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การพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาหรับนักศึกษาครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
DEVELOPING LEARNING CO-OPERATIVE BASED LEARNING WITH THE CONCEPT
OF FLIPPED CLASSROOM FOR ABILITY TO PROMOTE IN LOCAL CURRICULUM
DEVELOPMENT FOR TEACHERS STUDENTS FACULTY
OF EDUCATION SILPAKORN UNIVERSITY
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
Chanasith Sithsungnoen
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาหรับนักศึกษาครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่ 2.1) ผลการเรียนรู้
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2.2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2.3) ความสามารถใน
การนาหลักสูตรไปใช้ และ 2.4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ด าเนิ น การโดยใช้ รู ปแบบการวิ จั ย และพั ฒนา กลุ่ มตั ว อย่ างคื อ นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและภาษาอังกฤษ จานวน 31 คน ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 83.40 แบบประเมินความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แบบประเมินความสามารถในการนาหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ผลจากการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด
ห้ องเรี ย นกลั บ ด้ าน เรี ย กว่า “ A-TCIAPE” มี ขั้น ตอนดั งนี้ คื อ ขั้น ที่ 1 Ark and Answer ขั้น ที่ 2
Topic Selection ขั้น ที่ 3 Cooperative Planning ขั้นที่ 4 Implementation ขั้นที่ 5 Analysis
and Synthesis ขั้นที่ 6 Presentation of Final Report และ ขั้นที่ 7 Evaluation 2) ประสิทธิผล
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน พบว่า 2.1) ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับดี 2.2) ความสามารถของนักศึกษา ในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก 2.3) ความสามารถของนักศึกษาในการนาหลักสูตร
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ท้องถิ่นไปใช้อยู่ในระดับดีมาก และ 2.4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ “ATCIAPE” มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ABSTRACT
The objectives of this study were to 1) develop learning using Co-operative
Based Learning with the concept of a flipped classroom to enhance the ability of local
curriculum development for teacher students at the Faculty of Education, Silpakorn
University in the 462 201 Curriculum Development Course and 2) study the effectiveness
of learning using Co-operative Based Learning with the concept of a flipped classroom in
terms of 2.1) learning outcomes on the local curriculum development, 2.2) ability to
develop a local curriculum, 2.3) ability of curriculum implementation, and 2.4) students’
opinions towards the learning. This study was a research and development study. The
samples used in this study were 31 undergraduate students in the Faculty of Education,
Silpakorn University who are studying in the Department of Early Childhood Education and
English in academic year 2015 selected by using a purposive random sampling. The
instruments included a 30 item test on learning which has the confidence of 83.40, an
assessment form to assess the ability of local curriculum development, an assessment
form to assess the curriculum implementation and a questionnaire to ask students’
opinions towards the learning using Co-operative Based Learning with the concept of a
flipped classroom. The statistics used in the study were mean, standard deviation, and
content analysis.
The research results revealed that 1) the learning development using Cooperative Based Learning with the concept of a flipped classroom called "A-TCIAPE" had
the following steps: Step 1 Ask and Answer, Step 2 Topic Selection, Step 3 Cooperative
Planning, Step 4 Implementation, Step 5 Analysis and Synthesis, Step 6 Presentation of
Final Report, and Step 7 Evaluation, and 2) the effectiveness of the learning using Cooperative Based Learning with the concept of a flipped classroom were 2.1) learning
outcomes of students on the topic of the local curriculum development was at a high
level, 2.2) the ability of the students on the local curriculum development was at the
highest level in very aspects, 2.3) the ability of students to use the local curriculum was
at the highest level, and 2.4) students’ opinions towards the learning based on "A-TCIAPE"
was appropriate at a high level.
คาสาคัญ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ห้องเรียนกลับด้าน
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ความสาคัญของปัญหา
นับจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ.2542 โดยยึดหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ซึ่งมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปีของการปฏิรูปการศึกษาก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านนโยบายหลั กสู ตรการจั ดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้มาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาการวิจัยและพัฒนาและการมีส่วนร่วม
ของภาคีอื่นในการจัดการเรียนรู้เพราะนับแต่นี้ไปการศึกษาของประเทศจะต้องมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยน
โฉมหน้าใหม่ไปสู่การจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อ
ทาให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนาคือ ดี เก่ง และมีความสุข ปรากฏสัมฤทธิผล
โดยเฉพาะการจั ด การศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ใ นหมวด 4 มาตราที่ 22-26, 29-30 ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั ก ราช 2545
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลั กว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมาตรา
23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษามาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษากาหนดไว้ใน
หมวดที่ 5 และมาตราที่ 31 และ 37-40 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่จะเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาปริญญาตรี มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง จัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างผลงานใหม่ได้ สามารถ
ในการบริ หารจั ดการและการท างานเป็นทีม ใช้ภาษาในการสื่ อสารและใช้ เทคโนโลยี ได้ดี รวมทั้ งมี
คุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะที่ผลิตนักศึกษาเพื่อไปประกอบวิชาชีพครู
บุคคลที่กาลังจะเข้าสู่วิชาชีพครูจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลายสิ่ง
หลายอย่างเกี่ยวกับความเป็นครู เช่น เนื้อหาสาระที่จะต้องนาไปสอนนักเรียน ระเบียบวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับลักษณะวิชาต่าง ๆ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นครู การยึดถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน, 2557) รวมทั้งต้องมีความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพครูในสาระ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ มาตรฐานความรู้ด้านหลักสูตร เพราะหลักสูตรเป็นหัวใจหลักสาคัญของการจัดการ
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เรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาครูจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
การพัฒนาครู ต้องมุ่งเน้ นความครอบคลุ มทุกด้าน หมายความว่า จะต้องพัฒนาครูให้ เกิ ด
ความรู้ความชานาญทุก ๆ ด้าน เช่น มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนใหม่ ๆ สามารถใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ตามสภาวการณ์บ้านเมือง รวมทั้งความรู้เท่าทันกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน เป็นต้น โดยเฉพาะวิธีสอน ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจะพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ นั้นมี
หลากหลาย การจั ดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Co-operative) ก็เป็นวิธี การเรียนรู้ แบบหนึ่งที่เน้นใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็จร่วมกันของ
กลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม เช่น ทารายงาน ทากิจกรรม
ประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนทาหน้าที่สรุปความรู้เท่านั้น
แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทากิจกรรม
ต่าง ๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการสาคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544)
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิค การจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันทากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะ
ประสบความสาเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็น
กลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง นอกจากใช้วิธีสอนที่เป็นกระบวนการ หรือขั้นตอน การนา
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: 3R7C ก็มีความสาคัญเช่นกัน ข้อมูลออนไลน์
ที่มีในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ แนวคิดนั้นก็คือ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
Classroom) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน “เรียนที่บ้าน-ทาการบ้านที่
โรงเรียน” ปัจจุบัน กระแส “ห้องเรียนกลับด้าน” เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และในประเทศ
ไทยนี้ ชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยก็จะนาแนวคิด "ห้องเรียนกลับด้าน" มา
ใช้ด้วยเช่นกัน เป็นการนาสิ่งที่เดิมที่เคยทาในชั้นเรียนไปทาที่บ้าน และนาสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ทาที่
บ้านมาทาในชั้นเรียนแทน โดยยึดหลักที่ว่า เวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริง ๆ คือ เวลาที่เขาต้องการ
ความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่าง ๆ เพราะเขาสามารถศึกษา
เนื้อหานั้น ๆ ด้วยตนเอง ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และสารสนเทศต่าง ๆ ได้ เป็นการเข้าใกล้การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child-center education) มากขึ้น (วิทยา มานะวาณิช
เจริญ, 2559)
จากความส าคั ญของการจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ วิ ธี สอนแบบร่ วมมื อ(Co-operative
Based Learning) และแนวคิดห้ องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หากนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนก็จะสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอน ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ รับผิดชอบใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นให้นักศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นได้ และ
เมื่อได้พัฒนาหลั กสูตรได้แล้วสามารถน าหลักสูตรนั้นไปทดลองใช้จริงในสถานที่ศึกษา ก็ยิ่งจะทาให้
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นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติได้ สามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านหลักสูตรและการสอนไปพร้อม ๆ กัน
เพราะหลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานของครู เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษา เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาและเป็นเครื่องกาหนด
แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนานักศึกษาครู ของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความรู้ และความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นสาหรับนักศึกษาครู มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างไร
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) ผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษาอยู่ในระดับใด
2.2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษาอยู่ในระดับใด และ 2.3) ความสามารถ
ในการนาหลักสูตรไปใช้ของนักศึกษาอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาหรับนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ศึกษาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด
ห้ องเรี ย นกลั บ ด้า นในประเด็น ต่อไปนี้ 2.1) ผลการเรีย นรู้เรื่องการพัฒ นาหลั กสู ต รท้องถิ่น 2.2)
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และ 2.3) ความสามารถในการนาหลักสูตรไปใช้ และ
2.4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย 2558 จานวน 4
หมู่เรียน จานวน 68 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย 2558 จานวน 1
หมู่เรียน ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและภาษาอังกฤษ จานวน 31 คน ที่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
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ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) ความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และ 3) ความสามารถในการนาหลักสูตรไปใช้ และ 4) ความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. เนื้อหา รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจั ย ในภาคการศึกษาปลาย 2558 ระหว่างเดือน มีนาคม –
พฤษภาคม 2559 เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ ในหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร, พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น และการนาหลักสูตรไปใช้ และได้นาหลักสูตรไปใช้จริงในสถานศึกษา ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
พฤษภาคม 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ด าเนิ น การโดยใช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา ( Research and
Development) ที่ป ระยุกต์ขั้น ตอนการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional Design) ด้ว ย
วิธีการผสมผสานวิธี (Mix Method Research) โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยและรายละเอียด 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นการวิจัย (Research R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในรายวิชา
462 201 การพัฒนาหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1.2 การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา และคาอธิบายรายวิชาตามรายวิชา 462 201 การ
พัฒนาหลักสูตร
1.3 การศึก ษาวิเ คราะห์ แนวคิด การเรี ยนรู้ แบบร่ว มมื อ (Co-operative Based
Learning) และแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
2. ขั้น การพัฒนา (Development D1) เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แนวคิดการ
เรียนรู้ แบบร่วมมือ (Co-operative Based Learning) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
Classroom) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีดาเนินการดังนี้
2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ห นึ่งมาพัฒ นาเป็นร่างการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่
2.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
83.40
2.2.2 แบบประเมินความสามารถในการพัฒ นาหลักสู ตรท้องถิ่น มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 12 ข้อได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง คาอธิบาย
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รายวิชา ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ แหล่งการ
เรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน และการวัดและประเมินผล
2.2.3 แบบประเมินความสามารถในการนาหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ จานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้สอน 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) สื่อและ
สิ่งสนับสนุน 5) วัดและประเมินผล
2.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็ น ของนัก ศึกษาปริ ญญาตรี ที่มีต่ อการพั ฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดการเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีลักษณะเป็นมา
ตราส่ ว นประเมิน ค่า 5 ระดับ ใน 4 ด้ าน ได้แก่ 1) ด้านการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านสื่ อ และ
สารสนเทศ 3) ด้านบรรยากาศในการเรียน 4) ด้านวัดและประเมินผล
2.3. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
และความถูกต้องของเนื้อหา โดยใช้การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
และนาผลข้อเสนอแนะปลายเปิดของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
3. ขั้นการวิจัย (Research R2) เป็นขั้นการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ แนวคิดการเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ (Co-operative Based Learning) ร่ ว มกั บ แนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น (Flipped
Classroom) โดยผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงและพัฒนาให้
สมบูรณ์ก่อนการนาไปทดลองใช้จริง กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย 2558
จานวน 1 หมู่เรียน ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และภาษาอังกฤษ จานวน 31 คน ในระหว่าง
เดือน มีนาคม –เมษายน 2559 เป็นระยะเวลา 6 สั ปดาห์ ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการนาหลักสูตรไปใช้ โดยในการเรียนผู้วิจัยได้ร่วมกับนักศึกษาตั้งกลุ่ม
Face book ชื่อรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร สาหรับการลงคลิปวีดิโอ หรือสารสนเทศเกี่ยวกับ
หน่วยการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียน ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบด้านความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลั กสู ตร หลั กสู ตรท้องถิ่น และการนาหลั กสู ตรใช้เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลื อก จานวน 30 ข้ อ
หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้นักศึกษาได้ทาการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของกลุ่ม
ตนเอง ในช่วงเดือนเดือนเมษายน เมื่อสร้างหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตรเสร็จ ผู้วิจัยได้ทาการ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษา และได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเทศบาล 2
วัดเสนหา (สมัครผลผดุง) เพื่ อให้ นั กศึกษาได้ นาหลั กสู ตรที่พั ฒนาขึ้นไปใช้ ในสั ปดาห์ ที่ 3 ของเดื อน
พฤษภาคม 2559 และผู้วิจัยได้ทาการประเมินความสามารถในการนาหลักสูตรไปใช้ของนักศึกษา และ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
4. ขั้นการพัฒนา (Development D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลหลังการใช้จัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Based Learning) ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) โดยประเมินประเด็น ได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้ 2) ความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 3) ประเมินความสามารถในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น และ 4) ความคิดเห็น
ของนั กศึ กษา หลั ง การใช้ การจั ดการเรี ย นรู้ ตามแนวคิด การเรี ยนรู้แ บบร่ว มมื อ (Co-operative
Based Learning) ร่วมกับแนวคิด ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
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ผลการวิจัย
1. ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาหรับนักศึกษาครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “A-TCIAPE” มี 7
ขั้นตอน ดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 Ark and Answer เป็นการถาม-ตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ดู จากวีดิ ทั ศน์ และ
ร่วมกับอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ
ขั้นที่ 2 Topic Selection เลือกสาระท้องถิ่นที่จะทาการพัฒนาหลักสูตร แล้วกลุ่ม
จะแบ่งภาระงานออกเป็นงานย่อย ๆ ที่มีสมาชิก 4- 5 คน ร่วมกันทางาน
ขั้นที่ 3 Cooperative Planning นักศึกษาวางแผนร่วมกันวางแผนในการเขียนร่าง
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ภาระงานที่ทา และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยและองค์ประกอบ
ของหลักสูตรท้องถิ่นที่เลือก
ขั้นที่ 4 Implementation นั กศึ กษาด าเนิน งานตามแผนการที ่ว างไว้ใ นขั ้น ที ่ 2
กิจ กรรมและทัก ษะต่า ง ๆ ที ่น ัก ศึก ษาจะต้อ งศึก ษาควรมาจากแหล่ง ข้อ มู ล จากวี ดิ ทั ศ น์ สื่ อ
สารสนเทศต่าง ๆ website อาจารย์จะให้คาปรึกษากับกลุ่มพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการ
ทางานของนักศึกษาและช่วยเหลือให้คาแนะนา
ขั้ นที่ 5 Analysis and Synthesis นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการร่ า ง
หลักสูตรท้องถิ่น /ข้อมูลที่ได้รวบรวมในขั้นที่ 3 และวางแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อ
นาเสนอต่อชั้นเรียน อาจารย์และเพื่อน ๆ นักศึกษาร่วมกับวิพากย์ และเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข
ขั้ นที่ 6 Presentation of Final Report กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาน าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ที่
พัฒนาแล้ว ไปทดลองใช้จริงกับโรงเรียนร่วมพัฒนา อาจารย์เป็นผู้ประสานงาน และประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรร่วมกับครูประจาชั้นเรียน
ขั้นที่ 7 Evaluation อาจารย์แ ละนั กศึ ก ษาจะร่ ว มกั น ประเมิ น ผลงาน/หลั ก สู ต ร
ท้องถิ่นที่ถูกนาไปใช้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน/หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผล
เป็นเป็นกลุ่ม
2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ “A-TCIAPE” พบว่า
2.1) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 24.52 จากคะแนน 30 คะแนน
2.2) ความสามารถของนักศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 จากคะแนน 5 ระดับ
2.3) ความสามารถของนักศึกษาในการนาหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้อยู่ในระดับดีมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.66 จากคะแนน 5 ระดับ
2.4) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ“A-TCIAPE” มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 จากคะแนน 5 ระดับ
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อภิปรายผล
จากผลการพัฒ นาการจั ดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่ว มมือ ร่ว มกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาหรับนักศึกษาครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียน
กลั บ ด้ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “A-TCIAPE” มี 7
ขัน้ ตอน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 Ark and Answer ขั้นที่ 2 Topic Selection ขั้นที่ 3 Cooperative Planning
ขั้ น ที่ 4 Implementation ขั้ น ที่ 5 Analysis and Synthesis ขั้ น ที่ 6 Presentation of Final
Report และ ขั้นที่ 7 Evaluation ได้มาจากการประมวลสาระสาคัญของการบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ (Co-operative Based Learning) ที่มีนักวิชาการหลายคนได้เสนอไว้ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทางานกลุ่มด้วยความตั้งใจและ
เต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ทาให้งานของกลุ่มดาเนินไปสู่เป้ าหมายของงานได้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ซึ่งสอดคล้องกับ Slavin, Robert E. (1995) ที่กล่าวว่า เป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิก
กลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอน และช่วย
เพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรีย นรู้ ด้ว ย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการทางาน
ร่ ว มกั น คื อ เป้ า หมายของกลุ่ ม อี ก ทั้ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น (Flipped
Classroom) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ถูกพูดถึงมากในปัจจุบัน เพราะ Flipped Classroom
เป็นวิธีการสอนหนึ่งได้รับการอธิบายว่า เป็นวิธีที่ทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ซึ่งมีสโลแกนที่ว่า “เรียนที่บ้าน ทาการบ้านที่โรงเรียน” เป็นการเรียนวิชาที่บ้าน
ทาการบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้านโดยผ่านวีดีโอ บทเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
บนอินเทอร์เน็ต โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและ ICT แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิ ชาที่รับถ่ายทอด
มาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตทาให้เกิดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้แนะนา ช่วยเหลือชี้แนะหากมี
ข้อสงสัยสามารถปรึกษาครูและเพื่อนได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556) สอดคล้องกับสานักเลขาธิการสภา
การศึกษา (2556) และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) กล่าวในทานองเดียวกันว่า ครู
ไทยต้ อ งปรั บ กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Child-Centered) เน้ น การบู ร ณาการ
(Integration)โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวกใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี กระตุ้นให้
นักเรียนอยากรู้อยากเห็น ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม โดยครูเปิด
โอกาสให้กับนักเรียนโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ เน้นการสืบค้นและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อ
พัฒนาการคิดและสร้างสรรค์องค์ความรู้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวดี และณมน จีรัง
สุวรรณ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้
กิ จ กรรม WebQuest เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา ที่พบว่า รูปแบบการสอนมีความเหมาะสม
2. จากประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
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2.1) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับดี จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน นักศึกษาทาคะแนนเฉลี่ย 25.50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ที่
เรียกว่า “ A-TCIAPE” มีการจั ดการเรีย นรู้โ ดยใช้กระบวนการกลุ่ ม เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนมีการใช้
เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการพิจารณา สืบเสาะหาความรู้ สารวจ
ตรวจสอบข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ Bergmann Jonathan and Aron Sams (2012)
ได้กล่าวไว้ว่า การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่นักเรียนรู้จริง มี
ลักษณะเป็นห้องเรียนที่นักเรียนแต่ละคนเรียนบทเรียนของตน การใช้นักศึกษาได้ศึ กษาบทเรียนผ่าน
คลิปวีดิทัศน์ก่อนมาเรียน ทาให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัวมาก่อนจากบ้าน มีเวลาในการทากิจกรรม
มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน เพิ่มทักษะการจดบันทึกและการสื่อสาร
2.2) ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษา อยู่ในระดับดีมากทุก
ด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาได้ศึกษางานตัวอย่างจากสารสนเทศที่ผู้วิจัยได้แนะนาไปเช่น
ฐานข้อมูลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ทาให้นักศึกษาได้มีตัวหลักสูตรท้องถิ่นได้ศึกษา
และสามารถเขียนองค์ประกอบของหลักสูตรได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ปาเฮ
(2556) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า “ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น” เป็ น นวั ต กรรมและมุ ม มองหนึ่ ง ของตั ว อย่ า งจาก
ประสบการณ์จ ริ งที่เกิดขึ้ น ในวงการศึกษา เป็นวิ ธีการใช้ ห้ องเรี ยนให้ เกิ ดคุณค่า แก่เด็กโดยใช้ฝึ ก
ประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” และ
เป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
ให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่นามาใช้
2.3) ความสามารถในการนาหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ของนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และบรรยากาศการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละห้องที่นักศึกษาได้นาหลักสูตรท้องถิ่น
ไปใช้ พบว่า บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนสนุกสนาน นักศึกษาเตรียม เพลง เกม สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ ไปจานวนมาก และทางานเป็นทีมได้ดี ดังที่ Johnson and Johnson (1994) ได้ก ล่า ว
ไว้เ กี่ย วกับ กระบวนการเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ ว่า การที่สมาชิกในกลุ่มทางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน
มีการทางานร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทางานนั้น มีก ารแบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์
ข้อมูลต่าง ๆ ในการทางาน ทุกคนมีบทบาท หน้าที่และประสบความสาเร็จร่วมกัน สมาชิกทุกคน
จะได้รั บ ผลประโยชน์ และเป็ นความรั บ ผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ล ะบุคคล โดยมีการ
ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีความมั่นใจ
2.4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ “A-TCIAPE” มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านบรรยากาศในการเรียนที่มีความเหมาสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยให้นักศึกษาได้ทางานอย่างอิสระ มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
1. การใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แบบ “A-TCIAPE” ผู้ ส อนต้ อ งเลื อ กวี ดี โ อ/สารสนเทศให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาจากวีดีโอ/สารสนเทศก่อนเข้าชั้นเรียน
2. การใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ “A-TCIAPE” อาจารย์ต้องมีการตั้งเงื่อนไข และวางแผน
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และเกณฑ์การประเมินผลงาน ให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรก
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การวิ จั ย การจั ด การเรียนรู้ตามแนวคิดการเรี ยนรู้แ บบร่ ว มมือ ร่ว มกับแนวคิ ด
ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจัยโดยใช้แนวคิด ห้องเรียนกลับด้านกับเทคนิควิธีสอนอื่น ๆ เช่น วิจัยเป็นฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
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ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
โดยใช้แบบจาลอง CAPM
RISK AND RATE OF RETURN OF SECURITIES IN THE TOURISM AND
LEISURE SECTOR BY USING CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)
ชลวิช สุธัญญารักษ์
Chonlavit Sutunyarak
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้น จริงกับ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลั กทรัพย์ห มวดการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ และ 3) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวด
การท่องเที่ยวและสันทนาการกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคือ หลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ จานวน 6 หลักทรัพย์
ได้แก่ ASIA, CENTEL, DTC, ERW, LRH และ SHANG ทาการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 587 วันทาการ และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ก ทรั พ ย์ ทุ ก ตั ว ที่ ท าการศึ ก ษามี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ า ตลาด โดยมี
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ นั ก ลงทุ น ควรจะลงทุ น ซื้ อ มี 5 หลั ก ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ ASIA, CENTEL, DTC, ERW และ
SHANG โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าต่ากว่าที่ควรจะเป็น ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น
มีจานวน 1 หลักทรัพย์ คือ LRH
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the relationship between
rate of return and risk on securities in the tourism and leisure sector 2) to analyze
and compare between the actual rate of return and the expected rate of return on
securities in the tourism and leisure sector and 3) to analyze the comparison
between rate of return and risk on securities in the tourism and leisure sector, and
rate of return and risk on the Stock Exchange of Thailand (SET). The securities in this
study included ASIA, CENTEL, DTC, ERW, LRH and SHANG. The secondary data were
collected from January 1, 2013 to May 29, 2015 (587 official working days) and
analyzed by Capital Asset Pricing Model (CAPM).

14

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

The result of study found that the risk of all securities was higher than the
market. There were 5 securities including ASIA, CENTEL, DTC, ERW, and SHANG should
be invested by investors according to their undervalued stocks, while LRH was only
one security should not be made decision to invest according to its overvalued
stock.
คาสาคัญ
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน หลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
Keywords
Risk and Rate of Return, Securities in the Tourism and Leisure Sector
ความสาคัญของปัญหา
การออมเงินเป็นส่วนสาคัญที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อการ
พัฒ นาประเทศ ผู้ออมเงินเองก็คลายความกังวลใจในการใช้เงินในอนาคตได้ส่วนหนึ่ง การตัดสินใจ
เลือกออมเงินในทางใดทางหนึ่งนั้น ผู้ออมเงินมักพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมนั้นให้
ได้มากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ทางเลือกหนึ่งที่ผู้ออมเงินนิยมคือ การลงทุนทางการเงินเพื่อให้
ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ การซื้อตราสารหนี้ทั้ง
ของภาครัฐบาลและเอกชน และการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์
การลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นั้น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว การที่นักลงทุนตัดสินใจเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ใดก็ตามเพราะมีความเชื่อมั่นว่า
ธุรกิจนั้นจะสร้างผลกาไรและมีผลประกอบการที่ดี อันจะส่งผลดีต่อราคาหลักทรัพย์ และเงินปันผล
จากกาไรที่เกิดขึ้น นักลงทุนจึงมีอีกสถานะหนึ่งคือ เป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย ในทานองเดียวกัน นัก
ลงทุนตัดสินใจขายหลักทรัพย์ใด เพราะอาจต้องการกาไรจากการขาย หรือมีความเชื่อว่าธุรกิจนั้นไม่
สามารถสร้างผลกาไรที่ดีและอาจประสบปัญ หาในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งก็จะส่ งผลด้านลบต่อราคา
หลักทรัพย์และเงินปันผล เป้าหมายของนักลงทุนที่ สาคัญคือ ต้องการผลตอบแทนจากเงินที่ตนเอง
ลงทุน ได้แก่ ส่วนต่างราคาหุ้น เงินปันผล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการถือหุ้น เช่น สิทธิในการ
รับ หุ้ น เพิ่มทุน แม้ว่าการลงทุน ในหลั กทรัพย์จะมีความเสี่ ยง แต่นักลงทุนยังคงนิยมเลือกลงทุนอยู่
เพราะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลั กทรัพย์เป็นสิ่งจูงใจและให้ ผลประโยชน์มากกว่าการ
ลงทุนอื่น ๆ เช่น การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเป็น
การช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุน เพราะช่วยป้องกันการขาดทุนมูลค่าของเงินจากอัตราเงิน
เฟ้อได้อีกด้วย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545)
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ล งทุ น จะต้ อ งรั บ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ โดย
หลักทรัพย์ใดที่ให้ อัตราผลตอบแทนสูง จะมีระดับความเสี่ยงสูง ในขณะที่หลั กทรัพย์ใดที่ให้ อัตรา
ผลตอบแทนต่า จะมีระดับความเสี่ยงต่า ผู้ลงทุนจึงควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ให้ผ ลตอบแทน
สูงสุดในระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน หรือเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่เท่ากันในระดับ
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ความเสี่ยงที่ต่ากว่า ทั้งนี้หลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นกลุ่มหลักทรัพย์หนึ่งที่
น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็น อุตสาหกรรมหนึ่งที่ทารายได้หลัก
ให้กับประเทศไทย มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้มาจากการที่ประเทศไทย
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลดีต่อดัชนีราคาหลัก ทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ผู้วิจัยจึง
ทาการศึกษาหลักทรัพย์ในหมวดนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการได้อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการมีค่า
เป็นเท่าใด และหลักทรัพย์ใดในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการที่ควรตัดสินใจลงทุน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
3. เพื่อวิเคราะห์ เปรีย บเที ยบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลั กทรัพ ย์ห มวดการ
ท่องเที่ยวและสันทนาการกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บบจ าลอง Capital Asset Pricing Model: CAPM ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด โดย
ได้ทาการศึกษาหุ้นสามัญในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ของธุรกิจโรงแรมที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด จานวน 6 หลักทรัพย์
ได้แก่
ASIA
:
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
CENTEL
:
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
DTC
:
บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
ERW
:
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
LRH
:
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
SHANG
:
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ข้อมูลราคาปิด
ของหลักทรัพย์ทั้ง 6 ตัวในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 รวม
ระยะเวลา 587 วัน

16

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data)
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลที่รวบรวมมีดังนี้
1. ราคาปิดรายวัน จากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
เพื่อนามาคานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Ri)
2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
ถึงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 587 วัน เพื่ อนามาคานวณหาอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด (Rm)
3. อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงพฤษภาคม 2558 เพื่อใช้เป็นตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลของตลาดที่เก็บ
รวบรวมมา โดยนามาคานวณหาค่าอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และตลาด อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทา Regression เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของหลักทรัพย์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i

โดยที่ Pt
Pt-1

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

2. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ SET Indext
SET Indext-1

หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันทาการ t
หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันทาการก่อนหน้า t

3. คานวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: σ)
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โดยที่ Ri
หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i
Ri
หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ i
n
หมายถึง จานวนวันทาการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะได้รับ ความเสี่ยงจากการ
ลงทุน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ (Markowitz, 1964)
ประเภทที่ 1 ความเสี่ ย งที่ เป็ นระบบ (Systematic Risk) เป็ น ความเสี่ ยงที่ เกิด จากปั จจั ย
ภายนอกบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินการคลัง
ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถกาจัดออกไปได้
ด้วยการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นเพื่อลดความเสี่ยง
ประเภทที่ 2 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของ
หลักทรัพย์โดยไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่น เช่น การบริหารงาน การผลิต การตลาด เป็นต้น จัดเป็น
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ ละธุรกิจ นักลงทุน
จึงขจัดได้จากการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่น
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 ตัว แปรส าหรับ วัด ความเสี่ ย งของหลั ก ทรัพ ย์ของกิ จการเที ย บกับ หลั กทรัพ ย์ทั้ งหมดในตลาด
หลักทรัพย์
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โดยที่ COVi,m หมายถึง ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ i และอัตราผลตอบแทนของตลาด
7. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (Risk Free rate: Rf) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.27 %
8. คานวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i หรือ E(Ri) โดยใช้แบบจาลอง
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังสูตรต่อไปนี้ (Elgers and Clark, 1980)
E(R i ) = R f +  i (R m - R f )

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
และอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด
หลักทรัพย์
SET Index
ASIA
CENTEL
DTC
ERW
LRH
SHANG

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (%)
0.0159
0.0347
0.0918
0.0750
0.0250
-0.0118
0.1112

ความเสี่ยง (%)
1.0480
2.3467
2.6922
2.2789
2.4666
2.3092
2.4522

ที่มา: จากการคานวณ
จากตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณ พบว่ามีจานวน 5 หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีเพียงหลักทรัพย์เดียวคือ LRH ที่มีอัตราผลตอบแทนต่ากว่าตลาด มีค่า
เท่ากับ -0.0118 % ในขณะที่หลักทรัพย์ทุกตัวมีความเสี่ยงสูงกว่าตลาด และเมื่อเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนกับความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ดังแสดงในภาพที่ 1 จะพบว่าทุกหลักทรัพย์มีอัตรา
ความเสี่ยงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับทั้งสิ้น
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและ
สันทนาการกับอัตราผลตอบแทนของตลาด
จากภาพที่ 2 อั ตราผลตอบแทนของตลาดมี ค่ าเท่ ากั บ 0.0159 % มีห ลั กทรัพ ย์ ที่ มี อัต รา
ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด จานวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ ASIA, CENTEL, DTC,
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ERW และ SHANG และมีจานวน 1 หลักทรัพย์ คือ LRH ที่มีอัตราผลตอบแทนต่ากว่าตลาดและติด
ลบ โดยทั่วไปแล้วหลักทรัพย์ใดที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ากว่าตลาดไม่ควรลงทุน

