ยาก ทาให้ผู้เรียนบางคนเข้าใจได้ไม่ชัดเจน รวมไปถึงระดับความสนใจในการเรียนของผู้เรียนแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกัน ทาให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาบางส่วน โดยรายวิชานี้นั้นจะต้องมีการคานวณควบคู่ไปกับ
การเขียนโปรแกรมตลอดเวลา ในการสอนมีการใช้สื่อการสอนที่เป็นเอกสารและโปรแกรมนาเสนอ
งาน ซึ่งบางทีตัวอย่างที่ให้ผู้เรียนศึกษานั้นไม่สามารถทาให้ผู้เรียนคิดและวิเคราะห์ได้ อย่างเด่นชัด
ประกอบกับการสอนในวิชานี้เป็นการสอนในเชิงทฤษฎีแต่ผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ คานวณและ
เขียนโปรแกรมให้ได้ ดังนั้นผู้สอนจึงพยายามสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนด้วยการแสดงตัวอย่างและ
ให้ผู้เรียนฝึกทาแบบฝึกหัด แต่วิธีการดังกล่าวยังมีข้อจากัดในเรื่องของการเข้าไปตรวจปรับผู้เรียนอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึงในทันทีทันใด จะเป็นการดีอย่างมากหากมีเครื่องมือและแนวทางในการเรียนที่เข้ามา
ช่วยในเรื่องของการสร้างทักษะในการคานวณและการเขียนโปรแกรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ จาก
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากเอกสาร ตารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
โปรแกรม วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล และงานวิจัย เป็นต้น ทาให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยจะประยุกต์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ร่วมกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ โดยวางแนวทางในการพัฒนาเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะการคิดคานวณและการเขียนโปรแกรม
ให้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบรูปแบบการเรียน เป็นการนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาทาการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ได้ดังต่อไปนี้
ลักษณะกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้การเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์
Online
ศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎี
การคานวณทางคณิตศาสตร์

F2F
ศึกษาเนื้อหาภาคปฏิบัติ
การเขียนโปรแกรม

A

Evaluation : การประเมินผล

E

Share : การแบ่งปันประสบการณ์

วัตถุประสงค์

การเรียนการ
สอน
แบบผสมผสาน

Analysis : การวิเคราะห์

กระบวนการเรียนการสอน

P

S

I

Information : การเลือกเนื้อหา

Practice : การฝึกประสบการณ์

องค์ประกอบรูปแบบการเรียนการ
สอน

การเรียนแบบ
ปรับเหมาะ

เครือข่าย
สังคมออนไลน์

การวัดผล

บทบาท
ผู้เรียน

บทบาทผู้สอน

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับสังคมออนไลน์
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รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย
3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.ลักษณะของรูป แบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะ
ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้นั้น จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ
กับการเรียนการสอนออนไลน์ดังนี้
1.1การเรียนการสอนออนไลน์ จะเป็นการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีด้านทักษะการ
คานวณทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ที่มีการปรับเหมาะเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

ภาพที่ 2 แสดงบทเรียนแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่ใช้ในวิชาการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล
นอกจากนี้การสอนเรียนสอนออนไลน์ยังประกอบไปด้วย ส่วนของเครือข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่งได้แก่ Facebook ซึ่งทาหน้าที่ประกอบการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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Facebook
ใช้Timeline และ
หน้า Wall ในการ
แสดงรายละเอียด
เนื้ อ หา งานหรื อ
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
แหล่งความรู้อื่นๆ

ใ ช้ เ พื่ อ
อภิปรายแสดง
ความคิ ด เห็ น
ใ น หั ว ข้ อ ที่
ไ ด้ รั บ ค ว า ม
สนใจ

เ ป็ น พื้ น ที่ ใ ห้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
การเรียนซึ่งกัน
และกัน

เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา
ค้นคว้าผ่านการ
โพสข้อความ
แบ่งปันความ
คิดเห็นและ
แหล่งข้อมูล

ภาพที่ 3 แสดงหน้าที่ของ Facebook ที่ถูกใช้ในด้านต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอน

ใช้
ประชาสัมพันธ์
แ ล ะ นั ด ห ม า ย
รวมถึงการสั่งงาน
และสั่ ง การบ้ า น
หรือแจ้งถึงการส่ง
รายงานและการ
ทากิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 4 แสดง Facebook วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลที่ได้ออกแบบขึ้นมาใช้ในการเรียน
1.2 การเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน จะเป็นการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจทางด้านทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SCILAB โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนโดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาอยู่ในรูปของ GUI-SCILAB กับใบงาน ซึ่งในแต่ละเนื้อหานั้นผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเรื่ อง
ละสองชุดสาหรับผู้เรียนที่เรียนเก่งและผู้เรียนที่เรียนอ่อน โดยจะมีความแตกต่างกันทางด้านเนื้อหา
สาหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนนั้นจะได้รับใบงานที่มีความละเอียดของการอธิบายเนื้อหาที่ละเอียดมากและ
มีปริมาณตัวอย่างที่มากกว่าใบงานสาหรับผู้เรียนที่เรียนเก่ง
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ภาพที่ 5 แสดง GUI - SCILAB วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลที่ได้ออกแบบขึ้นมาใช้ในการเรียน
2.กระบวนการเรี ย นการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ การเรี ย นแบบปรับ เหมาะร่ ว มกั บ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะมีขั้นตอนการสอนเป็นดังนี้
A (Analysis) : การวิเคราะห์ จะต้องทาการวิเคราะห์ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มกระบวนการเรียน
การสอน และระหว่างกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนมีความสามารถในระดับใดบ้าง
I (Information) : การเลือกเนื้อหา หลังจากทราบระดับความสามารถของผู้เรียนแล้ว
เลือกเนื้อหาที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่ผู้เรียนมี
P (Practice) : การฝึกประสบการณ์ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่กาหนดแล้ว ผู้เรียน
จะต้องฝึกประสบการณ์ จากแบบฝึกหัดและใบงานที่กาหนดในแต่ละเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่ดีขึ้น

ภาพที่ 6 แสดงแบบฝึกหัดออนไลน์ สาหรับให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากภาษา PHP
S (Share) : การแบ่งปันประสบการณ์ ผู้เรียนต้องสรุปสิ่งที่เรียนรู้ แสดงออกมาในรูป
ผลงาน การบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์
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ภาพที่ 7 แสดงผลงานของนักศึกษาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเรื่องการฉายภาพแสดงอยู่บน Facebook
E (Evaluation): การวัดและประเมินผล ทาการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการเรี ยนการสอน โดยการวัดทักษะการคิดคานวณจะเป็นแบบทดสอบปรนัยสี่ ตัวเลื อก
วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล จานวน 100 ข้อคาถาม ใช้เวลาในการทา 180 นาที ซึ่งเป็นการสอบ
แบบออนไลน์ และการวัดทักษะการเขียนโปรแกรมจะเป็นแบบทดสอบอัตนัยแสดงขั้นตอนและการ
เขียนโปรแกรมวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล จานวน 8 ข้อ ซึ่งเป็นการสอบในชั้นเรียน
3. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนแบบปรับ
เหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ ผู้วิจัยจาแนกไว้ทั้งหมด 7 ส่วนดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
3.2 การเรียนแบบผสมผสาน
3.3 การเรียนแบบปรับเหมาะ
3.4 เครือข่ายสังคมออนไลน์
3.5 บทบาทผู้เรียน
3.6 บทบาทผู้สอน
3.7 การวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือ เป็นขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ได้มาจากขั้นตอนการ
ออกแบบรูปแบบการเรียน ผู้วิจัยนาเครื่องมือต่างๆ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการออกแบบ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องมือ ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมา
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) บทเรียนแบบปรับเหมาะวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล
3) GUI – SCILAB และใบงาน
4) คู่มือครู
5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการเรียน เป็นขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่งได้ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนนี้อยู่ในระดับมาก
(X̅ = 4.30, S.D. = 0.54)
ขั้นตอนที่ 5 ทดลองใช้ เป็นขั้นตอนที่นารูปแบบการเรียนที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 19 คน เป็นนิสิตปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
จากการเลือกแบบเจาะจง
ขั้นตอนที่ 6 การวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลที่ ไ ด้ จ ากการน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
คานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการ
เขียนโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ได้พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความเหมาะสม

1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานฯ
2. กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานฯ
3. รูปแบบการเรียนการสอน
4. ลักษณะกระบวนการเรียนการสอน
5. กระบวนการเรียนการสอน
6. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
7. บทเรียนแบบปรับเหมาะเนื้อหา
8. เครือข่ายสังคมออนไลน์
9. GUI-SCILAB และใบงาน
10. สัดส่วนการผสมผสาน
11. แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
12. บทบาทผู้เรียน
13. บทบาทผู้สอน
14. การวัดและประเมินผล
15. กิจกรรมการเรียนการสอน
16. สื่อเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน
17. รูปแบบการเรียนส่งเสริมทักษะการคิดคานวณ
18. รูปแบบการเรียนส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม

4.40
4.00
4.20
4.40
4.20
4.40
4.60
4.20
4.60
4.40
4.60
4.60
4.60
4.00
4.00
4.20
4.00
4.00

0.89
0.00
0.44
0.54
0.44
0.54
0.54
0.83
0.54
0.89
0.54
0.54
0.54
0.00
0.70
0.44
0.70
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม

4.30

0.54

มาก
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
คานวณและทักษะการเขียนโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5
ท่าน พบว่าด้านบทเรี ยนแบบปรับเหมาะ GUI-SCILAB แผนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้เรียนและ
ผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเหมาะสมโดยรวมทั้งหมดของรูปแบบการ
เรียนนี้นั้น มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 0.54)
2.ผลการนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ผลเป็นดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนด้านทักษะการคิดคานวณก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
คะแนน

N

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

t

ก่อน

19

100

26.05

12.5

15.24**

หลัง

19

100

89.36

14.4

จากตารางที่ 2 ผลคะแนนด้านทักษะการคิดคานวณของกลุ่มตัวอย่างหลังจากผ่านการเรียน
จากรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 89.36 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนที่มีคะแนน
เท่ากับ 26.05 เมื่อทาการทดสอบด้วยค่าสถิติที คานวณค่า t ได้เท่ากับ 15.24 เมื่อเทียบกับค่า t จาก
ตารางที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 และ df เท่ากับ 18 เปิดตารางได้ค่า t เท่ากับ 2.55 ซึ่งค่า t ที่
คานวณได้มีค่ามากกว่าค่า t ที่เปิดจากตาราง
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เรียน(คน)

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ร้อยละ

19

80

71.31

9.04

89.13

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนหลังจาก
เรี ย นจากรู ป แบบการเรี ย นแบบผสมผสานด้ ว ยการเรีย นแบบปรั บเหมาะร่ว มกับ เครือข่ ายสั งคม
ออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 71.31 ซึ่งคิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 89.13 (S.D. = 9.04)
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ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนจากรูปแบบการเรียนนี้
ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1.ด้านรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน

4.20

0.45

มาก

2.ด้านสื่อการสอน

4.24

0.46

มาก

3.ด้านแบบทดสอบ

4.33

0.40

มาก

4.25

0.44

มาก

รวม

อภิปรายผล
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการ
เขียนโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ดังตารางที่ 1 นั้นมี
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะของการเรียนแบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนแบบปกติ ใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ AIPSE
สามารถส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนได้
2. ผลการนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้แล้วนั้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนนี้อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนสามารถทาคะแนนด้านทักษะการคิดคานวณหลังเรียนได้สูง
กว่าคะแนนด้านทักษะการคิดคานวณก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนด้านทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนหลังจากเรียนจากรูปแบบการเรียนนี้ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละได้เท่ากับ 89.13 แสดงว่ารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานนี้สามารถส่งเสริมทักษะการคิด
คานวณและทักษะการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ริปอง
กัลติวาณิชย์ (2555) ซึ่งพบว่าการเรียนแบบผสมผสานจะผสมผสานวิธีสอนเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด อีกทั้งองค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสานยังมีความยืดหยุ่น
ในการเรียนสูง ทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายจนเกิดการเรียนรู้ได้ ตาม
ต้องการ และยังสอดคล้ องกับผลงานวิจั ยของ ธีระวงศ์ สายนาโก (2556) ที่ได้วิจัยถึงการพัฒ นา
รูปแบบการการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อฝึกทักษะงานแอนิเมชั่นเบื้องต้น ซึ่งได้นาเครือข่าย
สังคมออนไลน์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและพบว่าได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอย่า งมาก
อันเนื่องมาจากผู้เรียนจะมีพื้นที่ได้แสดงผลงานของตนเอง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในผลงานของ
ตนเองและผู้เรียนคนอื่นๆ ทาให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการแข่งขันพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้าง

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

13

ผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นความต้องการในการเรียนของผู้เรียนเพื่อที่จะ
พัฒนาศักยภาพทางการเรียนของตนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้เหมาะสาหรับ
วิชาที่มีลักษณะกึ่งทฤษฎีกึ่งปฏิบัติ สามารถแบ่งการสอนด้านเนื้อหาทฤษฎีและการคานวณให้ ผู้เรียน
เรียนแบบออนไลน์ได้ ส่วนเนื้อหาที่มีการฝึกทักษะปฏิบัตินั้นให้นามาสอนในชั้นเรียนปกติ
2. ควรมี ก ลุ่ ม ส าหรั บ ห้ อ งเรี ย นปกติ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ โ มเดลรู ป แบบการเรี ย นนี้ เ พื่ อ ท าการ
เปรียบเทียบผลที่ได้ และนามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้ น
รวมถึงควรนาไปทดลองใช้เพิ่มเติมกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อศึกษาผลที่ได้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของ
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
AN ANALYSIS OF RATE OF RETURN AND RISK ON
SECURITIES IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR
ชลวิช สุธัญญารักษ์
Chonlavit Sutunyarak
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุน ในหลักทรัพย์ห มวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม 2) เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้ น จริ งกับ อัตราผลตอบแทนที่ คาดหวัง ของหลั กทรัพย์ห มวดธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 3) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่ องดื่มกับ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคือ หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าการซื้อขาย
สู งสุ ด จ านวน 10 หลั ก ทรั พย์ ได้แ ก่ CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM
และ KSL ทาการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิราคาปิดเป็นรายวันของหลักทรัพย์ทั้ง 10 ตัว ตั้งแต่วันที่ 2
กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 733 วันทาการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ แบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ผลการศึกษา พบว่า หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่นักลงทุนควรจะลงทุน
ซื้อมี 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่า
ต่ากว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไม่ควรลงทุนซื้อมี 4 หลักทรัพย์ คือ
CPF, TUF, MALEE และ KSL เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued)
ABSTRACT
The purpose of this research is 1) to study the relationship between rate of
return and risk on securities in the food and beverage sector 2) to analyze and compare
between the actual rate of return and the expected rate of return on securities in the
food and beverage sector 3) to analyze the comparison between rate of return and
risk on securities in the food and beverage sector, and rate of return and risk on the
Stock Exchange of Thailand (SET). The securities in this study came from the highest
trading values including CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM and KSL.
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The secondary data were collected from July 2, 2012 to June 30, 2015 (733 official
working days) and analyzed by Capital Asset Pricing Model (CAPM).
The result of study found that 6 securities including MINT, TIPCO, APURE, TVO,
SST and PM should be invested by investors according to their undervalued stocks,
while securities of CPF, TUF, MALEE and KSL should not be made decision to invest
according to its overvalued stock.
คาสาคัญ
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง หลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
Keywords
Rate of Return and Risk, Securities in the Food and Beverage Sector
ความสาคัญของปัญหา
นักลงทุน ที่ล งทุน ในหลั กทรัพย์ต่างๆนั้น ล้ว นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เงินที่ล งทุนไปงอกเงย
เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนในรูปของกาไร ส่วนเกินที่เกิดจากความแตกต่างของราคาหลักทรัพย์ หรือใน
รูปของเงินปันผล แม้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ จะมีความเสี่ยง แต่นักลงทุนยังคงนิยมเลือกลงทุนอยู่
เพราะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นสิ่งจูงใจและให้ผลประโยชน์มากกว่าการ
ลงทุน อื่น ๆ เช่น การฝากเงินกับธนาคารพาณิช ย์ เป็นต้น ความเสี่ยงจะมีความสั มพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง กล่าวคือ หากหลักทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับสูง
ก็จะมีความเสี่ยงสูง ตรงกันข้ามหากหลักทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับต่า ก็จะมีความ
เสี่ยงต่าไปด้วย การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ใดผู้ลงทุนจึงต้องพิจารณาอัตราผลตอบแทนควบคู่ไป
กับความเสี่ยงเสมอ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับความเสี่ยง
ที่เป็ น ระบบ (Systematic Risk) ด้วยการใช้แบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)
จะช่วยให้นักลงทุนวางแผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้อย่างเหมาะสม (จิรัตน์
สั ง ข์ แ ก้ ว , 2542) เพราะจะช่ว ยให้ นั ก ลงทุ น ขจั ด ความเสี่ ย งที่ ไ ม่เ ป็ น ระบบ (Unsystematic Risk)
ออกไปได้โดยการกระจายการลงทุน และจะคงเหลือเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ
หลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับนัก
ลงทุน เนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิต (บลจ.บัวหลวง, 2555) จึงเป็น
ภาคธุรกิจที่สร้างรายได้ มีการจ้างงานในสัดส่วนที่สูง และมีศักยภาพในการเจริญเติบโต นอกจากนี้
การเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้นได้ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนต่อไป
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีค่าเป็น
เท่าใด และหลักทรัพย์ใดในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ควรตัดสินใจลงทุน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเที ยบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บบจ าลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดย
ได้ทาการศึกษาหุ้นสามัญในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จานวน 10 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 – 30
มิถุนายน 2558 เรียงตามลาดับ ได้แก่
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
MALEE : บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
APURE : บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
TVO : บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
SST : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
KSL : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ข้อมูลราคาปิด
ของหลักทรัพย์ทั้ง 10 ตัวในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวม
ระยะเวลา 733 วัน เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นช่วงภาวะวิกฤตน้าท่วมใหญ่
วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data)
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลที่รวบรวมมีดังนี้
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1. ราคาปิดรายวันจากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หมวดธุรกิ จอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อ
นามาคานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Ri)
2. ดัช นี ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย (SET Index) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม
2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 733 วัน เพื่อนามาคานวณหาอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด (Rm)
3. อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อใช้เป็นตัวแทน
ของอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลของตลาดที่เก็บ
รวบรวมมา โดยนามาคานวณหาค่าอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และตลาด อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทา Regression เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของหลักทรัพย์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
Ri =

โดยที่ Pt

Pt – Pt-1 x 100
Pt-1

หมายถึง ราคาปิดของหลักทรัพย์ i ณ วันทาการ t
หมายถึง ราคาปิดของหลักทรัพย์ i ณ วันทาการก่อนหน้า t

Pt-1

2. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rm =

SET Indext – SET Indext-1 x 100
SET Indext-1

โดยที่ SET Indext
SET Indext-1

หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันทาการ t
หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันทาการก่อนหน้า t

3. คานวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: σ)

โดยที่ Ri
Ri
n

หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ i
หมายถึง จานวนวันทาการ
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4. คานวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: σ)

โดยที่ Rm
Rm
n

หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง จานวนวันทาการ

5. คานวณหาค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance: COV)

6. คานวณหาค่าเบต้าของหลักทรัพย์ (Beta Factor:  ) ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเสี่ยงของกิจการ
เป็ น ตั ว แปรส าหรั บ วั ดความเสี่ ย งของหลั กทรั พย์ข องกิจ การเทีย บกับหลั กทรัพย์ ทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย์
โดยที่ COVi,m หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ i และอัตราผลตอบแทนของตลาด
7. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk Free rate: Rf) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3578%
8. คานวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวั งของหลั กทรัพย์ i หรือ E(Ri) โดยใช้แบบจาลอง
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังต่อไปนี้ (Elgers, P. and J. Clark, 1980)
E(R i ) = R f +  i (R m - R f )
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและความเสี่ยงของตลาด
หลักทรัพย์
SET Index
CPF
MINT
TUF
TIPCO
MALEE
APURE
TVO
SST
PM
KSL
ที่มา: จากการคานวณ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (%)
0.0370
-0.0425
0.1300
-0.0588
0.1921
-0.0633
0.0390
0.0119
0.0284
0.1031
-0.1056

ความเสี่ยง (%)
0.9803
2.0567
2.3177
3.2806
4.0016
3.3423
3.4617
1.2354
3.2075
2.2422
2.3185

จากตารางที่ 1 แสดงผลลั พธ์ที่ได้จากการคานวณ พบว่ามีจานวน 4 หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตลาดคือ MINT, TIPCO, APURE, PM และมีจานวน 6 หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ากว่าตลาด คือ CPF, TUF, MALEE, TVO, SST, KSL ในขณะที่หลักทรัพย์ทุกตัวมี
ความเสี่ยงสูงกว่าตลาด และเมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ ยงของแต่ละหลักทรัพย์ดัง
แสดงในภาพที่ 1 จะพบว่าทุกหลักทรัพย์มีอัตราความเสี่ยงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับทั้งสิ้น

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ใน
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
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ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มกับอัตราผลตอบแทนของตลาด
จากภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดมีค่าเท่ากับ 0.0370% มีหลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด จานวน 4 หลั กทรัพย์ ได้แก่ MINT, TIPCO,
APURE และ PM และมีจานวน 6 หลักทรัพย์ คือ CPF, TUF, MALEE, TVO, SST และ KSL ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนต่ากว่าตลาด ในหลักทรัพย์ทั้ง 6 ตัวนี้ มี 4 หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ
ได้แก่ CPF, TUF, MALEE และ KSL โดยทั่วไปแล้วหลักทรัพย์ใดที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ากว่า
ตลาดไม่ควรลงทุน

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกับ
ความเสี่ยงของตลาด
จากภาพที่ 3 เส้น แสดงความเสี่ย งของตลาดมีค่าเท่ากับ 0.9803% หลั กทรัพย์ทุกตัว มีค่า
ความเสี่ ย งสู งกว่าตลาดทั้งสิ้ น ได้แก่ CPF, MINT, TUF, TIPCO, MALEE, APURE, TVO, SST, PM
และ KSL โดยหลักทรัพย์ TIPCO มีค่าความเสี่ยงมากที่สุดเท่ากับ 4.0016 และหลักทรัพย์ TVO มีค่า
ความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่ากับ 1.2354
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเบต้าของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
จากภาพที่ 4 พบว่า หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทุกตัวมีค่าเบต้าเป็นบวก
หมายความว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยหลักทรัพย์เชิงรุก (Aggressive Stock) หรือหลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด มีค่าเบต้า
มากกว่า 1 มีจานวน 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ CPF, MINT, TIPCO, และ APURE
ส่ ว นหลั กทรั พย์ เชิง รั บ (Defensive Stock) หรือ หลั ก ทรัพ ย์ที่มี อัตราผลตอบแทนที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 มีจานวน
6 หลักทรัพย์ ได้แก่ TUF, MALEE, TVO, SST, PM และ KSL
ตารางที่ 2 ค่าความเสี่ยงทั้งหมดประกอบด้วยค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ
หลักทรัพย์
CPF
MINT
TUF
TIPCO
MALEE
APURE
TVO
SST
PM
KSL
ที่มา: จากการคานวณ

ค่าความเสี่ยง
ทั้งหมด
4.2301
5.3716
10.7622
16.0129
11.1708
11.9831
1.5262
10.2884
5.0276
5.3753

ค่าความเสี่ยงที่
เป็นระบบ
0.9860
1.5859
0.3694
2.3489
0.7623
1.5593
0.2300
0.9043
0.6185
0.3563

ค่าความเสี่ยงที่
ไม่เป็นระบบ
3.2441
3.7857
10.3928
13.6639
10.4085
10.4239
1.2961
9.3840
4.4091
5.0189
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นโอกาสที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดหวังไว้ อัน เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่แน่น อนในอนาคตที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ โดยไม่ส ามารถ
คาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง Harry M. Markowitz (1964) ได้จาแนกความเสี่ยงจากการลงทุนได้ 2 ประเภท
ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกบริษัท
ที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินการคลังของประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ เป็นต้น จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถกาจัดออกไปได้ด้วย
การกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นเพื่อลดความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์
โดยไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่น เช่น การบริหารงาน การผลิต การตลาด เป็นต้น จัดเป็นความเสี่ยง
ที่ผู้ลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ นักลงทุนจึงขจัดได้
จากการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่น
จากตารางที่ 2 มีห ลักทรั พย์ 7 ตัวที่มีค่าความเสี่ ยงที่เป็นระบบมีค่าน้อยกว่า 1 คือ CPF,
TUF, MALEE, TVO, SST, PM และ KSL แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับ
ตลาด โดยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าตลาด ตรงกันข้ามจะมีหลักทรัพย์ 3 ตัวที่มีค่าความ
เสี่ยงที่เป็นระบบมีค่ามากกว่า 1 คือ MINT, TIPCO และ APURE แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกับตลาด โดยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าตลาด
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และการ
ตัดสินใจลงทุนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
หลักทรัพย์
CPF
MINT
TUF
TIPCO
MALEE
APURE
TVO
SST
PM
KSL
ที่มา: จากการคานวณ

อัตราผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริง (%) (Ri)
-31.1340
95.1380
-43.0686
140.6112
-46.3470
28.5749
8.7364
20.8121
75.4622
-77.3216

อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง (%) E(Ri) การตัดสินใจลงทุน
0.0071
ไม่ควรลงทุน
-0.6235
ควรลงทุน
0.9190
ไม่ควรลงทุน
-1.2705
ควรลงทุน
0.2909
ไม่ควรลงทุน
-0.5984
ควรลงทุน
1.2224
ควรลงทุน
0.1065
ควรลงทุน
0.4959
ควรลงทุน
0.9446
ไม่ควรลงทุน

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

23

เมื่อนาอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามทฤษฎี CAPM มา
เปรียบเทียบกัน หลักทรัพย์ที่นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนนั้นจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ Ri > E(Ri) จาก
ตารางที่ 3 พบว่ า มีจ านวน 6 หลั ก ทรัพ ย์ คื อ MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM เป็ น
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ นั ก ลงทุ น ควรลงทุ น ซื้ อ ไว้ เพราะเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ร าคาต่ ากว่ า ที่ ค วรจะเป็ น
(Undervalued) เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ในอนาคตมี
โอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่มีอยู่ 4 หลักทรัพย์ คือ CPF, TUF, MALEE และ KSL ที่นัก
ลงทุนไม่ควรตัดสินใจลงทุนซื้อ แต่ควรจะตัดสินใจขาย เพราะเป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น
(Overvalued) มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลดลง
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ตามตัวแบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ด้วย CAPM นั้น มีหลักทรัพย์ที่
นักลงทุนควรลงทุนจานวน 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM และมี
หลักทรัพย์ที่ไม่ควรลงทุน 4 หลักทรัพย์ได้แก่ CPF, TUF, MALEE และ KSL ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
การศึก ษาของ เบญจภรณ์ แสงประสาทผล และกิตติพัน ธ์ คงสวัส ดิ์เ กียรติ (2556) เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน และการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มโดยใช้แบบจาลอง CAPM ที่พบว่าควรลงทุนในหลักทรัพย์ CPF เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่มี
ราคาต่ากว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเส้น
ตลาดหลักทรัพย์ การที่ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับการวิจัยนี้เป็นไปได้ว่า มีปัจจัยภายนอกที่แตกต่าง
กัน เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น ส่วนผลการศึกษาที่มีความสอดคล้อง
กันกับการศึกษาในครั้งนี้คือ ค่าความเสี่ยงของ CPF มีค่าสูงกว่าตลาดเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของกฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) เรื่องการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกันสาหรับหลักทรัพย์ที่ไม่ควรลงทุน ได้แก่ CPF, TUF และ KSL
และหลักทรัพย์ที่ควรลงทุนคือ TVO ส่วนผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกัน คือ MINT แนะนาไม่ควร
ลงทุนซื้อ แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้ แนะนาให้นักลงทุนควรซื้อ
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายตามค่าที่ได้จากแบบจาลอง CAPM
ซึ่งมีการศึกษาตัวแปรบางตัวเท่านั้น ยังมีอีกหลายตัวแปรที่ไม่ได้นามาศึกษา ดังนั้นเพื่อความแม่นยา
ของข้อมูลจะต้องมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น นโยบายด้านการเงินการคลัง ภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การลงทุนของรัฐ บาล และนโยบายการบริหารงานของบริษัทที่ผู้ ลงทุน
ต้องการจะเข้าไปถือหุ้ น รวมทั้งทาการวิเคราะห์ เพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์แบบ
Arbitrage Pricing Theory, การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย พื้ น ฐาน, การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค รวมถึ ง การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย เป็นต้น
2. การศึกษาควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัท และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เฉพาะตัวธุรกิจนั้นด้วย เพื่อได้ข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. ควรทาการศึ กษาวิ เคราะห์ การลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ ก ลุ่ ม อื่ นๆในตลาดหลั กทรั พย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เพื่อที่จ ะใช้เป็ น แนวทางในการพิจารณาตัดสิ นใจกระจายการลงทุนหลั กทรัพย์กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอื่นๆด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
4. ผลการวิจัยที่ได้เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลในอดีตที่นามาใช้คานวณสาหรับการพยากรณ์ใน
อนาคต นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อาจทาให้ผลลัพธ์จากการ
คานวณแตกต่างกัน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ของนักศึกษา
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BY DATA FLOW DIAGRAM IN BUSINESS SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN SUBJECT
FOR THE FOURTH YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS OF VALAYA ALONGKORN
RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE
BY INQUIRY-BASED LEARNING APPROACH
ณัตตยา เอี่ยมคง
Nuttaya Iam-Khong
หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow
Diagram ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การวิจัยครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจั ยเป็ นนั กศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยการเลือก
แบบเจาะจง 2 ห้องเรียน จานวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหา
ความรู้จานวน 2 แบบ แบบละ 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.95 ทั้งสองแบบ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow
Diagram เป็นแบบทดสอบอัตนัย 59 ข้อ ปรนัย 1 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
จากการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรียนที่ 4.06 และหลังเรียน 14.75 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และทดสอบความรู้จากแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้ด้ว ยแผนภาพการไหล Data
Flow Diagram ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลที่ได้พ บว่ า คะแนนหลั ง เรี ย นสู ง กว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ABSTRACT
The purpose of this research aim to development of learning achievement
on user requirements analysis by Data Flow Diagram in business systems analysis and
design subject by inquiry-based learning approach. This research is an experimental
research and the samples used in this study are divide in to 2 section of 46 student in
business computer 4th year of in the first semester of year 2015 at Valaya Alongkorn
Rajabhat University Under the Royal Patronage who were selected by purposive
sampling. The instruments used in this research were of activity for training inquirybased learning style test divided in 2 series by 20 questions with the reliability of 0.95
and learning achievement test in content of user requirements analysis by Data Flow
Diagram 59 questions of subjective test and 1 objective test with the reliability of 0.92.
Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and Dependent t-test.
The results of this research have shown that:
Using inquiry-based learning style and enhancement activities average score
of pre-test is 4.06 and post-test is 14.75 in 20 score. With the learning achievement
test in content of user requirements analysis by Data Flow Diagram the score of posttest higher than pre-test were significantly different at the level of .05
คาสาคัญ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล
Keywords
Inquiry-Based Learning Approach, Business Systems Analysis and Design,
Requirements Analysis by Data Flow Diagram
ความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่เปิดรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่เข้า
มาเรี ย นจะมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ กลางถึ ง ระดั บ ต่ าคละกั น ในแต่ ล ะชั้ น เรีย น หากเที ย บกั บ
มหาวิทยาลัยของรัฐอันดับต้นๆ ผลการเรียนของนักศึกษาจะอยู่ ในระดับต่าและจานวนผู้เข้าเรียนใน
ระดับผลการเรียนดังกล่าวพบเป็นจานวนมาก อีกทั้งสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันที่มีการเปิดกว้าง
ทางความคิด การสื่อสาร และสื่อต่างๆ ที่เข้ามาเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน ทาให้เกิดความไขว้เขวในการใช้
ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยของผู้เรียนได้ง่าย ส่งผลต่อความตั้งใจ ความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่น้อยลง ขาดสมาธิในการเรียนรู้ การรับฟังผู้สอนขณะเข้าเรียน ส่งผลต่อคุณภาพของงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายระหว่างเรียน ปัจจุบันนี้ผู้เรียนจึงมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติ
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ตามที่ผู้สอนมอบหมายงานให้ ทาให้ระดับคะแนนในรายวิชาของผู้เรียนต่าลงไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่กาหนดไว้ นักศึกษาที่จบตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กาหนด
น้อยลง ปริ มาณนักศึกษาตกค้างเพิ่มขึ้น ปริมาณนักศึกษาที่ต้องให้ ออกระหว่างเรียนก็ มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเช่นกัน การย้ายสาขาไปเรียนในสาขาวิชาอื่นหรือย้ายไปเรียนตามเพื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นใน
ทุกๆ ปี สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพบมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา
(สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ ธุร กิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ , 2558)
ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอนวิชานี้ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของรายวิชานี้ต่า ขาดความเข้าใจในการใช้สัญลักษณ์
และการสร้างแผนภาพการไหล อีกทั้งรายวิชานี้มีความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่นที่นักศึกษาจะเรียนใน
เทอมถัดไปด้วย เช่น รายวิชา โครงงานทางคอมพิวเตอร์ วิชานี้นักศึกษาต้องมีความสามารถวิเคราะห์
และออกแบบระบบตามโครงงานของตนได้ ปัญหาที่พบในวิชาดังกล่าว นักศึกษาด้อยความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ขาดความสามารถในการประยุกต์หรือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
แล้วนามาใช้กับโครงงานของตนได้
ปัญหาดังกล่าวนี้ทาให้ผู้วิจัยจึงเริ่มทาการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นโดยเริ่ ม จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลของการวิจั ย แสดงให้ เห็ น ว่าผู้ เรียนมีรูปแบบการคิดแบบพึ่งพา (Nuttaya Iam-Khong, 2013)
และผู้ วิจั ย น ารู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยผู้ เรียนเน้น ผู้ เรียนเป็นส าคัญ มาใช้ ต ามมาตรฐานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึ กษาของส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ ง ชาติ (สกอ.) (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2558) ผู้วิจัยจึงนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้ ด้วยการใช้สิ่งที่นักศึกษาให้ความสนใจมาเป็นสิ่งเร้าและแรงกระตุ้น เช่น ความสนใจ
ในเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง การให้ความสนใจกับเพื่อนร่วมชั้น นามาเป็นแรงจูงใจส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทาง
ความคิด และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น จนสามารถหาข้อสรุปได้ ผู้วิจัยเน้นการให้ความสาคัญกับ
ผู้เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้สอนเป็นเพียงผู้สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน
ชี้แนะแนวทางแก่ผู้เรียน และประเมินผู้เรียน เป็นต้น
จากการจัดการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้วิจัยนามาทดลองใช้นี้ ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จะสามารถแก้ปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนเกิดความจา ความเข้าใจ สามารถใช้
สร้าง และประยุกต์แผนภาพการไหลกับรายวิชาอื่นได้
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพ
การไหล Data Flow Diagram ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อย่างไร
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากกิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้ง นี้เ ป็น นัก ศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 2 ห้องเรียน จานวน 46 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้ตามคาอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
ธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ตาม
หลักสูตรใหม่ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พุทธศักราช 2555 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ จานวน 2 แบบ แบบละ 20 ข้อ เป็น กิจกรรม
เสริมทักษะแบบอัตนัย 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะด้านการหาความต้องการของผู้ใช้
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล เรื่องที่ 2 กิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ความเข้าใจการใช้สัญลักษณ์และการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล ใช้ กิจกรรมเสริมทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้ ร ะหว่างเรีย นโดยกิจ กรรมเสริมทักษะเรื่องที่ 1 และ 2 ที่ผ่ านการหาคุณภาพของ
เครื่องมือด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ค่า IOC ที่ได้มีค่า
มากกว่า 0.80 ขึ้นไป และกิจกรรมเสริมทักษะทั้งสองแบบต้องผ่านการคัดเลือกที่ค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson KR-20) ค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก
ของกิจกรรมเสริมทักษะทั้ง 2 เรื่องที่ได้ มีค่าเท่ากับ 0.53 และ 0.42 ตามลาดับ ค่าความเชื่อมั่นของ
กิจกรรมเสริมทักษะมีค่าเท่ากับ 0.95
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้
แผนภาพการไหล Data Flow Diagram เป็นแบบทดสอบอัตนัย 59 ข้อ ปรนัย 1 ข้อ ที่ผ่านการหา
คุณภาพของแบบทดสอบด้วย IOC จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีค่ามากกว่า 0.05 ขึ้นไป ค่าอานาจ
จาแนกและค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
(วิศัลยา ทองทับ, 2552) เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
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ข้อตกลงเบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเรียนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การ
วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ ใช้โ ดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ตามหลั กสูตรของ
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ มาก่ อ น และไม่ มี ก ารสอนเพิ่ ม นอกเวลาให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตลอด
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ใช้เวลาในการทดลองสอน 20 ชั่วโมง 5 สัปดาห์ ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมงและหลังเรียน 2 ชั่วโมง
โดยระยะเวลาห่างในการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากันคือก่อนเรียนและหลังจากที่ได้
เรียนแล้ว 1 สัปดาห์ ระยะเวลารวมในการวิจัย 24 ชั่วโมง
วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยทาการศึกษา เอกสาร ตารา นิยามศัพท์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบ
การเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ เพื่อ เป็น แนวทางในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมู ล ออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สร้ า งกิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ เ พื่ อ ใช้
ประกอบการสอน และจัดเตรียมหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ใช้ในการทดสอบก่อนและหลังเรียน
เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ขั้นทดลอง
ผู้วิจัยดาเนิน การน าวิธีการจัดการเรียนรู้โ ดยการสืบเสาะหาความรู้ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ก่อนเรียนระยะเวลาในการทาแบบทดสอบ 2
ชั่วโมง
หนึ่งสัปดาห์หลังจากทาแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยดาเนินการสอนทดลอง
สอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้นโดยมีการป้องกันมิให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อน
ตามเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ดังต่อไปนี้
ผู้ วิจั ย ด าเนิ น การทดลองสอนด้ว ยวิธี การจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ โดยจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาอธิบายของราย วิชา การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow
Diagram ที่ผู้วิจัยสร้างแผนการเรียนรู้ขึ้นโดยใช้เวลาในการทดลองจานวน 5 สัปดาห์ ใช้เวลาทั้งสิ้น
ในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จานวน 20 ชั่วโมง พร้อมทั้งใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ระหว่างเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน (สสวท., 2547;
พจนา มะกรูดอินทร์, 2558; กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, 2558) ผู้วิจัยนามาใช้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความสนใจ เป็นขั้นตอนการนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ กาหนดกรณีศึกษาเป็นขอบเขตในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
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ขั้น ตอนที่ 2 ส ารวจและค้น หา สร้า งและจาลองสถานการณ์ ขึ้นเพื่อเป็น การฝึ กปฏิบั ติ
ภาคสนาม นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบกับการค้นหาข้อมูล เช่น ให้ กลุ่มตัวอย่างนา
สารสนเทศที่ได้มาอภิปรายและนาเสนอกับเพื่อนร่วมชั้น จากนั้นให้ลงมือปฏิบัติเก็บข้อมูลจริง
ขั้นตอนที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป นาข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล และ
สรุปผล ตามกรณีศึกษาที่กาหนด เช่น หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลแล้วสามารถนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
แปลและสรุปผล เก็บเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภาพข้อมูลได้
ขัน้ ตอนที่ 4 ขยายความรู้ สามารถนาความรู้ที่ได้ใหม่ไปเชื่อมโยงความรู้เดิม เกิดเป็นความรู้
เพิ่มเติมได้ เช่น นาข้อมูลที่ผ่านการสรุปผลจากการสัมภาษณ์แล้วมาสร้างแผนภาพข้อมูลได้ และนาไป
ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของตนได้
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ ได้ โดยใช้ ห ลักการสื บ
เสาะหาความรู้ เช่น กลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายให้เพื่อนร่วมชั้นเข้าใจได้จนเพื่อนสามารถนาไปใช้กับ
งานของตนเองได้ และนักลุ่มตัวอย่างยังสามารถให้คาแนะนากับเพื่อนร่วมชั้นขณะที่เพื่อนพัฒนางาน
ของตนได้
ตัวอย่างการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่นามาใช้
ในขั้ น ตอนการเก็ บ ความต้ อ งการของระบบ : ผู้ วิ จั ยบรรยายในชั้ นเรี ยนอธิบ าย และ
ยกตัวอย่างการตั้งคาถามเพื่อเก็บความต้องการของระบบ จากนั้นจึงนาวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะมา
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยให้ค้นคว้าเพิ่มเติมและฝึกตั้งคาถามเพื่อเก็บความต้องการของระบบด้วยตนเอง
เช่น ค้นคว้าจากหนังสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่างๆ รวมการถึงการค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ต จากนั้น ผู้วิจัย ให้ กลุ่ มตัวอย่ างนาเสนอคาถามที่ส ร้างขึ้นกับเพื่อนในชั้นเรียนร่ว มกัน
อภิปราย และโต้แย้ง ในที่นี้ผู้วิจัยทาหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มและช่วยประเมินคาถามที่กลุ่มตัวอย่างสร้างขึ้น
จนได้คาถามที่สามารถใช้เก็บความต้องการของระบบได้ แล้วให้กลุ่มตัวอย่างนาไปทดลองใช้จริง เป็นต้น
ขั้นหลังการทดลอง จากที่ดาเนินการทดลองสอนผ่านไป 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพ
การไหล Data Flow Diagram หลังเรียนระยะเวลาในการทาแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง แล้วนาคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้นากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data
Flow Diagram รู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยเป็นดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้
เรื่องที่ 1 คะแนนเฉลี่ย
เรื่องที่ 2 คะแนนเฉลี่ย
จาก 20 คะแนนเต็ม
จาก 20 คะแนนเต็ม
0
11.28
8.17
18.21
4.06
14.75

การทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 46 คน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
เฉลี่ย

จากตารางที่ 1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 2 เรื่อง ที่ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ทดสอบทักษะด้านการหาความต้องการของผู้ใช้
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เรื่องที่ 2 ทดสอบทักษะด้านความเข้าใจการใช้สัญลักษณ์และการเขียนแผนภาพการไหล
ของข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลคะแนนที่ไ ด้มีดังนี้ เรื่องที่ 1 กลุ่มตัวอย่างไม่เคย
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลคะแนนก่อนเรียนเป็น 0 หลังจากได้ทดลองเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้แล้วสามารถทาคะแนนหลังเรียนได้ 8.17 เรื่องที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผ่านการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้มาแล้วครั้งจากเรื่ องที่ 1 ในครั้งนี้ทาให้คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นที่
11.28 และคะแนนหลังเรียนอยู่ที่ 18.21 ซึ่งอยู่ในระดับคะแนนที่ดี และจากการสังเกตการณ์หลังจาก
ที่ได้นาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้นั้นส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างกล้าแสดงความคิดเห็น
ของตน รู้ จั กถ่ายทอดความคิดของตนให้ เพื่อนฟัง รู้จักคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
วิพากษ์ปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นได้ดี สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นี้ไปใช้กับ
งานของตนที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมชั้นได้ ในการเข้าเรียนแต่ละกลุ่มตัวอย่างแต่ละครั้ง
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น ใส่ใจใฝ่รู้ในรายวิชามากขึ้น โดยสังเกตจากการมีข้อซักถามใน
ชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มตัวอย่างสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความใส่ใจส่งงานที่
มอบหมายให้ตามกาหนดระยะเวลา กลุ่มตัวอย่างถอนรายวิชาน้อยลง และสามารถเรียนจนจบเนื้อหาได้
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram
การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหา
ความรู้
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน

คะแนน
เต็ม

n

𝒙

S.D.

df

t

Sig.

60
60

46
46

19.91
32.30

12.242
7.947

45

- 8.895

.000
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จากตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยทาการทดสอบ
ก่อนที่จะเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ผลคะแนนที่ได้ก่อนเรียนเฉลี่ยที่ 19.91 คะแนนหลังเรียน 32.30 แสดง
ให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แล้วมี
ระดับคะแนนที่ดีขึ้นมาก
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานจากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
จากการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
ธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง
ธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจากกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 2 เรื่อง
โดยเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนที่ 4.06 และหลังเรียน 14.75 จากการสังเกตการณ์ระหว่างเรียนนั้นพบว่า
การนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ ส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างกล้าแสดงความคิดเห็น
รู้จักถ่ายทอดความคิด รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิพากษ์ปัญหาได้ สามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ และถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมชั้นได้ กลุ่มตัวอย่าง
ถอนรายวิชาน้อยลง และสามารถเรียนจนจบเนื้อหาได้
พัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มด้วยตนเองได้ สามารถสืบเสาะหาตัวอย่างจากที่มาหลายๆ แหล่งแล้วนามาคัดกรอง
ให้ เหมาะสมกับงานของตนได้ ตัว อย่างแหล่งค้นคว้าของกลุ่ มตัว อย่าง เช่น จากงานวิจัยที่เก็บใน
ฐานข้ อ มู ล อิ เ ลกทรอนิ ก ส์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถสื บ เสาะหาความรู้ จ ากงานวิ จั ย ในฐานข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์ไทยได้ สามารถเข้าใจถึงที่มาของข้อมูล การเขียนเส้นกระแสข้อมูล แหล่งจัดเก็บข้อมูล
และกระบวนการจากงานวิจัย และสามารถนางานวิจัยที่ได้ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนภาพ
การไหล Data Flow Diagram ของตนเองได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักก้าว พลเสนา
(2554) และกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง (2553) กล่าวว่า ผู้เรียนมีทักษะความรู้เพิ่มจากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติ วางแผนการทดลอง สรุปผลและอภิปรายผลด้วย
ตนเอง สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีความใส่ใจใฝ่รู้มากขึ้น พิคเนตร อุทัยไชย (2554)
กิจ กรรมการเรีย นรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ส ามารถพัฒนาแนวคิดของผู้เรียนได้ ผู้ เรียนมีแนวคิด
สมบูรณ์เพิ่มขึ้นในทุกแนวคิด งานวิจัยของ ขนิษฐา ภักดีบุญ (2557) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงให้มีคะแนน
เพิ่มมากขึ้นและลดจานวนผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนนต่าให้มีจานวนน้อยลง และมีคะแนนสูงขึ้นต่อไปได้

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

33

จากการทดสอบสมมติฐานเป็นไปตามที่ตั้งไว้คือ การจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลคะแนนที่ได้ก่อน
เรี ย นเฉลี่ ย ที่ 19.91 คะแนนหลั ง เรี ยน 32.30 แสดงให้ เ ห็ น ว่า คะแนนหลั ง เรี ยนของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แล้วมีระดับคะแนนที่ดีขึ้น จึงสามารถอภิปราย
ผลได้ว่า งานวิจัยชิ้นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา แก้วกันยา (2555) สรรฤดี ดีปู่ (2554) และ
บุญเมฆ จาดพันธ์อินทร์ (2554) ที่กล่าวไว้ว่าการนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นผลคะแนนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ รักก้าว พลเสนา (2554) ก็ได้แสดงสรุปในผลการวิจัยไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนและทาความเข้าใจกับ
ผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน เลือกเนื้อหาที่นามาใช้กับรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดรูปแบบ
การเรียนรู้แบบนี้ให้ผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนรู้ตามที่ผู้สอนต้องการ และผู้สอนควรใช้เทคนิคการสร้าง
แรงจูงใจหลายๆ วิธีเพื่อกระตุ้นนาผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาให้เกิดความสนใจเรียน การจัดรูปแบบการเรียนรู้
แบบนี้จะใช้เวลามากกว่าการเรียนรู้แบบปกติ สภาพแวดล้ อมเป็นสิ่งจาเป็น ควรสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ ที่ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าปลอดภัย ปราศจากการตาหนิ ขณะที่ผู้เรียนทาการวิพากษ์ แสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์เพื่อนระหว่างเรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการเลือกทาวิจัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นี้จาเป็นต้องศึกษาผู้เรียน
ก่อนที่จะทาการวิจัยเพื่อดูรูปแบบการเรียนรู้ พื้นฐานของผู้เรียน แล้วจึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบนี้
ควรสร้างเครื่องมือทดสอบทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย และค่อยๆ พัฒนาระดับการสืบเสาะหาความรู้
ของผู้เรียนที่ละขั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ เครื่องมือในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของผู้เรี ย นควรเป็นเครื่องมือที่ผ่ านการตรวจสอบประสิ ทธิภ าพมาแล้ว ก่อน
นามาใช้กับผู้เรียน
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETENCY OF ADMINISTRATORS AND
ORGANIZATION LEADERSHIP IN LARGE SCHOOL UNDER THE SECONDARY
EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 7
ณิชาภา ปรือทอง1 และ สุทธิพร บุญส่ง2
Nichapa Pruetong 1and Sutthiporn Boonsong2
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะผู้บริหาร 2) ระดับการนาองค์กร
ของสถานศึกษาขนาดใหญ่และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริห ารกับการนาองค์กรของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จานวน 287 คน ใช้วิธี การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวั ดประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท มีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารของสถานศึ กษาขนาดใหญ่ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ
ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษา และความเป็นผู้นาทางวิชาการ
2. การนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจัดเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับได้แก่ การ
ประเมินผลงานผู้บริหาร การจัดลาดับความสาคัญและปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และการกาหนดทิศทาง
ขององค์กร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 7 มีความสั มพัน ธ์กันระดับ ปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ABSTRACT
The purposes of this research were to investigate 1) the level of
competency of administrators, 2) the level of leadership in large schools and 3) the
relationship between the competency of administrators and leadership in large
schools under The Secondary Education Service Area Office 7. The research sample
included directors, vice directors and teachers under The Secondary Education
Service Area Office 7. There were 287 people selected by Proportionate Stratified
Random Sampling. The instruments used for collecting the data were Likert’s Five
Rating Scale questionnaires. The test’s reliability is 0.98. The statistical measures used
in data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product
moment correlation coefficient.
The findings were as follows
1. The competency of administrators of schools under The Secondary
Education Service Area Office 7 was found at a high level. The first three ranks were
in descending order, namely, Profession Development, Quality Assurance in
Education, and Academic Leadership.
2. The leadership in large schools under the Secondary Education Service
Area Office 7 showed at the highest level. The first three ranks were in descending
order, namely, Administrators’ Work Assessment, Organization Priority and
Improvement, and Organization Direction Determination.
3. The relationship between competency of administrators and leadership
in large schools under the Secondary Education Service Area Office 7 was at a
moderate level with statistical significance at the 0.01 level.
คาสาคัญ
สมรรถนะผู้บริหาร การนาองค์กร
Keywords
Competency of Administrators, Leadership
ความสาคัญของปัญหา
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลงของสังคมโลกยุคปัจ จุบัน ซึ่ งเต็มไปด้ว ยการแข่ง ขัน
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจาเป็นต้องอาศัยฐานความรู้ และฐานความรู้ ด้านเศรษฐกิจทาให้การพัฒ นา
ประเทศ สู่ความสมบรูณ์และยั่งยืน จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้
เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้าน
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คุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น
และบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและ
ระดับพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน โดยมี ข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสาย
วิชาชีพซึ่งมีผลให้ประเทศต้องมีเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินความสารถของแรงงานที่จะมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559)
การประเมินสภาวการณ์และปัจจัยที่ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาไทย เนื่องจากผู้บริหารเป็นตัวจักรสาคัญที่จะสร้างบรรยากาศและสภาพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาต่อการสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนที่มีครูดี มีความรู้ มีความ
กระตือรือร้นที่จะทางานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มี
สมรรถนะเหมาะสมกั บ ยุ ค ปฏิ รู ป ทั้ งในปั จ จุ บั น และอนาคต ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปีของการพยายามปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง โดยผลจาการประเมินการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หลายเรื่อง
ประสบผลสาเร็จ เช่น การปรับ โครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การรวบรวม
ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสานัก
นายกรัฐมนตรีเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน มีการจัดระเบียบ บริหารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษา
(พสุ เตชะนรินทร์ และชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์, 2553)
องค์ก รสมรรถนะสู ง (High Performance Organization) หรือเรียกกัน ย่ อ ๆ ว่า HPO
นักวิชาการบางท่านเรียกว่า องค์กรที่เป็นเลิศ ในปัจจุบันมีห น่วยงานหลายแห่งทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐของไทยได้ให้ความสาคั ญและนาเครื่องมือการบริหารต่างๆ มาพัฒนาหน่วยงานเพื่อก้าวไปสู่
องค์กรสมรรถนะสูง ทั้ งนี้การนาองค์การในส่วนราชการหรือผู้บริหารต้องมีการกาหนดทิศทางการ
ทางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยมเป้าประสงค์หรือผลการดาเนินการที่คาดหวังของ
องค์การ โดยมุ่งเน้ น ผู้ รับ บริการและผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย รวมทั้ งมีการสื่ อสารเพื่ อถ่ายทอดทิศทาง
ดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจและการนาไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้
การดาเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, 2551)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 33 วรรคสอง
ประกอบด้วย 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดจานวน 44 สถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน
9 สถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาดังกล่าวมีความห่างไกลต่อการบริ หารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
จึงทาให้การบริหารจัดการได้รับผลกระทบบ้างและอาจส่งผลต่อผลการสอบ O-NET และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ผู้บริหารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 เมื่อพิจารณาในแง่ของสมรรถนะผู้บริหารและการนาองค์กรของโรงเรียนดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิด
ความสนใจ เนื่ อ งจากมี อ งค์ ป ระกอบที่ น่ า สนใจ ทั้ งในด้ า นของขนาดโรงเรีย น จ านวนนั ก เรีย น
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒ นาของบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายของการพัฒ นา ได้แก่ พัฒ นา
ผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาระบบบริหาร โดยมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ในการผลักดันนโยบาย
ของทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการทางการศึกษาของสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารของสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 7 อยู่ในระดับใด
2. การนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 อยู่ในระดับใด
3. สมรรถนะผู้บ ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ กับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การน าองค์ ก รของสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ อานวยการ รองผู้ อ านวยการและ ครูผู้ ส อนใน
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ที่ปฏิบัติราชการในปี
การศึกษา 2558 จานวน 9 สถานศึกษา ทั้งหมดจานวน 887 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการโรงเรียนละ 2 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และข้าราชการครูผู้สอนในโรงเรียนใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของเครจซี ่ และมอร์แ กน ( Krejcie & Morgan, 1970) จานวน 287 คน จากจานวน
ประชากร 887 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน 0.30 ของประชากรที่เป็นข้าราชการครูจาก 9 สถานศึกษาโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสารวจรายการโดยสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทสายงาน ประสบการณ์
2. แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) การพัฒ นา
วิชาชีพ 2) ความเป็นผู้นาทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา 4) หลักสูตร การสอน การวัดและ
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การประเมินผลการเรียนรู้ 5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา และ
7) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท
(Likert’s Five Rating Scale)
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับ การนาองค์กร ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบการพัฒนาคุ ณภาพการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ดั ง นี้ 1) การก าหนด
ทิศทางขององค์กร 2) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 3) การสร้างบรรยากาศ 4) การเป็นตัวอย่างที่ดี 5)
การทบทวนผลการดาเนิ นการ 6) การจัดลาดับความสาคัญ และปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร และ 7) การ
ประเมินผลงานผู้บริหาร แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท
4. น าเครื่องมือแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ วไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของ
ภาษา กั บ ครู ผู้ ส อน จ านวน 30 คนในสถานศึ กษาที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั ว อย่างในการวิจัย ในครั้งนี้ ได้ แ ก่
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและนาไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยได้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.98 ทั้งฉบับและนาไปใช้เป็นข้อคาถามในการตอบแบบสอบถามต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ นามาแจกแจงความถี่เป็นรายข้อ ใช้วิเคราะห์คานวณหาค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่วน ประมาณค่า วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนาองค์กร ซึ่งเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า มาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์น้าหนัก 5 ระดับ จากนั้นนาไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1. ระดับสมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 พบว่าสมรรถนะผู้ บ ริห ารของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การพัฒนาวิชาชีพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันตามลาดับ โดยด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ยในระดับรองลงมา และค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ด้านความเป็นผู้นาทางวิชาการ
2. ระดับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณารายด้านพบว่า การประเมินผลงาน
ผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด การจัดลาดับความสาคัญและปรับปรุงทั่วทั้งองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับรองลงมา และพบว่าการกาหนดทิศทางขององค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าสุด
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3. ความสั ม พัน ธ์ระหว่างสมรรถนะผู้ บริห ารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 สรุปภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
(r = 0.41**) ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
โดยพบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.40**) ได้แก่คู่ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารด้านหลักสูตร
การสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ และการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านการ
กาหนดทิศทางขององค์กร สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลาดับรองลงมา ได้แก่
สมรรถนะผู้บริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้าน
การเป็ น ตัวอย่ างที่ดี (r = 0.38**) สั มพัน ธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดั บ 0.01 และลาดับ
สุ ด ท้ า ยระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ต่ าสุ ด (r = 0.23**) คื อ สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารด้ า นการบริ ห าร
สถานศึกษา กับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านการประเมินผลงานผู้บริหาร สัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 1 ความสัมพัน ธ์ระหว่างสมรรถนะผู้ บริห ารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