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและ
สันทนาการกับความเสี่ยงของตลาด
จากภาพที่ 3 เส้นแสดงความเสี่ยงของตลาดมีค่าเท่ากับ 1.0480 % หลักทรัพย์ทุกตัวมีค่า
ความเสี่ยงสูงกว่าตลาดทั้งสิ้น ได้แก่ ASIA, CENTEL, DTC, ERW, LRH และ SHANG

ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเบต้าของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
จากภาพที่ 4 มีจานวน 2 หลักทรัพย์ คือ CENTEL และ ERW ที่มีค่าเบต้ามากกว่า 1 และมี
ความสัมพัน ธ์เป็นบวก ซึ่งแสดงว่าผลตอบแทนที่ได้จากหลักทรัพย์นั้นจะมากกว่าผลตอบแทนของ
ตลาด และผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของ
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ตลาด หรืออีกนัยหนึ่ง คือหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน
จัดเป็นหลักทรัพย์เชิงรุก (Aggressive Stock)
ในขณะที่มีจานวน 4 หลักทรัพย์คือ ASIA, DTC, LRH และ SHANG ที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1
และมีความสัมพันธ์เป็นบวก ซึ่งแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นจะน้อยกว่าผลตอบแทนของ
ตลาด และผลตอบแทนของหลั กทรัพย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของ
ตลาด หรืออีกนัยหนึ่ง คือหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าความเสี่ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน
จัดเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ (Defensive Stock)
ตารางที่ 2 ค่าความเสี่ยงทั้งหมดประกอบด้วยค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ
หลักทรัพย์
ASIA
CENTEL
DTC
ERW
LRH
SHANG

ค่าความเสี่ยง
ทั้งหมด
5.5068
7.2481
5.1933
6.0839
5.3325
6.0132

ค่าความเสี่ยงที่
เป็นระบบ
0.5945
2.0303
0.2417
1.7835
0.7893
0.2510

ค่าความเสี่ยงที่
ไม่เป็นระบบ
4.9123
5.2179
4.9516
4.3004
4.5432
5.7622

ที่มา: จากการคานวณ
จากตารางที่ 2 มีจานวน 4 หลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบมีค่าน้อยกว่า 1 คือ ASIA,
DTC, LRH และ SHANG แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาด และมีสัดส่วน
การเปลี่ยนแปลงที่น้ อยกว่าตลาด ตรงกันข้ามจะมี 2 หลักทรัพย์ที่มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบมีค่า
มากกว่า 1 คือ CENTEL และ ERW แสดงว่าหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาด
และมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าตลาด

22

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และการตัดสินใจ
ลงทุนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
หลักทรัพย์
ASIA
CENTEL
DTC
ERW
LRH
SHANG

อัตราผลตอบแทนที่ อัตราผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริง (%) (Ri) คาดหวัง (%) E(Ri) การตัดสินใจลงทุน
19.9849
53.8153
40.5898
14.6217
-6.7870
55.9374

0.6116
-0.7947
1.2126
-0.6024
0.3591
1.1923

ควรลงทุน
ควรลงทุน
ควรลงทุน
ควรลงทุน
ไม่ควรลงทุน
ควรลงทุน

ที่มา: จากการคานวณ
เมื่อนาอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามทฤษฎี CAPM มา
เปรียบเทียบกัน หลักทรัพย์ที่นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนนั้นจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ Ri > E(Ri) จาก
ตารางที่ 3 พบว่ า มี จ านวน 5 หลั ก ทรั พ ย์ คื อ ASIA, CENTEL, DTC, ERW และ SHANG 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 1 หลักทรัพย์ คือ LRH ที่นักลงทุนไม่ควรตัดสินใจลงทุน
ซื้อ แต่ ควรจะตัด สิ น ใจขาย เพราะเป็ น หลั กทรัพ ย์ที่ มีราคาสู งกว่าที่ ค วรจะเป็ น (Overvalued) มี
แนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลดลง
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ตามตัวแบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์นั้น มีหลักทรัพย์ที่นักลงทุนควร
ลงทุ น จ านวน 5 หลั ก ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ ASIA, CENTEL, DTC, ERW และ SHANG และมี เ พี ย ง 1
หลักทรัพย์ที่ไม่ควรลงทุน ได้แก่ LRH ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ต่อยศ สุดมี และกิตติพันธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน และการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการโดยใช้แบบจาลอง CAPM ที่พบว่าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ LRH
เนื่ องจากเป็ น หลักทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ณ
ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเส้นตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ LRH
ยังมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ากว่าตลาดอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของของ ต่อยศ สุดมี และ
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และแปลความหมายตามค่าที่ได้จากแบบจาลอง CAPM
ซึ่งมีการศึกษาตัวแปรบางตัวเท่านั้น ยังมีอีกหลายตัวแปรที่ไม่ได้นามาศึกษา ดังนั้นเพื่อความแม่นยา
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ของข้อมูลจะต้องมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น นโยบายด้านการเงินการคลัง ภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การลงทุนของรัฐ บาล และนโยบายการบริห ารงานของบริษัทที่ผู้ล งทุน
ต้องการจะเข้าไปถือหุ้ น รวมทั้งทาการวิเคราะห์ เพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ ราคาหลั กทรัพย์แบบ
Arbitrage Pricing Theory, การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย พื้ น ฐาน, การวิ เคราะห์ ท างเทคนิ ค รวมถึ ง การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย เป็นต้น
2. การศึกษาควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัท และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เฉพาะตัวธุรกิจนั้นด้วย เพื่อได้ข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรท าการศึก ษาวิเคราะห์ ก ารลงทุ น ในหลั กทรัพ ย์ ก ลุ่ ม อื่ น ๆในตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย เพื่ อที่ จ ะใช้เป็ น แนวทางในการพิ จารณาตัดสิ นใจกระจายการลงทุน หลั กทรัพ ย์กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
4. ผลการวิจัยที่ได้เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลในอดีตที่นามาใช้คานวณสาหรับการพยากรณ์ใน
อนาคต นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อาจทาให้ผลลัพธ์จากการ
คานวณแตกต่างกัน
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การสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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หลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการประถมศึกษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียน
สะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน
เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรีย นที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการ
เขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร ที่เรียน
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 2)
แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเรื่อ งมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์เนื้อหา และ t-test แบบ Independent
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.29/89.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน
มีเกณฑ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

25

3. ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวั ด ชั ย พฤกษมาลา
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับ ภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกด
ไม่ ต รงตามมาตรา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยภาพรวมเห็ น ด้ ว ยมาก
(X̅ = 2.90, S.D. = 0.30)
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop the Thai word spelling
exercise in combination with cartoons for third grade students and to be effective as
be 80/80 criterion, 2) to compare learning achievement of a development of writing
Thai word spelling exercise in combination with cartoons for third grade students
before and after learning, and 3) to investigate student’s opinions towards learning
activities after using the development of writing Thai word spelling exercise in
combination with cartoons for third grade students. The sample group studies used in
this study were 30 students from Wat Chaiyaprueksamala School in the first semester
of 2015 academic year by Simple Random Sampling and used the school was random
unit. The instruments used in study were 1) lesson plan of Thai word spelling, 2) the
exercise of Thai word spelling in combination with cartoons, 3) The test of Thai word
spelling ability, and 4) Student’s opinions learning writing Thai word spelling by using
the exercise in combination with cartoons. Data were analyzed by using the statistic
of Mean, Standard deviation, and content analysis and independent t-test.
The research findings were as:
1. The development of writing Thai word spelling exercise in combination
with cartoons for third grade students was 91.29/89.33. It showed that the
development of writing Thai word spelling exercise in combination with cartoons for
third grade students was higher effective than criteria.
2. Achievement of students using the development of writing Thai word
spelling exercise in combination with cartoons for third grade student was higher than
the pre-test at level of statistical significance .05
3. Student’s opinions towards learning writing skill by using the development
of writing Thai word spelling exercise in combination with cartoons for third grade
students were appropriate in a good level. (X̅ = 2.90, S.D. = 0.30)
คาสาคัญ
การสร้างแบบฝึกที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน
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ความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากทักษะการเขียนนับว่าเป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าทักษะอื่น ๆ เพราะผู้ที่จะ
เขียนได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่ฟังมาก อ่านมาก มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง พร้อมทั้งยังสามารถ
เลือกใช้ถ้อยคา สานวนมาเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องและสละสลวย (สนิท สัตโยภาส, 2545)
และการเขียนสะกดคาให้ถูกต้องนั้นถือเป็นปัจจัยหลักที่ควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก เพราะการ
เขียนสะกดคาผิดจะเป็นผลให้ความหมายของคา ๆ นั้นเปลี่ยนไป ทาให้การสื่อสารไม่ตรงกันและไม่
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังที่ ผดุง อารยะวิญญู (2546) ได้กล่าวถึงงานเขียนที่ดีว่า ผู้เขียน
จะต้องนาคาในภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักภาษาไทยตลอดจนเขียนสะกด
คาได้ถูกต้อง หากสะกดผิดความหมายก็ผิดไปด้วย การเขียนให้ถูกต้องนั้นจะต้องใช้การฝึกฝนในการ
สะกดคา เนื่องจากการเขียนสะกดคาเป็นพื้นฐานที่จาเป็นที่จะเขียนให้เป็นประโยคหรือเรื่องราวนั้น
ต้องเริ่มจากการฝึกสะกดคาให้ถูกต้องก่อน
หากกล่าวถึงสาเหตุของการเขียนสะกดคาผิดนั้น อรทัย นุตรดิษฐ์ (2540) ได้ศึกษาปัญหา
การเขียนสะกดคาผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนเขียนสะกดคาผิดเนื่องจากมี
ประสบการณ์มาผิด นั กเรียนเกิดความสับสนในเรื่องเสียงที่อ่าน เสียงพูด กับตัวอักษรที่ใช้เขียน ซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของวรรณี โสมประยูร (2544) และวิลาวัณย์ สุภิรักษ์ (2550) ว่าสาเหตุของ
การเขียนสะกดคาผิดนั้นมาจากการไม่ทราบความหมายของคา การใช้แนวเทียบผิด การออกเสียงผิด
มีประสบการณ์ผิด และการไม่รู้หลักเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจาการขาดการสังเกต ขาด
การฝึกฝน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษายังไม่ดีพอ ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการ
แก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสาคัญโดยตรงที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่นักเรียน
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาการเขียนสะกดคาและมีความต้องการที่จะมุ่ง
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากครูวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยพฤษมาลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า
นักเรียนยังคงเขียนสะกดคาผิดทั้งในเรื่องสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และตัวสะกดบ่อยครั้ง ผู้วิจัยจึง
ได้ ทาการทดสอบเพื่อ หาผลสั ม ฤทธิ์ใ นเรื่ องการเขีย นสะกดคา และหลั งจากทดสอบนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเขียนสะกดคาผิดในเรื่องของการเขียนสะกดคา
คาที่ไม่ตรงตามมาตราอยู่ในระดับที่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.56 ซึ่งมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนั้นมี
ทั้งสิ้น 9 แม่ ได้แก่ แม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด) แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่เกย และแม่เกอว
ซึ่งมาตราตัวสะกดทั้ง 8 แม่ แบ่งออกตามลักษณะของมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเพียง
ตัวเดียว มี 4 แม่ ได้แก่ แม่กง แม่เกย แม่กม และแม่เกอว ส่วนมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราและไม่ ต รงตามมาตรา มี 4 แม่ ได้ แ ก่ แม่ ก ก แม่ ก บ แม่ ก น และแม่ ก ด (กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั้นมีจานวนตัวสะกดใน
แต่ละแม่มากกว่า 1 ตัว ดังนั้นนักเรียนอาจจะสับสนในการเขียนสะกดคาได้ ดังที่ ประญัติ บุตรมาลา
(2548) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งการทดลองใช้ แ บบฝึ ก ทั กษะค าคล้ อ งจองประกอบเพลง สาระการเรี ย นรู้
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ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
เนื่องจากนักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถจาแนกได้ว่าตัวสะกดแต่ละมาตรามีตัวสะกดใดบ้าง จึงทาให้
นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ค าที่ มี ตั ว สะกดตั ว ใด สั ม ผั ส คล้ อ งจองกั บ ค าที่ มี ตั ว สะกดใด
โดยเฉพาะคาที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา จะเป็นเรื่องที่มีปัญหามากสาหรับนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรมี
การพัฒนาทักษะในด้านการเขียนสะกดคาด้วยตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราอันได้แก่ แม่กก แม่กบ แม่
กน และแม่กด
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยพบว่าผลการวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาการเขียนสะกดคาผิดได้
ดีวิธีหนึ่ง คือ แบบฝึก โดยแบบฝึกเป็นนวัตกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิด ของ กันต์ดนัย วรจิติพล (2542) ว่า แบบฝึกช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ทักษะทางภาษาที่คงทน ช่ว ยลดภาระให้ครูและทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามารถทบทวนสิ่ ง ที่ เ รี ย นไปแล้ ว ได้ ด้ ว ยตนเอง และทราบถึ ง
ความก้าวหน้ าในการเรี ย นของตน ซึ่งสอดคล้ องกับ การศึ กษาวิ จัยของ กรวิการ์ รื่นรมย์ (2543)
รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสานักงานการศึกษาจังหวัดระยอง และวงเดือน แสงผึ้ง (2550) ศึกษา
เรื่องการพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคาโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พบว่า แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้า นการเขียนและยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย หากนักเรียนได้ฝึกฝนบ่อย ๆ ย่อมจะทาให้เกิดทักษะทางภาษา
ดีขึ้น
นอกจากแบบฝึ กจะมีส่ ว นช่ว ยในการพัฒ นาการเขียนสะกดคาแล้ ว แนวทางส าคัญอีก
ประการที่จะช่วยส่งเสริมให้แบบฝึกน่าสนใจและดึงดูดใจผู้เรียนมากขึ้นก็คือ การใช้ภาพการ์ ตูน ดังที่
หทั ย ตั น หยง (2539) กล่ า วเกี่ ย วกั บ การ์ ตู น ไว้ ว่ า หนั ง สื อ เรี ย นส าหรั บ เด็ ก ประถมศึ ก ษาต้ อ งมี
องค์ประกอบสาคัญทั้งด้านรูปภาพ โครงสร้างเนื้อหา แก่นสาระ การจูงใจ การสร้างฉากและตัวละคร
และที่สาคัญที่สุด คือ ภาพ ซึ่งภาพจะเป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจ ความสนใจ ความตื่นเต้น ความสวย
สดงดงาม ทั้งนี้กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ยังได้สารวจความสนใจและรสนิยมของเด็ก
และเยาวชน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาชอบอ่านการ์ตูนมากที่สุด อีกทั้งคนในแวดวงหนังสื อ
สาหรับเด็กต่างก็ยอมรับว่า “การ์ตูนอยู่คู่กับเด็ก” ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนโทรทัศน์ ภาพยนตร์การ์ตูน และ
หนังสือการ์ตูน ทั้งที่อยู่ในแบบหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารและการ์ตูนเล่ม ล้วนแล้วแต่ได้รับการ
ต้ อ นรั บ อย่ า งปรี ดิ์ เ ปรมจากผู้ ดู ผู้ อ่ า นในวั ย เยาว์ ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความเ ห็ น ของพะนอม
แก้ว กาเนิ ด (2533) ได้ก ล่ าวว่า หนังสื อการ์ตูนนั้นมี เอกลั กษณะที่เด่น อยู่แล้ ว เรื่องการให้ ความ
สนุกสนาน เข้าใจไม่ยาก เป็นสื่อที่ทุกชาติสามารถเข้าใจ อย่างไรก็ตามได้เสนอแนะว่าควรจะมีบทบาท
อื่นเพิ่มขึ้นด้วยในอีกหลายด้าน อาทิ เป็นสื่อการศึกษาให้ความรู้ ความคิด คุณธรรม ตลอดจนเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้อ่านได้ อี กทั้ง ซาร่าห์ ฟิลิปส์ (2545) กล่าวว่า ภาพการ์ตูนเป็น
สื่อการเรียนรู้มิติใหม่ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภาพการ์ตูน

28

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

นั้นสามารถแยกแยะรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนจึงได้รับการกระตุ้นให้ถ่ายทอดความคิด
จินตนาการได้อย่างหลากหลายและง่ายดาย
จากแนวคิดเกี่ยวกับภาพการ์ตูนข้างต้นนั้น กล่าวได้ว่าภาพการ์ตูนเป็นสิ่งกระตุ้นและดึงดูด
ความสนใจของผู้ เรี ย นได้ ดี ดังนั้ น จึ งได้มีผู้ ทาการศึ กษาวิจัย โดยใช้ภ าพการ์ตู นประกอบกันอย่า ง
แพร่หลาย เช่น การวิจัยของ สุพิมล ทรงประดิษฐ์ (2543) ที่ใช้ภาพการ์ตูนประกอบบทเรียนซ่อมเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตรวจ จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า คะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ
บทเรี ย นมี ผ ลการเรี ย นดี ขึ้ น และผลการวิ จั ย ของสระศรี ภิ ร มย์ โ ยธี (2547) จากการพั ฒ นา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อการเรียนรู้ ผลปรากฏว่าการสอน
โดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนตามปกติ
จากปัญหาของการเขียนสะกดคาไม่ถูกต้องและความสาคัญของแบบฝึกและภาพการ์ตูนที่
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้นได้นั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบ
ฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 ที่กาหนดหรือไม่
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียน
สะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้หรือไม่
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน
ระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ ตู น เพื่ อ พั ฒ นาการเขี ย นสะกดค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตรา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ แ บบฝึ ก ร่ ว มกั บ ภาพการ์ ตู น เพื่ อ
พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชาย-หญิ ง ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา จานวน 2 ห้อง รวม
64 คน
2. กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา จานวน 1 ห้อง รวม 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคาที่ไม่ตรงตามมาตรา และ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา จานวน 4 แผน
2. แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเรื่องการเขียนสะกดคาที่ไม่ตรงตามมาตรา จานวน 4 ชุด
3. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องตัวสะกดที่ไม่ตรงตาม
มาตราจานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5. ขั้นตอนดาเนินการทดลอง
1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก จานวน 20 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0
คะแนน
2. ดาเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นควบคู่กับแบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ ตู น เริ่ มดาเนิ น การทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สั ปดาห์ ล ะ 2 คาบ เป็ น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 10 คาบ รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่าง
6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ของแผนการจัดการเรียนรู้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence:
IOC) พบว่า ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนั้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ 1.00
2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยดาเนินการหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึก 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การทดลองแบบรายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพ 77.50/78.88
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิทธิภาพ 80.14/80.74 และขั้นตอนที่ 3 การทดลอง
ภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.17/81.56
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3. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องตัวสะกดที่ไม่ตรงตาม
มาตรา โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) 0.20
– 0.73 และค่าความเที่ยง (Reliability) 0.91 จากผลการทดลองได้ค่าความเที่ยง (Reliability) KR20 = 0.9391
4. เปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ใ นการท าแบบทดสอบก่ อนเรีย นและหลั งเรี ยน โดยใช้ การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test
ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่
มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2 (80/80) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายการประเมิน
E1
E2

ผลการวิเคราะห์ E1 / E2
91.29
89.33

เกณฑ์ประสิทธิภาพ
80
80

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนทาใบงานระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ
91.29 และร้อยละของคะแนนที่นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 89.33 ซึ่ง แสดงว่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 91.29/89.33 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80
ผลปรากฏว่า แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึ ก
ร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรีย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลั งเรียน โดยใช้แบบฝึ ก
ร่ ว มกั บ ภาพการ์ ตู น เพื่ อ พั ฒ นาการเขี ย นสะกดค าที่ มี ตั ว สะกดไม่ ต รงตามมาตรา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มทดลอง
การทดสอบก่อนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

N

X̅

30
30

12.87
26.80

S.D.
4.08
2.79

t-test

Sig

17.62

0.05
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จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.87 (X̅ = 12.87) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.08 (S.D. = 4.08) และหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.80 (X̅ = 26.80) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.79 (S.D. = 2.79)
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึ กร่ว มกับภาพการ์ตูนเพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
หัวข้อ
1. ด้านภาพการ์ตูน
2. ด้านการจัดรูปเล่ม
3. กิจกรรมในแบบฝึก
4. ด้านการใช้ภาษา

X̅
2.95
2.84
2.87
2.90

S.D.
0.19
0.41
0.32
0.30

จากที่ตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความเห็นโดยรวมที่ระดับมากในด้านภาพการ์ตูน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 (X̅ = 2.95) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 (S.D. = 0.19) รองมา
คือด้านการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.90 (X̅ = 2.90) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30
(S.D. = 0.30) ด้ า นกิจ กรรมในแบบฝึ ก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 2.87 (X̅ = 2.87) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.32 (S.D. = 0.32) ด้านการจัดรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.84 (X̅ = 2.84) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 (S.D. = 0.41) ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.29/89.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ และนาข้อมูลที่
ได้ศึกษามาพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเนื้อหา ด้านการสร้างแบบฝึก และด้านภาพการ์ตูน เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับวัย ระดับความรู้ และความสนใจของผู้เรียน โดยจะกล่าวเป็นหัวข้อดังนี้
ด้านภาพการ์ตูน ภาพการ์ตูนที่ผู้วิจัยใช้ในแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียน
สะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้นเป็นภาพการ์ตูนที่มี
สีสันสดใส สามารถใช้แทนพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราในมาตรตราต่าง ๆ ได้ดี สื่อ
ความหมาย และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงทาให้ ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน
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กระตุ้น ให้มีความอยากที่จ ะเรี ย นรู้ และศึกษา ดังที่ ประเสริฐ ผลิ ตผลการพิมพ์ (2545) กล่ าวไว้ว่า
การ์ ตูน นั บ ว่ามีอิท ธิพลกับ เด็กมาก เพราะเป็นโลกใบใหม่ใบแรกที่ เด็ก ๆ จะได้เ รียนรู้ นอกจาก
บทเรี ย นในห้ องเรี ยนและคาพร่ าสอนของผู้ ปกครอง ด้ว ยการ์ตูนมีความง่ายในการเข้าใจ ทั้งยังมี
รูปภาพประกอบที่สวยงาม เสน่ห์ของภาพลายเส้นการ์ตูนที่ดู สนุก มีอารมณ์ขัน มีเรื่องราวที่ตื่นเต้น
เร้าใจและกระตุ้นจินตนาการได้ดี เชิญชวนให้เด็กอ่านหนังสือมากขึ้น
ด้านเนื้อหา การคัดเลือกคาศัพท์ที่ใช้ในแบบฝึกนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การคัดเลือกและรวบรวมคา
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราทั้ง 4 มาตรา ได้แก่ มาตรากก มาตรากบ มาตรากน และมาตรากด จาก
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และบัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จากนั้นนาคาศัพท์มาคัดเลือกเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างแบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ตูน ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนนั้น ผู้วิจัยมุ่งไปที่การพัฒนาด้านการ
เขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จึงมีวิธีการคัดเลือกคาศัพท์ที่นามาใช้ในแบบฝึกร่วมกับ
ภาพการ์ตูนโดยการให้นักเรียนทดสอบเขียนตามคาบอก จากนั้นนาคาที่อยู่ในเกณฑ์ยากมากและยาก
มาจัดเป็นชุดแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน ดังนั้นแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนในแต่ละมาตรานั้นจึงเป็น
คาศัพท์ที่ช่วยพัฒนาการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้านการสร้างแบบฝึก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีในการสร้างแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ เกิดความกระตือรือร้น ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง มีสานวนภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
เหมาะสมกับ วัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
(2544) ได้ระบุถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ดังนี้ 1) เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว 2) เหมาะสมกับ
ระดับวัย หรือความสนใจของนักเรียน 3) มีคาชี้แจงสั้น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีทาโดยง่าย 4) ใช้
เวลาเหมาะสม 5) มีสิ่งน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 6) ควรมีข้อเสนอแนะในการใช้ 7)
มีให้เลือกทั้งตอบแบบอย่างจากัดและตอบอย่างเสรี 8) ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้นักเรียนศึกษาด้วย
ตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีความหลากหลายรูปแบบและให้ความหมายแก่ผู้ฝึกทาด้วย 9) ควรใช้สานวน
ภาษาง่าย ๆ ฝึกคิดได้เร็วและสนุก และ 10) ปลุกความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา
จากการศึกษางานวิจัย ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ผลการทดลอง ตลอดจน
คาแนะนาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมและนามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องใน
การสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน โดยมีการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน
แบบรายบุ ค คล (Individual Tryout) ได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ 77.50/78.88 จากการทดสอบหาค่ า
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนั้น พบว่า มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการตั้งคาถาม
ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน กล่าวคือวิธีการตั้งคาถามนั้นซับซ้อนเกินไป ทาให้ผู้เรียนเกิดความ
สับสน ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเลือกใช้คาง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนในการตั้งคาถาม เพื่อให้เข้าใจง่าย
และมี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นยิ่ ง ขึ้ น การทดลองแบบกลุ่ ม เล็ ก (Small Group Tryout) ได้ ค่ า
ประสิทธิภาพ 80.14/80.74 จากการทดสอบแบบกลุ่มเล็กนั้น พบว่า มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
ตัวหนังสือและรูปภาพ เนื่องจากข้อความและรูปภาพนั้นวางอยู่ในตาแหน่งที่ห่างกันเกินไป ทาให้เกิด
ความสั บสน ผู้ วิจัย จึ งได้ทาการปรั บ ปรุ งแก้ไขโดยปรับตาแหน่งของรูปภาพและข้อความให้ อยู่ใน
ตาแหน่งที่ใกล้กันมากขึ้น เพื่อให้สามารถสังเกตได้ว่าเป็นข้อความและรูปภาพที่อยู่ในชุดเดียวกัน และ
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การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ได้ค่า ประสิ ทธิ ภ าพ 82.17/81.56 แล้ ว จึ งนาไปใช้กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ทาให้ได้แบบฝึกที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลการเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลั งเรียน โดยใช้แบบฝึ ก
ร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนมีเกณฑ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จึงกล่าวได้ว่าการสอนเพื่อพัฒนาการ
เขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้นั้นสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาทีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ผลดี ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ สุ พิ ม ล ทรงประดิ ษ ฐ์ (2543) และกลิ่ น พยอม สุ ร ะคาย (2544) กล่ า วคื อ สุ พิ ม ล
ทรงประดิษฐ์ ได้ศึกษาวิจัยการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปภาพ
การ์ตูนประกอบการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตรวจ จังหวัดสุรินทร์
จ านวน 30 คน โดยแบ่ งเป็ น กลุ่ มทดลองที่ได้รั บการสอนซ่อ มเสริ ม โดยใช้ภ าพการ์ตูนประกอบ
บทเรี ย น และกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ค รู เ ป็ น ผู้ ส อนซ่ อ มเสริ ม จากแบบทดสอบทั้ ง 3 ชุ ด กลุ่ ม ละ 15 คน
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองมีผลการเรียนดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม นอกจากนี้กลิ่นพยอม สุระคาย ได้ทาการศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทวีวัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม
ตัว อย่ างหลั งได้รั บ การสอนโดยใช้ แบบฝึ กการอ่านมี ผ ลการเรียนสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ ก และ
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมแบบฝึกและการฝึกอ่าน
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
เกี่ยวกับการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา เกี่ยวกับการใช้แบบฝึกร่วมกั บภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคาที่
มีตัว สะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 นั้น ความคิด เห็ นโดยรวม มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.90 (X̅ = 2.90) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.30 (S.D. = 0.30) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า นักเรียนมีความเห็นโดยรวมที่ระดับมากในด้านภาพการ์ตูน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.95 (X̅ = 2.95) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 (S.D. = 0.19) รองมาคือด้านการ
ใช้ภาษามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.90 (X̅ = 2.90) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 (S.D. = 0.30)
ด้านกิจกรรมในแบบฝึกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 (X̅ = 2.87) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32
(S.D. = 0.32) ด้านการจั ดรู ป เล่ ม มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 2.84 (X̅ = 2.84) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.41 (S.D. = 0.41) ตามลาดับ
จากผลการศึกษาข้างต้นกล่าวได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วยมากใน
ด้านภาพการ์ตูน เนื่องจากเป็นแบบฝึกที่ใช้ฝึกพัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ร่วมกับการใช้รูปภาพการ์ตูนประกอบนั้นมีความสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน จึงทา
ให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน รองลงมาคือด้านการใช้ภาษา เนื่องจากภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ความคิดเห็นรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านกิจกรรมในแบบฝึกและด้านการ
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จัดรูปเล่ม ทั้งนี้ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ และกระตือรือร้นในการเรียนด้วยการใช้แบบฝึก
ร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างดีด้วยเพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังอยู่ในวัยที่ชอบรูปภาพ
ที่มีสีสันสดใส ภาพการ์ตูนที่ใช้เข้าใจง่าย ช่วยให้การเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราดีขึ้ น
ภาษาที่ใช้ในแบบฝึกเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถทาแบบฝึกได้ด้วยตนเอง กิจกรรมในแบบฝึกมีความ
เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนิท สัตโยภาส (2545) ที่ว่า แบบ
ฝึกควรจะมีความเหมาะสมกับวัยและระดับของนักเรียน มีความยาวพอเหมาะกับความสนใจของ
นักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนทาแบบฝึกด้วยความตั้งใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้
แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนในระดับเห็นด้วยมากสูงที่สุดด้านภาพการ์ตูน เนื่องจากนักเรียนใช้รูปภาพ
การ์ ตูน ในการช่ ว ยจดจ าตั ว สะกดของค าศั พ ท์ต่ า ง ๆ ได้ ดีแ ละสามารถเขี ยนสะกดคาได้ดี ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
โดยใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนาภาพการ์ตูนไปใช้ร่วมกับแบบฝึกเรื่องอื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักเรียน
2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูน เพื่อ
พัฒนาการเขียนสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับ
เห็นด้วยมากในด้านภาพการ์ตูน ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ครูนาภาพการ์ตูนมาใช้ประกอบในการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นให้ ม ากขึ้น เพื่อ สร้ า งบรรยากาศการเรีย นการสอนที่ ดี ไม่
เคร่งเครียดและยังสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มากขึ้น
3. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อภาพการ์ตูนอยู่ในระดับที่สูง
ที่สุด และอันดับรองลงมาได้แก่ด้านการใช้ภาษา ดังนั้นในการสร้างแบบฝึกครูจึงควรคานึงถึงการ
เลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่สับสน
ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
สาหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
(ช่วงชั้นที่ 1) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กาลังชื่นชอบรูปภาพและสีสันของตัวการ์ตูนมาก
2. ควรมีการศึกษาวิจัยหรือสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนในหัวข้ออื่น ๆ เช่น การเขียน
สะกดคาที่มีตัวการันต์ คาควบกล้าและคาเป็นคาตาย เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคการ
สอนอื่น ๆ เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think pair Share) หรือทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนเอง (Constructivism)
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การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM ON PROJECT WORK
OF PRIMARY–LEVEL ENGLISH TEACHERS UNDER THE OFFICE
OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
ณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ วาโร เพ็งสวัสดิ์ และทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้า
Nichagorn Nithiwutthiphak, Waro Phengsawat, and Tanongsak Koomkhinam
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรีย นรู้แบบโครงงานของครูส อนภาษาอังกฤษระดั บประถมศึ กษาสั งกัดส้ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ด้าเนินการวิจัย เป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน ครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนละ 1 คน จ้านวน 212 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ระยะที่ 2
การสร้ างหลั ก สู ต ร โดยจั ด ท้ าโครงร่างหลั กสู ตรและประเมิ น โครงร่างของหลั กสู ตรฝึ ก อบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรกลุ่มทดลองคือครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา จ้านวน 32 คน ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ ร้อยละ 15 ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย ระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม ก่อนการ
ฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบวัดทักษะด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน แบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบประเมินความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรม และระยะที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ผลการวิจัย พบว่า
1. หลักสู ตรการฝึ กอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูส อนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานแบ่งออกเป็น 5 หน่วย ซึ่งครูผู้
เข้าอบรมโดยรวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
และโครงงานภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 2 การเลือกหัวข้อเรื่องและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยที่ 3
การเขียนเค้าโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 4 การปฏิบัติงานโครงงานภาษาอังกฤษและการ
เขี ย นรายงานโครงงานภาษาอั ง กฤษ หน่ ว ยที่ 5 การน้ า เสนอผลงานและจั ด แสดงโครงงาน
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ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ร่างหลักสูตรฝึกอบรม
มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.8–1.00 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า
ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าเฉลี่ยหลังได้รับ การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.31 ครู
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติระหว่างก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. ค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีความพึ งพอใจต่อหลั ก สู ตรฝึ ก อบรม อยู่ในระดับ มาก ทุ กด้ าน โดยเรียงล้ าดั บ
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก จากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ด้านการ
ด้าเนิ น การฝึ กอบรม และด้ านความสามารถของวิท ยากร ( X = 4.38, S.D. = 0.49, X = 4.36,
S.D. = 0.51, X = 4.31, S.D. = 0.48) ตามล้าดับ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มี
ประสิทธิภาพ 81.81/88.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
ABSTRACT
This study aimed to develop of training curriculum on project-based learning,
to evaluate the results and to study the attitudes and satisfaction from the
implementation of the developed project-based learning training curriculum of
primary-level English teachers under the Office of the Basic Education Commission.
The study was conducted in 5 phases. The first phase was the study of basic
information by surveying the need for the training curriculum from 212 English
teachers under Buengkan Primary Educational Service Area by purposive sampling,
The first semester of the year 2558, as well as studying relevant documents,
concepts, theories and researches. The second phase was the construction of the
curriculum by drafting the training curriculum and the assessment of the drafted
curriculum by 9 experts. The third phase was the implementation of the training
curriculum by using one group pretest-posttest design with 32 teachers. The size of
the sample using a threshold of 15 percent using a simple random sample. The
fourth phase was the evaluation of the developed curriculum by evaluating the
results before, during and after the training. The Research Instruments were project
work’s knowledge test, project work’s skill test, project work’s attitude test and a

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

39

satisfaction training courses The fifth phase was the improvement of the training
curriculum. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation (S.D.).
Data analysis was done with computer software.
The study results could be concluded as follows:
1. Project-based learning training curriculum of primary-level English
teachers under the Office of the Basic Education Commission could be divided into 5
units that most participants wanted to improve at a high level, which were: Unit 1:
Introduction on Projects and English Projects; Unit 2: Choosing a Subject and A Study
of Relevant Documents; Unit 3: Writing an English Project Draft; Unit 4: English Project
Operation and Writing an English Project Report; Unit 5: English Project Presentation
and Exhibition. The overall suitability evaluation of the training curriculum draft was
at the highest level with IOC value between 0.8 - 1.00, which was in accordance with
the set criteria.
2. The efficiency of the project-based learning training curriculum of
primary-level English teachers under the Office of the Basic Education Commission
was that there was a difference in the participants' understanding between before
and after the training at a statistically significant level of .01, with the higher mean
after training than before training. The mean score of participants' skill in learning
instruction was 46.71 out of the full score of 48, which was 97.31 percent. Also, there
was a difference in the participants' attitude between before and after the training at
a statistically significant level of .01, with the higher mean after training than before
training.
3. The overall satisfaction of participants was at a high level มาก ( X = 4.34,
S.D. = 0.45). When considering in each aspect, it was found that the satisfaction in
the training was at a high level in every aspect. The first 3 aspects that had the
highest mean could be prioritized as follows: training objectives achievement; training
operation; the ability of trainers ( X = 4.38, S.D. = 0.49, X = 4.36, S.D. = 0.51, X =
4.31, S.D. = 0.48). The efficiency of the project-based learning training curriculum of
primary-level English teachers under the Office of the Basic Education Commission
was at 81.81/88.20, which was higher than 80/80 criteria.
คาสาคัญ
การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
Keywords
A develop, Training, Project-based Learning, English Teachers
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ความสาคัญของปัญหา
การจั ดการศึก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติพุ ท ธศักราช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูป
การการเรีย นรู้ การปฏิรูป ครู บุ คลากรทางการศึกษา และการปฏิ รูปการบริห ารการจัดการศึกษา
หลักการส้าคัญของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นประเด็นส้าคัญประเด็นหนึ่งโดย
กล่าวไว้ในมาตรา 22 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามีประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) ต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ 2) ถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุดและ 3)
กระบวน การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2553,เล่มที่ 127 ตอนที่ 45 ก) มาตรการในการผลิตและพัฒนาครูไทย
ในศตวรรษที่ 21 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูไว้ว่าครู
จะต้องพัฒ นาความรู้และทักษะให้ ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ ๆ ครูต้องใฝ่รู้ และต้องเป็นผู้น้าด้าน
วิช าการและการเป็ นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาและชุมชน การพัฒ นาครูเป็นกลยุทธ์ส้ าคัญ ที่จะ
ส่งเสริมให้ ครูก้าวหน้าทางวิชาชีพ สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึนอย่างมีคุณภาพ ผู้ส้าเร็จการศึกษาจึงจะมีคุณภาพ ดังนันเป้าหมายในการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการเป็นครูที่มีคุณภาพภายใต้บริบทต่าง ๆ ของสังคมไทยโดยก้าหนดวิธีการพัฒนาครู
4 แนวทางคือ 1) การพัฒ นาตนเอง 2) การฝึกฝนกับครูพี่เลียง 3) ผู้เชี่ยวชาญ การเข้าฝึกอบรมใน
หลั ก สู ต รต่ า ง ๆ และ 4) การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ฉลาด จั น ทรสมบั ติ
(2550) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูสามารถด้าเนินการได้ตามรูปแบบ ดังนี 1) รูปแบบการพัฒนาที่เกิด
จากความต้ อ งการของครู 2) รู ป แบบการสั ง เกตและประเมิ น 3) รู ป แบบมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการ การฝึกอบรม และ 4) รูปแบบการสืบเสาะค้นหา ขณะที่ วิจิตร อาวะกุล (2540) กล่าว
ว่า วิธีพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การสัมมนา การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติก าร การปฐมนิเทศและ
การฝึ ก อบรม จากที่ ก ล่ า วมาแสดงให้ เห็ น ว่ าครูจ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ จะต้องพัฒ นา
ตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า พัฒนางานในหน้ าที่ โดยค้านึงถึงผลที่จะ
เกิดกับผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดังค้ากล่าวของ ประเวศ วะสี (2545) ที่ว่า ผู้เรียนส้าคัญที่สุดไม่ได้แปลว่าครู
ลดบทบาทหรือลดความส้าคัญลงตรงกันข้าม ครูกลับมีบทบาทและความส้าคัญมากขึน อีกทังจะท้าให้
การศึกษามีพลังและศักดิ์ศรีในการแก้ปัญหาของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส้าคัญ ส้าหรับในการติดต่อสื่อสาร จึงท้าให้
เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาวิธีการที่จะให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่ อการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถใช้ภ าษาได้อ ย่างถูก ต้องเหมาะสม ดั งนั นระบบ
การศึ ก ษาไทยจึ งต้ อ งพั ฒ นาความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของคนไทยให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ เข้ า ใจ
ตลอดจนสามารถใช้ ภ าษาอั งกฤษสื่ อ สารได้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ฉะนั นแนวทางการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษจึงต้องเน้นการสื่อสารความเข้าใจระหว่างกันและกันเป็นส้าคัญ กระทรวงศึกษาธิการ
ตระหนักถึงความส้าคัญและความจ้าเป็ นจะต้องเร่งพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ มาตรฐานสามารถใช้
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ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสามารถเลือกสรรและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีอยู่มหาศาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ปริญญา เกษประสิทธิ์, 2550)
โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท้าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส้ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ด้วยตนเอง
โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะน้า และให้ค้าปรึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและ
ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนโดย
วิธีเรียนรู้ของตนเองท้าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทังรู้จัก การวางแผนการท้างาน
การลงมือปฏิบัติ ได้ตรวจสอบผลงานเพื่อการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึนจากการปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบโครงงานมีประโยชน์ คือ 1) ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ และ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง และ 2) ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ได้ แ สดงออกถึ ง ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
(ชาตรี เกิดธรรม, 2547)
ผู้ วิ จั ย ในฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการนิ เ ทศการเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระ
ภาษาต่างประเทศในเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเพื่อเป็นนวัตกรรมส้าหรับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมครู
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 อันจะน้าไปสู่
การสร้ างความแข็งแกร่ งทางการศึ ก ษาและยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ท าง การเรีย นของนั ก เรีย นและ
มาตรฐานของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีลักษณะอย่างไร
2. หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานที่พัฒนาขึนมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80 หรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3. เพื่อศึกษาเจตคติและความพึ งพอใจที่มีต่อหลั กสู ตรฝึ กอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ด้าเนินการ 5 ระยะ ดังนี
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน
1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้า นักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนละ 1 คน จ้านวน 212 คน
ได้มาแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามส้ารวจ
ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด้าเนินการโดยแจกแบบสอบถามและเก็บด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลวิเคราะห์ ด้วยเครื่องคอมพิว เตอร์ โดยใช้โปรแกรมส้ าเร็จรูป หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร
1. กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จ้านวน 9 คน ได้มาโดยการ
เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น การประเมิ น ก่ อ นน้ า ไปทดลองใช้ ในด้ า นความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึน และท้า
การปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปทดลองใช้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบของ
หลักสูตรฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึน มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบประเมิน ความสอดคล้องของส่ วนประเมินหลั กสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึน มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง (+1) ไม่แน่ใจ (0) และไม่สอดคล้อง (-1)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินไปยังผู้เชี่ยวชาญให้ประเมินแล้วส่งกลับ
คืนมาทางไปรษณีย์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส้าเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ้านวน 32 คน ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
เกณฑ์ร้อยละ 15 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดทักษะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ แบบวัดเจตคติ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการทดลองใช้หลักสูตรโดยวิธีการฝึกอบรมหลายรูปแบบ เช่น
การบรรยาย การอภิป ราย (Group Discussion) แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็ นต้น ซึ่งใช้เวลา
ปฏิบัติการทดลอง 3 วัน

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

43

4. การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมระหว่ า งก่ อ นและหลั งการทดลอง โดยการวิ เคราะห์ ท ดสอบค่ าที (t-test for one
sample) 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนระดับคุณภาพด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ภายหลังการทดลอง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์ทดสอบค่าที (t-test for one
sample) 4) วิเคราะห์ ห าค่าเฉลี่ ย ระดับคะแนน ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านความ
พึงพอใจในการรับการฝึกอบรม
ระยะที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมหรือไม่ โดยการน้าข้อมูลที่ได้จากการน้าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน
4.1 การประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการ
ฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรม โดยพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ระหว่างก่อน
และหลังการทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรม เปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
ใช้หลักสูตรการฝึกอบรม และระดับคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลังการทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครูสอนภาษาอั งกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานโดยการวิเคราะห์ทดสอบค่าที (t-test for one sample) เป็นการหาผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม
4.2 ประเมิน ความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสู ตรการฝึกอบรมจากข้อมูล ที่ได้จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ
4.3 การหาประสิทธิภ าพของหลั กสูตร ที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ทังหมด จากการประเมินผลความก้าวหน้าระหว่างฝึกอบรมและแบบทดสอบหลังจากจบหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ตามเกณฑ์ก้าหนด 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ฝึกอบรมทังหมดที่ท้าคะแนนได้ คิดเป็นร้อยละ
จากการทดสอบระหว่างการฝึกอบรมตามหลักสูตร
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ฝึกอบรมทังหมดที่ท้าคะแนนได้คิดเป็นร้อยละ
จากการทดสอบหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ระยะที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
ระยะนี เป็นการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับข้อมูลผลการประเมินที่ได้
จากการทดลองใช้ในระยะที่ 4 เพื่ อให้ ได้ห ลั กสู ต รการฝึ กอบรมที่มี คุณ ภาพ โดยมีโครงสร้างของ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสม สอดคล้องและถูกต้องสมบูรณ์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม เนือหาวิชาหลักสูตรการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม ผู้วิจัย
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ได้น้าผลจากการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองมาใช้เป็นข้อมูลส้าคัญส้าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมให้เกิดความสมบูรณ์
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 1) มีความจ้าเป็นในการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานของครู ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษระดั บ ประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.76) 2) โครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีความสอดคล้องกันในทุกประเด็น
โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้ องอยู่ในระดับ สู งคือตังแต่ 0.80 ถึง 1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตังไว้การ
ปรับ ปรุงโครงร่ างหลั กสู ตรฝึ ก อบรมก่อนน้ าไปทดลองใช้ตามค้ าแนะน้ าของผู้ ท รงคุณ วุฒิ ได้แก่ให้
เพิ่มเติมค้าอธิบายรายวิชาในชุดฝึกอบรมเพิ่มเนือหาโครงงานภาษาอังกฤษให้น้าโครงงานภาษาอังกฤษ
ที่ป ระสบความส้าเร็จ มาน้าเสนอปรับ ข้อสอบให้ ครอบคลุมให้เพิ่มสาระส้ าคัญทุกหน่วยการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมเขียนให้ชัดเจนขึนและสามารถประเมินได้ผู้วิจัยได้น้าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
2.1 การทดลองใช้หลักสูตร โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมในกลุ่มทดลอง (One Group Pretest-Posttest design) พบว่า มีความรู้ความเข้าใจก่อน
และหลังแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังได้รับการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม (14.62/ 26.46) การประเมินระดับคุณภาพด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน พบว่า คะแนนเฉลี่ย จากการประเมินด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานครูส อน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.34 คิดเป็นร้อยละ 97.31 ผลการเปรียบเทียบเจตคติ พบว่า เจตคติครูผู้
เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.01
โดยมีค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (4.40/ 3.09)การประเมินด้านความพึง
พอใจในการรับการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.34, S.D. = 0.45)
2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยการวัดจากค่าคะแนน
เฉลี่ ย ของผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมทั งหมด จากการประเมิ น ผลความก้าวหน้ าระหว่างฝึ กอบรมและ
แบบทดสอบหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์ก้าหนด 80/80 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คะแนนระหว่างอบรม
เฉลี่ย 40.90 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.81 ดังนัน (E1) ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม เท่ากับ 81.81 คะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังเรียน ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 26.46 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.20 แสดงว่า ประสิทธิภาพของผล
โดยรวม (E2) เท่ากับ 88.20 ซึ่งเข้าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้ก้าหนดไว้ 80/80
2.3 ผลการปรั บ ปรุงหลั กสู ตร หลั งจากน้ าหลั กสู ตรไปทดลองใช้ผู้ วิจัยน้ าปั ญ หา
อุปสรรค พร้อมทังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น เนือหา รายละเอียดและแบบทดสอบวัดความรู้ที่กว้าง
เกินไปไม่ครอบคลุมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมกับระยะเวลาที่ไม่
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สอดคล้องกัน มาปรับ ปรุงแก้ไขในรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ 1) ปรับเวลาท้ากิจกรรมบางกิจกรรม
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการเพิ่มเวลาท้ากิจกรรมให้มากขึน ให้โอกาสทุกคน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ไม่ใช้การเลือกตัวแทนกลุ่มเท่านัน 2) ปรับปรุงการเรียงล้าดับกิจกรรม
ให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึน
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
การส้ารวจความต้องการจ้าเป็นเบืองต้นในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา พบว่า มีความจ้าเป็นต้องการพัฒนาอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน ทังนีเนื่องจาก
การส้ารวจความต้องการจ้าเป็นในเบืองต้นท้าให้ทราบถึงข้อมูลพืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่ามี
พืนฐานอยู่ในระดับใด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังขาดความรู้หรือข้อบกพร่องในเรื่องใด จะท้าให้การจัด
ฝึกอบรมตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างแท้จริง
สอดคล้ อ งกั บ ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไกร (2548) กล่ า วไว้ ว่ า การวิ เคราะห์ ค วามจ้ า เป็ น เป็ น ขั นที่ 1 ของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ทราบความจ้าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาถือว่าเป็น
สิ่งส้าคัญหรืออาจเป็นหัวใจของเรื่องราวในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล สิ่งที่เรียกว่าความจ้าเป็นมี
ความหมายได้ 2 ประการคือ 1) เป็นสิ่งที่ขาดหรือบกพร่องโดยอยู่บนพืนฐานของการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานที่ต้องการกับที่เป็นอยู่จริงซึ่งในแง่มุมของผู้เข้าฝึกอบรมก็คือขาดความสามารถ จึงท้าให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนรู้สึกต่อต้านการฝึกอบรม 2) เป็นโอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรุง
ผลงาน (Performance Improvement Potential) การมองว่าเป็นโอกาสก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการ
“จู ง ใจคนให้ ป รั บ ปรุ ง ” หรื อ “โอกาสเพื่ อ ความส้ า เร็ จ ” โดยอาศั ย โมเดล “ความสามารถ”
(Competency Model) ในการก้าหนดแนวทางฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ในการ
มองเรื่องความจ้าเป็นในการฝึกอบรมสอดคล้องกับ Nadlier (1990) ได้กล่าวไว้ว่า ความจ้าเป็นในการ
ฝึกอบรมเป็นขันตอนที่ 1 ของการฝึกอบรมขององค์การ ขันตอนนีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้อง
ค้นหาว่าอะไรคือปัญหาขององค์การและปัญหานันสามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นโอกาสได้ด้วยการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งเป็นการระบุความจ้าเป็นในการฝึกอบรม นอกจากนันยังก้าหนดความจ้าเป็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Identify Learner Needs) เป็นการระบุความจ้าเป็นในระดับองค์การและ
งานที่ต้องการพัฒนาแล้ว จะเป็นขันตอนของการก้าหนดความจ้าเป็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละ
คนว่าเมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานในต้าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปัญหาขององค์การจะได้รับการแก้ไข
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
จากแนวคิดการพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นการสร้างหลักสู ตรขึนมาใหม่อย่างมีระบบ
ประกอบไปด้วยขันตอนในการพัฒนาหลักสูตรที่ ส้าคัญ 5 ขันตอน ดังนี 1) การวิเคราะห์และศึกษา
ข้อมูลพืนฐาน 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) น้าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 4) การประเมินผล
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ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม และ 5) การปรับปรุงหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม สอดคล้ อ งกับฉรัต
ไทยอุ ทิ ศ (2547) ได้ พั ฒ นาหลั กสู ต รฝึ กอบรมการประเมิ น หลั ก สู ต รสถานศึก ษาส้ าหรับ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาขันพืนฐาน โดยใช้หลักการ Balanced Scorecard ด้าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและ
พัฒ นา 5 ขัน คือ 1) การศึกษาข้อมูลส้าหรับวางแผนสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 2) การสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 4) การประเมินผลหลักสูตร และ 5) การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฝึกอบรม และสุเมธ งามกนก (2549) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มอ้านาจในการท้างาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและแผนกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ 1) การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพ
และ 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมนอกจากนัน เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ (2531) อรพรรณ พรสีมา
(2537) และเปรมวดี คฤหเดช (2540) ได้สรุปองค์ประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบไป
ด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่บอกให้ทราบว่า ต้องการให้ผู้
เข้ ารั บ การอบรมได้ เรี ย นรู้ อ ะไรจากการฝึ ก อบรม และต้ อ งการให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
อะไรบ้างหลังการฝึก 2) เนือหาและการจัดล้าดับเนือหา เป็นการก้าหนดเนือหาสาระที่เกี่ยวข้องและ
จ้าเป็นส้าหรับการฝึกอบรม และเหมาะสมกับหัวเรื่องในโครงการที่ก้าหนดไว้ 3) เทคนิคหรือวิธีการ
ฝึกอบรม เป็นการก้าหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่จะน้ามาใช้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะตามที่ก้าหนด 4) ระยะเวลา เป็นการก้าหนดว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไรตลอด
โครงการฝึกอบรม และใช้เวลาในการน้าเสนอแต่ละหัวข้อและกิจกรรมนานเท่าไร 5) การประเมินผล
การฝึ กอบรม เป็ น การก้ าหนดวิธีก ารวัดประสิ ท ธิภ าพว่า การฝึ กอบรมบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ต ามที่
ต้ อ งการหรื อ ไม่ เพี ย งใด เพื่ อ น้ า ข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าใช้ ป รั บ ปรุ ง การฝึ ก อบรมให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ น 6)
ก้าหนดการฝึกอบรม เป็นการจัดท้าก้าหนดการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวข้อวิชา ชั่วโมงการสอน
ชื่อผู้สอน สถานที่สอน เพื่อให้ทราบว่าจะท้าอะไร ที่ไหน เมื่อไร
การประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของ
ครูสอนวิช าภาษาอังกฤษระดับ ประถมศึกษา สังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
พบว่า ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับ ประถมศึกษา สั งกัดส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานของครู ส อนวิ ช าภาษาอั งกฤษระดั บ ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานสอดคล้องกันในทุกประเด็น โดยมี ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ใน
ระดั บ สู ง คื อ ตั งแต่ 0.80 ถึ ง 1.00 สรุ ป ได้ ว่า โครงร่างหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการจั ด การเรีย นรู้แ บบ
โครงงานของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันในทุกประเด็น สามารถน้าไปใช้ ได้ ทังนีเนื่องจาก โครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึน มีความชัดเจนของค้าอธิบายรายวิชา ความชัดเจนและความเหมาะสม
ของวัตถุป ระสงค์ ของการฝึ กอบรม ความเหมาะสมของเนื อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
ฝึ ก อบรม ความเหมาะสมของสื่ อ การฝึ ก อบรม ความเป็ น ไปได้ ในการวั ด และประเมิ น ผล และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ มนตรี วงษ์สะพาน (2554) พัฒ นา
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หลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ พบว่า ผลการพัฒ นาหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และดัชนีความ
สอดคล้องเป็นตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งเป็นผลมาจากมีกระบวนการจัดท้าและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ทังในส่วนของโครงร่างหลักสูตร สื่อ แผนการจัดฝึกอบรม และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สอดคล้อง
กับ ฉรั ต ไทยอุ ทิศ (2547) ศึกษาการพั ฒ นาหลั ก สู ตรฝึ กอบรมการประเมิน หลั กสู ต รสถานศึก ษา
ส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยหลักการ “Balanced Scorecard” โดยผลการประเมิน
โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 10 ท่าน พบว่า โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยหลักการ BSC มีระดับคะแนนความ
เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 แสดงว่า โครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และมีดัชนีความ
สอดคล้องขององค์ประกอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 0.9 แสดงว่า โครงร่างของหลักสูตร
ฝึกอบรมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
2.1 การทดลองใช้ห ลักสูตรจากการทดสอบด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่าครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬมีความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าเฉลี่ยหลังได้รับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม การประเมินระดับคุณภาพด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมินด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.71 คะแนนจากคะแนนเต็ม 48 คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.34 คิดเป็น
ร้ อ ยละ 97.31 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ เจตคติ ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงของครู ส อน
ภาษาอังกฤษระดับ ประถมศึกษาของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่า
เจตคติของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 โดยมีค่าเฉลี่ยเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
การประเมินด้านความพึงพอใจในต่อหลักสูตรฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D.
= 0.45) เมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่ามีความพึ งพอใจอยู่ในระดั บมากทุ กด้ าน โดยเรียงล้ าดั บ
ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรกจากมากไปหาน้อยดังนีด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้านการ
ด้าเนินการฝึกอบรมและด้านความสามารถของวิทยากร ( X = 4.38, S.D. = 0.49, X = 4.36, S.D.
= 0.51, X = 4.31, S.D. = 0.48) ตามล้าดับแสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึนมีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของการน้าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติจริงที่เป็นเช่นเพราะว่ามีกระบวนการจัดท้าและพัฒนา
อย่างเป็นระบบทังในส่วนของโครงร่างหลักสูตรสื่อแผนการจัดฝึกอบรมและเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลรวมทังวิธีการฝึกอบรมให้ความส้าคัญกับการประยุกต์และน้าความรู้ไปใช้ท้าให้ผู้รับการอบรมได้
ทบทวนและศึ กษาเรี ย นรู้ เพิ่ มเติม จากการปฏิ บั ติ งานเห็ น แนวทางและเกิ ด การเรียนรู้ได้ ม ากกว่ า
สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิจั ย ของระพี พ รรณ เจริญ ทั ศ นศิ ริ (2545) ได้ ท้ าการศึ ก ษาเรื่องการพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานระดับมัธยมศึกษาส้าหรับครู
ในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผลการทดลองใช้หลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมให้
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ความสนใจและกระตือรือร้นในการรับความรู้ซักถามแสดงความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติจริงมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมน้าเสนอผลการฝึกปฏิบัติเป็นที่พอใจผลการประเมินหลักสูตรพบว่าก่อนและหลัง
การฝึกอบรมครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโครงงานต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ .05
จากการประเมินหลังการอบรมพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับปานกลางถึงมากและจากการ
ติดตามผลการฝึ กอบรมพบว่าครูส่วนใหญ่ น้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒ นาการเรียนการสอนของ
ตนเองสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมนตรี วงษ์สะพาน (2554) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
ในการสร้ างนวั ต กรรมบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์มั ล ติ มี เดี ย ที่ เน้ น กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ พ บว่าผล
การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์พบว่าครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนการทดสอบความรู้เบืองต้น
เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 52 มีความสามารถในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดผลงานนวัตกรรมที่ครูผู้เขาอบรม
สร้างขึนผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพทุกคนและความพึงพอใจของครูที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ ในระดับ มากสอดคล้ อ งกั บ เกศริ น มนู ญ ผล (2544) ได้ ท้ าการศึ กษาเรื่องการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
ฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดท้าหนังสือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นโดย
ท้าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดท้าหนังสือเสริมประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับ ท้องถิ่นเพื่อน้ามาใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานสร้างและทดลองใช้หลักสูตรพร้อมประเมินผล
หลักสูตรพบว่าหลักสูตรนีสามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนผลการสอบวัดความรู้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรมพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญ และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
(2548) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยส้าหรับครูในสถานศึกษาขันพืนฐานพบว่าความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 การประเมิน ประสิ ทธิภ าพของหลั กสู ตรฝึ กอบรม จากการประเมิน ผลความก้าวหน้ า
ระหว่างฝึกอบรมและแบบทดสอบหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์ก้าหนด 80/80 พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน คะแนนระหว่างอบรม เฉลี่ย 40.90 จากคะแนนเต็ม 50
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.81 ดังนัน (E1) ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เท่ากับ 81.81
คะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.46 จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน คิดเป็ น ร้อยละ 88.20 แสดงว่า ประสิทธิภ าพของผลโดยรวม (E2) เท่ากับ 88.20 ซึ่ง
เข้าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้ก้าหนดไว้ 80/80 ดังนัน สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพที่เป็นเช่นนีเพราะหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึนอาศัยแนวคิดกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการฝึกอบรมครังนีใช้
หลายวิธีท้าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอย่างมาก รวมถึงการให้ ฝึก
ปฏิบัติจริง ประกอบกับวิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมอย่างดี จึงท้า
ให้ผลการฝึกอบรมเป็นไปตามที่คาดหวังไว้และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุวัต
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ชัยเกียรติธรรม (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบค่ายกิจกรรม
พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบค่ายกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงมี
ประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 87.32/83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก้าหนดไว้ แสดงว่า ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจกิจกรรมทัง 3 รูปแบบฝึกอบรมผู้สอนอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ
ธนพงศ์ จั น ทชุม (2553) ศึกษาการพัฒ นาหลักสู ตรฝึกอบรมเทคนิ คการสอนวิช าโครงการ พบว่า
หลักสูตรฝึ กอบรมเทคนิ คการสอนวิ ชาโครงการมีประสิ ทธิภ าพด้านทฤษฎี มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
84.64/87.06 สู งกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ ตั งไว้ สอดคล้ อ งกั บ สุ วัฒ น์ ชั ย จั น ทร์เฮง (2553) ศึ ก ษาการ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส้าหรับครูฝึกนักเรียนศึกษาพิการทางสายตา ด้านทักษะ
ด้ า นการท้ าความคุ้ น เคยกั บ สภ าพ แวดล้ อ มและการเคลื่ อ นไห ว ศู น ย์ ก ารศึ ก ษ าพิ เศษ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของการพั ฒ นารู ป แบบการฝึ ก อบรมมี ค่ า เท่ า กั บ
80.09/97.46 ซึ่งหมายความว่าฝึกอบรมแบบผสมผสาน มีกระบวนการที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ก่ อ นการฝึ ก อบรมเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 80.09 และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้
ฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 97.46 แสดงว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน มี ประสิทธิภาพสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และน้าไปฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลที่ ได้ รั บ จากการสะท้ อ นความคิ ด ของครู ผู้ เข้ ารับ การฝึ ก อบรมโดยการนิ เทศ
ติด ตามและประเมิ น ผล พบว่านั ก เรีย นมี ความรู้ ความเข้าใจในเนื อหาภาษาอังกฤษมากขึนและ
ขณะเดี ย วกั น ก็ มั่ น ใจในการใช้ ภ าษาอั งกฤษมากขึ นและจากการประเมิ น ผลงานจั ด ท้ า โครงงาน
ภาษาอังกฤษของนั ก เรี ย นปรากฏผลออกมาว่าการท้ าโครงงานภาษาอังกฤษท้ าให้ นั กเรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ นักเรียนกล้าอธิบายเนือหาและแก้ไขสิ่งผิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้แก่กัน
มากขึน ซึ่งสะท้อนให้ เห็ น ว่าครู ส อนวิช าภาษาอังกฤษสั งกัดอื่น สามารถน้าไปอ้างอิงได้ว่าการสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานสามารถท้าได้เช่นเดียวกับการสอนวิชาอื่นๆและครูอาจส่งเสริมให้ผู้เรียน
เขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเพื่อจะได้น้าผลไปพัฒนาผล
การจัดกิจกรรมให้ดีขึนต่อไป
2. วิทยากรในการฝึกอบรม ควรศึกษารายละเอียดของหลั กสู ตรฝึกอบรมไปตามล้ าดับ
ขันตอน เพื่อให้การจัดฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ และควรมีความรู้ ความสามารถใน
การทอดข้อมูล ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. หลักสูตรฝึกอบรมนี พัฒ นามาจากข้อมูลพืนฐาน ความจ้าเป็น ที่ส้ารวจขันต้นจากครู
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ หากจะน้าหลักสูต รฝึกอบรมนีไปใช้กับครู
สังกัดอื่น ควรส้ารวจข้อมูลพืนฐาน และความจ้าเป็นในการฝึ กอบรม เพื่อน้าเฉพาะองค์ประกอบที่
ต้องการพัฒนามาด้าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรมี ก ารวิ จั ย พั ฒ นารู ป แบบการฝึ ก อบรมในลั ก ษณ ะอื่ น ส้ า หรั บ การพั ฒ นา
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ
2. ควรมีการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในระดับที่สูงขึน
3. ควรมีการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒ นาครูเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
COOPERATIVE LEARNING GROUP LEARNING AREA OF OCCUPATIONS AND
TECHNOLOGY MATHAYOMSUKSASUKSA 1
ดาวรถา วีระพันธ์ 1 และ ชญาภา บาลไธสง 2
Daorathar Weerapan 1 and Chayapa Banthaisong 2
1

คุรุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่า
ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 40 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จานวน 5 ชุด
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่ว มมือ จานวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนั ก เรี ย นที่มี ต่อชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ แบบร่ว มมือ สถิติ ที่ผู้ วิจัย ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.80/83.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7099
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop group cooperative learning
activities Area of Occupations and Technology in Mathayomsuksa 1 to have the
efficiency as the 80/ 80 criterion, 2) to measure the effectiveness Index of g r o u p
cooperative learning activities, and 3) to study the student’s satisfaction with learning
by using group cooperative learning activities. The sample that was used in this research
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consisted of 40 students in Mathayomsuksa 1 Pratai School Pratai District Nakhon
Ratchasima Province in the first semester of 2014 by using Cluster Random Sampling.
The Tools used consisted of 1) 5 groups cooperative learning activities. 2) 5 cooperative
learning lesson plans. 3) Achievement Test 4) satisfaction questionnaire of students with
group cooperative learning activities. The data were analyzed by the use of percentage,
means, standard deviation and effectiveness Index.
Result of the study indicated that:
1. The efficiency of group cooperative learning activities of Learning Area of
Occupations and Technology in Mathayomsuksa 1 is 85.80/83.25 that is higher than the
setted criterion of 80/80.
2. Effectiveness Index of group cooperative learning activities of Learning Area
of Occupations and Technology in Mathayomsuksa 1 is 0.7099.
3. Satisfaction questionnaire's students with group cooperative learning activities
is the most satisfactory level.
คาสาคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
Keywords
Cooperative Learning
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการดาเนินงานต่าง ๆ ในทุก
บริ บ ทของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในด้านการศึกษาของไทยมีการตื่นตัว อย่างมากในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้าน
การศึกษาเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมในด้านทักษะ และเป็นการฝึกทักษะ การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ การคิดตัดสินใจของผู้เรียนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ระบุว่า การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่า
ผู้ เรี ย นทุกคนมีความสามารถที่จ ะเรี ยนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ครูผู้ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้สอนนั้น จะต้อง เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระที่เรียนรู้ นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 –
2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สังคม มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจ
ที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อั น
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จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มี
ทักษะในการดารงชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจน
ใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ น การจัดประสบการณ์เกี่ยวกั บกระบวนการทางาน การใช้
เครื่องมือและมุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ถึงประโยชน์ของสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาและทาความเข้าใจในเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินชีวิต หรื อสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล การติดต่ อสื่อสาร รวมถึงการนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากประสบการณ์ที่สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเวลา 9 ปี พบว่า นักเรียนขาด
ทักษะในการคิด รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่กระตุ้นและเร้าความสนใจทาให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายขาดความกระตือรือร้นในการเรียน จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประทายปีการศึกษา 2556 มีผลการ
เรี ย นเฉลี่ ยต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และจากการสั งเกตและศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ในชั้นเรียนปัจจุบัน ผู้วิจัยได้พบสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คือ
นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม ทาให้นักเรียนไม่สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร นอกจากนั้นปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความพร้อมของนักเรียน จึงทาให้นักเรียนไม่ประสบความสาเร็จในการเรียน ซึ่งจากปัญหา
ดังกล่าวครูผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจเหมาะสมกับวัยในการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อให้เกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงมีแนวคิดที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก
ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความสนใจ เอาใจใส่ในกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีทักษะ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้เพิ่มมากขึ้น
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. เมื่อเรียนด้วยชุดกิจ กรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นหรือไม่
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับใด
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาชุดกิจ กรรมการเรียนรู้แบบร่ว มมือ กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประทาย อาเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 14 ห้อง จานวนนักเรียน 473 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประทาย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ห้อง จานวน 40 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ว มมือ วิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่ว มมือ วิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประทาย
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม เช่น ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ
เทคนิควิธีการเขียนชุดกิจกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3 ดาเนินการสร้างชุดกิจกรรม ตามขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมดังนี้ วิเคราะห์
ผู้เรียนถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานักเรียน
ศึกษาความยากง่ายในการใช้คาถาม การใช้ภาษา การใช้ตัวอักษร ขนาดและสี การใช้ภาพประกอบ
และ องค์ประกอบการทารูปเล่ม
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1.4 นาชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน คุณภาพจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องของเนื้อหาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ความเหมาะสมของสานวนภาษา เพื่อ
ขอคาแนะนาในส่วนที่บกพร่องแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมินพบว่า ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 5 ชุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
1.5 นาชุดกิจกรรมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ขั้น ที่ 1 น าไปทดลองแบบรายบุคคล (One – to – One Testing) โดยการนาชุด
กิจกรรมไปทดลองกับนักเรียน จานวน 3 คน ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อย่ างละ 1 คน โดยดูเกณฑ์คะแนนจากผลการเรียน กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจากการทดลองชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ
62.00/61.11
ขั้นที่ 2 นาไปทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) นาชุดกิจกรรมที่สร้าง
ขึ้นและปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองแบบรายบุคคล ไปทดลองกับนักเรียน จานวน 10 คน ซึ่งมี
ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับเก่ง 3 คน ปานกลาง 4 คน และอ่อน 3 คน โดยดูเกณฑ์คะแนนจาก
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในปีการศึกษาที่ผ่ านมา จากการทดลอง
กับกลุ่มเล็ก ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.80/70.33
ขั้นที่ 3 นาไปทดลองภาคสนาม (Field Testing) นาชุดกิจกรรมที่ผ่านการทดลอง
กับกลุ่มเล็กและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองภาคสนามโดยนาชุดกิจกรรมไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากการทดลองชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.93/80.56
1.6 ได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ นาไปจัดพิมพ์และนาชุดกิจกรรมไปทดลองใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้จากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
2.2 ออกแบบและวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาในการจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 จ านวน 5 แผน ใช้ เวลาเรีย น 10 ชั่ ว โมง ประกอบด้ว ย 1) หลั กการทางานของ
คอมพิวเตอร์ 2) บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 3) ความสาคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) ข้อมูล และ 5) สารสนเทศ
2.3 การหาคุณภาพ นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลการประเมินพบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ทั้ง 5 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
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3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหา
คุณภาพของแบบทดสอบตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเขียนข้อทดสอบการวัดผลและประสิทธิภาพผลการศึกษา (สมนึก ภัททิยธนี, 2544)
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลื อกตอบ 4
ตัวเลือกจานวน 40 ข้อ นาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเลือกใช้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.6 – 1.0 ถือเป็นแบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
3.3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาผลการทดสอบมาตรวจให้
คะแนน นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบ
แต่ละข้อ คัดเลือกข้อสอบมาจานวนข้อสอบ 30 ข้อ
3.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.76
4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจกาหนด
จุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์การวัดเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) และนาแบบสอบถามความพึง
พอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนประทาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่ใช่กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คน และหา
คุณภาพโดยการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (  - Coefficient) ตามวิธีการของคอนบราค
(Cronbach) (วัญญา ศิลาภรณ์, 2540) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.81
5. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการโดยนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
จานวน 40 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนด้วยตนเอง มีขั้นตอนการสอนดังนี้
5.1 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จานวน 30 ข้อ
5.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากชุดที่ 1 ถึง
ชุดที่ 5 ซึง่ แต่ละชุดกิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้
5.2.1 ขั้นการเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น เป็นการเตรียมความพร้อมและเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น และอยากเรียน
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5.2.2 ขั้ น การเรี ย นกลุ่ ม ย่ อ ย ในขั้ น นี้ ผู้ วิ จั ย ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ใน
กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนศึกษา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม
5.2.3 ขั้ น การทดสอบย่ อ ย เมื่ อ จบการเรี ยนรู้ ใ นแต่ ล ะชุ ด ให้ นัก เรี ย นท า
แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบท้ายชุดกิจกรรมในแต่ละชุด
5.2.4 ขั้นคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนโดยนาคะแนนที่นักเรียน
แต่ละคนทาแบบทดสอบได้มาคิดเป็นร้อยละแล้วนาไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละคน โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในตารางคานวณคะแนนความก้าวหน้า
5.2.5 ขั้นการยกย่องหรือยอมรับโดยหาผลรวมของคะแนนความก้าวหน้า
ของกลุ่ม แล้วยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีระดับความก้าวหน้าในระดับยอดเยี่ยม โดยการติดบอร์ดหน้าชั้น
เรียน และให้กาลังใจกลุ่มนักเรียนที่ได้คะแนนน้อย
5.3 ให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หลั ง จากเรี ย นเสร็ จ
เรียบร้อยแล้วทั้ง 5 ชุด โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
5.4 วัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของคะแนนการทดสอบท้ายชุด กิจกรรมในแต่
ละชุด และคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครบทุกชุด เพื่อนามาหาค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (E1 / E2) (กรมวิชาการ, 2545)
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเรียนรู้

ทดสอบ
ในแต่ละชุด
กิจกรรม (E1)

ทดสอบ
หลังเรียน(E2)

ประสิทธิภาพ
(E1/E2)

85.80

83.25

85.80/83.25

ชุดที่ 1 เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 2 เรื่องบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 3 เรือ่ งความสาคัญและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดที่ 4 เรื่องข้อมูล
ชุดที่ 5 เรื่องสารสนเทศ

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นกระบวนการจากการท า
แบบทดสอบในแต่ละชุดกิจกรรม (E1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.80 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากการทา
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.25 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.80/83.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการ
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

จานวน
นักเรียน
40
40

คะแนนเต็ม
30
30

คะแนนเต็ม
ทั้งหมด
1200
1200

คะแนนทีไ่ ด้

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล

507
999

0.7099

จากตารางที่ 2 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเท่ า กั บ 0.7099 แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.99
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมิน
1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาวิชา
2. นักเรียนได้รบั ความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์
4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก
5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
6. นักเรียนพอใจในการทางานเป็นหมู่คณะ
7. รูปภาพ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่มีใน
กิจกรรมทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา
8. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเหมาะสม
9. นักเรียนพอใจการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
10. นักเรียนสามารถนาความรูจ้ ากการเรียนไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
(x)
4.60

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.65

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.71
4.73

0.51
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

0.66

มากที่สุด

4.58

0.58

มากที่สุด

4.58
4.40

0.54
0.65

มากที่สุด
มาก

4.47
4.56
4.53

0.69
0.59
0.63

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.60

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
( x ) เท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60
อภิปรายผล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.80/83.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่
80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ
เรีย นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สร้างอย่างมีระบบ ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ ได้ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนังสือเรียน ตารา ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านการนาไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร ผ่านการ
ตรวจสอบและให้คาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและเนื้อหาในกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ทา
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ให้กิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรินธร เพ็งสวัสดิ์
(2553) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โดยใช้การเรีย นรู้ แบบร่ ว มมือกัน เรียนรู้ด้ว ยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ประสิ ทธิภ าพของ
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค STAD มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
80.38/80.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าคือ 80/80 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พรไตร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจับพบว่า
รูปแบบการเรียนรู้นี้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.73/82.44 ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ค่ า เท่ า กั บ 0.7099 ซึ่ ง หมายความว่ า นั ก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.99 ทั้งนี้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก
เร้าความสนใจและเสริมแรง ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและส่งเสริมให้นัก เรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสิ ริ ก าญจน์ ธนวุ ฒิ พ รพิ นิ ต (2553) การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เท่ากับ 0.7568 คิดเป็นร้อยละ 75.68 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 75.68 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรินธร เพ็งสวัสดิ์ (2553) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD เท่ากับ 0.6978 คิดเป็นร้อยละ 69.78 แสดงว่ามีนักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.78
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.57 เนื่องจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการ
สร้างอย่างเป็นลาดับขั้นตอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ได้แสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และสามารถนาความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน และนนทลี พรธาดาวิทย์ วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา อยู่ในระดับมาก ( x =
4.17, S.D. = 0.11) และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มรินธร เพ็งสวัสดิ์ (2553) ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือการใช้ให้เข้าใจโด
ยะเอีย ด เพื่อจะได้จั ดเตรีย มเอกสาร สภาพแวดล้ อมในห้องเรียน บทบาทของครูและ นักเรียน
เพื่อให้การดาเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวของนักเรียนเอง
3. ในการนาชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ว มมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรนาไปใช้ให้เหมาะสมกับ
เวลา ศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาอื่น ๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริ มคุณลักษณะของนักเรียนในด้านต่างๆ
เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
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ราชมงคลธัญบุรี.
สุภาพร พรไตร . (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 5(1), 11-20.
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กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
STRATEGIES FOR THE MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATION IN BASIC EDUCATION INSTITUTES UNDER THE OFFICE OF
KHONKAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICES AREA1
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2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 2) น าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา และครูผู้ ส อนในโรงเรีย น
ประถมศึกษาที่เปิดสอนในเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จานวน 315 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มี
ค่าดัช นี ความสอดคล้ องระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ดัชนีจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (PNIModified) และ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยรวมมี
การปฏิบัติในระดับมาก สาหรับสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดยรวมมีความประสงค์ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า องค์ประกอบที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ด้านการ
สร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการภายใน ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และ ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามลาดับ
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2. กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
คือ 1) กลยุ ท ธ์ การเสริ มสร้ างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้ น ฐาน ด้าน ICT ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สร้างความคุ้มค่า ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 3) กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แก่บุคลากร ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด และ 4) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด
ABSTRACT
The objectives of the research were: 1) to study the current situation and
the desirable status of management of information and communications technology
(ICT) in the Basic Education Institutes under the Office of Khonkaen Primary
Educational services Area 1 and 2 ) to provide the strategies for the management of
the ICT in the Basic Education Institutes under the aforesaid office. The samples
taken for the present study were the school administrators and teaching staff in the
primary schools under the office of the above-mentioned Basic Education Institutes
with the total number of 315 respondents by multi-stage random sampling. The
research tool were the depth interviewing and the rating scale questionnaires with
the Index of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80-1.00 and the reliability
coefficient at 0.98, by analyzing the Modified Priority Needs Index (PNIModified) and
Confirmatory Factor Analysis.
The research findings were as follows:
1. As regards the current situation of the management of information and
communications technology (ICT) in the Basic Education Institutes under the Office of
Khonkaen Primary Educational services Area 1 was on the whole ranked at the high
level of practice. Meanwhile the aspect of the desirable status of the management
of the ICT in the Basic Education Institutes under the aforesaid office was on the
whole ranked at the highest level of it. When the need for the management of the
ICT in the Basic Education Institutes under the aforesaid office was taken into
consideration it stood to the fact of cooperation networks, and the second types
were the internal management, the infrastructure and the personnel development
respectively.
2. As regards the strategies for the management of the ICT in the Basic
Education Institutes under the above mentioned they were of four strategies:
1) the strategy in enhancement and maintenance of the ICT infrastructure with
effectiveness and stability, consisting of six indicators 2) the strategy in reforming the
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management of the ICT as to reduce the cost with six indicators 3) the strategy for
developing a body of knowledge and the skills in respect of information technology
for the staff, consisting of five indicators and 4) the strategy for building cooperation
networks both internal and external, consisting of six indicators.
คาสาคัญ
กลยุทธ์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
Keywords
Strategy, Management of Information and Communications Technology, The
Basic Education Institutes, The Office of Khonkaen Primary Educational Services Area 1
ความสาคัญของปัญหา
สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้อย่างทั่วถึงและไม่มีขีดจากัด สาหรับด้านการศึกษาระบบการศึกษาสมัยใหม่ทาให้โลกในปัจจุบัน
เป็ น โลกที่ไร้พรมแดน มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กันอยู่ตลอดเวลา การจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง
ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นกุญแจสาคัญในการ
แข่ ง ขั น ในเวที โ ลก นอกจากนี้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารยั ง ได้ เข้ า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวันและการปฏิบั ติงานขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกฝ่ายจึงให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
(ศูน ย์ เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ ว เตอร์แห่ งชาติ , 2545) จึงประกาศนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบั บ แรก (IT 2000) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระยะที่ส อง ช่วง พ.ศ.
2544-2553 หรื อ IT 2010 เป็ น ทศวรรษของการศึ กษาผ่ านสื่ อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมไปสู่ประเทศที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนาสังคมไทยไปสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 5 ด้าน
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (E-Government) เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย์
(E-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการผลิต (E-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
สังคม (E-Society) และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (E-Education) เพื่อให้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ จั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2557–2559
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พร้อมการประกาศ
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเร่งรัดหน่วยงานในสังกัด
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ได้ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ และการบริห ารจัดการ
การศึกษาในสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานอย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ ประกอบกับ พระราชบัญ ญั ติการศึก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) มาตรา 66 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับคากล่าวของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544)
ซึ่งกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ความสาเร็จขององค์การจะอยู่ที่ความสามารถในการ
เข้ า ถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ และการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
ด้วยความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างโดดเด่นจนเป็น
เครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการแสวงหาความรู้ในการสื่อสารและการพัฒนาในทุกมิติ สถานศึกษาจึงควรนา
ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรทางการบริ ห ารจั ด การมาเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มการเรียนรู้และการ
แบ่งปันความรู้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาและนาเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ งประสงค์ ของการบริห ารจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต1
2. เพื่ อ น าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ วิธี การวิ จั ย แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ เทคนิ ค เชิ งคุ ณ ภาพ
ได้แก่ การสังเคราะห์เอกสาร การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 3 แห่ง
การสนทนากลุ่ มผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 10 คน และ เทคนิ คเชิ งปริม าณ ได้แก่ การวิจัยเชิงส ารวจ
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนในเขตพื้นที่
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ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย 3 อาเภอ 152 โรงเรียน รวมจานวนประชากร 1,745
คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970) ได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 315 คน ด าเนิ น การสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน โดยสุ่ ม ตาม
จานวนสัดส่วนที่คานวณได้ ดังตารางที่1
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อาเภอ