การบริหารสถานศึกษา

หลักสูตร การสอน การวัดและ
การประเมินผลการ เรียนรู้

กิจการและกิจกรรมนักเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

สมรรถนะผู้บริหาร

การกาหนดทิศทางขององค์กร (Y1)
การสื่อสารสร้างความเข้าใจ (Y2)
การสร้างบรรยากาศ (Y3)
การเป็นตัวอย่างที่ดี
(Role Model) (Y4)
การทบทวนผลการดาเนินการ (Y5)
การจัดลาดับความสาคัญและ
การปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร (Y6)
การประเมินผลงานผู้บริหาร (Y7)
การนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่
(Ytot)

ความเป็นผู้นาทางวิชาการ

การนาองค์กรของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ (Ytot)

การพัฒนาวิชาชีพ

สมรรถนะผู้บริหาร (Xtot)

(X1)
0.36**
0.33**
0.32**
0.36**

(X2)
0.37**
0.32**
0.32**
0.35**

(X3)
0.35**
0.32**
0.33**
0.30**

(X4)
0.40**
0.35**
0.33**
0.32**

(X5)
0.35**
0.32**
0.33**
0.34**

(X6)
0.37**
0.33**
0.35**
0.38**

(X7)
0.37**
0.32**
0.35**
0.35**

(Xtot)
0.41**
0.37**
0.38**
0.39**

0.32** 0.30**
0.30** 0.29**

0.29**
0.26**

0.27**
0.30**

0.26**
0.24**

0.31**
0.31**

0.30**
0.31**

0.33**
0.32**

0.32** 0.31**
0.37** 0.36**

0.23**
0.33**

0.31**
0.36**

0.26**
0.34**

0.30**
0.37**

0.29**
0.36**

0.32**
0.41**
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตรงตามสมมติฐาน ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 โดย
กล่าวถึงการพัฒ นาระบบบริห ารจั ดการและส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่ วนมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการปรับระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ เมื่อพิจารณารายด้านของสมรรถนะผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลาดับ
คะแนนจากมากไปหาน้ อ ยได้ แ ก่ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ การบริหารสถานศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียน หลักสูตร การสอน
การวัดและการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ และความเป็น ผู้ น าทางวิช าการ เช่นเดี ยวกัน กับ กลุ่ ม งาน
ฝึ กอบรมและพั ฒ นาผู้ บ ริห าร ส านั กงานการศึก ษาของฮ่อ งกง (The Group on Training and
Development of School Head, School-Based Management Division) (Education
Department in Hong Kong, 1999) ได้ศึกษาของข่ายงานเพื่อกาหนดรายการพัฒนาความสามารถ
ของภาวะผู้นา สรุปผลการศึกษาลักษณะสาคัญได้แก่ ความสามารถด้านการสอน ภาวะผู้นาเกี่ยวกับ
องค์กร และภาวะผู้นาด้านจริยธรรม สอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา (2552) ได้ศึกษารูปแบบ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ
(2) สมรรถนะด้านภาวะผู้นา (3) สมรรถนะด้านหน้าที่ (4) สมรรถนะด้านบุคคล และ (5) สมรรถนะ
ด้านการบังคับบัญชา สอดคล้องกับ นภาเดช บุญเชิดชู (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีจานวน 20 สมรรถนะ การพัฒนาสมรรถนะที่มีความต้องการ
พัฒนาสูง 5 ลักษณะย่อยที่สาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ความสามารถในการ
บริหารจัดการอย่างประกันคุณภาพ ความสามารถในการจัดระบบการปฏิบัติงาน ความสามารถในการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง และความสามารถในการบริ ห ารจั ด การความรู้ ในองค์ ก ร และมี ค วาม
สอดคล้องกันกับวีระกานท์ ศรีสมัย (2551) ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 ผลการวิจั ย พบว่ า สมรรถนะการ
บริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการวิจัยพบว่า การนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยจัดเรียงลาดับคะแนนจากมาก
ไปน้ อย ได้แก่ การประเมินผลงานผู้ บริห าร การจัดลาดับความส าคัญและปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร
การสร้างบรรยากาศ การทบทวนผลการดาเนินการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การเป็นตัวอย่าง
ที่ดี และการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสอดคล้องกับ กพร. (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
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2557) และสอดคล้ องกั บ รายงานผลการศึกษาพั ฒ นารูป แบบเบื้อ งต้นของหน่ วยงานภาครัฐ (พสุ
เดชะรินทร์, 2549) ซึ่งกล่าวถึงแนวโน้มการทางานขององค์กรเกิดการเปลี่ยนไป เน้นให้ความสนใจ
กับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการทางาน
ยุ ค ใหม่ ที่ มี ก ารมอบหมายความรั บ ผิ ดชอบให้ กั บ พนั ก งานแต่ ล ะคนให้ มีส่ ว นร่ว มในแต่ล ะงานทั้ ง
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พาที เกศธนากร (2555) พบว่าระบบ
การประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย กาหนดให้มีตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน องค์กรมีการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินเพื่อให้เกิดมาตรฐาน แจ้งผล
การประเมินผลให้บุคลากรรับทราบเพื่อความเป็นธรรม เพื่อประกอบการให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อให้
สามารถปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินผู้บริหารมืออาชีพในภาพรวม เมื่อนาระบบ
การประเมินของผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานการณ์จริงพบว่า ระบบการ
ประเมินมีความตรงเชิงจาแนกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ตาม
เกณฑ์ด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้ และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับทรงพล เจริญคา (2552) พบว่าระดับความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านภาวะผู้นา ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
และด้านผลลัพธ์ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ผลการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนาองค์กรของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 พบว่าในภาพรวมความสัมพันธ์กัน
ในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับ สมมุติฐ านที่ตั้งไว้ สอดคล้ องกับ สานักงานเลขาธิการคุรุส ภา
ผู้บริหารจึงต้องรับบทบาทที่มีความละเอียดอ่อนและมีความสาคัญ และต้องสามารถเป็นทั้งผู้กระตุ้น
และสร้างเสริมเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านวิชาการ และด้านขวัญกาลังใจ ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับจึง
ต้องสามารถสร้างระบบการบริหารที่โ ปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ เซฟาซ (Seyfarth, 1999)
ที่เปรียบเทียบผู้บริหารโรงเรียน เป็นเช่นผู้นาองค์กร (Organization Leader) ที่ต้องแสดงภาวะความเป็น
ผู้ น าแห่ งการเปลี่ ยนแปลงในการจั ดระบบโครงสร้ างองค์ กร ทั้ งนี้ ส อดคล้ องกั บ เซอร์ จอโอแวนนี
(Sergiovanni, 1999) สรุปว่า ผู้บริหารโรงเรียนกับการเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของโรงเรียน โดย
ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ บริหารพึงกระทา ดังนี้ คือ 1) เน้นนั กเรียนในศูนย์กลาง 2) มีแผนงาน
วิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) เสริมสร้างบรรยากาศของ
โรงเรียนในทางบวก 5) ส่งเสริมความเป็นกลุ่ม และยังสอดคล้องกันกับ ระเบียบ เชี่ยวชาญ (2550) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัย ของผู้บริหารสถานศึกษา
พบว่า 1) สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็ น
ของครูปฐมวัย สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมตาม
คิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และเช่นเดียวกันกับ กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร สานักงานการศึกษาของฮ่องกง (The
Group on Training and Development of School Head, School-Based Management
Division) (Education Department in Hong Kong, 1999) ศึกษาพบว่าผู้บริหารโรงเรียนควร
มีความสามารถดังนี้ ออกแบบการบูรณาการการสอนจัดกิจกรรมหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรพิเศษ
ขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นบนของนักเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนอย่างมีคุณภาพ แต่
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ทั้งนี้กลับไม่สอดคล้องกับพัชมณ เทียนศรี (2551) ทาการศึกษา สมรรถนะการบริหารจัดการของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานในฐานะนิ ติ บุ ค คลเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาสิ งห์ บุ รีก ารใช้ระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน การส่งเสริมการศึ กษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ และ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แสวงหาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา พบว่าเป็นสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริ หารจัดการต่าสามลาดับ
สุดท้าย ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสมรรถนะการบริหารจัดการ ด้านการนาผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
งานของสถานศึกษาทั้งระบบการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย การ
พัฒนาระบบการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพตามลาดับค่าเฉลี่ยในระดับต่าเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการบริหารงานวิชาการ โดยผู้บริหารมีภาวะผู้นาหรือเป็น
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา มี ก ารนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นาครูให้ มี
ความสามารถในการจัดการ เรีย นรู้ของผู้เรียนให้เติบโตตามศักยภาพการบริหาร เพื่อส่งเสริมการ
จั ด การเรี ย นรู้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการเรี ย นรู้ และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ชุมชนและท้องถิ่นได้
2. ผู้บริหารควรมีการกาหนดทิศทางวิสัยทัศน์โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกัน ในองค์กร ผู้บ ริ ห ารมีการกาหนดเป้าประสงค์ที่เชื่อมโยงกับวิสั ยทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ เพื่อดาเนินงานที่บรรลุเป้ าประสงค์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เพิ่มการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง (Action Learning) กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมนาค่านิยมไปปฏิบัติจริง ผู้บริหาร
ส ารวจพั น ธกิ จ ขององค์ก ร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของแต่ ล ะผลผลิ ตและบริก าร น าข้ อมู ล ที่ ได้ ม าใช้
ประกอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร
3. สมรรถนะของผู้บริหารด้านการบริหารการศึกษานั้นมีผลกระทบโดยตรงมาจากการนา
องค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะด้านการประเมินผลงานผู้บริหาร ดังนั้นจึงควรศึกษาด้าน
การพัฒ นาระบบการประเมินผู้ บริหารให้มีความเป็นมืออาชีพ ควรมีการพัฒนาระบบการประเมิน
ผู้บริหารให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างผู้บริหารให้สามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สมรรถนะผู้ บ ริห ารด้ านความเป็ น ผู้ น าทางวิช าการของ
สถานศึกษา ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกาหนดทิศทางขององค์กรเพื่อการเป็ นองค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
4. ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ย วการเป็นองค์กรสมรรถนะสู งของสถานศึกษาตามหลั กเกณฑ์
PMQA ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
EFFECTS OF USING LEARNING ACTIVITY ON ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF CHEMICALS TOWARD SCIENTIFIC PROBLEM SOLVING ABILITY AND
LEARNING ACHIEVEMENT OF 8th GRADE STUDENTS
น้าฝน คูเจริญไพศาล
Numphon Koocharoenpisal
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษ
ของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี 3) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ้านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งประโยชน์ แ ละโทษของสารเคมี 3) แบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.77, S.D. = 0.60) 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยส้าคัญที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส้ า คั ญ ที่ ร ะดั บ .05 และ 4) ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D.= 0.55)
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ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to develop science learning activity
packages on advantages and disadvantages of chemicals for 8th grade students, 2) to
compare learning achievement of students before and after learning with the science
activity packages, 3 ) to compare scientific problem solving ability of students before
and after learning with the science activity packages, and 4) to study the students’
satisfaction toward the science activity packages. The sample group of this study was
one classroom of 8thgrade students ( 30 students) . The research tools consisted of 1)
the science activity packages on advantages and disadvantages of chemicals for 8th
grade students, 2) the learning achievement test, 3) the scientific problem solving
ability test, and 4) the students’ satisfaction questionnaire toward the science activity
packages. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard
deviation, and t-test for dependent sample. The research results showed that 1) the
quality of the science activity packages assessed by the experts was at level of very
good ( X = 4.77, S.D. = 0.60), 2) the mean scores of learning achievement of posttest
were higher than those of pretest at the statistically significant .05 level, 3) the mean
scores of scientific problem solving ability of posttest were higher than those of pretest
at the statistically significant .05 level, and 4) the students’ satisfaction toward the
science activity packages on advantages and disadvantages of chemicals was at good
level of satisfaction ( X = 4.38, S.D.= 0.55).
คาสาคัญ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประโยชน์และโทษของสารเคมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
Keywords
Learning Activity Packages, Advantages and Disadvantages of Chemicals,
Learning Achievement, Scientific Problem Solving Ability
ความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส้าคัญในการน้าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้
ควรยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ ผู้เรียนต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ผู้สอนควรใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ กระบวนการสร้ า งความรู้ กระบวนการคิ ด กระบวนการทางสั ง คม
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กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
ปฏิบัติ ลงมือท้าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย ซึ่งกระบวนการเหล่านีเป็นแนวทางให้การ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ. 2545) ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักว่า
ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส้ า คั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
และมาตรา 24 ได้กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็น ท้า
เป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจ ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้การ
เรียนเป็นอิสระและท้าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึน ผู้เรียนจะด้าเนิน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามค้าแนะน้า และขันตอนที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมเป็นไปตามล้าดับ ต่อเนื่อง อย่างเป็น
ขันตอน ชุดกิจกรรมมีประโยชน์มากสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพในการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนอย่างมาก ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความแตกต่างทางความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน และยังส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เ รียน (บุญเกือ ควรหาเวช, 2542; สมจิต สวธน
ไพบูลย์, 2535) ดังนัน การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จึงช่วยให้นักเรียนได้มี โอกาสในการ
เรียนรู้ท้าให้แต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ นุศรา เอี่อมนวรัตน์ (2554) ได้กล่าวว่า
การเรี ย นโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละความคล่ อ งแคล่ ว ให้ กั บ นั ก เรี ย นและยั ง
สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากคิดค้นสิ่ง
ต่างๆ ดังนันการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้คิด ได้ทดลองไปทีละขันตอน
และทราบผลกระท้าของตนเอง จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึนได้ นอกจากนี
จากการศึกษางานวิจัยยังพบว่าการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาได้ (กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, 2554; ด้ารงศักดิ์ วีวรรณ์, 2552)
ทักษะความสามารถและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งจ้าเป็นในสังคมปัจจุบัน และมี
ความส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิต ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนันจะแตกต่างกัน
ขึนอยู่กับระดับสติปัญญา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ ซึ่งวิธีการคิดแก้ปัญหานันไม่แน่นอนตายตัว
เสมอไป วิธีการที่ใช้ในการค้นคว้าหาค้าตอบมีมากมายหลากหลายวิธีขึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละ
คน และสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึน ผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจะสามารถ
เผชิญกับภาวะสังคมได้อย่า งดี ทักษะการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่เพียงการรู้จักคิด แต่ยังสามารถพัฒนา
ทัศนคติ วิ ธีคิ ด ค่ านิ ย ม ความรู้ ความเข้ าใจในสภาพการณ์ข องสั ง คมได้ดี อีก ด้ว ย (Stanish and
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Eberle, 1996 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) ดังนัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริม
กระบวนการคิดแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จนสามารถเกิดเป็น
ทักษะการคิดแก้ปัญหาได้ ดังนันครูผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมแก้ปัญหาให้มาก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้ออกแบบและลงมือปฏิบั ติเพื่อ
แก้ปัญหา
ในการศึกษาวิจัยครังนี ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จึง
ต้องการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยเนือหาในชุดกิจกรรมเป็น เรื่อง
ประโยชน์และโทษของสารเคมี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของนักเรียน
ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และให้โทษที่แตกต่างกันตามชนิดและปริมาณการใช้งาน
โดยจะเห็นภัยของสารเคมีจากข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้ความรู้กับ
เยาวชนในการเรียนรู้ประโยชน์และโทษของสารเคมี ดังนันผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น และจากการวิเคราะห์เนือหาสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั นพื นฐาน พุ ท ธศั ก ราช พ.ศ. 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พบว่าเรื่ องสารเคมีจะอยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ใน
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้น้ากระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามขันตอนในการคิด
แก้ปัญหาของเวียร์ (Weir, 1974) มาสร้างเครื่องมือในการวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา 4
ขัน ได้แก่ ขันที่ 1 ขันระบุปัญหาคือความสามารถในการบอกปัญหาที่ส้าคัญที่สุดภายในขอบเขตของ
ข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจในการตอบค้าถามและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ขันที่ 2
ขันวิเคราะห์ปัญหาคือความสามารถในการบอกสาเหตุที่แท้จริงหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจาก
ข้อเท็จจริงตามสถานการณ์เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกข้อเท็จจริงของปัญหา
จากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ หาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาจากข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ ขันที่ 3
ขันก้าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา คือความสามารถในการวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาเพื่อ
หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน้าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่ระบุไว้ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ ม และกระบวนการแก้ปั ญหา และการน้าความรู้ไ ปใช้ ประโยชน์ ขันที่ 4 ขันการ
ตรวจสอบผลลัพธ์คือความสามารถในการอธิบายได้ว่าผลที่เกิดขึนจากการก้าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
นันสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาที่ระบุไว้หรือไม่และผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาหรือข้อเท็จจริงหรือเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน้าไปสู่วิธีการ
แก้ปัญหาที่ระบุ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษ
ของสารเคมีและทดลองใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีมีคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
ประโยชน์และโทษของสารเคมี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 14 ห้องเรียน มีนักเรียน
495 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ้านวน 1 ห้องเรียน (มีนักเรียน
30 คน) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
2. ความสามารถในการแก้ปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์ และโทษของ
สารเคมี
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์
และโทษของสารเคมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2. แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีโดย
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ผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี ซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 20 ข้อ
4. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี ซึ่งเป็น
แบบอัตนัย จ้านวน 20 ข้อ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
การดาเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวัด และสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์
และโทษของสารเคมีจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช 2551 ในสาระที่ 3
สารและสมบัติของสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร การเกิดสารละลาย เกิด ปฏิกิริยามีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตรงตามตัวชีวั ดที่ 4 สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและการแก้ไขอันตรายที่เกิดขึนจากการใช้สารเคมี ซึ่ง
เนื อหาที่ได้ท้าการศึกษาจะน้ ามาสร้ างเป็ นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์และโทษของ
สารเคมี รวมทังศึกษาหลักการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ และเครื่องมือที่
ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
ออกแบบและสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ งประโยชน์ แ ละโทษของสารเคมี โดย
องค์ประกอบหรือหัวข้อส้าคัญภายในชุดกิจกรรม ได้แก่ ชื่อชุดกิจกรรม ค้าน้า สารบัญ ค้าแนะน้าใน
การใช้ชุดกิจกรรม และในแต่ละกิจกรรม จะมีชื่อกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการท้ากิจกรรม สาระส้าคัญ
จุดประสงค์การเรีย นรู้ วิธีท้า กิจ กรรม ค้าถามตรวจสอบความเข้าใจ ใบความรู้ โดยเนือหาในชุด
กิจกรรมประกอบด้วย ความหมาย ประเภทของสารเคมีในชีวิตประจ้าวันที่จ้าแนกตามเกณฑ์การใช้
ประโยชน์และโทษจากสารเคมี การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี สัญลักษณ์อันตราย วิธีการป้องกันและแก้ไข
อันตรายที่เกิดขึนจากการใช้สารเคมี ในแต่ละกิจกรรม มี การน้าเสนอภาพประกอบที่สอดคล้องกับ
เนือหา และออกแบบให้น่าสนใจโดยใช้ภาพการ์ตูน จัดท้าโดยใส่กรอบ และท้าภาพสี ซึ่งชุดกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 3 ชุด และในแต่ละชุดจะมี 2 กิจกรรมย่อย ดังนี
ชุดกิจกรรมที่ 1 : ส้ารวจสารเคมีรอบตัว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ร่วมคิด
พิชิตสถานการณ์ปัญหา และ กิจกรรมที่ 2 สมบัติของสารท้าความสะอาด
ชุดกิจกรรมที่ 2 : รู้ทันกับสถานการณ์สารเคมี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1
วิเคราะห์สถานการณ์สารเคมี และ กิจกรรมที่ 2 ส้ารวจสารเคมีรอบตัว
ชุดกิจกรรมที่ 3 : วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับสารเคมี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1
บอกข่าวเล่าเรื่องสารเคมีรอบตัว และ กิจกรรมที่ 2 สารเคมีน่ารู้
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ในขันนีผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และเครื่องมือวิจัยที่
ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบ
ประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด 2) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนือหาของชุด
กิจกรรม โดยให้ผู้เชี่ย วชาญพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
เนือหาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยชน์และ
โทษของสารเคมี โดยท้าการวิเคราะห์เนือหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัด 4 ด้าน ได้แก่
ความรู้ ความจ้า ความเข้าใจ การน้าไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยจัดท้าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 5)
แบบตรวจสอบความสอดคล้ อ งของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ ง
ประโยชน์และโทษของสารเคมี 6) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยแบบทดสอบจะ
มีสถานการณ์ปัญหา 5 สถานการณ์ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์ จะมีข้อค้าถามแบบอัตนัย 4 ค้าถาม รวม
เป็นข้อค้าถาม 20 ค้าถาม 7) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนือหาของสถานการณ์ปัญหา การใช้
ค้าถาม รวมทังความถูกต้อง และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ 8) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี โดยมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ
น้าเครื่องมือวิจัยที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ แล้ว น้า
ข้อมูลที่ได้จากมาวิเคราะห์ผล ได้ผลดังนี ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การ
เรี ย นรู้ กับ เนื อหาของชุดกิจ กรรมพบว่ามีค่าดัช นีความสอดคล้ อง (IOC) ระหว่าง 0.67 -1.00 ซึ่ง
มากกว่ าเกณฑ์ 0.50 ทุ ก ข้ อ แสดงว่ า จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ กับ เนื อหาของชุ ดกิ จ กรรม มี ค วาม
สอดคล้องกัน ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบส้าหรับแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้จ้านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จ้านวน
5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ค้าถาม รวมเป็น 20 ค้าถาม เพื่อน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั งนี ใช้ แ บบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design
(Cambell, D. T., and Stanley, J. C., 1963) ซึ่งมีกลุ่มทดลองจ้านวนหนึ่งกลุ่ม และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ผลดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
สอบก่อนเรียน
ทดลอง
สอบหลังเรียน
T1
X
T2
เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน
X แทนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
ด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาจ้านวน 2 คาบ (100 นาที)
2. ชีแจงรายละเอียดการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนให้เข้าใจและให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามขันตอนที่ระบุในชุดกิจกรรม โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับชุดกิจกรรมคนละ 1 เล่ม
ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 ชุด แต่ในการท้ากิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขันตอนในชุดกิจกรรม โดยใช้เวลาในการทดลองจ้านวน
3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมเป็นเวลา 9 คาบ
4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนท้าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบโดยใช้สถิติพืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง เรีย น โดยใช้วิธี ทางสถิติ t-test for dependent sample (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นั ก เรี ย นจากคะแนนสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยใช้ วิ ธี ท างสถิ ติ t-test for dependent
sample วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จาก
การท้าแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วน้าข้อมูลมาค้านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนที่ได้จาก
แบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
ผู้ วิ จั ย ได้ น้ า ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ งประโยชน์ แ ละโทษของสารเคมี ที่ ส ร้ า งไปให้
ผู้ เชี่ ย วชาญจ้ านวน 3 ท่ านประเมิน แล้ ว น้ า ข้อมู ล ที่ไ ด้มาวิเ คราะห์ ผ ล โดยหาค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือ่ งประโยชน์และโทษของสารเคมีโดยผู้เชีย่ วชาญ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการประเมิน

0.00
0.58
0.58
0.58
0.58
1.00
1.15
0.58

ผลการ
ประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

0.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.00
0.58

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.58

มาก

( X ) S.D.

หน้าปกมีความเหมาะสม น่าสนใจ
5.00
ค้าชีแจงมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
4.67
เวลาที่ก้าหนดในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4.67
เนือหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.67
เนือหามีความถูกต้องเหมาะสม
4.33
เนือหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชันของนักเรียน
4.00
เนือหามีรายละเอียดที่เพียงพอ เข้าใจง่าย
4.33
เนือหามีความทันสมัย น่าสนใจ มีประโยชน์ และสามารถ
4.67
น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
เนือหามีการใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม
4.00
ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับระดับชันนักเรียน
4.67
รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
3.67
ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย
4.33
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนือหา
4.33
กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับชันของนักเรียน
4.67
กิจกรรมมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน 4.33
ขันตอนในการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบตั ิได้ 4.67
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมในการท้างานเป็นกลุ่ม 5.00
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
4.67
วิทยาศาสตร์
4.33
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกินกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึน
4.33
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลินเพลิน
4.77
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

0.58
มาก
0.60 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของ
สารเคมีโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.77 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60 ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีของนักเรียนกลุ่ม
ตัว อย่ าง จ้ านวน 30 คน จากการท้าแบบทดสอบจ้านวน 20 ข้อ (20 คะแนน) โดยเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
การทดสอบ

n

X

S.D.

ก่อนเรียน

30

12.07

3.08

หลังเรียน
30
16.30
* แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

∑D

∑ D2

t

127

731

8.98*

1.37

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 12.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.08 คะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 16.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.37 และ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
วิธีทางสถิติ t-test for dependent sample พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 30 คน จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4
ค้าถาม รวมเป็นจ้านวน 20 ข้อค้าถาม (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) แล้วน้าข้อมูลก่อนเรียนและหลัง
เรียนมาวิเคราะห์ ปรากฏผล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน

n

X

S.D.

30

34.10

8.98

หลังเรียน
30
49.40
* แตกต่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

∑D

∑ D2

t

474

9,074

11.70*

5.17

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 34.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.98 คะแนนหลั งเรียน มีค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ 49.40 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.17 และ เมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการ
แก้ปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลั งเรียน ด้ว ยวิธีทางสถิติ t-test for dependent sample
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พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
ประโยชน์และโทษของสารเคมี ปรากฏผล ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์
และโทษของสารเคมี
รายการประเมิน
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาที่ก้าหนดให้
3. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้น
4. กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
5. กิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. รูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ
7. ขันตอนในการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
8. เนือหามีความน่าสนใจ
9. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
10. ภาพประกอบมีความเหมาะสม
11. รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย
12. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
13. การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เครียด
14. มีความเข้าใจเนือหามากขึนเมื่อได้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
15. ความรู้ที่ได้รับสามารถไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวม

X

S.D.

4.37
4.24
4.24
4.28
4.41
3.38
4.28
4.55
4.48
4.38
4.48
4.41
4.21

0.49
0.50
0.50
0.52
0.57
0.56
0.53
0.57
0.51
0.56
0.51
0.63
0.66

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.41
4.62
4.38

0.50
0.50
0.55

มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี แสดงความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
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อภิปรายผล
ผลการประเมิ นคุณภาพชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ องประโยชน์ และโทษของสารเคมีโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ทังนีอาจเนื่องจากก่อนการสร้างชุดกิจกรรมนัน ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การออกแบบชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และ
สร้างอย่างมีระบบ เป็นขันตอน และมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มี
ภาพประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยท้าให้เข้าใจเนือหาให้มากขึน ด้วยเหตุนี จึงส่งผลให้ระดับการ
ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของโชติรส ตระกูลก้าเนิด และคณะ (2556) ที่พบว่าการสร้างชุดกิจกรรมโดยค้านึงถึงผู้เรียนเป็นส้าคัญและ
จัดท้าองค์ประกอบของชุดกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย และมีภาพประกอบเนือหาที่
เหมาะสม จะท้าให้ชุดกิจกรรมมีคุณภาพเหมาะสมต่อการน้าไปใช้กับนักเรียนได้
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์และโทษของสารเคมี มีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งอาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึนมีกิจกรรมทีฝ่ ึกให้นักเรียน
ได้อ่าน คิด วิเคราะห์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม เปิด
โอกาสให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ทังด้านเนือหาสาระ และทักษะ
การเรียนรู้ด้านต่างๆ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม แก้ปัญหาด้วยตนเองสามารถน้าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึนได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญทังด้านเนือหา การใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม กิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนือหา มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน กิจกรรมช่วยท้าให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความอยากรู้อยากเห็น สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ สอนสวัสดิ์ (2554) ที่พบว่า
ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึนเพื่อน้ามาใช้ให้สอดคล้องกับเนือหาวิชาตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตร เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ด้ วยตัวเอง ท้าให้เกิดทักษะในการแสวงหา
ความรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน และนอกจากนี ในแต่ละกิจกรรม ได้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองตามขันตอน
นั กเรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ดกิ จ กรรมวิ ทยาศาสตร์ เรื่ อง ประโยชน์ และโทษของสารเคมี มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมที่เน้น
สถานการณ์ปัญหาทีเ่ กี่ยวกับประโยชน์และโทษสารเคมี ซึ่งเป็นเนือหาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวัน กิจกรรม
ได้ก้าหนดขันตอนของการแก้ไขปัญหาอย่างมีล้าดับขันตอน ตังแต่การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การ
ก้าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหาและการตรวจสอบผลลั พธ์ ท้าให้นักเรียนได้ร่วมมือกันคิดแก้ปัญหาผ่ าน
กิจกรรมกลุ่ม ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้คิดวิเคราะห์ ได้น้าเสนอผล จึงท้าให้นักเรียนสนุกกับ
การท้ากิจกรรม นอกจากนีในแต่ละชุดกิจกรรมยังมีใบความรู้ประกอบการศึกษาค้นคว้า นักเรียนสามารถ
สื บค้นข้อมู ลเพิ่มเติ มจากใบความรู้ และมีเกร็ ดน่ ารู้ที่ ทันสมั ย มี ข่าวสาร สถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ชีวิตประจ้าวัน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนสนใจ และท้ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของวินุรักษ์ สุขส้าราญ (2553) ที่พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นกระบวน
การคิดที่มีความส้าคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับมนุษย์ในการด้าเนินชีวิต ดังนันบุคคลจึงต้องมี
ความรู้ ในการแก้ ปั ญหา นอกจากนี ความสามารถในการแก้ ปั ญหายั งขึ นอยู่ กั บปั จจั ยอื่ นๆ อี ก เช่ น
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ความสามารถของเชาว์ปัญญา การเรียนรู้และประสบการณ์เดิมอีกด้วย ที่มีการฝึกฝนอยู่เสมอ ซึ่งกาเย
(Gagne, 1970) ได้กล่าวว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัย
การเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องกันตังแต่สองประเภทขึนไปและใช้หลักการนันผสมผสานกัน
จนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์และโทษของสารเคมี
อยู่ ในระดั บความพึ งพอใจมาก โดยคะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.38 อาจเนื่ องมาจาก ชุ ดกิ จกรรมที่ สร้ าง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีเนือหาน่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของนักเรียน ขันตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรมมีล้าดับต่อเนื่อง และชัดเจน ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ และเกร็ดความรู้
ที่น่าสนใจ มีเนือหาเหมาะสมกับระดับชันของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ้าวันได้ เพราะในชุดกิจกรรมมีสถานการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องประโยชน์และโทษของ
สารเคมี ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ ใกล้ ตั ว นั กเรี ยนสามารถแก้ ปั ญหาและน้ าความรู้ ที่ ได้ ไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ นอกจากนีการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท้างานเป็นกลุ่ม ซึ่ง
ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกั น ได้มีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม ได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ท้าให้นักเรียนมีความสนใจเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
และสนุกสนานในการท้ากิจกรรมมากขึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชยากร เลิศอังกูร และคณะ (2558)
ซึ่งได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการ
ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท้ากิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรม ได้คิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ท้าให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพที่
แท้จริงของตนเอง ส่งผลให้นั กเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความพึงพอใจในการเรียน นอกจากนีใน
งานวิจัยนีมีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ ซึ่งสุกาญจนา อ้นบางใบ (2554) ได้กล่าวว่า ความ
พึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของผู้เรียน ความสนใจ ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งหนึ่ง รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ท้า
กิจกรรมเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงความรู้สึกออกมาว่า ชอบหรือไม่ชอบในกิจกรรมที่ท้า ความรู้สึก
จะมีผลต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวได้ โดยเชลเลย์ (Shelley, 1975) ได้ให้แนวคิดของความพึงพอใจ
โดยแบ่งความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ซึ่งความรู้สึกทุกชนิด
ของมนุษย์จะติดอยู่สองแบบนี ความรู้สึกทางบวก คือความรู้สึกที่เกิดขึนแล้วจะท้าให้มีความสุข ส่วน
ความรู้สึกทางลบคือความรู้สึกที่เกิดขึนแล้วท้าให้ไม่สบายใจ ความรู้สึกทังสองอย่างนีมีความสัมพันธ์กัน
ระบบความสัมพันธ์ของทังสองความรู้สึกเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึนเมื่ อ
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
จากเหตุผลดังกล่าว การน้าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีที่
สร้างขึน มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จึงท้าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมี อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมนันครูผู้สอนควรชีแจงและอธิบายถึงวิธีการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมและ
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส้าคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
1.2 ในชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจ้าวันด้วย ครูผู้สอนควร
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีให้เพียงพอ และให้พร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
1.3 ควรมีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึน และครูควรให้ค้าแนะน้าในการท้ากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้
แบ่งหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการครอบคลุมยิ่งขึน
2.2 ควรจัดท้าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นกิจกรรมทีเ่ สริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สารสนเทศ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2.3 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงาน ชินงาน สร้างนวัตกรรม โดย
เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
A STUDY ON ORGANIZATION FUNCTION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND
COMMUNICATION CENTER TO SUPPORT ONLINE DISTANCE LEARNING COURSES
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่
สนั บ สนุ น หลั กสู ตรการเรี ย นทางไกลออนไลน์ ในระดับอุด มศึกษา ใช้ระเบียบวิ ธีวิจัย เชิงคุ ณภาพ
กรณีศึกษา ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลออนไลน์ จ านวน 2 แห่ ง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาจ านวน 5 และ 1 คน ตามล าดับ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสั มภาษณ์จากแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยด้วยการตีความสรุปข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า (1)
ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 1 มีจานวน
5 ขอบข่ายงาน ซึ่ง เป็ น ขอบข่ายงานที่เ หมือ นกั บขอบข่า ยงานของกรณีศึ กษาที่ 2 ทั้ งหมด ได้ แก่
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุนผู้สอน
และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ (2) ขอบข่ า ยงานของศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาใน
ระดั บ อุ ดมศึ กษาของกรณี ศึก ษาที่ 2 มีจ านวน 15 ขอบข่ายงาน ซึ่ งมีเ พิ่ม เติม จากกรณีศึ กษาที่ 1
จานวน 10 ขอบข่ายงาน ได้แก่ การวางแผนโครงการ โครงสร้างการบริหารงาน การประสานงาน การ
จัดงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศ การรับสมัคร การติดตามผู้เรียน การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล
ABSTRACT
This research aims to study to the organization function of Educational
Technology and Communications Center (ETC center) to support Online Distance
Learning Courses (ODL courses) for Higher Education in Thailand. This research used
qualitative research methods by case studies of two ETC centers. The sample consisted
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of 5 executives and 1 staffs of ETC center. Data were collected through interviews of
semi-structured interviews. Data were analyzed with inductive interpretation summary.
The research found that have 2 forms: (1) the organization function of ETC center of
the case study 1 have 5 organization function which is the same of all the case studies
2 with 5 organization function: 1) technical infrastructure investments 2) e-Courseware
design 3) student support 4) teacher support and 5) to provide electronic help desk
and (2) the organization function of ETC center of the case study 2 have 15 organization
function by including the 5 organization function from the case study 1 as: 6) program
planning 7) organization structure 8) coordination 9) budgeting 10) public relations 11)
orientation 12) registration 13) user and tracking management 14) staff support and 15)
quality management of distance education.
คาสาคัญ
ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาทางไกล การเรียนออนไลน์ การเรียนทางไกล
ออนไลน์ อีเลิร์นนิง การศึกษาระดับอุดมศึกษา
Keywords
Educational technology and communication center, Distance learning, Online
learning, Online distance learning, E-learning, Higher education
ความสาคัญของปัญหา
สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งได้พยายามขับเคลื่อนตนเองด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเรียนรู้ ที่จะช่วยทาให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เติมเต็มศักยภาพทางการศึกษา
ก่อให้เกิดแนวคิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น เป็นการขยายหลักสูตรในลักษณะการเรียนออนไลน์ มาใช้เป็นแกนหลักอย่างเต็มหลักสูตร
คือมีการนาเสนอเนื้อหาแบบออนไลน์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดโดยไม่มีการเผชิญหน้า ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน (Allen & Seaman, 2005; Arabasz & Bake, 2003; Bates, 2005; Kocur & Kosc, 2009;
ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2549) ดังนั้ น สถาบันการศึกษาจึง ต้องดาเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและ
บริการ รวมทั้งให้การคาปรึกษาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
(พิษณุ ประจงการ, 2550; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549) ซึ่งงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาของแต่ละสถาบันจะมีความแตกต่างกันไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของแต่ละสถาบัน ใน
งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงขอบข่ายงานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการ
เรี ย นทางไกลออนไลน์ ที่ป รากฏโดยรวมว่ าคื อ ศูน ย์เ ทคโนโลยี และสื่ อ สารการศึก ษา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่ อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์
ให้เกิดความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถาบันการศึกษาจะมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมใน

64

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

ระดับหนึ่ ง แต่จากการวิจัยของนั กการศึกษาหลายท่านพบว่า สถาบันการศึกษาจานวนมากยังคง
ประสบปั ญหาในการเปิ ดหลั กสู ตรการเรี ย นทางไกลในลั กษณะออนไลน์ นี้ ซึ่ง เห็ น ได้จากผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่มีอัตราส่ วนน้ อยมากเมื่อเทีย บผู้ส มัครเข้าเรียน จึงทาให้จานวนรายวิชาของการเรียน
ออนไลน์ในประเทศไทยมีการเติบโตค่อนข้างช้ามาก และยังไม่มีรายงานการวิจัยบ่งชี้ชัดเจนว่าปัจจัย
ใดที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด การสู ญ หายของผู้ เ รี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (ปราวี ณ ยา
สุวรรณณัฐ โชติ , 2552) ดังนั้น การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จะนาไปสู่แนวทางการ
การดาเนินงานของหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย
ของการเรียนทางไกลออนไลน์ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยแนวคิด หลักการที่ได้จากการการวิเคราะห์เอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีศึกษา ตามแผนภูมิต่อไปนี้
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
สาหรับการเรียนทางไกลออนไลน์
(วิเคราะห์เอกสาร)
ขอบข่ายงาน
ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(สัมภาษณ์)

หลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(สัมภาษณ์)

ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในปัจจุบันสนับสนุนหลักสูตรการเรียน
ทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษางานใดบ้าง และมีวิธีการสนับสนุนอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกกรณีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัย คือ ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบันที่เปิด หลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลทางออนไลน์เป็นสื่อหลักหรือเต็มหลักสูตร และผ่านการรับรอง
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ผลการคั ด เลื อ กหลั ก สู ต รที่ น ามาใช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษามี จ านวน 2 หลั ก สู ต ร และถื อ ว่ า เป็ น
ประชากร ทั้งหมดของกรอบการวิจัย ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และกรณีศึกษาที่ 2
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาของ
กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง โดยกรณีศึกษาที่ 2 มีจานวนผู้บริหาร 5 คน และเนื่องจากกรณีศึกษาที่ 1 ไม่มี
ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ทาหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ โดยตรง
ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ขอบข่ายงานของหลักสูตรฯ ที่ดาเนินงานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
และนาไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรฯ จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
2.1 การศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของแต่ละ
กรณีศึกษา จากเอกสารและเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน ได้แก่ ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 1
และของกรณีศึกษาที่ 2
2.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานของศูนย์
เทคโนโลยี และสื่ อสารการศึกษาของแต่ล ะกรณีศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อคาถามให้
เหมาะสมในแต่ละกรณีศึกษา
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยการจดบันทึกและบันทึกเทปการสัมภาษณ์
กับผู้บริหารและ/หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ให้กับหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในแต่ละกรณีศึกษา
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละกรณีศึกษา โดยการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย ด้วยการตีความสรุปข้อมูล จัดลงในตารางเติมข้อความตามโครงสร้างข้อคาถาม
2.5 การคั ด เลื อ กงานของศู น ย์ เ ทคโนโลยี ฯ ให้ นั บ ทุ ก งานที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ไม่ ว่ า
ขอบข่ายงานนั้นจะปรากฏเฉพาะในกรณีศึกษาที่ 1 หรือปรากฏเฉพาะในกรณีศึกษาที่ 2 หรือปรากฏ
ในทั้ง 2 กรณีศึกษา
2.6 การนาผลที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.7 การสรุ ป ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา คื อ ขอบข่ า ยงานของศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา โดยนาข้อมูล
การศึ ก ษารายละเอี ย ด “การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา” ของแต่ ล ะ
กรณีศึกษามาสร้างข้อคาถามให้เหมาะสมในแต่ละกรณีศึกษา มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ประเด็นข้อ
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (ตามบริบทของแต่ละกรณีศึกษา) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของ
ผู้ให้สัมภาษณ์
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริห ารศูน ย์เทคโนโลยี การศึกษา จ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ความครอบคลุมของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งความเหมาะสมของภาษา
และการสื่อความหมาย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้สร้างคาถามนาเข้าสู่ประเด็นให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.1 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ มีการจดบันทึกและบันทึกเทปการสัมภาษณ์ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลได้อย่างเสรีตามความพึงพอใจ
4.2 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการสอบถาม
และการสังเกต
4.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยนามาสรุปและเรียบเรียงด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย ตีความ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
และสร้างข้อสรุปจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาของ
กรณีศึ ก ษาทั้ ง 2 แห่ ง พบว่ า ขอบข่ า ยงานของศู นย์ เ ทคโนโลยี แ ละสื่ อสารการศึ กษาที่ส นั บสนุ น
หลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 1 มีจานวน 5 ขอบข่ายงาน
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตร
กาเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่ 2 มีจานวน 15 ขอบข่ายงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปผลการศึกษาได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ปัจจัยหลัก (4)
ปัจจัยด้านการ
บริหารโครงการ

ปัจจัยด้านการ
ออกแบบการ
เรียนการสอน
ปัจจัยด้านบริการ
สนับสนุน

งานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
กรณีศึกษา กรณีศึกษา
ปัจจัยรอง (7)
ปัจจัยย่อย (15)
ที่ 1 (5)
ที่ 2 (15)
การวางกรอบการ การวางแผนโครงการ

ทางาน
โครงสร้างการบริหารงาน

การประสานงาน

การจัดงบประมาณ

การดาเนินงาน
การประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศ

การรับสมัคร

การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
()

ระบบจัดการการ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
()

เรียนรู้
การติดตามผู้เรียน

ทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนผูเ้ รียน
()

การสนับสนุนผูส้ อน
()

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ทรัพยากร
บริการให้ความช่วยเหลือ
()

อิเล็กทรอนิกส์
การประเมิน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
คุณภาพ
ทางไกล


ปัจจัยด้านการ
ประเมินผล
หลักสูตร
หมายเหตุ  คือ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ได้จากการศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
() คือ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ได้จากการศึกษาขอบข่ายงานของหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์

ผลการศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของแต่ละกรณีศึกษา มีดังนี้
1. ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่
1 มีจานวน 5 ขอบข่ายงาน ซึ่งเป็นขอบข่ายงานที่เหมือนกับขอบข่ายงานของกรณีศึกษาที่ 2 ทั้งหมด
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนผู้เรียน การสนับสนุน
ผู้สอน และการให้ความช่วยเหลือ
2. ขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกรณีศึกษาที่
2 มีจานวน 15 ขอบข่ายงาน ซึ่งมีเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาที่ 1 จานวน 10 ขอบข่ายงาน ได้แก่ การ
วางแผนโครงการ โครงสร้างการบริหารงาน การประสานงาน การจัดงบประมาณ การประชาสัมพันธ์
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การปฐมนิเทศ การรับสมัคร การติดตามผู้เรียน การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาทางไกล
อภิปรายผล
รูปแบบศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาหรับหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์
ของกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 มีขอบข่ายการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่เหมือนกันอยู่ 5 ขอบข่ายงาน ได้แก่ 1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 2) การออกแบบ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3) การบริการสนับสนุนผู้เรียน 4) การบริการสนับสนุนผู้สอน และ 5) การ
บริ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แสดงว่ า ขอบข่ า ยงานทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาทั้ ง 5
ขอบข่ายงานดังกล่าวนี้ มีความสาคัญยิ่งที่ต่อการดาเนินงานในหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ ซึ่ง
ขอบข่ายงานเหล่านี้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนองตอบความต้องการในด้านการผลิต การบริการ และ
การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสถาบั น การศึ ก ษา
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549) นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า ในกรณีศึกษาที่ 2 ได้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขึ้นมาเพื่อดาเนินการสนับสนุนหลักสูตรการ
เรียนทางไกลออนไลน์ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ มีขอบข่ายการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
รูปแบบแรกถึง 10 ขอบข่ายงาน ได้แก่ 6) การวางแผนโครงการ 7) การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
8) การประสานงาน 9) การจัดงบประมาณ 10) การประชาสัมพันธ์ 11) การปฐมนิเทศ 12) การรับ
สมัคร 13) การติดตามผู้ เรี ย น 14) การบริ ก ารสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และ 15) กลยุท ธ์การประเมิ น
คุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าขอบข่ายงานที่ขยายเพิ่มขึ้นมา ไม่ได้
เป็นไปตามแนวคิดของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แต่เป็นเสมือนการทางานของ “สถาบัน
การจัดการเรีย นการสอนทางไกล” ที่มีแนวโน้มจะเกิ ดมากขึ้นในอนาคต (เชาวเลิ ศ เลิ ศชโลฬาร,
2557: สัมภาษณ์; สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2557: สัมภาษณ์) จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนทางไกล
ออนไลน์ ของสถาบั น ตัว อย่ างเช่น มหาวิทยาลั ยแคนซัส ได้มีการจัดตั้ งศูนย์ The KU Center for
Online and Distance Learning ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ มีการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ของคณะวิชา ห้องสมุด
วีดิโอ บริการสนับสนุนผู้เรียน รวมทั้งเป็นศูนย์จัดการทดสอบออนไลน์อีก
จากการศึกษาพบว่า ด้วยลักษณะของการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะออนไลน์จึงจาเป็นที่
จะต้องมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนทาให้ส่งผลต่อการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สถาบันการศึกษาที่เปิดดาเนินการเรียนการสอน
ทางไกลออนไลน์จะต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก อีกทั้งปรากฏในการวิเคราะห์เอกสารว่าเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การการเรี ย นการสอนโดยรวมในหลั ก สู ต ร จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณในการลงทุน ให้ เ พีย งพอต่อ ความต้อ งการ ถือ เป็นค่าใช้ จ่ายที่สู ง แต่มีผ ลในระยะยาว
(Bacsich et al., 2009; Puri, 2012; กนกพร ฉั น ทนารุ่ ง ภั ก ดิ์ , 2553) ดั ง นั้ น การลงทุ น โครงสร้ า ง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีจะต้องมีกลยุทธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของ
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สถาบันการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง มีการเช่าซื้อบริการจากบริษัทเอกชน
ในลักษณะครบวงจร กล่าวคือนอกจากซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีแล้ว ยังได้ซื้อบริการทรัพยากรบุคคล เช่น
ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ทีมงานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพราะถือว่าบุคลากร
เหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความ
เชี่ ย วชาญในการดูแ ลโครงสร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยีแ บบครบวงจรจึ งเป็ นกลยุ ท ธ์ที่ ส นั บ สนุ นการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้กับหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ให้เกิดความ
คล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน และเนื่ อ งจากกรณี ศึ ก ษาทั้ ง 2 แห่ ง เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาเอกชนจึ ง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารงานให้ มี ร ายได้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะน ารายได้ ม าลงทุ น ในด้ า นต่ า งๆ ของ
สถาบันการศึกษาต่อไป การประเมินความคุ้มค่าทางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
จึงเป็นกลยุทธ์ที่ต้องมีการควบคุ มราคาให้เหมาะกับระบบต้นทุนตามวัตถุประสงค์ และสามารถลด
ต้ น ทุ น ได้ ด้ ว ย (Bates, 2005; Bacsich, etal., 2009; Puri, 2012) นอกจากนี้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 2555 ได้กาหนดให้สถาบันการศึกษาต้องจัดหา
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความสั มพันธ์สอดคล้องกับหลักสูตร จึงทาให้
สถาบันการศึกษามีกลยุทธ์ในการประเมินความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จะ
นามาใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ กานดา ว่องไวลิขิต (2555: สัมภาษณ์) กล่าวไว้
ว่า “ในเชิงธุรกิจการจ้างทีมงานภายนอกจะดีกว่าและมีต้นทุนที่ถูกกว่า ” ดังนั้น การเช่าซื้อบริการจาก
บริษัทเอกชนจึงส่งผลต่อการดาเนินการในหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การพิ จ ารณาเลื อกรู ป แบบของศู นย์เ ทคโนโลยี และสื่ อสารการศึกษาไปใช้ในการบริห าร
หลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดตั้งหน่วยงาน
และความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจากการศึกษาพบแนวทางการนาไปใช้ 3 แนวทาง
คือ
1. รูปแบบศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีการบริหารโดยหลักสูตรการเรียนทางไกล
ออนไลน์ เป็นรูปแบบที่หลักสูตรฯ มีการดาเนินการอย่างเบ็ดเสร็จครอบคลุมการทางานในทุกขอบข่าย
ของงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่วนใหญ่จะใช้บริการจากหน่วยภายนอก (Outsource)
เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการบริหารงาน ซึ่งมีจุดอ่อนคือเป็นไปได้ที่จะขาดผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง
2. รูปแบบของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีการบริหารงานโดยศูนย์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาของสถาบัน จะเป็นการทางานร่วมกันระหว่างหลักสูตรฯ และศูนย์เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ในกรณีที่ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของสถาบันมีความพร้อมในการ
สนับสนุนการบริหารงานของหลักสูตรฯ ตามขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่วน
ใหญ่จ ะมีทีมงานที่เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญทางด้านเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาไว้คอยสนั บสนุนการ

70

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

บริหารงานของหลักสูตรฯ เช่น ทีมผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทีมให้คาปรึกษาด้านการออกแบบการ
เรียนการสอน เป็นต้น
3. รูปแบบของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อ
บริหารหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์โดยเฉพาะของสถาบัน ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานกลางของ
สถาบันที่มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรฯ ในการกากับ ดูแล และควบคุมการดาเนินการของหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ได้รับความนิยมในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจั ยนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่
สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ แบบเต็มหลักสูตร คือเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีการ
เผชิญหน้ากันและมีการได้รับปริญญาที่มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับการเรียนในห้องเรียน ดังนั้นเพื่อให้
เกิดความครอบคลุมในการบริหารควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการเรียนทางไกลแบบ
ผสมผสานด้วย
2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการทาวิจัยครั้งต่อไปควร
การศึกษาในระดับอื่นด้วย เพราะอาจจะได้รูปแบบขอบข่ายการทางานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาที่แตกต่างออกไป เช่น ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง 1
FACTORS AFFECTING TO VOCATIONAL STUDENTS’ DROPOUT DECISION IN
CENTRAL VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE AREA 1
ปริญญา มีสุข
Parinya Meesuk
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1 และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 1 จ านวนทั้ ง สิ้ น 120 คน ที่ ไ ด้ ม าจากการค านวณขนาดตั ว อย่ า งจากโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
G*Power 3.1.9.2 และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ชนิ ดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวนทั้งสิ้ น 40 ข้ อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ผลการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
อยู่ในระดับน้อย เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เรียง
ตามล าจากมากไปน้อยดังนี้ การให้ ความสาคัญกับการศึกษาของครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ -0.456 เศรษฐสถานะ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.339 สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.208 ทัศนคติ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ -0.156 และการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ -0.136
ABSTRACT
This research aims to study 1) level of vocational students’ dropout decision
in Central Vocational Education Institute Area 1 and 2) effect of selected factors
towards vocational students’ dropout decision. Sample was, 120 vocational students
in Central Vocational Education Institute Area 1, computed from G*Power 3.1.9.2 which
sampling by multi-stage. Research instrument was a 5-Likert’s scale questionnaire (40
items). Data were analyzed by mean, standard deviation, and multiple regression
analysis.
Research results were as follow: level of vocational students’ dropout
decision was low and factors affecting to level of vocational students’ dropout decision
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were family’s importance given to education, socioeconomic, school environment,
attitude, and school instruction management, with coefficient -0.456, 0.339, 0.208, 0.156, and -0.136, respectively.
คาสาคัญ
นักเรียนอาชีวศึกษา ออกกลางคัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Keywords
Vocational Student, Dropout, Central Vocational Education Institute Area 1
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศกาลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งทา
ให้เกิดผลกระทบในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ทาให้ผู้ ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ
จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรมาทางานในตาแหน่งหน้าที่ต่ างๆ เป็นจานวนมาก รัฐบาลทุกสมัย จึงมุ่งเน้น
และให้ความสาคัญกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติเป็นภารกิจเร่งด่วน ทั้งนี้เนื่องจากทุกภาคส่ว น
ในสังคมต่างก็มีความตระหนักและยอมรับกันว่าการศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ให้ ส อดคล้ องกับ สภาพเศรษฐกิจ และสั งคมในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าคนในชาติได้รับการพัฒ นา
การศึกษาอย่างเหมาะสมก็จะสามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาติให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ดารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข (จรัญ ยินยอม, 2552; Ingholt et al., 2015)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศ โดยมุ่งการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสมรรถภาพใน
การประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือออกสู่ตลาดแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามการจัดการอาชีวศึกษาก็ยัง
ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ ด้านส่วนตัว
นั ก เรี ย น ตลอดจนโครงสร้ า งการบริ ห ารและระบบการจัด การภายในสถานศึ กษา เป็ นต้ น จาก
การศึกษาข้อมูลพบว่า สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดมากกว่า 400
แห่ง จาแนกเป็นวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี รวมทั้งวิทยาลัยที่เปิดทาการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวิชาซึ่งเรียกชื่อ
ตามลักษณะประเภทวิชาที่เปิดสอน มี นักเรียนส่วนหนึ่งประสบความล้มเหลว เช่น มีปัญหากับการ
เรียน ไม่ถนัดในประเภทหรือสาขาวิชาที่เรียน ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมเพื่อน
ใหม่ได้ ทาให้เกิดความเบื่อหน่า ย ไม่อยากเรียน ขาดเรียนบ่อย ในที่สุดก็ไม่ส ามารถสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนดได้ ทาให้เกิดสภาวะการออกกลางคันหรือออกก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
ความสูญเสียทางการศึกษา ทาให้การลงทุนของรัฐสูญเปล่า ที่ไม่สามารถผลิตกาลังคนออกมาได้ตามที่
ต้องการ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและครอบครัวของนัก เรียนเอง นอกจากนั้นยัง
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายด้าน เช่น ปัญหาการว่างงาน และปัญหาทางสังคม ปัญหาการออก
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กลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาจึงเป็นผลกระทบต่อการลงทุนจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกหัดตามบทเรียนหรือตามใบงานเบิกเงินเป็น
จานวนมาก เมื่อศึกษาสาเร็จตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ หาก
ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็จะทาให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา จากการศึกษาเอกสาร
ต่างๆ พบว่านักเรียนอาชีวศึกษามีจานวนผู้ออกกลางคันก่อนที่จะจบหลักสูตรเป็นจานวนมาก ทั้งที่
เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็ตาม ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกเป็น
จานวนมาก (จรัญ ยินยอม, 2552; จาเนียร สุมาริธรรม, 2550; รุ่งโรจน์ อาริยะ, 2552; สิงข์ จีนพงษ์,
2552; วัชรี ตระกูลงาม อาไพ อินทรประเสริฐ จิราพร รอดพ่วง และสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ, 2550)
จากรายการผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า ในปี 2557 สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้รายงานข้อมูลการออกกลางคันว่า มีนักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาทั้ง 421
แห่ง มีนักเรียนที่ออกกลางคันแล้วทั้งสิ้น 33,109 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557) คิดเป็น
ร้อยละ 13.03 ส่วนสาเหตุการออกกลางคันโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การมีผลการเรียนต่ากว่า
เกณฑ์ การขาดเรียนบ่อย ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาชู้สาว ตั้งครรภ์ ยาเสพติด เล่นการพนัน คบ
เพื่อนกลุ่มเสี่ยง การเรียนในสาขาที่ไม่ถนั ด ครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัวมีฐานะยากจน
ผู้ ป กครองไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษา การแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้จัดโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน โดยจาแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จัดอาจารย์ที่
ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้าน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก พร้อมทั้งรายงานพฤติกรรมและผลการ
เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยตั้งเป้าว่านักเรียนทุกคนต้องได้รับเยี่ยมบ้าน และจะมี นักเรียนออก
กลางคันไม่เกินร้อยละ 5 (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557; Ingholt et al., 2015;
Tas, Selvitopu, Bora, & Demirkaya, 2013)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน เพื่อวิเคราะห์ให้ได้ว่าการออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษาเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยใด โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนาไปกาหนด
นโยบาย และแนวทางแก้ไขปัญหาในการออกกลางคันเพื่อลดความสูญเปล่าทางการศึกษาที่จะส่งผล
ต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1
มีปัญหาการวิจัย 2 ประการ ได้แก่
1. นักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง 1 มีระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ออกกลางคันเป็นอย่างไร
2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง 1
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง 1 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขต
ภาคกลาง 1
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาเขต
ภาคกลาง 1
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง 1 มีวิธีการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังเสนอเป็นลาดับดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
(ปวช.) สังกัด สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จานวน 9 สถานศึกษา ได้แก่
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยอาชีว ศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ปทุ ม ธานี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พระนครศรี อ ยุ ธ ยา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสระบุ รี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา จานวนทั้งสิ้น 15,133 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)
กลุม่ ตัวอย่าง (sample)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาภาคกลาง 1 จานวน 2 สถานศึกษา ได้แก่
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จานวนทั้งสิ้น 107 คน ที่ได้มาจากการ
คานวณขนาดตัวอย่างจากโปรแกรมสาเร็จรูป G*Power 3.1.9.2 โดยการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตที่
พบว่าตัวแปรที่ศึกษาในครั้ งนี้ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจออกกลางคันในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึง
กาหนดค่าขนาดอิทธิพล (effect size) สาหรับการคานวณขนาดตัวอย่างเท่ากับ 0.15 ค่าความน่าจะ
เป็นของความคลาดเคลื่อน (err prob) เท่ากับ 0.05 ค่าอานาจการทดสอบ (power) เท่ากับ 0.99
และจานวนตัวแปรทานาย 5 ตัว เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)
การสุ่มตัวอย่า ง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนประชากร ตามขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมที่คานวณได้ นักวิจัยได้ออกแบบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยมีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ขั้น ที่ 1 สุ่ มเลื อ กสถานศึก ษา ใช้ การสุ่ ม อย่ างง่ ายด้ว ยวิธี การจับ สลาก กาหนดจานวน
ตัวอย่างในแต่ละสถานศึกษา สถานศึกษาละ 60 คน ทาให้ได้สถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้ง
นี้จานวน 2 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ซึ่งมี
ความครอบคลุมหลักสูตรสายอาชีวศึกษาทั้งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
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ขั้นที่ 2 สุ่มนักเรียน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ชั้นปีที่ศึกษาเป็นตัวแบ่ง ทาให้ได้ตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 จากนั้นสุ่มนักเรียนด้วย
การสุ่มอย่างง่ายจานวนระดับชั้นละ 20 คน แบบไม่เป็นสัดส่วน เพื่อให้ได้จานวนเท่ากันในทุกกลุ่ม ทา
ให้ได้ตัวอย่างใน 2 สถานศึกษารวมกันทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งมากกว่าค่าที่คานวณได้เล็กน้อย ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 กรอบการสุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 กรอบการสุ่มตัวอย่าง
สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รวมทั้งสิ้น