จานวนโรงเรียน
จานวนผู้บริหาร
จานวนครู
รวม
ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง
เมือง
106
19
106
19
1,176
19
1,282
232
บ้านฝาง
16
3
16
3
154
3
170
31
พระยืน
30
5
30
5
263
5
293
52
รวม
152
27
152
27
1,593
27
1,745
315
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ใช้ สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึ งกับ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จานวน 40 ชุด พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง 0.80-1.00 และ
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่สัมภาษณ์แล้วสรุปเป็นความเรียง ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็น โดยใช้ดัชนีจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (Modified Priority Needs
Index : PNIModified) การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัด กับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยใช้ ค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-อัลคิน
(Measure of Sampling Adequacy หรื อ Kaiser-Meyer-Olkin : KMO) และ ค่ า สถิ ติ วั ด ระดั บ
สอดคล้องความกลมกลืน (Goodness of fit Measures)
ผลการวิจัย
1. ผลการการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 พบว่า
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1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 โดยรวมมี
การปฏิบัติในระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.70) ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ( X = 3.79, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ( X = 3.75, S.D.= 0.64)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( X = 3.67, S.D. = 0.65) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X = 3.65, S.D. = 0.77)
ด้านการบริหารจัดการภายใน ( X = 3.61, S.D. = 0.62) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ( X = 3.50, S.D.
= 0.84) ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย ( X =
3.49, S.D. = 0.84)
1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 โดยรวมมี
ความประสงค์ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.68) ด้านที่มีความประสงค์มากที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ( X = 4.60, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( X = 4.56, S.D.
= 0.58) ด้านการบริหารจัดการภายใน ( X = 4.55, S.D. = 0.60) ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X =
4.54, S.D. = 0.64) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.54, S.D. = 0.66) ด้านการสร้างความร่วมมือ
ประสานงานเครือข่าย ( X = 4.53, S.D. = 0.75) ด้านที่มีความประสงค์น้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากร
การเรียนรู้ ( X = 4.48, S.D. = 0.72)
1.3 ความต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 พบว่า
องค์ประกอบที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย
(PNI = 0.30) รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการภายใน (PNI = 0.26) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (PNI
= 0.24) ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร (PNI = 0.24) และ ด้ า นกระบวนการเรี ย นรู้ (PNI = 0.23)
องค์ประกอบที่มีความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (PNI = 0.20)
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1
พบว่า
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่า ตัว
บ่งชี้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมีคุณสมบัติวัดตัวแปรได้
เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาจากค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีการพัฒ นา
ระบบความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (a6) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.803 รองลงมาคือ
มีแผนพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน ด้านICT ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (a9) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ 0.771 และ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
และ ด้านวิชาการ (a8) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.763 ตามลาดับ ตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญน้อยที่สุด
คื อ สถานศึ ก ษาก าหนดอั ต ราส่ ว นจ านวนคอมพิ ว เตอร์ ต่ อ จ านวนนั ก เรี ย นส าหรั บ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ (a5) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.601 ดังภาพที่ 1
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Chi-square = 34.49 df. = 24 p-value = 0.076
RMSEA = 0.039 CFI = 0.993 GFI = 0.977 AGFI = 0.947
ภาพที่ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 ด้านการบริห ารจัดการภายใน เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
พบว่า ตั ว บ่ งชี้ ทุ ก ตัว เป็ น องค์ป ระกอบที่ แท้ จ ริงของตั ว แปรด้ านการบริ ห ารจั ดการภายใน และมี
คุณ สมบั ติวัดตัวแปรได้เป็ น อย่ างดี ซึ่งพิจ ารณาจากค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ล ะตัว ที่
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญที่สุด3 อันดับแรก
คือ มีการจัดทาแผนพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(b2) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.813 รองลงมาคือ มีการพัฒนาหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง (b3) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.808 และ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นรูปธรรม (b5) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.788 ตามลาดับ ตัวบ่งชี้
ที่มีความสาคัญน้อยที่สุด คือ มีการกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ (b10) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
0.426 ดังภาพที่ 2
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Chi-square = 38.22 df. = 29 p-value = 0.074
RMSEA = 0.041 CFI = 0.992 GFI = 0.970 AGFI = 0.939
ภาพที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านการบริหารจัดการภายใน
2.3 ด้านการพัฒ นาบุคลากร เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่า
ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้านการพัฒนาบุคลากร และมีคุณสมบัติวัดตัวแปร
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาจากค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสาคัญที่สุด 3 อันดับแรก คือ มีแผนการพัฒนา
บุคลากรให้ เป็ น ผู้มี ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ee5) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
0.802 รองลงมาคือ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูง
(ee6) ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ 0.797 และ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ee8) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.790 ตามลาดับ ตัว
บ่งชี้ที่มีความสาคัญน้อยที่สุด คือ สถานศึกษากาหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรจากความสนใจและความ
ต้องการของบุคลากร (ee9) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.704 ดังภาพที่ 3
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Chi-square = 21.27 df. = 15 p-value = 0.128
RMSEA = 0.038 CFI = 0.997 GFI = 0.984 AGFI = 0.951
ภาพที่ 3 องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.4 ด้ า นการสร้ า งความร่ ว มมื อ ประสานงานเครื อ ข่ า ย เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้านการสร้าง
ความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย และมีคุณสมบัติวัดตัวแปรได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาจากค่า
น้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
โดยตั ว บ่ งชี้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ มี แ ผนการสร้า งและประสานเครื อ ข่ าย ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศกับภาครัฐ และเอกชน (g6) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.909 รองลงมาคือ มี
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ระหว่างเครือข่าย (g4) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
0.871 และ มีการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
งบประมาณ ด้านสื่ออุปกรณ์ และด้านวิชาการ (g7) ค่าน้าหนักองค์ประกอบ 0.865 ตามลาดับ ตัว
บ่งชี้ที่มีความสาคัญน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน (g5) ค่า
น้าหนักองค์ประกอบ 0.767 ดังภาพที่ 4
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Chi-square = 17.96 df. = 11 p-value = 0.083
RMSEA = 0.046 CFI = 0.998 GFI = 0.985 AGFI = 0.946
ภาพที่ 4 องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย
3. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ป ระถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ
และเสถี ย รภาพ ประกอบด้ วย 6 ตัว ชี้ วัด คือ 1) มีแ ผนพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2) มีการพัฒ นาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
รองรับการเชื่อมต่อจากภายนอก และรองรับการเชื่อมต่อเป็นรายบุคคล 3) มีการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 4) มีการพั ฒ นามาตรฐานเวปไซด์ ของสถานศึกษาให้ มีข้อมูล ที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน และมีช่องทางการเข้าใช้งาน เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 5) มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ และ ด้านวิชาการ 6) มีการพัฒ นา
ระบบบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ
3.2 กลยุ ท ธ์ ป ฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สร้ า งความคุ้ ม ค่ า
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ 1) มีการจัดทาแผนพัฒ นางานเทคโนโลยีส ารสนเทศที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2) มีการระดมทุนเพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 3) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นรูปธรรม 4) มี
การพัฒนาหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง 5) มีการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการออกแบบ และจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ให้ แก่ ผู้ เรียน 6) มี ก าร
ประสานความร่วมมือในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
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3.3 กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ 1) มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูง 3)
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 4) มีการพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 5) มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร
3.4 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย 6
ตัว ชี้วัด คือ 1) มีแผนการสร้างและประสานเครือข่าย ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ ภาครัฐ และ
เอกชน 2) มีการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
งบประมาณ ด้านสื่ออุปกรณ์ และ ด้านวิชาการ 3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่ างเครื อ ข่ าย 4) มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางในการแลกเปลี่ ย นด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระหว่า ง
เครือข่าย 5) มีการแลกเปลี่ยนครู บุคลากร วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างเครือข่าย 6) มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาความต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
พบว่า มีความต้องการจาเป็ นในด้านการสร้างความร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย มากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจาก การพัฒนาคุณภาพในปัจจุบัน ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการดาเนินงานในลักษณะ
ของเครือข่าย เนื่องจากระบบเครือข่ายเป็นความร่วมมือของกลุ่มบุคคล หน่วยงาน ที่มีจุดหมายและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน จัดกระบวนการให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ส่งเสริมประสานสัมพันธ์ที่ดี
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งประชาธิปไตยและความสมานฉันท์ การพัฒนางานหรือการ
แก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีดาเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือ
องค์ก ารเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การ
ดาเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรื อสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ พ อจะหาได้ ใกล้ มื อ จะเป็ น อุป สรรคต่ อ การพั ฒ นางานอย่างยิ่งและไม่ อ าจ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ การสร้างเครือข่าย สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคล
และองค์การได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์ก ารที่อยู่
นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้าซ้อนในการทางาน ให้ความร่วมมือและทางานในลักษณะที่เอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้มี
นโยบายส่ งเสริม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษา ตามแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554-2556 โดยประสานและจัดให้เกิดการ
มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา แบ่งปัน
และ แลกเปลี่ ย นทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้ เพี ยงพอในการใช้ประโยชน์ และในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ งานวิจัยของไพบูลย์ เกตุแก้ว (2554) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒ นา
รู ป แบบการจั ด การเทคโนโลยี ข องโรงเรี ย นเครือ ข่ ายกั ล ยาณมิ ต รเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานโดยใช้
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร พบว่า รูป แบบการบริห ารจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียน
เครือข่ายกัลยาณมิตร มีลักษณะที่สาคัญคือ การบริหารแบบร่วมมือร่วมใจในลักษณะแบบพี่แบบน้อง
โดยมี เป้ าหมายของการพั ฒ นาที่ มุ่ งสู่ การพั ฒ นาด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนแม่ข่าย และโรงเรียนลูกข่าย ในลักษณะของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
และพัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเลือกใช้และปรับใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยยึ ด หลั ก ความเพี ย งพอที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย
กัลยาณมิตร ด้วยการจัดการเทคโนโลยีตามรูปแบบนี้ ทาให้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรสูงขึ้น
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
2.1 กลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม สร้ า งและบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น ICT ให้ มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการประเมินความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ เป็นอันดับ 3 ทั้งนี้เนื่องจาก การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรีย นรู้ มีเป้ าหมายให้ ผู้ เรี ย นทุกคนมีโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่ องตลอดชีวิต ซึ่งการพัฒ นาคุณ ภาพเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึกษา จะช่วยส่ งเสริมให้
ผู้ เรี ย น สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานทางการศึก ษา ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท เข้าถึ งระบบเครือ ข่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทันสมัย อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒ นา
ระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาให้เป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลทางศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ ในด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นนับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการบูรณาการระบบและข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากมีข้อมูลที่
สาคัญจานวนมากจะถูกแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ก าร หากมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ไม่เข้มแข็งแล้วอาจทาให้เกิดช่องโหว่ที่ทาให้สามารถบุกรุกและสร้างความเสียหายให้กับ
ระบบสารสนเทศขององค์กรได้ กลยุทธ์นี้ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)
(กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2554) ยุทธศาสตร์ที่1 ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆได้
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของฐิ ต ารีย์ วิ ลั ย เลิ ศ (2554) ที่ ศึ ก ษารูป แบบการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝันจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านงบประมาณและทรัพยากร ส่วน
ใหญ่เป็นการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จาเป็น โดยติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อการบริหารงานและเพื่อการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ Gurr (2006) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการทางานและการใช้ชีวิ ตที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้สร้าง
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มที่ในการ
พัฒ นาการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ความสามารถของโรงเรียนและนักเรียน ในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความเร็วสูงขึ้นเรื่อย ๆ
การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีราคาเหมาะสม และสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 กลยุ ท ธ์ ป ฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สร้ า งความคุ้ ม ค่ า
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี
ประโยชน์ เป็นอันดับ 4 ทั้งนี้เนื่องจาก ในปัจจุบันการจะจัดหาระบบงาน IT ของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานในกากับรัฐบาลต่าง ๆ มาใช้ จะต้องผ่านการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้
มีการพัฒนาไปมาก จากเดิมที่แต่ละหน่วยงานย่อยมีการสร้างแผนงาน IT ของตนขึ้นมาเอง มาเป็น
การวางแผนแม่บทด้าน IT ขององค์การล่วงหน้าเพื่อความเข้มแข็งขององค์ก าร มีการสร้างแผนงานที่
คานึงถึงความต้องการของหน่วยงานของตน โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนหลักของรัฐบาลหรือ
วาระแห่งชาติ การนา IT มาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและเป็นเรื่องที่ได้รับ
การจับตามองจากผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ดีต้องคานึงถึงการทาให้สารสนเทศเป็นส่วนประกอบที่ทาให้องค์การมีประสิทธิผลสูง อันนาไปสู่ความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม (Stake Holder) กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2552) กล่าวคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาลโดยมีกลไกระเบียบโครงสร้างการบริหารและการกากับดูแลที่เอื้อต่อ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ มีความเป็นเอกภาพที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการ เช่นเดียวกับ สมเกียรติ
ตั้ งกิ จ วาณิ ช ย์ (2545) ได้ ก ล่ า วไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ ยุ ท ธศาสตร์แ ละปั จ จั ย ส าคั ญ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลสาเร็จต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลีย ว่าปัจจัย
สาคัญ ในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ส่ งผลส าเร็จต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศ
ออสเตรเลีย คือ ความสามารถและความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการกาหนดภารกิจสาคัญเร่งด่วนของการ
ปฏิรูป โรงเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของนราทิพย์
เภกะสุต (2557) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาส
ในเขตอาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต1 พบว่ากลยุทธ์หลัก
ที่ 3 คือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความคุ้ม ค่าสูงสุด ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์
คือ กลยุทธ์เร่งรัดให้มีผู้ดาเนินการรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์
พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักที่มีประสิทธิภาพสูง กลยุทธ์สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกอย่างสร้างสรรค์
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากร
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี
ประโยชน์ เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากร เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคลากร ให้สามารถนาความรู้ในทางเทคโนโลยี
ออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนาไปใช้ในการสอน การแก้ปัญหา การพัฒนา การคิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์และทักษะ รวมถึงสามารถนามาใช้ในการ
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ดาเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรมีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่จะนาพาไปสู่ความสาเร็จของสถานศึกษา เมื่อบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีองค์
ความรู้อันที่จะพัฒนาตนเองก็จะทาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ พันธกิจของแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552) กล่าวคือ พัฒ นากาลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรใน
สาขาอาชี พ อื่ น ๆ ทุ ก ระดั บ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
สั งคมและเศรษฐกิ จ ฐานความรู้แ ละนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และมั่น คง นอกจากนี้ ยังสอดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ของแผน แม่ บ ท เท คโน โลยี ส ารสนเท ศและการสื่ อ สารเพื่ อการศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) คือ ยกระดับความสามารถของ
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นราทิพย์ เภกะสุต (2557) ที่พบว่า กลยุทธ์หลักที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากร ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง กลยุทธ์สนับสนุนให้ผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญของการ
จัดการเทคโนโลยีและกลยุทธ์ สร้างเสริมแนวทางป้องกันผลกระทบจากภายนอกอย่างชัดเจน ขณะที่
Drent & Meelisen (2008) ซึ่ ง ท า ก า ร วิ จั ย เรื่ อ ง Which Factors Obstruct or Stimulate
Teacher Educators to use ICT Innovatively? ได้ ก ล่ า วว่ า สมรรถนะของครู ด้ า นการใช้ แ ละ
พัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศของครูจะสอดคล้องกับการสอนของครู เนื่องจากครูมี
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการใช้และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และยังมองเห็นข้อดีและข้อได้เปรียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา ทั้งยังนามาสู่
การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการรับรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2.4 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย 6
ตัวชี้วัด ซึ่งกลยุทธ์นี้ มีผ ลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ เป็น
อันดับ 1 ทั้งนี้เนื่องจาก การสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องที่มีความสาคัญในปัจจุบัน เป็นการจัดระบบให้
กลุ่ มบุ คคลหรือองค์ ก าร ดาเนิ น กิจกรรมบางอย่างร่ว มกัน ในลั กษณะการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ
สนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกกาลัง (Synergy) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานเป็นเครือข่ายมักจะ
มีผลที่ดีกว่า ผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทาแล้วนาผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน ดังนั้น
การสร้างเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้กาหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร กล่าวคือ จัดตั้งศูนย์กลางการเชื่อมประสานและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อร่วมกัน
พิจารณาบริบทของการใช้ข้อมูลของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะเอื้ อต่อการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพ สามารถบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดให้บริการได้ในลักษณะของ
ศูนย์บริการระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับอาเภอและระดับตาบล และพัฒนาเครือข่ายความ
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ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ เพื่อเอื้อต่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศไทย รวมถึงประสานและจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนทั้ง
ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้ เพียงพอในการใช้ประโยชน์ และในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน
เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ ลดช่องว่าง
ระหว่างผู้เรียนในเมืองกับชนบท สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพบูลย์ เกตุแก้ว (2554) ที่ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อยกระดับมาตรฐานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ผลการศึกษา พบว่า โรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรได้พัฒนา
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 6 มาตรฐาน เป็น 7
มาตรฐาน โดยโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรได้พัฒนาเพิ่มมาตรฐานในข้อที่ 7 คือ มาตรฐาน 7 ด้าน
เครือข่ายกัลยาณมิตร โดยมีการประชุมระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตร เช่นเดียวกับสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
(2545) รายงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และปัจจัยสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลสาเร็จ
ต่อการเรีย นการสอนในโรงเรีย นของประเทศออสเตรเลี ย โดยงานวิจัยได้กล่าวถึงปัจจัยที่กาหนด
ความสาเร็จ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เครือข่ายสนับสนุนนักเรียน เครือข่ายสาหรับ
ผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายสาหรับครู เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรกาหนดนโยบายการ
บริห ารการจั ดการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อเป็ นเครื่องมือในการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เน้นการปฏิบัติได้จริง
1.2 ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรประสานความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากรกับ
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่ งเสริมให้ ส ถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในสั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน
ให้แก่สถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายการบริหารการ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทั้ง 4 กลยุทธ์ มีความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด และมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในระดับมาก
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ภาค
เครือข่ายจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ยั่งยืน
2.3 ครู ผู้ ส อนของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันอันจะนาไปสู่การจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรพั ฒ นากลยุ ท ธ์การบริห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกตามขนาดโรงเรียน
3.2 ควรศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ค วามพร้ อ มด้ า นการใช้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจคงอยู่ในงาน การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กร ความพึงพอใจในงานและความผู กพันต่อองค์กรของพยาบาลวิช าชีพ และเพื่อ ทดสอบ
แบบจ าลองเชิงสาเหตุความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีการรับ รู้การสนับ สนุ นองค์กรเป็นตัว แปรแฝง
ภายนอกมีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวแปรสื่อตัวอย่างการวิจัย ได้แก่
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน 1,197 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากโรงพยาบาลศูนย์ตามพื้นที่ 5ภาคของประเทศไทย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตรวัดชนิดประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัยหลักพบว่า
1) พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจคงอยู่ในงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความ
พึงพอใจในงานในระดับปานกลางมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก
2) แบบจ าลองสมการโครงสร้างความตั้งใจคงอยู่ในงานมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิง
ประจั ก ษ์ (2= 103.899, p-value= 0.118, Chi-Square/Degree of Freedom (CMIN/DF) =
1.181, GFI=0.99, NFI =0.99, RFI=0.98, IFI=0.99, TLI=0.99, CFI= 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA
= 0.012, RMR = 0.009)
3) ผลการทดสอบเส้นทางอิทธิพลพบว่าปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลรวมต่อความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.66 ลาดับสองคือการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีค่าอิทธิพล
รวม 0.48 ส่วนความพึงพอใจในงานไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีค่าอิทธิพลรวม 0.12
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อ องค์กรเป็นตัวแปรสื่อ (Mediator)
ความสัมพันธ์ระว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กรกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
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ทั้งสามปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 40
(R2=.40)
ABSTRACT
The purposes of this study were to investigating the levels of intention to
stay, perceived organizational support and organizational commitment and to
examine the causal relationship model of intention to stay through perceived
organizational support as exogenous variable job-satisfaction and organizational
commitment as mediators variables. The samples consist of 1,197 professional
nurses from Regional Hospital Operated by Ministry of Public Health, Office of The
Permanent Secretary. Questionnaires with 5-level rating scale was employed as the
research instrument. Descriptive statistics, confirmatory factor analysis and structural
equation modeling were generated using statistical package.
The major results indicated that:
1. Professional nurses had level of intention to stay, perceived
organizational support and job satisfaction in the moderate level and had level of
organizational commitment in the height level.
2. The structural equation model of intention to stay was supported By the
empirical data. (  2 = 103.89, p-value = 0.118, Chi-Square/Degree of Freedom
(CMIN/DF) = 1.18, GFI = 0.99, NFI =0.99, RFI = 0.98 IFI=0.99, TLI = 0.99, CFI = 0.99, AGFI
= 0.97, RMSEA = 0.012, RMR = 0.009)
3. The factor on organizational commitment had the highest total influence
of 0.66 on intention to stay. The factor on Perceived organizational support had the
second highest total influence of 0.48 on intention to stay. The factor on job
satisfaction had total influence of 0.12 on intention to stay no significantly (p>.05).
Job satisfaction and organizational commitment had mediating affects on the
relationship between perceived organizational support and intention to stay.
Altogether the 3 factors, which are the causes, were explained the 40 variance of
intention to stay of professional nurses.
คาสาคัญ
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน พยาบาลวิชาชีพ โมเดลสมการโครงสร้าง
Keywords
Intention to stay, Professional nurse, Structural equation model
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ความสาคัญของปัญหา
การให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสาคัญในการบริหารงานบุคคลเนื่องจาก
เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ และศักยภาพได้อย่างไม่
สิ้นสุด การลงทุนเพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กรจะคุ้มค่าเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ
ว่าองค์กรแต่ละแห่งจะสามารถธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ไว้กับองค์กรได้นาน
เพียงใดด้วยเพราะการที่พนักงานต้องการทางานในองค์กร เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึง
ความผู กพัน ของพนั กงานที่มีต่อองค์กร ตรงกันข้ามถ้าพนักงานมีความต้องการออกจากงานมากก็
แสดงว่าอาจมีปัจจัยที่เป็นแรงผลักจากองค์กร หรืออาจมีแรงดึงดูดจากภายนอกองค์กร นอกจากนี้การ
ที่บุคลากรส่วนหนึ่งลาออกไปทางานในองค์กรอื่น อาจมีผลในทางทาลายขวัญกาลังใจของบุคลากรที่
ยังทางานอยู่ในองค์กร และเริ่มคิดถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงาน คิดถึ งโอกาสทางเลือกที่จะ
ไปทางานในองค์กรอื่น การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน หรือตั้งใจลาออกจาก
งาน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในการนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล โดยการ
ส่งเสริมการคงอยู่ในงานและป้องกันการลาออกจากงาน เพราะผลจากการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า
ความตั้งใจคงอยู่ในงานความตั้งใจลาออกจากงาน สามารถทานายพฤติกรรมการคงอยู่ในงาน การตั้งใจ
ออกจากงานได้ดีที่สุด (Mowday, Porter, & Steer 1982; Tett & Meyer, 1993)
พยาบาลวิช าชีพ เป็ น บุ ค ลากรที่ มีก าลั งคนมากที่สุ ดในระบบสาธารณสุ ข ระหว่าง พ.ศ.
2548-2553 พยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 95 แห่งมีอัตราการ
ลาออกภายในปีแรกของการทางานร้อยละ 48.68 และลาออกภายในปีที่ 2 ร้อยละ 25.57 (กฤษฎา
แสวงดี, 2551) สถานการณ์การลาออกจากงานของพยาบาลภาครัฐไปสู่เอกชนยิ่งจะมีมากขึ้ น จาก
การที่ประเทศไทยมีนโยบายให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย
และใน พ.ศ. 2558 ประเทศจะเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีการเปิดเสรีเกี่ยวกับอาชีพบริการใน 8
สาขาพยาบาลก็เป็น 1 ใน 8 สาขาวิชาชีพนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่าพยาบาลวิชาชีพอาจจะมี การลาออก
จากภาครัฐไปสู่เอกชนมากขึ้น
ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องให้ความสนใจ (วิจิตร ศรีสุพรรณ
และกฤษดา แสวงดี, 2551) เพราะการที่พยาบาลลาออกจากงานมาก นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการบริการพยาบาลแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจของพยาบาลที่ยังคงปฏิบัติงาน
อยู่ที่ต้องรับภาระงานมากขึ้น จะเห็นได้จากพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์มีการขึ้นปฏิบัติงานล่วงเวลามี
ค่ า เฉลี่ ย ถึ ง 5.82 เวร (ประมาณ 46.5ชั่ ว โมง) จากวั น หยุ ด 8 วั น ต่ อ เดื อ น (ส านั ก การพยาบาล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) และจากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพที่ทางาน
ในโรงพยาบาลศูนย์บางแห่งในภาคกลาง ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานว่า เมือมีอายุมากขึ้น ถ้าต้อง
อยู่เวรบ่ายและเวรดึกจะกระทบต่อการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลที่สมรสแล้วต้องดูแล
เลี้ยงดูบุตร ดังคาให้สัมภาษณ์ว่า “เพื่อนที่แต่งงานแล้วต่างก็วางแผนที่จะลาออกจากงาน เมื่อทางาน
ครบ 25 ปี เพื่อรับบานาญและหางานอื่นที่ไม่ต้องอยู่เ วร ส่วนรุ่นน้องบางคนก็ไปเรียนปริญญาโทใน
สาขาวิชาอื่นเพื่อจะได้เปลี่ยนงาน”คาตอบที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบตรงกันคือ “ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอยู่เวร
เท่านั้นที่ทาให้พยาบาลอยากลาออกจากงาน แต่เพราะต้ องรับภาระงานหนัก แต่เงินเดือนน้อยและ
ได้รับ ค่าทางานล่ วงเวลาไม่เป็น ธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่ทาเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ ใน
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โรงพยาบาล” จากสภาพปัญหาความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีการคงอยู่ในงานน้อยลง
ย่อมส่ งผลต่อมาตรฐานบริการพยาบาล การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานจึงมี
ความสาคัญ สาหรับกรอบแนวคิดปัจ จัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนทั ศ น์ ใ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมองค์ ก ร The Meso
Paradigm (House Rousseau & Thomas –Hunt, 1995) โดยการศึกษาปัจจัยทั้งระดับบุคคล และ
ระดับองค์กร ปัจจัยระดับบุคคล ได้ศึกษา 2 ปัจจัยคือ
1. ความพึ งพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่ งถื อเป็ น ปั จจั ยส าคั ญ ที่ ส่ งผลให้ บุ ค คลมี
ความรู้สึกดีต่องานที่ทากระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีทัศนคติที่ดีต่องาน
การศึกษาความพึงพอใจในงานในมุมมองต่าง จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงาน พอใจหรือไม่พอใจ
ในงานในเรื่ อ งใด ซึ่ ง Spector (1997) สร้ า งแบบวั ด ความพึ ง พอใจในงาน (Job – Satisfaction
Survey: jss) ในมุมมอง (Facet) ด้านต่าง ๆ 9 ด้าน งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ความพึงพอใจใน
งานกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน เช่น การศึกษาของ สุรีย์ ท้าวคาลือ และพนิดา ดามาพงศ์ (2550)
พบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) ที่พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการคง
อยู่ในองค์กรของพนักงาน
2. ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) ซึง่ Mowday, Steers &
Portor (1979) ให้ ค วามหมายว่ า คื อ ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งแนบแน่ น ของพนั ก งานกั บ องค์ ก ร
ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ มีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีการใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กร และมีความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
งานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความสั มพันธ์กับความตั้งใจอยู่ในงาน /ออกจากงาน
ของกลุ่ มตัวอย่ าง เช่น อาจารย์พยาบาล (รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ และคณะ, 2555) พยาบาลที่สาเร็ จ
การศึกษาใหม่ (Dion, et al., 2011)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรมีการศึกษา
ในหลายวิช าชี พ ผลการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไม่ ว่าจะเป็ น การศึก ษาในวิช าชี พ พยาบาลและวิช าชี พ อื่ น
ต่างพบว่ามี ความสั มพั น ธ์อ ย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติระหว่างปั จ จัยทั้ งสอง (Garbee et al., 2006;
ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557) สาหรับงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความพึงพอใจใน
งาน กับความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ เพราะผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความพึงพอใจใน
งาน มีทั้งมีความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์กับ ความผูกพันต่อองค์กร (Meyer, et al., 2002) ให้
ความเห็นว่าความความพึงพอใจในงานเป็นตัวทานายความผูกพันต่อองค์กรความแตกต่างระหว่าง
ความพึงพอใจในงานและความผูกพั น ต่อองค์กรคือความผู กพันต่อองค์กรเป็นการตอบสนองทาง
อารมณ์ที่ลูกจ้างมีต่อองค์กร ส่วนความพึงพอใจในงานเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่ลูกจ้างมีต่องาน
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน(simultaneously) ส่วน
Steers & Mowday (1981) ให้ความเห็นว่าลูกจ้างอาจมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง ทั้งๆที่อาจ
ไม่พอใจต่อด้านใดด้านหนึ่งของงาน
ปั จ จั ย ด้ านองค์ ก ร ได้ ศึ ก ษา 1 ปั จ จั ย คื อ การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร (Perceived
Organizational Support: POS) ซึ่ง Eisenberger et al. (1986) ได้พัฒนาทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์กร
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(Organizational Support Theory) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสาหรับ
ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานที่อธิบายความสัมพั นธ์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างคือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม (Social Exchange Theory) ที่อธิบายสิ่งสาคัญของการมีความสัมพันธ์กันในทางสังคมก็เพื่อ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือความพอใจด้านต่างๆทั้งด้านวัตถุ ด้านจิตใจ เช่นการได้รับการยอมรับ
การได้รับการยกย่องการแลกเปลี่ยนอยู่บนบรรทัดฐานการตอบแทน (Norm of Reciprocity) ซึ่งเป็น
กฎทางสังคม (Social Rule) ที่กล่าวว่าบุคคลต้องให้ ตอบแทน (Repay) ตามชนิดที่ผู้อื่นได้ให้แก่เขา
เมื่อบุคคลรับ รู้ว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลอื่นก็จะเกิดภาวะผูกพัน (Obligation) ที่จะตอบ
แทนบุคคลนั้นในสิ่งที่ดี ดังนั้นเมื่อพนักงานในองค์กรรับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนที่ดีจากองค์กร ก็จะ
รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ จึงพยายามตอบแทนด้วยพฤติกรรม และทัศนคติที่เป็น ประโยชน์ต่อองค์กร ตั้งใจ
ทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Rhoades & Eisenberger, 2002)
แนวคิดในเรื่องของการสนับสนุนจากองค์กรจึงหมายถึงการที่พนักงานมองหรือรับรู้ว่า องค์กร
มีความสนใจ ห่วงใยสวัสดิภาพของตนมากน้อยเพียงใด ใน 3 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านการทางาน
การสนับสนุนโอกาสในการพัฒนา และการให้คุณค่าความสาคัญ
จากการประมวลผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และส่งผลให้บุคคลนั้นอยู่ในองค์กรจากการสังเคราะห์งานวิจัย
โดย Rhodeและ Eisenberger (2002) พบว่า การรับรู้การสนั บสนุน จากองค์กร มีผ ลต่อความพึ ง
พอใจในงาน มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รทั้ งด้ า นจิ ต ใจ และการปฏิ บั ติ ง าน ท าให้ พ นั ก งานมี
พฤติกรรมหลีกหนี (การลากิจ ลาป่วย ความตั้งใจออกจากงาน) น้อยลงสาหรับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงการที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล
ศูนย์ มีความคิดที่จะปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ต่อไปไม่วางแผนที่จะออกจากงานหรือเปลี่ยน
งาน
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัม พันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ใน
งาน ความตั้งใจออกจากงานจึงสร้างแบบจาลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดัง
ภาพประกอบที่ 1 โดยมีสมมติฐานว่าแบบจาลองที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีนี้ สอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์
1

ความพึงพอใจ
ในงาน(Job Satisfaction)

5
3

การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร
(Organizational Support)

ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
องค์กร(Intention to stay)

4
2

ความผูกพันต่อองค์กร
(Organizational Commitment)

6

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ผู้วิจัยเห็นความสาคัญของข้อมูลความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ และได้เล็งเห็น
ตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (POS) ที่เป็นมโนทัศน์ที่สาคัญในการบริหารธุรกิจแนวใหม่
การนามาศึกษาเป็นตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous variable) ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมี ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัว
แปรแฝงภายใน (Endogenous variables) ผลของการศึ ก ษาจะท าให้ เห็ น อิ ท ธิ พ ลทางตรงและ
ทางอ้อมและอิทธิพลรวมการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจคงอยู่ในงานการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจ
ในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพ
2. เพื่อทดสอบแบบจาลองเชิงสาเหตุการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความตั้งใจคง
อยู่ในงานโดยมีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวแปรสื่อ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ม ตั วอย่า งทีใช้ในการวิจั ย คือพยาบาลวิช าชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์สั งกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทยขนาดกลุ่มตัวอย่าง Bollen (1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2538) ได้เสนอแนะให้พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับจานวนพารามิเตอร์อิสระที่
ต้องการประมาณค่าถ้าพารามิเตอร์มี จานวนมากควรจะต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วย
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อัตราส่วนระหว่างจานวนพารามิเตอร์
หรือตัวแปรกับ หน่วยตัวอย่างเป็ น 20 ต่อ 1 หน่วย ซึ่งจากการประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล
สมมติฐานคาดว่าจะมีจานวนพารามิเตอร์ทั้งสิ้นประมาณ 50 พารามิเตอร์หากใช้อัตราส่วน 20: 1ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน1,000 คนสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนดังนี้ 1) แบ่งโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ตามภาคต่ า งๆของประเทศไทยซึ่ ง มี อ ยู่ 5 ภาค 2) เลื อ ก
โรงพยาบาลกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยสุ่ ม มาภาคละ 2-3 โรงพยาบาลได้ 13 โรงพยาบาล 3) ในแต่ ล ะ
โรงพยาบาลเลื อ กพยาบาลวิช าชี ต ามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนดคื อ เป็ น พยาบาลวิช าชีพ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่
โรงพยาบาลศูนย์ ไม่ต่ากว่า 1 ปี เป็นข้าราชการ พนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างประจา ทางานอยู่แผนกต่าง ๆ 4 กลุ่ม คือ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วย
พิ เศษผู้ ป่ ว ยนอกและห้ อ งผ่ า ตั ด อื่ น ๆ เป็ น ผู้ ที่ ยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบ ถาม
โรงพยาบาลละ 100 คน รวม 13 โรงพยาบาล ได้ตัวอย่าง 1, 300 คน
เครื่องมือในการวิจั ย เป็ น แบบสอบถามประกอบด้วยคาถาม 5 ส่ ว น เป็น แบบวัดชนิ ด
ประเมินรวมค่า ประกอบด้วย ข้อความต่างๆ แต่ละข้อความมีมาตรวัด 5หน่วย ตั้งแต่ “เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง” ถึง “ไม่เห็ น ด้ว ยอย่ างยิ่ ง ”ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามส่ ว นที่ 1) เป็นคาถามเกี่ยวกับ
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คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบเลือกตอบและเติมคาในช่องว่างจานวน
10 ข้อคาถามส่วนที่ 2) เป็นแบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์กรผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้
แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่พัฒนาโดย Eisenberger และคณะ (Eisenberger et al.
1986) ผู้วิจัยเลือกปรับ ใช้คาถามจานวน 14 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .916 ส่วนที่ 3) เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้แบบวัดความพึงพอใจในงานที่พัฒนาโดย Spector (1985)ซึ่งเป็นแบบวัดที่
เขาพัฒนาเพื่อวัดความพึงพอใจในงานชื่อว่า Job Satisfaction Survey: JSS ต้นฉบับมี 36 ข้อความ
ประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทางาน 9 มุมมอง (facet) ผู้วิจัยนามาปรับใช้จานวน 27 ข้อมี
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .955 ส่วนที่ 4) เป็นแบบสอบถามความผูกพัน
ต่อองค์กร ที่ผู้วิจัยสร้างตามแนวคิดของ Mowday, Steers และ Porter (1979) ประกอบด้วยคาถาม
13ข้อ มีความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .927ส่วนที่5)เป็น
แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน ประกอบด้วยคาถาม 4ข้อ เป็นข้อความที่สร้างขึ้นตามแนวคิด
ของ (Mobley et al., 1979) เป็นข้อความทางบวก (ความตั้งใจอยู่ในงาน) 2 ข้อ และข้อความทางลบ
(ความตั้งใจจะออกจากงาน) 2 ข้อ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .827 แบบสอบถามรวมทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาคเท่ากับ .973
วิธี ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผู้ วิจัยส่ ง E-mail ถึงผู้ อ านวยการโรงพยาบาลศู น ย์และหรือ
โทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอความร่วมมือในการวิจัยและทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและ
กรอกแบบฟอร์มการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาลส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของโรงพยาบาลพิจารณา ในการพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่ างเมื่อผ่านการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย
จากคณะกรรมการวิจัย ของโรงพยาบาลแล้ว ผู้ วิจัยติดต่อกับผู้ ประสานงานที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการโรงพยาบาล เพื่อส่งแบบสอบถามให้ผู้ประสานงานแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่างตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนมาให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์หรือส่งกับ
ผู้ ป ระสานงานส่ งแบบสอบถาม 1,300 ฉบั บ ได้ รับ กลั บ คื น 1,221 ฉบั บ (ร้ อ ยละ 93.9) ผ่ า นการ
ตรวจสอบและนามาวิเคราะห์ 1,197 ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า
ความโด่ง และค่าความเบ้ และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยการวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) วิเคราะห์ ค วามตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct
Validity) ของตั ว แปรแฝงโดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor
Analysis) การทดสอบแบบจ าลองอิ ท ธิ พ ลเชิ งสาเหตุ ค วามตั้ งใจคงอยู่ ในงานโดยมี ก ารรั บ รู้ ก าร
สนับสนุนองค์กรเป็นตัวแปรแฝงภายนอกมีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัว
แปรสื่อ (Moderator) โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) โดยใช้
โปรแกรม สาเร็จรูปทางสถิติ
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ผลการวิจัย
พยาบาลวิชาชีพ มีความตั้งใจคงอยู่ในงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.29
จากคะแนนเต็ม 5 ข้อคาถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งดับที่ห นึ่ง คือ กาลั งหางานที่โรงพยาบาลอื่นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ข้อคาถามที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอันดับที่สอง คือ ถึงแม้โรงพยาบาลอื่นรับทางาน
ก็จะไม่ลาออกส่วนตัวแปรแฝงที่เป็นปัจจัยสาเหตุคือการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความพึง
พอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันมีค่าเฉลี่ย 3.47 และ 3.41 ตามลาดับ ตัว
แปรแฝงที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากคือความผูกพันต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ย 3.74
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตของปัจจัยเชิง
สาเหตุและตัวแปรสังเกตของความตั้งใจคงอยู่ในงานผู้วิจัยได้ คานวณค่าตัวแปรบ่งชี้องค์ประกอบของ
ตัวแปรแฝงโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากการรวมคะแนนคาถามแต่ละด้าน หารด้วยจานวนข้อคาถาม สาหรับ
ข้อความทางลบจะปรับเป็นคะแนนข้อความทางบวก (Recode) ดังนั้นทุกองค์ประกอบของตั วแปร
แฝงจึงมีระดับคะแนนระหว่าง 1-5 คะแนน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบตัวชี้วัดตัวแปรแฝงการรับรู้การสนับสนุนต่อ
องค์การ (A) ความพึงพอใจในงาน (B) ความผูกพันต่อองค์กร (C) และความตั้งใจคอยู่ใน
งาน (D)
ตัวแปรแฝง
A
และตัวชี้วัด
A การรับรู้การ
สนับสนุนจาก 1
องค์กร
msup1 .884**
msup2 .860**
msup3 .913**
B ความพึง
.771**
พอใจในงาน
msat1 .557**
msat2 .671**
msat3 .631**
msat4 .537**
msat5 .629**
msat6 .594**
msat7 .507**
msat8 .474**
msat9 .607**
C ความผูกพัน
.630**
ต่อองค์กร
mcom1
.610**
mcom2
mcom3

msup1 msup2 msup3

B msat1 msat2 msat3 msat4 msat5 msat6 msat7 msat8 msat9 c

mcom mcom mcom
1
2
3

D

.884** .860** .913** .771** .557** .671** .631** .537** .629** .594** .507** .474** .607** .630** .610** .529** .545** .414**
1
.638** .731** .684** .521** .571** .550** .488** .528** .542** .456** .414** .540** .575** .560** .477** .500** .389**
.638** 1
.664** .633** .396** .574** .535** .407** .530** .489** .433** .424** .530** .510** .498** .440** .427** .309**
**
**
.731 .664 1
.727** .556** .634** .589** .525** .608** .547** .459** .424** .545** .587** .563** .488** .518** .401**
.684** .633** .727** 1

.736** .822** .772** .746** .817** .820** .671** .628** .729** .683** .698** .561** .570** .416**

.521**
.571**
.550**
.488**
.528**
.542**
.456**
.414**
.540**

1
.608**
.453**
.597**
.507**
.564**
.315**
.292**
.386**

.396**
.574**
.535**
.407**
.530**
.489**
.433**
.424**
.530**

.556**
.634**
.589**
.525**
.608**
.547**
.459**
.424**
.545**

.736**
.822**
.772**
.746**
.817**
.820**
.671**
.628**
.729**

.608**
1
.662**
.551**
.674**
.640**
.451**
.393**
.512**

.453**
.662**
1
.439**
.629**
.558**
.501**
.437**
.551**

.597**
.551**
.439**
1
.534**
.558**
.376**
.352**
.428**

.507**
.674**
.629**
.534**
1
.669**
.519**
.462**
.556**

.564**
.640**
.558**
.558**
.669**
1
.556**
.449**
.567**

.315**
.451**
.501**
.376**
.519**
.556**
1
.537**
.500**

.292**
.393**
.437**
.352**
.462**
.449**
.537**
1
.561**

.386**
.512**
.551**
.428**
.556**
.567**
.500**
.561**
1

.417**
.514**
.515**
.470**
.562**
.561**
.514**
.583**
.560**

.575** .510** .587** .683** .417** .514** .515** .470** .562** .561** .514** .583** .560** 1

.441**
.530**
.509**
.477**
.573**
.607**
.544**
.551**
.560**

.335**
.429**
.444**
.372**
.460**
.457**
.401**
.490**
.471**

.341**
.418**
.426**
.406**
.472**
.440**
.430**
.517**
.470**

.319**
.314**
.269**
.308**
.330**
.316**
.287**
.385**
.306**

.871** .899** .903** .594**

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

.677** .659** .471**

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

.738** .438**

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

.626**

Dความตั้งใจคง **
.414 .389** .309** .401** .416** .319** .314** .269** .308** .330** .316** .287** .385** .306** .594** .471** .483* .626** 1
อยู่ในงาน