จานวนตัวอย่างนักเรียน ปวช.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม
20
20
20
60
20
20
20
60
40
40
40
120

เครื่องมือวิจัย
ในการวัดตัว แปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 1 ชุด มีข้อคาถามจานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จานวนพี่น้องที่กาลังศึกษา รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษาและอาชีพ
ของบิดามารดา จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ย วกับ ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจออกกลางคัน และความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปั จจัย ที่มีผ ลต่อการออกกลางคัน ของนักเรียน จานวน 30 ข้อ โดยมีการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวิจัยเป็นลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โครงสร้าง
ของตัวแปรที่ต้องการวัดจากนิยามเชิงทฤษฎี แล้วนามาเขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2 จากนิยามเชิงปฏิบัติการ นามาสร้างตารางโครงสร้างแบบสอบถาม (table of
specification)
ขั้นตอนที่ 3 สร้างข้อคาถามจากโครงสร้างแบบสอบถามจานวน 40 ข้อ
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยนาเครื่องมือฉบับ
ร่าง พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารของตั ว แปรทั้ ง หมดในการวิ จั ย และตารางก าหนดแผนผั งการสร้ างเครื่ องมื อวิ จั ย เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 2 ท่าน และด้านการจัดการอาชีวศึกษา 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาเกี่ยวกับความครอบคลุ มของเนื้อหา และความถูกต้องของข้อ
คาถามตามนิ ย ามเชิง ปฏิบั ติ การที่ก าหนดไว้ รวมถึงความถูกต้ องเหมาะสมของการใช้ภ าษาและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม โดยการพิจ ารณาจากค่าความสอดคล้ องของนิยามปฏิบัติการและข้อ
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คาถาม (IOC) ผลการพิจารณาพบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้ภาษา และ
การเพิ่มประเด็นในข้อคาถาม มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนอาชีวศึกษาจานวน 40 คน
เพื่ อ หาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้ า นความเที่ ย ง (reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยพิจารณาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่สูงกว่า
0.70 โดยข้อคาถามตอนใดมีค่าความเที่ยงต่ากว่า 0.70 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อคาถาม ผลการทดลองใช้
เครื่องมือ สามารถรายงานค่าความเที่ยงแบ่งเป็นรายตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรทัศนคติ
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.731
ตัวแปรเศรษฐสถานนะ
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.735
ตัวแปรการให้ความสาคัญกับการศึกษาของบิดามารดา
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.731
ตัวแปรการจัดการเรียนการสอน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.828
ตัวแปรสภาพแวดล้อม
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.716
ตัวแปรการตัดสินใจออกกลางคัน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.732
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ทาหนั ง สื อขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล ในการวิ จัย โดยใช้ แบบสอบถามถึ ง
สถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย
2. ประสานงานทาความชี้แจงความเข้าใจกับผู้ รับผิ ดชอบที่ช่ว ยเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
เนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีก ารเก็บรวบรวมข้อมูล
และกาหนดการนัดหมายสาหรับรับคืนแบบสอบถาม
3. ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์ให้
สถานศึกษาส่งแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วกลับมาทางไปรษณีย์หลังจากเวลาผ่านไป 3
สัปดาห์
4. ข้อมูลที่ได้รับกลับมีจานวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูลตัวแปรแต่ละตัวว่ามีลักษณะ
เช่ น เดี ย วกั น กั บ กลุ่ ม ประชากร และตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื้ องต้ น การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ที่ ใ ช้ มี ดั ง นี้
1) วิ เคราะห์ ส ถิ ติ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บจ านวนตั ว อย่ างในแต่ ล ะสถานศึ กษา ใช้ การวิ เคราะห์ ร้ อ ยละ
2) วิเคราะห์เพื่อศึกษาข้อมูลของตัวแปรในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตอบค าถามวิ จั ย โดยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (multiple
regression analysis) ด้วยวิธีการนาตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแบ่งการรายงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา และส่วนที่ 3 การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัว แปรที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน
อาชีวศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง
จากผลการสารวจพบว่าตัวอย่างประมาณร้อยละ 57 เป็นเพศหญิง และกระจายอยู่ในทุก
ระดับชั้นที่ศึกษาเท่ากันทั้งหมด ตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่
ต่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001-30,000 บาท รวมกันกว่าร้อยละ 85 ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด
ของหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 45 มีการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า ถัด
มาคือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างในการวิจัย
เพศ

ข้อมูล
ชาย
หญิง

รวม
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท
50,001 – 100,000 บาท
รวม
ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
หัวหน้าครอบครัว
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
51
69
120
51
52
14
3
120
55
14
20
11
10
7
3
120

ร้อยละ
42.50
57.50
100.00
42.50
43.33
11.67
2.50
100.00
45.83
11.67
16.67
9.17
8.33
5.83
2.50
100.00

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน
อาชีว ศึกษาอยู่ ใ นระดับ น้ อย มี ค่าเฉลี่ ย รวมเท่ากับ 1.76 (S.D.=0.80) และเมื่อพิ จารณาในแต่ล ะ
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ประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีการรายงานอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า
ค่า เฉลี่ย ของปั จจั ยที่ส่ งผลต่อการตัดสินในออกกลางคันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60 ถึง 4.16 โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การให้ความสาคัญกับการศึกษาของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
(S.D.=0.76) รองลงมาคือ ทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (S.D.=0.60) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ เศรษฐสถานะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (S.D.=0.80) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษา (n=120)
ตัวแปร
การตัดสินใจออกกลางคัน (Y)
ทัศนคติ (X1)
เศรษฐสถานะ (X2)
การให้ความสาคัญกับการศึกษาของครอบครัว (X3)
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา (X4)
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X5)

x̅
1.76
4.07
3.60
4.16
3.74
3.82

S.D.
0.80
0.60
0.80
0.76
0.83
0.71

ระดับ
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา
ก่อนดาเนินการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้
สถิติทดสอบ ประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เมื่อพิจารณาค่า p-value ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นพบว่ามีค่า p = .026, F = 5.313 และเมื่อพิจารณาภาวะร่วมเส้นตรงพหุจากค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งตัว แปรต้ น พบว่ าไม่ มี ตัว แปรใดสั ม พั นธ์ กั น สู ง เกิ น 0.9 และเมื่ อ
พิจารณาค่าค่า Tolerance และ VIF พบว่าไม่มีค่า Tolerance ใดต่ากว่า 0.05 และไม่มีค่า VIF ใดสูง
กว่า 10 และการตรวจสอบค่าความคงที่ของความแปรปรวน พบว่าค่า Levene’s test มีค่า p<.05
จากผลการตรวจสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ถดถอย
ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.785 และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ
0.616 แสดงว่าตัว พยากรณ์ ทุกตัว ร่ ว มกันอธิบายความแปรปรวนการตัด สิ นใจออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 61.60 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคัน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแปร
ค่าคงที่
ทัศนคติ
เศรษฐสถานะ
การให้ความสาคัญกับ
การศึกษาของครอบครัว
การจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
R=0.785, R2= 0.616
* หมายถึง p<.05

b
1.262
-0.120
0.230
-0.264

S.E.b
.634
0.058
0.036
0.044

-0.132
0.145

B
-0.156
0.339
-0.456

t
1.991*
2.209*
4.801*
6.458*

P
.049
0.042
0.000
0.000

0.125

-0.136

1.926

0.064

0.052

0.208

2.945*

0.027

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์สามารถนามาเขียนสมการ
ถดถอยทั้งในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.262 - 0.120(ทัศนคติ) + 0.230(เศรษฐสถานะ) - 0.264(การให้ความสาคัญกับการศึกษาของ
ครอบครัว) - 0.132(การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา) + 0.145(สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา)
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y = -0.156(ทั ศ นคติ ) + 0.339(เศรษฐสถานะ) - 0.456(การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาของ
ครอบครัว) - 0.136(การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา) + 0.208(สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา)
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐานพบว่า ปัจจัยที่ ส่งผลมากที่สุดคือ การให้ความสาคัญกับ
การศึกษาของครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.456 และส่งผลในทางลบ รองลงมา
คื อ เศรษฐสถานะ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ เ ท่ า กั บ 0.339 ถั ด ไปคื อ สภาพแวดล้ อ มของ
สถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.208 ถัดไปคือ ทัศนคติ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ 0.156 และส่งผลในทางลบ และปัจจัยที่มีค่าอยู่ในลาดับสุด ท้ายและไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ
0.136 และส่งผลในทางลบเช่นเดียวกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนอาชีวศึกษามีการตัดสินใจออกกลางคันในระดับน้อย และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เรียงลาดับตามระดับการส่งผลจาก
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มากที่ สุ ด ไปน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาของครอบครั ว เศรษฐสถานะ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ทัศนคติ และการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัย
ที่น่าสนใจมาอภิปราย ดังนี้
1. การที่นักเรียนอาชี ว ศึกษามีการตัดสิ นใจออกกลางคันในระดับน้อย นั้นแตกต่างจาก
การศึกษาของเชาวรัตน์ เมืองแมน (2552) พบว่า นักเรียนมีแนวโน้มในการออกกลางคันที่สูงมาก
โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 1 และค่อยๆ ลดลงในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่สาคัญจาก
การศึกษาของเชาวรัตน์ เมืองแมน คือการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ไม่มีที่ปรึกษา และมี
ปัญหาการติดเพื่อนผนวกกับมีความรักในวัยเรียนเป็นสาเหตุสาคัญของการออกกลางคัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ความเห็ น ว่าสถานการณ์ปั จ จุบั นของการจัดการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับปัญหาการออก
กลางคันเป็นลาดับต้นๆ เห็นได้จากการมีนโยบายที่เน้น การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การส่งเสริม
การเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล มีการวิจัยแก้ปัญหาการออกกลางคัน การวางแผนของสถานศึกษา
เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา การจูงใจให้เรียน
อาชีวศึกษา การให้ทุนการศึกษา รวมถึงการสร้างทัศนคติในการเรียนอาชีวศึกษาให้ดีขึ้น (รุ่งโรจน์
อาริยะ, 2552) จึงเป็นเหตุให้ผลการศึกษาในปัจจุบันนักเรียนอาชีวศึกษาที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย
แสดงความคิดเห็นในการตัดสินในออกกลางคันในระดับที่น้อย
2. จากผลการวิจัยที่พบว่าการให้ความสาคัญกับการศึกษาของครอบครัว ทัศนคติ และการ
จั ดการเรี ย นรู้ ของสถานศึกษา ที่มีอิท ธิพลในทางลบหมายถึ ง การที่ ครอบครัว ให้ ความส าคัญกั บ
การศึกษาที่ดี การที่นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ดี จะ
ส่งผลให้การตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนจะน้อยลง ต่างจากอิทธิพลของเศรษฐสถานะและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีอิทธิพลในทางบวก ซึ่งหมายถึง หากครอบครัวของนักเรียนมีฐานะ
ดีและอยู่ในสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสในการตัดสินใจออกกลางคัน
เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย อภิ ป รายถึ ง ประเด็ น ดั ง กล่ า วได้ ว่ า การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาของ
ครอบครัวที่มีอิทธิพลทางลบสูงต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ครอบครัวที่ทาหน้าที่ขัดเกลา อบรม ดูแล ที่ จะทาให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การตั้งใจ มี
แรงจูงใจในการเรียนที่ดี (เชาวรัตน์ เมืองแมน, 2552) ทาให้การคิดที่จะเลิกเรียน หรือคิดที่จะออก
กลางคันจึงเกิดขึ้นได้น้อย นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการที่ครอบครัวมีเศรษฐ
สถานะสูงกลับมีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียน ซึง่ หมายถึงการที่นักเรียนมี
ฐานะดีจะมีการตัดสินใจออกกลางคันสูงตามไปด้วย ทั้งนี้ เป็นเพราะการที่ครอบครัวมีฐานะดี ทาให้
นั กเรี ย นมี กาลั ง ที่จ ะท ากิ จ กรรมอื่น ในทางลบที่ สู ง ตามไปด้ ว ยเช่น กัน ประกอบกั บการเรี ยนสาย
อาชีวศึกษาไม่เข้มงวดเรื่องเวลาเรียนมากนัก ทาให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการ
เรียนได้มากกว่านักเรียนสายสามัญ การที่นักเรียนมีเวลาและมีฐานะดีจึงเป็นผลให้นักเรียนมีโอกาส
เสี่ยงที่จะไม่สนใจเรียนจนเกิดปัญหาการออกกลางคันได้ในที่สุด ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
เอกบุตร อยู่สุ ข (2549) ที่พบว่า นักเรียนที่ฐานะดีที่มีการนัดเพื่อนเป็นกลุ่มสั งสรรค์จะมีการออก
กลางคันที่สูงเช่นกัน แต่ แตกต่างจากการศึกษาของ เชาวรัตน์ เมืองแมน (2552) และจรัญ ยินยอม
(2552) ที่พบว่าครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีจะมีอัตราการออกกลางคันสูงกว่าครอบครัวที่มีฐานปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้เห็นได้ว่าการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษามีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสาหรับการนา
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. การที่พบว่านักเรียนอาชีวศึกษามีแนวโน้มในการตัดสินใจออกกลางคันที่น้อย นับว่าเป็น
แนวโน้มที่ดีจึงควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น
2. การส่งเสริมด้านการอาชีวศึกษาควรเริ่มที่การให้ความสาคัญกับการศึกษาของครอบครัว
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สาคัญและมีอิทธิพลสูงที่สุด การพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงควร
กระตุ้นการเห็นคุณค่าของการอาชีวศึกษาโดยเน้นที่การให้ ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อ
การศึกษาอาชีวศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตาบลสองคลอง
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL
OF SUFFICIENCY ECONOMY AND PRACTICE LEVEL OF SUFFICIENCY ECONOMY IN
SONG KLONG SUB DISTRICT COMMUNITY, BANGPAKONG DISTRICT,
CHACHOENGSAO PROVINCE
ปัทมา โกเมนท์จารัส
Pattama Komenjumrus
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ของการวิจั ย ครั้งนี้ คือ 1) เพื่ อศึกษาระดับ ความรู้ เกี่ยวกับ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียง ของชุมชนตาบลสองคลองอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การดาเนิ น ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาพรวม กับ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพ
หลัก รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การด าเนิ น ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยง กับ ระดับ ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เศรษฐกิ จ
พอเพียงในภาพรวม โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้การวิจั ยเชิงสารวจ ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติขั้นพื้นฐาน และการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจั ย พบว่า 1) กลุ่ มตัว อย่ างส่ วนใหญ่ มีระดับความรู้ เกี่ยวกับแนวคิด เศรษฐกิ จ
พอเพียง ในภาพรวมในระดับมาก 2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับ มาก 3) ระดับ ความรู้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงในภาพรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ
ศาสนา ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และ
รายจ่ายต่อเดือนที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ 4) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนิน ชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ในด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้ อม ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ABSTRACT
The purposes of this study were: 1) to study the knowledge level of
sufficiency economy in Songklong sub district community, Bangpakong district,
Chachoengsao province, 2) to study the practice level of sufficiency economy in
Songklong sub district community, Bangpakong district, Chachoengsao province, 3) to
study the relationship between overall knowledge level of sufficiency economy and
gender, age , religion, education level, marriage status, family status, main occupation,
revenue per month and expenditure per month and 4) to study the relationship
between practice level of sufficiency economy and overall knowledge level of
sufficiency economy. This research is quantitative research using a survey research
method and questionnaire to collect data. The sample size included 384 people. The
data were statistically analyzed by using basic statistics and tested by chi-square.
The results indicated that 1) most people of the sample group had a high
overall knowledge level of sufficiency economy, 2) most people of the sample group
had a high practice level of sufficiency economy which consisted of body and mind
practice level, economic practice level, social practice level and environmental
practice level, 3) the overall knowledge level of sufficiency economy did not affect
the gender, age, religion, education level, marriage status, family status, main
occupation, revenue per month and expenditure per month at the level significant
0.05. and 4) the practice level of sufficiency economy which consisted of body and
mind practice level, economic practice level, social practice level and environmental
practice level did not affect the overall knowledge level of sufficiency economy at
the level significant 0.05.
คาสาคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง สองคลอง ฉะเชิงเทรา
Keywords
Sufficiency Economy, Songklong, Bangpakong
ความสาคัญของปัญหา
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทยได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
ประเทศในการให้ประเทศมีความเจริญเติบโตเป็นหลัก จนกระทั่งในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทางส านั ก งาน
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ทาการอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นปรัชญาในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ดังกล่าว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นหลักที่ยึดหลักทางสายกลาง โดยจะอยู่บนพื้นฐานของ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการใช้ความรู้ และคุณธรรม ซึ่งหลัก
ดังกล่ าวจะสามารถน าพาประเทศให้ รอดพ้น จากวิกฤต ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒ น์ ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว สามารถนามาปฏิบัติได้ไม่ใช่
เฉพาะในหมู่ของคนจนหรือเกษตรกรเท่านั้ น แต่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับบุคคลทุกระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับประเทศ โดยความพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครอบครัว จะมุ่งเน้น ไปที่การดาเนิ นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีความประหยัด รู้จักดูแล
สุขภาพ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในด้านความพอเพียงระดับชุมชน จะมุ่งเน้นไปที่การ
รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ การรวมกลุ่มอาชี พ การช่วยดูแลรักษาความสงบและ
ความสะอาด เป็นต้น สาหรับความเพียงพอในระดับองค์กร เช่น ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน จะ
เป็นการมุ่งเน้นในการแสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐาน ของการแบ่งปันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
อย่างเหมาะสมและเป็ น ธรรม ทั้งลู กค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้ น และพนักงาน และส าหรับความพอเพียงใน
ระดับประเทศ จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งมีการวางรากฐานให้ประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนจน
เป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2550)
จากความสาคัญและประโยชน์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เนื่องจากในชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชนที่มีอาชีพหลัก ในการทาประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า อาชีพรองคือ รับจ้างการตัดเย็บเสื้อผ้า (องค์การบริหารส่วนตาบลสองคลอง, 2558) ประกอบ
กับผู้วิจัยได้ไปทาโครงการบริการวิชาการโดยไปทาการบรรยายให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนในชุมชนดังกล่าว และการไปในครั้งนั้นทาให้ทราบว่าผู้นาของชุมชนได้มีการ
รณรงค์ให้ประชาชนของชุมชนมีการดาเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
ผู้นาของชุมชนจะมีการอบรมให้ความรู้ การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนของชุมชนอยู่เป็นประจา ดังนั้น ในการนี้ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะทาการวิจัย
เพื่อจะศึกษาถึงระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตาม
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพัน ธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม กับ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพ
หลัก รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ
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การดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม ของชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่าประชาชนของชุมชนดังกล่าวจะมีการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้มากน้ อยเพียงใด ตลอดจนสามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตและพัฒนาตนเองของชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร
2. ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตาบลสองคลอง
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอย่างไร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม กับ เพศ
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือ น
และรายจ่ายต่อเดือน เป็นอย่างไร
4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตาบลสองคลอง อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน
ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
กับ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อ
เดือน และรายจ่ายต่อเดือน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างระดั บ การปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิต ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง กับ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
วิธีดาเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตาบลสอง
คลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจะใช้กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาที่มีการปรับมาจากงาน
วิจัยของ สริญญา อติแพทย์ (2551)ซึ่งมีกรอบการวิจัยดังนี้
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ระดับความรู้ของแนวคิด
ข้อมูลทั่วไป

เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับการ

เพศ

ด้านความหมาย

อายุ

ด้านองค์ประกอบความ

แนวคิด

ศาสนา

พอประมาณ

เศรษฐกิจ

ระดับการศึกษา

ด้านองค์ประกอบความมี

พอเพียง

สถานภาพสมรส

เหตุผล

ด้านร่างกาย

สถานภาพใน

ด้านองค์ประกอบความมี

และจิตใจ

ครอบครัว

ภูมิคุ้มกันที่ดี

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

ด้านองค์ประกอบความ

ด้านสังคม

รายได้ต่อเดือน

รอบรู้

ด้าน

รายจ่ายต่อเดือน

ด้านองค์ประกอบความมี

สิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตาม

คุณธรรม
ด้านประโยชน์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
นิยามศัพท์
1. ความพอประมาณ หมายถึง การมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การรู้จักแบ่งปัน
ไม่เอาเปรียบคนอื่นและไม่เอาเปรียบสังคม มีความพอใจในการกินอยู่แบบไทยๆ และภูมิใจในการใช้ของ
ใช้แบบพื้นบ้าน (เสรี พงศ์พิศ, 2550) ในงานวิจัยนี้จะใช้ในความหมายของ การมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การรู้จักแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบคนอื่นและไม่เอาเปรียบสังคม มีความพอใจในการกิน
อยู่แบบไทยๆ และภูมิใจในการใช้ของใช้แบบพื้นบ้าน
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ การกินอยู่อย่างมีข้อมูล
(เสรี พงศ์พิศ, 2550) ในงานวิจัยนี้ใช้ในความหมาย การตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ การกิน
อยู่อย่างมีข้อมูล
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3. ความมีภูมิคุ้มกันในตัว หมายถึง การมีความมั่นคงในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น (เสรี พงศ์พิศ,
2550) ในงานวิจัยนี้จะใช้ในความหมายการมีความมั่นคงในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น
4. คุณธรรม หมายถึง ความกตัญญู ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้าใจ มี
ความเกรงกลัวต่อการกระทาความชั่ว (เครือข่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม, 2558) สาหรับ
ในงานวิจัยนี้จะนิยามคุณธรรมในความหมายของ ความซื่อสัตย์ การมีน้าใจและมีความเกรงกลัวต่อการ
กระทาความชั่ว
5. ความรอบรู้ หมายถึง ความรู้ในหลักวิชาการต่างๆ อย่างถูกต้อง
6. ประโยชน์ หมายถึง การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงทาให้ครอบครัวมีเวลาต่อกัน ทาให้เกิด
การลดปัญหาอาชญากรรม และทาให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชากรในชุมชนตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีจานวนทั้งสิ้น 9,084 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลสองคลอง, 2558)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรการคานวณของ Taro Yamane (1973) ซึ่งจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจานวนทั้งสิ้น 384 คน
เครื่องมือที่นามาใช้ในการวิจัย จะใช้แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งจะมีสามส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลระดับปฏิบัติเกี่ยว
กับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล จะท าการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล และประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จะทาการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติ
ความถี่ ค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะทาการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติความถี่ ค่าร้อยละ
ในด้านของการแปลผลระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง จะกาหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลผลขององค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบด้านความรู้
ด้านความหมาย
ด้านความพอประมาณ
ด้านความมีเหตุผล
ด้านการมีภูมิคมุ้ กันที่ดี
ด้านความรอบรู้
ด้านคุณธรรม
ด้านประโยชน์

จานวนทั้งหมด (ข้อ)
3
4
3
4
3
3
3

ตอบถูก
ระดับความรู้มาก (ข้อ)
ระดับความรู้น้อย(ข้อ)
2-3
1
3-4
1-2
2-3
1
3-4
1-2
2-3
1
2-3
1
2-3
1
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ในด้านภาพรวมของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถวิเคราะห์ดังนี้
ระดับความรู้
ตอบถูก
มาก
12-23 ข้อ
น้อย

1-11 ข้อ

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลระดับปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะทาการวิเคราะห์ โดยใช้
ค่าสถิติความถี่ ค่าร้อยละ
ในด้านของการแปลผลระดับปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะกาหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลผลขององค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนทั้งหมด
(ข้อ)

ด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

7
10
5
7

ตอบถูก
ระดับปฏิบัติมาก (ข้อ) ระดับปฏิบัติน้อย(ข้อ)
4-7
6-10
3-5
4-7

1-3
1-5
1-2
1-3

ส่วนที่ 4 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว
อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน จะทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์
2. การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ ระดับปฏิบัติด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม กับ
ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมจะทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์
สาหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์คือ ค่าสถิติ ไคสแควร์ ซึ่งมีสูตรดังนี้
𝑟

𝑥

2

=

𝑐

∑∑
𝑖=1 𝑗=1

เมื่อ 𝑂𝑖𝑗
𝐸𝑖𝑗
r
c

(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗 )2
𝐸𝑖𝑗

= จานวนความถี่ของข้อมูลที่มีลักษณะที่ i ของตัวแปร
ที่หนึ่ง และมีลักษณะที่ j ของตัวแปรที่สอง
= ความถี่หรือจานวนที่คาดไว้ของลักษณะที่ i ของตัว
แปรทีห่ นึ่ง และมีลักษณะที่ j ของตัวแปรที่สอง
= จานวนลักษณะของตัวแปรที่หนึ่ง
= จานวนลักษณะของตัวแปรที่สอง
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ผลการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยนี้สามารถทาการสรุปผลการวิจัยได้เป็น 4 ประเด็น คือ 1) ระดับความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนิน ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่มี
ต่อ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อ
เดือน และรายจ่ายต่อเดือน 4) การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ ระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
1) ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของระดับความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.8 และในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.2
2) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพิจารณาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จะทา
การพิจารณาในด้านของร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้านของสิ่งแวดล้อม
ในด้านร่างกายและจิตใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 98.2 และในระดับที่น้อยคิดเป็นร้อยละ 1.8
ในด้านเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 97.1
และในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.9
ในด้านสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 98.2
และในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.8
ในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 96.9
และในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.1
ตารางที่ 3 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับปฏิบัติการดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มา : จากการคานวณ

ระดับมาก
377 (98.2%)
373 (97.1%)
377 (98.2%)
372 (96.9)

ระดับน้อย
7 (1.8%)
11 (2.9%)
7 (1.8%)
12 (3.1%)

รวม
384 (100%)
384 (100%)
384 (100%)
384 (100%)
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3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3.1) การทดสอบความสัมพั น ธ์ข องระดับความรู้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงใน
ภาพรวมที่มีต่อ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก
รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่มีต่อ
เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และ
รายจ่ายต่อเดือน พบว่า ระดับความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ศาสนา
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยทีค่ ่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 0.493, 3.383, 0.356, 5.928, 0.312, 0.105, 4.850,
2.317 และ 4.030 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมที่มีต่อ
สถานภาพส่วนบุคคล
สถานภาพส่วนบุคคล

ชาย
หญิง
รวม
ต่ากว่า 40 ปี
40 ปีขึ้นไป
รวม
พุทธ
อื่นๆ
รวม

ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
น้อย
มาก
เพศ
10
153
10
211
20
364
อายุ
4
148
16
216
20
364
ศาสนา
18
310
2
54
20
364

รวม

2

P value

163
221
384

0.493

0.483

152
232
384

3.383

0.066

328
56
384

0.356

0.551
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
สถานภาพส่วนบุคคล

ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกว่าประถมศึกษา
รวม
สมรส
อื่น ๆ
รวม
หัวหน้าครอบครัว /
คู่สมรสของหัวหน้า
ผู้อาศัยและอื่นๆ
รวม

ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
น้อย
มาก
ระดับการศึกษา
6
42
6
145
8
177
20
364
สถานภาพสมรส
11
223
9
141
20
364
สถานภาพในครอบครัว
12
205
8
20

เกษตรกรรม
รับจ้าง/พนักงานบริษัท
/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
และอื่นๆ
รวม

2
8

20

ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาท ขึ้นไป
รวม

5
10
2
3
20

10

159
364
อาชีพหลัก
52
213
99
364
รายได้ต่อเดือน
110
172
57
25
364

รวม

2

P value

48
151
185
384

5.928

0.052

234
150
384

0.312

0.576

0.105

0.746

384

4.850

0.088

115
182
59
28
384

2.317

0.509

217
167
384
54
221
109
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
สถานภาพส่วนบุคคล

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 บาท ขึ้นไป
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
น้อย
มาก
รายจ่ายต่อเดือน
2
77
12
157
4
112
2
18
20
364

รวม

2

P value

79
169
116
20
384

4.030

0.258

3.2) การทดสอบความสัม พั น ธ์ ของระดับ การปฏิ บั ติเกี่ย วกับ การดาเนิ น ชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของระดั บการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อ ระดับ
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม และในด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่ ระดับนัยสาคัญ
0.05 โดยมีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 0.392, 0.622, 0.392 และ 0.245 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องระดั บ การปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
ระดับความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม
น้อย
มาก
รวม

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
น้อย

รวม

2

P
value

20
364
384

0.392

0.531

มาก

ด้านร่างกายและจิตใจ
0
20
7
357
7
377
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ระดับความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
น้อย
มาก

รวม

2

P
value

20
353
373

20
364
384

0.622

0.430

20
357
377

20
364
384

0.392

0.531

19
353
372

20
364
384

0.245

0.621

ด้านเศรษฐกิจ
น้อย
มาก
รวม

0
11
11
ด้านสังคม

น้อย
มาก
รวม

0
7
7
ด้านสิ่งแวดล้อม

น้อย
มาก
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

1
11
12

อภิปรายผล
จากการศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ผลงานวิจัยดังกล่าวมีทั้งส่วนที่สอดคล้องและ
ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยท่านอื่น โดยในส่วนที่สอดคล้องกันนั้น จะมีส่วนที่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของสริ ญ ญา อติแพทย์ (2551) ซึ่งท าการศึกษาการดาเนิ นชี วิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงของ
คณะท างานแผนชีวิตชุมชน กรณี ศึกษาชุมชนขยายผลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของผู้วิจัย ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ มากเช่ น กั น และในส่ ว นของ
ผลงานวิจัยของดวงตา สราญรมย์ (2556) ได้ทาการศึกษาการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบึงบัว ตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับการปฏิบัติที่มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของผู้วิจัย
ที่ทาการศึกษาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ล้วน
แล้วแต่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งสิ้นเช่นกัน สาหรับผลงานวิจัยในส่วนที่ไม่สอดคล้องกันนั้น
จะเป็นส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร นั่นคือผลงานวิจัยของสริญญา อติแพทย์ (2551)
พบว่า ระดั บ ความรู้เกี่ย วกั บ แนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพี ยงมีค วามสั ม พั นธ์กั บระดั บปฏิ บั ติ ตามแนวคิ ด
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เศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ และในด้านสังคม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในส่วนผลงานวิจัย
ของเอื้ อ งทิ พย์ เกตุ กราย (2551) ซึ่ ง ท าการศึ ก ษา การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
ชีวิ ต ประจ าวัน ของประชาชน ต าบลคลองพระอุ ด ม อ าเภอปากเกร็ ด จั งหวัด นนทบุ รี พ บว่ า การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันของประชาชนในตาบลคลองพระอุดม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจาแนกตามล าดับการศึกษา อายุ อาชีพ แหล่งความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และในส่วนของผลงานวิจัยของนภาพรรณ วงศ์มณี (2553) ซึ่งทาการศึกษาการนา
แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต ของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชน
ทรายทอง ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การนาแนวปฏิบัติตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้โดยรวมแตกต่างไปตามระดับการศึกษา ระดับความรู้ และความเข้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแตกต่างจาก
ผลงานของผู้วิจัย นั่นคือ ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก รายได้ต่อ
เดือน และรายจ่ายต่อเดือน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมไม่แตกต่างกันระหว่าง เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
สถานภาพในครอบครั ว อาชีพ หลั ก รายได้ ต่อเดื อน และรายจ่ายต่อ เดือ น ที่ระดับ นั ยส าคัญ 0.05
นอกจากนี้ ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและ
จิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านสั งคม และในด้านสิ่ งแวดล้อม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านเศรษฐกิจ ในด้าน
สังคม และในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งสืบเนื่องมาจากผู้นาของชุมชนมีการนาแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใช้ในการดาเนินชีวิตที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีการจัดอบรมความรู้ที่
เกี่ยวกับการนาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพี ยงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตให้กับประชาชนใน
ชุมชนตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถที่จะนาผลการวิจัยไป
ใช้ในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 1) ด้านร่างกายและจิตใจ อาทิ การใช้ชีวิตอย่างสมถะ การไม่ใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหา 2) ในด้านของเศรษฐกิจ อาทิ การลดค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าน้ามัน ค่าโทรศัพท์
การหาซื้อข้าวของเครื่องใช้ในราคาที่เหมาะสมแก่ฐานะ การลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวใน
บ้ าน การไม่ ก่อ หนี้ จ นเกิ น ความสามารถที่ จ ะจ่าย 3) ในด้านสั งคม อาทิ การร่ว มกับ ชุ มชนในการ
รวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การมีส่วนร่วมเสียสละแรงกายในการบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน การ
คอยเป็ น หู เป็น ตาดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน และ 4) ในด้านสิ่ งแวดล้ อม อาทิ การทาเป็น
ตัวอย่างของการนาเศษสิ่งของเหลือใช้นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ การมีส่วนร่วมใน
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การรณรงค์ให้ชุมชนจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง การมีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้ทั้งในบ้านและชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษางานวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถที่จะทาการศึกษาระดับปฏิบัติการดาเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาจจะทาการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนต่าง ๆ ในอาเภอเดียวกัน ก็จะทาให้เห็น
ภาพที่กว้างไกลมากขึ้น นอกจากนี้ก็อาจจะทาการศึกษาโดยการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติอื่นๆ เช่น ค่าสถิติ ttest และค่าสถิติ f-test ก็จะทาให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึง่ จะทาให้
เห็นภาพที่ชัดเจนในหลากหลายมิติมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่อ
การวิจั ย มี วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ตามการรับรู้ของนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ กฎหมาย 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ ในการฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ กฎหมาย โดยใช้วิ ธีวิจัย แบบผสานวิธี กลุ่ ม ตั ว อย่างเป็ น นั ก ศึก ษาหลั ก สู ต ร
นิติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษาที่ 2/2557
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย โดยมีจานวน 1 ตอนเรียน รวมจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 75 คน และผู้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานให้กับนักศึกษา 75 คน รวมแบบสอบถาม
จานวน 150 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก
นักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานให้ กับ
นักศึกษา รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา จานวน 10 คน โดยวิธีเจาะจง
ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิ ติ ศ าสตร์ ในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ กฎหมาย ซึ่ งเป็ น แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพื่อใช้สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการวิจัย
พบว่า
1. คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องนั กศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติศ าสตร์ในการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย ตามการรับรู้ของนักศึกษา และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
2. คุณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ของนัก ศึกษาหลั ก สู ตรนิ ติศาสตร์ในการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย จาแนกตามผู้ฝึกและนักศึกษา ระดับความคิดเห็นนักศึกษากับความคิดเห็นผู้ฝึกของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
โดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกั น และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
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จรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน และด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ABSTRACT
The purposes of This research were. 1) to study the desired characteristic of
law students for Field Experience Internship from the perspective of the
organizations who provides the internship and the interned student themselves. and
2) to compare the desired characteristics found from the two sample groups using
the mixed-method, consisting of both qualitative and quantitative methods. A mixedmethod is used in this research to the two sample group. The first is the group of 75
undergraduates attending Law Program of the Faculty of Humanities and Social
Sciences, Suan Dusit University and the second is the group of 75 representatives of
the organizations, both governmental and private, who provide internship program to
the students. These samplers are requested to fill 150 questionnaires in line with
means of purposive sampling. In addition, ten representatives of the organization
were purposively interviewed. The questionnaire and the interview script are
developed by researchers. Data analysis includes descriptive and reference statistics.
Two major findings are as follows:
1. The desired characteristics of law students for field experience
internship from the perspective of the interned student and the interning
organization representatives overall are at the highest level.
2. The resulting desired characteristics of law students for field
experience internship in law found from both groups of students and representative
of organization that students interned at are largely similar. Ethics, morality, legal
professional ethics, fundamental working skills and legal knowledge are perceived
equally important for the field experience internship.
คาสาคัญ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Keywords
Desired Characteristic, Law Student, Field Experience Internship
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ความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรีย นการสอนตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ในการจัด
การศึกษาจึงจาเป็น ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่ อให้สนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้
ผู้สอนต้องให้ความสาคัญกับผู้เรียนมากที่สุดโดยการศึกษาถึงวิธีการสอนและวิธีการเรียนของผู้เรียนใน
รู ป แบบใหม่ ๆ เพื่ อ นามาใช้ ในการแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น ทั้ ง นี้ เน้ น ให้ ผู้ ส อนสามารถน า
กระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยกาหนดไว้ในมาตรา 24(5) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภท
ต่างๆและมาตรา 30 ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
(สมบูรณ์ ตันยะ, 2547)
โดยที่รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนที่จะ
จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เป็นการจัดให้
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย ทั้งในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทางานเป็นทีม เป็น
การเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้อ งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายที่สถานประกอบการ จานวน 450 ชั่วโมง เป็นการจัดให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้รับความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี และประสบการณ์ในอาชีพ โดยที่นายจ้างต้องการให้มีการเตรียมความ
พร้ อ มก่ อ นเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน และทางหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ ก็ มี ค วามประสงค์ ให้ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทางานจริง ดังนั้น จึงต้องการให้มี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะนักวิจัยเป็ นผู้ รับผิ ดชอบรายวิช าการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ จึงตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึงคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เพื่อหาแนวทาง
ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
หรือหน่วยงานและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปเมื่อ
จบการศึกษา
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การรับรู้ของนักศึกษาและผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ แ ตกต่ างกั น หรื อ ไม่ จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างาน และจ านวน
บุคลากรในหน่วยงานต่างกัน
2. คุณลักษณะของนักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกัน
หรือไม่ จาแนกตามอายุที่ คุณวุฒิการศึกษา และตาแหน่งงานของผู้ฝึกที่ต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชีพ กฎหมาย จ าแนกตามการรับ รู้ของนั กศึ ก ษาและผู้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ
กฎหมาย
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบคุณ ลั กษณะของนักศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตร์ในการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ศึกษาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสวน
ดุ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ประจ าปี ก ารศึ ก ษาที่ 2/2557 และผู้ ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ กฎหมายให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา โดยขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ างค านวณตามสู ต รของ
Yamane (1973) โดยใช้ความคลาดเคลื่อนการกาหนดตัวอย่างที่ระดับ ร้อยละ 5 ค่าความน่าเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ซึ่งมีนักศึกษารวมจานวนทั้งสิ้น 75 คน
และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 75 คน จึงได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่มจากการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling) อยู่ที่ 75/1+75(0.05)2 เท่ากับ 63.157 จึง
ควรเก็บแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 150 ชุด
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้แบบสอบถามเพื่ อใช้เป็นข้อมูล ในเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 75 คน ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาจานวน
ทั้งสิ้น 75 คน และแบบสัมภาษณ์ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา จานวน 10 คน
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data) ได้ แ ก่ หนั ง สื อ เอกสาร วารสาร บทความ
เว็บไซต์ และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม ในทุกๆด้านของข้อมูล
2. สถิ ติ อ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ T-test และการทดสอบเปรี ย บเที ย บรายคู่ (Multiple
Comparison) โดยวิธี LSD โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความคาดหวังของนักศึกษานิติศาสตร์
ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
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ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ประจาปี
การศึกษาที่ 2/2557 และผู้ ฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ กฎหมายให้ แก่นั กศึกษา ซึ่งมี นักศึ กษา รวม
จานวนทั้งสิ้น 75 คน และผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 75 คน และ
ตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 150 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสั ดส่วน เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาและผู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา และ
สัมภาษณ์ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา โดยผลการวิจัยสามารถสรุปออกเป็นส่วน
ต่างๆ ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามนักศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
28
47
75

ร้อยละ
37.33
62.67
100.00

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 62.67 และ
เพศชายมีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ความถี่ ร้อยละ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามนักศึกษา
อายุ
21 ปี
22 ปี
มากกว่า 22 ปี
รวม

จานวน
30
42
3
75

ร้อยละ
40.00
56.00
4.00
100.00

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี มีจานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีอายุ
21 ปี มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมากกว่า 22 ปี มีจานวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 4.00
ตามลาดับ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5-3 มีจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00-2.5 มีจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
3.00 มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5-2.00 มีจานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่ตาแหน่งงานที่ฝึกงานคือ ผู้ช่วยงาน มีจานวน 31 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 41.33 อื่น ๆ มีจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 นิติกรมีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
14.67 ผู้ช่วยทนายความ มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และพนักงาน/ลูกจ้างทั่วไป มีจานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความถี่ ร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
33
45
78

ร้อยละ
42.31
57.69
100.00

โดยที่ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 45
คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 และเพศชายมีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 ตามลาดับ
ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษา ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 ปริญญาโท มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.61 อื่น ๆ
มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.85 และต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28
ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานอื่น ๆ มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 55.13 หัวหน้างาน/
หัวหน้าแผนก มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ มีจานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.26 เจ้าของกิจการ มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 และกรรมการผู้จัดการ มีจานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มี
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21 ตั้งแต่ 16-20 ปี มีจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ตั้ งแต่
11-15 ปี มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ต่ากว่า 5 ปี มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95
ตั้ งแต่ 5-10 ปี มี จ านวน 9 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.54 ตามล าดั บ ส่ ว นประเภทของสถานที่ ฝึ ก
ประสบการณ์ส่วนใหญ่มีประเภทของหน่วยงานราชการ มีจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 อื่ น ๆ
มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 เอกชน มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 และรัฐวิสาหกิจ
มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีจานวนบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ 50
คน – 100 คน มีจานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ต่ากว่า 50 คน มีจานวน 15 คน คิ ดเป็นร้อย
ละ 19.23 ตั้งแต่ 101-300 คน มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และอื่น ๆ มีจานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.54 ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตรงกับสาขาวิชา
ที่เรียนมามีจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่เรียนมา มีจานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.54 ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ตามลาดับ และ
ส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาที่นั กศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ กฎหมายในหน่ วยงาน 2-4 เดือ น มี
จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 91.03 และ1- 2 เดือนมีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 ตามลาดับ
โดยความคิ ด เห็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติศ าสตร์ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม จาแนกตามนักศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ =
4.33,  = 0.35) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่าด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
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วิชาชีพ (µ = 4.57,  = 0.36) และด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน (µ = 4.28,  =
0.41) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
(µ = 4.15,  = 0.53) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ส่วนความคิดเห็นคุณลักษณะที่ พึงพึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม จาแนกตามผู้ฝึก โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.35, 
= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (µ =
4.63,  = 0.33) และด้านความสามารถพื้ นฐานที่ส่ งผลต่อการท างาน (µ = 4.29,  = 0.44) มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน (µ =
4.16,  = 0.57) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ความคิ ด เห็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม
ความคาดหวัง/ความเป็นจริง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
รวม

นักศึกษา
µ

4.57
0.36
4.28
0.41
4.15
0.53
4.33
0.35

ผู้รับฝึก
µ
4.62
4.29
4.16
4.35


0.33
0.44
0.56
0.39

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบัติงาน จาแนกตามเพศ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.61
44.15
45.77

df
3
149
152

MS
0.54
0.30

T
1.81

p-value
0.15

ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่ ต่ างกัน มีค วามพึ งพอใจโดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกัน เมื่ อ
จาแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม จาแนกตามอายุ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.46
20.57
21.03

df
3
149
152

MS
0.15
0.14

T
1.11

p-value
0.35

จาแนกตามอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์ วิช าชีพกฎหมาย ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ จาแนกตามอายุ จาแนกตามคุณวุฒิ การศึกษา จาแนกตามตาแหน่งงานของผู้ฝึก จาแนกตาม
ประสบการณ์ การทางาน และจาแนกตามจานวนบุคลากรในหน่วยงาน และผลการทดสอบความ
แตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย โดยรวม พบว่าอายุที่ต่างกัน คุณ วุฒิ การศึกษาที่ต่า งกัน ตาแหน่งงานของผู้ ฝึกที่ต่างกัน
ประสบการณ์การทางานที่ต่างกัน และจานวนบุคลากรในหน่วยงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จาแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นด้านความรู้ความสามารถทาง
วิช าการในการปฏิ บั ติ งาน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ แ ตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หลั กสู ตรนิ ติศาสตร์ ในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ด้านความรู้ความสามารถทางวิ ช าการในการ
ปฏิบัติงาน จาแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน จึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD ซึ่งนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5-2.00 คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.5
กับ คะแนนเฉลี่ ย 2.5-3 ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการปฏิบั ติงานที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โดยรวม พบว่าระดับคะแนน
เฉลี่ยที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน
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ส่วนกรณีจาแนกตามประเภทของหน่วยงาน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ย วกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก
ด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05
และโดยรวม พบว่าประเภทของหน่วยงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายที่มีประเภทของหน่วยงาน ราชการ เอกชน กับอื่น ๆ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายโดยรวมพบว่านักศึกษาควรมีความสามารถพื้นฐานมีความรู้ทางวิชาชีพ
และความสามารถในการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนมี คุ ณ ธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านพุทธิพิสัยที่
ทาให้ได้รับประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในความรู้ มีความสามารถนาความรู้ไป
ประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ และสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ดของจาเนียร จวงตระกู ล (2542) ได้ให้
แนวความคิ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ไว้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาควรเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในงานที่
รับผิดชอบเป็นอย่างดี รู้ขั้นตอนและขอบเขตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเอาใจใส่ศึกษาเพิ่มเติมใน
งานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จ ะสอบถามและขอความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องหากเกิดข้อขัดข้อง
หรือไม่เข้าใจ
จากแนวความคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตร์ที่พึงประสงค์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, 2554) ไว้ว่า นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม มีค วามซื่อสั ตย์สุ จริต มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
ความสามารถในการใช้ ค วามรู้ เพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ของ
ดนัย เทียนพุฒ (2546) ได้กล่าวไว้ว่าการคัดเลือกคนเป็นการสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถทั้ง
วิชาการและวิชาเฉพาะในส่วนที่เป็นประโยชน์กับงาน และ สอดคล้องกับนงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธิ์
(2545)
ผลการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ กฎหมายตามการรั บ รู้ ข องผู้ ฝึ ก พบว่ า นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานในปั จ จุ บั น ควรมี
คุณ ลักษณะในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้าน
ความสามารถพื้ น ฐานที่ ส่ งผลต่ อ การท างาน และด้ านความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวณา ศิลปารัตน์ (2551) การศึกษา
ความต้องการของผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขารัฐประศาสนศาสตร์
พบว่า ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการนาความรู้มาใช้ในการฝึกงาน ด้านความรู้พื้นฐานที่ส่งผลต่อการฝึกงาน และด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้ง 3 ด้านมีความต้องการค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ยสูงสุด
คือด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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และมีคุณ ธรรม การมีความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่และมีความตั้งใจและเอาใจใส่ ในการทางานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
น าประเด็ น ที่ ส าคั ญ จากผลการวิจั ย เชิ งปริม าณมาอภิ ป รายผลแยกตามแต่ ล ะด้ านของ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย ดังนี้
1.ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่
ระดับมากที่สุด มีประเด็นที่สาคัญได้แก่ “มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ” “การปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและการเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น ” “การมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน”
“การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน และการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี”
การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ การปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและการเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น การมีเจตคติที่ดี ต่อหน่วยงานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน และการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็น
คุณ สมบั ติขั้ น พื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย์ ทุ กคนควรมี ส าหรับ การอยู่ร่ว มกั น อย่างปรกติสุ ขในสั งคมและเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลเพื่อนาไปใช้ทางานร่วมกันกับผู้อื่น อีกทั้งเป็นเพราะหลักสูตรนิติศาสตร์
ได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษาและมีการดาเนินจัดโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาก็ตระหนักได้ดีว่าการมีคุ ณธรรมจริยธรรมจะ
สามารถทาให้ดารงชีวิตอยู่ในสั งคมและประเทศชาติได้อย่างเป็นปรกติสุข ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ (2552) และ แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (2558) ได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ไว้ได้แก่ มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต และสามารถ
จั ดการปั ญ หาความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ ที่ได้รับ กับ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนา มีภาวะผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
2.ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีประเด็นที่สาคัญได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับ
บุคคลอื่น ” “ความสนใจที่จะพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ” “การมีระเบียบวินัยในการทางาน” “การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทางาน” และ “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน” การที่ผลวิจัย
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การให้ความสนใจต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและมีความสนใจที่พัฒนา
ความรู้ของตนให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ที่การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้นักศึกษาและผู้ฝึกย่อมรับรู้
ร่วมกันได้ว่าหากไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒ นาความรู้ของตน จะทาให้ขาดการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับบทกฎหมายใหม่ๆ และกระบวนการดาเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆ ทาให้เป็นเกิดความไม่
เท่าทันวิทยาการใหม่ๆในวงการวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งรัตน์ ชัยสาเร็จ (2553) ศึกษา
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คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต สาขาการหนั งสื อ พิ ม พ์ ต ามความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการของหั ว หน้ า
หน่วยงาน คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการหนังสือพิมพ์ ที่หัวหน้าหน่วยงานต้องการ เช่นความรู้เรื่อง
สถานการณ์ปั จจุบั น ความสามารถในการจับประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ ที่น่าสนใจ เป็นต้น อยู่ ใน
ระดับ มากที่ สุด ดังนั้ น การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒ นาความรู้ของตนให้ ทันสมัยเท่าทัน กับ
เหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ จะส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น
และทาให้สามารถประสบผลสาเร็จในการดารงตนอยู่ในวิชาชีพนักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
3.ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่สาคัญได้แก่ “มีความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น ”
“มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักกฎหมายได้อย่างเหมาะสม” “สามารถนาความรู้กฎหมายไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกงานได้” “มีความคล่องแคล่วในการนากฎหมายไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น”
“มีทักษะความรู้กฎหมายของหน่วยงาน” และมีทักษะความรู้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในการฝึกงาน” ซึ่ง
สอดคล้องกับศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ (2547) ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับมาก
การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น การมีความสามารถใน
การวิเคราะห์หลักกฎหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถนาความรู้กฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ฝึกงานได้ มีความคล่องแคล่วในการนากฎหมายไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีทักษะความรู้กฎหมาย
ของหน่วยงาน และมีทักษะความรู้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในการฝึกงาน
ที่กล่าวมาทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นคุณสมบั ติของนักกฎหมาย ซึ่งนักศึกษาและผู้ฝึกได้ให้
การยอมรับเหมือนกันว่าเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้วต้องไปประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีบทบาท
ในการรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง ทรัพย์สินและสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นนักกฎหมายทุกคนต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ
ของตนเองเป็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผลการศึกษาทาให้เห็นได้ว่าของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สูงสุดของผู้ใช้บัณฑิต
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของนักกฎหมายที่ดี (Behavioral
traits) ที่นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งได้แก่ การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี ความรับ ผิดชอบต่องานในหน้าที่ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต การมีเจตคติที่ดีต่อ
หน่วยงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ดังนั้นจึงควรทาการถ่ายทอดผล
ของการวิจัยไปยังอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตร์เพื่อให้ปรับการสอนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝัง
ค่านิยมดังกล่าวในนักศึกษานิติศาสตร์ตลอดการเรียนการสอนผ่านทั้งการแทรกค่านิยมดังกล่าวใน
เนื้ อ หาวิช า กิ จ กรรมและแนวปฏิ บั ติ ที่ ส่ งเสริม และชี้ ให้ เห็ น ถึ งความส าคั ญ ของคุ ณ ลั กษณะทาง
พฤติกรรมดังกล่าวในการทางานในอนาคตอย่างชัดแจ้งต่อนักศึกษา
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2. ผลการศึกษาทาให้เห็นได้ว่าของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สูงสุดของผู้ใช้บัณฑิต
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้านนอกเหนือจากด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ จะ
เป็นทักษะทางสังคม (Social skill) และทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal skill) เช่น
การมี มนุ ษ ยสั มพั น ธ์ที่ ดี ส ามารถเข้ากับ บุ คคลอื่น ความสนใจที่ จะพั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ การมี
ระเบียบวินัยในการทางาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทางาน และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒ นางาน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรปรับการสอนและกิจกรรมที่เน้นทักษะพัฒ นาทางการสังคม
และการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งอาจทาได้โดยการทาการเรียนผ่านกิจกรรมที่ต้องสื่อสารทั้งที่เกี่ยวข้องและ
ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมู ลและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
นอกเหนื อไปจากการบรรยายในห้ องเรียน และทาให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของทักษะ
ดังกล่าวในการทางานจริงในอนาคตอย่างชัดแจ้ง
3. ผลของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีประเด็นที่สาคัญได้แก่ “มีความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น ”
“มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักกฎหมายได้อย่างเหมาะสม” “สามารถนาความรู้กฎหมายไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกงานได้” “มีความคล่องแคล่วในการนากฎหมายไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น”
“มีทักษะความรู้กฎหมายของหน่วยงาน” และมีทักษะความรู้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในการฝึกงาน” ดังนี้
จะเห็น ได้ว่าอาจารย์ผู้ส อนกฎหมายควรมุ่งเน้นการสอนหลักวิชาความรู้และทักษะทางกฎหมายที่
สามารถนาไปปรับใช้จริงในที่ทางานได้ อาทิเช่นทักษะการเขียนในเชิงการใช้งานจริง การแนะแนว
สภาพและวิธีการทางานในสายงานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมและปรับทัศนะคติให้พร้อม
กับที่ทางาน และมีการทาให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงกฎหมายพิเศษขององค์กรต่างๆ รวมอาจ
รวมถึงการจัดการแนะแนวจากผู้มีประสบการณ์จากสายอาชีพต่างๆอีกด้วย
4. จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่าทั้งผู้ส อนและผู้เรียนนิติศาสตร์ควรตระหนักว่าทักษะ
สถานประกอบการวิชาชีพกฎหมายนั้นให้ความสาคัญกับคุณลักษณะทางพฤติกรรมและทักษะทาง
สังคมสูงมากไม่แตกต่างหรืออาจมากกว่าคุณลักษณะด้านความสามารถทางวิชาการ ดังนั้น การมุ่งเน้น
พัฒนาทักษะดังกล่าวนั้นควรเป็นเป้าหมายหลักของการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรในลาดับต้ นๆ หาก
การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานนั้นเป็นวัตถุประสงค์ห ลั กของการผลิ ตบั ณ ฑิตของ
สถาบัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณฑิ ตนิ ติ ศ าสตร์ ห ลั ง จากบั ณ ฑิ ต เข้ า สู่
ตลาดแรงงานจริง
2. ควรทาการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยแยกตาม
ประเภทที่สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาทิเช่น หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย สานักงาน
กฎหมายเอกชน บริษัทเอกชนทั่วไป เพื่อทราบความต้องการที่ชัดเจนในเชิงลึกของแต่ละบริบทงาน
3. ควรท าการศึ ก ษาความเห็ น และความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาหลั ก จากผ่ า นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพแล้วว่ามีความต้องการให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดที่เป็นประโยชน์
กับการทางานจริง
4. ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆที่ลงเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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5. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นวิ ช าการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ดั งกล่ า วนี้ ใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่เคยศึกษา
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การพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
THE LIVING PATTERNS DEVELOPMENT FOLLOWING TO PHILOSOPHY OF
ECONOMIC SUFFICIENCY IN THE CASE STUDY OF BAAN KLONG 5, MOO 2,
TAMBOL KLONG 5, AMPHOR KLONG LUANG, PATHUM THANI PROVINCE
ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
Pinyapat Nakpibal
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
3) เพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสารวจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 287 คน ระยะที่ 2 วิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มย่อย
กับ ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้ าน และประชาชนจานวน 10-12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพข้าราชการหรือพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อการดาเนินชีวิต และรูปแบบการดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับมากที่สุด
2) อายุ การศึกษา และรายได้ของประชาชนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดต่อ รูปแบบการ
ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
3) รูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ บ้านเรือนน่าอยู่ การออม
และการลด ละ เลิกอบายมุข มี ความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ต นเอง การควบคุ ม การวางแผนพั ฒ นาการด าเนิ น ชี วิ ต และการ
ประสานงาน และ 4) พัฒนารูป แบบการดาเนินชีวิตของประชาชนตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดทารายงานผลการวิจัยเพื่อนาข้อมูลคืนกลับ
ไปสู่ชุมชนโดยจัดสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน พิจารณาความ
เป็ นไปได้ของผลการวิจั ยที่จ ะน าไปประยุกต์ ใช้ ในการดาเนินชีวิต ของประชาชน พร้อมกับพัฒ นา
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชนตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ BRASS MODEL
ประกอบด้วย B – การทาบัญชีในครัวเรือน (B - Book Keeping Services) การลด ละ เลิกอบายมุข
(R – Reducing Quitting Vices), เกษตรยั่ ง ยื น (A – Sustainable Agriculture), การออม (S Saving) และบ้านเรือนน่าอยู่ (S - Sung Home)
ABSTRACT
The research was aimed 1) to compare the living patterns of people following
to Philosophy of Economic Sufficiency classifying by personal factors, 2) to study the
relationship between living patterns of Philosophy of Economic Sufficiency and the
style of living along with Philosophy of Economic Sufficiency, 3) to develop the living
patterns following to Philosophy of Economic Sufficiency in case of Baan Klong 5, Moo
2, Tambol Klong 5, Amphor Klong Luang, Pathum Thani Province. The research was
divided in 2 periods: the first period was quantitative method research by survey to
287 people who lived in Baan Klong 5, Moo 2, Tambol Klong 5, Amphor Klong Luang,
Pathum Thani Province. Next, the second period was qualitative method by conducting
the focus group of Headman of village, Village Committee, and people for 10-12 in
total. The research tools were questionnaires and interview forms. Data analysis was
analyzed through instant program. The statistics that used to analyze data were
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One Way ANOVA, and Multiple
Regression.
The result of research were founded that;
1) Personal factors mostly were female, age between 41- 50 years, the
education level under Bachelor degree, single status, occupations in government
officer or company employee, monthly average income 20,001 - 30,000 Baht, and
perception on living style and living pattern following to Philosophy of Economic
Sufficiency were in the highest level.
2) The differences of personal factors in terms of age, education and income
had significantly differences on perception of living style and living pattern following
to Philosophy of Economic Sufficiency at the level .05.
3) The patterns of living following to Philosophy of Economic Sufficiency in
terms of the sweet home, saving, and the reducing, avoiding, quitting of vices were
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related to the living style following to Philosophy of Economic Sufficiency in terms of
self-analysis, controlling, planning on living development and cooperation. And 4) the
living patterns development following to Philosophy of Economic Sufficiency in case
study of Baan Klong 5, Moo 2, Tambol Klong 5, Amphor Klong Luang, Pathum Thani
Province were founded from the data of descriptive statistics and content analysis. The
report of research result was given back to focus group team: Headman of village,
Village Committee, and people to reconsider the possibility in applying to real living
life of and finally was come up with BRASS MODEL that comprised of: B – Book Keeping
Services, R – Reducing, Avoiding, Quitting of Vices, Sustainable Agriculture, S – Saving,
and S – Sweet Home.
คาสาคัญ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการ
ดาเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Keywords
Philosophy of Economic Sufficiency, The living following to Philosophy of
Economic Sufficiency, The style of living following to Philosophy of Economic
Sufficiency
ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเกิดความไม่สมดุล ขึ้นในหลายมิติที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ก่อนที่ปัญหาจะ
รุนแรงขึ้น ความไม่สมดุลเหล่านี้ได้แก่ ความไม่สมดุลด้านการกระจายรายได้ ความไม่สมดุลในการ
ใช้และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความไม่สมดุลของการพัฒนาเมืองและชนบท
ปัญหาค่านิยม คุณธรรม และศีลธรรมที่เสื่อมลง (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554 ) ความไม่สมดุล
ที่เกิดขึ้นทาให้ฐานรากของสังคมไทยขาดความมั่นคง เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองทั้งทางเศรษฐกิจและสัง คม
ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินชีวิตอย่างมั่นคง บนพื้นฐาน
ของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้ องตาม
หลั กวิช า ตลอดจนมีคุณธรรมเป็ น กรอบในการดาเนินชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่ อ
ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สานักงาน กปร., 2552) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคมไปพร้อม
กัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเชื่อมโยงทุกมิตอิ ย่างบูรณาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่
ความอยู่ดีมีสุข (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2555)
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จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พบปัญหาของชุมชนดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงิน กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านและกู้เงินนอกระบบ
2) ด้านสังคม พบว่า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒ นาชุมชน สาธารณสุข 3) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน การกาจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพดินเสื่อมโทรมเกิดจากเกษตรกรใช้
สารเคมี และใช้ที่ดินทาการเกษตรต่อเนื่อง 4) ด้านความมั่นคงและความเรียบร้อย พบว่า ขาดการ
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และ 5) ด้านการบริหารจัดการ
พบว่า ในพื้นที่มีกองทุนต่างๆ แต่ขาดการจัดการที่ดี (ศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ ; ประเชิญ กรดนวม,
2557: สัมภาษณ์)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวทาให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษา การพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้ า หมู่ 2 ตาบลคลองห้ า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน “หมู่บ้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับเป็นแนวทางให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น มีเสรีภาพทางการเมือง ได้รับการส่งเสริมอาชีพที่ประชาชนสนใจ
และมีพื้นฐานอยู่แล้ว ประชาชนรู้จักการประหยัดออม และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได้เพื่อลดรายจ่าย เป็นต้น
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. รูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร
2. รูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
3. การพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า
หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า
หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาทบทวนเอกสาร
ดาเนินการศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ ตารา รายงานการวิจัย web site ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียบเรียง
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การเตรียมการและลงพื้นที่
เป็นระยะการเตรียมความพร้อม เพื่อทาการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน ทาความรู้จัก สร้าง
ความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุป ระสงค์ของโครงการวิจัย พร้อมทั้งวางแผนการทางานร่วมกับผู้นาชุมชน
ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ศึกษาโดยเรียนรู้ร่วมกัน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
1) การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสารวจ (Survey) ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่บ้านคลองห้า หมู่ที่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 818 คน
และกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนจานวน 287 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ได้ทดสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.7 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.9 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ร้อยละ (Percentage)
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test)
การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression)
2) การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ซึ่ ง สนทนากั บ ผู้ น า
ประชาชนจานวน 10 -12 คน มีประเด็นคาถาม (Main Questions) สอบถามเกี่ยวกับบริบทชุมชน
การดาเนินชีวิตของประชาชน สภาพปัญหาและความต้องการในการดาเนินชีวิตของประชาชน และ
รูปแบบการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ใช้คาถามในการสนทนา
เจาะลึก (Probing Questions) นามาประมวลคาตอบที่ได้จากการสนทนาโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนนี้เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
1) วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน
2) จัดทาแผนการพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) กาหนดกิจกรรมการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นา ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและนาข้อมูลสะท้อนกลับสู่ชุมชน
จากการดาเนินการวิจัยทุกขั้นตอนได้ประมวลข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ได้จัดทารายงานผลการวิจัย และนาข้อมูลคืนสู่ชุมชนโดย
การประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองห้ า หมู่ 2 ตาบลคลองห้ า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ก่อนที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. การพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นาผลสรุปจากการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชน เป็น
แนวทางการพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิ ตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เ หมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนบ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1) เปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 145 คน อายุระหว่าง 4150 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพ อาชีพข้าราชการหรือพนักงานบริษัท รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึง่ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดาเนินชีวิต และรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี ระดับมากที่สุด ส่วนอายุ การศึกษา และรายได้ของ
ประชาชนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ
การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ บ้านเรือนน่าอยู่ การออม และ
การลด ละ เลิ กอบายมุข มี ความสั มพันธ์ กับ การดาเนินชีวิตของประชาชนตามปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ต นเอง การควบคุ ม การวางแผนพั ฒ นาการด าเนิ น ชี วิ ต และการ
ประสานงาน
3) การพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
บ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
บ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหา
การจัดทารายงานผลการวิจัยเพื่อนาข้อมูลคืนกลับไปสู่ชุมชนโดยจัด สนทนากลุ่มย่อยกับผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน และประชาชน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของผลการวิจัยที่จะนาไปประยุกต์ใช้ใน
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การดาเนินชีวิตของประชาชน และนาผลสรุปมาพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ BRASS MODEL ประกอบด้วย B -การทาบัญชีในครับเรือน (B - Book
Keeping Services) การลด ละ เลิกอบายมุข (R – Reducing Quitting Vices), เกษตรยั่งยืน (A –
Sustainable Agriculture), การออม (S - Saving) และบ้ า นเรื อ นน่ า อยู่ (S - Sung Home) โดย
แสดงดังภาพที่ 1

B-Bookkeeping Service

S-Sung home
Effeciency
Economy

S-Saving

R–Reducing
quitting vices

A–Sustainable
Agriculture

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “BRASS MODEL”
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุ่มย่อยผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน บ้านคลองห้า
หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สรุปดังนี้
1) การดาเนินชีวิตของประชาชน (1) ด้านความต้องการของตนเอง มีการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหา กาหนดเป้ าหมายในชีวิต รู้ ความต้องการของตนเอง มีความตั้งใจดาเนินชีวิตตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ศึกษาหาความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มความสามารถและทักษะใน
การประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ ในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการตรวจสอบ
การใช้เงินสม่าเสมอ จัดทาบัญชีการใช้จ่ายในครัวเรือน มีการออมทรัพย์ และมีหลักคุณธรรมในการ
ดาเนินชีวิต (3) ด้านการวางแผนในการดาเนินชีวิต สร้างนิสัยในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ลด ละเลิกอบายมุข กิเลสตัณหา (4) ด้านการประสานงาน มีความ
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รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในชุมชน (5) มีการติดตามการทางานสอดคล้องกับความ
ต้องการที่วางแผนไว้
2) รูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1) ด้านการทาบัญชีในครัวเรือน
มีการจัดทาบันทึกรายรับรายจ่ายในครัวเรือน (2) ด้านบ้านเรือนน่าอยู่ ประชาชนดูแลความสะอาด
บ้านตนเอง มีความเอื้ออาทรกับสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนบ้าน คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดารงชีวิตเหมาะสมกับรายได้ และฐานะของ
ครอบครัว รู้จักใช้ และทรัพยากร แหล่งน้า ต้นไม้อย่างชาญฉลาด (3) ด้านการออม มีการสร้างนิสัยใน
การออมเงิน รู้จักการออมต้นไม้ ออมทรัพยากร ออมสัตว์ และออมกัลยามิตร (4) ด้านเกษตรยั่งยืน ทาการ
เพาะปลูก และเลี้ย งสัตว์ในพื้น จากัดได้ อย่างเหมาะสม แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมีที่อยู่อาศัย แหล่งน้า
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทาให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมดุล (5) ด้านลด ละ เลิกอบายมุข ดาเนินชีวิตตาม
แนวทางของศาสนา สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
อภิปรายผล
ผู้ วิ จั ย ได้ ป ระมวลแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ โดยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รูปแบบการดาเนินชี วิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การลดละเลิกอบายมุข ซึ่งดาเนินชีวิต
ตามแนวทางของศาสนา สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กชกร
สุว รรณรั ตน์ (2552) พบว่า ประชาชนตาบลแม่ทะลน อาเภอไชยประการ จังหวัดเชียงใหม่
ใช้วิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการมีส่ วนร่ว มของชุมชน โดยการประชาคม
หมู่บ้าน มีกฎข้อบังคับของหมู่บ้าน มีการจัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดิน ดูแลกันเองในกลุ่มๆ ละ
ประมาณ 10-15 หลังคาเรือน ภายใต้ความผูกพัน ความรัก ความเอื้ออาทร ความห่วงใยซึ่งกัน
และกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ญดา จันทร์สม (2554) กล่าวว่า การดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว มีการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกแนวคิด แนวปฏิบัติ
ตามแนวทางศาสนา คืนความสุขความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว โดยการลดละเลิกอบายมุข
2. รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ แ ก่ บ้ า นเรื อ นน่ า อยู่
ประชาชนดูแลความสะอาดบ้ านตนเอง มีความเอื้ออาทรกับสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนบ้าน
คานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมของชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดารงชีวิต
เหมาะสมกับรายได้ และฐานะของครอบครัว รู้จักใช้ และทรัพยากร แหล่งน้า ต้นไม้อย่างชาญฉลาด
ส่วนการออม เป็นการสร้างนิสัยในการออมเงิน รู้จักการออมต้นไม้ ออมทรัพยากร ออมสัตว์ และออม
กัลยามิตร และการลดละเลิกอบายมุข ประชาชนดาเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา สร้างความ
อบอุ่นให้แก่ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
แนวความคิด ญดา จันทร์สม (2554) กล่าวว่า การดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการดาเนินชีวิตทาให้บ้านเรือนน่าอยู่ โดยครอบครัวมีความพอเพียง ความพอดี
มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักใช้และ
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จัดการทรัพยากรอย่างฉลาด ส่วนการออมเป็นการสร้างนิสัยด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสู่การสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกัน และลดละเลิกอบายมุข เป็นการสร้างจิตสานึกและปฏิบัติตามแนวทางศาสนา
3. การพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชนตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์
เนื้ อหา การจั ดทารายงานผลการวิจั ย เพื่อนาข้อมูล คืนกลั บไปสู่ ชุมชนโดยจัดสนทนากลุ่ มย่อยกับ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของผลการวิจัยที่จะนาไป
ประยุ กต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชน และนาผลสรุปมาพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง คือ BRASS MODEL ประกอบด้วย B – การทาบัญชีใน
ครัวเรือน (Bookkeeping Services), R – การลดละเลิกอบายมุข (Reducing Quitting Vices),
A – เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture), S – การออม (Saving), และ S – บ้านเรือนน่าอยู่
(Sung Home) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นวลจันทร์ สระทองทิว (2552) และญดา จันทร์สม
(2554) พบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทาบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ -รายจ่ายใน
ครอบครัว สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แสงระวี แก้วเมืองฝาง (2552) และบุคคลต้นแบบตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนดาเนินชีวิตยึดหลักคุณธรรม มีความเมตตา ช่วยเหลือ
คนป่วยและผู้สูงอายุ ทาให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชราภรณ์
วัฒ นาขา (2552) พบว่า การพั ฒ นารู ป แบบการเกษตรประชาชนมุ่ งเน้น การผลิ ต อาหารเพื่ อ
ครอบครัวและปลอดภัยเพื่อการค้า สอดคล้องผลงานวิจัยของ ชนันท์ภรณ์ สุสิริเกษมสุข (2550)
พบว่ า ชาวบ้ า นในหมู่ บ้ า นมี นิ สั ย การออมกั บ กองทุ น ต่ า งๆ ในชุ ม ชน ท าให้ ไ ม่ ต้ อ งพึ่ ง พาเงิ น
นอกระบบเป็นหลักประกันในยามฉุกเฉิน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้
1) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ นามาสังเคราะห์เสนอเป็น
รูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบด้วย
การทาบัญชีครัวเรือน บ้านเรือนน่าอยู่ การออม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน ปลูก
จิตสานึกให้ประชาชนจัดทาบันทึกรายรับรายจ่ ายในครัวเรือน ส่วนบ้านเรือนน่ าอยู่ ประชาชนดูแล
บ้านเรือนให้สะอาด น่ามอง น่าอยู่อาศัย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน พร้อมกับมีการสร้างนิสัยการออม ได้แก่ การออมเงิน การออมต้นไม้ และ
การออมสัตว์
2) การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ควรควบคู่กับ
การประยุกต์ร BRASS MODEL ประกอบด้วย B – การทาบัญชีในครัวเรือน (Bookkeeping Services),
R – การลดละเลิกอบายมุข (Reducing Quitting Vices), A – เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture),
S – การออม (Saving), และ S – บ้านเรือนน่าอยู่ (Sung Home) ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีวิธีการจัดการ
รายได้แต่ละเดือน โดยยึดความประหยัด ตัดทอนรายจ่ายในทุกๆ วันที่ไม่จาเป็น ลดละความฟุ่มเฟือย
พอมีพอกิน ปลู กพื ช สวนครั ว ไว้กิน เองบ้ าง ปลู กไม้ผ ลไว้ห ลั งบ้าน 2-3 ต้น พอที่ จะมีไว้กินเองใน
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ครัวเรือน แบ่งให้เพื่อนบ้านบ้าง เหลือจึง ขายไป พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่
อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ชีวิต โดยจะอยู่ในกิจกรรม “ออมวันนี้ เศรษฐีวันหน้า”
ทาให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น
ประชาชนในสังคมดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพราะทุกคนมีพออยู่พอกิน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งทาให้สังคมสงบสุข เกิดความสามัคคีในชุมชนโดยทุกคนร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ
ในชุมชนของตนเองได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1) ผู้ที่สนใจอาจนารูปแบบของการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายการ
ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ BRASS MODEL ในชุมชนเมือง และชุมชน
ชนบท ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนดาเนินชีวิตที่ปลอดภัย สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นการสร้างสังคมให้น่าอยู่ มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเป็นการขยายผลขององค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง
2) ผู้ ส นใจอาจใช้ ก ารวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง โดยการน าแนวทางรู ป แบการด าเนิ น ชี วิ ต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ ได้จากการศึกษามาพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบระดับบุคคล
ระดับชุมชนในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามาใช้ในพื้นทดลอง แล้ววัด
ประสิ ทธิผลที่เกิดขึ้น โดยจัดเก็บข้อมูลด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชากรในพื้นที่
จากนั้ นมีการวัดผลเป็ น ช่ว งๆ ทาให้ทราบถึงประสิ ทธิผ ลรูปแบบการดาเนินชีวิตตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระยะยาว
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การศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
A STUDY OF ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR IMPROVEMENT OF LEARNING AND
TEACHING ARRANGEMENT EFFICIENCY FOR TEACHING AND VOCATIONAL TRAINEES OF
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
รณิดา เชยชุ่ม
Ranida Cheuychoom
หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒ
2) เปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน จาแนกตามคณะ และ
ประเภทของโรงเรียน และ 3) ศึกษาข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่
ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน จานวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 อันดับแรก
ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ : ปรัชญาการศึกษา (2) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ :
จิตวิทยาสาหรับครู และ (3) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้: การประกันคุณภาพการศึกษา 2) นิสิต
ที่เรียนในคณะต่างกัน และฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน
มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ข้อเสนอรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตเห็น
ว่าเหมาะสม คือ การจัดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสื่อความหมาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การสอนแบบ
สาธิตและปฏิบัติ การคิดค้นสื่อและคิดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ
ABSTRACT
The objectives of this research are to 1) study essential requirements for
improvement of learning and teaching arrangement efficiency for teaching and
vocational Trainees of Srinakharinwirot University, 2) compare essential requirements for
improvement of learning and teaching arrangement efficiency categorized by faculties and
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types of schools, and 3) study recommendations for improvement of learning and teaching
arrangement efficiency of a sample group comprised of 99 fifth-year students from the 5year Bachelor of Education Course. A set of Questionnaire on Essential Requirements for
Improvement of Learning and Teaching Arrangement Efficiency was used as an instrument
for data collection.
The research result found that: 1) the first three essential requirements for
improvement of learning and teaching arrangement efficiency for teaching and
vocational Trainees of Srinakharinwirot University are ( 1) Efficiency on Knowledge
Standard: Educational Philosophy, ( 2) Efficiency on Knowledge Standard: Teacher
Psychology, and (3) Efficiency on Knowledge Standard: Education Quality Assuance;
2) teaching trainees from different faculties carrying out teaching and vocational
Traineeship in different types of schools have significantly different essential
requirements at the 0.05 level of statistical significance; and 3) appropriate types of
improvement of learning and teaching arrangement efficiency, as perceived by the
teaching trainees, include group activities, communicative activities, learning by
games, demonstrative and practical teaching, and an interesting approach for
development of communicating means as well as learning and teaching activities.
คาสาคัญ
ความต้องการจาเป็น สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
Keywords
Needs Assessment, Learning and Teaching Arrangement Efficiency
ความสาคัญของปัญหา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต หมวดวิ ช าชี พ ครู (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2553) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศรี น คริน ทรวิโรฒ กาหนดให้ นิสิ ตระดับปริญ ญาตรี ชั้นปีที่ 5 ต้องฝึ ก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา โดยกรอบภารกิจการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วย 1) การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 2) การพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา 3) การจัดกิจกรรมพัฒนา
และแก้ปัญหาของผู้เรียน 4) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาผู้เรียน 5) การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและงานบริการของโรงเรียน 6) การศึกษาและบริการชุมชน 7) การทาโครงการ
ทางวิชาการ 8) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากสถานศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์
มศว., 2556)
ครูเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของไทย จึงจาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสามารถ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

125

ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ ดังพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน แต่
ละมาตรฐานมีความหมายดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ หมายถึง ข้อกาหนดสาหรับผู้ ที่จะเข้ามา
ประกอบวิช าชีพ จะต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ วิช าชี พ เพี ย งพอที่ จ ะประกอบวิช าชี พ จึงจะ
สามารถขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานแสดงว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผล
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งความชานาญเฉพาะด้านและความชานาญตามลาดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และ
ความช านาญ เพี ยงพอที่จะดารงสถานภาพของการประกอบวิช าชีพต่อไปได้ห รือไม่ นั่นก็คือการ
กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี
3) มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดารงไว้
ซึ่งชื่อเสี ย ง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่ งวิช าชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
สาหรับงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาความต้องการจาเป็นของนิสิตที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู โดยยึดตาม
มาตรฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุส ภาที่กาหนดขึ้นในข้อบั งคับ คุรุสภาว่าด้ว ย
มาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ พ.ศ. 2548 หมวด 1 มาตรฐานความรู้ แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ และหมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมรรถนะใดบ้างที่มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิต
ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตาม
คณะ และประเภทของโรงเรียน
3. เพื่ อ ศึ กษาข้ อ เสนอในการพั ฒ นาสมรรถนะการจัด การเรียนการสอน ส าหรับ นิ สิ ต ฝึ ก
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้ แก่ นิ สิ ตมหาวิ ทยาลั ยศรี นครินทรวิ โรฒ หลั กสู ตร กศ.บ. 5 ปี คณะ
ศึ กษาศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
คณะพลศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในโรงเรียน จานวน 696 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ที่
กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน
จานวน 99 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูป ของศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ
(2544) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน  10 โดยสุ่มครอบคลุมนิสิตที่ฝึกประสบการณ์
สอนในโรงเรียน 3 สังกัด คือ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนสาธิต
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะการจั ด การเรี ย นการสอน ของนิ สิ ต ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนและฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ คณะที่นิ สิ ตสั งกัด และประเภทโรงเรียนที่ฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ตอนที่ 2 ความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน จานวน 36 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ (Dual
Response) กาหนดเกณฑ์สภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความนั้นใน 5 ระดับ ดังนี้ 5
หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับมากที่สุด (คิดเป็น
ร้อยละ 81-100) 4 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับ
มาก (คิดเป็ น ร้อยละ 61-80) 3 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับ
ข้อความในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 41-60) 2 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพ
ที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับน้อย (คิดเป็นร้อยละ 21-40) และ 1 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควร
จะเป็ น และสภาพที่ เป็ น จริ งเกี่ ย วกั บ ข้ อ ความในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0-20) ส าหรั บ
แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดให้นิสิตเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอน
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจั ย โดยให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการวั ด ผลและวิจั ย
การศึกษา จานวน 3 คน ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5
ทุกข้อคาถาม (IOC = 1.00) และค่าความเชื่อมั่นคานวณจากข้อมูลที่เก็บจริงได้เท่ากับ 0.96
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้จัดส่งแบบสอบถามให้นิสิตทุกคน จานวน 696 คน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อัตราการตอบกลับเท่ากับ
ร้อยละ 14. 22
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจาเป็น PNImodified และการทดสอบค่าเอฟ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลการศึกษาพบว่าความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 อันดับแรก
ได้ แ ก่ 1) สมรรถนะด้ า นมาตรฐานความรู้ ข้ อ ย่ อ ยที่ 1.2 ปรัช ญาการศึ ก ษา 2) สมรรถนะด้ า น
มาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.4 จิตวิทยาสาหรับครู และ 3) สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อย
ที่ 1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 การประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน (n=99)
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
1. สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้
1.1. ความเป็นครู
1.2 ปรัชญาการศึกษา
1.3 ภาษาและวัฒนธรรม
1.4 จิตวิทยาสาหรับครู
1.5 หลักสูตร
1.6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
2. สมรรถนะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน

PNImodified
0.27
0.26
0.47
0.27
0.34
0.30
0.25
0.28
0.21
0.23
0.33
0.12
0.20

ลาดับ
7
1
6
2
4
8
5
10
9
3
11
-
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรจะเป็น และสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอน (n=99)
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
1. สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้
1.1. ความเป็นครู
1.1.1 รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้
1.1.2 แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.1.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผูเ้ รียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1.1.4 มีจิตวิญญาณความเป็นครู
1.2 ปรัชญาการศึกษา
1.2.1 ประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา
1.2.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 ภาษาและวัฒนธรรม
1.3.1 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
1.3.2 ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
1.4 จิตวิทยาสาหรับครู
1.4.1 สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.4.2 ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

สภาพที่ควรจะเป็น
สภาพที่เป็นจริง PNI
modified
M
S แปลผล M
S แปลผล
4.64 0.50 มากที่สุด 3.65 0.55 มาก 0.27
4.74 0.44 มากที่สุด 3.77 0.53 มาก 0.26
4.73 0.51 มากที่สุด 3.43 0.64 มาก 0.38
4.69

0.57 มากที่สุด 3.63

0.76

มาก

0.29

4.72

0.55 มากที่สุด 3.92

0.70

มาก

0.20

4.82
4.49

0.41 มากที่สุด 4.08 0.79
0.61 มาก 3.06 0.75

0.18
0.47

4.47

0.63

3.13

0.81

4.52

0.66 มากที่สุด 3.00

0.83

4.63
4.64

0.57 มากที่สุด 3.66 0.76
0.61 มากที่สดุ 3.44 0.93

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง

4.62

0.63 มากที่สุด 3.88

มาก

0.19

4.66

0.58 มากที่สุด 3.47 0.67

4.66

0.63 มากที่สุด 3.88

ปาน 0.34
กลาง
0.79 มาก 0.20

4.67

0.59

0.88

มาก

มาก

3.06

0.85

0.43
0.51
0.27
0.35

ปาน 0.53
กลาง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
1.5 หลักสูตร
1.5.1 วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทา
หลักสูตรได้
1.5.2 ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1.6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1.6.1 สามารถจัดทาแผนการเรียนรู้และ
นาไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดผลจริง
1.6.2 สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1.7.1 สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
1.7.2 สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน
1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
1.8.1 ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1.8.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
1.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.9.1 สามารถวัดและประเมินผลได้
1.9.2 สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน

สภาพที่ควรจะเป็น
สภาพที่เป็นจริง
PNImodified
M
S แปลผล M
S แปลผล
4.45 0.70 มาก 3.43 0.69 มาก 0.30
4.45 0.73 มาก 3.01 0.89 ปาน 0.48
กลาง
4.44 0.72 มาก 3.85 0.80 มาก 0.15
4.69 0.52

มาก
ที่สุด
4.67 0.61 มาก
ที่สุด
4.70 0.54 มาก
ที่สุด
4.61 0.65 มาก
ที่สุด
4.60 0.67 มาก
ที่สุด
4.63 0.66 มาก
ที่สุด
4.63 0.63 มาก
ที่สุด
4.63 0.68 มาก
ที่สุด
4.64 0.63 มาก
ที่สุด
4.68 0.55 มาก
ที่สุด
4.70 0.56 มาก
ที่สุด
4.66 0.59 มาก
ที่สุด

3.74 0.79

มาก

0.25

3.78

0.94

มาก

0.24

3.73

0.84

มาก

0.26

3.61 0.92

มาก

0.28

3.53

0.99

มาก

0.30

3.69

0.98

มาก

0.25

3.84 0.81

มาก

0.21

3.75

0.88

มาก

0.23

3.91

0.92

มาก

0.19

3.82 0.77

มาก

0.23

3.91

0.87

มาก

0.20

3.73

0.82

มาก

0.25
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.10.1 สามารถจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
1.10.2 สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้
1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
1.11.1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี มี
จิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
1.11.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
2. สมรรถนะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ
2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกจิ กรรมต่างๆ โดยคานึง
ผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
2.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัตไิ ด้
เกิดผลจริง
2.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผเู้ รียน
2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ
2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

สภาพที่ควรจะเป็น
สภาพที่เป็นจริง
PNImodified
M
S แปลผล M
S แปลผล
4.62 0.58 มากที่สุด 3.48 0.70 ปาน 0.33
กลาง
4.62 0.60 มากที่สุด 3.49 0.72 ปาน 0.32
กลาง
4.63

0.62 มากที่สุด 3.47

0.79

4.79
4.76

ปาน 0.33
กลาง
0.49 มากที่สุด 4.29 0.72 มาก 0.12
0.58 มากที่สุด 4.27 0.77 มาก 0.11

4.83

0.48 มากที่สุด 4.31

0.80

มาก

0.12

4.69
4.64

0.47 มากที่สุด 3.90 0.59
0.54 มากที่สดุ 3.93 0.96

มาก
มาก

0.20
0.18

4.73

0.49 มากที่สุด 4.26

0.72

มาก

0.11

4.76
4.68

0.48 มากที่สุด 4.10
0.59 มากทีส่ ุด 3.91

0.79
0.87

มาก
มาก

0.16
0.20

4.76

0.48 มากที่สุด 3.88

0.82

มาก

0.23

4.74

0.53 มากที่สุด 3.84

0.87

มาก

0.23

4.60

0.65 มากที่สุด 3.58

0.91

มาก

0.28

4.75

0.50 มากที่สุด 4.15

0.80

มาก

0.14
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
2.9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
2.10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
2.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
2.12 สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

สภาพที่ควรจะเป็น
M
S แปลผล
4.69 0.55 มากที่สุด
4.64 0.60 มากที่สุด
4.63 0.62 มากที่สุด
4.67 0.59 มากที่สุด

สภาพที่เป็นจริง
PNImodified
M
S แปลผล
3.94 0.94 มาก 0.19
3.54 1.00 มาก 0.31
3.83 0.82 มาก 0.21
3.80 0.80 มาก 0.23

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จาแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน
ผลการเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาแนกตาม
คณะ และประเภทของโรงเรียน พบว่า นิสิตที่เรียนในคณะต่างกัน และฝึกปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย PNImodifiedจาแนกตามคณะ และประเภทโรงเรียน (n=99)
ประเภทโรงเรียน
F
p
F
p
1. สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้
1.279
.281
.015
.985
1.1. ความเป็นครู
2.030
.082
.618
.541
1.2 ปรัชญาการศึกษา
.659
.656
.011
.989
1.3 ภาษาและวัฒนธรรม
.884
.495
1.196
.307
1.4 จิตวิทยาสาหรับครู
.311
.905
.378
.686
1.5 หลักสูตร
1.910
.100
.827
.440
1.6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1.253
.291
1.950
.148
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1.301
.270
.174
.841
1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
.934
.463
.923
.401
1.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.240
.297
.486
.617
1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
.984
.432
1.657
.196
1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
1.661
.152
1.399
.252
2. สมรรถนะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.198
.062
.011
.989
หมายเหตุ คณะจาแนกเป็น ศึกษาศาสตร์, สังคมศึกษา, มนุษยศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์
ประเภทโรงเรียนจาแนกเป็น โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนสาธิต

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

คณะ
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3. ข้อเสนอในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน สาหรับนิสิตฝึก ปฏิบัติการ
สอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน นักเรียนไม่สนใจเรียน ขาดวินัย
“การควบคุมชั้นเรียน ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ดีเท่าที่ควร มีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนบ้าง แต่มีบางส่วนที่ไม่สนใจเรียนเลยค่ะ”
(นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล)
“ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียน อาจเพราะคุ้นชินกับการมีพฤติกรรมที่ขาดระเบียบวินัยในชั้น
เรียน เช่น เล่นสมาร์ทโฟน ใส่หูฟัง หันหลังให้อาจารย์ผู้สอน และรับประทานอาหารใน
ห้องเรียน เป็นต้น”
(นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล)
“นักเรียนบางคนยังไม่สนใจต่อการเรียนการสอนเท่าที่ควร และสื่อเทคโนโลยียังไม่มีจึงทาให้
เกิดปัญหากับการทาสื่อการสอน”
(นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนเอกชน)
“ครูพี่เลี้ยงจากัดความคิด และบังคับให้สอนในวิธีของเขาจนรู้สึกฝืนตนเอง ทาให้ในบางครั้งไม่
สามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมชั้นเรียนและการจัดการในชั้นเรียนให้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้”
(นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนสาธิต)
ทั้งนี้รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตเห็นว่าเหมาะสม คือ
การจัดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสื่อความหมาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การสอนแบบสาธิตและ
ปฏิบัติ การคิดค้นสื่อและคิดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ
“การเล่นเกมที่สอดแทรกไปด้วยเนื้อหาที่เรียน เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบการแข่งขัน หรือการ
ใช้การเสริมแรงทางบวก เพื่อสร้างความกระตือรือร้นให้นักเรียน เช่น ตราปั๊ม หรือสมุดสะสมดาว”
(นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล)
“ใช้สื่อให้น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจเด็กโดยสร้างแรงจูงใจ ใช้เทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อให้เขาเห็น
ความสาคัญของกิจกรรมครับ”
(นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาล)
นอกจากนี้นิ สิตบางคนเสนอว่าควรจัด เวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์ และสังเกตการณ์การสอนจากผู้มีประสบการณ์
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อภิปรายผล
1. ความต้องการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิ สิต ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารสอนและฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิโรฒ อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.2 ปรัชญาการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒ นาสถานศึกษา และการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน อันเป็นสมรรถนะที่
นิสิตเห็นว่ามีความสาคัญแต่ยังไม่ สามารถปฏิบัติได้ตามสิ่งที่ควรจะเป็น ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับคา
กล่าวของสาเริง บุญ เรืองรัตน์ (2554) ที่ว่าความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญ และเป็นสิ่งจาเป็นที่มนุษย์
จะต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีสติปัญญา มีเหตุผล มีความดี มีคุณธรรม มีระเบียบวิจัย กลายเป็น
บุคคลที่สมบูรณ์ ครูอาจารย์ที่สอนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์เคร่งครัดในเรื่องการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี หลักในการจัดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นิสิต
นักศึกษาเรียนในส่วนที่เรียกว่าวิชาศิลปศาสตร์หรือวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่นิสิต ปี 1
ปี 2 จะต้องเรียนทุกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนดให้
นิสิตชั้นปีที่ 2 ต้องเรียนวิชา ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา จานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ซึ่ง
เชื่อมโยงปรัช ญาเข้ากับ แนวคิดของการศึกษาในแต่ล ะยุคสมัย (มหาวิทยาลั ย -ศรีนคริน ทรวิโรฒ,
2553) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนออกแบบให้เป็นบรรยาย 3 ชั่วโมง และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 6 ชั่วโมง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ไม่ลงลึกถึงการประยุกต์ใช้และวิเคราะห์มากเท่าที่ควร
2. ความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิ ตฝึ ก
ปฏิ บั ติ การสอนและฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ มหาวิท ยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ อัน ดับ ที่ ส อง ได้แ ก่
สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.4 จิตวิทยาสาหรับครู ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒกาหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 2 ต้องเรียนวิชา ศษ 241 จิตวิทยาสาหรับครู จานวน 3(2-2-5)
หน่วยกิต ลักษณะการจัดการเรียนการสอนออกแบบให้เป็นบรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
จะลงถึงขั้นปฏิบัติ แต่เมื่อนิสิตได้ฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนจริง ข้อมูลเชิงคุณภาพกลับพบว่านิสิต
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับเสียงสะท้อนมากกว่าปัญหาอื่น ๆ
3. ความต้องการจ าเป็ น ในการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิ สิ ตฝึ ก
ปฏิ บั ติ การสอนและฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ มหาวิท ยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ อัน ดับ ที่ ส อง ได้แ ก่
สมรรถนะด้านมาตรฐานความรู้ ข้อย่อยที่ 1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนดเป็นวิชาเลือกสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนวิชา ศษ
361 การประกัน คุณภาพการศึกษา จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ออกแบบให้ เป็ น บรรยาย 2 ชั่ ว โมง ปฏิ บั ติ 2 ชั่ ว โมง และศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง 5 ชั่ ว โมง
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนิสิตสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2
หน่ ว ยกิต ทั้งยั งมีวิช าเลื อกหลากหลาย นิสิ ตส่ ว นใหญ่ จึงไม่ ได้เลื อกเรียนวิช าการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ทาให้ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนการสอนวิชา ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา จานวน 3(3-0-6)
หน่วยกิต ควรปรับจากการสอนเน้นทฤษฎี เป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ ปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้มากยิ่งขึ้น
เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การจัดการเรียนการสอนวิชา ศษ 241 จิตวิทยาสาหรับครู จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต
ควรเน้นการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น และในการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งกาหนดจัดขึ้นระหว่างภาคเรียนหลังจากนิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงไประยะหนึ่งแล้ว ฝ่ายจัด
สัมมนาควรมีช่วงในการบรรยายและ/หรืออบรมปฏิบัติการเสริมเทคนิควิธี และตอบข้อซักถามของ
นิสิต เกี่ยวกับวิธีให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
3. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมให้นิสิตได้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒ นาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
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สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
STATE OF THE USING ELECTRONIC OFFICE SYSTEMS (e-Office) IN SCHOOLS
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 19
ราเพียร น้อยเชียงคูณ สุชาติ บางวิเศษ และอุทัย ปลีกล่า
Rampian Noychiangkun, Suchart Bangwiset and Utai Pleeklum
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดเลย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 และ 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน
ใน 5 ด้าน คือ ด้านระบบการจัดทาหนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือ ด้านระบบการส่งหนังสือ ด้าน
ระบบการจั ด เก็ บ หนั ง สื อ และด้ า นระบบการท าลายหนั ง สื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
จานวน 466 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี สภาพการใช้ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ สังกัดขนาดโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการใช้
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ABSTRACT
The research aimed 1) to study the state levels of using e-office in schools
under the Secondary Educational Service Area Office 19 and 2) to compare the state
levels of using e-office in schools under the Secondary Educational Service Area Office
19 classified by positions, educational levels, and in five states: school sizes: making
systems, receiving systems, sending systems, filing systems, and demolishing systems.
Samples were 466 teachers and educational personnel from the Secondary
Educational Service Area Office 19. Tools were questionnaires with 0.97 Reliability and
mean, t-test and F-test were used in statistical analysis.
The findings were as follows:
1) The overall state levels of using e-office in schools under the Secondary
Educational Service Area Office 19 were at a high level.
2) The teachers and educational personnel with different positions had the
states of using e-office indifferently both overall and by item aspects.
3) The teachers and educational personnel with different educational levels
had the states of using e-office indifferently both overall and by item aspects.
4) The teachers and educational personnel from different school size had the
states of using e-office indifferently both overall and by item aspects.
คาสาคัญ
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
Keywords
Electronic Office Systems (e-Office)
ความสาคัญของปัญหา
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบั บที่ 8 พ.ศ. 2545-2559 มีวัตถุประสงค์และแนวนโยบายเพื่อ
ดาเนินการ ข้อ 10 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายให้มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง และทัดเทียมกันทุกเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็ นระบบ ประชาชนทุกคนเห็นความสาคัญ
และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการ
เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2545)
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ และมาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ การพัฒนา
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เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ เป็นการ
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอน การ
ปฏิ บั ติ ง าน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้ เ ป็ น การด าเนิ น งานที่ มี ร ะบบ มี ค วามรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ และลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งตรงตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบงานสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณ เพื่อให้การดาเนินการระบบบริหารจัดการ
เอกสารด้วยระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและ เกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการเอกสาร ด้วยระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงาน
สารบรรณ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 ได้ประกาศให้ใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนระบบงานสาร
บรรณ ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อทาความเข้าใจ
และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19, 2557)
จากข้ อ มูล ดัง กล่ า ว ผู้ วิจั ย เป็ นบุ คคลหนึ่ งที่ ท างานในโรงเรีย น สั งกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และเป็นผู้ใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานทุกวันจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในโรงเรี ยน สั งกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 โดยเน้ น ในเรื่ อ งการน าระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์มาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้ ทราบระดับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ใน
โรงเรี ย น สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 19 และผลการวิ จัย จะเป็ นข้ อมู ล
สารสนเทศสาหรับการนาไปใช้ และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
ใช้งานของผู้ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นอย่างไร
2. สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน
แตกต่างกันหรือไม่
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และ
ขนาดโรงเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 135 คน และ
ครูผู้สอน จานวน 1,980 คน รวมทั้งสิ้น 2,115 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19,
2557)
1.2 กลุ่ มตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ได้แ ก่ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 115 คน
และครูผู้สอน จานวน 351 คน รวมทั้งสิ้น 466 คน ได้มาโดยการกาหนดตามตารางของ Krejcie and
Morgan (1970) โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนในแต่ละอาเภอ คานวณหากลุ่มตั วอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละอาเภอแบ่งชั้นตาม
ขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ชั้น คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) โดย
สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับ ตาแหน่ งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน และ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scales) ก าหนด
คะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งสร้างขึ้นตามทฤษฎีการสร้างเครื่องมือของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด และ
คณะ, 2551)
3. การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อ
กาหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์เนื้อหาตามนิยามศัพท์ที่กาหนด ประเด็นเนื้อหาที่ต้อ งการวัด และเขียนข้อ
คาถามที่จะพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
3. สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิด คานิยามศัพท์และสมมติฐานการวิจัย
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4. นาแบบสอบถามฉบับร่างและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ถูกต้อง
5. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ทาการ
ตรวจสอบ หลังจากนั้นนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวัดตาม
นิยามศัพท์ (Index of Congruence: IC) จากนั้นเลือกคาถามที่ มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2540) มาใช้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 - 1.00
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try out) กับกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง จ านวน 40 คน หลั ง จากนั้ น น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า (Alpha Coefficent Method) ตามวิ ธี ข อง
Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2551) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97
7. ปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนั งสื อ แนะนาตัว และขอความร่วมมือในการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถึงผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19
2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการตอบ
แบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และผู้วิจัยได้ขอความกรุณาให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์
4. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งไปจานวน 466 ชุด และได้รับคืนจานวน 466 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100 และได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามปรากฏว่าสมบูรณ์ทุก
ฉบับ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ ระดับ
การศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยการแจงแจงความถี่และ การหาค่าร้อยละ
2. การวิ เ คราะห์ ร ะดั บสภาพการใช้ร ะบบส านั กงานอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ (e-Office) ใน
โรงเรี ยน สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 19 โดยหาค่าเฉลี่ ย (X) และส่ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ แปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ,
2551)
ค่าเฉลี่ย
4.51-5.00 หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50 หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.51-3.50 หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.51-2.50 หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับสภาพการใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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3. เปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
1) เปรียบเทียบระดับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรีย น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test
2) เปรียบเทียบระดับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ของของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test
3) เปรียบเทียบระดับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ของของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีขนาดโรงเรี ย นต่างกัน โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One–way
ANOVA) ใช้สถิติทดสอบ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe)
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย ประกอบด้วย 1. การแจกแจงความถี่
(Frequencies) 2. ค่าร้อยละ (Percentage) 3. ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ X) 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation หรือ S.D.) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย 1. สถิติทดสอบที
(t-test) 2. สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) ในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 โดย
ภาพรวมและรายด้าน
สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
1. ด้านระบบการจัดทาหนังสือ
2. ด้านระบบการรับหนังสือ
3. ด้านระบบการส่งหนังสือ
4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ
5. ด้านระบบทาลายหนังสือ
โดยรวม

𝐱̅
4.03
4.05
4.41
4.15
4.14
4.08

S.D.
0.72
0.57
0.62
0.75
0.70
0.47

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.08, S.D. = 0.47)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน ระบบ
การส่งหนังสือ ( x̅ = 4.41, S.D. = 0.62) รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ ( x̅ = 4.15, S.D. =
0.75) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านระบบการจัดทาหนังสือ ( x̅ = 4.03, S.D. = 0.72)
สรุป ด้านระบบการจัดทาหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3 มีการใช้โปรแกรมการออกเลขทะเบียนหนังสือ
ราชการผ่านระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รองลงมาได้แก่ ข้อ 7 มีการใช้โปรแกรมแสดง
ชื่อผู้ตั้งเรื่องตามข้อมูลผู้ใช้งานในการสร้างบันทึกข้อความ ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมเลือกประเภทของ
หนังสือราชการผ่านระบบสานักงานอิเล็ก ทรอนิกส์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ข้อ 5 มีการใช้
โปรแกรมป้อนชื่อเรื่องของหนังสือราชการเป็นตัวอักษรความยาวไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร ตามลาดับ
ด้ า นระบบการรั บ หนั ง สื อ พบว่ า สภาพการใช้ ร ะบบส านั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Office) ในโรงเรี ย น สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 19 อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 3 มีการใช้โปรแกรมบันทึกรับหนังสือราชการ
ผ่านระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รองลงมาได้แก่ ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมการบันทึก
ทะเบียนเลขที่รับหนังสือราชการ ข้อ 9 มีการใช้โปรแกรม ส่งต่อ เพื่อส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ข้อ 10 มีการใช้โปรแกรม คืนเรื่อง เพื่อทาการส่งหนังสือ
กลับให้หน่วยงานที่ส่งมาให้ ตามลาดับ
ด้านระบบการส่งหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 10 มีการใช้โปรแกรมระบุหน่วยงานปลายทางเพื่อทาการส่ ง
หนังสือราชการ รองลงมาได้แก่ ข้อ 6 มีการใช้โปรแกรมเลือกประเภทของหนังสือราชการก่อนทาการ
ส่ง ข้อ 3 มีการใช้โปรแกรมสาหรับทาการออกเลขทะเบียนส่งหนังสือราชการผ่านระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมสแกนเอกสาร
เพื่อทาการสแกนหนังสือราชการสาหรับการส่งออก ตามลาดับ
ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 6 มีการเลือกประเภทแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บหนังสือราชการผ่าน
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รองลงมาได้แก่ ข้อ 2 มีการเลือกโปรแกรมออกจากระบบ
การจั ดเก็บ หนั งสื อราชการผ่านระบบสานักงานอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้ง ข้อ 9 มีการใช้
โปรแกรมบันทึกการส่งทะเบียนจัดเก็บหนังสือราชการไปยังหน่วยจัดเก็บ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ได้แก่ ข้อ 7 มีการระบุระยะเวลาที่จัดเก็บหนังสื อราชการผ่านระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) ตามลาดับ
ด้านระบบการทาลายหนังสือ พบว่า สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู่ในระดับ พิจารณารายข้อ
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พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 10 มีการใช้โปรแกรมสาหรับประมวลผลทาลายหนังสือราชการที่
มีสถานะผ่านการอนุมัติทาลาย รองลงมาได้แก่ ข้อ 2 มีการเลือกโปรแกรมออกจากระบบการทาลาย
หนังสือราชการผ่านระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้ง ข้อ 4 มีการใช้โปรแกรมบันทึก
รายการหนังสือขออนุมัติทาลายผ่านระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุ ด ได้แ ก่ ข้อ 1 มี การกรอกรหั ส ผ่ านเพื่อเข้า สู่ โ ปรแกรมการทาลายหนังสื อราชการผ่ านระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้ง ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ต่อสภาพการใช้ร ะบบส านั กงานอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Office) ในโรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สั งกัด ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามั ธ ยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้า น
จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่
สภาพการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
1. ด้านระบบการจัดทาหนังสือ
2. ด้านระบบการรับหนังสือ
3. ด้านระบบการส่งหนังสือ
4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ
5. ด้านระบบทาลายหนังสือ
โดยรวม

ตาแหน่งหน้าที่
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
(n=115)
(n=351)
x̅ S.D. x̅ S.D.
4.08 0.69 4.01 0.72
4.01 0.58 4.06 0.56
4.43 0.61 4.40 0.62
4.20 0.73 4.14 0.76
4.21 0.65 4.11 0.71
4.15 0.48 4.06 0.47

t

P-values

0.87
0.78
0.48
0.70
1.34
1.66

0.39
0.44
0.64
0.49
0.18
1.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สั งกัด ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามั ธ ยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้า น
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
t
P-values
(n=327)
(n=139)
S.D.
x̅ S.D. x̅
1. ด้านระบบการจัดทาหนังสือ
4.01 0.73 4.06
0.69
0.72
0.47
2. ด้านระบบการรับหนังสือ
4.06 0.56 4.03
0.59
0.50
0.62
3. ด้านระบบการส่งหนังสือ
4.40 0.63 4.43
0.60
0.49
0.63
4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ
4.12 0.76 4.22
0.73
1.30
0.19
5. ด้านระบบทาลายหนังสือ
4.13 0.71 4.17
0.68
0.57
0.57
รวมเฉลี่ย 4.07 0.47 4.12
0.48
0.97
0.33
จากตารางที่ 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สภาพการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สั งกัด ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามั ธ ยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้า น
จาแนกตามขนาดโรงเรียน
สภาพการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
1. ด้านระบบการจัดทาหนังสือ
2. ด้านระบบการรับหนังสือ
3. ด้านระบบการส่งหนังสือ
4. ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

0.53
237.60
238.14
1.51
147.46
148.96
0.86
177.83
178.69
2.48
260.30
262.78

3
462
465
3
462
465
3
462
465
3
462
465

0.18 0.35
0.51

Pvalues
0.79

0.50 1.57
0.32

0.20

0.29 0.75
0.39

0.53

0.83 1.47
0.56

0.22
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
สภาพการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
5. ด้านระบบทาลายหนังสือ

โดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

0.64
225.07
225.71
0.21
102.74
102.94

3
462
465
3
462
465

0.21 0.43
0.49
0.07 0.31
0.22

Pvalues
0.73
0.82

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บสภาพการใช้ ร ะบบส านั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า
1) โรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่ทีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ระบบการส่งหนังสือ รองลงมาคือ ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ ด้านระบบการทาลายหนังสือ ด้าน
ระบบการจัดทาหนังสือและ ด้านระบบการรับหนังสือตามลาดับ
2) โรงเรียนขนาดกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้านระบบการส่งหนังสือ รางลงมาคือ ด้านระบบการทาลายหนังสือ ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ
ด้านระบบการรับหนังสือและ ด้านระบบการจัดทกหนังสือตามลาดับ
3) โรงเรียนขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ระบบการส่งหนังสือ รองลงมาคือ ด้านระบบการทาลายหนังสือ ด้านระบบการจัดเก็บหนังสือ ด้าน
ระบบการรับหนังสือและ ด้านระบบการจัดทาหนังสือตามลาดับ
4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ สภาพการใช้ระบบส านัก งานอิ เล็ กทรอนิก ส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุดคือ ด้านระบบการส่งหนังสือ รองลงมาคือ ด้านระบบการทาลายหนังสือ ด้านระบบการจัดเก็บ
หนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือและ ด้านระบบการจัดทาหนังสือตามลาดับ
อภิปรายผล
1. สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน ระบบการส่งหนังสือรองลงมา ได้แก่ ด้านระบบจัดเก็บ
หนังสือ ด้านระบบการทาลายหนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้าน
ระบบการจัดทาหนังสือ ทั้งนี้เนื่องมาจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยให้
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษา กาหนดเลขหนังสื อรับ -ส่ ง ทั้ง ภายในและภายนอก ให้ เ ป็นไปตาม
ทะเบียนหนังสือส่งและรับที่ใช้อยู่ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) สอดคล้อง
กับผลการวิจัย ของขวัญตา ช่วยมณี (2551) ได้ทาวิจัยเรื่องศักยภาพและความพึงพอใจการใช้ระบบ
สานักงานอัตโนมัติของบุคลากรหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง พบว่าระดับศักยภาพในการใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติของบุคลากรในสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง พบว่าอยู่ในระดับศักยภาพมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คนองเดช พงษ์ประเสริฐ (2552) ได้ทาวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหา
การปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณของกาลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบิน 46 พบว่าสภาพการปฏิบัติหน้าที่
งานสารบรรณของกาลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัน 46 ด้านการจัดทาหนังสือราชการ ด้านการรับส่ง
หนังสือราชการ ด้านการยืมหนังสือราชกา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
โดยภาพรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจาก ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อนและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทุกคนต้องใช้ ระบบ
ส านั ก งานอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ (e-Office) ในการรับส่ ง หนังสื อราชการเป็นประจาทุ กวันตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการรับ -ส่งหนังสือ
ราชการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดเลข
หนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามทะเบียนหนังสือส่งและรับที่ใช้อยู่ (สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน, 2557) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐ ศรีแสนปาง
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสานักงานอัตโนมัติของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จาแนกตามตาแหน่งโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05 สอดคล้ องกั บผลการวิ จัย ของ Peters (2002) ได้ ศึก ษา
บทบาทของหัวหน้าฝ่ายธุรการในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดเล็ก และยังสารวจทัศนคติ
ของผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่มีผลต่อการร่วมมือกับหัวหน้าฝ่ายธุรการ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจั ยซึ่งเป็นผู้ตอบแทนสอบถามทั้ง 3 คนมีความคิดเห็ นตรงกันอย่างมาก ในเรื่องเกี่ยวกับ
หน้าที่รับผิดชอบของพวกเขา ทั้งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และหน้าที่ที่ชอบปฏิบัติ
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3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ทาให้เกิดการเพิ่มความรู้ให้แก่ พนักงาน และใช้ประโยชน์สาหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การ
กระจายสารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทางเสียง และข้อความ
และลดข้อจากัดการติดต่อสื่อสารทั้งเรื่องสถานที่ และเวลา รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายการดาเนินการ เพิ่มผลติ
ผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพิ่มความรับผิดชอบขององค์กร (เกศรา วรนาถจินดา, 2545) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิจิตรา นักทาเกวียน (2554) ได้ศึกษา สภาพปัญหาและการพัฒนางานสาร
บรรณขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสกลนคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปริศนา
มัชฌิมา และคณะ (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีประสิทธิภาพของ
การใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีสภาพการใช้
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร ผ่านการเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่
อานวยความสะดวกสาหรับการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงาน สามารถทาให้ผู้ใช้งาน
รับและส่งข่าวสารได้อย่างสะดวกและทาให้เกิดการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเกิดการประสาน
ความร่ ว มมือภายในกลุ่ ม (เกศรา วรนาถจิ นดา, 2545) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ปริศนา
มัชฌิมา และคณะ (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีประสิทธิภาพของ
การใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ประเสริฐ ศรีแสนปาง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
ผ่ า นระบบส านั ก งานอั ต โนมั ติ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครราชสี ม า เขต 1-7 ผลการวิ จั ย พบว่ า การติ ดต่ อ สื่ อ สารผ่ า นระบบส านั กงานอั ต โนมั ติ ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จาแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจั ยด้านระบบการจัดทาหนังสือ ผู้บริห ารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้มากยิ่งขึ้ น เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ป้อนชื่อเรื่องของของหนังสือราชการเป็นตัวอักษรความยาวไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด
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2. จากผลการวิจัยด้านระบบการรับหนังสือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูย่อยของโปรแกรมคืนเรื่อง โดยให้คาแนะนา
รายบุคคล เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การใช้โปรแกรมคืนเรื่อง เพื่อทาการส่งหนังสือกลับให้หน่วยงาน
ทีส่ ่งมาให้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. จากผลการวิจัยด้านระบบการส่งหนังสือพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความรู้ความ
เข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ภายใน
สานั กงาน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า มีการใช้โปรแกรมสแกนเอกสาร เพื่อทาการสแกนหนังสื อ
ราชการสาหรับการส่งออก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4. จากผลการวิจัยด้านการจัดเก็บหนังสือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษามี ความรู้เกี่ ยวกับ ระเบี ยบส านักนายกรั ฐ มนตรีว่าด้ ว ยงานสารบรรณ
เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว่ า มี ก ารระบุ ร ะยะเวลาที่ จั ด เก็ บ หนั ง สื อ ราชการผ่ า นระบบส านั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
5. จากผลการวิจัยด้านระบบการทาลายหนังสือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความรู้ ความ
เข้ าใจกั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาได้ ใ ส่ ใ จเกี่ ย วกับ การกรอกรหั ส ผ่ า นเพื่อ เข้ า สู่
โปรแกรมการท าลายหนั ง สื อ ราชการผ่ า นระบบส านั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Office) เนื่ อ งจาก
ผลการวิ จั ย พบว่ า การกรอกรหั ส ผ่ า นเพื่ อ เข้ า สู่ โ ปรแกรมการท าลายหนั ง สื อ ราชการผ่ า นระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2. ควรมีการศึกษาการประเมิน ผลการดาเนินงานการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
3. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบส านักงานอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
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ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว
เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
GREEN ELECTRICAL ENERGY STRATEGIC-DRIVEN APPROACH FOR
THE SUSTAINABILITY OF ECO-TOURISM
วราวุธ ศรีแสน อิสระ สุวรรณบล และกฤช จรินโท
Warawut Srisan Issara Suwanabol and Krit Jarinto
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว
เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแบบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย
แบบผสานวิธี ทั้งกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณทาการสังเคราะห์ตัวแปร
เพื่อนามากาหนดกรอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเสม็ด ตัวแทนจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะเสม็ด และ
ตัวแทนจากชุมชนผู้อยู่ อาศัยในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จานวน 32 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธี การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจ
และชุมชนผู้อยู่อาศัย จานวน 336 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน และโปรแกรมสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และนาโมเดล
ที่ค้นพบได้ไปทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จ านวน 105 คน ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
จังหวัดตราด ผลการวิจัยปรากฏว่าตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืนโมเดล
สมการโครงสร้างตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ค่า Chi-square (X2) มีค่าเท่ากับ 149.442 ค่า df เท่ากับ 124 ค่าP-value เท่ากับ 0.060 GFI เท่ากับ 0.958
AGFI เท่ากับ 0.930 CFI เท่ากับ 0.997 และ RMSEA เท่ากับ 0.025 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้
โมเดลตัวแบบในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด คิดเป็นร้อยละ 81.5
ซึ่งผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล จะเป็ น แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนาไป
ดาเนินการและพัฒนา ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
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ABSTRACT
This research attempts to study green electrical energy strategic-driven
approach for the sustainability of eco-tourism, and to study the relationship between
green electrical energy strategic-driven approach and the sustainability of ecotourism. This study is the mixed research study combing both qualitative and
quantitative study to synchronize variables to determine conceptual framework. The
subjects having in-depth interviews in qualitative research process. 32 subjects included
representatives from government sectors related to the use of electricity and tourism
management in Samed Island, representatives from entrepreneurs and business
owners in SamedIslandas well as representatives from community residing in Samed
Island, Rayong Province. The qualitative data and quantitative process were analyzed
using software program. The questionnaires were distributed to collect quantitative
data from 336 subjects who were electricity users in Samed Island, Rayong Province
including government sectors related to the use of electricity and tourism
management, entrepreneurs and business owners as well as residents in Samed
Island, Rayong Province. Statistics software program for social sciences was applied
to find basic statistics as well as Structural Equation Modeling (SEM) and the
implementation of the discovered model to test the satisfaction from 105 tourists in
Mu Koh Chang (Chang Islands), Trad Province. The findings reveal that model of green
energy strategic-driven approach for the sustainability is a government policy and
elements of driven energy policy. Structural Equation Modeling (SEM) of green energy
strategic-driven approach for the sustainability of eco-tourism conformed to the
empirical data at the good level by considering the values including 149.442 of Chisquare (X2), 124 of df value, 0.060 of P-value, 0.958 of GFI, 0.930 of AGFEI, 0.997 of CFI,
and 0.025 of RMSEA. Tourists satisfied with the use of this model in eco-tourism area
in Mu Koh Chang National Park, Trad Province at the percentage of 81.5. The findings
of this analysis could be used as a guideline to develop sustainable eco-tourism and
to operate and develop for further advantage.
คาสาคัญ
ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ความยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Keywords
Model of strategic-driven approach, Green Electrical Energy, Sustainability,
Eco-tourism
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ความสาคัญของปัญหา
พลังงานมีความสาคัญและเป็นรากฐานที่สาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ความต้องการพลังงานของโลกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ประเทศไทยต้องพึ่งพิงการนาเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็น หลัก จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2556 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,
2556) พบว่ากว่าร้อยละ 50 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นมาจากการนาเข้าน้ามัน
สูงถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการใช้น้ามันทั้งหมดภายในประเทศ ปัญหาดังกล่าวทาให้ทั่วโลกให้
ความสาคัญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานเพิ่มมากขึ้น และมีความคิดและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ โดยการนาแหล่งทรัพยากรจากธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งอาจจะเป็นการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้โดยตรง เช่น พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า หรือ
นาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้มาใช้ทางอ้อม เช่น พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานน้า และพลังงาน
จากชีวมวล มาพัฒนาประยุกต์ให้เป็นพลังงานที่สามารถนามาบริโภคได้ เพื่อแก้ปัญหาการหมดไป
ของพลัง งานสิ้ น เปลื อง (Non-renewable Energy) และผลั กดั นพลั งงานหมุ นเวี ยน (Renewable
Energy) ซึ่งเป็นส่ว นที่สาคัญของพลังงานทางเลือ ก (Alternative Energy) ให้เป็นพลังงานหลักใน
อนาคต
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว (Green Electrical Energy) เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับ
พลังงานไฟฟ้าของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ภาครัฐยังขาดมาตรการ การ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานสีเขียว รัฐบาล ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
เป็นร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี (กระทรวงพลังงาน, 2554) และเน้นการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่
การวิจัย การผลิต การใช้ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยกลุ่มพลังงานทดแทนที่ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น ส่วนภาคประชาชนที่เป็น ผู้บริโภคควรได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้พลังงาน คือการเข้าถึงและได้ใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบในราคา
ที่เหมาะสม
กรณีปัญหากระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานีมีส าเหตุจ ากสายเคเบิลหลักของระบบไฟฟ้าใต้ดินเส้นใหญ่ขนาด 115 KV (กิโลโวลต์ )
เกิดระเบิด ซึ่งระบบไฟฟ้าดังกล่าวทาหน้าที่จ่ายไฟให้เกาะสมุยและเกาะพะงัน เกิดผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ย วและโรงแรมที่พัก โดยเฉพาะบนเกาะสมุยต้องใช้น้ามันปั่นกระแสไฟฟ้าใช้เอง จนทาให้
นักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิก การท่องเที่ยวกะทันหันและเดินทางกลับ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2555)
ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการระบบพลังงานไร้ประสิทธิภาพ หากมีการใช้พลังงาน
สีเขีย ว ได้แก่ พลังงานแสงอาทิต ย์และพลังงานลมเข้าไปเป็น ส่ว นหนึ่งของพลัง งานไฟฟ้าที่เกาะ
ทั้งสองแห่งก็จะทาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้พลังงานที่มั่ นคง สะอาด และมีประสิทธิภาพ
สาหรับ กรณีของเกาะเสม็ดอยู่ในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด
ราษฎรบนเกาะเสม็ดส่วนใหญ่ทาอาชีพบริการที่พักนักท่องเที่ยว ด้วยการสร้างบังกะโลหลังกะทัดรัด
หรือการทาร้านอาหาร ซึ่งเดิมต้องใช้เครื่องปั่นไฟทาให้สิ้นเปลืองต้นทุนค่าน้ามัน ได้รวมตัวกันยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองเพื่อให้ได้มาเพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บรรพบุรุษเคยอยู่อาศัยบนเกาะและได้ใช้ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2549) ชาวเกาะเสม็ดยื่นฟ้องเรื่องระบบสาธารณูปโภค
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และที่ด ิน ทากิน เนื ่อ งจากมีน ัก ท่อ งเที่ย วจ านวนมากเดิน ทางมาท่อ งเที ่ย วเกาะเสม็ด แต่ร ะบบ
สาธารณูปโภคไม่ดีระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอเพราะไฟฟ้าจะตกเป็นประจา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่
เกาะเสม็ดประมาณ 370,000 คน (สานักอุทยานแห่งชาติ, 2556) ปัจจุบันระบบไฟฟ้ามีบริการตลอด
24 ชั่วโมงแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ ไฟฟ้าจะจากัดเวลาในการเปิดปิด และอยู่ในระหว่างการติดตั้ง
ขยายสายส่งระบบไฟฟ้าจากชายฝั่งสาหรับใช้ในเกาะ ซึ่งมีสภาพของสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบต่อ
สภาพเชิงนิเวศ
ส่วนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยม ระบบนิเวศของเกาะยังคงสภาพดั้งเดิมที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน (อพท., 2558) ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงต้นแบบ Low Carbon Destination ซึ่งเน้นกิจกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว เพื่อหาว่ามีตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อะไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแนวทางแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาเป็น
ข้อเสนอแนะตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งจะทาให้มีการวางแผนสาหรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สาคัญยิ่งต่อ
ความยั่งยืนของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีตัวแบบเป็นอย่างไร
และตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวมีความสัมพันธ์กับความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวกับ
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ การศึ กษาแบบผสานวิ ธี ระหว่ างการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามการวิจั ยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสั มภาษณ์
เชิ งลึ กจากแนวค าถาม (In-depth Interview Guideline) ในการสั มภาษณ์ ก ารวิเ คราะห์ข ้อ มูล ใช้
โปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
โปรแกรมสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling:
SEM) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนาโมเดลที่ได้ตามกรอบแนวคิดใหม่ไปทดสอบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว จานวน 105 คน ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการและผู้ป ระกอบธุรกิจ และชุมชนผู้อยู่อาศัย จานวนทั้งสิ้น 336 คน สาหรับการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกผู้ให้
ข้อมูล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยตรง จานวน 32 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ย วข้องกับการใช้ไฟฟ้าการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะ
เสม็ด ตัวแทนจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะเสม็ด ตัวแทนจากชุมชนผู้อยู่
อาศัยในพื้น ที่เ กาะเสม็ด และการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้น
ปัญหามีกระบวนการคิดและลาดับขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ได้จากการคิดและการกระทา เพื่อบอก
ความเป็นเหตุ เป็น ผลต่อกัน แล้ว นาวิธีการดังกล่าวไปทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญ หาการวิจั ย ในพื้ นที่จริ ง โดยน าโมเดลที่ได้ ตามกรอบแนวคิ ดใหม่ ไปทดสอบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว จานวน 105 คน ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณผ่านโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences) และ
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยจากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 1 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตัวแบบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืน
ล้วนมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect:
IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝงตามตารางที่ 2 พบว่าความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสี
เขีย วที่ยั ่งยืน มีอิท ธิพ ลทางตรงเท่า กับ 0.887 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 และได้รับ
อิทธิพลรวมจากนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ พลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ
มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.807 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ
0.748 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ของประเทศไทยและต่างประเทศมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยผ่าน
องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืน โดยสัดส่วนความเชื่อถือได้ในตัวแปร
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่อธิบายได้ด้วยองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน
ไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืนได้ร้อยละ 87.9 ( R 2 = 0.879) องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้า
สีเขีย วที่ยั่งยืน ได้ร ับ อิทธิพลทางตรงจากนโยบายของรัฐ บาลที่เกี่ย วกับ พลังงานไฟฟ้าสีเขียวของ
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ประเทศไทยและต่างประเทศมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.843 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยสัดส่วนความเชื่อถือได้ในตัวแปรองค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ที่ยั ่ง ยืน ที่อ ธิบ ายได้ด้ว ยนโยบายของรัฐ บาลที่เ กี่ยวกับ พลั งงานไฟฟ้าสี เขียวของประเทศไทยและ
ต่างประเทศได้ ร้ อยละ 71.0 ( R 2 = 0.710) และเมื่ อพิจารณาการวัด โมเดลของแต่ล ะตัว แปรแฝง
ในโมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า
1. โมเดลวัดองค์ประกอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทย
และต่างประเทศ ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 7 ตัวแปรคือ มีนโยบายและแผนงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน มีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ มีความตระหนักและให้ข้อมูลด้าน
สาธารณะ มีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มีการเพิ่มสัดส่วนเพื่อใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และมีการส่งเสริม
การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.734-0.845 (  )
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต ( R 2 ) อยู่ระหว่าง 0.538-0.715 ซึ่งทุกค่าแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตมีความตระหนักและให้ข้อมูลด้าน
สาธารณะมีค่าองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าพยากรณ์สูงสุด
2. โมเดลวัดองค์ประกอบ องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืน
ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 6 ตัวแปรคือ กระบวนการมีส่ว นร่วมด้านสาธารณะ ความตระหนักด้าน
สาธารณะ การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรม ความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
การสนับ สนุน ด้านแหล่งการเงิน และการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูล ข่าวสาร มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.849-0.911 (  ) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต ( R 2 )
อยู่ระหว่าง 0.720-0.830 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปร
สังเกตความตระหนักด้านสาธารณะมีค่าองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าพยากรณ์สูงสุด
3. โมเดลวัดองค์ประกอบความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิง นิเวศที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต
7 ตัวแปร คือ การกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด สร้างความตระหนัก
ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณจัดสรรโดยตรงเพื่อการอนุรักษ์ มีผลตอบแทนและให้อานาจกับคน
ในท้องถิ่น เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.837-0.898 (  ) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต
( R 2 ) อยู่ร ะหว่าง 0.700-0.806 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยตัวแปรสังเกตมีผ ลตอบแทนและให้อานาจกับคนในท้อ งถิ่นมีค่าองค์ป ระกอบสูง สุดและมีค่า
พยากรณ์สูงสุด
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ตารางที่ 1 ค่า สถิ ติค วามสอดคล้ องกลมกลื นของโมเดลสมการโครงสร้า งตัว แบบการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลังปรับโมเดล
ค่าดัชนี
X2
X2/ df
GFI
AGFI
CFI
RMSEA

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
p > 0.05
< 2.00
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.05

ค่าสถิติ
149.442
1.205
0.958
0.930
0.997
0.025

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หมายเหตุ: ความหมายของสัญลักษณ์ตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณตามตารางภาคผนวกที่ 1 หน้า 15-16
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ตารางที่ 2 ขนาดอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรผลในตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ตัวแปรผล
ตัวแปรเหตุ
POL
DRI

DE
0.059

ECO
IE

TE
0.807**

0.748**
(0.068) (0.061) (0.071)
0.887**
0.887**
(0.046)
(0.046)
2
R = 0.879

DRI
IE
-

DE
0.843**
(0.075)
R2

= 0.710

TE
0.843**
(0.075)
-

**p < 0.01
หมายเหตุ: ความหมายของสัญลักษณ์ตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณตามตารางภาคผนวกที่ 2 หน้า 16
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้ว ยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพตามภาพที่ 2 สรุปผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. ตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ พบว่า ตัวแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ด้าน คือ เป็นพลังงานทดแทนและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ มีความปลอดภัย
สาหรับผู้บริโภค สร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวเพื่อให้ป ระชาชนรับทราบและ
เข้าใจ ส่งเสริมการพัฒนาการนามาใช้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนด้านการทดแทนพลังงาน และไม่ทาลาย
ทัศนียภาพหรือสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อม
2. ความสั มพันธ์ระหว่างตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลั งงานไฟฟ้า สีเ ขีย วกับ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ด้าน คือ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ที่ให้ความรู้แก่นัก ท่องเที่ย ว พัฒ นาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้
ทุกคนรักและหวงแหนธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการส่งเสริมจาก
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกัน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับนโยบายจากภาครัฐ นักท่องเที่ยวจะได้ไม่เกิดความสับสนและเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ล ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
3. รูปแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวในเขตอุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่า
พลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบโซล่าร์รูฟท้อปที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพราะเป็นทางเลือกที่ส ามารถ
พัฒนาต่อเนื่องในด้านการท่องเที่ยว กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ทาให้ธรรมชาติเสียหาย และสามารถ
นาเอาพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในเกาะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พื้นที่ติดตั้งไม่บดบังทัศนียภาพและไม่
กระทบต่อระบบนิเวศ โดยก่อนใช้งานจริงให้ผ่านการสารวจพื้นที่อย่างเป็นระบบถูกต้องตามขั้นตอน
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ
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โมเดลที่ค้นพบกับการทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
จังหวัดตราดความยั่งยืน

ภาพที่ 2 ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
ผู้วิจัยได้นาโมเดลที่ค้นพบได้ไปทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จานวน 105 คน ที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด และนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผ่านโปรแกรมสถิติ เพื่อ
สังคมศาสตร์และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถนาไปใช้ได้ คือ การให้ความรู้
ความเข้าใจและฝึ กอบรม ได้แก่ สร้างจิตสานึกของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจน
การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ได้แก่ แผนงานผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แผนงานส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านสาธารณะ และแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านสาธารณะ ได้แก่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน สนับสนุน
การลงทุนพลังงานทดแทนในชุมชน และกาหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนการจัดการพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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1. นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าสีเขียว (Green Government Policy/ Program)
หน่วยงานภาครัฐต้องมีนโยบายและแผนงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีการส่งเสริมการ
ผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทาลายทัศนียภาพ
หรือสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การพัฒ นาพลัง งานทดแทนในประเทศไทยตามแผน AEDP (Alternative Energy Development
Plan: AEDP 2012-2021) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อลดการพึ่ง พาและการนาเข้าน้ามันเชื้อเพลิง
และพลังงานชนิดอื่นที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการ
ผลิตไฟฟ้า โดยพลังงานทดแทนถือเป็นเชื้อเพลิงเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยสาคัญ
2. กระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ (Public Participation Process (PPP)) หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ มีการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ภายในประเทศ พลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถนากลับมาใช้ได้และมีความปลอดภัย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้อง
กับแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ใน
การจัดหาเพื่อสร้างความมั่น คงด้านพลังงานของประเทศ โดยมีการส่งเสริม รณรงค์ให้ตระหนักถึง
ความสาคัญ ทั้งด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
3. การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education
and Training) หน่วยงานภาครัฐต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรม มีการส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน มีการพัฒ นาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้แก่
ผู้บ ริโ ภค ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ แนวคิดหลักของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. การสนั บสนุ นทางด้านแหล่ งการเงิ น (Professional Support) หน่ วยงานภาครั ฐต้องมี
การสนับสนุนด้านแหล่งการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อดาเนินการจากนโยบายภาครัฐ
และกาหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดหลักของมิดิลี ดินเซอร์
และอาย (Midilli, Dincer & Ay, 2006) พบว่า กลยุทธ์ของการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว เพื่อลดผลกระทบ
จากการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล จาเป็นต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีและพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากมิดิลี ดินเซอร์ และรอสเซน (Midilli,
Dincer & Rosen, 2004) ที่ระบุว่า ราคาของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวจะมีราคาที่ถูกก็ต่อเมื่อมีการพัฒนา
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในสังคมของประชาชน
5. มีความตระหนักและให้ข้อมูลด้านสาธารณะ (Public Information/ Awareness) หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีการส่งเสริม รณรงค์และสร้ างเครือข่ายให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ ทั้ง ด้า น
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2557-2561) ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010) ที่ได้กาหนดแผนงานส่งเสริมกลไก
การพัฒนาพลังงานที่สะอาด สร้างจิตสานึก ของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด
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แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสัมพันธ์ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐต้องมี การสนับสนุนด้านแหล่งการเงิน
โดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อดาเนินการจากนโยบายภาครัฐนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้าสีเขียวสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนและ
กาหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน
2. ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐต้องมี การให้ความรู้ความเข้าใจและ
ฝึกอบรม มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน มี การจัดการด้าน
องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร การสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบในการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้
พลังงานจากธรรมชาติ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ความยั่งยืนทางด้านพลังงานและแหล่งกาเนิด หน่วยงานภาครัฐต้องมีนโยบายและแผนงาน
เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศมีการ
กาหนดนโยบายการจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทาลายทัศนียภาพ
มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่งสายจาหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาสู่ระบบ
และผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะ
4. ความยั่งยืนทางด้านสังคม หน่วยงานภาครัฐต้องมีการส่งเสริม รณรงค์และสร้างเครือข่าย
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญ ทั้งด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน จัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
โมเดลตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ส่งต่อความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ค้นพบกับการนาไปใช้ในพื้นที่จริงอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง จังหวัดตราด
จากผลการศึกษาและวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้โมเดลตัวแบบการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 81.5 โดยโมเดล
ของตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่นาไปใช้ในพื้นที่ได้จริง โดยจะอภิปรายตามค่าสัมประสิทธิ์ในการทานายตามค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรม การจัดการด้านองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ และกระบวนการ
มีส่วนร่วมด้านสาธารณะ
1. การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ
คือ การสร้างจิตสานึกของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้เกิดขึ้นในทุก
ภาคส่วนของสังคม ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีความสาคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกกับ
ผู้ บริ โภคในการใช้พลั งงานและทรั พยากรธรรมชาติ และมีการส่ งเสริมวิ จัยพัฒนาพลั งงานทดแทน
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ธิรา อินทร (2556) พบว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและให้การศึกษาแก่
นักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) พบว่า การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
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2. การจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ
นโยบายของรัฐบาลในด้านของสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยมลพิษในอากาศการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารที่มีความสาคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและ
เอกชนในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ในการวางรากฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยพื้น ที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงต้นแบบ Low carbon destination ซึ่งเน้นกิจกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างสมดุลการท่องเที่ยวในมิติสิ่งแวดล้ อม และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของฮอสเซ็น และมาริโนวา (Hossain & Marinova, 2007) พบว่า การนาพลังงานทดแทนไปใช้
ในประเทศบังคลาเทศ โดยพิจารณาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ศักยภาพจากพลังงานท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ คือ 1) มีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 2) มี
ความตระหนักและให้ข้อมูลด้านสาธารณะ 3) มีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ 4) มีการ
เพิ่มสัดส่วนเพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า 5) มีนโยบายและแผนงานเพื่อผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน 6) มีการกาหนดนโยบายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 7) มี
การส่ง เสริมการผลิต พลังงานหมุน เวีย นภายในประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ ของนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวมีความสาคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเบญจมาพร อินทผลา (2553) พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทน
และสนใจที่จะใช้พลังงานทดแทน ภาครัฐจะต้องกาหนดนโยบายที่ ชัดเจน เพื่อเพิ่มทางเลือกการผลิต
พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของภูมินทร์ จันทภูมิ (2549)
พบว่า การใช้พลังงานทดแทนในเขตกรุงเทพมหานคร การให้ความสาคัญด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะกับราคา การให้ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างความตระหนัก
4. กระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ การส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนา
พลังงานทดแทนในชุมชนและกาหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการ
มีส่วนร่วมด้านสาธารณะมีความสาคัญ ต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภาครัฐ ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานสนับสนุนการลงทุนกาหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน
สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (2552) พบว่า นโยบายของรัฐบาลเพื่อกาหนดให้
ประชาชนสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรง เพื่อแก้ไขภาวะสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศราพร ไกรยะปักษ์ (2552) พบว่า การนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในชุมชน ประชาชนในชุมชน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องของพลังงาน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษายุทธศาสตร์พลั งงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจมีการศึกษาตัวแปร
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวต่อไปได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การสนับสนุนและการทาความเข้าใจกับประชาชนในการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาร์รูฟท้อป
สาหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากแผนการผลิตกระแส
ไฟฟ้าในระยะยาว โดยเฉพาะที่ใช้เชิงพาณิชย์ยังต้องพึ่งพาการนาเข้าถ่านหินสาหรับโรงไฟฟ้าในประเทศ
2. รัฐควรจัดแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของการกาหนดราคาตาม
ต้นทุนที่แท้จริง (Feed in Tariff)
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสานึกที่ดีเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวลดการนาเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ใช้ทาเป็นไฟแสงสว่างประจาอาคารหรือไฟถนน รวมทั้งจิตสานึกของประชาชน
ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้งานได้อย่างยั่งยืน
4. รัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทน มีการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชน
และกาหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทน กาหนดเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้ง ราคาที่จูงใจในการลงทุน
5. รัฐควรมีการจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร การสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบ
ในการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานจากธรรมชาติ
6. รัฐควรมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่งสายจาหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง
การพัฒนาสู่ระบบ และผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการส่งเสริมและกากับดูแลการพัฒนาพลังงานทดแทน
7. รัฐควรมีการสนับสนุนด้านแหล่งการเงิน โดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อดาเนินการ
จากนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว แผนงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. การส่งเสริมให้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว เป็นแบบที่ไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ พื้นที่ติดตั้งต้องไม่บดบังทัศนียภาพ ได้แก่ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากขยะ
2. การส่งเสริมให้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว เป็นแหล่งการเรียนรู้
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที
3. การให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมแก่ผู้บริโภคการใช้พลังงานไฟฟ้าการสร้างจิตสานึก
ของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อสร้างจิตสานึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาด้านภูมิสังคม ระบบการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
แบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว
2. ควรมีการศึกษาทัศนะของหน่วยงานที่มีต่อยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว โดยแยกแต่ละ
หน่วยงานว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร เพราะการศึกษาแต่ภาพรวมอาจจะมองไม่เห็นถึงปัญหา
ที่แท้จริง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
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3. ควรมีการศึกษาลักษณะยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ชุมชนต้องการหรือคาดหวัง
เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับ นโยบายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีผลอย่างไรกับความยั่งยืนของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว
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ภาคผนวก
ตารางภาคผนวกที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
สัญลักษณ์


R2
p
X2
df
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
POL
POLT
POLT1
POLT2
POLT3
POLT4
POLF
POLF1
POLF2
POLF3
DRI
PUB
AWA
TRA
CAP
MON
KNO
ECO
NAT
IMP
AWE

ความหมาย
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงถึงน้าหนักของความสาคัญหรือ
อิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม
ค่าที่แสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม
ค่านัยสาคัญทางสถิติ
ค่าสถิติไค-สแควร์
องศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom)
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ (Goodness of fit)
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วด้วยองศาความเป็นอิสระ
(Adjusted goodness of fit)
ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index)
ค่ารากที่ ส องของค่า เฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนกาลั งสองของการประมาณ (Root mean
square of approximation)
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายและแผนงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
หน่วยงานภาครัฐมีแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะให้กับประชาชน
หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักและให้ข้อมูลด้านสาธารณะให้กับประชาชน
หน่วยงานภาครัฐมีการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของต่างประเทศ
หน่วยงานภาครัฐมีการเพิ่มสัดส่วนเพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า
หน่วยงานภาครัฐมีการกาหนดนโยบายของมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ
องค์ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ยั่งยืน
กระบวนการมีส่วนร่วมด้านสาธารณะ
ความตระหนักด้านสาธารณะ
การให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรม
ความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน
การจัดการด้านองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การกลับคืนสู่สภาพของความเป็นธรรมชาติ
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด
การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
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MOC
RES
CUL
DEM

มีงบประมาณที่จัดสรรโดยตรงเพื่อการอนุรักษ์
มีผลตอบแทนและให้อานาจกับประชาชนในท้องถิ่น
เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

ตารางภาคผนวกที่ 2 รหัสข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ
รหัสข้อความ
MSD
MSD1
MSD2
MSD3
MDT
MDT1
MDT2
MDT3
RST
RST1
RST2
RST3
TRE
TRE1
TRE2
TRE3
MEK
MEK1
MEK2
MEK3

ความหมายของรหัสข้อความ
ตัวแบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้า
ไม่ควรกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
ควรมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ตัวแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควรเป็นพลังงานทดแทนสามารถนากลับมาใช้ได้และมีความปลอดภัย
การสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือต้นแบบในการให้ความรู้และมีส่วนร่วม
ไม่ทาลายทัศนียภาพหรือสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ความสัมพั นธ์ระหว่ างตั วแบบการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้ าสีเขียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบของพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
พลังงานลม แสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น
พลังงานจากขยะและพลังงานที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและเลือกใช้งานได้
ตัวแบบของพลังงานไฟฟ้าสีเขียวในเขตวนอุทยานแห่งชาติ เช่นเกาะเสม็ด
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า
พื้นที่ติดตั้งต้องไม่บดบังทัศนียภาพและไม่กระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
มีการพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
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สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย
STATE AND PROBLEMS OF TWELVE CORE VALUE EXPERIENCES AND ASSESSMENT
OF PRESCHOOL TEACHERS
ศศิธร จันทมฤก และพนิดา ชาตยาภา
Sasithorn Chanthamaruk and Panida Chathayapa
หลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาสภาพและปัญ หาการจัดประสบการณ์ และการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัย คือ ครูประจาชั้นระดับ
ปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกชน โรงเรียน
สังกัดมหาวิทยาลัยและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
839 คน เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามปลายเปิ ด ได้ ต รวจสอบเพื่ อ หาค่ าดั ช นี ความ
สอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญให้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในข้อคาถามให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นนาไปทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ 0.95 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
แบบสอบถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) ด้านสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการให้แก่เด็กปฐมวัย
ครูประจาชั้นส่วนใหญ่มิได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เด็กเป็น
การเฉพาะ ไม่มีการจัดหน่วยการเรียนรู้ในหัวเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ครูจะบูรณาการค่านิยม
หลัก 12 ประการเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของเด็ก
2) ด้านสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยม 12 ประการในเด็กปฐมวัย ครูประจาชั้นส่วนใหญ่
ประเมินโดยใช้ วิธีการสั งเกตภาพรวมด้านความประพฤติของเด็ก ครูไม่เข้าใจและไม่ส ามารถสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ที่ชัดเจน ในการประเมินค่านิยม 12 ประการได้
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study state and problems of twelve core
value experience and assessment of preschool teachers. The samples used in this study
were 839 preschool teachers. The research tool was open ended questionnaire. Then verify
the research tool by using an Index of Item-Objective Congruence and try out to find the
confidence with the alpha coefficient of Cronbach. The reliability of the questionnaire was
0.95. Data were analyzed by content analysis.
The research finding were as follows:
1) Regarding state and problems of twelve core value experience for
preschool children. The most of preschool teachers did not teach about the
experiences of twelve core value in particular. Not learning units on the subject, but
integrate the core value experience into the activities of daily living.
2) Regarding state and problems of twelve core value assessment for
preschool childhood. The most of preschool teachers assessed the twelve core
value by observing children’s behavior in their daily life and did not understanding
and can not created a clearly rubric scoring for assess children’s twelve core value.
คาสาคัญ
การจัดประสบการณ์ การประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ ครูปฐมวัย
Keywords
Experiences, Assessment, Twelve Core Value, Preschool Teachers
ความสาคัญของปัญหา
จากคาแถลงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน และการประกาศ
ค่านิ ยมหลักของคนไทย 12 ประการอัน เป็นเป้าหมายในการพัฒ นาคนไทย ซึ่งประกอบด้วย 1) มี
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อ
ส่ ว นรวม 3) กตั ญ ญู ต่อพ่ อแม่ ผู้ ป กครอง ครูบ าอาจารย์ 4) ใฝ่ ห าความรู้ หมั่ น ศึก ษาเล่ าเรีย นทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี
ต่อผู้ อื่น เผื่ อแผ่ และแบ่ งปั น 7) เข้าใจเรี ยนรู้การเป็ นประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ท รงเป็ น
ประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้
ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น
มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลื อก็แจกจ่ายจาหน่ าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภู มิคุ้ ม กัน ที่ ดี 11) มี ความเข้ มแข็งทั้ งทางร่ างกายและจิ ตใจ ไม่ ยอมแพ้ ต่ ออ านาจใฝ่ ต่ าหรือ กิ เลส
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มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาและ 12) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของ
ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (สานักโฆษกทาเนียบรัฐบาล, 2557) ซึ่งค่านิยมหลัก 12 ประการนี้
คนไทยควรได้รับการปลู ก ฝั ง ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวัยซึ่งเป็นวัยสาคัญสาหรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งนี้
การปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวนอกจากผ่านการอบรมสั่งสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัวแล้ว
ครูยังเป็นบุคคลสาคัญในการปลูกฝังค่านิยมสาคัญและครูเป็นรากฐานสาคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคม
และการศึ กษาของชาติ สอดคล้ องกั บ สุ รศักดิ์ ปาเฮ (2552) ที่ กล่ าวว่า ครูเป็ นบุ คคลส าคัญ ใน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะว่าครูเป็นกลุ่มบุคคลด่านหน้าและเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน นอกจากครูจะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝัง ค่านิยมที่ครูจาเป็นต้องทาแล้ว
ครูยังจาเป็นต้องดาเนินการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
สิ่งที่จะประเมินควรเป็นทักษะพื้นฐานรวมทั้งกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา และการประยุกต์ความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือคล้ายจริง ดังนั้นวิธีการหรือเครื่องมือที่นามาใช้ในการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ ควรมีวิธีการที่ห ลากหลายและเน้นการวัดประเมินตามสภาพจริงเพื่อสามารถวัดความ
ความก้าวหน้าและผลผลิตที่สลับซับซ้อนที่เกิดกับนักเรียนในหลาย ๆ ด้านได้
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ของผู้ เรียนควรมีก ารดาเนิน การอย่างต่อ เนื่ องและไม่ค วรใช้
รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่สามารถวัด พัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ครบ
ทุกด้าน ซึ่งกรมวิชาการ (2544) ได้สรุปไว้ว่า การวัดและประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินแบบ
บูรณาการ เป็นการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เพราะเป็นการ
ประเมิน ที่ให้ นั กเรียนลงมือปฏิบั ติจริงในสถานการณ์ ที่เป็นจริงหรือคล้ ายจริง เน้นการพัฒ นาและ
ประเมิน ตนเอง ทั้งความรู้ ความคิด ความรู้สึ ก สะท้อนออกมาว่าตนได้อะไร รู้สิ่ งใด รู้สึ กอย่างไร
ดั งนั้ น วิธี ก ารประเมิ น จะไม่ วัด และประเมิ น จากแบบทดสอบเพี ย งฉบั บ เดี ย วเท่ านั้ น ซึ่ งหากการ
ประเมินผลการเรียนรู้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน
และผู้เรียน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง
กล่ าวคือ การจั ดประสบการณ์ การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ ส ร้างขึ้นตาม
ขั้ น ตอนของรู ป แบบการประเมิ น ตามสภาพจริ ง สามารถพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบด้วยตนเองได้ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้เจตคติของผู้เรียนอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังส่งผลให้เครื่องมือวัดและ
ประเมิน ผลมีค่าความเที่ย งตรง อานาจจาแนก ความยากง่าย ความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (อุบ ล
หอมชู, 2554) และที่สาคัญการประเมินผลจากสภาพจริงจะมีความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลในเชิง
คุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนให้เหมาะกับเด็กเป็น
รายบุคคลได้ ทั้งนี้การประเมินผลจากสภาพจริงต้องอาศัยกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ผู้สอนจะสามารถประเมินผลงานผู้เรียนได้
อย่ างแม่ น ย า ไม่ ล าเอีย งและสะท้ อนให้ เห็ น การให้ ค ะแนนอย่างโปร่งใส ชัดเจน และยังให้ ข้ อมู ล
สะท้อนกลับแก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุงจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นาไปสู่การบรรลุจุดประสงค์หรือสมรรถภาพที่สาคัญของมาตรฐานการศึกษาได้
(กรมวิชาการ, 2539; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2544; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544; อัญญารัตน์
เจริญพฤฒินาถ, 2546 และกระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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จากความสาคัญของการปลู กฝังค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
และความสาคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงจึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เด็กปฐมวัยและวิธีการ
ประเมิน ที่ครู ใช้ในการประเมิ น ค่ านิ ย มหลั ก 12 ประการของเด็ก ปฐมวัย เพื่ อน าผลการศึกษาที่ ได้
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ
สาหรับเด็กปฐมวัยในลาดับต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. สภาพและปัญหาด้านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการของ
ครูระดับปฐมวัยเป็นเช่นใด
2. สภาพและปั ญ หาด้ านการประเมิ น ค่ านิ ย ม 12 ประการในเด็ ก ปฐมวัยของครูระดั บ
ปฐมวัยเป็นเช่นใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของครูระดับปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาด้านการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูระดับปฐมวัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การสารวจสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก
12 ประการระดับปฐมวัย ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูประจาชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว
จานวน 2,176 คน ครูประจาชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี จานวน
22 คน ผู้ ดูแลเด็ กในศูน ย์ พั ฒ นาเด็กเล็ ก สั งกัดองค์การปกครองส่ว นท้ องถิ่น ของจังหวัดปทุ มธานี
ปราจีนบุรี และสระแก้ว จานวน 965 คน รวมประชากรทั้งหมด 3,163 คน
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ ครูประจาชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ครูประจาชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้วโดยผู้วิจัย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สู ตรของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1992 อ้างถึงใน
วรรณี แกมเกตุ, 2551) เมื่อทราบขนาดของประชากร และกาหนดให้ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 839 คน โดยแยกเป็น 3 จังหวัด คือ
จังหวัดปทุมธานี ปราจี นบุรี และสระแก้ว ตามสัดส่วนของประชากร ดังแสดงในตารางที่ 1 และทา
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)
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ตารางที่ 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จังหวัด
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
รวม

ประชากร
1,324
896
943
3,141

ตัวอย่าง
297
269
273
839

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ระดับปฐมวัยมีลักษณะเป็นข้อคาถามปลายเปิด
ส่ ว นที่ 3 สภาพและปั ญ หาการประเมิ น ค่ า นิ ย มหลั ก 12 ประการ ระดั บ ปฐมวั ย
มีลักษณะเป็นข้อคาถามปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ประสบการณ์ แ ละการ
ประเมินผลระดับปฐมวัย การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังค่านิยม หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
2) สร้างเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับปฐมวัย
3) นาเครื่องมือที่สร้างเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญให้ปรับปรุงภาษา
ที่ใช้ในข้อคาถาม ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
4) นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มครูประจาชั้นระดับอนุบาลที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2538) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.95
5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในแบบสอบถามอีกครั้งก่อนนาไปใช้ ในการ
เก็บข้อมูลจริง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ย ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยส่ ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์สาหรับโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองสาหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
สาหรับ ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามปลายเปิด ในส่วนที่ 2 และ 3 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. สภาพและปัญหาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของครู
ปฐมวัย พบว่า ครูส่วนใหญ่มิได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เด็ก
เป็นการเฉพาะ ไม่มีการจัดหน่วยการเรียนรู้ในหัวเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ครูจะบูรณาการ
ค่านิยมหลัก 12 ประการเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของเด็ก รายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย
ค่านิยม
1) มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1) การเข้าแถวเคารพธงชาติ
2) การสวดมนต์หน้าเสาธงและก่อนนอนพักผ่อนตอนกลางวัน
3) การสอดแทรกคาอธิบายให้รักพระมหากษัตริย์และพระราชินีใน
การจัดประสบการณ์หน่วยวันพ่อและวันแม่
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 1) การเล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ให้เด็กฟัง
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อ 2) การบอกหรือเตือนให้เด็กอดทน รอคอยในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น
ส่วนรวม
การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเข้าแถว อดทนต่ออากาศทีร่ ้อน เป็นต้น
3) การบอกให้เด็กที่มีอายุมากกว่าหรือเรียนอยู่ระดับสูงกว่า ได้แก่
อนุบาล 2 หรือ อนุบาล 3 แบ่งปันหรือเสียสละขนม ของเล่น เครื่อง
เล่นให้น้องทานหรือได้เล่นก่อน

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

171

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ค่านิยม
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 1) การฝึกหัดให้เด็กช่วยเหลืองานง่าย ๆ ในห้องเรียน เช่น ช่วยเก็บ
ครูบาอาจารย์
ของเล่นของใช้เข้าที่ ช่วยเช็ดโต๊ะ ช่วยทาความสะอาดห้อง และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และสอนให้เด็กช่วยเหลืองานบ้านง่าย ๆ เมื่ออยู่
บ้าน เช่น เรียงรองเท้า กรอกน้าใส่กระบอก เป็นต้น
2) ครูระบุว่าเรื่องของความกตัญญูเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถทาให้
เกิดได้ในวัยเด็ก และเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรมีบทบาทในการปลูกฝัง
มากกว่าเป็นบทบาทของครู
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า 1) ครูใช้คาถามในขณะที่จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก เช่น การถามคาถาม
เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายหลังเล่านิทานจบ การใช้คาถามเพื่อเด็กเกิดความสงสัย
2) ครูเปิดโอกาสให้เด็กซักถาม
3) ครูมอบหมายให้เด็กไปหาคาตอบจากผู้ปกครอง เช่น มดเป็น
แมลงหรือไม่
4) ปัญหาทีค่ รูพบในปัจจุบันคือ เด็กไม่ค่อยสนใจเรียน ขี้เกียจทา
การบ้าน ห่วงเล่น เด็กบางคนติดเกมคอมพิวเตอร์ หรือเกมใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแทบเลต เป็นต้น
5) รักษาวัฒนธรรม
1) ครูสอน บอก และเตือนให้เด็กยกมือไหว้เพื่อทาความเคารพพ่อ
ประเพณีไทยอันงดงาม
แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ รวมถึงการไหว้เพื่อขอบคุณและขอโทษ
2) ครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยการบูรณาการท่าราไทย
ง่ายๆ ให้เด็ก
3) ครูจัดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่
และวันลอยกระทง เป็นต้น
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 1) ครูสอน บอกให้เด็กเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันของเล่นให้เพื่อน
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
2) ครูเล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดศีลธรรม อาทิ
แบ่งปัน
เช่น การพูดปด การขโมยของผู้อื่น การทาร้าย รังแกผู้อื่น และเล่า
ถึงผลเสียของการกระทาเช่นนั้น พร้อมกาชับให้เด็กพูดความจริง
เก็บของได้ให้คืนเจ้าของ เล่นกันดี ๆ และให้กระทาแต่ความดี
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็น
1) ครูจัดให้มีการเลือกหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าห้อง
ประชาธิปไตยอันมี
2) โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน หรือประธาน
พระมหากษัตริย์ทรง
นักเรียน โดยกิจกรรมนี้ขนึ้ อยู่กับแนวคิด/นโยบายของผู้บริหาร
เป็นประมุขที่ถูกต้อง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ค่านิยม
8) มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพ
ผู้ใหญ่

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1) ครูสอนให้เด็กไหว้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูทุกเช้าเมื่อมาโรงเรียน
และทุกเย็นเมื่อกลับบ้าน
2) ครูบอก เตือน กาชับให้เด็ก ๆ เข้าแถวให้เป็นระเบียบ และ
ปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน
3) ครูจัดประสบการณ์ในหน่วยคมนาคม และเตือนให้เด็กเคารพ
กฎจราจร
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ 1) ครูจัดให้เด็กนั่งสมาธิหลังการสวดมนต์ในตอนเช้าและจัดให้นั่ง
ตามพระราชดารัสของ
สมาธิก่อนการนอนพักผ่อนตอนกลางวัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลัก 1) บางโรงเรียนมีนโยบายใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม การบริหารงานและในการจัดการเรียนการสอน ครูที่อยู่ในโรงเรียน
พระราชดารัสของ
ดังกล่าวจะจัดหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะ
รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น 2) ครูจัดกิจกรรมการออมเงินให้แก่เด็ก โดยขอความร่วมมือจาก
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
ผู้ปกครองในการสนับสนุนให้เด็กออมเงินอย่างน้อยสัปดาห์ละ
แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อม
20 บาท
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
3) ครูจัดกิจกรรมปลูกผัก และนามาผักที่เด็กช่วยกันปลูกมาใช้ใน
พร้อม เมื่อมีภูมิคมุ้ กันที่ดี
การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking)
11) มีความเข้มแข็งทั้งทาง
1) ครูเล่านิทานและระบุให้เด็กทราบว่าการกระทาอะไรบ้างที่
ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ เป็นบาป เช่น การขโมยของผู้อื่น การพูดปด เป็นต้น
ต่ออานาจใฝ่ต่าหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
12) คานึงถึงผลประโยชน์ของ 1) ครูจัดกิจกรรมกีฬาสี และสอน บอกให้เด็กทาหน้าที่ที่ตน
ส่วนรวมและของชาติมากกว่า รับผิดชอบให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทาให้สีของตนเองได้รับชัยชนะในด้าน
ผลประโยชน์ของตนเอง
ต่าง ๆ เช่น ด้านการเชียร์ ด้านการแข่งกีฬา ด้านการเดินพาเรด
เป็นต้น
2) ครูเตือนให้เด็กระมัดระวังตนเองในการกระทาต่าง ๆ เพื่อไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น เตือนให้เล่นดี ๆ
ไม่เล่นรุนแรง ไม่ปาของ เป็นต้น
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2. สภาพและปัญหาด้านการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย พบว่า ครูทุก
คนใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมเด็กเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยการสังเกตพฤติกรรมนี้จะเป็น
การสังเกตในภาพรวม ๆ และเป็นการสังเกตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การประเมินค่านิยม
หลัก 12 ประการจึงไม่ครบทุกด้าน และไม่สามารถระบุเป็นค่าระดับคะแนนที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ครูส่วน
ใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ในการประเมินค่านิยมหลัก
12 ประการได้ ดังนั้น การประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ค่านิยมหลัก 12 ประการ จึงระบุได้เพียงเด็ก
ทาได้ ทาไม่ได้ เท่านั้น รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย
ค่านิยม
1) มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อ
ส่วนรวม
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอันงดงาม

วิธีการประเมิน
1) สังเกตการเข้าแถวเคารพธงชาติ
2) สังเกตการสวดมนต์หน้าเสาธงและก่อนนอนพักผ่อนตอน
กลางวัน
3) สังเกตการพูดของเด็กเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชินี
1) สังเกตการฟังนิทานและสังเกตการปฏิบัติตนด้านความซื่อสัตย์
ในชีวิตประจาวันของเด็ก
2) สังเกตการอดทน รอคอยในการทากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก
3) สังเกตการแบ่งปันหรือเสียสละขนม ของเล่น เครื่องเล่นของเด็ก
1) สังเกตการช่วยเหลืองานในห้องเรียนของเด็ก
2) ถามพ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการช่วยเหลืองานบ้าน
1) สังเกตการตอบคาถามของเด็ก
2) สังเกตการซักถามของเด็ก
3) สังเกตและตรวจคาตอบที่เด็กหามาได้
1) สังเกตการไหว้เพื่อทาความเคารพ ขอบคุณและขอโทษของเด็ก
2) สังเกตการราไทยของเด็ก
3) สังเกตความสนใจและการร่วมมือในกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ
1) สังเกตพฤติกรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันของเด็ก
2) สังเกตการฟังนิทานและการปฏิบัติตนในการทาความดีของเด็ก

6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็น
1) สังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้นาและผู้ตาม
ประชาธิปไตยอันมี
2) สังเกตการยอมรับฟังเสียงข้างมาก
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขทีถ่ ูกต้อง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ค่านิยม
8) มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพ
ผู้ใหญ่
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ
ตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออานาจใฝ่ต่าหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
12) คานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง

วิธีการประเมิน
1) สังเกตการไหว้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูอย่างสม่าเสมอของเด็ก
2) สังเกตการเข้าแถว และการปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน
1) สังเกตการนั่งสมาธิของเด็ก
1) ตรวจสอบยอดเงินที่เด็กออม
2) สังเกตการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมปลูกผัก และ
กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking)

1) สังเกตการณ์ตั้งใจฟังนิทานของเด็ก
2) สังเกตพฤติกรรมการทาความดี และไม่กล้าทาความผิด

1) สังเกตความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทาหน้าที่ของเด็ก

อภิปรายผล
การวิจั ย เรื่ อ งสภาพและปั ญ หาการประเมิ น ค่ านิ ย มหลั ก 12 ประการระดั บ ปฐมวั ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินค่านิยมหลัก
12 ประการระดับปฐมวัย ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าครูประจาชั้นระดับปฐมวัยส่วน
ใหญ่เห็นความสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ไม่ทราบ
ว่าวิธีการจัดประสบการณ์แบบใดที่จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างถาวร ดังนั้นครูส่วนใหญ่จึงไม่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่
เด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง แต่จะสอนสอดแทรกในชีวิตประจาวันของเด็กและเป็นการสอนที่ไม่เข้าใจ
ความหมายของค่านิย มหลั ก 12 ประการอย่างถ่องแท้ มีครูเพียงส่ วนน้อยที่มีโอกาสได้เข้ารับการ
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อบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส่วนใหญ่ครูใช้นิทานในการ
สอนค่านิยมหลักให้แก่เด็กและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนระบุว่าสอนค่านิยมหลัก 12 ประการไม่ครบ
ทุกประการ เพราะโรงเรียนยังมีกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนที่จาเป็นต้องเน้นให้เด็กสามารถ
อ่านออกเขียนได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริห าร
โรงเรียน อย่างไรก็ตามหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยนั้นควรยึดตามความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก เด็กควรได้รับประสบการณ์ตรงได้ลงมือปฏิบัติจริง ประสบการณ์ที่จัด
ให้แก่เด็กควรมีความหลากหลายโดยครูต้องมีการวางแผนการสอนที่ชัดเจน และมีการดาเนินกิจกรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (กุ ล ยา ตั น ติ ผ ลาชี ว ะ, 2542) ซึ่ ง ครู ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้เด็กไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการที่ชัดเจน
ส าหรั บ การประเมิ น ค่ านิ ย มหลั ก 12 ประการนั้ น พบว่ า ครู ส่ ว นใหญ่ ใช้ วิ ธี ก ารสั งเกต
พฤติกรรม ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมในภาพรวมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ครูขาดการวางแผนการ
ประเมิน ขาดความรู้เกี่ยวกับการตั้งกฎเกณฑ์การให้คะแนน และไม่สามารถนาผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษมี ชุมภูธร (2550) ที่ระบุ
ว่าการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยนั้นครูมีระดับการปฏิบัติในด้านการวางแผนการประเมิน
การดาเนินการตามแผนด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ และด้านการนาผลการประเมิ น มาพั ฒ นาอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยการใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ในการประเมินจะเป็นด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
จากข้ อ ค้ น พบเกี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาด้ านการจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้แ ละการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับปฐมวัย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค่านิยมหลัก 12 ประการ
เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องปลูกฝังให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัย แต่ครูระดับปฐมวัยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้และการประเมินค่านิยมหลั ก 12 ประการ จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12 ประการแต่ละประเด็น ส่งเสริมให้ครูสามารถหา
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินโดยสามารถออกแบบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินได้ และนาไปใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว นาผลที่ได้มาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความก้าวหน้าในการสร้ างค่านิยมหลัก 12 ประการใน
ตนเองอย่างยั่งยืนสืบไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรมี การจั ดอบรมครู ประจ าชั้ นระดั บปฐมวัยในเรื่องของการจั ด
ประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสาหรับเด็กปฐมวัยและการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง
2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูประจาชั้นระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการประเมิน
ตามสภาพจริ งและการสร้ า งกฎเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน (Scoring Rubrics) เพื่ อ ใช้ ในการประเมิ น
พัฒนาการและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์และการประเมินค่านิยม
หลัก 12 ประการในเด็กปฐมวัยในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ค่านิยมหลัก 12 ประการ
สาหรับเด็กปฐมวัย
3. ควรมีการศึกษาเกี่ย วกับ การพัฒ นาเครื่องมือ ประเมิน ค่านิยมหลั ก 12 ประการในเด็ก
ปฐมวัยตามสภาพจริง
บรรณานุกรม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2539). การประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพฯ: คุรุสภา
ลาดพร้าว.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). “การกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ.” หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาแห่งชาติ.
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2542). ประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2544). การประเมินการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ: แนวคิดและ
วิธีการ. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์สุวีริยาสาส์น.
ลักษมี ชุมภูธร. (2550). การศึกษาสภาพการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี.
วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์. (2544). การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง.
พิมพ์ครั้งที่ 4. เชียงใหม่: The Knowledge Center.
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2552). “เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ยุค
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)” วารสารวิชาการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2.
สานักโฆษก ทาเนียบรัฐบาล. (2557). คสช. กาหนด 12 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง. สืบค้นจาก http://www.thaigov.go.th/index.php/
th/news1/item/84708-id84708.html.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