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 A, B, C, D = ตัวแปรแฝง
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จากตารางที่ 1 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบตั ว ชี้ วั ด ตั ว แปรซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงการรับรู้การสนับสนุนต่อองค์การ (A) ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน (B)
ตัวแปรแฝงความผูกพัน ต่อองค์กร (C) และตัวแปรแฝงความตั้งใจคอยู่ในงาน (D) เมื่อพิจารณาค่า
ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดแต่ละคู่ มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ .01 ทุกคู่โดยที่ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดของตัวแฝงที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งสามตัว
คือตัวแปรชี้วัด การรับรู้การสนับสนุนต่อองค์การตัวแปรชี้วัดความพึงพอใจในงานตัวแปรชี้วัดความ
ผูกพันต่อองค์กรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่าสุดเท่ากับ .292 สูงสุดเท่ากับ .634 ส่วนตัวแปรแฝง
การรับรู้การสนับสนุนต่อองค์กรมีความทางบวกกับตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน ตัวแปรแฝงความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รและตั ว แปรแฝงความตั้ ง ใจคงอยู่ ใ นงาน มี ค่ า r = 0.771, 0.630 และ 0.414
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรแฝงในกรอบการวิจัย (Full
Measurement Model) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติผ่านเกณฑ์
ทุ ก ข้ อ (Chi-Square = 107.12 p-value = 0.053 ค่ า อั ต ราส่ ว นของ Chi-Square/Degree of
Freedom (CMIN/DF) = 1.26 GFI = 0.99 NFI = 0.99 RFI = 0.98 IFI = 0.99 TLI = 0.99 CFI =
0.99 AGFI = 0.97 RMSEA = 0.015 RMR = 0.009) และค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวชี้วัดตัวแปรแฝง
ทุกตัวในโมเดลการวัดมีค่ามากกว่า 0.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวคือการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์ กร ความพึ งพอใจในงานและความผู กพั น ต่อ องค์ กรมีค่ าเฉลี่ ย Variance Extracted (ซึ่ ง
คานวณโดยสู ต รค่ าเฉลี่ ย Variance Extracted = ผลบวกยกก าลั งสองของ Factors Loading/n)
ผ่านเกณฑ์ โดยมีค่า 68.10, 51.26 และ 66.731 ตามลาดับส่วนตัวแปรแฝงความตั้งใจคงอยู่ในงาน มี
ค่ามีค่าเฉลี่ ย Variance Extracted 49.02 ซึ่งค่าต่ากว่าเกณฑ์ เพี ยงเล็ กน้ อยส่ วนค่าความเที่ยงเชิ ง
โครงสร้ าง (Construct Reliability) ที่ คานวณโดยใช้สู ตร ความเที่ ยงเชิงโครงสร้าง = ผลบวกขอ
น้าหนักองค์ประกบมาตรฐานยกกาลังสอง/(ผลบวกขอน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานยกกาลังสอง +
ผลบวกของค่าความคลาดเคลื่อนความแปรปรวนของตัวแปร) ตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัว มีค่าผ่านเกณฑ์
โดยค่าต่าสุดเท่ากับ 0.794 ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.954
ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ ง/กลมกลื น ของตั ว แบบ (Goodness of Fit) ตาม
สมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างทางทฤษฎีความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ผ่าน
เ ก ณ ฑ์ ทุ ก ค่ า (Chi-Square=103.89 p-value =0 .118Chi-Square/ Degree of Freedom
(CMIN/DF) =1.181GFI = 0.99 NFI = 0.99RFI = 0.98 IFI = 0.99 TLI = 0.99CFI = 0.99 RFI =
0.99AGFI = 0.97 RMSEA = 0.012 RMR = 0.009) และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐาน
แบบจาลองเชิงสาเหตุความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจใน
งานและความผูกพันต่อองค์กร รายละเอียดดังภาพที 2 และตารางที่ 2
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ภาพที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจาลองเชิงสาตุความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมี การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ
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ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กรความตั้งใจคง
อยู่ในงาน
ตัวแปรแฝงภายใน
ความพึงพอใจในงาน
DE
IE
TE
0.87*
0.87*

ปัจจัยที่มี
อิทธิพล
การรับรู้การ
สนับสนุน
จากองค์กร
ความพึง
พอใจในงาน

ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
DE
IE
TE
a
0.10
0.38*
0.48*
-.14a

0.26*

0.12a

-

-

-

0.40*

-

0.40*

ความผูกพัน
ต่อองค์กร

0.66*

-

0.66*

-

-

-

-

-

-

R2

0.40

0.75

ความผูกพันต่อองค์กร
DE
IE
0.43*
0.34*

TE
0.77*

0.63

a =ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ*=มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
DE=อิทธิพลทางตรง IE=อิทธิพลทางอ้อม TE=อิทธิพลรวม
จากตารางที่ 2 ผลการพิจารณาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรซึ่งเป็นตัวแปร
แฝงภายนอกที่มีต่อตัวแปรแฝงภายใน ความพึ งพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจคง
อยู่ในงานโดยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกกับความพึงพอใจ
ในงาน มีค่าเท่ากับ 0.87 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยเชิงสาเหตุการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวน ความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 75 (R2 = 0.75)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกกับความความผูกพันต่อ
องค์กร มีค่าเท่ากับ 0.43 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในงาน
มีค่าเท่ากับ 0.34มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลรวมต่อความความผูกพันต่อองค์กรมี
ค่าเท่ากับ 0.77 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยเชิงสาเหตุการรับรู้การสนับสนุน จากองค์กร
และ ความพึงพอใจในสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กรได้ ร้อยละ 63 (R2
= 0.63)
ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ได้รับอิทธิพ ลรวมจากปัจจัยความผูกพันต่อ
องค์กรสูงสุด มีค่าอิทธิพลรวมในทิศทางบวกเท่ากับ 0.66 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่งเป็น
อิทธิพลทางตรงไม่มีอิทธิพลทางอ้อม รองลงมาคือ ปัจ จัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ก รมีอิทธิพล
รวมในทิศทางบวกต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน เท่ากับ 0.48 มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.10 (ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ
พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์ก ร เท่ากับ 0.38 มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และปัจจัย
ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลรวมต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานเท่ากับ 0.12 (ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ)
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และอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบ เท่ากับ -0.14 (ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.26 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ใน
ตัวแปรความตั้งใจคงอยู่ในงาน ที่อธิบายได้ด้วยปัจจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรปัจจัยความพึง
พอใจในงานและปัจ จัยความผู กพัน ต่อองค์การ ได้ร้อยละ 40(R2 = 0.40) จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานได้แก่ตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร โดยมีตัวแปรความ
ผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ (Mediator)
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าระดับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับ
ปานกลางจึงแปลความได้ว่าโดยภาพรวมพยาบาลวิชาชีพยังมีแนวโน้มที่จะทางานในโรงพยาบาลต่อไป
ในระดับปานกลางผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลของ
นักวิจัยหลายคน (Boyle, et al, 1999; Fisher, et al., 1994) ที่พบว่าความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจาริณี ศรีประเสริฐ และคณะ (2551)
ที่พบว่าพยาบาลร้อยละ 62.25 มีความตั้งใจคงอยู่ในงานในระดับปานกลาง การที่ผลการวิจัยครั้งนี้
เป็นพบว่าความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากลักษณะคาถามที่
ถามความเห็นของบุคคลที่ต้องตอบหรือแสดงความรู้สึกในขณะที่ตอบคาถาม ผู้ตอบแบบสอบถามอาจ
มีเวลาคิด ไตร่ ตรองวางแผนหรื อตัด สิ น ใจในกาตอบคาถามไม่ม าก ส่ ว นใหญ่ จึงตอบค าถามระดั บ
คะแนนปานกลาง (คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 5 ในมาตรวัด )ยกเว้นผู้ที่วางแผนหรือตัดสินใจที่จะ
ลาออกจากงานหรือย้ายงานไปโรงพยาบาลอื่นจึงตอบคาถามตามที่ได้วางแผนหรือตัดสินใจแล้ว
2. ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างความตั้งใจคงอยู่ในงานหลังปรับโมเดลตามดัชนีการ
ปรับโมเดล พบว่าในส่วนของปัจจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพบทางบวกต่อ
การคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมา
(Garbee et al., 2006; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557) ดังนั้น การส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพัน
กับองค์กรจึงมีความสาคัญกับการดาเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์ เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพที่ผูกพัน
และทุ่ ม เทให้ กั บ โรงพยาบาลจะช่ ว ยให้ แ ต่ ล ะโรงพยาบาลศู น ย์ ให้ บ ริ ก ารพยาบาลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิ์ผลเพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ องค์กรต่า อาจจะทาให้ เกิดผล
กระทบที่สาคัญหลายประการต่อพฤติกรรมการทางานเช่นการไม่เต็มใจที่จะเสียสละหรือมีส่วนร่วม
รับผิดชอบใดๆต่อส่วนรวมการพยายามหลบเลี่ยงงานและการมีแนวโน้มที่ จะขาดงานหรื อสมัครใจ
ลาออกจากงาน
การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นในงานวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานไม่มี อิทธิพลต่อความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อ ความผูกพันต่อองค์กรแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในงานยังมีส่วน
ในการเพิ่มความผูกพันต่อ องค์กรของบุคคลที่ส่งผลให้บุคคลนั้นคงอยู่ต่ อในองค์กรในที่สุดความพึง
พอใจในงานจึงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในงานผ่านตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรซึ่งหมายความ
ว่าการที่พยาบาลวิชาชิพมีความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติจะทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรตามมาซึ่ง
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ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวชี้วัดที่ดีในการโยกย้ายงานความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานของแต่ละบุคคล
และส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กรในที่สุด
การรับ รู้การสนับ สนุน จากองค์กรมี อิทธิพลรวมต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยมีอิทธิพล
ทางตรงผ่ านปั จ จั ย ระดั บ บุ ค คลคื อ ความพึ งพอใจในงานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร สอดคล้ อ ง
กั บ ผลการวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา (Fillipova, 2011; Lui, et al 2015; Rhoade & Eisenberger, 2002)
ผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์กร(Organizational Support Theory )
ที่ Eisenberger, et al. (1986) ได้ พั ฒ นาเพื่ อ อธิ บ ายพฤติ ก รรมความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างองค์ ก รกั บ
พนักงาน จากมุมมองของพนักงานที่มองหรือรับรู้ว่าองค์กรมีความสนใจห่วงใยสวัสดิภาพของตน ถ้ามี
การรับรู้ว่าได้รับการสนับสนุน ที่ดีก็จะมีความรู้สึกต้องตอบแทนบุญคุณขององค์กร เกิดความพึงพอใจ
ในงาน และความผูกพันต่อองค์กรและส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน
จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรทาหน้าที่เป็นตัวแปรสื่อ
(Mediators) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ (Full Mediation)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ในงานในระดับสูงคือ 0.87 และมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อ องค์กรในระดับปานกลางและ
ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในระดับสูงคือ
0.66 การกาหนดวิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลจึงต้องครอบคลุมและส่งผลต่อแรงจูงให้ พยาบาล
วิชาชีพเกิดความผูกพันต่อหน่วยงานโดยการสนับสนุนในด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนา รวมถึงการเห็น
คุณค่าการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพความมั่นคงในการจ้างงาน การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยและ
การเดิน ทางเพราะพยาบาลวิช าชีพ มากกว่าร้อยละ 90 เป็น สตรีการจัดเครื่องใช้และเวชภั ณ ฑ์ ให้
เพียงพอ จะช่วยให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานการกาหนดตาแหน่งหรืออัตราข้าราชการเพื่อให้
พยาบาลที่เป็ น ลูกจ้างประจาได้รับ การบรรจุเป็นข้าราชการ รวมถึงการลดความรู้สึ กแตกต่างด้าน
สถานะของพยาบาลวิชาชีพกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะค่าตอบแทนการอยู่
เวรและค่าล่วงเวลา ซึ่งการจะบรรลุข้อเสนอดังกล่าวได้
ระดั บ กระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ควรวางแผนขยายต าแหน่ งข้ า ราชการส าหรั บ
พยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างประจาให้เป็นข้าราชการ เพราะจาก
ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างประจาและพนักงานราชการมีความตั้งใจคงอยู่ในงาน
น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่เป็นข้าราชการและควรมีนโยบายในกาพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลโดย
การให้การศึกษาและการฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับรายได้ระดับการ
เรียนรู้สามารถเพิ่มรายได้ของบุคคลดังนั้นการพัฒนาบันไดวิชาชีพทางการพยาบาลจึงมีความสาคัญที่
จะดึงดูดให้พยาบาลที่มีประสบการณ์และความสามารถอยู่ในองค์กรโดยมีการกาตาแหน่งและรายได้
ให้เหมาะสม
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โรงพยาบาลศู น ย์ ค วรน าทฤษฎี ก ารสนั บ สนุ น องค์ ก ร (POS) มาเป็ น กรอบแนวคิ ด ใน
การกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพเกิดการรับรู้ว่าองค์กร มีความสนใจห่วงใย
สวัสดิภาพของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนด้านการทางาน และด้านการเห็นคุณค่าความสาคัญ
เพราะจากผลการวิจัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งถ้าโรงพยาบาลศูนย์มีการสนับสนุนที่ดี
สอดคล้องกับความต้องการของพยาบาลวิชาชีพทาให้ มีการรับรู้ที่ดีก็จะส่งผลต่อแรงจูง ใจให้พยาบาล
วิชาชีพ เกิดความพึงพอใจในงานเกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและต้องการทางานในองค์กรไม่คิด
ลาออกจากงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัย
1. พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยเพิ่มตัวแฝงภายนอกที่ส่งผล
ต่อตัวแปรแฝงภายในตามแนวคิดทฤษฎีที่แบบจาลองกระบวนการออกจากงานของ Mowday, et al.
(1982) ซึ่งน าทฤษฎี ส องปั จ จั ย มาเป็ น ต้น แบบในการสร้างแบบจาลองความตั้งใจที่ จะคงอยู่ หรือ
ลาออกจากองค์กร เป็นผลมาจาก สองปัจจัย โดยปัจจัยแรกเป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องาน
สามารถนาไปสู่พฤติกรรมความตั้งใจที่จะลาออกและก่อให้เกิดพฤติกรรมการลาออกได้ เช่น ความพึง
พอใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันต่องาน ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งาน เช่น การทดลองงาน ความต้องการแรงงาน ความจาเป็นในชีวิตสมรส ความผูกพันในครอบครัว
การฝึ กงาน ฯลฯ เป็ นสิ่ งที่สามารถเพิ่ม หรือลดความตั้งใจที่จะลาออกหรือคงอยู่ต่อ ในองค์กรของ
พนักงานได้ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรจะเพิ่มปัจจัยด้านภูมิลาเนาครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพว่า
อยู่ในเขตจังหวัดที่ปฏิบัติงานหรือไม่หรื อเพิ่มปัจจัยที่อื่นๆเช่นภาระครอบครัว นโยบายด้านทรัพยากร
มนุษย์ และเพื่อให้เข้าใจกรอบแนวคิดอ้างอิงในความตั้งใจคงอยู่ ในงานหรือออกจากงานของพยาบาล
วิชาชีพควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี
2. ทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการนาทฤษฎีการสนับสนุนองค์กรซึ่งเป็น
มโนทัศน์ที่สาคัญในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ มาเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง
หรืออาจทาการวิจัยเชิงทดลองในลักษณะของการประเมินประสิทธิ์ ผลของกิจกรรมการสอดแทรก
(Intervention) ทีม่ ีผลต่อการพัฒนาองค์กร
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ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดในจังหวัดปทุมธานี
THE POTENTIAL OF BUDDHIST TOURISM DESTINATION: TEMPLES
IN PATHUM THANI PROVINCE
นพวรรณ วิเศษสินธุ1์ นงเยาว์ อุทุมพร2 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์3 และ ธีรพงษ์ บุญรักษา4
Noppawan Wisedsind1 Nongyao Utoomporn2 Choochat Phuangsomjit 3 and
Theeraphong Boonrugsa4
1

หัวหน้าโครงการวิจัย ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นักวิจัยร่วม ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ที่ปรึกษาโครงการวิจยั ค.ด. (บริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
ที่ปรึกษาโครงการวิจยั ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) อาจารย์สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินศั ก ยภาพในการเป็ น แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ของวัดในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิ ธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณ ภาพ ในการประเมิน ศักยภาพของวัดดังกล่าว ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้ แบบ
ประเมินเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยมีผู้ประเมิน 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
จากสานักงานพระพุทธศาสนา, (2) ผู้นาชุมชน, และ (3) นักวิจัย การวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจั ย พบว่า จั งหวั ด ปทุ ม ธานี มี วัด จ านวน 186 วั ด โดยมี วัด ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
ท่องเที่ยวสูง มีจานวน 39 วัด ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับที่สูง สาหรับวัด
อีก 147 วัด พบว่ามีศักยภาพในระดับปานกลาง การศึกษาครั้งนี้ยังได้นาเสนอวัดในจังหวัดปทุมธานี
ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) ชื่ อ เสี ย งของเกจิ อ าจารย์ (2) รู ป เคารพ และวั ต ถุ ม งคล (3)
สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม และ (4) สถานปฏิบัติธรรม
ABSTRACT
The main objective of this research is to evaluate the Buddhist tourism
potential of all temples located in Pathum Thani province. Integration methods
include both quantitative and qualitative methods to evaluate the potential of the
temples. For the quantitative method, the study uses an evaluation form as a tool to
evaluate Buddhist tourist destination. Evaluators of various fields, comprising the
expert from the Buddhist department, community leaders, and researchers, take an
effort on focus group and depth-interview in order to get solution.

98

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

The research results find that there are 186 temples in Pathum Thani
province. Thirty nine temples make up the group with a high potential for Buddhist
tourism. The others, 147 temples have moderate level in potential. This study also
presents the temples that have well recognized in potential into four aspects (1)
well-known monks, (2) sacred objects, (3) secco and architecture, and (4) dhamma
retreat.
คาสาคัญ
ศักยภาพของวัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดปทุมธานี
Keywords
Potential of Temple, Buddhist Tourism Destination, Pathum Thani
ความสาคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย (ชมพูทวีป) ก่อนคริสต์ศักราช 543 ปี หรือก่อน
ฮิจญเราะฮ์ศักราช 1,167 ปี ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 2,500 ปี มีคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาพร้อม ๆ
กับมีประวัติศาสตร์ชาติไทย (กรมการศาสนา, 2554) ในพระพุทธศาสนานอกจากจะมีศาสนบุคคล คือ
พระบรมศาสดาสั มมาสัมพุทธเจ้าและพุทธบริษัท 4 อัน ได้แก่ พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสกและ
อุบ าสิกา และศาสนธรรม คือ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้ว ยังมีศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
และศาสนพิธี เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกด้วย
โดยศาสนสถาน-ศาสนวัตถุ ได้แก่ ที่ดินวัด และสิ่งที่ปลูกสร้างในที่ดินวัด เช่น โบสถ์หรือ
พระอุ โบสถ วิห าร ศาลาการเปรี ย ญ หอระฆั ง หอไตร หอสวด กุ ฏิ นอกจากนี้ ยังมี เครื่อ งใช้ ข อง
พระสงฆ์ เช่น จีวร บาตร ตาลปัตร คัมภีร์ หนังสือธรรมะ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะมีเอกลักษณ์
เฉพาะ เมื่อมีผู้พบเห็นจะทราบได้ทันทีว่าเป็นศาสนวัตถุ ส่วนศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา เช่น
โบสถ์ และวิหาร จะมีหลังคาเป็นลักษณะทรงไทย มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบรรณ บานประตู
หน้าต่าง จะมีลวดลายวิจิตรพิสดาร (กรมการศาสนา, 2554) และวัดเป็นสถานที่ทาบุญประกอบพิธี
สงฆ์ในโอกาสต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สาคัญของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทหลัก
ของวัดยังคงเป็นสถานที่พานักของพระสงฆ์และสามเณรใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติ
ธรรม สืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมคาสั่งสอน และยังมีฐานะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานและรวบรวม
ของมรดกทางศิลปวัฒ นธรรม ทั้งที่เป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตลอดถึงการเป็น
ศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นวัดในปัจจุบันนอกจากจะเป็น
ศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้สามเณรได้ใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วยังมีบทบาทในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมอีกด้วย (กรมการศาสนา, 2557)
วัดจึงเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่มีความสาคัญยิ่งต่อสังคมไทย เพราะเป็นศูนย์รวม
จิตใจแห่งความเคารพนับถือ และศรัทธา วัดมีส่วนในการธารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย และความดี
งามของสังคม และยังคงเป็นสถานที่สาหรับบาบัดทุกข์และพัฒ นาจิตใจของประชาชน กล่อมเกลา
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จิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน วัดช่วยให้ประชาชนในสังคมให้เป็นคนดีมีจริยธรรม วัดมีบทบาทต่อการ
ส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของศาสนา การเชิญชวนให้ผู้คน
เข้าวัดมาร่วมทากิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญทางศาสนา จึงเป็นการสร้างจิตสานึกให้เกิดความ
ผูกพันเป็นวัฒนธรรมต่อสังคมเพื่อธารงไว้ซึ่งคุณงามความดี
สาหรับงานวิจัยนี้ ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงพุทธหมายถึง การเดินทางไปวัด
โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่อความสงบของจิตใจ เช่น สวดมนต์ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือเพื่อร่วมประกอบ
กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา เช่ น เป็ น การเดิ น ทางไปเพื่ อ ท าบุ ญ และสาธารณกุ ศ ลต่ าง ๆ เพื่ อ
สั ก การะบู ช าพระพุ ท ธรู ป และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และรวมถึ ง การชมความสวยงามของวั ด ได้ แ ก่
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมในวัด นอกจากนี้ยังให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยั่งยืน
หมายถึง การท่องเที่ย วที่เกี่ย วข้องกับพระพุ ทธศาสนาได้แก่ การท่องเที่ยววัด สถานที่ส าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนาพุทธ รวมถึง การท่องเที่ยวในเทศกาลประเพณีที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดย
ไม่ได้เน้ น ด้านความสะดวกสบายทางกาย แต่เน้นให้ เกิดความสุขสงบร่มเย็นทางจิตใจ โดยอยู่บ น
พื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และธารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม หลักธรรมทางศาสนาพุทธ
จากแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2556 พบว่าแนวโน้มพฤติกรรม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยนิ ย มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและมั ก เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วกั บ
ครอบครัวเพื่อกระชับความสัมพัน ธ์ โดยมีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ สักการะไหว้พระ สิ่ ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ที่ เคารพนั บ ถื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ธ รรมเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ว นใหญ่ ใช้ รถยนต์ ส่ ว นตั ว เป็ น พาหนะ
ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวคือช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องและเป็นช่วง
ปิดภาคการศึกษา เป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของตน หากพิจารณาสถานการณ์และ
แนวโน้มตลาดเชิงพื้นที่ พบว่า ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบ โต
มากที่สุด มีข้อได้เปรียบที่สาคัญ คือ การเดินทางที่สะดวกสบาย สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี
มีกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการซื้อของรับประทานและของใช้ที่ตลาดโบราณ ถ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยการนาเสนอกิจกรรมด้านงานประเพณี จะส่งผลให้การท่องเที่ยวของภาคกลางเติบโตได้
ในอัตราที่สูง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) ซึ่งจังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
กลางที่มีวัดที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้
จังหวัดปทุมธานี มีคาขวัญว่า “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระ
ตาหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” จะเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีมีจุดเด่นที่สาคัญจุด
หนึ่งที่ไม่ด้อยกว่าจังหวัดอื่นแต่ยังขาดการส่งเสริมที่เพียงพอและขาดการประชาสัมพันธ์ที่ ตรงจุด ทั้งที่
วัดวาอารามที่เป็ น ศาสนสถานทางพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานีมีอยู่เป็นจานวนมากถึง 186 วัด
(สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) โดยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหลายวัด ได้แก่ วัดโบสถ์
(สามโคก) วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดสิงห์ วัดไผ่ล้อม วัดเจดีย์หอย วัดป่าภูริทัต วัดมะขาม และวัดศาลเจ้า
เป็นต้น วัดส่วนใหญ่มีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมที่งดงามมีความผู กพันกับชุมชนที่มีวิถีชีวิต
ประจาถิ่นด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่สาคัญเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาวันสาคัญอยู่
ตลอดมา ได้แก่ การตักบาตรพระร้อย การจุดลูกหนู และ ประเพณีพิธีสงกรานต์
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ด้วยผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัยน้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้สถานที่ต่าง ๆ
โดยเฉพาะพุทธศาสนสถานในจังหวัด ปทุมธานี เช่น วัดที่เป็นโบราณสถาน และ มีโบราณวัตถุ ได้รับ
ความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2557-2560 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่
4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน (สานักงานจังหวัดปทุมธานี , 2558) อีกด้วย
คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพ
ที่มีอยู่นามาใช้ประโยชน์เพื่อจังหวัดปทุมธานีและประเทศชาติต่อไป โดยการนาผลการวิจัยที่ได้นี้มา
เป็นข้อมูลเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดปทุมธานี และนาเสนอต่อจังหวัดเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการนาไปตัดสินใจเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร
2. วัดในจังหวัดปทุมธานีมีวัดใดบ้างที่มี ศักยภาพการทรงคุณค่า โดยการทรงคุณค่ามี 4 ด้าน
คือ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิ ตรกรรม และสถานที่
ปฏิบัติธรรม
3. วัดในจังหวัดปทุมธานีวัดใดบ้างที่มีความโดดเด่นและสาคัญ ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาศักยภาพของวัดที่มีความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่า แบ่งเป็น 4 ด้านที่
สาคัญได้แก่ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และ
สถานที่ปฏิบัติธรรม
3. เพื่อนาเสนอศักยภาพของวัดที่มีความโดดเด่นและสาคัญ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้ เป็ น การวิจั ยผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยต่าง ๆ จานวน 7 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสารหลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ภาคสนามตามแหล่ งที่ ตั้ งของวัด โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล
บันทึกภาพ สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกรายการ
ผู้วิจัยได้ลงสารวจพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามอาเภอต่าง ๆ เพื่อให้ทราบสภาพโดยทั่วไปของ
ทั้งจังหวัดและทราบถึงสภาพทั่ว ๆ ไปของวัดต่าง ๆ ในภาพรวมเพื่อที่จะได้วางแผนในการดาเนินการ
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วิจัยต่อไปได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าวัดแต่ละวัดมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป จึงทาการตัดสินใจ
ศึกษาวัดทุก ๆ วัด ทั้ง 186 วัด เพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือ คือ แบบประเมินเพื่อประเมินศักยภาพของวัด และทดสอบ
เครื่องมือ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้
แบบประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ
ศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และ ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดย
ได้พัฒนาจากแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของอิทธิวัตร ศรีสมบัติ และคณะ (2550)
และปรับ ปรุงเพิ่มเติมเนื้ อหาโดยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนได้แบบประเมิน ซึ่งมี
ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้
1) ศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ประกอบด้วย (1) คุณค่าและความสาคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยว ในด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมา (2) ความมีชื่อเสียงของวัด ได้แก่ ความ
เก่าแก่ของวัด การทรงคุณค่า สถานะภาพของวัด คุณค่าทางสังคม การได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง การส่งเสริมศาสนาด้านอื่น ๆ โดยมีคะแนนรวมศักยภาพในการดึงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
เท่ากับ 22 คะแนน
2) ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ประกอบด้วย (1) สิ่งอานวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (2) สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว (3) ความปลอดภัย และ
(4) การเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ โดยมีคะแนนรวมศักยภาพ
ในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เท่ากับ 48 คะแนน
โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 70 คะแนน
การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) นาแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี
ของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of ItemOperation Congruence หรือ IOC) ระหว่างคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
ผลของการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อคาถามในการวิจัย ทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 นั่นคือ แบบประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงพุทธมีความเที่ยงตรง จึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้
ขั้น ตอนที่ 4 เก็ บ รวมรวมข้อ มูล โดยใช้แ บบประเมิ น ศัก ยภาพของวัด โดยลงพื้ น ที่ เพื่ อ
ประเมินศักยภาพของวัดทุก ๆ วัดในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 186 วัด โดยผู้วิจัยออกแบบให้มีทีม
ทาการลงประเมินวัดจานวน 3 ทีม คือ
ทีมที่ 1 ทีมสานักงานพระพุทธศาสนา เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ความชานาญในเรื่องของวัดใน
จังหวัดปทุมธานี คือผู้ที่ปฏิบัติงานในสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้อานวยการกลุ่มอานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนามีความ
ชานาญงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด ปทุมธานีมากกว่า 30 ปี ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถลงเก็บข้อมูล และ
ได้รับการอานวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากวัดต่าง ๆ
ทีมที่ 2 ทีมผู้นาชุมชน เนื่องจากการเก็บข้อมูลควรเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ จึงตัดสินใจเลือกผู้นา
ชุมชน ที่เป็นกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีความคุ้นเคยกับวัดต่าง ๆ ใน
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จังหวัดปทุมธานีเพราะได้ออกหน่ว ยเคลื่อนที่ให้บริการชุมชนตามวัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจา โดยมีผู้นา
ชุมชนที่ร่วมประเมินจานวน 15 คน
ทีมที่ 3 คณะนักวิจัย เพื่อนักวิจัยได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัด และนาข้อมูลจากการลง
ภาคสนามเพื่อนามาประกอบกับการวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ ได้ด้วย
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลการประเมินวัดจากแบบประเมินศักยภาพของวัด โดยนาข้อมูลที่
ได้จากการประเมินของทั้ง 3 ทีมมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งทั้ง 3 ทีมได้ทาการประเมินวัดทุก ๆ วัดในจังหวัด
ปทุมธานีรวม 186 วัด โดยมีเกณฑ์การแปลผลการประเมินดังนี้
การแปลความหมายค่าเฉลี่ ย มี การแปลผลดังนี้ ถ้าวัดใดได้ คะแนนเฉลี่ ย รวม 48 - 70
คะแนน จะประเมินว่า วัดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีศักยภาพในระดับมาก และถ้าวัดใดได้
คะแนนเฉลี่ย รวม 24 - 47 คะแนน จะประเมินว่า วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีศักยภาพใน
ระดับ ปานกลาง และหากวัดใดได้คะแนนเฉลี่ ย รวม 1 - 23 คะแนน จะประเมินว่า วัดที่เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีศักยภาพในระดับน้อย
ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้นาชุมชน และ พระสงฆ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ศึกษาศักยภาพของวัดในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธที่มีความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่า ซึ่งจะ
ทาให้ทราบว่าวัดใดที่มี ความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่า ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูป
เคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และสถานที่ปฏิบัติธรรม
ขั้นตอนที่ 7 สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญศักยภาพของวัด โดยสัมภาษณ์พัฒนาการ
จังหวัด และผู้อานวยการกลุ่มอานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ
ทาให้ทราบว่าวัดใดที่มี ความดึงดูดใจในด้านการทรงคุณค่า ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านเกจิอาจารย์ ด้านรูป
เคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิ ตรกรรม และด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยดาเนินการ
สัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ จนกระทั่งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
สาหรับ การวิชัยเชิงปริมาณ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธในจังหวัดปทุมธานี
จากการประเมินศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธจังหวัดปทุมธานี จานวน
186 วัด พบว่า วัดที่มีศักยภาพในระดับมากมีจานวน 39 วัด คิดเป็นร้อยละ 20.97 ส่วนอีก 147 วัดที่
เหลือมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.03
โดยวัดที่มีศักยภาพในระดับมาก เรียงตามลาดับ ดังนี้ วัดพระธรรมกาย วัดโบสถ์ วัดเขียน
เขต วัดชินวราราม วัดมะขาม วัดสายไหม วัดศาลเจ้า วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดพืชอุดม วัดสวนมะม่วง
วัด อั ย ยิ ก าราม วั ด สุ ว รรณบ ารุ งราชวราราม วั ด เที ย นถวาย วั ด ปั ญ ญานั น ทาราม วั ด เจดี ย์ ห อย
วัดบางกุฎีทอง วัดประชุมราษฎร์ วัดมูลจินดาราม วัดจันทน์กะพ้อ วัดบางนางบุญ วัดทวีการะอนันต์
วั ด นพรั ต นาราม วั ด โพสพผลเจริ ญ วั ด กลางคลองสี่ วั ด ไผ่ ล้ อ ม วั ด อั ม พุ ว ราราม วั ด ธั ญ ญะผล
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วั ด บางหลวง วั ด บางกะดี วั ด ลาดสนุ่ น วั ด ป่ า งิ้ ว วั ด เทพสรธรรมาราม วั ด บึ ง บาประภาสะวั ต
วัดชัยสิทธาวาส วัดบางนา วัดน้าวน วัดนาวง วัดคุณหญิงส้มจีน และ วัดบางเตยกลาง
เมื่อพิจารณาวัดในแต่ละอาเภอ วัดที่มีศักยภาพในระดับมาก เรียงตามร้อยละพบว่าวัดที่มี
ศักยภาพสูงได้แก่ วัดในอาเภอเมือง อาเภอสามโคก อาเภอลาลูกกา คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ
และ ลาดหลุมแก้ว ตามลาดับ ดังเสนอตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงวัดที่มีศักภาพระดับมากจาแนกตามอาเภอ