177

อัญญารัตน์ เจริญพฤฒินาถ. (2546). การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่าน เขียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบล หอมชู. (2554). การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนแบบโครงงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
THE EFFECTS OF DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT MODEL ACCORDING
TO THE TEACHING OF MATHEMATICS OUTSTANDING TEACHERS TOWARD
MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT OF SIXTH GRADE STUDENTS
สุวรรณา จุ้ยทอง
Suwana Juithong
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นั กเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ น การวิจัยและพัฒ นา ซึ่งผู้ วิจัย ได้น ารูป แบบการจัดการเรียนรู้
ทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 จานวน 10 โรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง ผู้ วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนสุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่ ม
ทดลอง 1 ห้ อ งเรี ย น และกลุ่ ม ควบคุ ม 1 ห้ อ งเรี ย น ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด
การเรียนรู้โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนและก่อนเรียน
ของกลุ่ มทดลองด้ ว ยสถิติ t-test for Dependent มี การเปรียบเที ยบคะแนนหลั งเรียน คะแนน
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ t-test
for Independent หาค่ าดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ผลการวิจัย พบว่า
1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ 2) ขั้นนาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 3) ขั้นศึกษากลุ่มย่อย 4) ขั้นสรุป 5) ขั้นพัฒนาการ
นาไปใช้ และ 6) ขั้นประเมินผล
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ พบว่า
2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในแต่ล ะโรงเรียนมีผลการทดลองไปใน
แนวทางเดียวกัน
2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียน
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กลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในแต่
ละโรงเรียนมีผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับมาก
2.4 ค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 2.09 อยู่ในระดับมาก
ABSTRACT
The aims of this research were to develop and study the effectiveness of
learning According to the teaching of mathematics outstanding teachers toward
mathematics learning achievement sixth grade students. This research and
development has taken the learning management model of learning the trying out
the learning management model on the sixth grade students of semester 1,
academic year 2014 the number of 10 schools in Pathum Thani Phranakhon si
Ayutthaya and Angthong province. The researchers used a random sample Multi state Cluster Random Sampling, in which each school randomly divided into an
experimental group of 1 classroom and a control group of 1 classroom the
effectiveness of management style. The data analysis was carried out by comparison
of average scores of learning According to the teaching of mathematics outstanding
teachers toward mathematics learning chievement before-after studying of the
experimental group by t-test for dependent samples, comparison of average posttest
scores, average of different scores between experimental group and control one by
t-test for independent samples, analysis effective index (I.E.) and effect size. The
results were as follows;
1. The instructional process of the developed model consisted of 6 stages;
1) create interest 2) presented to the whole class lessons 3) team Study 4) conclude
5) the development, implementation, and 6) evaluate.
2. The results of effectiveness evaluation of the model revealed as follows:
2.1 The experimental group students had the average point of posttest
higher than pretest by statistic significance at 0.05level, in each school the results go
to the same direction.
2.2 The experimental group students who used the learning According
to the teaching of mathematics outstanding teachers had more developed than that
of the control one by statistic significance at 0.05 level, in each school the results go
to the same direction.
2.3 Effectiveness Index form of learning is equal 0.59 in the high level.
2.4 Effect size model of learning is equal to 2.09 in the large effect.
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คาสาคัญ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
Keywords
Development Learning Management Model, Mathematics Outstanding Teachers,
Mathematics Learning Achievement
ความสาคัญของปัญหา
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้คณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งในหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา แต่จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประเทศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่
เป็ น ที่ น่ าพอใจ โดยสถาบั น ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทาการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน พบว่า วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 53.38 คะแนน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาอยู่ที่ 52.20
วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับท้าย คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 36.09 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ
34.03 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์ 33.83 คะแนนซึ่งจะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่าสุด
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, 2556) ทั้งนี้ จะพบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552,
2553 และปี ก ารศึ ก ษา 2554 ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ใน
ระดับ ประเทศคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในวิชาคณิตศาสตร์ได้
คะแนน 35.88, 34.85 และ 52.40 ตามลาดับ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง,
2556)
สาเหตุที่นักเรียนอ่อนคณิตศาสตร์ สรุปได้ 2 ประเด็นหลักได้แก่ 1) ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนรู้ และ 2) ปัญหาด้านตัวนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
วิธีสอนของครูผู้สอน ยังเน้นวิธีสอนแบบบรรยาย กิจกรรมไม่หลากหลาย ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นครูเป็นศูนย์กลางและให้ความสาคัญกับความรู้ความจามากกว่าระบบการคิดการแก้ปัญหามีวิธีการที่
แน่ นอนวิธีเดี ยว ซึ่ งลั กษณะของโจทย์ ปั ญหาเป็ นการฝึ กใช้ สู ตรและฝึ กการท าตามขั้ นตอน ยังไม่ เน้ น
กระบวนการคิด ขาดการฝึกเพื่อให้นักเรียนหาข้อสรุปบทเรียนด้วยตนเอง (วิสุทธิ์ คงกัลป์ , 2550; สมวงษ์
แปลงประสพโชค, สมเดช บุญประจักษ์, และจรรยา ภูอุดม, 2551) และ 2) ปัญหาด้านตัวนักเรียน ได้แก่
นักเรียนไม่ชอบคิดไม่ชอบแก้ปัญหา ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังไม่
ประสบความสาเร็จในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดคานวณ และความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดไว้ในหมวดของแนวการจัดการศึกษาว่า ให้สถานศึกษา
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และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่ง
คณิตศาสตร์เป็นรายวิชาหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ผู้สอนควรพัฒนาทักษะการคิดคานวณ และการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ตามเนื้อหาวิชา จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของตนได้
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจาเป็นต้องศึกษาวิธีสอน เทคนิคการสอน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น และน าข้อมูล ที่ได้จ ากการศึกษาในครั้งนี้ มาพั ฒ นาเป็ นรูป แบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
การสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยให้ครูผู้สอน
คณิ ตศาสตร์ดีเด่น ที่เป็ น กลุ่ มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ร่ว มกัน สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่ ม
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา ประจาปีการศึกษา 2553
และ ปีการศึกษา 2554 ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
อ่างทอง โดยมีรายชื่อที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาหรับการดาเนินการพัฒนาครูของประเทศชาติต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. รูป แบบการจั ดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้ สอนคณิ ตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และ
มีขั้นตอนการสอนอย่างไร
2. รูป แบบการจั ดการเรีย นรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้ ส อนคณิ ตศาสตร์ดีเด่ น ที่ มีต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ
ปกติได้หรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หาค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒ นาขึ้น โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หาค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยมีการวิจัย (R) และการพัฒนา
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(D) รวมทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (R1) 2) การ
จัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง (D1) 3) การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ (R2) 4) การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฉบับร่าง (D2) 5) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง (R3) 6) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ (D3) 7) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (R 4) และ 8) การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ (D4)
ผู้วิจัยได้ดาเนิ นการวิจัยไปแล้ว ในขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 6 แล้วในปีการศึกษา 2556
โดยใช้ ชื่ อ เรื่ อ งศึ ก ษาวิ จั ย ว่ า “การศึ ก ษาวิ ธี ส อน เทคนิ ค การสอน และพั ฒ นารู ป แบบการสอน
คณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่างทอง” (สุวรรณา จุ้ยทอง, 2557) สาหรับในการ
วิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ น ขั้ น ตอนที่ 7 การทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ (R4) และขั้ น ตอนที่ 8
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ (D4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 7 (R4)การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การดาเนินการขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัยนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 27 ชั่วโมง หลังจากนั้นประเมิน
ประสิ ท ธิผ ลของรูป แบบการจั ดการเรี ย นรู้ โดยทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรียน หาค่าดัชนีประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา และสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จานวน 15,945 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาอ่างทอง จานวน 2 โรงเรีย น โรงเรียนในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จานวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 จานวน 4
โรงเรียน รวมทั้งหมดจานวน 10 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งใน
แต่ละโรงเรียนสุ่มแบบกลุ่ม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 ห้องเรียน และสุ่มเป็นกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม
การจัดกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ได้ น ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ไปทดลองใช้ จ ริง ในภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2557
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ทดลองกับโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 10 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ซึง่ ในแต่ละโรงเรียนผู้วิจัยจัดกลุ่มทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และกลุ่มควบคุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบปกติ
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เครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยจัดทารูปเล่มแบบฝึกคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มทดลองทุกคนได้ฝึกการคิดคานวณและการแก้โจทย์ปัญหา จานวน 400 เล่ม
2. จัดทาแบบทดสอบ 2 ฉบับ ฉบับละ จานวน 400 เล่ม ดังนี้
2.1 ฉบั บ ที่ 1 (แบบเลื อ กตอบ) จ านวน 40 ข้ อ ซึ่ งมี ค่ าความยากง่า ย อยู่ ร ะหว่า ง
.21- .63 มีค่าอานาจจาแนก อยู่ระหว่าง .20 - .62 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93
2.2 ฉบั บ ที่ 2 (แบบแสดงวิ ธี ท า) จ านวน 4 ข้ อ ซึ่ งมี ค่ า ความยากง่ า ยอยู่ ร ะหว่ า ง
.53 - .63 มีค่าอานาจจาแนก อยู่ระหว่าง .71 - .79 และมีค่าความเชื่อมั่นฉบับ เท่ากับ .97
3. จั ด ท ารู ป เล่ ม คู่ มื อการใช้ รูป แบบการจั ดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้ ส อน
คณิตศาสตร์ดีเด่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งรวมแผนการจัดการเรียนรู้จานวน 25 แผน
จานวน 12 เล่ม ผู้วิจัยจะให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มทดลองทุกคน
การดาเนินการทดลอง
การดาเนินการทดลอง 10 โรงเรียน มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการทดลอง 10 โรงเรียน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวม โดย
ผู้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ ครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ ในโรงเรี ย นที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทางโทรศั พ ท์ เพื่ อ ขอความ
อนุ เคราะห์ ให้ เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ าง พร้อมนั ดหมายวันและเวลาเพื่อ ผู้ วิจัยนาเครื่องมือการวิจัยไปให้
ที่โรงเรียน และอธิบายชี้แจงการดาเนินการทดลองในครั้งนี้ โดยให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้สอน
2. การทดลองเริ่ ม ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2557 โรงเรี ย นที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทั้ง 10 โรงเรียน ใช้เวลาทดลอง 27 วัน (รวมสอบก่อน-สอบหลัง) วันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งมีแผนการจัด
การเรี ย นรู้ จ านวน 25 แผน ในแต่ ล ะแผนใช้ เวลา 1 ชั่ ว โมง โดยครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ดาเนินการสอนเองทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
3. ผู้วิจัยได้ทาการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนก่อนนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปทดลองใช้ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน
4. ก่อนการทดลอง ครูผู้สอนทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 โรงเรียน ทาการทดสอบ
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบฉบับที่ 1(แบบเลือกตอบ) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ และฉบับที่ 2 (แบบแสดงวิธีทา) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ครูผู้ สอนคณิ ตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน จานวน 10 โรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดาเนินการสอนทั้งสองกลุ่มโดยใช้เนื้อหาที่สอนอย่างเดียวกัน แต่วิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างกันดังนี้
5.1 กลุ่มทดลอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
การสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดลองสอนช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2557 ใช้เวลาสอน 27
ชั่วโมง (รวมสอบก่อน-สอบหลัง)
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5.2 กลุ่มควบคุม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบปกติ ทดลองสอนช่วงเดือน
สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2557 ในการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในคู่มือสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการใช้เวลาสอน 27 ชั่วโมง (รวมสอบก่อน-สอบหลัง)
5.3 ผู้วิจัยได้นิเทศติดตามระหว่างทาการการทดลองเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การทดลอง
ดาเนินการไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้ง 10 โรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
5.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ครูผู้สอนต้องทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบฉบั บ ที่ 1(แบบเลื อ กตอบ) วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ และ ฉบั บ ที่ 2
(แบบแสดงวิธีทา) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใช้ทดสอบก่อน
เรี ย นในการด าเนิ น การทดลองผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การทดลองตามแผนการท าวิ จั ย แบบ Pretest –
Posttest Control-Group Design (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536) ซึ่งเป็นแผนการทา
วิจัยเพื่อให้ได้คาตอบของการวิจัยตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ และมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ เป็นการ
ควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจัยที่ศึกษา เป็นการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของการวิจัย นอกจากนี้ยังลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ดาเนินการดังนี้
1. หาค่าสถิติพื้น ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test for Dependent)
3. เปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ หลังเรียนของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test for Independent)
4. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรีย นรู โดยใช้สูตรของฮอฟแลนด์ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2546 อ้างอิงจาก Hofland) แปลความหมายของค่าดัชนีประสิทธิผลโดยเทียบกับเกณฑ์
ค่าดัชนีประสิทธิผลที่ .50 ซึ่งเป็นการเพิ่มที่อยู่ในระดับมาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
5. หาค่าขนาดอิทธิพ ลของรูป แบบการจัดการเรียนรู (Effect Size) โดยใช้สู ตรของกลาส
(Glass, 1981) ซึ่งแปลความหมายได้ดังนี้ (สุชาดา บวรกิติวงศ์, 2548)
ค่ามากกว่า 0.40 แปลว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Large Effect)
ค่าระหว่าง 0.25-0.40 แปลว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Medium Effect )
ค่าน้อยกว่า 0.25 แปลว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (Small Effect)
เกณฑ์ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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2. ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
ใช้ รู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้ ส อนคณิ ตศาสตร์ดีเด่น ที่ มีต่อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
3. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีมากกว่า 0.50
4. ค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีค่ามากกว่า 0.40
ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ (D4)
การด าเนิ น การในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การรวบรวมข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มทดลองทั้ง 10 โรงเรียน หลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผลการพัฒนาทาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ ดี เด่ น ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับสมบูรณ์
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ น าผลการวิจั ยในระยะที่ 1 มาใช้ ในการวิจั ยในครั้งนี้ ซึ่ งเป็ น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบปกติ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครู ผู้ สอนคณิ ตศาสตร์ ดีเด่ น ที่ มีต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ ของนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 25 แผน ได้ปรับเวลาเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-23 ใช้เวลาเรียน
23 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24-25 ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัย ได้นาวิธีสอน เทคนิค
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การสอนมาสร้างเป็นรูปแบบโดยมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนการสอน
การประเมินรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) หลักการ
1.1) การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ เป็นขั้นตอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ
1.2) การให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามลาดับขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา
1.3) การให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้โดยใช้การ
เรีย นกลุ่ มย่อย (Team Study) ศึกษาสถานการณ์ โจทย์การบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม โจทย์
ปัญหาจากแบบฝึกคณิตศาสตร์ แล้วร่วมกันคิดคานวณหาคาตอบและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นทาความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผน
การแก้ปัญหา 3) ขั้นดาเนินการตามแผน 4) ขั้นตรวจสอบผล โดยครูผู้สอนมีบทบาทให้คาปรึกษา
แนะนา กระตุ้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ และให้กาลังใจโดยการเสริมแรงเมื่อ
เห็นว่าผู้เรียนดาเนินการคิดคานวณและดาเนินการแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง มีการยกย่องเมื่อทาแบบ
ฝึกคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเมื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มย่อยทาถูก
2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
3) ขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ
1.1) แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสอนแต่ละชั่วโมง
1.2) ทบทวนความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับสอนเนื้อหาใหม่
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นนาเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น จัดกิจกรรมพัฒ นาความสามารถในการคิด
คานวณและการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1) เสนอสถานการณ์ปัญหา อาจเป็นโจทย์การคิดคานวณ หรือโจทย์ปัญหาทศนิยม
เพื่ อร่ว มกัน คิดคานวณหรือแก้โจทย์ ปั ญ หาการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม โดยใช้ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาของ Polya (1957) มี 4 ขั้นตอน
2.2) นักเรียนช่วยกันแสดงการคิดคานวณหรือแสดงวิธีทาเพื่อหาคาตอบ ถ้าเป็นโจทย์
ปัญหาทศนิยม นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของ Polya (1957) มี 4 ขั้นตอน
2.3) ครูย้าแนวคิด และมโนมติโดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกิจกรรมรูปธรรม ไปสู่กึ่ง
รูปธรรมและสัญลักษณ์
ขั้ น ตอนที่ 3 ขั้ น ศึ ก ษากลุ่ ม ย่ อ ยการเรี ย นกลุ่ ม ย่ อ ย (Team Study) ซึ่ ง จั ด กลุ่ ม คละ
ความสามารถ โดยมีกิจกรรมดังนี้
3.1) ให้ แต่ล ะกลุ่ ม ศึกษาสถานการณ์ ปัญ หาจากแบบฝึ ก คณิ ตศาสตร์ แล้ วร่วมกัน คิ ด
คานวณและการแก้ปั ญ หาจากสถานการณ์ โดยใช้ขั้น ตอนการแก้ปัญ หาของ Polya (1957) มี 4
ขั้นตอน
3.2) นักเรียนทุกคนทาแบบฝึกคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล แต่สามารถปรึกษากันได้
3.3) ฝึกทักษะการคิดคานวณ หรือการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมจากแบบฝึกคณิตศาสตร์
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ขั้นตอนที่ 4 สรุป
4.1) ให้นักเรียนคัดเลือกตัวแทนนาเสนอผลงานกลุ่ม
4.2) สุ่มกลุ่มเสนอผลงาน
4.3) ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปผลงานของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นพัฒนาการนาไปใช้เป็นขั้นทาแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหรือชิ้นงานเกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลเป็นการทดสอบย่อยหลังสิ้นสุดกระบวนการ โดยให้นักเรียน
ทดสอบเป็นรายบุคคล
2. จากการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ 10 โรงเรียน พบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิผล ของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยประเมินจากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 2 ฉบับ โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของคะแนนจากผลการทดสอบก่ อนเรียนและหลั งเรีย นของกลุ่ ม ทดลอง ความแตกต่ างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ค่าดัชนีประสิทธิผลและ
ค่าขนาดอิทธิพล มีผลสรุปดังนี้
2.1 นั กเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ฉบับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใน
แต่ละโรงเรียนมีผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกัน
2.1.1 นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่ ใช้ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ฉบั บ หลังเรียนสู งกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในแต่ละโรงเรียนมีผลการทดลองไปใน
แนวทางเดียวกัน
2.1.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ฉบั บที่ 1 แบบเลือกตอบ) เท่ากับ 0.59 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
0.59 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.60 แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก
2.1.3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2 แบบแสดงวิธีทา) เท่ากับ 0.58 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
0.58 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.98 แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก
2.1.4 ค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 2.09 แสดงว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นนี้มีค่าขนาดอิทธิพลในระดับมาก
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อภิปรายผล
ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. รู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้ ส อนคณิ ตศาสตร์ดีเด่น ที่มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ พัฒนาจาก
วิธีส อน เทคนิ คการสอนของครูผู้ ส อนคณิ ตศาสตร์ดีเด่น รวมถึงการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการสอนคณิตศาสตร์ มาเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม หลักการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้จากการสังเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นและงานวิจัย
ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้จากกลุ่มและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของทิ ศ นา แขมมณี (2555) สรุ ป ไว้ ว่ า การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต้ อ งผ่ า นการจั ด
องค์ป ระกอบต่าง ๆ ของรูป แบบการจั ดการเรียนรู้ให้ เป็นระบบ โดยคานึงถึงทฤษฎีและหลั กการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อ
น านั กเรี ย นไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้องการ และสอดคล้ อ งกั บ จอยส์ วีล และแคลเฮาน์ (Joyce, Weil &
Calhoun, 2004) ที่ ได้ก ล่ าวถึ งข้อ ควรคานึ งในการพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ว่ า ผู้ พั ฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไม่ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู้ใดเพียงอย่างเดียว
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ทุ ก คน มี ก ารพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นคณิ ต ศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมและค่าขนาดอิทธิพล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งกลุ่มโดย
มีการนากระบวนการกลุ่ม รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ จึงได้ผลสาหรับนักเรียนทุกคนซึ่ง
ธรรมชาติ ของวิช าคณิ ตศาสตร์ ที่ มีเนื้ อ หาเกี่ ย วเนื่ อ งกัน ถึ งแม้ ว่าผู้ วิจั ย ไม่ ได้ เป็ น ผู้ ส อนเองเพราะ
ต้องการดาเนิ น การวิจั ย ในสภาพจริ งทั้ ง 10 โรงเรียน ดังนั้ น การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ครูผู้สอนต้องคานึงถึงความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา
ใหม่ หากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานเดิมไม่เพียงพอในการเรี ยนเนื้อหาใหม่ ครูผู้สอนต้องสอนความรู้
พื้น ฐานเดิมให้ ก่อน (สุว ร กาญจนมยูร , 2541) อาจต้องทาการสอนโดยใช้เวลานอกตารางเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมหรือปรับ พื้นฐานให้กับนักเรียนก่อนเรียน ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นี้สามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งกลุ่ม อีกทั้งครูผู้สอนต้องฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะนักเรียนอ่อน ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นาเสนอความคิดก่อน จะเห็นได้ว่านักเรียน
กลุ่มทดลองทุกโรงเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกโรงเรียน
3. รูป แบบการจั ดการเรีย นรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้ ส อนคณิ ตศาสตร์ดีเด่ น ที่ มีต่ อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นคณิ ตศาสตร์ที่ ผู้วิจั ยพัฒ นาขึ้น มีประสิ ทธิภ าพสูงกว่ารูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบปกติ ทั้ ง นี้ เป็ น เพราะกระบวนการเรี ย นการสอนของรู ป แบบก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่
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ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ร่วมกันเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกับ
ผู้อื่น มีการเรียนรู้จากกลุ่ม เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครูผู้สอน
มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ วิธีการเหล่านี้
เป็นการกระตุ้นนักเรียนอ่อนให้พัฒนาการคิด ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของกรมวิ ช าการ (2548) ที่ พ บว่ าการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมกลุ่ ม เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายตรวจสอบคาตอบที่ได้ทา ให้นักเรียนมีความ
เข้าใจที่ชัดเจน ลึกซึ้งขึ้นและเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับอดัม และแฮมม์ (Adam
& Hamm, 1990) ที่ ก ล่ าวว่ าการแก้ปั ญ หาร่ว มกั น เป็ น กลุ่ ม จะท าให้ นั ก เรีย นประสบความส าเร็ จ
มากกว่าการแก้ปั ญ หาเพียงล าพังคนเดียว นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ทผี่ ู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เน้นให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนวิธีการ
และคาตอบในการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถประเมิน
ความคิด ตรวจสอบวิธีการและคาตอบของตนเองตลอดเวลา ในการทากิจกรรมกลุ่มมีการแบ่งกลุ่ม
นักเรียนคละความสามารถ ทาให้นักเรียนที่เก่งกว่าสามารถช่วยนักเรียนที่อ่อนกว่า นักเรียนปานกลาง
และนักเรียนอ่อนได้เรียนรู้จากนั กเรียนเก่ง และนักเรียนอ่อนได้เรียนรู้จากนักเรียนปานกลางและ
นักเรีย นเก่ง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1991) ที่ว่าการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน และช่วยกันเรียนรู้จะช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของยุวลักษณ์ แสงโทโพ (2548) ที่พบว่า การเรียนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน
แบบปกติ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้สามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งนักเรียนเรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อน ครูผู้สอนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ และควรติดตามผล
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนอ่อนว่าสามารถพัฒนา หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือไม่
1.2 การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผู้ส อนควรมีการเตรียมสื่ อ โดยศึกษาสื่ อจากต้นแบบ
ศึกษาและทาความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนนาไปใช้
1.3 การแบ่งกลุ่มนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ควรประกอบด้วยนักเรียนเก่ง
ปานกลางและอ่อน เพื่อให้มีการช่วยเหลือกัน นักเรียนที่เก่งกว่าสามารถอธิบายให้กับนักเรียนที่อ่อนกว่าได้
โดยครูผู้สอนต้องเสริมให้กาลังใจนักเรียนอ่อน เพื่อให้นักเรียนอ่อนมีบทบาทมากขึ้น
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1.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ในแต่ละ
ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ ครู ผู้ ส อนสามารถพิ จ ารณาเลื อ กเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า ง
หลากหลายตามลักษณะเนื้อหา ความสามารถ ความถนัดและความพร้อมของครูผู้สอนและนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยทาการทดลองแยกกลุ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและข้อจากัดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ต่อนักเรียนที่มีระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกัน
2.2 ควรทาการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา
(Time Series) เพื่อทราบถึงพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สื่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าการจั ด การวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจั ย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่ อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 5 ท่าน และนักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสิทธิภาพ 80.67/84.67
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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ABSTRACT
The purposes of this research were to develop the e-learning media of
engineering and technology management for the students of King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok with the required efficiency of 80/80, to compare the
learning achievements before and after learning and to study the satisfaction of
students with e-learning media of engineering and technology management.
The sampling consisted of two groups. The first group comprised of five
experts in web-based instruction. The second group comprised of sixty students of
information and production technology management in the first semester of the
academic year 2015.The research instruments were the e-learning media of engineering
and technology management for the students of King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok, learning achievement test and satisfaction questionnaire
of students with e-learning media of engineering and technology management. The
statistics that used in data analysis were frequency, percentage, means, standard
deviation and t-test dependent.
The results of this research were as follows: 1) The effective of e-learning
media of engineering and technology management for the students of King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok were 80.67/84.67 higher than the benchmark
80/80 criteria. 2) The learning achievements of students after used the e-learning media
of engineering and technology management were higher than before used with
statistical significance at the 0.05 level. 3) The satisfaction of students with e-learning
media of engineering and technology management had the highest level.
คาสาคัญ
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
Keywords
Electronic Learning Media, Learning Achievement, Satisfaction
ความสาคัญของปัญหา
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาหนดให้
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 3 ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า 030813140 การจั ด การ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Management of Engineering and Technology) ซึ่งเป็นแขนงวิช าที่
ผสมผสานหลักการและวิธีการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการและเทคโนโลยีข้อมูลโดย
นามาใช้ในการจัดการองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุดและมีผลผลิตมากที่สุด การ
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จัดการวิศวกรรมจะเน้นที่การออกแบบ วางแผน และบริหารหน่วยงานต่างๆในองค์กรโดยจะพิจารณา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร เช่นการเงิน บุคลากร การจัดซื้อ การ
วางแผนและควบคุมการผลิต (และการให้บริการ) การจัดการคุณภาพ การจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย และการจัดการโซ่อุปทานจากการเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนการสอน กล่าวคือ
การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเน้นการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนสู่ผู้เรียนในลักษณะการ
บรรยาย ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเห็นสภาพที่เป็นจริงในการปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม เพราะ
เนื้อหาบางส่วนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีศึกษา ยากต่อการทาความเข้าใจในการเรียนรู้ และการนาไป
ปฏิบัติจ ริง ส่งผลให้ นั กศึกษาไม่สนใจในเนื้อหา ขาดความกระตือรือร้น ไม่ส นใจใฝ่ รู้ ขาดทักษะ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึง นักศึกษาไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าซักถาม
อาจารย์ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา ทาให้ไม่เข้าใจในเนื้อหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี
เท่าที่ควร
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ ซึ่งกาลังได้รับความนิยม ทาให้วิถีการดาเนินชีวิตมนุษย์ เปลี่ยนแปลง
ไป มนุษย์มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ช่วยอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การค้นหาข้อมูล (ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์, 2555) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทีช่ ่วยในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้นนอกจากนี้ ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ (2555) ยัง
กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเว็บเทคโนโลยี ที่
รู้จักกันในชื่อ “เว็บเครือข่ายสังคม (Social Networking Sites)” การใช้งานเว็บเครือข่ายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น ในภาคการศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้
สาหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา รวมทั้งใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแสดงเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว
หรือแม้แต่วีดีทัศน์ เพื่อนาเสนอเนื้อหาบทเรียนให้น่าสนใจ สามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ได้
เมื่อทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตพบว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่
จะเรียนรู้ได้ เพราะเป็นส่วนที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีต่ อวิชาที่เรียน อัญชริกา จันจุฬา และ
คณะ (2553) กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ เจตคติที่
มีต่อวิชาที่เรียน เจตคติเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการกาหนดทิศทางพฤติกรรมมนุษย์
ดังนั้น ถ้าผู้สอนนาวิธีการสอนที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจในทางบวกได้
จะสามารถทาให้ ผู้ เ รี ย นมี เจตคติที่ดี ต่อวิ ช าที่เ รียน นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า สื่ อบทเรีย น
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือสาหรับผู้สอนที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมแนวคิด “ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มี
การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา และเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวกลางที่สาคัญในการนาเนื้อหาไปสู่ผู้เรียนได้
ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว สามารถจูงใจผู้เรียนให้มีความสนใจเรียน ทาให้
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เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ที่สาคัญยังสามารถช่วยปรับทัศนคติของผู้เรียนให้คล้อยตามกับจุดมุ่งหวังของ
ผู้สอนได้อีกด้วย (ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของถนมพร เลาหจรัสแสง
(2541), ฐาปณีย์ เสาหิน (2544), นนิดา สร้อยดอกสน (2553) และศุภชัย โชติกิจภิวาทย์ (2554) ที่
กล่าวว่า เมื่อนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผสมผสานกับการสอนในลักษณะบรรยายของอาจารย์
ผู้สอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า ก่อนเรียน นอกจากนี้ ปริยา
ศุภวงศ์ (2543), วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544) และเกษมศักดิ์ หนูชุม (2552) กล่าวว่า การนาแผนภูมิ
รูปภาพ หรือเทคนิคกราฟิกมาใช้ประกอบกับการเรียนการสอน จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจาเนื้อหาได้นานขึ้นกว่าการสอนโดยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง ท าให้ ค ณะผู้ วิ จั ย มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาสื่ อ บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา 030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการ
สอนของอาจารย์และผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้
ความเข้ า ใจในบทเรี ย น เพื่ อ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น โดยสื่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
พัฒนาขึ้นจะมีการนาเสนอในรูปแบบของข้อความ รูปภาพและวีดีโอ โดยสื่อประเภทนี้สามารถโต้ตอบ
ผู้เรียนได้โดยตรง ระบบจะแบ่งความสามารถของผู้ใช้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้เรียน ผู้สอน (ผู้ดูแลระบบ)
และผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาเรียนได้ล่วงหน้า ทบทวนบทเรีย นและดาวน์
โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ตลอดเวลา ผู้สอนสามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบเนื้อหาบทเรียน
และอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้คณะผู้วิจัยและอาจารย์ผู้สอนคาดหวังว่า สื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 030813140 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น ทาให้สามารถส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาในการเรียนของ
ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงในอนาคต
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ได้เกณฑ์หรือไม่
2. การเปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้ว ยสื่ อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มใดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
3. ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ การเรี ย นการสอนโดยใช้ สื่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี อยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลั งเรียนด้ว ยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
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3. เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้ เรี ยนต่อ สื่ อ บทเรี ยนอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ วิช าการจัด การ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒ นาสื่ อบทเรี ย นอิเล็ กทรอนิกส์ วิช าการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน
72 คน ส่ ว นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 3 สาขาวิ ช า
การจั ดการเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และสารสนเทศ วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ที่ล งทะเบีย นเรีย นในรายวิ ช า 030813140 การจัด การ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Management of Engineering and Technology) ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จานวน 60 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
และสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ออกแบบและพัฒ นาสื่ อบทเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ วิช าการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ก ารผลิ ตและสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยประกอบด้วย
เนื้ อหาจานวน 4 บท มีรู ป แบบเป็ น บทเรี ย นที่นาเสนอด้วยข้อความ ภาพ และกราฟิก สร้างด้ว ย
โปรแกรม Moodle, Adobe Flash CS5, Adobe Photoshop CS5, phpMyAdmin และ MAMP
โดยมี ก ารประเมิ น ความเหมาะสมของสื่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ วิ ช าการจั ด การวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีด้วยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
3.2 สร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยการศึกษาหลักสูตร เนื้อหาในรายวิชา และสร้างตารางวิเคราะห์
หลักสูตร ให้มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ครอบคลุมและวัดประเมินผลได้ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ความ
เข้าใจ และการน าไปใช้ จากนั้น น าแบบทดสอบดังกล่ าวไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัด
ประเมิ น ผลจ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยเป็ น การพิ จ ารณาตรวจ
แบบทดสอบว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนหรือไม่ ซึ่ งจะพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ได้แบบทดสอบที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ทาการคัดเลือกข้อที่มีค่าความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ เคยลงทะเบียนเรียน
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ในรายวิชาดังกล่าว แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 เลือก จานวน
60 ข้อนาผลคะแนนมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยการคานวณหาค่า
ความยากง่าย (p) (เกณฑ์การพิจารณาคือ ค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.80) และค่าอานาจจาแนก (r) (เกณฑ์
การพิจารณาคือ ค่าตั้งแต่ 0.20 – 1.00) จากนั้นทาการหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดย
วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.82
3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยกาหนดระดับความพึงพอใจไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง ด้านภาพและภาษา
ด้านตัวอักษรและสี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการบทเรียน โดยมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Liker’s Scale)
(ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์, 2554) โดยกาหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
สาหรับ การให้ความหมายของค่าที่วัดได้ คณะผู้วิจัย ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (วิชัย วงศ์สุวรรณ, 2557) การให้ความหมาย โดยการให้
ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้
1.00 - 1.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
1.51 - 2.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย
2.51 - 3.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
3.51 - 4.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
4.51 - 5.00
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
นาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทาการประเมินความสอดคล้อง เพื่อวัดและเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ได้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.70 – 1.00 ทาการคัดเลือกข้อที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจากนั้นนา
แบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว แต่ไม่ใช่กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คนเพื่อวิเคราะห์ หาค่าอานาจจาแนกโดยการ
ทดสอบที แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขึ้นไป และทาการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น ของแบบประเมิน ความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใช้สั มประสิ ทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)
โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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เมื่อทาการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว ได้นาสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ไปทดลองใช้กับผู้เรียน คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 60 คนที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวโดยนักศึกษาจะต้องทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน ก่อนที่จะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับการ
ใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นมา จานวน 45 คาบ (3 คาบ/สัปดาห์) ซึ่งเมื่อจบกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะต้องทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และ
นักศึกษาจะต้องทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ของสื่ อ บทเรี ย นอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิช าการจั ด การวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (อนุโรจน์
นันทิวัตถพงศ์ และคณะ, 2555)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาสื่ อ บทเรี ย นอิเ ล็ กทรอนิก ส์ วิช าการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากผลการวิจัยพบว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีระบบดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีการ
ดาเนินการพัฒนาสื่อตามหลักการที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดขอบเขตของเนื้อหาให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของบทเรียน ดาเนินการจัดแบ่งลาดับ
ของบทเรียนและเนื้อหาภายในแต่ละบทให้มีความต่อเนื่องกัน ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยังมีการทดสอบ ซึ่งอยู่ท้ายบทเรียน เพื่อทดสอบความ
เข้ าใจของผู้ เ รี ย น สื่ อ บทเรี ย นอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ พัฒ นาขึ้ น มามี การนาเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบของ
ข้อความ รูปภาพและวีดีโอ โดยสื่อประเภทนี้สามารถโต้ตอบผู้เรียนได้โดยตรงทาให้เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ มีการ
ทดสอบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกทดสอบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จานวน 3 คน พบว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มีประสิทธิภาพ 52.92/64.81 ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหา
และรูปแบบของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปทดสอบ
ครั้งที่ 2 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จานวน 9 คน พบว่า ประสิทธิภาพสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 80.52/82.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 จึงได้นาสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวที่มีการพัฒนาและปรับปรุงไปทดสอบภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา
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ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จานวน 60 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ 80.67/84.67
เกณฑ์ 80/80 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตาม

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิช าการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สาหรับสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

30

24.20

แบบทดสอบหลังเรียน

(E1)
เปอร์เซ็นต์
80.67

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

30

25.40

ประสิทธิภาพ
E1/ E2
(E2) เปอร์เซ็นต์
84.67

80.67/84.67

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n

X

60
60

18.53
22.37

S.D.
4.41
3.24

t-Test

p-Value

-5.42

0.000
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนด้วยสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
ทดสอบทางสถิติ คือการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีค ะแนนทดสอบก่ อนการเรีย นรู้ ด้ว ยสื่ อ บทเรีย นอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ วิ ช าการจัด การ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 18.53 (S.D. = 4.41) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ
คะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.37 (S.D. = 3.24) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลการวัด ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อสื่ อบทเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ ในตารางที่ 3 พบว่า
โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.54, S.D. = 0.63) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสามารถเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลาเป็นเครื่องมือที่
สาคัญที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ใน
การประเมินความพึงพอใจ คณะผู้วิจัยได้กาหนดคุณลักษณะของแบบสอบถามที่ต้องการประเมินไว้ 5
ด้าน คือ (1) ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋̅ = 4.47,
S.D. = 0.63) เนื่องจาก มีการจัดเรี ยงลาดับเนื้อหาเป็นระบบอย่างชัดเจน (2) ด้านภาพและภาษา
พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.60, S.D. = 0.64) เนื่องมาจาก สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีการนาเสนอกรณีศึกษาที่อยู่ในรูปแบบของภาพ และวีดีโอ ทาให้ผู้เรียน
เข้าใจในเนื้ อหาของบทเรี ย นได้ดีขึ้น และสามารถเห็ นสภาพที่เป็นจริงในการปฏิบัติงานทางด้าน
อุตสาหกรรม (3) ด้านตัวอักษรและสีพบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋̅ = 4.50, S.D. =
0.57) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยา ศุภวงศ์ (2543), วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544) และเกษม
ศักดิ์ หนู ชุม (2552) ที่กล่ าวไว้ ว่า การน าเทคนิคกราฟิกมาใช้ป ระกอบกับการเรียนการสอน จะ
สามารถช่วยให้ผู้เรีย นเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจาเนื้อหาได้นานขึ้นกว่าการสอนโดย
วิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว (4) ด้านแบบทดสอบ พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(𝑋̅ = 4.60, S.D. = 0.63) เนื่องจากมีการจัดทาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจ
หลังจากการเรียนในแต่ละบทเรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ และ (5) ด้านการจัดการ
บทเรียน พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.54, S.D. = 0.70) เนื่องจากมีการ
จัดลาดับบทเรียนให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมของวัตถุประสงค์
ในการเรีย นรู้ ในรายวิช าดังกล่ าว สามารถช่วยให้ผู้ เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้ จริงใน
อนาคต ดังทีก่ ล่าวไว้ในงานวิจัยของ ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ (2558)
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า เมื่อนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอนใน
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี กับกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.57 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อน
เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.77 ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวัง และวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
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ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ สื่อบทเรียนอิเล็ กทรอนิกส ์
วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
หัวข้อประเมิน
1. ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
1.1 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและวัตถุประสงค์
1.2 ลาดับขั้นตอนในการนาเสนอเนื้อหา
1.3 ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ
1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.5 ความน่าสนใจในการดาเนินเรื่อง
รวม
2. ด้านภาพและภาษา
2.1 ความเหมาะสมของรูปภาพต่อเนื้อหาของเรื่อง
2.2 ความถูกต้องของภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบบทเรียน
2.3 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
2.4 ความตรงตามเนื้อหาและภาพที่นาเสนอ
2.5 การนาเสนอชื่อเรื่องของบทเรียน
รวม
3. ด้านตัวอักษรและสี
3.1 เว็บไซต์มีความสวยงาม
3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
3.3 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
3.4 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ
3.5 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
รวม
4. ด้านแบบทดสอบ
4.1 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหาบทเรียน
4.2 ความเหมาะสมของจานวนข้อของแบบทดสอบ
4.3 ความเหมาะสมของคาถาม
4.4 แบบทดสอบตรงตามเนือ้ หา
4.5 ความยากของแบบทดสอบ
รวม
5. ด้านการจัดการบทเรียน
5.1 สามารถ เพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบบทเรียนได้
5.2 การจัดหมวดหมู่ของเนือ้ บทเรียน
5.3 การแสดงผลของเนื้อหาบทเรียน
5.4 การนาเสนอหลักของบทเรียน
5.5 การออกแบบเนื้อหาบทเรียนโดยภาพรวม
รวม
รวมเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน



S.D.

แปลผล
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4.60
4.55
4.63
4.50
4.22
4.50

0.50
0.55
0.53
0.59
0.68
0.57

มากที่สุด
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มากที่สุด
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0.70
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มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพ 80.67/84.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ง ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 403 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเพื่อ
การเตรียมความพร้อมในการทดสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตของมยุรัตน์ รักเกียรติ์ และวารินทร์ บินโฮเซ็น
(2557) ที่พบว่า การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 96.36/92.34
2. การเปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้ว ยสื่ อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เมื่อนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
เรียนการสอนร่วมกับรูปแบบการบรรยาย พบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนผ่านสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เป็นการดึงดูดความสนใจผู้เรียนให้เกิดการอยากเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจาเนื้ อหาได้นานขึ้นกว่าการสอนโดยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว
ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าที่ เ รี ย นมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ ว ยสื่ อ บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริยา
ศุภ วงศ์ (2543), วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544), เกษมศักดิ์ หนูชุม (2552) และชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์ส มบัติ
(2558)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ใน
เกณฑ์ดีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ (2555)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นสื่อที่ใช้ในการเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนได้
ในกรณี ที่ ผู้ เ รี ย นเรี ย นไม่ ทั น ในชั้ น เรี ย น และในกรณี ที่ ใ นชั้ น เรี ย นมี นั ก เรี ย นที่ มี พื้ น ฐานความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอนสามารถนาสื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี
1.2 การนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับ
รูปแบบการบรรยาย ถือเป็นการให้โอกาสผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ควรจากัดเวลา
และขอบเขตความรู้ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยอาจารย์ผู้สอนอาจจะ
คอยช่วยเหลือ ชี้แนะ เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจ
1.3 จากการพั ฒ นาสื่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าการจั ด การวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จึง ควรมีก าร
สนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอื่นๆ และส่งเสริมให้นักศึ กษาเข้ามาใช้
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 สื่อบทเรี ย นอิเล็ กทรอนิกส์ วิช าการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ควรมีการพัฒนาและดูแลอย่างต่อเนื่อง
เช่น ปรับเปลี่ยนเนื้อหา แบบทดสอบ รูปภาพ และวิดีโอ เป็นต้น
2.2 ควรมี ก ารพั ฒ นาสื่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าการจั ด การวิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยี สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ในปัจจุบัน เช่น Mobile และ Social Network เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอน
ภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประชากรที่ใช้ใน
งานวิจัย คือ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศใน
กลุ่ มสมาชิกอาเซีย นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ต่อ
โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานส าหรั บประเทศในกลุ่ มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจั ย พบว่า การประเมิน ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ต่อ โปรแกรมสอนภาษาพื้ นฐาน
สาหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในภาพรวม ผู้ ใช้โปรแกรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.14,  = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ผู้ ใช้โ ปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.21,
 = 0.66) ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมาก (  = 4.16,  = 0.68) ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ดีมาก (  = 4.14,  = 0.69) และด้า นการรัก ษาความปลอดภั ยของข้อ มูล ในระบบ ผู้ ใ ช้
โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.04,  = 0.64)
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ABSTRACT
The purposes of this research were to develop the basic language program
for ASEAN countries on android operating system and to evaluate user’s satisfaction
on the basic language program for ASEAN countries on android operating system. The
sampling group was 50 students and officers of College of Industrial Technology.
The research instruments were the basic language program for ASEAN
countries on android operating system and the satisfaction questionnaire of user on
the basic language program for ASEAN countries on android operating system. The
statistics that used in data analysis were frequency, percentage, means and standard
deviation.
The result of this research showed that assessment of user’s satisfaction on
the basic language program for ASEAN countries on android operating system of all the
environments, the users have highest satisfied (  = 4.14,  = 0.67). The users have
highest satisfied (  = 4.21,  = 0.66) on the functional requirement test. The users
have highest satisfied (  = 4.16,  = 0.68) on the functional test. The users have
highest satisfied (  = 4.14,  = 0.69) on the usability test. The users have highest
satisfied (  = 4.04,  = 0.64) on the security test.
คาสาคัญ
โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐาน ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Keywords
Basic Language Program, ASEAN Countries, Android Operating
ความสาคัญของปัญหา
โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนา
ระบบที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์มบนมือถือระบบหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดเผย
ซอฟต์แวร์ต้น ฉบั บ สามารถพัฒ นาแอปพลิ เคชันได้ด้ว ยตนเอง โดยทางบริษัทกูเกิ้ลเปิดโอกาสให้
นักพัฒนาทั่วโลกสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ ดังนั้นแอนดรอยด์จึงมีนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่คอยสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน (Application) หรือลูกเล่นต่าง ๆ ให้ กับโทรศัพท์มือถือ
โดยมีโปรแกรมมากกว่า 200,000 โปรแกรม ที่ให้บริการกับผู้ใช้งาน และส่วนใหญ่ผู้ใช้งานมีความนิยม
ในการใช้งานโทรศัพท์มื อถื อที่เป็ น ระบบปฏิบัติก ารแอนดรอยด์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ (กอบเกียรติ
สระอุบล, 2556)
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ปัจจุบันผู้คนมากมายต่างให้ความสาคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากใน
การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กาลังจะเกิดขึ้นในปี 2015 นี้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น (The Association of South East Asian Nations) เป็นการเชื่อมต่อระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน
พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ปวีณา จับแก้ว, 2557) แต่ได้มีการ
เพิ่มเติมเป็นอาเซียน +3 (ASEAN +3 Summit) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ รวมกับ 3 ประเทศนอกอาเซียนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังนั้นอาเซียน +3
จึงประกอบไปด้วยสมาชิก 13 ประเทศ คือ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ใต้ อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นเขต
สันติภาพและมีความเสรีภาพที่เป็นกลาง อาเซียนความร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (จักรพงษ์ จีนะวงษ์,
2556) ดังนั้นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทยที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ ทักษะทางด้านภาษา
ของคนไทย ปัญหาที่สาคัญคือ ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของ
คนไทยอยู่ในกลุ่มที่ทักษะต่ากว่าระดับมาตรฐานเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศสมาชิกอื่น ๆ มีมาตรฐานสูง
กว่า และพบว่าอีกหนึ่งปัญหาของคนไทยในเรื่องการใช้ภาษาเพื่อ การติดต่อสื่อสารก็คือ การขาดความ
มั่นใจในตนเอง และหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสถานการณ์ จริง เนื่องมาจากมีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสาหรับการสื่อสาร การขาดความรู้และทักษะพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบใน
การพูดภาษาต่างชาติเพื่อการสื่อสาร การขาดการฝึกฝนและประสบการณ์ในการพูดเพื่อการสื่อสาร
แต่ในอนาคตการติดต่อสื่อสารกันในสังคมจะไม่มีเพียงเฉพาะคนชาติเดียวกันเท่านั้น แต่ยังจะประกอบ
ไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งทีไ่ ม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
คณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ โปรแกรมสอน
ภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมที่สร้าง
ขึ้นสามารถใช้ เป็น บทเรียนฝึกทักษะการฟัง และการพูด มีภาษาทั้งหมด 13 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนกลาง (สุ่ย หลิน, 2556) ภาษามาเลเซีย
ภาษาบรู ไน ภาษาเกาหลี (ซอน–อิ น เค, 2556) ภาษาญี่ ปุ่ น (สมาพร สุ ข ส าอางค์ , 2557) ภาษา
ฟิลิปปิ นส์ ภาษาอิน โดนี เซีย ภาษาสิ งคโปร์ (วรันธร ทองบ่อ และคณะ, 2555) และมีส ถานการณ์
ทั้งหมด 12 สถานการณ์ คือ ทักทาย สนทนาทั่วไป ตัวเลขและสี วันและเวลา การเดินทาง หาที่พัก
การรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า ประเทศต่าง ๆ ครอบครัว ฉุกเฉิน และอาการเจ็บป่วย ทา
ให้ผู้ใช้งานสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต และทาให้มีการเจรจาทางการค้าหรือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การพั ฒ นาโปรแกรมสอนภาษาพื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีขั้นตอนในการพัฒนาอย่างไร
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2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมสอนภาษาพื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วิธีดาเนินการวิจัย
การพั ฒ นาโปรแกรมสอนภาษาพื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557 จานวน 50 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
2. เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้แ ก่ โปรแกรมสอนภาษาพื้น ฐานของประเทศในกลุ่ ม
สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้
โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
สอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (พร้อมเลิศ
หล่อวิจิตร, 2555 และศุภชัย สมพานิช, 2555)
3.2 วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซีย นบนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ เป็นการออกแบบส่ ว นติดต่อกับผู้ ใช้ และการออกแบบ
ฐานข้อมูล
3.3 สร้ า งโปรแกรมสอนภาษาพื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (จักรชัย โสอินทร์และคณะ, 2555) โดยทาการออกแบบฐานข้อมูลด้วย
ภาษาเอสคิวเอล เขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา ทาการออกแบบโลโก้ รูปต่าง ๆ ตัดต่อไฟล์เสียง
ประโยคบทสนทนา และทาการทดสอบโปรแกรมด้วยแบบจาลองในการแสดงผลโปรแกรม
3.4 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เป็นการทดสอบการทางานของโปรแกรมและแก้ไข
เมื่อมีข้อผิดพลาดของโปรแกรม
3.5 วิเคราะห์และออกแบบ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรม
สอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแบ่งเป็น
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงาน และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรม ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ ใช้โ ปรแกรม (Functional Requirement
Test) เป็นการประเมินผลความถูกต้อง และประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้โปรแกรมมากน้อยเพียงใด
2. ด้า นการท างานได้ ตามฟัง ก์ ชัน งานของโปรแกรม (Functional Test) เป็ นการ
ประเมินความถูกต้อง และประสิทธิภาพในการทางานของโปรแกรมว่าสามารถทางานได้ตามฟังก์ชัน
งานของโปรแกรมมากน้อยเพียงใด
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม (Usability Test) เป็นการประเมินลักษณะ
การออกแบบโปรแกรมว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) เป็นการประเมิน
โปรแกรมในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโปรแกรมว่ามีมากน้อยเพียงใด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการหรือความจาเป็นของโปรแกรม
โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็ นของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษา
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best, 1986)
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท โดยกาหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ส าหรั บ การให้ ความหมายของค่า ที่วัดได้ ผู้ ค้นคว้าได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ใ นการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็น
รายด้านและรายข้อ ดังนี้
1.00 - 1.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
1.51 - 2.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย
2.51 - 3.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
3.51 - 4.50
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก
4.51 - 5.00
หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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3.6 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐาน
ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
3.7 น าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า นเพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการคานวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
เนื้อหา/วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) และทาการคานวณหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
วิธีการคานวณหาดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์
(Item Objective Congruence : IOC) และให้ค่าคะแนน ดังนี้
ค่า +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา
ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา
ค่า -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
ซึ่งเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ คือ
ถ้า IOC > 0.50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์
ถ้า IOC < 0.50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์
ผู้วิจัยได้ทาการเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มา
เป็นข้อคาถาม และหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่า
ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92
3.8 น าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเก็บข้อมูลให้เท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อทาการสร้างโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรียบร้อยแล้ว ได้นาโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่ ม
สมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไปทดลองใช้กับผู้ใช้ คือ นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557 จานวน 50 คน หลังจากที่ผู้ใช้ทดลองใช้โปรแกรม
สอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรียบร้อยแล้ว
ผู้ใช้จะต้องทาการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ในการใช้โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ (Item Objective
Congruence : IOC) ทาการคานวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้เกณฑ์สั มประสิ ทธ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) และวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มาจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่ มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1.1 ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้จากการดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์จาก Play Store
โดยพิมพ์คาว่า “Asean plus 3” ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้ าจอติ ดตั้ งโปรแกรมสอนภาษาพื้ นฐานส าหรั บประเทศในกลุ่ ม สมาชิ กอาเซีย นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1.2 หน้าจอหลักของโปรแกรม เมื่อ ผู้ใช้ทาการเข้าสู่โปรแกรมจะต้องทาการเลือก
เมนูภาษาที่ต้องการใช้งาน โดยเลือกที่ไอคอนรูปธงชาติไทยใช้แสดงภาษาไทย และธงชาติอังกฤษใช้
แสดงภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเมนูภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ
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1.3 หน้าจอสถานการณ์และบทสนทนา เมื่อผู้ใช้ทาการเลือกเมนูภาษาที่ต้องการใช้
งานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอสถานการณ์โดยจะมีสถานการณ์ให้เลือกทั้งหมด 12 สถานการณ์
และบทสนทนาของแต่ละสถานการณ์ ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4

ภาพที่ 3 หน้าจอสถานการณ์ของโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเมนูภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 4 หน้าจอบทสนทนาของโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเมนูภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ
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2. ผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้ ใช้ ต่อ การใช้ โ ปรแกรมสอนภาษาพื้ นฐานของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ใช้ โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมในด้านต่าง ๆ
หัวข้อประเมิน
1. ด้ า นการตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ โ ปรแกรม (Functional
Requirement Test)
1.1 ความครอบคลุมของภาษาภายในโปรแกรม
1.2 ความครอบคลุมของสถานการณ์ภายในโปรแกรม
1.3 ความครอบคลุมของประโยคบทสนทนาภายในโปรแกรม
1.4 สามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
1.5 สามารถนาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้
1.6 ความสามารถของโปรแกรมในด้านการเพิ่มทักษะในการสื่อสาร
รวม
2. ด้านการทางานดด้ตามัังก์ชันงานของโปรแกรม (Functional Test)
2.1 ความถูกต้องในการรองรับการแสดงผลคาอ่าน และความหมายเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 ความถูกต้องของประโยคบทสนทนา
2.3 ความถูกต้องของเสียงบทสนทนา
2.4 สามารถฟังเสียงของแต่ละบทสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2.5 ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม
2.6 ความน่าเชื่อถือได้ของโปรแกรม
รวม
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม (Usability Test)
3.1 ความง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม
3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
3.3 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
3.4 ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ
3.5 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
3.6 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
3.7 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ
3.8 ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานของโปรแกรม
3.9 ความเหมาะสมในการวางตาแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
3.10 สามารถฝึกทักษะทางการอ่านและพูดได้โดยง่าย
รวม





แปลผล

4.24
4.14
4.06
4.20

0.66
0.70
0.62
0.70

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.30
4.34
4.21

0.65
0.66
0.66

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.20
4.08
4.00
4.16
4.28
4.26
4.16

0.70
0.72
0.64
0.71
0.67
0.66
0.68

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.34
4.06
4.04
4.10
4.22
4.20
4.16
4.14
4.02
4.08
4.14

0.69
0.71
0.64
0.74
0.68
0.70
0.68
0.70
0.62
0.75
0.69

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
4.1 การกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้โปรแกรม
4.2 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้โปรแกรมในระดับต่าง ๆ
4.3 การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
4.4 การป้องกันการกาหนดรหัสผ่านอย่างง่าย
4.5 การป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในโปรแกรม
4.6 ความสามารถของโปรแกรมในด้านการจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน
โปรแกรม
รวม





แปลผล

4.00
4.02
4.08
4.06
4.04

0.67
0.62
0.67
0.65
0.60

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.02
4.04

0.62
0.64

ดีมาก
ดีมาก

อภิปรายผล
ผลการวิจัยการทางานของโปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์พบว่า โปรแกรมสามารถฝึกทักษะการฟังและพูดของผู้ใช้ เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตให้กับคนไทยได้ โดยโปรแกรมสามารถ
แสดงข้อมูลภาษาได้ทั้งหมด 13 ภาษา และสถานการณ์ทั้งหมด 12 สถานการณ์ ผู้ใช้สามารถค้นหา
ประโยคบทสนทนาที่ต้องการได้ และสามารถฟังเสียงของแต่ละประโยคบทสนทนาได้ โดยแบ่งโหมด
การเข้า ใช้ง านเป็ น 2 โหมด คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบการใช้ งานเป็น แบบออนไลน์
คณะผู้วิจัยได้ทาการอัพโหลดโปรแกรมประยุกต์เข้าสู่ Play Store โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ว่ามีคุณสมบัติที่จะเปิดให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว
ผลจากการประเมินความพึงพอใจจากการใช้ โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ โดยนั ก ศึ ก ษาและเจ้ า หน้ า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557 จานวน 50 คน ซึ่งโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก (  = 4.14,  = 0.67) ในด้ า นการตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ โ ปรแกรม (Functional
Requirement Test) ผู้ ใ ช้ โ ปรแกรมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (  = 4.21,  = 0.66)
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของโปรแกรม (Functional Test) ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก (  = 4.16,  = 0.68) ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม (Usability Test) ผู้ใช้
โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.14,  = 0.69) ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในโปรแกรม (Security Test) ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.04, 
= 0.64)
งานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานของละอองเพชร มิ่งขวัญ และปวีณา ศิลา (2558) ได้ทาการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษากัมพูชาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดาราวรรณ นนทวาสี และคณะ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อ
การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลาพูน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ เสือแพร และมีชัย โลหะการ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพ
ดิจิตอล สาหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับดี
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย โปรแกรมสอนภาษาพื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย นบน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ พบว่ า ควรมี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมให้ ส ามารใช้ ง านได้ ใ นหลายๆ
ระบบปฏิบัติการ ควรมีประโยคบทสนทนาเพิ่มมากขึ้น และมีภาพประกอบในแต่ละประโยคของบท
สนทนา เพื่อเป็ น การเพิ่มความเข้า ใจแก่ผู้ ใ ช้งานมากยิ่ง ขึ้น และควรเพิ่ม ฟังก์ ชั่นการท างานของ
โปรแกรมให้สามารถทางานในโหมดแบบออฟไลน์ได้
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ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
OPINIONS AND SATISFACTIONS OF EMPLOYEES TOWARDS MANAGEMENT
DEVELOPMENT OF COLLEGE OF INNOVATIVE MANAGEMENT AT VALAYA
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE
อมรรักษ์ สวนชูผล
Amonlux Shounchopon
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒ นาการบริ หารจั ดการของวิทยาลั ยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กับปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 31 คน โดยทาการ
เลื อกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .88 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ ค่า t-test
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx =
3.78, S.D. = .69)
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ˉx =
3.68, S.D. = .74)
3. บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านโครงสร้างที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