เมือง

12

คลองหลวง

4

ธัญบุรี

3

วัดที่มีศักยภาพในระดับมาก
(เรียงลาดับจากมากไปน้อย)
วัดชินวราราม วัดมะขาม วัดศาลเจ้า วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดเทียนถวาย
วัดบางกุฎีทอง วัดบางนางบุญ วัดบางหลวง วัดบางกะดี วัดเทพสรธรรมาราม
วัดน้าวน และ วัดนาวง
วัดพระธรรมกาย วัดปัญญานันทารามมี วัดทวีการะอนันต์ และวัด
คุณหญิงส้มจีน
วัดเขียนเขต วัดอัยยิการาม และ วัดมูลจินดาราม

หนองเสือ

2

วัดนพรัตนาราม และ วัดบึงบาประภาสะวัต

ลาดหลุมแก้ว

1

วัดเจดีย์หอย

อาเภอ

จานวน
(วัด)

ลาลูกกา

8

สามโคก

9

รวม

วัดสายไหม วัดพืชอุดม วัดสุวรรณบารุงราชวราราม วัดประชุมราษฎร์
วัดโพสพผลเจริญ วัดกลางคลองสี่ วัดธัญญะผล และวัดลาดสนุ่น
วัดโบสถ์ วัดสวนมะม่วง วัดจันทน์กะพ้อ วัดไผ่ล้อม วัดอัมพุวราราม
วัดป่างิ้ว วัดชัยสิทธาวาส วัดบางนา และวัดบางเตยกลาง
39 วัด

2. ผลจากการสารวจภาคสนาม การสนทนากลุ่มกับผู้นาชุมชน และพระสงฆ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพของวัด โดยสัมภาษณ์ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
และกิจการพระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนาและพัฒ นาการจังหวัด สาหรับการวิเคราะห์
ศั ก ยภาพของวั ด ที่ มี ค วามดึ ง ดู ด ใจในด้ า นการทรงคุ ณ ค่ า แบ่ ง เป็ น 4 ด้ า นที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ด้ า น
เกจิอาจารย์ ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และสถานที่ปฏิบัติธรรม
นั้น มีรายละเอียดของศักยภาพด้านการทรงคุณค่าในการดึงดูดใจของวัดในจังหวัดปทุมธานีดังต่อไปนี้
2.1 ด้านเกจิอาจารย์
วัด ที่ มีเกจิ อ าจารย์ แบ่ งเป็ น 2 แบบคื อ วัด ที่ เคยมี เกจิ อาจารย์ เพราะปั จจุ บัน ท่ า นได้
มรณภาพแล้ว กับวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดจาแนกตามอาเภอ ได้แก่
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1. อาเภอเมืองปทุมธานี : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่ วัดโบสถ์ วัดน้าวน
วัดเสด็จ วัดหงส์ปทุมาวาส วัดบางหลวง และมีวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน ได้แก่ วัดบางตะไนย์ วัด
บางกุฎีทอง
2. อาเภอคลองหลวง : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่ วัดทวีการะอนันต์
วัดสว่างภพ และมีวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน คือ วัดพืชนิมิต
3. อาเภอธัญ บุ รี : มี วัด ที่ มี เกจิ อ าจารย์ ที่ ม รณภาพไปแล้ ว และวัด ที่ มี เกจิ อ าจารย์ ใน
ปัจจุบัน คือ วัดเขียนเขต
4. อาเภอหนองเสือ : ไม่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว แต่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ใน
ปัจจุบัน คือ วัดนพรัตนาราม
5. อาเภอลาดหลุมแก้ว : ไม่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว แต่มีวัดที่มีเกจิอาจารย์
ในปัจจุบัน ได้แก่ วัดเจดีย์หอย และวัดสุทธาวาส
6. อาเภอลาลูกกา : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่วัดสายไหม วัดกลางคลองสี่ และวัดพืชอุดม โดยมีวัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน ได้แก่ วัดสุวรรณบารุงราชวราราม และวัดสายไหม
7. อาเภอสามโคก : มีวัดที่มีเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว ได้แก่ วัดบ้านพร้าวนอก วัด
บางนา วัดบางเตยกลาง และ วัดที่มีเกจิอาจารย์ในปัจจุบัน คือ วัดตาหนัก
2.2 ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล
วัดในจังหวัดปทุมธานี มีพระพุทธรูปทุกวัด ส่วนรูปเคารพที่เป็นอดีตบูรพาจารย์ อดีตเจ้า
อาวาสที่เป็นรูปหล่อที่เป็นที่เคารพเลื่อมใส มีประชาชนศรัทธา และมีรูปหล่อที่โดดเด่น ดังแสดงโดย
จาแนกตามอาเภอต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. อาเภอเมืองปทุมธานี : วัดบางหลวงมีมณฑปแก้วหลวงปู่ตัน(มีรูปหล่อหลวงปู่ตัน) วัด
เสด็จมีรูปเคารพอาจารย์มูล วัดโบสถ์มีรูปหล่อหลวงปู่เทียน (พระครูบวรธรรมกิจ) วัดน้าวนมีรูปหล่อ
พระอาจารย์ ภ า (พระครู จัน ทคุณ วัฒ น์ ) วัดเสด็จมีรูปเคารพ อาจารย์มูล (พระครูสาทรพัฒ นกิจ)
วัดหงส์ปทุมาวาสมีรูปเคารพหลวงปู่เอี่ยม (พระครูปทุมวรคุณ) และวัดเทพสรธรรมารามมีรูปเคารพ
หลวงปู่สรวง
2. อาเภอคลองหลวง : วัดทวีการะอนันต์ วัดหัตถสารเกษตร วัดพระธรรมกาย (หลวงปู่สด)
3. อาเภอธัญบุรี : วัดเขียนเขต วัดมูลจินดาราม(พระพุทธรูปองค์ใหญ่)
4. อาเภอหนองเสือ : วัดจุฬาจินดาราม (หลวงพ่อโสธร)
5. อาเภอลาดหลุมแก้ว : วัดเจดีย์หอยมีรูปเคารพเป็นจานวนมาก เช่น หลวงปู่ทวด หลวง
ปู่เงิน วัดบ่อทอง และวัดบัวแก้วเกษร (หลวงพ่อดานิมิต)
6. อาเภอลาลูกกา : วัดประชุมราษฎร์ วัดลาดสนุ่น วัดสายไหม วัดพืชอุดม (มีรูปปั้นนรก สวรรค์)
7. อาเภอสามโคก : วัดโบสถ์มีรูปสมเด็จโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นปางเทศนาธรรม
รูปหล่อหลวงพ่อพุทธโสธร และหลวงปู่ทวด วัดบางนา และ วัดกร่างมีรูปหล่อพระพุทธ (หลวงพ่อนรสิงห์)
2.3 ด้านสถาปัตยกรรม
วัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม โดยส่วนใหญ่วัดในปทุม ธานีที่เป็น
วัดมอญจะมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมอญ เช่น เจดีย์มอญ เสาหงส์ ธงตะขาบ เป็นต้น ที่มี
ความสวยงาม และน่าสนใจศึกษา โดยวัดในอาเภอเมือง อาเภอสามโคก และอาเภอลาดหลุมแก้ว

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

105

ส่วนใหญ่จะเป็นวัดมอญที่มีความเก่าแก่ทรงคุณค่าในความวิจิตรด้านสถาปัตยกรรมแบบมอญ โดยวั ด
ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางภาพลักษณ์ที่น่าสนใจในสถาปัตยกรรม จาแนกตามรายอาเภอดังนี้
1. อาเภอเมื อ งปทุ ม ธานี : วัด ที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมมอญที่ โดดเด่ น ได้ แก่ วัด โคก วัด ฉาง
วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดโบสถ์ วัดมะขาม วัดสาแล วัดชินวราราม วัดน้าวน
วัด บางนางบุ ญ วัด เกาะเกรี ย ง วัด บางคู วัด กลาง วัด บางคู วัด นอก วัด บางคู วัด ใน วัด บางตะไนย์
วัดเสด็จ วัดบางหลวง วัดบางเดื่อ วัดหนองปรง วัดบางกุฎีทอง และวัดสังลาน
2. อาเภอคลองหลวง : วัดทวีการะอนันต์มีอุโบสถและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เจดีย์บูรพาจารย์
มณฑปแก้วที่เก็บ สรีระอดีตเจ้าอาวาส (พระครูปทุมศีละโสภณ) ที่ส วยงาม วัดปัญญานันทารามมี
อุโบสถที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมเหมาะสาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมะ
3. อาเภอธัญบุรี : วัดเขียนเขตมีพระอุโบสถ และจิตรกรรมฝาผนัง วัดแสงสรรค์มีโบสถ์
และการจัดวางผังวัดที่สวยงาม
4. อาเภอหนองเสื อ : วัดบึ งบาประภาสะวัต มีอุโบสถที่ ส วยงาม มีการจัดวางผั งวัด ที่
สวยงาม มีสถานที่กว้างขวางเหมาะสาหรับการใช้ประโยชน์ได้มาก
5. อาเภอลาดหลุมแก้ว : วัดสหธรรมาทรรศน์มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่ดู
แปลกตาไปจากวัดอื่น ๆ ในปทุมธานี วัดเจดีย์หอยมีความแปลกที่นาเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่มีอายุ
ล้านปีมาก่อเป็นเจดีย์ วัดบ่อเงิน และ วัดบ่อทองมีสถาปัตยกรรมของมอญปรากฏอยู่เช่นเสาหงส์
วัดบัวขวัญมีศาลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ
6. อาเภอลาลูกกา : วัดธัญผลมีโบสถ์ที่สวยงาม การตกแต่งสถานที่สวยงาม วัดลาดสนุ่นมี
การจัดวางผัง วางระเบียบของวัดได้ดี วัดดอนใหญ่สร้างศาลามีการสร้างหน้าบันที่สวยงาม วัดสาย
ไหมมีสถาปัตยกรรมที่สวยสะดุดตา เช่น ศาลาการเปรียญ โบสถ์ มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม วัด
คลองชันมีโบสถ์เก่าที่น่าศึกษามีโครงสร้างปูนกับไม้
7. อาเภอสามโคก : วัดที่ มีส ถาปัตยกรรมของมอญที่เป็น เอกลั กษณ์ ได้แก่ วัดแจ้ง วัด
ตาหนัก วัดสะแก วัดสามโคก วัดสิงห์ วัดจันทน์กะพ้อ วัดดอกไม้ วัดบางเตยกลาง วัดบางเตยนอก วัด
บางเตยใน วัดเจดีย์ทอง วัดสามัคคิยาราม วัดสุราษฎร์รังสรรค์ วัดไก่เตี้ย วัดชัยสิทธาวาส วัดบางนา
2.4 ด้านจิตรกรรม
วัดที่มีความงามทางจิตรกรรม มีเกือบทุกวัดมีจิตรกรรมฝาผนัง แต่ที่โดดเด่นและมีความ
เก่ าแก่ ได้ แ ก่ วัด บางหลวง จิ ต รกรรมอยู่ ในอุ โบสถที่ ก รมศิ ล ปากรขึ้ น ทะเบี ยนเป็ น โบราณสถาน
วัดชินวรารามมีจิตรกรรมอยู่ในพระอุโบสถ วัดโบสถ์ (สามโคก) มีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นมาใหม่
2.5 ด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดที่ เป็ น สถานปฏิบั ติธรรมที่โดดเด่น เป็ นที่ รู้จักโดยทั่ว ๆ ไปของประชาชนและมีผู้ ม า
ปฏิบัติธรรมสม่าเสมอ จาแนกตามอาเภอมีดังต่อไปนี้
1. อาเภอเมืองปทุมธานี : วัดโสภารามถือเป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด
2. อาเภอคลองหลวง : วัดปัญญานันทาราม วัดพระธรรมกาย
3. อาเภอธัญบุรี : วัดเขียนเขต
4. อาเภอหนองเสือ : ไม่มี
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5. อาเภอลาดหลุมแก้ว : วัดเจดีย์หอยมีการจัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจา วัดสุทธาวาส
เป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด
6. อาเภอลาลูกกา : วัดนาป่าพง วัดซอยสามัคคี วัดป่าเจริญราช
7. อาเภอสามโคก : วัดสวนมะม่วง วัดป่าภูริทัต
นอกจากนี้วัดในจังหวัดปทุมธานีมีวัดที่เป็นสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดทั้งหมด 14 วัด
ได้แก่ วัดเขียนเขต วัดโสภาราม วัดเปรมประชา วัดสวนมะม่วง วัดบางเตยกลาง วัดปัญญานันทาราม
วัดซอยสามัคคี วัดนพรัตนาราม วัดพระธรรมกาย วัดชัยสิทธาวาส วัดป่าเจริญราช วัดหัตถสารเกษตร
วัดสุวรรณบารุงราชวรารา และ วัดสุทธาวาส
3. วัดที่มีศักยภาพความโดดเด่นและสาคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีความความโดดเด่นและสาคัญ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น ดังนี้
1. วัดศาลาแดงเหนือ มีการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมมอญ
2. วัดโกเมศรัตนาราม มีสถานศึกษาโดยมีทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม และการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษาสาหรับพระสงฆ์ และฆราวาสโดยทั่วไป
3. วัดเทพสรธรรมาราม มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ทาบุญในวัดเป็นจานวนมาก โดย
เน้นไปที่การไปดูดวง สะเดาะเคราะห์ เป็นที่พึ่งทางจิตใจเมื่อมีปัญหา มีทุกข์
4. วัดพระธรรมกาย มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ทาบุญในวัดเป็นจานวนมาก โดยมีวัดมี
การบริหารจัดการเป็นลักษณะเฉพาะมีลักษณะปิดที่ไม่ให้บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว
5. วัดหงษ์ปทุมาวาส มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ทาบุญในวัดเป็นจานวนมาก โดยเน้นที่
การไปให้อาหารปลา
6. วัดทวีการะอนันต์ มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ทาบุญในวัดเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะ
ชมอุโบสถสีชมพู
7. วัดเจดีย์หอย มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ทาบุญในวัดเป็นจานวนมาก โดยการไปดู
เจดีย์ที่ทาจากหอยทะเลโบราณอายุมากกว่าพันปี พิพิธภัณฑ์ของเก่า นอกจากนี้ ยังทาบุญ สะเดาะห์
เคราะห์ และนวดแผนโบราณ มีการรักษาโรคโดยสมุนไพร
8. วัด มะขาม และ 9. วั ด ศาลเจ้ า มี ป ระชาชนมาท่ อ งเที่ ย วโดยนอกจากไปชมความ
สวยงามของวัด ให้อาหารปลา ยังมีตลาดที่ขายอาหาร นอกจากรับประทานอาหารในบริเวณร้านค้าที่
อยู่ในบริเวณวัดแล้วยังมีของขายให้เป็นของฝากมากมาย
10. วัดโบสถ์ (สามโคก) มีป ระชาชนจานวนมากมาท่องเที่ยวในวัดนี้เพราะมีรูปสมเด็จ
พุทธาจารย์โตที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพระหลวงพ่อโสธร และมีสินค้าจากชุมชนมาจาหน่ายเป็นจานวนมาก
11. วัดโพสพผลเจริญ ที่ล าลู กกา มีการบริห ารจัดการเพื่ อเป็น แหล่ งท่องเที่ ยวที่ท าให้
ผู้ ส นใจท าบุ ญ ได้ ห ลายรู ป แบบทั้ ง ให้ อ าหารเต่ า อาหารปลา ท าบุ ญ สะเดาะห์ เคราะห์ ท าให้ มี
นักท่องเที่ยวไปเยอะและทาให้ชุมชนมีรายได้ วัดโพสพ มีประชาชนมาท่องเที่ยวโดยนอกจากไปชม
ความสวยงามของวัด ให้อาหารปลา อาหารเต่า ทาบุญ มีที่รับประทานอาหารและของฝากเพื่อซื้อ
กลับบ้านได้ด้วย
12. วัดพืชอุดม มีการจาลอง นรก สวรรค์ ไว้ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ดู
13. วัดสวนมะม่วงมีการสอนปฏิบัติธรรมและมีการจัดสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม
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14. วัด ลาดสนุ่ น เป็ น ฌาปนสถานของกองทั พ อากาศ จึ งได้รั บ การท านุ บ ารุง และการ
สนับสนุน ดูแลจากกองทัพอากาศ
15. วัดสิงห์ มีโบราณสถานคือเตาโอ่งอ่างที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร และ
มีของโบราณที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เช่น พระพุทธรูป เครื่องใช้ เตียงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และมีประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่าวัดในจังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพอยู่ในระดับมากและปานกลาง
ซึ่งอาจเป็ น เพราะจั งหวัดปทุ มธานี มีป ระวัติศาสตร์ความเป็น มาที่เก่ าแก่ และมี ความหลากหลาย
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพูลสิน อิงคะวัต (2549) ได้
ศึกษาศึกษากลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสภาพการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เพื่อกาหนด
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดมีความหลากหลายในด้าน
ต่าง ๆ ของชุมชนซึ่งอาจจัดรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวได้หลายลักษณะ เช่น การท่องเที่ยวทาบุญไหว้
พระ การเที่ยวชมวิถีชนบทไทย การชมโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ การเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เป็ น ต้ น และสอดคล้ องกับ ผลงานวิจัยของพรทิพ ย์ กิจเจริญ ไพศาล (2555) ที่ได้ศึกษาทรัพยากร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัยพบว่าจังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีม่ ีศักยภาพสูง
2. ผลการวิจัยพบว่าศักยภาพของวัดเพื่อเป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในอาเภอเมือง และ
อ าเภอสามโคกจะมี ศั ก ยภาพในระดั บ มากมี จ านวนมากกว่ า อ าเภออื่ น ๆ ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เนื่องมาจากทั้งสองอาเภอนี้มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่มากกว่าอาเภออื่น ๆ และมีวัฒนธรรมของ
ไทย-รามั ญ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส ร้ า งชุ ม ชนมาแต่ ดั้ ง เดิ ม ประกอบกั บ ชาวไทย -รามั ญ มี ค วามศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา มีประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อิงกับพระพุทธศาสนา และบรรพบุรุษ ชาวไทย-รามัญ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย-รามัญ จึงได้มีการสืบทอดทางประเพณี วัฒนธรรมให้ปรากฏพบ
เห็ น ได้ในปั จจุ บั น ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ สรณ์ สิริ รวิโรจน์วรกุล (2551) ที่ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีด้านพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประเมิน มากที่สุด คือ คุณค่า
ทางประวัติ ศาสตร์แ ละวัฒ นธรรมของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว และมีค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิจัย ของ
พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2555) ทีไ่ ด้ศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ย วเชิงนิ เวศในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจั ยพบว่าจังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากร
ท่ อ งเที่ ย วที มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวมอญ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ด้ า น
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธันยา นวลละออง (2547) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวัดและชุมชนริมน้ามีอุปสงค์การท่องเที่ยวสูงสุด รองลงมาคือ
กลุ่มแหล่งโบราณคดี กลุ่มวัฒนธรรมมอญสามโคก ด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม
สูงสุดพบว่าอาเภอเมืองปทุมธานีมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสูง รองลงมาคือ กลุ่มสามโคกซึ่ง
มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีวีถีชีวิตของชุมชนมอญเป็นจุดแข็ง
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ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. วัดในจังหวัดปทุมธานี ที่มีศักยภาพในระดับ มาก ซึ่งมีทั้งศักยภาพในการดึงดูดใจการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ และ ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ควรได้รับการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามที่มีความสนใจในด้านนั้น ๆ
2. วั ด ที่ มี ศั ก ยภาพในระดั บ ปานกลางควรได้ รั บ การพั ฒ นาในด้ า นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เช่น ห้องน้า ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ป้ายบอกที่ตั้ง ความ
สะอาด ความปลอดภั ย เพื่ อให้ วัด ที่ มี ศั ก ยภาพระดั บ ปานกลางมี ศัก ยภาพสู งขึ้ น และรองรับ การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธได้เพิ่มมากขึ้น
3. วัดในจังหวัดปทุมธานีมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ คือ การทรงคุณค่า
ในความวิจิตรด้านสถาปัตยกรรมแบบมอญ (รามัญ) โดยส่วนใหญ่เป็นวัดมอญที่พบใน อาเภอเมือง
อาเภอสามโคก และอาเภอลาดหลุมแก้ว ตามลาดับ จึงควรมีการอนุรักษ์และให้ชนรุ่นหลังเห็นซึ่ง
ความสาคัญและความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาทางประวัติศาสตร์ได้ต่อไป
4. วัด ที่มี ความความโดดเด่น และส าคัญ ที่มีค วามเป็ นเอกลั กษณ์ แม้ว่าผลการประเมิ น
ระดับศัยกภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง เช่น วัดศาลาแดงเหนือ โดยวัดมีการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม
มอญ โดยชุมชนให้ความสาคัญและตระหนักในความเป็นเอกลักษณ์รวมทั้งยังมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของไทย-รามัญได้เข้ามา
ศึกษาเพิ่มเติมหรือทาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปกับชนรุ่นหลัง
5. วัดที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดปทุมธานีจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแต่ในเฉพาะกลุ่มที่
นิยมการปฏิบัติธรรม เช่น วัดป่า วัดปัญญานันทาราม เป็นต้น ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมได้มีสถานที่สาหรับศึกษาธรรมะและฝึกปฏิบัติตามจริตของแต่ละบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยในลักษณะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยการบูรณาการ
รูปแบบการท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม เช่นเที่ยววัดชมสวนผลไม้ เที่ยววัด
ชมวิถีชีวิต ชมพิพิธภัณฑ์แล้วต่อด้วยการไปดูการปลูกข้าว แล้วเข้าวัด
2. เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีมีปราชญ์ชุมชนด้านต่าง ๆ อยู่มาก เช่น ด้านการเกษตร
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านพืชสมุนไพร จึงควรมีการทาวิจัยในการจัดการความรู้เพื่อให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป
3. สามารถที่จะนาวิธีการในการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อทาการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในจังหวัดอื่นๆต่อไปได้
4. การศึกษาวิจัยโดยการถอดบทเรียนจากวัดต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ย วเชิงพุทธ สามารถที่ จ ะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการวิจัยในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้
สาหรับในจังหวัดปทุมธานีที่น่าสนใจ และอาจทาเป็นต้นแบบให้วัดอื่น ๆ ได้แก่ วัดโบสถ์ (สามโคก) วัด
มะขาม วัดศาลเจ้า วัดเจดีย์หอย เป็นต้น หรืออาจศึกษาจากวัด ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นต้น
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บทคัดย่อ
กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการต่อรองระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาการจัดการ
การบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน 15 คน โดย
คุณ สมบั ติเชิงทฤษฎีของผู้ ให้ ข้อมูลเป็ น นั กศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ ในการใช้สื่ อออนไลน์ติดต่อกับ
อาจารย์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบตัวต่อ
ตัว โดยผลของการวิจั ยสะท้อนให้ เห็น ถึงกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่ านสื่ อ
ออนไลน์ซึ่งพบว่าประกอบด้วย 3 กระบวนการสาคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการก่อนการต่อรองผ่านสื่อ
ออนไลน์ ประกอบไปด้วย การเตรียมตัว และการเลือกใช้คาพูด 2) กระบวนการระหว่างการต่อรอง
ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย ทางเลือกในการเจรจา และการติดต่อซ้า และ 3) กระบวนการหลัง
การต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วยความพึงพอใจในการต่อรอง และแนวทางปฏิบัติ การ
เจรจาต่อรองครั้งต่อไป
ABSTRACT
The Negotiation processes between students and teachers in using online
media: Grounded theory approach. This research is qualitative research and aims to
study the negotiation process between students and teachers in using online media.
The key informants were 15 students in Aviation management program, Institute of
Aviation Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok who have
experienced using online media with teachers. The interviews were used as a tool for
research by one-on-one in-depth Interview. The results of the study reflect the
negotiation process between students and teachers through online media. Which
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was comprised of three key processes: 1) Pre-negotiated processes through online
media, including preparation and use of words 2) During the negotiations processes
through online media, including Intervention and Resend, and 3) After negotiations
processes through online media, including satisfaction negotiations and guidelines for
the future.
คาสาคัญ
กระบวนการต่อรอง สื่อออนไลน์ การเจรจาต่อรอง
Keywords
Negotiation processes, Online Media, Negotiation
ความสาคัญของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสารทาให้โลกในยุคปัจจุบัน
เข้าสู่ยุคดิจิตอล ความก้าวหน้าดังกล่าวทาให้กระบวนการติดต่อสื่อสารของคนในสังคมไทยและสังคม
โลกเกิดความสะดวกสบาย ทาให้ช่องว่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลมีขนาดเล็กลง ความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารที่เกิดจากวิวัฒ นาการด้านเทคโนโลยีเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒ นารูปแบบของ
เทคโนโลยีที่ทาให้ผู้สื่อสารสามารถนาติดตัวเพื่อใช้ ในการติดต่อได้ตลอดในทุกเวลาและสถานที่ โดย
อุ ป กรณ์ ใ นการสื่ อ สารที่ ส าคั ญ อย่ า งเช่ น สมาร์ ท โฟน (Smartphone) รวมทั้ ง แอปพลิ เ คชั่ น
(Application) บนสมาร์ทโฟน ทาให้เกิดช่องทางในการสนทนาที่หลากหลายมากกว่าการสนทนาผ่าน
โทรศัพท์ด้วยการสนทนาผ่านข้อความ (Chat) บนแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกันโดยรูปแบบ
แอปพลิเคชั่นสาหรับการสื่อสารนั้นมีหลายแบบ เช่น ไลน์ (LINE), เฟสบุ๊ค แมสเซ็นเจอร์ (Facebook
Messenger) เป็นต้น (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556)
รูปแบบการสื่อสารข้อมูลของบุคคลมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ ผู้ส่งสาร ข้อมูล (สาร) และ
ผู้รับสาร ทั้งนี้การสื่อสารด้วยวิธีการใดก็ตามสิ่ งที่ผู้ส่งสารต้องการคือ การที่ผู้รับสารได้รับข้อมูล ที่
ถูกต้อง มีความครบถ้วน และทันเวลา ในปัจจุบันการดาเนินชีวิตของคนในสังคมมีข้อจากัดอย่างมาก
ในหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้การใช้ชีวิตที่เร่งรีบส่งผลให้รูปแบบและวิธี การสื่อสารแบบเดิมไม่สามารถ
ตอบสนองการสื่อสารในยุคปัจจุบันได้ (พิชิต วิตรบุญยรักษ์, 2554)
จากการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติทั้งใน
ประเทศไทยและต่ า งประเทศ พบว่ า พฤติ ก รรมในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของบุ ค คลได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่เคยบริโภคสื่อผ่าน โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่ง
ในปัจจุบันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางสาคัญอันดับหนึ่งที่บุคคล
เลือกใช้ในการบริโภคสื่ อ จากสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2554 พบว่ามีผู้เคยใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก
มากกว่า 2 พันล้านคน โดยคิดเป็นอัตราส่วนถึง 1 ใน 3 ของประชากรโลก ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต
มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2554 มีปริมาณผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 5 เท่า ส่วนสถิติ
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ผู้ ใช้งานในประเทศไทย พบว่าจ านวนผู้ ใช้งานอิน เตอร์เน็ ตประมาณ 6 ล้ านคนต่อ วัน (พงษ์ ม นั ส
บุศยประทีป, 2558)
อย่างไรก็ตามในการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นผู้สื่อสารทั้งสองฝ่าย อาจมีข้อโต้แย้งระหว่าง
กันเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อยุติและเกิดความพึงพอใจ บุคคลจาเป็นต้องใช้การเจรจาต่อรองเข้ามาเป็นตัว
ช่วย ซึ่งผลประโยชน์ ที่ ได้จ ากการต่ อรองในแต่ล ะครั้งจะท าให้ ความต้องการของบุ คคลได้รับ การ
ตอบสนอง โดยกระบวนการต่ อ รองนั้ น จะสร้ า งประสบการที่ ท าให้ บุ ค คลสามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิต ประจ าวัน ได้ เช่น การต่ อ รองในการซื้ อขายสิ น ค้ า การต่อ รองระหว่ างพ่ อ แม่ กั บ ลู ก เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ในการดาเนินธุรกิจการต่อรองมักมี ผลต่อความสาเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การ
ต่อรองจะมีความสาคัญมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเด็นที่คู่สนทนานามาเจรจาต่อรอง (เกียรติศักดิ์
วัฒนศักดิ,์ 2553)
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ครู -อาจารย์ ผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา ต่างต้องมีการ
สื่อสารระหว่างกั นเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง อันนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้
ด้านวิชาการรวมทั้งทักษะที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสมถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีการบิน
เป็ น หน่ วยงานหนึ่ งอยู่ ภ ายใต้การกากับ ดูแลของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออก จัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการการบิน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมาจานวนนักศึกษา
ได้เพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการขององค์การด้านการบิน การบริหารจัดการด้าน
การให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและอาจารย์ ผู้ ส อนจึ งมี ค วามจ าเป็ น และความส าคั ญ ต่ อ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้า งต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษา
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเจรจากับอาจารย์ผู้สอนหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการเจรจาไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปั ญ หาด้านการเรี ย น การเข้าสั งคม รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิท ยาลั ยได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้อาจารย์และสถานศึกษาสามารถนาผลการวิจัยไปวิเคราะห์ ออกแบบ รวมทั้งหา
แนวทางในการให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน านั ก ศึ กษาผ่ านช่ อ งทางการสื่ อ สารแบบออนไลน์ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาโดยใช้หลักของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาของการ
สร้างทฤษฎีฐานราก (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2554) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ต่ อ รองระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย์ ผ่ า นการสื่ อ สารออนไลน์ เพื่ อ ศึ ก ษาพื้ น ฐานความคิ ด ของ
กระบวนการที่ใช้ในการอธิบายการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ที่จะนาไปสู่การสร้างทฤษฎี
ฐานรากเพื่อสร้างทัศนคติความเข้าใจ ความต้องการการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวตัวตัว และผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อออนไลน์ติดต่อกับอาจารย์ซึ่งจะเป็น
ตัวแทนที่ดีกับ โจทย์วิจัยในครั้งนี้ โดยผู้ วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ซ้าหลายครั้งจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว
จนข้อมูลซ้าที่ให้ผลเช่นเดิม จานวนทั้งหมด 15 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล 3 วิธีการ ได้แก่
4.1 การศึกษาเอกสาร (Document Anlysis) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา
ต่อรอง
4.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน 15 คน เพื่อนาข้อมูลไปสร้างทฤษฎีฐานราก โดยผู้วิจัยเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการเก็บข้อมูล ด้วยแนวคาถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide)
4.3 การบันทึกเสียง ในการสนทนาผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อ บันทึกเสียงการ
สนทนาทุกครั้ง (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2551)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการต่อรอง และผู้วิจัยมี
แนวค าถาม (Interview Guide) เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ค าถาม
ปลายเปิด จานวน 22 ข้อ ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และผู้วิจัยมีการใช้ อุปกรณ์ช่วยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก ปากกา แฟ้มเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป
แนวคาถามในการสัมภาษณ์นักศึกษา
- นักศึกษาได้ข้อมูลในการติดต่ออาจารย์ได้อย่างไร
- นักศึกษามีการเตรียมตัวอย่างไรในการติดต่อกับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์
- นักศึกษามีวิธีการเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไร
- นักศึกษาต่อรองกับอาจารย์ในประเด็นใดบ้าง
- ปฏิกิริยาในการตอบกลับหลังจากที่นักศึกษาติดต่อผ่านสื่อออนไลน์กับอาจารย์เป็นอย่างไร
- หลังจากที่นักศึกษาได้เจรจาต่อรองกับอาจารย์ส่วนใหญ่ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย ท าการถอดเสี ย งบั น ทึ ก จากการสั ม ภาษณ์ ในแต่ ล ะวัน ที่ เก็ บ
รวบรวมจากเครื่องบันทึกเสียง ผู้วิจัยอ่านข้อมูลทั้งหมด จากนั้น มาจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็น
ต่าง ๆ พิจารณาข้อมูลที่ได้แต่ละครั้งว่ามีความสมบูรณ์ เพียงพอที่จะตอบคาถามได้หรือไม่ และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเ คราะห์
ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล
และบั น ทึ กข้อมูล อย่ างละเอีย ดจากการสั มภาษณ์ แล้ ว นาไปจัดเป็น หมวดหมู่ แยกประเภท และ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเพื่อหาข้อสรุป ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Strauss and
Corbin (1998) ดังนี้ 1) การเปิดรหัส (Open Coding) นาข้อมูลมาแยกเป็นหมวดหมู่และหมวดย่อย
2) การหาแก่ น ของรหั ส (Axial Coding) ก าหนดปรากฏการณ์ ห ลั กจากหมวดใดหมวดหนึ่ ง และ
พิจารณาความสัมพันธ์ 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) จัดหมวดหมู่ต่าง ๆ แล้วนาหมวดหมู่ที่
ได้ ส ร้ างนั้ น อธิ บ ายปรากฏการณ์ และ 4) พั ฒ นาทฤษฎี (Development of a theory) น าเสนอ
ทฤษฎีในรูปข้อความ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ โดยทฤษฎีส ามารถบอกปรากฏการณ์ผ่านเงื่อนไข
ต่าง ๆ
การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้ อมูล ใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้ า ด้านข้อมู ล (Data Triangulation) ซึ่ ง
ทวีศักดิ์ นพเกษร (2551) ได้อธิบายว่า การตรวจสอบสามเส้าข้อมูลเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมนั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล คือเปรียบเทียบและตรวจสอบ
แหล่ งข้อมูล ในเรื่ อง เวลา สถานที่ และบุ คคลกรณี ข้อมูล ที่ ได้ จากการสั มภาษณ์ มีความขัดแย้งไม่
ตรงกันกับข้อมูลที่ได้จากผู้สัมภาษณ์คนใดคนหนึ่ง ผู้วิจัยนาคาถามเดิมสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งโดย
เปลี่ยนเวลา สถานที่ต่างกัน เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคาถามอีกครั้ง เป็นการยืนยันและหาข้อสรุป
ข้อมูลนั้นให้เกิดความชัดเจน กระทั่งข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จนข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว จากนั้น
นามาจัดกระทาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎี
ผลการวิจัย
การศึกษานี้ผู้วิจัยได้แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
1. ก่อนการต่อรองออนไลน์
- การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง
ผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีการเตรียมตัวก่อนติดต่อกับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
นั ก ศึ ก ษาจะติ ด ต่ อ ออนไลน์ กั บ อาจารย์ ผ่ า นช่ อ งทางไลน์ (LINE) และ เฟสบุ๊ ค แมสเซ็ น เจอร์
(Facebook Messenger) แต่ที่นิยมใช้คือการสนทนาผ่านไลน์ นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้ไอดีไลน์ (Line
User ID) อาจารย์มาจากไลน์กลุ่มเพื่อนที่มีอาจารย์อยู่ในกลุ่มสนทนาอยู่แล้ว จึงเพิ่มอาจารย์เป็นเพื่อน
หรือได้จากการบันทึกเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เข้าไปในเครื่องโทรศัพท์ และหลังจากนั้นไลน์อาจารย์ก็จะ
เข้ามาโดยอัตโนมัติ นักศึกษามีความวิตกกังวลในการติดต่อผ่ านช่องทางออนไลน์ในแต่ละครั้งกับ
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อาจารย์ว่าอาจารย์จะตอบอย่างไร กลัวอาจารย์ไม่เข้าใจในการสื่อสาร จึงต้องมีการเตรียมตัวและเรียบ
เรียงคาที่จะใช้สนทนากับอาจารย์
- การใช้คาพูด
นักศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวโดยการคิดและเรีย บเรียงคาพูดต่างๆ ให้เหมาะสมพร้อม
สนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้สนทนากับเพื่อน บางครั้ง
ในขณะสนทนา นักศึกษาเลือกใช้สติกเกอร์ซึ่งเป็นบริการเสริมที่บริษัทผู้ผลิตไลน์มีให้บริการโดยไม่คิด
มูลค่า หรือต้องจัดซื้อเพื่อนามาใช้ในการสนทนา นักศึกษาใช้สติกเกอร์นี้เพื่อสื่อสารแทนคาพูด หรือ
แสดงอารมณ์ ผ่ านการสนทนาร่ ว มด้ว ย เพื่ อ ให้ การสนทนานั้ น ไม่ ดู เป็ น ทางการจนเกิน ไป แต่ มั ก
ระมัดระวังในการใช้สติกเกอร์ด้วย โดยต้องเลือกสติกเกอร์ที่มีลักษณะสุภาพและเหมาะสม
2. ระหว่างการต่อรองออนไลน์
- การต่อรองกับอาจารย์
ในการติดต่อกับอาจารย์แต่ละครั้งนักศึกษาจะมีวัตถุประสงค์ในการเจรจากับอาจารย์คือ
การขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ในเรื่องต่างๆ และนอกจากการขอความช่วยเหลือแล้วยังมีการ
เจรจาต่อรองเกิดขึ้นด้วย นักศึกษามักจะขอร้องและต่อรองกับอาจารย์ผ่านการสนทนาผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ โดยประเด็น ที่มัก ใช้ต่อรองคือ การเข้าชั้นเรียนหากมีเหตุจาเป็นที่จะต้องเข้าเรียนสายก็
จะแจ้งให้อาจารย์ทราบผ่านไลน์ การต่อรองเรื่องงานที่มอบหมายในขอบเขตงานและปริมาณของงาน
การต่อรองในเรื่องเวลาในการส่งงานหากนักศึกษายังทางานไม่เสร็จในระยะเวลาที่ผู้สอนกาหนดไว้
- ทางเลือกในการเจรจา
เมื่อการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เกิดขึ้นและอาจารย์ไม่ยอมรับข้อเสนอของ
นักศึกษา อาจารย์ก็จะให้ทางเลือกอื่น หรือนักศึกษานาเสนอทางเลือก โดยทางเลือกนั้นเป็นที่ยอมรับ
ของทั้งสองฝ่าย หากอาจารย์ไม่ให้ทางเลือกหรือทางเลือกที่นักศึกษาต่อรองกับอาจารย์ไม่ประสบ
ความสาเร็จ นักศึกษาก็จะจบการสนทนานั้นลง
- การติดต่อซา
หากอาจารย์ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับผ่านการสนทนา เนื่องมาจากอาจารย์ไม่ว่าง ภายหลังที่
อาจารย์ได้เปิดอ่านข้อความที่ส่งไปแล้วแต่ไม่ได้ตอบกลับ นักศึกษาใช้วิธีการติดต่อกลับไปอีกครั้ง โดย
ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะตอบกลับมาหลังจากที่มีการติดต่อซ้ากลับไป
3. หลังการต่อรองออนไลน์
- ความพึงพอใจในการต่อรอง
นักศึกษาเลือกใช้การสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์เพราะสะดวก ประหยัด และ
อาจารย์สามารถตอบโต้ได้ในเวลาที่อาจารย์ว่าง และการติดต่อโดยการโทรศั พท์อาจทาให้รู้สึกว่าไม่
กล้าพูดคุย กลัวเสียงอาจารย์ เมื่อเปรียบเทียบกับการติดต่อกับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์จะทาให้
กล้าที่จะพูดกับอาจารย์มากกว่า และความพึงพอใจจากการสนทนาออนไลน์นักศึกษามีความพึงพอใจ
เพราะนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากอาจารย์ หรือ ข้ อ เสนอที่ มี ป ระโยชน์ ท าให้ ปั ญ หาของ
นักศึกษาได้ถูกคลี่คลายลงไป
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- แนวทางในการปฏิบัติครังต่อไป
ในตอนแรกก่อนการสนทนาต่อรองกับอาจารย์ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ส่วนใหญ่นักศึกษา
จะไม่กล้าติดต่อกับอาจารย์ เพราะรู้สึกกังวลในการสนทนากับอาจารย์ แต่ในครั้งต่อไปนักศึกษาก็จะรู้
วิธีการเตรียมตัวที่ดี มีทักษะและประสบการณ์จากการสนทนาที่ผ่านมา คาแนะนาจากอาจารย์บาง
ท่านที่ให้คาแนะนาว่าในการสนทนาออนไลน์สิ่งที่ต้องระวังคือ คาพูดในไลน์ ต้องมีหางเสียง ต้องระวัง
ภาษาที่ใช้ อย่างไรก็ตามช่องทางในการสนทนาออนไลน์ก็มีประโยชน์และนักศึกษายังคงเลือกที่จ ะใช้
การติดต่อออนไลน์กับอาจารย์ในครั้งต่อ ๆ ไป
ข้อสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย การต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างการ
ต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ และหลังจากต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ (ดังแผนภาพที่ 1)
ก่อนการต่อรอง
ผ่านสื่อออนไลน์
 การเตรียมตัว
 การเลือกใช้คาพูด