218

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี

4. บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอล งกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ที่ มีลั ก ษณะงานต่า งกัน มีค วามพึง พอใจต่อ การพัฒ นาการบริห ารจัด การ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purposes of this research were to study opinions and satisfactions of
employees towards management development of college of innovative management
at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and to compare
opinions and satisfactions of employees towards management development of
college of innovative management at Valaya Alongkorn Rajabhat University under
the Royal Patronage which were classified by personal factors. The sample used
in this research were 31 employees in college of innovative management in Valaya
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage by purposive sampling.
The instrument used for collecting data was questionnaire and the reliability was .88.
The statistics utilized in the data analyses were percentage, mean, standard deviation
and t-test.
The findings showed as follow :
1. Opinions of employees towards management development of college of
innovative management in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage in overall aspects at the high level (xˉ = 3.78, S.D. = .69)
2. Satisfactions of employees towards management development of college
of innovative management in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the
Royal Patronage in overall aspects at the high level. ( ˉx = 3.68, S.D. = .74)
3. Employees of college of innovative management in Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage with the different status had
opinions towards management development. The result was not significantly different.
Excluding in structure aspect was significantly different at .05 level.
4. Employees of college of innovative management in Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage with the different status had
satisfactions towards management development. The result was not significantly
different. Excluding in style aspect was significantly different at .05 level.
คาสาคัญ
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ การพัฒนาการบริหารจัดการ
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ความสาคัญของปัญหา
การดาเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานใดๆก็ตาม ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้
องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานนั้ น ๆ เกิ ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่ งที่จ ะขาดเสีย มิได้ ก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์ ” โดยในแต่ละองค์กรจะประกอบไปด้ว ย
บุคลากรหลายระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนสาคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและล้มเหลว ก็คือ ผู้บริหาร
เนื่องจาก ผู้บริหารมีฐานะเป็นผู้นาองค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมื ออย่าง
ดีระหว่างสมาชิกฝ่ายต่างๆ ขององค์กร ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งบริหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ
สานักงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมงาน หรือประธานของบริษัท ต่างจะต้องยอมรับบทบาทของ
ความเป็นผู้นาทั้งสิ้น (ธงชัย สันติวงษ์ , 2540) ซึ่งการให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของบุคลกรใน
องค์กรนั้นถือเป็นแนวทางที่สาคัญประการหนึ่งของการที่จะพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดย เบสท์ (Best, 2007 อ้างถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551) ได้อธิบายว่าการสารวจศึกษาความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใด ๆออกมาโดย คาพูด การ
เขียน การสารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพราะจะทาให้สาเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริง รวมถึง ดุษฎี บวรสันติสุทธิ์ (2547) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรไว้ว่าความสามารถของสมาชิกกลุ่ม ทักษะ การจูงใจและการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของผลงานเช่นกัน ในองค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ งย่ อมมี คน 2 ฝ่ า ย คื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คับ บั ญชาและฝ่ ายผู้ บั ง คับ บัญ ชาหรือ ผู้ บริ ห ารหรื อผู้ น า การที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจเต็มความสามารถตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้นานั้นส่วน
หนึ่งเกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความพอใจกับสภาพการทางาน
หรือรูปแบบพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาแล้ว จะมีผลให้ไม่เต็มใจปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้น
ขาดความร่วมมือร่วมใจ เกิดการเฉื่อยงาน ผลงานที่ได้จะไม่มีคุณภาพ ซึ่ง วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจ
ในการจั ดการเรี ย นการสอนเพื่อให้ ได้บัณฑิต ที่มีความเป็นผู้ นา มีความสามารถในการแข่งขัน มี
คุณธรรมจริย ธรรม มีความเป็ นเลิศทางวิช าการ ส่ งเสริมพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยเฉพาะความรู้ใหม่ด้านการจัดการที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
จริง โดยได้มีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงการ
บริ ห ารและจั ด การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สุธรรม อารีกุล (2543) ได้อธิบายว่า
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยนับว่ามีความสาคัญต่อประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งสร้าง
ทรั พยากรมนุ ษย์ ที่เป็ น พลั งมัน สมองของชาติที่จะช่ว ยกันคิดแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สภาพการณ์ปัจ จุบั น ซึ่งปัญหาวิกฤตหลายประการที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ทั้งการแข่งขันในเ วที
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เศรษฐกิ จ โลก รวมถึ ง ภาวะวิ ก ฤตที่ เ กี่ ย วพั น กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยทางตรงและทางอ้ อ ม
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคน
ให้มีปัญญา มีความคิด ความรู้ ทักษะ เป็นบุคคลที่พึงเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
สังคมการเรียนรู้หรือสังคมวิชาการ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคู่กับศิลปะ มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับชุมชน
ประเทศ และระดับนานาชาติ
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจั ดการภายในนั้น จึงถือเป็น
หน้ าที่ความรั บ ผิดชอบหลักส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาวิทยาลั ยฯ ให้ เป็นที่ยอมรับในสั งคม
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และสอดรับกับความต้องการของชุมชน ประชาคม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ รวมถึง ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบุคลากรถือเป็นสิ่งที่สะท้อนปัญหา ความต้องการ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายใน
วิทยาลัย ฯ ได้สูงสุด เนื่องจากเป็ นการแสดงออกทางด้านความรู้สึ กและความคิดของผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัย เรื่อง ความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลที่ได้นี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
ความพึงพอใจและความคิดเห็นในด้านต่างๆ ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ อันจะ
เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาในส่วนของบุคลากรฝ่ายบริหารและบุคลากรฝ่ายที่อยู่ภายใต้การบังคับ
บั ญ ชา ให้ มี ความสอดคล้ อ งกั น ในด้ านแนวความคิ ด การปฏิบั ติ และเกิด ประโยชน์ต่ อ วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ มากน้อยเพียงใด และ
แตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของบุ คลากรที่มีต่อการพัฒ นาการบริห ารจัดการของวิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่ อเปรี ย บเทีย บความพึ งพอใจของบุค ลากรที่ มีต่อการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับปัจจัย
ส่วนบุคคล
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ และความรู้ สึก
ของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ
2. ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกชอบใจ พอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ
3. การพัฒนาการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งออกตามแนวคิดของของ
แมคคินซีย์ (Mckinsey 7-S Framework) (อ้างถึงใน อานาจ วัดจินดา, 2550) เป็น 7 ด้าน คือ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านรูปแบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยมร่วม
4. บุ ค ลากร หมายถึ ง บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นต่ า งๆ ที่ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หมายถึง หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมีหน้าที่เกี่ยวกับผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
การส่ งเสริ มและพั ฒนางานวิจั ย การให้ บริการและสร้า งข่ าวความร่ว มมื อทางวิช าการ รวมถึง การ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จานวน 72 คน
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานประจา จานวน 31 คน โดยผู้วิจัยทาการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
และบริบ ทที่เกี่ย วข้องกับ ประเด็นวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามจานวน 1 ข้อ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ
จานวน 14 ข้อ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ จานวน 14 ขอ ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะของ
บุ ค ลากรที่มี ต่อ การพัฒ นาการบริ ห ารจั ดการของวิท ยาลั ย นวั ตกรรมการจั ดการฯ โดย ผู้ วิจั ย ได
ดาเนินการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ใช้ ซึ่งผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
พบว่ า แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้น มีค วามสอดคล้อ งกัน ในภาพรวมเท่า กับ .97 จากนั้ น จึ ง น า
แบบสอบถามไปทดลอง (Try-Out) กั บกลุ่ ม ที่มี ลั ก ษณะใกล้ เ คีย งกั บ กลุ่ มตั ว อย่า ง คื อ วิท ยาลั ย
นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวนฉบับละ 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข อง ครอนบาค (Cronbach, 1984) โดยได้
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88
การเก็บรวบรวมขอมูล
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ผู วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมขอมู ล โดยการขอความรวมมื อ จากบุ ค ลากรในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บคืนด้วยตัวเอง
การจัดกระทาข้อมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยน าแบบสอบถามที่ได้รั บทั้งหมดหลั งจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แปลงข้อมูล ใส่รหัส และนาไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
สาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยมีการนาข้อมูลในตอนที่ 1 คือข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ และเสนอเป็นค่าร้อยละ ต่อจากนั้นจึงนาข้อมูลในตอนที่ 2 และ 3
คือ ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลั ย
นวั ต กรรมการจั ด การฯ มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 และ 2 แล้วจึงทาการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการฯ จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ t-test เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็ นของบุ คลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับ
มาก (xˉ = 3.78, S.D. = .69) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวม พบว่า ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ( ˉx = 4.05, S.D. = .53) ด้านรูปแบบ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( ˉx = 3.90, S.D. = .81) ด้าน
ค่านิยมร่วมมี ความคิดเห็นในระดับมาก ( ˉx = 3.85, S.D. = .73) ด้านโครงสร้าง มีความคิดเห็นในระดับ
มาก ( ˉx = 3.70, S.D. = .77) ด้านทักษะ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( ˉx = 3.70, S.D. = .62) ด้านระบบ
มีความคิดเห็น ในระดับมาก ( ˉx = 3.65, S.D. = .81) และด้านกลยุทธ์ มีความคิดเห็นในระดับมาก ( ˉx =
3.63, S.D. = .55)
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ พบว่า บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( ˉx = 3.68, S.D. = .74) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวม พบว่า ด้านบุคลากร มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ( ˉx = 4.03, S.D. = .77) ด้านทักษะ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ˉx = 3.78, S.D. = .67) ด้าน
กลยุทธ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ˉx = 3.73, S.D. = .61) ด้านค่านิยมร่วม มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( ˉx = 3.73, S.D. = .79) ด้ านรู ปแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( ˉx = 3.63, S.D. = .90) ด้ าน
โครงสร้าง มีความพึงพอใจในระดับมาก ( xˉ = 3.50, S.D. = .76) และ ด้านระบบ มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ( xˉ = 3.38, S.D. = .70)
3. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะ
งานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาใน
ส่วนของความคิดเห็นรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะ
งานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
ในส่วนของความพึงพอใจรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลั กษณะงาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านรูปแบบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการฯ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ( ˉx = 3.78, S.D. = .69) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จั ด การฯ ได้ มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การตามแนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการฯ มีแนวทางการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้าน
รู ป แบบ ด้านทักษะ ด้านบุ คลากร และด้านค่านิ ยมร่ว ม ที่เป็นรูปธรรมและครบถ้ว นชัดเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัยพร โพธิ์พันธ์ (2544) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ พบว่า ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ และเจ้ าหน้าที่ข องมหาวิทยาลั ยรามค าแหงที่ มีต่อการบริห าร
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการฯโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( ˉx = 3.68, S.D. = .74) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยรวม พบว่า ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านรูปแบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยม
ร่วม มีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ด้านระบบ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.38,
S.D. = .70) โดยในหัวข้อ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการด้านความเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง
ของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.20 ,S.D. = .70) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
จัดทาแผนปฏิบัติงาน การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะการทางานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติตามแนวนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด
รวมถึง ปัจจัยเรื่องของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับคณะ
อื่น ภายในมหาวิ ทยาลั ย จึ ง เกิด ความใกล้ ชิ ดผู ก พันและสะดวกในเรื่อ งการติดต่ อสื่ อสารเพื่ อการ
รับทราบข่าวสารและสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลาจึงอาจส่งผลให้บุคลกรเกิด
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ความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามมา แต่ที่บุคลากรมีความพึงพอใจการพัฒ นาการบริหาร
จัดการด้านระบบ อยู่ในระดับปานกลางนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การลงชื่อปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการที่มีความยืดหยุ่นทาให้การรับทราบข้อมูลของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในแต่ละ
วันไม่ชัดเจน จึงอาจส่งผลให้การวางแผนของวิทยาลัยอาจขาดความเป็นขั้นตอน ความต่อเนื่องหรือ
เกิ ด ความล้ า ช้ า ในการท างาน ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เป็ น ผลให้ ค วามพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การ
พัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ อยู่ในระดับมากและปานกลาง ดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เกือบทุก
ด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความมั่นคงที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่
มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรม
การจั ดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการพัฒนาการบริห ารจัดการ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของความคิดเห็นรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ
ได้ ยึ ด แนวนโยบายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาเป็ นแนวปฏิบั ติในการทางานของบุคลากรของวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ที่
บุคลากรในวิทยาลัยนวั ตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง แตกต่างกันนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรสายวิชาการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักสูตรเป็นสาคัญนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนบุคคลที่เป็นประธานหลักสูตรอยู่บ่อยครั้ง จึง
อาจส่งผลให้การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสายบังคับบัญชาและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม จึงอาจส่งผลให้โครงสร้างการทางานยัง
ไม่มีความคงที่และชัดเจนเท่าที่ควร
4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า บุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลั กษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒ นาการบริห ารจัดการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในส่วนของความพึงพอใจรายด้าน พบว่า บุคลากรในวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้าน
รูปแบบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการฯ ได้ยึดแนวนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาเป็ นแนวปฏิบั ติในการทางานของบุคลากรของวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ที่
บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ที่มีลักษณะงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ด้านรูปแบบ แตกต่างกันนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
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สนับสนุนนั้ นขึ้น ตรงต่อหัว หน้าสานักงาน แต่สายวิชาการได้มีการปฏิบัติงานที่ขึ้นตรงต่อประธาน
หลักสูตรและคณบดี ซึ่งในช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลทาการวิจัยครั้งนี้ ได้ เป็นช่วงของ การแต่งตั้ง
รักษาการคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ จึงอาจส่งผลให้การสื่อสาร การเปิดโอกาสการมีส่วน
ในการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการทางานระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายวิชากร ยังมีไม่
มากและชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทฐา กรี หิรัญ (2550) ที่ได้ทาการศึกษา
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ควรรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการ ตามแนวนโย
บายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด
ต่อไป
2. วิทยาลัยควรจะได้มีข้อมูลสาหรับกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการที่ชัดเจน เช่น
การกาหนดให้บุคลากรสายวิชาการลงชื่อการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อการวางแผนของวิทยาลัยฯ ที่
เป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง และลดปัญหาความล้าช้าในการทางาน
3. วิท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การฯ ควรมี ก ารก าหนดสายบั ง คับ บั ญชาหรื อ หน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบชัดเจน เช่น การแจ้งหนังสือเวียนหรือออกประกาศเกี่ยวกับสายบังคับบัญชาหรือหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรประจาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน การป้องการการลาออกหรือการ
ปรับเปลี่ยนบุคคลที่เป็ นประธานหลักสูตรของวิทยาลัยด้วยการจัดโครงการสร้างขวัญกาลังใจหรือ
ความผูกพันให้องค์กรแก่ประธานหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เป็นต้น
4. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ควรมีเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร รวมไปถึงการเปิดโอกาสการมีส่วนในการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการทางานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดประชุมบุคลากรเป็นประจาทุกเดือน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ โดย
การเปรียบเทียบวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการกับคณะอื่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
2. ควรมีการศึกษาอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การจัดสรรของงบประมาณรายจ่ายระดับกรมของรัฐบาลไทย
DEPARTMENTAL BUDGET APPROPRIATION OF THAI GOVERNMENT
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1 และพิชิต รัชตพิบุลภพ 2
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ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้อานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

บทคัดย่อ
บทความนี้เสนอกรณีศึกษาของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระดับกรมของรัฐบาลไทย
เพื่อทดสอบข้อสมมติฐานว่า การเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายเป็นแบบลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
หรือแบบก้าวกระโดด หรือลดลง พร้อมข้อสังเกตถึงอิทธิพลเชิงสถาบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
การปรับตัวตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ และ ปัจจัยทางการเมืองต่อการกาหนดรายจ่ายของกรม
หน่วยวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ การจัดสรรงบประมาณของกรมหรือเทียบเท่าระหว่างปี พ.ศ. 2548- 2559
ซึ่งสั งกั ด 20 กระทรวง ผลการวิเคราะห์ ที่ ส าคั ญ คื อ ก) พบแบบแผนการเติ บ โตของรายจ่ ายที่
หลากหลาย ข) การเติบโตของงบประมาณรายจ่ายในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป (กาหนดนิยามว่า
หมายถึง 5-10% ต่อปี) อธิบายปรากฏการณ์ได้เพียงร้อยละ 18 ค) การขยายตัวอีกลักษณะหนึ่งคือ
การเติบ โตอย่างก้าวกระโดด (เชิงบวก) อาจเป็นเพราะว่าภารกิจของกรมในปีนั้นๆ สอดคล้ องกับ
นโยบายของรัฐบาล หรือได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ง) พบปรากฏการณ์รายจ่ายของบาง
หน่วยงานที่ถูกปรับลดลง อาจจะเป็นเพราะว่าโครงการลงทุนสิ้นสุด หมดภารกิจ หรือการที่ไม่ได้รับ
การสนับ สนุ นจากฝ่ายการเมืองในขณะนั้น ในส่วนการวิเคราะห์ เชิงปริมาณใช้สมการถดถอยโดย
กาหนดให้ อัตราการเติบโตของการจัดสรรรายจ่ายเป็นตัวแปรตาม ใช้เทคนิคการประมาณการที่ลด
การถ่วงน้าหนักในบางตัวอย่างลง (robust estimation) สรุปเป็นข้อสังเกตได้ว่า อัตราการขยายตัว
ของรายจ่ายมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดรายจ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เสนอข้อสังเกตของปัจจัยเชิงสถาบัน
ต่อรายจ่าย (สะท้อนในตัวแปรดัมมีกระทรวง เพื่อดูความแตกต่างเป็น กระทรวง) พบข้อสั งเกตว่า
อั ต ราการเติ บ โตของงบประมาณที่ ก ระทรวงพลั งงานได้ รั บ ค่ อ นข้ า งต่ า อาจจะเป็ น เพราะว่ าใน
กระทรวงนี้มีแหล่งรายได้อื่นในรูปของกองทุนหมุนเวียน ส่วนสุดท้ายอภิปรายข้อจากัดของการศึกษา
และข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
ABSTRACT
This paper presents a case study of Thai government budget appropriation to
test the hypothesis of incremental budgeting and to take note of institutional
influence such as government regime change, constitutional mandate, and
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departmental competition for budget appropriation. Our unit of analysis refers to
departmental budget appropriation between the period 2005 and 2016 under 20
ministries. Findings: a) the pattern of budgetary growth seems to be heterogeneous;
b) an incremental budgetary growth which is operationally defined as a range of 510% per annum, was, surprisingly, accounted for only 18 percent; c) there were cases
of rapid growth in budget allocation which might be explained by political influence
or that the current activities of a particular department was consistent with the
strategic plan of the government in power; d) there were also cases of negative
growth rate which might be explained by termination of investment projects or that
departmental activities were not in line with political priority. We apply the robust
regression technique in our model in which budgetary growth rate the dependent
variables and test against a set of explanatory variables. The negative coefficient of
the budget amount (in natural log) implies that the budgetary growth rates tend to
decelerate when the budget amount increases; it is worthwhile to note that there
were jump in the coefficients (positively or negatively) which implies difference
between ministerial budget appropriation which is a subject worth further
investigation. Of note is that the slow growth of budget for the Ministry of Energy this might existence of revolving fund in control which is treated as non-budgetary.
The last section discusses limitation of our study and a suggestion for further study
คาสาคัญ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กรม แบบแผนการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจัยเชิง
สถาบันที่มีผลต่อการจัดสรรรายจ่าย
Keywords
Departmental Budget Appropriation, Incremental Budgeting, Institutional Influence
บทนา
งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ที่ฝ่ายการเมืองและระบบราชการมีส่วนสาคัญ
ในการจัดสรร (ให้หน่วยงานระดับกรม) วงเงินเป็นปัจจัยนาเข้าที่หน่วยราชการนาไปจัดทากิจกรรมคือ
บริ การสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนและสนั บ สนุ น ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของประเทศ
รายจ่ายรัฐบาลส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ทุกๆ ปีรัฐบาลไทยมีหน้าที่เสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ร่างงบประมาณแผ่นดิน
ได้รับ ความสนใจอย่ างกว้างขวางจากสื่อมวลชน นักธุรกิจ และนักวิชาการ มีผู้ แสดงความห่ วงใย
ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในหั ว ข้ อ เศรษฐกิ จ มหภาค เช่ น การขาดดุ ล
งบประมาณมีผลต่อความเสี่ยงการขาดต่อวินัยทางการคลัง ต่อหนี้สาธารณะเพียงใด ผลกระทบต่อ
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อัต ราการเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ การมี งานท า และเงิน เฟ้ อ และหั ว ข้อ เศรษฐกิจ จุล ภาค เช่ น
รายจ่ ายมีผ ลต่อคนจนและผู้ ด้อยโอกาสอย่างไร ในบทความนี้ผู้เขียนเสนอการวิเคราะห์ รายจ่าย
รัฐบาลไทยโดยเน้นการจัดสรรให้หน่วยงาน (กรม กระทรวง) ตามสภาพเป็นจริง เพื่อการทดสอบข้อ
สันนิษฐานว่า การจัดสรรรายจ่ายรั ฐบาลเป็นไปตามการเพิ่มขนาดวงเงินงบประมาณอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป (incremental budgeting) การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามหน่วยงาน โดยอิงเศรษฐศาสตร์
การเมืองและสถาบันเป็นกรอบ หน่วยวิเคราะห์คือกรมหรือเทียบเท่า (จานวนเกือบ 300 หน่วยงาน)
โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2548-2559 และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยการเมืองที่กระทบต่อการ
จัดสรรรายจ่าย ส่งผลต่ออัตราเติบโต ความผันผวนปีต่อปี นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสถาบัน
เช่น การแตกตัวหรือการตั้งหน่วยงาน หมายเหตุ ภายในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลง
สาคัญทางการเมืองอย่างน้อยสองครั้งคือรัฐประหาร (2549 และ 2557) การประท้วงรัฐบาล การยุบ
สภา วิกฤติเศรษฐกิจคือภาวะเศรษฐกิจซบเซาในปี 2552/2553 สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ ส่วนปัจจัยเชิงสถาบันเช่น การเกิดใหม่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การตั้งกรมใหม่ เป็นต้น
เนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก ทบทวนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่า
ด้วยการจัดสรรรายจ่ายของรัฐบาลและระบบราชการคือ กรม ซึ่งรับนโยบายมาดาเนินการซึ่งรายจ่าย
ภาครัฐมีการเติบโตและขณะเดียวกันก็มีโอกาสการผันผวนปีต่อปีเนื่องจากความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจ ส่วนรวม การเปลี่ยนแปลงทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งกาหนดล าดับความสาคัญ ของรายจ่าย
(อย่างน้อยระดับหนึ่ง)1 อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ ส่วนที่สอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรตามคือรายจ่ายกรมและอัตราการเติบโต เปรียบเทียบรายกรม/กระทรวง พร้อมข้อสังเกต
หัวข้อที่สาม การเสนอข้อวิจารณ์แนวโน้มรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งเติบโตเร็วกว่า GPP อันเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ยั่งยืนและส่งผลอย่างมีนัยต่อการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหรือการขาดดุลการคลัง แต่รัฐบาลจะมีทางเลือก
เพียงใดในเมื่อรายจ่ายส่วนหนึ่งมีลักษณะผูกผันตามกฎหมาย รายจ่ายสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนราย
หัวเด็ก หนี้สาธารณะ เงินอุดหนุนองค์กรบริหารท้องถิ่น เงินอุดหนุนกองทุนนอกงบประมาณ หากตัด
ทอนลงจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่เป็นที่ยอมรับ
กรอบวิจัยและข้อสมมติฐาน
งบประมาณแผ่ น ดิน เป็ นเครื่องมือสาคัญ ของรัฐ บาลในการบริห ารประเทศ เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐและนโยบายที่ฝ่ายการเมืองแถลงต่อรัฐสภา อย่างไรก็ตาม
ลาพังรายจ่ายรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งรับประกันความสาเร็จของภาครัฐ มีความจาเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยอื่น กล่าวคือ ความรู้ -การวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเหมาะสม-การได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชน ภาคธุรกิจสื่อมวลชนและนานาประเทศ ในบริบทของไทยรายจ่ายของรัฐบาลส่วนใหญ่
1

ในทางทฤษฎี รัฐ บาลรั บ ผิ ด ชอบและก าหนดรายจ่ ายทั้ งหมด แต่ ในภาคปฏิ บั ติ รายจ่า ยหลายส่ วนมี ลั กษณะ
“กาหนดล่วงหน้าหรือผูกพัน ” เช่น รายจ่ายเงินเดือน รายจ่ายชาระหนี้ รายจ่ ายผูกผันตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ซึ่ง
นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอาจโน้มน้าว “การจัดลาดับความสาคัญ”
ให้สานักงบประมาณหรือกรม การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กองทุนกรณีตัวอย่างเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ดาเนินการโดย“กรม” หรือหน่วยงานเทียบเท่า 2 ผลรวมของกรมเป็นงบประมาณระดับกระทรวง
คาถามของการวิจัยครั้งนี้คือ งบประมาณที่จัดสรรให้กรม (Yit) มีแบบแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เพิ่มขึ้นหรือลดลง มากหรือน้อยเพีย งใด การจัดกลุ่มหน่วยงานตามขนาดรายจ่าย (สัญ ลักษณ์ i=
หน่วยงานระดับกรม, t=เวลา)
งบประมาณรายจ่ายของกรมจาแนกตามประเภทรายจ่าย เป็นรายจ่ายประจาและรายจ่าย
การลงทุ น ส าหรั บ รายจ่ ายประจ านั้ น มักเติบ โตตามจานวนข้าราชการลู กจ้าง การเพิ่ ม เงิน เดือ น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายสาธารณูปโภค บาเหน็จบานาญ ส่วนรายจ่ายการ
ลงทุนนั้นมีลักษณะแปรผันหรืออ่อนไหว ขึ้นอยู่กับความจาเป็นด้านก่อสร้าง (อาคาร) การซื้อที่ดิน
และอุปกรณ์คงทนถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับ การตีความของรัฐบาลและพรรคการเมืองในขณะนั้น ตามหลักเศรษฐศาสตร์
สถาบันนักวิจัยจาเป็นต้องเข้าใจ “ตัวละคร” กล่าวคือ รัฐบาล พรรคการเมือง และระบบราชการ ใน
งานวิจัยนี้กาหนดข้อสันนิษฐานว่า รายจ่ายที่จัดสรรให้กรมมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็น ค่อยไป
เนื่ องจากเหตุผลเชิงสถาบั น เช่น การผูกพันรายจ่าย รายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างที่สัมพันธ์กับจานวน
บุคลากรและค่าจ้างเงินเดือนซึ่งมีการปรับเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้ว่า มีเหตุผลอื่น
ที่ ท าให้ ก ารจั ด สรรรายจ่ า ยเติ บ โตแบบก้ า วกระโดด หรื อ ในทางตรงกั น ข้ า มถู ก ปรั บ ลดลง ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการเมือง
“ตัวละคร” ในกระบวนการงบประมาณของไทยจาแนกออกเป็น 3 ระดับ
ระดับที่หนึ่ง หมายถึง ก) รัฐบาลและพรรคการเมือง ซึ่งมีอานาจหน้าที่กาหนดยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทยกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิ นเพื่อให้
รัฐสภาเห็ น ชอบ ข) หน่ วยงานที่ มีความส าคัญ รองลงมาคือ สานักงบประมาณ กระทรวงการคลั ง
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ โดยสานัก
งบประมาณเป็นหน่วยงานปฏิบัติการคือรับคาของบประมาณจากกรมหรือเทียบเท่า วิเคราะห์เหตุผล
และความจาเป็นเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับงบประมาณในอดีต ส่วนกระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ มีห น้ าที่ ตาม
กฎหมายให้ความเห็นในขั้นตอนกาหนดวงเงิน งบประมาณ - เพื่อสอดคล้องกับเศรษฐกิจมหภาค เช่น
ผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ต่อดุลการค้าและการชาระเงิน หนี้สาธารณะ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสม ค) สภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานอนุมัติงบประมาณประจาปี (budget
legislation) ก่อนจะประกาศเป็นกฎหมาย หมายเหตุสาหรับหน่วยงานที่ตรวจสอบงบประมาณคือ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีบทบาทติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐทั้งหมดแต่เป็นการทา
ตามหลั งเหตุ ก ารณ์ (post-audit) อย่ างไรก็ ต าม ผลของการตรวจสอบการใช้ จ่ ายอาจมี ผ ล “ส่ ง
2

ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 ระบุให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณหมายถึงกรมหรือเทียบ
เทียบ โดยกรมหรือหน่วยเทียบเท่าจัดทาข้อเสนอให้สานักงบประมาณพิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในขั้นตอนอนุมัติงบประมาณโดยสภานิติบัญญัติ ในกระบวนการมี คณะกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญรับผิดชอบ
การซักถามความจาเป็น ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแปรญัตติปรับลดรายจ่าย
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สัญญาณ” ต่อการจัดสรรรายจ่ายให้กรมในปีต่อไป เช่น กรณีที่พบว่าการใช้จ่ายมีปัญหารั่วไหลด้อย
ประสิทธิภาพ
ระดับที่สอง หมายถึง กรมและหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งเป็นหน่วยขอรับงบประมาณ จัดทา
เอกสารวงเงินรายจ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็นการใช้จ่าย เมื่อได้รับการอนุมติเป็นหน่วยบริหาร
งบประมาณ (budget execution) คือการทากิจกรรม การบริการสาธารณะ การลงทุน การริเริ่ม
โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ที่ฝ่ ายบริหารกาหนด โดยมีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่ามากกว่า
250 หน่วยสังกัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ในการพิจารณางบประมาณย่อมมี “การแข่งขันหรือประกวด
ในที” เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินมีจานวนจากัด ดังนั้น การที่หน่วยงานหนึ่ง (A) ได้รับเงินมาก เงิน
ที่จะนาไปจัดสรรให้หน่ว ยงานอื่นๆย่อมลดลงเป็นธรรมดา ในด้านการบริหารและการเมือง กรมอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีจึงทางานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีต้นสังกัด
ระดับ ที่สาม หมายถึงหน่ วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณแผ่ นดิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวให้รัฐ บาลเห็นพ้องกับการจัดสรรเงินลงไปในสาขาหรือเพื่อทาโครงการ
อันเป็นผลประโยชน์ของกลุ่ม เช่น เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลจานาข้าว ประกันราคาพืชผล ประกัน
รายได้ นักธุรกิจก่อสร้างสนับ สนุนและเรียกร้องให้รัฐบาลใช้จ่ายการลงทุนด้านถนนหนทาง หรือ
โครงสร้างพื้น ฐาน เป็ น ต้น คณะบุคคลอาจจะเรียกร้องผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยการให้
ความเห็นผ่านสื่อหรือการเรียกร้องต่อรัฐบาลโดยตรง
การเมืองในงบประมาณรัฐบาล งบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะทั้งรัฐบาลและรัฐสภาเป็นองค์กรทางการเมือง สมาชิกส่วนใหญ่สังกัดพรรคการเมืองหรือได้รับ
ความไว้ ว างใจจากฝ่ า ยการเมื อ ง พรรคการเมื อ งที่ เข้ า ร่ ว มรั ฐ บาลพยายามผลั ก ดั น โครงการที่
เห็นสมควร ซึ่งอาจจะใช้กรอบการวิเคราะห์ที่ควรจะเป็น (normative analysis) หมายถึงรัฐบาล
จัดสรรเงิน โดยคานึงถึงสวัสดิการสังคมสูงสุด คานึงถึงอรรถประโยชน์ของการจัดสรรรายจ่ายเป็น
สาคัญ หรือกรอบการวิเคราะห์ตามสภาพเป็นจริง (positive analysis) ซึ่งในแง่หนึ่งตีความว่า การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือบุคคล เช่น การสร้างคะแนนนิยมให้พรรค
เพื่อรักษาฐานอานาจการเมืองยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ทั้งนี้เป้าหมายส่ วนรวมและเป้าหมายของ
พรรคอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การกาหนดงบประมาณรายจ่ายมิได้เป็นการเมืองไปเสีย
ทั้งหมด รายจ่ ายและวิธีการจั ดสรรงบประมาณมีเนื้ อหาเชิงเทคนิ คหรือตามหลั ก วิช าการก ากั บ
ตัวอย่างเช่น การขาดดุลงบประมาณแผ่นดินอยู่ภายในกรอบ “วินัยทางการคลัง” (fiscal discipline)
ตามกฎหมาย ที่ระบุเพดานของการขาดดุลงบประมาณ ยอดหนี้สาธารณะไม่เกินระดับหนึ่ง ภาระการ
ชาระคืนหนี้ หลักการบริหารและการใช้เงินที่คานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลของการจ่ายเงิน
หลักการประหยัด ตัวอย่างเช่น ในการเลือกโครงการลงทุนควรจะเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ (economic rate of return) ที่สู งคุ้มค่า การเลือกโครงการที่ต้นทุนต่าที่สุ ด (least
cost project) การเลื อ กวิ ธี ก ารกู้ ยื ม ที่ อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ า (low interest financing) เป็ น ต้ น แต่
ภายใต้หลักวิชาดังกล่าว เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ ทานองเดียวกับการวิเคราะห์โครงการ
การลงทุน เปิดโอกาสให้ผู้วางแผนจัดทา “ประมาณการรายรับ” “ประมาณการรายจ่ายและต้นทุน”
“ประมาณการผลประโยชน์ของโครงการ” อนึ่ง ผลประโยชน์จากรายจ่ายรัฐบาลเป็นอนาคตระยะ
ปานกลางหรือระยะยาว ซึ่งเป็นการยากที่จะรู้ล่วงหน้า การตอบว่ารายจ่ายรัฐบาลว่าเหมาะสมกับ
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สถานการณ์เศรษฐกิจหรือไม่ เปิดโอกาสให้ตีความและการใช้วิจารณญาณส่วนตน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้มีอานาจ ผู้บริหารระดับสูง ในหนังสือของ Irene S. Rubin (2014) ตั้งชื่อเรื่องว่า The Politics
of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing อธิบายว่าการเมือง
มีบทบาทสาคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ การกู้ยืม และการทาให้งบประมาณสมดุล
ในโอกาสนี้ขอประมวลแนวความคิดเชิงทฤษฎีตามที่นักวิชาการหลายท่านเฝ้าสังเกตพร้อมกับ
เสนอคาอธิบ ายแบบแผนการใช้จ่ ายภาครัฐ การเติบโตของรายจ่าย อิทธิพลของการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยและนโยบายประชานิยม โดยจากัดเฉพาะหลักความคิดและคาศัพท์สาคัญ ดังนี้
หลักการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายค่อยเป็นค่อยไป (incremental budgeting) เสนอการวิเคราะห์
ตามสภาพเป็นจริงที่ว่า ในการจัดสรรรายจ่ายให้หน่วยงาน (กรม) มักจะพิจารณาจากวงเงินรายจ่ายใน
ปีที่ผ่านมา และใช้ “อัตราการเพิ่มขึ้น” ซึ่งอาจจะอิงรายได้ของรัฐบาล หรืออัตราการเติบโตของ GDP
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ “กรม” ในฐานะหน่วยปฏิบัติงาน (บริการสาธารณะ) พิจารณาว่า ในปีนี้จะเพิ่ม
บริการตามจานวน “ลู กค้า” หรือผู้ รับ บริการมากน้ อยเพียงใด เช่น งบประมาณของสถานศึกษา
พิ จ ารณาจากจ านวนผู้ เรี ย น ต้น ทุ น ต่อ หน่ ว ยที่ ป รับ เพิ่ ม ตามภาวะเงิน เฟ้ อ รายจ่ าย (Yit) สะท้ อ น
กิจ กรรมหรือ ความต้อ งการบริ การสาธารณะ แต่ล ะกรมมีภ ารกิ จสมมติว่าแทนว่าสั ญ ลั ก ษณ์ Xij
หน่ วยงาน i หมายถึงกรมหรือเที ยบเท่า ภารกิจ j หมายถึง ประเภทของบริการสาธารณะที่กรม
รับผิดชอบ เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ โดยสานักงบประมาณซึ่งทาหน้าที่วิเคราะห์เบื้องต้นและกาหนดวงเงิน
รายจ่ายให้แต่ละกรม นักวิเคราะห์พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นต้องการใช้จ่าย วิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น Charles Linbohm ( ) อธิบาย
ว่า incremental budgeting เป็นแนวปฏิบัติที่อิงสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน (กรม) โดยดูจาก
สิ่งที่ดาเนินการที่ผ่านมา และอนาคตระยะสั้นหรือปานกลาง อาจแสดงเป็นสูตรได้ดังนี้
yit+1 = yit (1+ g) + uit
ค่ า พารามี เตอร์ g สะท้ อ นอั ต ราการเติ บ โตของรายจ่ า ยอั น เป็ น แนวปฏิ บั ติ ข องส านั ก
งบประมาณ เช่น ให้อัตราการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปเท่ากับร้อยละ 6 ต่อปี แต่อาจจะปรับเพิ่มหรือลดได้
มิใช่กฎเกณฑ์ตายตัว อนึ่ง ในกระบวนการงบประมาณ “การเจรจาต่อรอง” เป็นเรื่องปกติ เริ่มจาก
หน่วยงาน (กรม) เสนอวงเงินรายจ่ายที่สูงไว้ก่อน ในขณะที่ฝ่ายสานักงบประมาณทาหน้าที่ต่อรองใน
ขั้นต้นโดยการปรับลดหรือปรับเพิ่มหลังจากได้แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือรับฟังความต้องการของกรม
ในช่วงการเตรียมงบประมาณและอนุมัติงบประมาณมีกระบวนการต่อรองเกิดขึ้นได้เสมอ
หมายเหตุ ในขั้ น เตรี ย มการงบประมาณ มี 3 หน่ ว ยงานราชการอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกล่ าวคื อ
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เมื่อวาระผ่านไปถึงระดับคณะรัฐมนตรี อาจจะได้รับข้อเสนอให้ ปรับเพิ่มหรือปรับลด และ
ขั้น ตอนที่รั ฐบาลเสนอรัฐ สภาก็อาจจะมีการปรับลดงบประมาณเช่น เดียวกัน ทั้ งหมดเป็ นไปตาม
ขั้นตอน “วงจรงบประมาณแผ่นดิน” ในขั้นแปรญัตติ สส. อาจจะเสนอแปรญัตติปรับลดรายการใช้
จ่ายของแต่ละกรม
หลั ก สวั ส ดิ ก ารสู ง สุ ด และหลั ก อรรถประโยชน์ เป็ น อี ก กรอบคิ ด หนึ่ ง ตามหลั ก วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ที่อธิบายว่า รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคานึงถึงสวัสดิการของประชาชน
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คือจัดสรรรายจ่ายเพื่อทาให้ประชาชนกินดีอยู่ดี รายจ่ายทาให้เกิดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม จุดอ่อนในข้อนี้คือ
การวัดอรรถประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ชัดเจน จึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกรม หรือสานักงบประมาณ
หรือผู้มีอานาจอนุมัติงบประมาณ ความจริงตาราเศรษฐศาสตร์อ้างหลักอรรถประโยชน์เป็นการมอง
จากปัจเจก ผู้บริโภคย่อมสามารถประเมินว่าการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ให้อรรถประโยชน์
หรือความพึงพอใจมากหรือน้อย คุ้มค่าหรือไม่คุ้ม ค่า แต่เมื่อประยุกต์กับส่วนรวม - ไม่ชัดเจนว่าวัด
อย่างไร ใครประเมิน จึงเป็นเรื่องยากที่จะประยุกต์ใช้สาหรับการจัดสรรรายจ่ายของภาครัฐบาล
หลักการปฏิรูป (reformist view) หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ สะท้อนความต้องการของ
ประชาชนส่ วนใหญ่ ว่ามีค วามต้องการให้ ปฏิ รูปหรือเปลี่ ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น สภาพ
ปั จ จุบั น ของไทยคนส่ วนใหญ่ ต้องการพัฒ นาระบบขนส่ งทางรางด้ว ยรถไฟความเร็วสู ง เพื่ อความ
รวดเร็ว ลดต้นทุน
การขนส่ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลตอบสนองด้วยการเร่งรัดโครงการ
ลงทุ น หรื อ การจั ด สรรรายจ่ ายด้ านคมนาคม หรือ ใช้ วิธี การร่ว มทุ น ระหว่างรัฐ และเอกชน (PPP,
private and public participation) คื อรัฐร่ว มลงทุ นในที่ ดิน และเงิน ทุน บางส่ ว น ส่ ว นเอกชนท า
โครงการและหาทุน แล้วเกิดการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชน
อิ ท ธิพ ลของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ต่ อ การก าหนดรายจ่ าย (interest group determinism)
หมายถึง กลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทไม่น้อยในการโน้มน้าวการใช้ จ่ายลงไปในสาขาเศรษฐกิจซึ่งจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อกลุ่ มนั้ น ๆ เช่ น นั กธุรกิ จก่อ สร้างต้อ งการให้ รัฐ เพิ่ ม รายจ่ายการลงทุ น ด้ านก าร
ก่อสร้างถนนหนทาง กลุ่มเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลอุดหนุนราคาพืชผลหรือช่วยเหลือปัจจัยการผลิต
ให้มีราคาต่า
งบประมาณของรัฐบาล ย่ อมมีความแตกต่างจากงบประมาณของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจ
หลายประการ เพราะเป็นเรื่องของส่วนรวม โดยมีกติกาหรือระเบียบที่ต้องยึดถือ เป็นกระบวนการ
ทางการเมืองเนื่องจากผู้จ่ายกับผู้ใช้เงินมักจะเป็นคนละคน Rubin (2014) อธิบายว่ากระบวนการ
งบประมาณรัฐบาลนั้นมีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ ก) การปรับตัวตามสถานการณ์ ข) การแข่งขัน
หรือ การแย่ งชิงงบประมาณ ค) การแยกส่ ว นระหว่างผู้ จ่ายเงิน ซึ่ งท้ ายที่ สุ ด คื อผู้ เสี ยภาษี และผู้ ที่
ตัดสิน ใจคือหน่วยงานภาครัฐ ง) ข้อจากัดงบประมาณ จ) การเมืองว่าด้วยงบประมาณซึ่งจาแนก
ออกเป็นระดับมหภาคและจุลภาค
งบประมาณรัฐบาลยังเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ/สังคม ใน
ประการนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างก่อน-หลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในบริบทของ
ไทย ในอดีตการจัดสรรงบประมาณกาหนดโดยชนชั้นผู้นา (elite government) คือ ทหารหรือคนที่
ได้รับการยอมรับจากกองทัพ แม้ว่าเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามีประสบการณ์การเลือกตั้ง แต่ยังมี
ลักษณะผสมผสานหรือเรีย กว่า “ครึ่งใบ” ภายใต้ระบบนี้การกาหนดวงเงิน งบประมาณและการ
จัดสรรจึงขึ้นอยู่กับผู้นาและระบบราชการเป็นสาคัญ แต่ในระยะหลัง (พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา) ฝ่าย
การเมืองมีบทบาทในการกาหนดนโยบายงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลาดับ การอิงหลักการรัฐธรรมนูญฯ
คือนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ กาหนดสิทธิ์ประชาชนที่จะได้จากรัฐ กล่าวคือ รายจ่ายด้านการศึกษา
ตามนโยบายเรียนฟรี 12 ปี รายจ่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม (เบี้ย
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ยั งชี พ ผู้ สู งอายุ เป็ น ต้ น ) รายจ่ ายสนั บ สนุ น องค์ ก รอิ ส ระตามกฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ กลุ่ ม พลั ง
ประชาชนมีบทบาทและโน้มน้าวให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนหรือเงิน อุดหนุนเพื่อทากิจกรรมเฉพาะด้าน
ฝ่ายการเมืองกาหนดโครงการประชานิยมเป็นชัยชนะในการเลือกตั้ง - ซึ่งสอดคล้องกับคาพยากรณ์
ของ ทฤษฎีผู้โหวตรายได้มัธยฐาน (median voter theorem) ที่ว่าคนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีรายได้
ปานกลางหรือค่อนข้างต่า ภายใต้กติกาการเลือกตั้งพรรคการเมืองต้องการได้รับคะแนนนิยมสูง (เช่น
เกินครึ่ง) มาตรการประชานิยมเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของพรรคการเมืองและคนจนต้องการให้
ถ่ายโอนรายได้จากคนรวยช่วยคนจนหรือรายได้ปานกลาง ทฤษฎีนี้สะท้อน “ความไม่สมมาตร” ของ
ความต้องการระหว่างคนรวยและคนจน กลุ่มรวยไม่เห็นความจาเป็นต้องได้รับสวัสดิการจากรัฐ
เพราะช่วยตนเองได้อยู่แล้ว ในขณะที่กลุ่มจนหรือรายได้ปานกลาง“สวัสดิการ” หรือ “หลักประกัน”
จากรัฐช่วยลดรายจ่ายและลดความเสี่ยงการเจ็บไข้ แบบจาลองรายจ่ายที่อิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
พยากรณ์ ว่ายิ่ งในประเทศที่มีความเหลื่ อมล้ าของรายได้สูง—ความต้องการหรืออุปสงค์ให้ รัฐบาล
แทรกแซงด้านสวัสดิการและหลักประกันยิ่งสูงจนมีผู้ใช้คาศัพท์ว่า redistributive politics
การจั ด สรรรายจ่ ายตามสิ ท ธิ์ข องประชาชน (entitlement budgeting) เป็ น ผลลั พ ธ์ข อง
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และการเรี ย กร้ อ งของภาคประชาชน ตั ว อย่ า งในบริ บ ทของไทยรายจ่ า ย
หลักประกันสุขภาพ รายจ่ายการอุดหนุนนักเรียน รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายจ่ายเงินอุดหนุนให้
องค์กรบริ ห ารท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งเป็ น ไปตามสิ ท ธิ์ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายรองระบุ
ข้อพิจารณารายจ่ายของหน่วยงานจึงขึ้นกับจานวนผู้รับสิทธิ์ (N) และ รายจ่ายต่อหั ว หรือ ต้นทุน
ค่าบริการต่อหัว (unit cost)
หลักเศรษฐศาสตร์และวินัยทางการคลัง
ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ว่ า การวิ เคราะห์ งบประมาณแผ่ น ดิ น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ จ ากศาสตร์
หลักการสาคัญหนึ่งคือ วินัยทางการคลัง ซึ่งได้รับแนวความคิดจากเศรษฐศาสตร์ สะท้อนมาตราต่างๆ
ในข้อกฎหมายหลายฉบับ เช่น พรบ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502, พรบ.หนี้สาธารณะ พ.ศ.
2548, พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เป็นต้น วินัยทางการคลัง ในงบประมาณไทยกาหนดกรอบการ
ขาดดุ ล ไม่ เกิน กว่าร้ อ ยละ 20 ของรายจ่ าย บวกกั บ ร้อ ยละ 80 ของงบรายจ่ ายการช าระคื น หนี้
สาธารณะ ในทางปฏิบัติแล้ วรัฐบาลทาประมาณการรายรับต่อจากนั้นกาหนดรายจ่ายรวม โดย
คานึ งถึงความสอดคล้ องกับ เป้ าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ อัตราการเจริญ เติบโต
ภาวะการมี งานท า เงิน เฟ้ อ การขาดดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด เงิน คงคลั ง ในภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ า—
ประชาชนมักเรียกร้องให้รัฐบาลทางบประมาณแบบขาดดุล เพื่อ “กระตุ้นเศรษฐกิจ” ผ่านการใช้จ่าย
และกิจกรรมของภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้เกิด “ตัวทวีคูณ” ต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ น า (development and strategic-driven budgeting) เป็ น อี ก
ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ขนาดและการเติ บ โตของรายจ่ า ยรั ฐ บาล คื อ การประเมิ น ว่ า
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ต้องการให้รัฐบาลทาบทบาทอะไรหรือแทรกแซงในเรื่อง
ใดซึ่งมีประเด็นทั้งภาพรวมเช่นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์เช่นสภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมธนาคาร และประเด็นย่อยคือการช่วยเหลือประชาชนระดับล่าง
การส่งเสริมอาชีพความมั่นคงและสวัสดิการของกลุ่มต่างๆ
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ขอบเขตของการวิจัยและหน่วยวิเคราะห์
ในส่วนนี้เสนอการวิเคราะห์ การจัดสรรรายจ่ายรัฐบาล จาแนกตามหน่วยงาน คือ “กรม”
และหน่วยงานเทียบเท่า โดยหน่ว ยงานเหล่านี้สังกัดอยู่ภายใต้ 20 กระทรวง และอีก 4 หน่วยงาน
(คล้ายเป็นกระทรวง) คือส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง,หน่วยงานของ
รัฐสภา หน่วยงานของศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อนึ่งผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่ควร
รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด้วยเหตุผลว่ารายจ่ายของกรม เป็นการชาระ
คืนหนี้ ซึ่งเป็ นข้อผู กพัน ตามรัฐธรรมนูญ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งงบที่ได้รับการ
จัดสรรส่วนใหญ่คือเงินอุดหนุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ไม่ได้นาไปทากิจกรรม ซึ่งจากตัวเลขสถิติ
ปีงบประมาณ 2559 รายจ่ายทั้งหมดที่จัดสรรให้กรมหรือเทียบเท่า (294 แห่ง) มูลค่ามากกว่า 1.56
ล้ านล้ านบาท (ในจ านวนนี้ ไม่ รวมงบกลาง งบช าระหนี้ งบอุด หนุ นให้ องค์กรบริห ารท้ องถิ่ น เงิน
อุดหนุนให้กองทุนนอกงบประมาณ)
แนวทางการวิเคราะห์
ผู้เขียนประมวลข้อมูลรายจ่ายจาแนกตามกรม-กระทรวงตามเอกสารงบประมาณ ซึ่งหมายถึง
ข้อมูลที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยกาหนดรหัสและปีงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เรียก
ย่อว่า yit (หน่วยล้านบาท) จากนั้นจึงนาไปคานวณเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น (dY/dt หน่วยเป็น ร้อยละ
ต่อปี) เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ย ผลรวม หรืออัตราการเพิ่มขึ้น ด้วยการจาแนกตาม
ขนาดรายจ่าย และเทคนิครีเกรสชันเพื่ออนุมานค่าสถิติการเพิ่มขึ้นโดยรวม
dYit/Y = a + b ln Yit + c Mj + uit
dYit/Y = อัตราการเพิ่มของการจัดสรรรายจ่ายให้กรมจากปีก่อนหน้า
ln Yit = รายจ่ายที่จัดสรรให้กรม (ค่าล้อกธรรมชาติ)
Mj = ดัมมีกระทรวง
uit = ค่าผิดพลาด
การวิเคราะห์ภาพรวมและแจกแจกรายกระทรวง
ตารางที่ 1 แสดงสถิติรายจ่ายรวมของกรมหรือเทียบเท่า และอัตราการเพิ่มขึ้น (คานวณด้วย
การถ่วงน้าหนัก) พร้อมกับข้อสังเกตดังนี้ ก) อัตราการเติบโตของรายจ่ายเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.78 ต่อ
ปี ข) ความผันผวนของอัตราการเติบโตของรายจ่ายรัฐบาล กล่าวคือ มีช่วงเวลาที่รายจ่ายขยายตัวสูง
เช่น ในปี งบประมาณ 2550 ในทางตรงกัน ข้ ามมี ช่ว งเวลาที่ ป รับ ลดรายจ่ าย (ติด ลบ) ในปี 2553
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาของไทย ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ การประมาณการว่ารายได้
รัฐบาลลดลง นอกจากนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง คือ การประท้วงในปี 2557 การยุบรัฐสภา
ของรั ฐบาลยิ่ งลั กษณ์ การต้องทางานภายใต้รัฐบาลรักษาการ และรัฐประหาร ความจริงตลอด
ช่วงเวลาที่ศึกษามีการเกิดรัฐประหารขึ้นสองครั้งซึ่งครั้งแรกเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2549 แต่ครั้งนั้นดู
เหมือนไม่มีผลต่อรายจ่ายรัฐบาลเท่าใดนัก อาจจะเป็นเพราะฐานเศรษฐกิจและฐานะการคลังรัฐบาล
ไม่ถูกกระทบจากการเข้ามายึดอานาจของฝ่ายทหาร (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เข้ามาบริหารประเทศ
ในช่วงปี 2550-2551)
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ตารางที่ 1 รายจ่ายรวมของทุกกรมและอัตราการเติบโต 2549-2559
ปีงบประมาณ
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
อัตราเพิ่มเฉลี่ย

ผลรวมรายจ่าย
ของกรม
อัตราการเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ
ล้านบาท
(ร้อยละต่อปี)
654,097
.
725,891
8.31
865,397
15.92
927,764
6.72
1,046,121
9.21
991,522
-5.62
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาหลังวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐ
1,159,055
14.32
1,209,371
3.86
1,342,937
9.93
1,438,804
6.51
ปัญหาการเมืองและการประท้วงรัฐบาล
1,444,791
0.41
การประท้วงรัฐบาลและรัฐประหาร
1,564,390
7.46
6.78

ที่มา: สานักงบประมาณ
หมายเหตุ ก) อัตราการเติบโตคานวณด้วยการถ่วงน้าหนัก (weighted average)
ข) การคานวณไม่รวม 2 หน่วยงานคือสานักบริหารหนี้และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การจาแนกหน่วยงานตามขนาดรายจ่าย เป็นวิธีการวิเคราะห์อย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนความสาคัญ
ของปัจจัยเชิงสถาบัน โดยการจาแนกตามขนาดรายจ่ายเล็ก-กลาง-ใหญ่-ใหญ่มาก ดังแสดงในตารางที่
2 พร้อมกับข้อสังเกตบางประการ ก) หน่วยงานระดับกรมขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย
กว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน “ร้อยละ 60” โดยประมาณ ข) หน่วยงานกรมระดับกลาง
หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณระหว่าง 1,000 – 10,000 ล้านบาทมีสัดส่วนโดยประมาณร้อย
ละ 34 ค) หน่วยงานกรมระดับใหญ่ หมายถึงได้รับการจัดสรรงบประมาณขนาดรายจ่ายระหว่าง 1
หมื่นล้านถึง 1 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.5 และ ง) หน่วยงานกรมระดับใหญ่
มากได้ รับ การจั ดสรรขนาดรายจ่ ายเกิ น กว่าหนึ่ งแสนล้ านบาท ซึ่ งคิ ดเป็ น สั ด ส่ ว น “ร้อ ยละ 0.5”
โดยประมาณ
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ตารางที่ 2 การจาแนกตามขนาดรายจ่ายและอัตราการเติบโต
วงเงิน
(ล้านบาท)
< 250
251 – 500
501 – 750
751 - 1000
1001 - 2000
2001 - 5000
5001 - 10000
10001 - 25000
25001 - 50000
50001 - 100000
100001 - 600000
ผลรวม / ค่าเฉลี่ย

จานวน
(แห่ง)
581
640
401
273
521
411
168
86
65
36
15
3197

งบประมาณกรม
เฉลี่ย
(ล้านบาท)
155
361
613
871
1,412
3,170
6,771
16,146
35,845
70,384
209,154
4,182

อัตราการเพิ่มขึ้น
(ร้อยละต่อปี)
-23.2
6.7
5.9
4.9
4.0
2.8
8.1
5.2
8.9
7.4
8.3
0.7

ที่มา: สานักงบประมาณ
ในตารางที่ 3 แสดงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับการจัดสรร (ค่าเฉลี่ยต่อกรม) จานวน
กรม และผลรวมรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรของปีงบประมาณ 2559 พร้อมกับข้อสังเกตความแตกต่าง
ดั ง นี้ ก) ผลรวมงบประมาณเกิ น หลั ก แสนล้ า นเรี ย งตามล าดั บ จากมากไปน้ อย ประกอบด้ ว ย
กระทรวงศึก ษาธิก าร,กลาโหม, คมนาคม,สาธารณสุ ข ,ส่ ว นราชการไม่ สั งกัดส านั กนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวงและมหาดไทย ข) ในทางตรงกันข้ามกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม
น้อยกว่าหนึ่งหมื่นล้านเรียงจากมากไปน้อยประกอบไปด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์, ต่างประเทศ,วัฒนธรรม,
ท่องเที่ยวและกีฬา,พาณิชย์,อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน
หากพิจารณาจากงบประมาณเฉลี่ยของกรมพบว่ากระทรวงกลาโหมมีงบประมาณเฉลี่ยต่อ
กรมสูงสุดคือ 29,674 ล้านบาทต่อกรม ในขณะที่กระทรวงพลังงานมีงบประมาณโดยเฉลี่ยต่าสุดเพียง
340 ล้านบาทต่อกรม
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ตารางที่ 3 จานวนหน่วยงาน งบประมาณเฉลี่ยของกรม และรายจ่ายทั้งกระทรวง ปี 2559
รหัส
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กระทรวง

สานักนายกฯ
กลาโหม
คลัง
ต่างประเทศ
ท่องเที่ยว กีฬา
พัฒนาสังคม
เกษตร
คมนาคม
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
10 สารสนเทศ
11 พลังงาน
12 พาณิชย์
13 มหาดไทย
14 ยุติธรรม
15 แรงงาน
16 วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
17 เทคโนโลยี
18 ศึกษาธิการ
19 สาธารณสุข
20 อุตสาหกรรม
หน่วยงานไม่สังกัด
21 กระทรวง
22 รัฐสภา
23 ศาล
หน่วยงานตา
24 รัฐธรรมนูญ
รวม / ค่าเฉลี่ย
ที่มา: สานักงบประมาณ

จานวนหน่วยงาน
(กรม)
23
7
9
1
4
7
17
7
12

ค่าเฉลี่ย
ล้านบาทต่อกรม
1,598.3
29,674.1
2,726.8
8,040.7
1,905.6
1,482.8
5,232.8
19,840.9
3,035.1

ผลรวมปี
2559
ล้านบาท
36,761.8
207,718.9
24,541.1
8,040.7
7,622.4
10,379.7
88,958.2
138,886.1
36,420.7

6
6
9
8
13
5
9

875.5
340.9
822.6
12,942.2
1,820.4
6,779.7
884.5

5,253.0
2,045.4
7,403.7
103,537.8
23,665.3
33,898.5
7,960.9

12
91
15
7

831.8
5,715.7
8,343.1
876.3

9,981.7
520,132.2
125,146.0
6,133.9

9
3
3

13,408.4
1,638.5
6,957.6

120,675.7
4,915.4
20,872.9

8
291

1,679.8
5,375.9

13,438.4
1,564,390.0

*

**
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ในตารางที่ 4 อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายของกรม พบข้อสังเกตดังนี้ ก) การ
เพิ่มขึ้นของรายจ่ายที่จัดสรรให้กรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-20% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 โดยกรมที่
ได้รับ การจัดสรรติดลบซึ่งค่าติดลบเกี่ยวกับการสิ้น สุดของโครงการลงทุนในปี นั้นๆ หรือโครงการ
พัฒนาไม่ได้รับการสานต่อ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 26 ข) การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายกรมอัตราที่สูงกว่าร้อย
ละ 10 ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 38 ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวหาก
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มของ GDP ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 หากแนวโน้มอัตราดังกล่าวยังคง
ดารงอยู่ สัดส่วนรายจ่ายภาครัฐต่อ GDP ย่อมจะเพิ่มขึ้นและสะท้อนให้เห็นถึงภาระของการจัดเก็บ
ภาษีหรือหารายได้ให้มากขึ้น ซึ่งภาระดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังเป็นสาคัญ
ตารางที่ 4 อัตราการเพิ่มขึ้นของการจัดสรรรายจ่ายจาแนกตามกรม
อัตราการเพิ่มขึ้น
0 หรือติดลบ
0.01 - 5%
5.01-10%
10.01-20%
20.01-50%
50.01-100%
รวม

จานวนกรม
774
526
521
633
420
53
2,927

ร้อยละ
26.44
17.97
17.8
21.63
14.35
1.81
100

ร้อยละสะสม
26.44
44.41
62.21
83.84
98.19
100

ตารางที่ 5 อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น และขนาดงบประมาณของกรมจ าแนกตามกระทรวง พบ
ข้ อ สั งเกตดั งนี้ ก) กระทรวงที่ ได้ รั บ การจั ด สรรมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 7 จ านวน 3
กระทรวงโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ,มหาดไทยและวัฒ นธรรม เนื่อง
ด้วยกระทรวงศึ กษาธิการเป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบในการพัฒ นาทุนมนุษย์ของประเทศ ส่วน
กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมีอัตราการเพิ่มน้อยกว่าร้อยละ 4 มีจานวน 3 กระทรวงจากมากไปน้อย
คือ กระทรวงต่างประเทศ,พลังงานและการท่องเที่ยว กีฬา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะงาน
เหมือนเดิม (การทูต) หรืออาจจะมีกองทุนนอกงบประมาณอยู่แล้ว ความจาเป็นที่ต้องพึ่งงบประมาณ
แผ่นดินลดลงและเจ้าหน้าทีข่ องสานักงบประมาณรับรู้การดารงอยู่ของกองทุน
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นและขนาดรายจ่ายให้กรม จาแนกเป็นรายกระทรวง
อัตราการเพิ่มขึ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สานักนายกรัฐมนตรี
กลาโหม
คลัง
ต่างประเทศ
ท่องเที่ยว กีฬา
พัฒนาสังคม
เกษตร
คมนาคม
ทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงาน
พาณิชย์
มหาดไทย
ยุติธรรม
แรงงาน
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศึกษาธิการ
สาธารณสุข
อุตสาหกรรม

N
150
62
99
11
43
50
153
77
110
33
55
77
77
117
55
62
33
717
99
77

ค่าเฉลี่ย
3.48
6.94
-65.69
2.94
1.93
3.91
3.10
4.70
-2.17
-11.16
2.93
5.56
7.62
3.78
3.20
7.17
-5.86
8.89
3.92
4.78

มัธยฐาน
6.19
6.70
4.17
2.62
5.29
5.40
3.70
7.38
5.32
-1.21
3.58
3.48
7.01
4.75
3.57
8.63
4.17
10.53
4.84
3.72

N
164
68
108
12
47
57
169
84
120
36
60
84
84
128
60
68
36
787
108
84

ขนาดงบประมาณของกรม
ค่าเฉลี่ย
มัธยฐาน
ล้านบาท
ล้านบาท
1,415
577
26,608
15,874
20,805
2,034
7,531
7,638
1,597
1,546
1,667
662
4,915
2,795
11,967
2,311
2,367
1,082
1,375
1,102
406
274
854
498
32,123
5,074
1,589
724
5,337
1,159
875
712
1,084
454
5,188
438
9,010
1,699
699
615

ที่มา: สานักงบประมาณ
รูปภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของรายจ่ายกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า หากไม่นาอัตราการ
เติบโตที่ติดลบ หรืออัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 พร้อมกับข้อสังเกตว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของ
การจั ด สรรงบประมาณรายกรมมี ค่ า พิ สั ย ระหว่ า ง 5-10 % ต่ อ ปี สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Incremental Budgeting (สัดส่วนร้อยละ 18 ของตัวอย่างข้อมูล)
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growth rates of departmental budget
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source: Bureau of Budget, 2549-2559
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ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของรายจ่ายกรมหรือเทียบเท่า
ตารางที่ 6 แสดงผลประมาณการด้วยเทคนิคถ่วงน้าหนักข้อมูลที่เบี่ยงเบนมาก (robust
regression) ตัวแปรตามในแบบจาลอง หมายถึง อัตราการเพิ่มของรายจ่าย ตัวแปรอิสระคือ ขนาด
ของรายจ่าย และตัวแปรดัมมี (รหัสกระทรวง) เพื่อทดสอบว่า การกระโดด (shift) ซึ่งสะท้อนปัจจัย
เชิงสถาบั น การใช้วิธีการโรบั ส (robust) มีเหตุผ ลเพื่อลดอิทธิพลของบางตัวอย่างที่มีค่าลั กษณะ
สุ ด โต่ ง (outlier) พร้ อมกั บ ข้ อสั งเกตความแตกต่ างระหว่างกระทรวง พบว่าอัต ราการเพิ่ ม ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สูงสุดร้อยละ 5.3 ต่อปี กระทรวงวิทยาศาสตร์มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย
น้ อยสุ ดร้อยละ 0.50 ต่อปี ยกระทรวงที่มีอัตราการเปลี่ ยนแปลงทางลบ (ลดลง) มากที่สุ ดได้แก่
กระทรวงพลังงาน ร้อยละ -2.9 ต่อปี ค่าสถิติ t สะท้อนว่า ตัวแปรนั้นมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
(กรณีที่ t-statistics สูงกว่า 1.96 ทางบวกหรือทางลบ ถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติด้วยความเชื่อมั่น 95%)

242

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายกรมจาแนกตามกระทรวงโดยใช้สมการรีเกรสชัน
Robust regression
N=
F(24,2880)
Prob > F
ตัวแปร
Lny
ดัมมีกระทรวง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ค่าคงที่

กลาโหม
คลัง
ต่างประเทศ
ท่องเที่ยว กีฬา
พัฒนาสังคม
เกษตร
คมนาคม
ทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงาน
พาณิชย์
มหาดไทย
ยุติธรรม
แรงงาน
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ศึกษาธิการ
สาธารณสุข
อุตสาหกรรม
หน่วยงานไม่สังกัด
กระทรวง
รัฐสภา
ศาล
หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ

=
2905
=
5.28
=
0
ค่า สปส ค่าผิดพลาด
-0.33122 0.184751

สถิติ t
-1.79

P>t
0.073

2.6887
-0.0283
-1.6300
-1.1424
0.9479
-0.3391
2.9398
-0.0972
-1.5647
-2.9144
-0.5416
2.0825
0.9267
-1.2987
4.8834

1.8502
1.5670
3.9920
2.1452
1.8593
1.3462
1.7251
1.4450
1.9808
1.8275
1.5555
1.6696
1.4503
1.9478
1.6642

1.45
-0.02
-0.41
-0.53
0.51
-0.25
1.70
-0.07
-0.79
-1.59
-0.35
1.25
0.64
-0.67
2.93

0.15
0.99
0.68
0.59
0.61
0.80
0.09
0.95
0.43
0.11
0.73
0.21
0.52
0.51
0.00

0.5097
5.3000
-0.0004
-1.4423

1.5603
0.9639
1.4009
1.7006

0.33
5.50
0.00
-0.85

0.74
0.00
1.00
0.40

2.8826
4.0507
2.2077
1.3659
7.5168

1.5986
2.3993
2.4020
1.7006
1.4797

1.80
1.69
0.92
0.80
5.08

0.07
0.09
0.36
0.42
0.00

R-square = .024

ที่มา: สานักงบประมาณ
ข้อจากัดและข้อเสนอการขยายกรอบการวิจัย

*
*
***
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รายงานในบทนี้ถือเป็ น ศึกษาในขั้นต้น ผู้วิจัย มีความตระหนักถึงข้อจากัดและจุดอ่อนบาง
ประการ หนึ่ง การไม่ครอบคลุมรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด กล่ าวคือ ไม่รวมรายจ่ายงบกลาง รายจ่าย
ช าระหนี้ รายจ่ ายอุด หนุ น ให้ อ งค์ก รบริห ารท้ องถิ่น รายจ่ ายอุ ดหนุ น ให้ กองทุ น นอกงบประมาณ
เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวมิได้สะท้อนในภารกิจของกรม สอง รายจ่ายที่วิเคราะห์นี้ได้จากเอกสาร
งบประมาณแผ่นดิน คือการจัดสรรรายจ่ายเมื่อเข้าสู่การพิ จารณาของสภาผู้แทนราษฏร ในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญอาจจะมีการปรับลดรายจ่ายของบางหน่วยงาน
และปรับเพิ่มให้กับบางหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ปรับลดหรือเพิ่มมีสัดส่วนน้อย (น้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของรายจ่ายทั้งหมด) และไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป จึงไม่ได้นามาวิเคราะห์ในแบบจาลอง สาม
รายจ่ายของกรมในที่นี้ไม่ได้แยกออกเป็นรายจ่ายประจา และ รายจ่ายลงทุน – หากไปได้ได้ควรจะ
จาแนกรายจ่ายของกรม เป็ นรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน จะช่วยให้เข้าใจความผันผวนของ
รายจ่ายปีต่อปี อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สี่ รายจ่ายของภาครัฐที่น่าสนใจอีกมิติหนึ่งเกี่ยวกับ “พื้นที่” คือ
งบประมาณที่จัดสรรลงพื้นที่จังหวัด หรือ หน่วยงานระดับกรมที่ส่งผ่านให้ “สาขา” กรมที่ตั้งในเขต
หรือจังหวัด ห้า ในอนาคตควรจะเพิ่มตัวแปรในแบบจาลอง เช่น จานวนข้าราชการและพนักงานที่สัด
กัดแต่ละกรม น่าจะเป็นตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายรายจ่ายประจาได้ชัดเจน
สรุป
บทความนี้เสนอวิเคราะห์การจัดสรรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้กรมและเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ตัวแปรที่สาคัญต่อการทางานของกรม พร้อมกับวิเคราะห์ อัตราการเติบโตในช่วงปีงบประมาณ 25482559 โดยใช้เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมืองเป็นกรอบความคิด ฐานข้อมูลจัดเรียงเป็นข้อมูลซ้า
ตั ว อย่ า ง พบข้ อ สรุ ป และข้ อ สั ง เกตดั ง ต่ อ ไปนี้ หนึ่ ง อั ต ราการเติ บ โตของรายจ่ า ยมี ลั ก ษณะ
หลากหลาย คือ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ก้าวกระโดด และการถูกปรับลดลง สอง อัตราการเพิ่ม
ของรายจ่ายในช่วงแรก มี (2548-2551) ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 6-7 ต่อปี ต่อมาเพิ่มเป็นร้อยละ
8-10 ต่อปี และระยะหลังลดน้อยถอยลง สาเหตุสาคัญน่าจะมาจากข้อจากัดด้านรายได้ (การจัดเก็บ
ภาษี ) ภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว หรือ เหตุ ก ารณ์ พิ เศษคื อ การประท้ ว งรัฐ สภา การยุ บ สภา และ
รั ฐ ประหาร สาม การทดสอบข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่ า รายจ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป อธิ บ าย
ปรากฎการณ์ได้เพียงร้อยละ 18 ทั้งนี้โดยกาหนดนิยามการขยายตัวระหว่าง 5-10% ต่อปี อนึ่ง พบว่า
หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16
และกรมที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นระหว่าง 10-20% ต่อปีมีสัดส่วนร้อยละ 21 สี่ การที่รายจ่ายของ
กรม (หรืออีกนัยหนึ่งรายจ่ายภาครัฐ) โดยรวมสูงกว่า 10% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเพิ่มของ
GDP เป็นสัญญาณที่น่าห่วงใย เพราะรัฐบาลจะต้องพยายามเพิ่มรายได้คือการจัดเก็บภาษี คงจะ
เป็นการยากที่จะเพิ่มขยายรายได้เข้ารัฐในอัตราร้อยละ 10 หรือสูงกว่าในขณะที่ GDP เติบโตเพียง
ร้อยละ 3-4 ต่อปี ห้า รายจ่ ายที่เพิ่ มขึ้น สะท้อนถึงการเปลี่ ยนแปลงเชิงสถาบัน อาทิ เช่น การตั้ ง
หน่วยงานใหม่ การแตกตัวของหน่วยงาน นโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันกิจกรรมของบางกรมในลัษณะ
พิเศษ รายจ่ายผูกพันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น เช่น รายจ่ายการศึกษาจัดสรรตาม
รายหัวผู้เรียน ค่าใช้จ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส การเพิ่มของค่าจ้างเงินเดือน
และจานวนบุคลากรของรัฐ
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เมื่อจาแนกการเติบโตของรายจ่ายเป็นรายกระทรวง พบว่า มีความแตกต่างพอสมควร ด้ าน
หนึ่งคือกระทรวงที่มีอัตราการขยายตัวของรายจ่ายสูง (เกินกว่าร้อยละ 7 ต่อปีเฉลี่ยตลอดเวลา 10 ปี)
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายภาคบังคับ
(entitlement budget) ซึ่งเกี่ยวกับสวัสดิการประชาชน ในทางตรงกันข้ามพบว่าอั ตราการเติบโต
น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปีในบางกระทรวง ได้แก่ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
การวิจัยนี้มีข้อจากัดบางประการที่ควรจะแจ้งให้ผู้อ่านทราบ หนึ่ง รายจ่ายสะท้อนถึงการ
จัดสรรให้ กรมหรือเทีย บเท่าตามเอกสารงบประมาณ ทั้งนี้ มีบางหน่วยงานที่ถูกปรับลดรายจ่ายใน
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญ แต่ว่าข้อมูลมิได้เปิดเผยโดยทั่วไป สอง
ไม่ครอบคลุมรายจ่ายงบกลางและเงินอุดหนุนให้กองทุนนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนให้องค์กร
บริหารท้องถิ่น เป็นหัวข้อการวิจัยที่ผู้เขียนใคร่เสนอแนะให้ประชาคมนักวิจัยค้นคว้าในโอกาสต่อไป
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HR เชิงรุกในยุคของการเปลี่ยนแปลง
PROACTIVE HR IN THE CHANGING ERA
สมพิศ ทองปาน
Sompit Thongpan
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงานขององค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีเตรียมความพร้อมใน
การเผชิญกั บ สถานการณ์ของการเปลี่ ยนแปลงของธุร กิจ อั นได้ แก่ ความเป็นโลกาภิ วัตน์ ความ
หลากหลายของบุคลากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะของงาน
และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างความยั่ งยืนขององค์การ ในการรับมือกับความท้า
ทายทางธุรกิจดังกล่าว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารบุคลากร ด้วยการ
ใช้แนวปฏิบัติของบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ซึ่งประกอบด้วยการดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงมา
ร่วมงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูแลใส่ ใจและรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง บทความนี้จะได้นาเสนอประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมธุรกิจที่สาคัญซึ่งส่งผลต่อองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งนาเสนอแนว
ปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถนาไปใช้ในบริหาร
บุคลากร เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์การในสถานการณ์ความ
ท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคต
ABSTRACT
The rapid change and uncertainty in today’s business environment are driving
radical changes to the way organizations work and influence the strategic context for
human resource management (HRM). Human resource profession (HR) must prepare to
deal with effects of these challenging the changing of business environment including;
globalization, workforce diversity, information technology advancement, trends in the
nature of work, and social responsibility and corporate sustainability. To meet these
challenges, HR must change the way for managing people by focusing on proactive
human resources management practices, including talent attraction, human resource
development, employee retention and engagement, and change management. This
article reveals the anticipated changes taking place in organization and their influence
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on human resource management practices. Furthermore, the contexts of proactive
HRM are carried out through which HR can contribute to manage employee and
enhance organization competitiveness to better survive in the challenging world of
today and future.
คาสาคัญ
สภาพแวดล้อมธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
Keywords
Business Environment, Proactive Human Resource Management, Human
Resources Profession Role
บทนา
จากการทีส่ ภาพแวดล้อมของธุรกิจ เช่น โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะเศรษฐกิจ
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์การต่างๆ มีการปรับตัวทั้งในด้านโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ
และวิธีการบริหารจัดการ ฯลฯ เนื่องจากรูปแบบ กระบวนการหรือแนวคิดทางธุรกิจที่เคยใช้และ
ประสบความสาเร็จในอดีตที่ผ่านมา อาจไม่สัมฤทธิผ ลในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพราะ
เงื่อนไขต่าง ๆ ของการดาเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป หากองค์การยังยึดติดกับรูปแบบการดาเนินงาน
ที่เคยทาให้ประสบความสาเร็จ มาแล้ว ในอดีต ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ก็ยากที่จะ
รักษาความมั่นคงและการอยู่รอดในระยะยาวขององค์การไว้ได้
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ ๆ ที่ไม่ส ามารถอาศัยหลั กการบริห ารจัดการแบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป นักบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่หรือการมีแนวคิดใหม่ ๆ ในการทางานที่แตกต่างไปจาก
ในอดีตอย่ างสิ้ น เชิง กิจกรรมหรือ แนวปฏิบัติ ของการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Management Practices) จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารธุรกิจและ
องค์การที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการอยู่รอดอย่างยั่งยืน ของ
องค์การ (Noe, et al., 2012)
อย่ า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาผลการรั บ รู้ บ ทบาทของนั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
Caldwell (2004) ซึ่งได้ทาการสารวจการรับรู้ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับกิจกรรมของ
งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชนในประเทศอังกฤษ พบว่า การปรับเปลี่ยนขั้นตอน
ในการทางานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มองไปที่ผลลัพธ์ของงานนั้นยังไม่สามารถดาเนินการ
อย่างจริงจังได้ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านกับบทบาทหน้าที่ในเชิงกลยุทธ์
ทาให้นั กบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ ยั งทาหน้าที่ในบทบาทเฉพาะด้านที่มีความส าคัญลดลงมากกว่า
บทบาทในเชิงกลยุทธ์ที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในภาคเอกชน ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
ของไทย จากการศึกษาของ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2553) อัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล (2553) และ
Siengthai และ Bechter (2004) ที่พบว่านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยยังแสดงบทบาทเชิงตั้งรับ
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เน้นความเชี่ยวชาญในงานบริหารและการเป็นที่พึ่งพาของบุคลากรมากกว่าการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
และการเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมองค์การและธรรม
เนียมปฏิบัติของสังคมไทย (Bi, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2556) ที่พบว่าปัจจุบัน
สถานะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยกาลังก้าวเข้าสู่ในช่วงการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์แบบ
ก้ า วหน้ า (Progressive) กล่ า วคื อ นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ทยเริ่ ม มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น
เป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้งสามารถส่งมอบคุณค่าด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์การผ่านแนวปฏิบัติด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์การ
จะเห็ นได้ว่านั ก บริห ารทรัพยากรมนุษย์จะต้องปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์การทางาน เพื่อที่จะ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และปรับตัวให้พร้อมด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงรุกมากขึ้น (Ulrich et al., 2013) โดยจะต้องเป็นนักบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ มุ่ ง มองไปสู่ สั ม ฤทธิ ผ ลขององค์ ก ารในอนาคต เพื่ อ ที่ จ ะสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้ทั้งในเชิ งปฏิบัติการและในเชิงยุทธศาสตร์ และจะต้องเตรียมความพร้อมของคนใน
องค์การให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกที่เปลี่ยนไป จะต้องมีความเข้าใจธุรกิจ
ขององค์การเป็นอย่างดี พร้อมทั้งแสดงบทบาทเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ มีและ
เป็นผู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสาเร็จในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต (Bi, 2012;
Kalyani & Sahoo 2011)
บทความนี้ จะได้นาเสนอประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจที่สาคัญ ซึ่ง
เป็นความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒ นาอย่างไม่หยุ ดยั้ งของโลกในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งนาเสนอแนวปฏิบัติของการบริห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ชิ ง รุ ก (Proactive Human Resource Management) เพื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของตน และสามารถ
ใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวในการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องเหล่านี้ และเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
กับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สาคัญ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ทาให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการบริหารบุคลากร มีดังนี้ (Daft & Marcic, 2013;
Noe, et al., 2012)
1. ความเป็นโลกาภิวัตน์
จากสถานการณ์ของโลกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ตลอดจนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ด้านการค้าและการเงิน ล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้โลกในยุคปัจจุบันพัฒนาเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะที่เปิดเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ จนพรมแดนระหว่างประเทศค่อย ๆ ลดความสาคัญลงจนกลายเป็น
โลกไร้พรมแดน (Borderless World) ที่เสมือนว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกจะประสานเป็นตลาดเดียว
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในวง
กว้าง ทาให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะเมื่อธุรกิจมีการดาเนินงานขยายตัวไปยังตลาดทั่วโลก ตลาดมี
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ขนาดใหญ่ขึ้น มีการแข่งขันสูงขึ้น มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังแหล่งที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่า
กว่า รวมทั้ง การเกิดลั กษณะของการท างานข้ามประเทศในลั ก ษณะของธุรกิ จบริการ (Business
Process Outsourcing: BPO) เช่น บริษัทมีสานักงานตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่หน่วยงานให้บริการ
ลู ก ค้ า แบบ Call Center ตั้ ง อยู่ ที่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ หรื อ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารออกแบบซอฟต์ แ วร์ แ ละไอที ใ น
เวียดนามซึ่งมีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต้องเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับธุรกิจบริการ
จากภายนอก (Outsourcing) ต่าง ๆ ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยนั้น จากการเปิดการค้าเสรีก็ส่งผล
ให้องค์กรธุรกิจของไทยมีการว่าจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทางานมากขึ้น ตั้งแต่ระดับแรงงานไปจนถึง
ระดับผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายในเรื่องบุ คลากรและวัฒนธรรมองค์การ ทาให้ นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ไทยจะต้องมีวิธีการใหม่ในเรื่องการสรรหาบุคลากรเพื่อการทางานในระดับนานาชาติ
การพัฒนาการบุคลากรเพื่อให้ทางานในต่างประเทศ การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ และเมื่อ การมีคนต่างชาติเข้ามาทางานมากขึ้น ทาให้ นักทรัพยากรมนุษย์ ไทยจะต้อง
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล รวมทั้งต้องเข้าใจวั ฒนธรรม
ของชนชาติต่าง ๆ และมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรขององค์การสามารถปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
1. ความหลากหลายของบุคลากร
ความหลากหลายของบุคลากร หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้คนในองค์การมีความ
แตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา บุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถ ความคิด
รูปแบบการทางาน ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่การงาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความ
ต้องการของพนักงาน (Daft & Marcic, 2013)
ในโลกของการทางานในยุคปัจจุบันและอนาคตนั้น ความหลากหลายของบุคลากรเป็น
ประเด็นสาคัญที่ทุกองค์การจะต้องพบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความหลากหลายของบุคลากรจะสะท้อน
ถึงความแตกต่างของบุคลากร ทาให้กลุ่มบุคลากรมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการทางาน หรือเป็นข้อได้เปรียบขององค์การด้วยก็ได้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้ บุคลากรมีความแตกต่างกัน เพราะความแตกต่างนี้จะส่งผลกระทบต่อ
แนวทางในการบริหารบุคลากรและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของบุคลากร และควร
ตระหนั ก ว่าความหลากหลายของบุคลากรจะช่ ว ยเพิ่ มขีดความสามารถในการทางาน ท าให้ เกิ ด
ความคิดที่กว้างและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย และต้องออกแบบกลยุทธ์ในด้านบริหาร
ความหลากหลายของบุ คลากรเพื่อให้บุคลากรที่มีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ สามารถทางานใน
องค์การได้ โดยไม่นาความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ฯลฯ มาก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ต้องทาให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่าเท่าเทียมกันและรับความพึงพอใจในการทางานเหมือนกัน (Daft
& Marcic, 2013)
ตัว อย่ างประเด็น ส าคัญของความหลากหลายของบุคลากรในสั งคมไทยในปัจจุบัน ก็คือ
โครงสร้างอายุของบุคลากรในองค์การมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มมีบุคลากรอายุน้อยกลุ่ม
Generation Y เพิ่มมากขึ้น ผสมผสานกับผู้ บริห ารระดับสู งในกลุ่ ม Baby Boomer และผู้ บริห าร
ระดับกลางในกลุ่ม Generation X ผู้บริหารองค์การจึงต้องมีการวางนโยบายเพื่อลดช่องว่างในแต่ละ
Generation และใช้ป ระโยชน์ จากความหลากหลายของบุคลากรให้ มากที่สุ ด ซึ่งจะส่ งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกาลังคน การ
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สรรหาและคัดเลือก การจ่ายผลตอบแทน การจัดสวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรแบบที่เหมาะสมใน
แต่ละ Generation นอกจากนี้ การเกษียณอายุของของผู้บริหารกลุ่ม Baby Boomer ในอีก 1-3 ปี
ข้างหน้า จะทาให้องค์การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ ทาให้หลายองค์การเริ่มให้ความสนใจ
ในเรื่องการกาหนดแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) รวมทั้งการบริหารคนที่มีศักยภาพสูง
(Talent Management) ก็เป็นประเด็นสาคัญที่ได้รับการพูดถึงและดาเนินการในองค์การต่าง ๆ ของ
ไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2553)
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ให้ แ ก่ อ งค์ ก าร และเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น นอกจากนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังส่งผลต่อการทางานของบุคลากร เพราะทาให้มีงานและอาชีพใหม่ ๆ
เกิดขึ้นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้การทางาน อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร ทาให้มี
การจัดการธุรกิจแบบ e-Business หรือ e-Commerce เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ผู้บริหารและบุคลากร
สามารถทางานที่อื่นได้โดยไม่ต้องเข้าบริษัท (Telework) เพราะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้า
มาช่วยในการติดต่อสื่อสาร และทางานให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้การเรียนรู้ผ่าน eLearning/ Webinar/ Teleclass หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อื่น ๆ ก็ถูกนามาใช้ในงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดทาไว้
บริษัทชั้นน าหลายแห่งในประเทศไทยมีการปรับโครงสร้า งการบริหารงานด้านทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ด้ ว ยการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource
Management Information System: HRIS) เช่ น บริ ษัท ปูนซิ เมนต์ไ ทย เดิ มมีห น่ว ยงานการบุ คคล
กลาง ทาหน้าที่ดูแลงานทรัพยากรบุคคลของเครือฯ ต่อมามีการปรับโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
ใหม่ เป็น สานั กงานบริห ารบุคคลกลาง (SCG HR Corporate Center) ทาหน้าที่ในการวางกลยุทธ์
คั ด เลื อ กซอฟท์ แ วร์ สารสนเทศ และหาเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารสมั ย ใหม่ อาทิ HR Best Practice,
Knowledge Management หรือ E - Hr มา ใช้กับเครือซิเมนต์ไทย ซึ่ง เป็นการพลิกโฉมใหม่ ในด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเครือซิเมนต์ไทย
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ จ ะต้อ งพัฒ นาตนเองและเรี ย นรู้ ที่ จะใช้ ประโยนช์ จากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ง พัฒ นา
บุคลากรให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนาสร้างทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) ให้แก่
บุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมที่จะทางานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมไปถึงการให้ความรู้ ใน
เรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กับคนรุ่นเก่า หรือกลุ่ ม Baby Boomer ในองค์การ
เพื่อที่จะทางานและสื่อสารกับ Generation อื่นๆ ได้ ตลอดจนออกแบบโครงสร้างงานใหม่ วางแผน
กาลังคน และแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น
3. แนวโน้มเกี่ยวกับลักษณะของงาน
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ส่งผลต่อรูปแบบการทางานเปลี่ยนแปลงไป
เช่น จากเต็มเวลาในที่ทางาน เป็นการเปิดโอกาสให้มีกรอบเวลาทางานที่ยืดหยุ่น เกิดสภาพทางการ
ทางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา บุคลากรสามารถเลือกทางานในสถานที่ใดก็ได้ แม้แต่ที่บ้าน เมื่อ
การสื่ อ สารด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศก้ า วหน้ า และแพร่ ห ลายขึ้ น การใช้ ก ารสื่ อ สารทางไกล
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(Telecommuting) เช่น การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทาให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริงจากระบบ VDO
Conference ระบบประชุมบนเครือข่าย ระบบการค้าบนเครือข่าย และระบบ Tele-education
ก็มีการพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวาง ทาให้ การดาเนินธุรกิจขยายขอบเขตการทางานหรือดาเนิน
กิจกรรมได้ทุกหนทุกแห่ง และดาเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การใช้บุคลากร Part Time
สาหรับงานชั่วคราว และการใช้บริการจากภายนอกเข้ามาทาหน้าที่แทนในงานธุรการต่าง ๆ รวมทั้ง
งานด้านการจ้างงาน การฝึกอบรม การจัดสวัสดิการ ตลอดจนการจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทน
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทาให้บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย
นอกจากนี้ แนวคิดการทางานในลักษณะที่ ให้ความสาคัญของความยืดหยุ่นในการทางาน
(Work-Life Flexibility) ก็เป็นความท้าทายของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มาถึงพร้อมกับบุคลากรยุค
ใหม่และค่านิยมที่เปลี่ยนไป ทาให้คนทางานสามารถเลือกและค้น หาความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัว (Work Life Balance) ได้ตลอดเวลา เช่น บุคลากรอาจขอลาหยุด ทากิจกรรมที่ตนเองชอบได้
ช่วงหนึ่ง หรือกาหนดเวลาการทางานแบบยืดหยุ่น โดยมีการกาหนดช่วงเวลาเข้างานและเลิกงานที่
แตกต่างกันได้ ตามแต่บุคลากรจะสะดวก เพียงแต่ให้แต่ละวันครบตามจานวนชั่วโมงที่กาหนดไว้ โดยไม่
จาเป็นต้องทางานแบบ 8.00 – 17.00 น. องค์การต่าง ๆ อาจมีการจูงใจบุคลากรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสร้างระบบการทางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้บุคลากร
สามารถที่จะออกแบบและเลือกใช้ชีวิต รวมทั้งเลือกเวลาการทางานได้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นต้น
เมื่อมองแนวโน้ ม ของประเทศไทย จากผลการส ารวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัส ดิการของ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัวของพนักงาน เช่น การเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิการลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มสิทธิในการ
ลารูปแบบต่าง ๆ ที่มากขึ้นกว่าเดิม เช่น ให้มีการลาแต่งงาน ลาภรรยาคลอดบุตร บางแห่งให้ลาเพื่อช่วย
ภรรยาเลี้ยงลูกได้ใน 1 เดือนแรก รวมทั้งการลาเพื่อไปโรงเรียนลูก ลาเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบาย ฯลฯ
นอกจากนั้น ก็บริษัทจานวนถึง 30% ที่เริ่มมีนโยบายเรื่องของเวลาทางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่มีการ
กาหนดเวลาตายตัว เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถที่จะบริหารชีวิตของตนเองได้มากขึ้น ใครจะเข้า
ทางานกี่โมง ก็เปิดโอกาสช่วงเวลาเข้างานออกงานที่มีการเหลื่อมกัน อีกทั้งบางบริษัทยังเปิดโอกาสให้
พนักงานสามารถกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงานได้ ถ้าวันนั้นมีความจาเป็นในเรื่องของครอบครัวที่ต้อง
กลับไปรับผิดชอบ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า องค์การของไทยเริ่มให้ความสาคัญต่อเรื่องความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิ ตส่ ว นตัว ทั้งนี้ ก็เพื่อ ให้ บุ คลากรทางานกั บองค์ก ารอย่า งมีความสุ ขนั่นเอง อีกทั้ง ความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยเฉพาะ Generation Y ที่ต้องการเรื่องของการใช้ชีวิต
ส่วนตัวมากขึ้น ไม่ใช่ชีวิตมีแต่การทางานเหมือนคนรุ่นก่อนๆ ก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่ทาให้องค์การต่างๆ เริ่ม
ให้ความสาคัญต่อเรื่องของความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว กันมากขึ้น เพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลง
อะไร ก็จะทาให้องค์การดึงดูด และรักษาพนักงานกลุ่มนี้ได้ยากขึ้นไปอีก (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2014)
4. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมกับการสร้างความยั่งยืนขององค์การ
แนวคิ ด เรื่ อ งการสร้ า ง “ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร (Corporate Sustainability)” เป็ น
แนวคิดที่สาคัญในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดนี้เสนอว่าการเติบโตและผลกาไร
ขององค์การเป็นสิ่งสาคัญ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทาให้องค์การอยู่ รอดอย่างยั่งยืนได้ หากจะให้องค์การ
ธุรกิจดาเนินไปอย่างยั่งยืน องค์ก ารจาเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้วย (Sustainable Development) เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและ
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ความเป็นธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง
กิจกรรมขององค์การธุรกิจนั้นไม่เพียงจะต้องตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ขณะเดียวกัน
ต้องไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป กิจกรรมขององค์การควรคานึงถึงการกระจาย
ผลประโยชน์แก่คนในสังคมอย่างเสมอภาคกัน (Fairness) และมีส่วนส่งเสริมสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี
(Wellbeing) ของคนในสั งคม รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสั งคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550)
กล่ าวอีกนั ย หนึ่ งแนวคิดการสร้างความยั่งยืนขององค์การก็คือ การที่ธุรกิจต้อ งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
(Stakeholders) โดยผ่ านกิจ กรรมด้านความรับผิ ดชอบต่อสั งคม และอาจหมายรวมถึง การทาให้
บุ คลากรเป็ น คนเก่งและเป็ น คนดี ทาให้ องค์ การได้รั บการยอมรับจากสั งคม และสามารถเข้าถึ ง
ทรัพยากรสาคัญได้โดยไม่ถูกต่อต้านจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือทาให้องค์การสามารถเปิดตลาดใหม่ ๆ ได้
ทั้งนีน้ ักบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมการสร้างคุณค่าดังกล่าว ด้วยการกระตุ้นให้
บุคลากร ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งทางานร่วมกับผู้นาองค์การในการเสริมความ
แข็ ง แกร่ ง ด้ า นคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และการมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ให้ กั บ บุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ
ตลอดจนทางานในรูปแบบของ Corporate Human Resource Responsibility (CHRR) เช่น เพิ่ม
การจ้างงานคนในพื้น ที่ ทาให้ มาตรฐานการครองชีพและ รายได้ของคนในท้องถิ่นสู งขึ้น เป็นต้น
เพื่อให้องค์การก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะหากดาเนินการต่าง ๆ โดยขาดจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การทั้งด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
องค์การ
จิรประภา อัครบวร (2557) ได้ศึกษาแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศอาเซียนปี
พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่า ผลการสารวจแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของไทยมี ร ะดั บ แนวโน้ ม สู ง มาก โดยเหตุ ผ ลการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมก็ คื อ เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลั กษณ์ (Corporate Image) ขององค์ก าร ผ่ านการทากิ จกรรมการดูแลสิ่ งแวดล้ อม อันเป็ น
กิจกรรมที่บุคลากรในองค์การสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และยังเป็นโอกาสในการสร้าง
สัมพัน ธ์กับ ชุมชนในพื้น ที่ นอกจากยังพบว่า นี้การสร้างภาพลั กษณ์องค์การยังมีผลต่อการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรอีกด้วย และจากรายงานแนวโน้มช่องทางการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การเป็นช่องทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในการศึกษานี้
จากสภาวการณ์ที่กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
ของธุร กิจ ที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา ดังนั้นนัก บริห ารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับกระบวนการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการบริหารเชิงรุก ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การ มีความพร้อม
ในการเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว เพื่อการดาเนินงานอย่างยั่งยืนของธุรกิจ บนพื้นฐานของการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนของสังคมโดยส่วนรวม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก
จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ ที่เป็นความท้าทายและเป็น
แรงผลั กดันส าคัญที่ทาให้ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยน
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รูปแบบการบริหารงานเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก คือการเปลี่ยนรูปแบบงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ใหม่ โดยมีการเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์องค์การมากขึ้น มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาความสามารถใหม่ ๆ เช่น การเตรียมบุคลากรภายในองค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อย่างทันท่วงที หรือมีการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า แล้วเตรียม
วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้รองรั บ เพื่อเพิ่มความสามารถในการการแข่งขัน
และการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งนักทรัพยากรมนุษย์ จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ ชิ ง รุ ก ดั ง นี้ (Daft & Marcic, 2013; Noe, et al., 2012; Society for Human Resource
Management, 2012)
1. การดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงาน
เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent People) จะมีส่วนช่วยให้องค์การสร้างความ
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ซึ่ ง เกิด จากพนั ก งานที่ มี ความรู้ค วามสามารถซึ่ งองค์ ก ารอื่ นไม่ มี และใน
ตลาดแรงงานก็ มีจ านวนพนั กงานที่มีศักยภาพสู งไม่มาก (จิรประภา อัครบวร, 2556) การดึงดู ด
พนักงานที่มีศักยภาพสู งมาร่วมงาน จึงเป็นเรื่องที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องใช้ความพยายาม
อย่างมาก เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพสูงมักเป็นที่ต้องการขององค์การ และยากยิ่งนักที่องค์การใด
จะยอมปล่อยให้พนักงานที่มีศักยภาพสู งของตนลาออกไปอยู่กับองค์การอื่นได้ ดังนั้นถ้านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สามารถสร้างแรงดึงดูดใจผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาสมัครงานกับองค์การได้ ก็
จะมีโอกาสคัดเลือกมากขึ้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับแนวทางการสรรหาให้มีความเข้มข้น
ในเชิงของการสนับสนุนกลยุทธ์องค์ก ารทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น มีการเพิ่มช่องทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้หลากหลาย รวมทั้งสร้างโอกาสและทาสิ่งที่แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในการจ้างงาน ดังนี้
1) ให้ทุน การศึกษาและการทางาน (Scholarship Award) เพื่อช่ว ยแก้ไขปัญหาขาด
แคลนแรงงานในบางระดับ เช่น ช่างเทคนิค และช่วยให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางาน เกิดความ
ทุ่มเท ทางานกับองค์การนาน ๆ บุคลากรใหม่ที่รับเข้ามาจากการให้ทุนการศึกษา โดยมากแล้วก็มักจะ
เป็นกลุ่มที่เรียนเก่ง และมีแนวโน้มที่เชื่อได้ว่าจะสร้างผลงานที่เป็นเลิศได้ อย่างไรก็ตาม การมอบหมาย
งานให้คนเก่งกลุ่มนี้ทา ควรเป็นงานที่ท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทางาน จึงจะ
ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาในสายอาชีพของบุคลากรอย่างแท้จริง
2) การพัฒ นาหลั กสู ต รการศึ ก ษาร่ วมกั บสถาบั น อุด มศึก ษา/ มหาวิท ยาลั ย บรรษั ท
(Corporate University) โดยการสร้างหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบคือ การจัดให้มีการ
เรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) ณ สถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work
Integrated Learning: WIL) เพื่อการสร้างและฝึกฝนบุคลากรให้มีทักษะความสามารถพร้อมสาหรับ
การปฏิบั ติงานจริ ง และลดปั ญหาในการสรรหาระยะยาว รวมทั้ง ตอบสนองการฝึ กอบรมทักษะ
บางอย่างเป็นการเฉพาะทาง ตัวอย่าง เช่น
– ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทหลักในการดาเนินธุรกิจด้านการตลาดและการจั ดจาหน่ายของ
เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ได้ ก่ อ ตั้ ง สถาบั น การจั ด การปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ ขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น สถาบั น พั ฒ นา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเน้นการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานควบคู่กันไป
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– กลุ่ ม ร้ า นอาหาร ไมเนอร์ ฟู้ ด ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภั ฏ และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งจากระดับการฝึกงาน จนถึงหลักสูตรระยะสั้น (4 - 6 เดือน) หลักสูตร
ระยะยาว (1 - 2 ปี) โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนประสบการณ์การทางานที่ใช้ได้จริง ขณะเดียวกันก็ได้
เรียนรู้กระบวนการทางานที่ดีที่สุด และยังมีโอกาสได้บรรจุให้เข้าทางานอีกด้วย ด้วยความมือร่วมใน
รูปแบบดังกล่าว ก็ทาให้องค์การได้บุคลากรที่ดีมีคุณภาพ และมีความสามารถในการทางานเร็วขึ้น
3) การจัดให้เป็นแหล่งฝึกงานก่อนจบ (Internship) เนื่องจากการมีนักเรียน นักศึกษา
มาฝึกงาน เป็นช่องทางในการเลือกคนเข้ามาทางานในอนาคต และตอบสนองความต้องการทางานใน
ปัจจุบันในบางตาแหน่งงานขององค์การได้ เช่น งานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น การดูแล
เวปไซด์ เป็นต้น
4) การเข้ า ถึ ง แหล่ ง คนที่ มี ศั ก ยภาพสู ง (Talent Sourcing) เช่ น การรั บ สมั ค รและ
คัดเลือกนักศึกษาใกล้จบของสถาบันการศึกษา (Campus Recruitment) ซึ่งนักบริห ารทรัพยากร
มนุษย์ ต้องเน้นการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยอาจใช้วิธีติดต่อผ่านทาง
คณาจารย์ของสถาบั น และเริ่มรุกเข้าไปสรรหาตั้งแต่นักศึกษาเรียนชั้นปีที่ 3 และเสริมด้วยการให้
ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่มีศักยภาพ การให้โอกาสเข้ามาฝึกงานตั้งแต่กาลังเรียนและอาจพิจารณา
จ้างงานเมื่อเรียนจบ การเชิญผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ และ
บางองค์การมีการสรรหาไปไกลถึงมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศเพื่อทาบทามและสนับสนุนค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อผูกใจกันไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ควรปรับปรุงเครื่องมือ
การสรรหาเพื่อให้ทันกับยุคดิจิตอล และเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการความคล่องตัว และความรวดเร็วในการสื่อสาร รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการสรรหาอีกด้วย
เช่ น การสั ม ภาษณ์ ผ่ า น Application Online เช่ น Skype หรื อ Line หรื อ Facetime แทนการ
สัมภาษณ์ที่สานักงาน ป็นต้น
5) การสร้างแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) เป็นวิธีการสาคัญในการดึงดูดกลุ่ม
พนั ก งานให้ เ ข้ า มาท างานในองค์ ก ารและรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพให้ อ ยู่ กั บ องค์ ก ารนาน ๆ
(Edward, 2010) ด้ ว ยการสื่ อ สารภาพลั ก ษณ์อ อกไปยั ง กลุ่ ม เป้า หมายให้ เป็ น ที่ รู้จั ก เข้ า ใจ และ
มองเห็นคุณสมบัติดี ๆ ขององค์การ เช่น ด้านสถานที่ทางาน วัฒนธรรมองค์การ และผลประโยชน์
ตอบแทนที่ บุ ค ลากรจะได้ รั บ รวมทั้ ง ภาพลั ก ษณ์ ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข ององค์ ก าร (Good Corporate
Reputation) เช่น ชื่อเสียงขององค์การที่ทาคุณประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตร
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การสร้างแบรนด์นายจ้าง จะช่วยให้องค์การเข้าถึง
ผู้สมัครงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของการสร้างแบรนด์นายจ้างกับกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอด
ประสานไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
- การสื่อสารให้ทราบถึง ค่านิยมการทางาน นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในอาชีพและลักษณะงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ข้อมูลอย่างโปร่งใส มองเห็นภาพชีวิตการทางานและสามารถวางแผนอาชีพได้ตามความสนใจ
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- การนาเสนอข้อเท็จจริงของการทางาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ท้าทายและมีความภาคภูมิใจ
ที่ได้ร่วมงานกับองค์การ
- มีการสนับสนุนผู้มีผลงานดีทั้งในงานและการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรมการให้รางวัล
การยกย่องชมเชย เพื่อเสริมแรงจู งใจ มีการวางแผนเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) อย่างเป็น
ระบบ
- การนาเสนอให้เห็นภาพของความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็น
ปัจจัยประการหนึ่งที่คนทางานรุ่นใหม่ให้ความสาคัญ
การเป็นองค์กรที่ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาร่วมงานด้วย หรือ ‘Employer of Choice’ ได้กลาย
มาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในเชิงกลยุทธ์ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้ นนาจานวนมากของ
ไทย ตัวอย่างเช่น บริษัท แมคไทย จากัด ผู้บริหารแบรนด์ แมคโดนัลด์ ในประเทศไทย ได้รับรางวัล
“นายจ้างดีเด่นของประเทศไทย ประจาปี 2558” (Best Employer Thailand 2015) จากการสารวจ
โดยเอออน ฮิววิทร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็น
ธุรกิจบริการอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน
3 ครั้งในรอบ 10 ปี ด้วยแนวทางการสร้างสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การที่สามารถช่วยดึงดูดและรักษา
พนักงานที่มมี ีศักยภาพ และเป็นองค์ชั้นนาของประเทศไทยที่น่าร่วมงานด้วย
จะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์นายจ้างเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับองค์การไปสู่การเป็น
องค์การนายจ้างที่ผู้สมัครงานเลือกเข้าร่วมงาน อันเนื่องมาจากมีการบริหารจัดการที่ดีกับพนักงานใน
องค์การ องค์การจึงเจริญและพัฒนา ซึ่งเกิดมาจากความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์ก าร ทาให้ทุ่มเท
ทางานด้วยใจ คนที่มีศักยภาพจากภายนอกก็สนใจที่จะเข้าร่วมงานด้วย ทาให้สามารถดึงดูดคนมี
ศักยภาพเข้ามาทางานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง องค์การก็จะรักษาการเติบโตไว้ได้อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกนั้น หัวข้อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
จะต้องเชื่อมโยงกับ กลยุ ทธ์ทางธุร กิจ และสอดคล้ องกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถที่องค์การ
ต้องการ โดยพิจารณาจากความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) ความสามารถทาง
เทคนิ ค เฉพาะงาน (Functional Competency) และความสามารถด้ า นการบริ ห าร จั ด การ
(Management Competency) หลั ง จากนั้น จึ งเริ่ มด าเนิ นการวางแผนการฝึ กอบรมและก าหนด
โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานได้
อย่ างมีประสิทธิภาพและมีป ระสิ ทธิผลมากยิ่งขึ้น บุคลากรที่เข้ามาทางานกับองค์การจะต้องมีการ
วางแผนเส้ น ทางการพั ฒ นาเส้ น ทางสายอาชีพ (Career Path Development) อย่า งต่อเนื่ อง และ
เนื่องจากธุรกิจเองก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทางานก็ย่อมจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น
บุ คลากรเองก็ ต้องได้ รั บ การพัฒ นาอย่างต่ อเนื่องด้ว ยเช่ นกัน ด้ ว ยแนวคิดของการสร้างคุณ ค่า ของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดสู งสุดประโยชน์ต่อองค์การ โดยการพัฒนาคนเก่งคนดีให้สามารถสร้างคุณค่า
ให้กับตนเองและพัฒนาองค์การไปพร้อม ๆ กัน
นอกจากนี้รูปแบบของการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรุกจะเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางเดิม ๆ จากการวิจัยโดย Association of Talent Development (ATD) ซึ่งเป็นองค์กร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี
2014 – 2019 พบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการเรียนรู้ทเี่ น้นการ
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ผสมผสานทั้งการเรีย นรู้ในห้องเรี ยนและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในสัด ส่วน 70:20:10 ซึ่งเป็น
สัดส่วนของเวลา ทรัพยากรและงบประมาณที่ถูกใช้ไปในกระบวนการพัฒนาที่ผสมผสานกัน นั่นคือ การ
เรียนรู้ 70% จะเป็นการเรียนรู้ ด้วยตนเองจากการทางาน (On-the-job Training) 20% ถัดมา เป็น
การเรีย นรู้ จ ากการเรี ย นรู้ จากผู้ อื่น ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่ านพี่เลี้ ยง (Mentor) การให้ คาแนะนา
(Coaching) และ 10% สุดท้ายเป็นการเรียนรู้ด้วยการเข้าฝึกอบรม การฟังอภิปราย หรือการบรรยาย
การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ (Association of Talent Development, 2014)
ในส่วนของวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกนั้น ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้
การเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม วิธีการเรียนรู้เป็นแบบ e-learning หรือ
On-line Training ผ่ า นเครื่ องมื อ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ (Mobile Learning) เพิ่ ม มากขึ้น รวมทั้ ง การจั ด
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ใช้วิธีการสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
จากแนวโน้มของการเรียนรู้ข้างต้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับแนวทางในออกแบบ
การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ กับ บุคลากรในองค์ การ ด้ ว ยการวางแผนพัฒ นาบุค ลากร ออกแบบ
รูป แบบของการเรี ยนรู้ และเลื อกใช้เทคนิควิธีการให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว
3. การดูแลใส่ใจและรักษาบุคลากร
เนื่องจากมีการแข่งขันกันในการว่าจ้างบุคลากรมากขึ้น องค์การต่าง ๆ ต่างก็ต้องการคนเก่ง
ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาทางานด้ วย และไม่ต้องการที่จะเสียคนเก่ง เหล่านี้ไป แนวทางในการธารงรักษา
บุคลากรเชิงรุกนั้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจมองทางเลือกอื่นนอกจากผลตอบแทนในรูปแบบ
ของค่า ตอบแทนที่ เป็ น ตั ว เงิ น ให้ มากขึ้น อาทิ เ ช่น การให้ โ อกาสการเติ บ โตในหน้ า ที่ก ารงาน การ
มอบหมายหน้าที่การทางานที่มีความสาคัญ การฝึกอบรม และการให้คาชื่นชม และเพื่อให้สิ่งเหล่านี้
ประสบผลสาเร็จ นัก บริห ารทรัพยากรมนุษย์ ต้องสร้างความชัดเจนในการเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานและผลตอบแทน รวมทั้งผลการประเมินต้องสะท้อนถึงการให้ผลตอบแทนและความก้าวหน้า
ในสายอาชี พ ด้ ว ย นอกจากนี้ นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต้ อ งมี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
บรรยากาศในการทางานที่ดี การสร้างความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้ว ยกันเอง และระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ฯลฯ ซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ อ
การรักษาบุคลากร และกาหนดเป็นกลยุทธ์ในการธารงรักษาบุคลากร เพื่อจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด (Utilization of Human Resource) ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้จะเป็ นผู้ ที่พร้ อมทุ่มเทและเสียสละเพื่อความสาเร็จขององค์ก ารนั้น ๆ และผลั กดัน
องค์การให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง
4. การสร้างความผูกพันของบุคลากร
การสร้างความผู กพัน ของบุคลากรต่อองค์การ เป็น เครื่องมือ การบริห ารที่มุ่งเน้น ความ
ผูกพันในงานของบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรักษาคนดีมีฝีมือให้มีความจงรักภักดีไว้กั บองค์การ
เพื่อสร้างผลงาน และความก้าวหน้าในชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับองค์ก าร (Noe, et al., 2012)
ทั้งนี้ การสร้างความผู กพันให้ เกิดขึ้นได้ต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่อง ตั้งแต่การสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจในองค์การให้กับบุคลากรว่าองค์การมีพันธะสัญญาที่จริงใจในการสร้างระบบ
การงานที่ดีให้กับบุคลากร บุคลากรต้องได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
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การปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากองค์ก าร จนส่งเสริมให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการที่เป็นสมาชิก และ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ดี การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ จะช่วยให้บุคลากรเกิด
ขวัญกาลังใจ และร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มกาลังในการทางานให้ องค์การ
ฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ อันเนื่องจากว่า หากบุคลากรมีความผูกพันกับองค์การสูง
ก็ยิ่งทาให้ช่วยผลักดันองค์การให้บรรลุผลทางด้านธุรกิจสูงไปด้วยเช่นกัน
5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริห ารการเปลี่ ยนแปลงให้ประสบความสาเร็จนั้น จะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติ ค่านิยม ทักษะ ความรู้ความสามารถของคนในองค์การ เพื่อให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ นักทรัพยากรมนุษย์จึง มีบทบาทสาคัญที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเปลี่ย นแปลงในด้านต่าง ๆ ขององค์การในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Champion)
และเป็นนักออกแบบองค์การ (Organization Designer) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางาน กระบวนการท างาน และการใช้กิจ กรรมการบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ มาดาเนิน การช่ว ย
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Ulrich, 1997) รวมทั้งการวางแผนในระยะยาวและกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ ในฐานะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
และเตรียมการสาหรับบุคลากรขององค์การในทุกระดับให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การให้ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง (Ulrich
& Brockbank, 2005) และมีการบริหารเชิงรุกด้วยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทบทวนการปฏิบัติงานและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งต้องให้คาแนะนาด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งองค์การ
จะเห็ น ได้ว่า การบริ ห ารทรัพยากรมนุษย์ เชิงรุก เป็นเครื่องมือ ส าคัญที่มีส่ ว นทาให้ ให้ ทิศ
ทางการทางานของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ด้วยการพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่ทันสมัย เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
ขีดความสามารถสูง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ตลอดจนธารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้สึกรู้ผูกพันกับองค์การ รวมทั้งใช้กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงรุกในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
สรุป
จากสภาวการณ์ที่องค์การต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ทาให้
องค์ ก ารต้ อ งปรั บ ตั ว และค้ น หาวิ ธี ก ารท างานใหม่ ๆ เพื่ อ การสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้นัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งทาให้บทบาทของนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสร้างความพร้อมด้าน
ความสามารถของตนในการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกับทีมผู้บริหารในสายงานอื่น ๆ โดยความสามารถที่
สาคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ลูกค้า ตลาดสินค้าหรือการ
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บริ การ ตลาดแรงงาน คู่แข่ งขัน ฯลฯ ที่จะมีผ ลกระทบต่อการเตรียมแผนกลยุทธ์ข ององค์การ
เพื่อที่จะสามารถร่วมวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของ
องค์การ รวมทั้งแสดงบทบาทการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในฐานะเป็นผู้นาหน่วยงานการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HR Leader) ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจและตอบสนองความต้ อ งการของ
บุ คลากร (Employee Advocate) ช่ ว ยสนับสนุนให้ ผู้ บ ริห ารในสายงานทางานได้ง่า ยขึ้ น และมี
ประสิทธิผลที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงต้องมีความเชี่ยวชาญ
งานในหน้าที่ของตนเอง (Functional Expert) ยังต้องมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจขององค์การ
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่จึงจะสามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิง รุกและทาหน้าที่เป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจให้กับองค์การได้และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human
Capital Developer) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การและให้มีความพร้อมในการสนองตอบ
ต่ อ ปั ญ หาความท้ า ทายในองค์ ก ารที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ และเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ อนาคตที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงจะต้องผลักดันให้องค์การเดินหน้าต่อไป
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อาเภอ……………………………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์........................E-mail..............................................................................................................
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555 เลขที่ 980-8-07552-5
จานวนเงิน………………...........บาท
ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร
(............................................)
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (3 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
โปรดกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเป็นสมาชิกและสาเนาใบถอนเงินมาที่บัณ ฑิตวิทยาลั ย
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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วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น
วารสารวิชาการที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละนั ก วิ ช าการ และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการแก่ ส มาชิ ก
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กาหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับ พิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมต้นฉบับ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ
การวิจัยบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้
ตั ว พิ ม พ์ (Font) ชนิ ด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พิ ม พ์ ห น้ า เดี ย วขนาด A4 ความยาว
10-12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขีย น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูล วุฒิ การศึกษาสู งสุด ตาแหน่งและ
สถานที่ทางาน
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 คา
4. คาสาคัญ
5. ความสาคัญของปัญหา
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
7. วัตถุประสงค์การวิจัย
8. วิธีดาเนินการวิจัย
9. ผลการวิจัย
10. อภิปรายผล
11. ข้อเสนอแนะ
12. บรรณานุกรม
การจัดส่งต้นฉบับ จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จานวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ข้ อ คิ ด เห็ น ในบทความวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดทาจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ กองบรรณาธิ ก ารไม่ ส งวนสิ ท ธิ์
การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
ชื่อเรื่อง ภาษาไทยเข้ม)
.
เว้น 1 บรรทัด

ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ
เว้น 1 บรรทัด

.
ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง)

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1 ชือ่ -สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาไทย3
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1, ชือ่ -สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2, and ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3

เว้น 1 บรรทัด

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง)

1

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

เว้น 1 บรรทัด
เว้น 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
บทคัดย่อ
0.6 นิ้ว.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

ABSTRACT (ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
0.6 นิ้ว............................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
คาสาคัญ
................................................................................................................................................................
0.6 นิ้ว
.............................................................................................................................
.
0.6 นิ้ว
เว้น 1 บรรทัด

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK)
ความสาคัญของปัญหา
0.6 นิ้ว............................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
วัตถุประสงค์การวิจัย
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
วิธีดาเนินการวิจัย
เข้ม)
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
ผลการวิจัย
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
อภิปรายผล
................................................................................................................................................................
0.6 นิ้ว
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม)
ข้อเสนอแนะ
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK
บรรณานุกรม
เข้ม)
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................
0.6 นิ้ว ......................................................................................................................... ......
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
0.6 นิ้ว ............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
0.6 นิ้ว
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
หมายเหตุ
1. คาสาคัญคือ คาที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นคาที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ)
ตัวอย่าง
ชื่อเรื่อง
ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการทางาน
คาสาคัญได้แก่ ความพึงพอใจ การทางาน
ชื่อเรื่อง
คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ
ห้างสรรพสินค้า
คาสาคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ
2. วิธีดาเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น
4. จานวนหน้าของเนื้อหาของบทความที่ส่งไม่เกิน 12 หน้า
5. หมายเลข 1),2),3) ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และ
อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน
รูปแบบบรรณานุกรม
1. หนังสือ
สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (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). ข้าวกล้องและราข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสาร
อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41.
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ณรงค์ ศรีสุวรรณ, สุรพล เจริญพงศ์, และพิชัย วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่
จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน.
เอกสารวิชาการ
กองสารวจและจาแนกดิน 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). การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
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 อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.
งามชื่น คงเสรี. (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่
อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17).
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ไมตรี 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
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ)
3. คาสาคัญ
4. ความสาคัญของปัญหา
5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
6. วัตถุประสงค์การวิจัย
7. วิธีดาเนินการวิจัย
8. ผลการวิจัย
9. อภิปรายผล
10. ข้อเสนอแนะ
11. บรรณานุกรม
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่สาคัญ ๆ ด้วย
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า
หมายเหตุ :
การกาหนดรูปแบบบทความวิจัย สาหรับตีพิมพ์ 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 (ตามที่กาหนดในแบบฟอร์ม)

ขั้นตอนการดาเนินงานจัดทาวารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรับบทความ

รับเรื่อง

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและพิจารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก้

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน)

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

จบ
ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน
ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วัน)
ตรวจบทความที่ได้รบั การแก้ไขตามผูท้ รงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย
ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและจัดส่งโรงพิมพ์

เผยแพร่วารสาร

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