ระหว่างการต่อรอง
ผ่านสื่อออนไลน์
 ทางเลือกในการเจรจา
 การติดต่อซ้า

หลังการต่อรอง
ผ่านสื่อออนไลน์
 ความพึงพอใจในการ
ต่อรอง
 แนวทางปฏิ บั ติ ค รั้ ง
ต่อไป

ภาพที่ 1 กระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. คุณลักษณะของอาจารย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเตรียมตัวก่อนการสนทนาออนไลน์ โดย
นักศึกษามีความวิตกกังวลในการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละครั้ง จึงมีการเตรียมตัวและเรียบ
เรียงคาที่จะใช้สนทนากับอาจารย์ ให้เหมาะสมพร้อมสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์
2. การต่ อ รองระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย์ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ในแต่ ล ะนั ก ศึ ก ษาจะมี
วัตถุประสงค์ในการเจรจากับอาจารย์คือการขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ในเรื่องต่าง ๆ โดยประเด็น
ที่มักต่อรองคือ 1) การเข้าชั้นเรียน 2) งานที่มอบหมาย และ 3) กาหนดเวลาในการส่งงาน
3. นั กศึกษาเลือกใช้การสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทางออนไลน์เพราะสะดวก ประหยัด
และอาจารย์สามารถตอบโต้ได้ในเวลาที่อาจารย์ว่าง และการติดต่อโดยการโทรศัพท์อาจทาให้รู้สึกว่า
ไม่กล้าพูดคุย กลัวเสียงอาจารย์
อภิปรายผล
ผลการวิจัยสรุปได้ว่างานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก่อนการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์
2) ระหว่างการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ และ 3) หลังการต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของเกีย รติ ศัก ดิ์ วัฒ นศั กดิ์ (2553) ที่ ได้กาหนดขั้ นตอนของการเจรจาต่อ รอง ไว้ 3 ขั้ นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนก่อ นการเจรจา ขั้ น ตอนระหว่างการเจรจา และขั้ น ตอนหลั งการเจรจา ในการติด ต่อ กั บ
อาจารย์ผ่านการสนทนาออนไลน์ประเด็นที่นักศึกษามักจะต่อรองด้วยก็คือ การเข้าชั้นเรียนหากมีเหตุ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเข้ า เรี ย นสายก็ จ ะแจ้ ง ให้ อ าจารย์ ท ราบผ่ า นไลน์ (LINE) การต่ อ รองเรื่ อ งงานที่
มอบหมายในขอบเขตงานและปริมาณของงาน การต่อรองในเรื่องเวลาในการส่ง เมื่องานนั้นยังไม่เสร็จ
ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ การต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นช่ องทางที่เข้าถึง
ได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานทั้งในด้านของการลดข้อจากัดด้านเวลา หรือสถานที่ ทั้งนี้ยังสร้างการมี
ส่วนร่วม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ได้ง่ายขึ้น (ธาริณี
นาคเมธี, 2557) เทคโนโลยี สื่ อ สั งคมออนไลน์ ได้ รับ การยอมรับว่า ทาหน้าที่ เป็ นสิ่ งที่ อานวยความ
สะดวกในการสื่อสารระหว่างบุ คคลที่คุ้มค่า และมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษ (Paul et al., 2014)
ทั้ งนี้ ก ารสื่ อ สารออนไลน์ ยั งท าให้ ได้ รับ ความภู มิ ใจ การได้ รับ การยกย่ อ งจากผู้ อื่ น และคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วย (Patti and Jochen, 2011)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. นักศึกษาสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเจรจา
กับอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การเจรจาไปใช้ เป็ น แนวทางในการแก้ ปั ญ หาด้ านการเรีย น การเข้า สั งคม รวมทั้ งการใช้ ชี วิต ใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
2. อาจารย์ ส ามารถน าผลการวิจัย ไปวิเคราะห์ ออกแบบ รวมทั้ งหาแนวทางในการให้
คาปรึกษาและแนะนานักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ให้เกิดความชัดเจนและสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความเหมาะสมกับรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน
3. สถานศึกษาสามารถพัฒ นาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง
คณาจารย์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอรับคาปรึกษา อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ด้านการเดินทาง เวลา หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษากระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการเพิ่ม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง สาหรับการประเมินนักศึกษา
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการศึกษาให้มากขึ้น
2. ควรมีวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยวิธีการต่อรองระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์กับกระบวนการต่อรองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์แบบเผชิญหน้า (Face
to face)
3. ควรมีการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ
และวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3)
เพื่อศึกษาพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของกลุ่มทดลอง
ที่ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน กลุ่ มตั ว อย่ างที่ใ ช้ในการวิ จัยครั้ง นี้เ ป็นนั กศึ กษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 2 หมู่เรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติทดสอบค่าที และค่าเอฟโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้า (One-way ANOVA with Repeated Measures)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปั ญหาเป็ น ฐานมีคะแนนเฉลี่ ย หลั งเรียน เท่ากับ 37.16 สู งกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 23.20 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 28.52 แตกต่างกับ ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
2. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักศึกษากลุ่มทดลองหลังการเรียน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. คะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานอย่างต่อเนื่องจะมีการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น
ABSTARCT
The development for Critical Thinking of Students in Early Childhood
Education Program by Using Problem–based Learning is an experimental research,
which has purposes to: 1) Compare the critical thinking and academic achievement of
the students before and after the learning process by using problem-based learning,
2) Compare the critical thinking and academic achievement of the students after
performing an experiment between the experiment group who has been taught by
using problem-based learning and a regular group who has been taught by a normal
learning process, and 3) Study the development of critical thinking of the students in
the experimental group who has been taught by using problem-based learning. The
experiment groups used in this research is the 4th year students in Early Childhood
Education Program, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University, which
consists of two groups; the experiment group who has been taught in “Learning and
Experience Process for Young Children” course by using a problem- based learning,
and the regular group who has been taught the normal learning process. The tools
used in research are interview form, lesson plan, critical thinking form, and learning
achievement form. And the hypothesis testing was performed by T-test, and F-test
using One-way repeated using ANOVA.
The results are as follows
1. The scores of critical thinking ability of the students who has been taught
by the problem-based learning is average to 37.16, which is higher than before
performs learning process that is equal to 23.20. And the academic achievement score
after learning process is average to 28.52, which the differences between before and
after learning process using the problem-based learning is significantly at .01
2. The score of critical thinking ability and academic achievement of the
students after learning process in the experimental group are higher than those in the
control group at statistically significant .01
3. An improvement of critical thinking scores of students in the experiment
group, who has been taught in by using a problem - based learning 3 times are by
which the 3 rd time is greater than the 1 st time and the 2 rd time with statistically
significant at .0 1 . The result shows that the experiment group who have been
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continuously arranged by using problem - based learning would have a higher critical
thinking.
คาสาคัญ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การคิดวิจารณญาณ
Keywords
Problem – Based Learning, Critical Thinking
ความสาคัญของปัญหา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สังคมโลกเต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่าง
สูงและแพร่ กระจายอย่ างรวดเร็ ว จนมีคากล่าวว่าเรากาลังอยู่ ใน “ยุคข้อมูลท่ว มท้น ” หากเราไม่
สามารถจาแนกแยกแยะ คิดพิจารณาให้ดีก็จะมีปัญหากับข้อมูลบิดเบือนหรืออาจถูกหลอก ถูกโกงได้
ง่ายเนื่องจากข้อมูลขาดการควบคุม ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่จึงต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
บริโภคข่าวสารอย่างชาญฉลาด (พศิน แตงจวง, 2554) โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ใน
แนวทางของตนเอง ตามความสนใจ ด้วยการสารวจตรวจค้นและทดลอง เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้จากการมีส่วนร่วม เรียนรู้จากการสะท้อนความคิดและการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว, 2551)
กล่าวได้ว่าบุคคลที่อยู่ในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีภูมิคุ้มกันโดยมีทักษะในด้านต่างๆคือทักษะ
การแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการทางานอย่างร่ว มพลั ง
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้ค อมพิวเตอร์ ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการใช้ชีวิต
ในนวัตกรรมข้ามชาติ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2558) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 24 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อเป็นการฝึกกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้เพื่อ
นามาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาได้ โดยสิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
ทักษะพื้นฐานทั้งสิ้น
จากความสาคัญของการคิดวิจารณญาณดังกล่าวข้างต้นนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยที่จะ
ไปเป็นครูปฐมวัยในอนาคตจึงต้องมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทักษะกระบวนการ
คิดเพื่อให้เด็กสามารถเลือกตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มี อิสรภาพ มีความสุข ใฝ่รู้เรื่องต่าง ๆ (ประเวศ วะสี,
2541) แต่ในปัจจุบันพบว่านักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยยังเป็นผู้ขาดเหตุผล บางครั้งอ้างเหตุผลที่
ไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถสร้างความรู้หรือสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง ขาดการแยกแยะไม่รู้ว่า
สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ขาดความรู้ ขาดข้อมูล ขาดความสามารถในการตีความและการประเมินค่า ไม่มี
ความมั่ น ใจในความคิ ด ท าให้ ข าดความกล้ า หาญในการแสดงความคิ ด โดยปั ญ หาดั ง กล่ า วของ
นักศึกษาอาจมาจากพื้นฐานทางการศึกษาที่ขาดการฝึกฝนในกระบวนการวิเคราะห์และประยุกต์เชิง
วิชาการ เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนส่ วนใหญ่จะได้รับจากครูผู้ส อนเป็นผู้ทาหน้าที่ผูกขาดการ
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ถ่ายทอดความรู้ เป็นการสื่อสารทางเดียว เน้นไปในด้านการฝึกท่องจา การให้ข้อมูลของผู้สอนส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและวิเคราะห์ตาม รวมทั้งขาดการสอนเรื่องการตีความบน
พื้นฐานของเหตุผลที่เหมาะสมและเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่าปัญหาของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นคือ
ลักษณะของการขาดทักษะการคิดวิจารณญาณอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้
จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตประจาวันที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวผู้เรียนโดย
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการทางานกลุ่ม การสืบค้นทาให้เกิดการพั ฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผล เกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากว่า
ความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้คาแนะนาและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสารวจ
จากเหตุผลข้างต้นในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดย
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้งนี้ผลจากการศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย ในด้านอื่น ๆ ต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นอย่างไร
2. การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติเป็นอย่างไร
3. พัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่
4 ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัยแบบปกติเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรี ย บเทีย บการคิดวิจารณญาณและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ชั้ น ปี ที่ 4 ระหว่ า งก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า
กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บการคิดวิจารณญาณและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใน
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รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติ
3. เพื่อ ศึก ษาพัฒ นาการของการคิด วิจ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการศึ กษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิช ากระบวนการจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติ
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2558
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 หมู่เรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลาก โดยทาสลาก 2 ใบ โดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จับสลากครั้งที่ 1 กาหนดให้เป็นกลุ่ม
ควบคุม ได้หมู่เรียนที่ 1 จับสลากครั้งที่ 2 กาหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง ได้หมู่เรียนที่ 2
กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ใน
รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 25 คน
กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติในรายวิชารายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 32 คน
ทั้งนี้ กลุ่มทดลอง และ กลุ่ มควบคุมที่เลือกมาโดยการคละผลการเรียนทั้ง 2 กลุ่มซึ่ง มีเกรด
เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่า ง 2.80 - 3.00 จึ งเป็ นการควบคุ ม ตัว แปรแทรกซ้อ นเรื่ อ งความแตกต่ างของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่วิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
2.3 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Cornell Critical Thinking Test Level Z
(Ennis and Millman, 1985 ) ของดนุชา สลีวงศ์ (2555) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษา ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิช า กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย มีการหาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validily) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.4 – 1.00 จากนั้นนา
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แบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชานี้มาแล้วและตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วทาการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของ
ข้อสอบ รายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) ระหว่างอยู่ 0.4 ถึง 0.6 และค่าอานาจ
จาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 0.8 แล้วทาการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายค่าอานาจจาแนก ที่
เหมาะสมได้ทั้งหมด 4 ข้อ นาแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบราค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.81 ผู้วิจัยจึงนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
ใช้ในการวิจัย
3. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย
2 รูปแบบคือแบบ Two group pretest-posttest design โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดลอง และแบบ The
One-Group Pretest Posttest Design ที่ผู้วิจัยทาการวัดหรือสังเกตซ้าในกลุ่มทดลองโดยมีระยะห่าง
กัน 3 สัปดาห์
3.1 แบบ Two group pretest-posttest design
กลุ่มทดลอง
O1----------X----------O2
กลุ่มควบคุม
O1--------~X----------O2
O1
หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง
X
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน
~X หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
แบบปกติ
O2
หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง
3.2 แบบ The One-Group Pretest Posttest Design
O1 O2 O3
ก่อนการทดลอง

O1 O2 O3 หมายถึง
X
หมายถึง

X
ตัวแปรทดลอง

O 4 O5 O6
หลังการทดลอง

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
O4 O5 O6 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง
4. การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามขั้นตอนดังนี้
1) ดาเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองโดยจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มที่ใช้เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการ
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เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติ
2) ขั้นเตรียมนักศึกษาก่อนดาเนินการสอน
2.1) ทาการทดสอบก่อนเรียนนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในสัปดาห์แรกก่อน
ทาการทดลอง โดยใช้แบบวั ดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
เวลา 3 ชั่วโมง
2.2) แนะน าวิธีการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์และเงื่อนไขในการศึกษาให้ กลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมทราบ
3) ขั้นดาเนินการสอน
ดาเนินการสอนนักศึกษากลุ่มทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการ
เรี ย นรู้ ส าหรั บ เด็ก ปฐมวัย โดยใช้ปั ญหาเป็นฐานและดาเนินการสอนนักศึกษากลุ่ มควบคุมโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยแบบปกติโดยในการสอนทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมใช้จานวนแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากันคือ จานวน 40 แผน และใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น
10 สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ 4 คาบ คาบละ 50 นาที และในระหว่างการสอนแต่ล ะสั ปดาห์ ผู้ วิจัยได้
ทาการศึกษาพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
4) ขั้นหลังสอน
4.1) เมื่ อ ด าเนิ น การสอนครบตามจ านวนแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ล้ ว จึ ง ด าเนิ น การ
ทดสอบหลั ง เรี ย นทั้ ง นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม พร้ อ มกั น ด้ ว ยวั ด การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณมาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking Test Level Z และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง
4.2) น าคะแนนก่ อนเรีย นและหลั งเรียนที่ไ ด้จากแบบวั ดการคิ ดอย่ างมี วิจ ารณญาณ
มาตรฐานแบบทั่วไป Cornell Critical Thinking Test Level Z และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.3) นาคะแนนพัฒนาการการคิดวิจารณญาณของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา คื อ ค่ า เฉลี่ ย สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ การทดสอบค่ า ที ( t-test
Dependent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้า (One-way ANOVA with Repeated
Measures)
ผลการวิจัย
1. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 37.16 สูงกว่าก่อนเรียน
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เท่ากับ 23.20 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 28.52 แตกต่างกับ ก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.1 ดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การคิดวิจารณญาณ
ก่อน
หลัง

ค่าเฉลี่ย
23.20
37.16

N
25
25

S.D.
4.76
7.38

df
24

t
11.820**

Sig.
0.000

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังได้รับการโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
คะแนน
ก่อน
หลัง

ค่าเฉลี่ย
14.76
28.52

N
25
25

S.D.
3.951
4.925

df
24

t
22.695**

Sig.
0.000

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1. คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 3 และ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
การคิดวิจารณญาณ
กลุ่มทดลอง
(ได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน)
กลุ่มควบคุม
(ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ)

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค่าเฉลี่ย
37.16

N
25

S.D.
7.381

22.22

32

6.776

df
55

t
7.944**

Sig.
0.000
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ กับกลุ่มควบคุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าเฉลี่ย
กลุ่มทดลอง
28.52
(ได้รับจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน)
กลุ่มควบคุม
16.19
(ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ)
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

N
25

S.D.
4.925

32

4.575

df
55

t
9.765**

Sig.
0.000

2. คะแนนพัฒนาการของการคิด วิจารณญาณของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 3
สัปดาห์ โดยใช้แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณชุดเดียวกัน โดยครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่
2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานอย่างต่อเนื่องจะมีการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น ดังตารางที่ 5 – 7 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลค่ าเฉลี่ ย และค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนพั ฒ นาการของการคิ ด
วิจารณญาณ ของกลุ่มทดลอง จานวน 3 ครั้ง
การวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ครั้งที่
1
2
3

N

SD

MEAN

ระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

25
25
25

3.61
5.55
7.38

13.80
23.68
37.16

น้อย
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณ ของกลุ่มทดลอง
คะแนน
พัฒนาการ
ของการคิด
วิจารณญาณ

Sum of
Squares
(SS)
46426.080
1425.920

df
1
24

Mean
Square
(MS)
46426.080
59.413

F

Sig.

781.408**

.000

หมายเหตุ : ค่าสถิติ Mauchly’s W = .872, X2=3.142, df=2, sig=.208 ความแปรปรวนมีลักษณะเป็น
Compound Symmetry
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการรายคู่ของการคิดวิจารณญาณของกลุ่มทดลอง
การคิดวิจารณญาณ
ครั้งที่ 1(𝑋̅=13.80)
ครั้งที่ 2(𝑋̅=23.68)
ครั้งที่ 3(𝑋̅=37.16)

ครั้งที่ 1(𝑋̅=13.80)
9.88**
23.36**

ครั้งที่ 2(𝑋̅=23.68)

ครั้งที่ 3(𝑋̅=37.16)

13.48**

-

อภิปรายผล
จากผลการวิจั ยพบว่า นั กศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิช ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรั บเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนสูง
กว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ นักศึกษากลุ่มทดลองยังมีคะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณ
จานวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีเหตุผลสนับสนุนผลการวิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ แสวงหา
และบูรณาการความรู้ใหม่ที่เหมาะกับการนาไปใช้ในสภาพการณ์จริง ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการ
จัดการเรีย นรู้ โดยเริ่ มจากการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นได้ร่วมกันระบุประเด็นปัญหาโดยอภิปรายหาคาอธิบายปัญหาว่าเป็น
อย่างไร เกิดขึ้นอย่างไร ความเป็นมาอย่างไรโดยอาศัยความรู้เดิมเท่าที่ผู้เรียนมีอยู่ สรุปและทบทวน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก เมื่อได้ปัญหาแล้วให้ทุกกลุ่มตั้งสมมติฐานเพื่อตอบ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ พร้อมจัดลาดับความสาคัญของสมมุติฐานที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้ ส อนได้ พบกลุ่ มย่ อ ยทุกกลุ่ มเพื่อตรวจสอบสมมุติฐ านและประเมิน ตนเองว่ามีความรู้เรื่อ ง
อะไรบ้ าง มี เรื่ องอะไรที่ ยั ง ไม่ รู้ ห รื อ ขาดความรู้แ ละความรู้ อะไรที่ต้ องใช้ เพื่อ พิสู จน์ ส มมุติ ฐ านซึ่ ง
เชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาที่ได้ จากนั้นให้ แต่ละกลุ่มกาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้เพื่อไปค้นคว้าหา
ข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้ศึกษามาสังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ พร้อมสรุปเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกระบวนการ
กลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับ แบร์โรว์ (Barrows,
1996) ที่ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานไว้ ว่ า เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ยึ ด ตนเองเป็ น
ศูนย์กลางภายใต้การแนะนาของผู้สอนประจากลุ่ม ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสิ่ง
ที่ตนต้องการรู้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมา
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จากหนังสือ วารสาร คณาจารย์ ข้อมูลออนไลน์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผู้สอนเป็นเพียงผู้อานวยความ
สะดวกหรือผู้แนะแนวทาง โดยมีบทบาทที่ไม่ใช่ผู้บรรยายไม่ใช่ผู้บอกข้อมูล ไม่บอกผู้เรียนว่าคิดถูก
หรือ คิดผิด แต่มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและจัดการ
แก้ปั ญหาด้ว ยตนเอง รู ป แบบของปัญหาจะมุ่งเน้นให้ มีการรวบรวมข้อมูล และกระตุ้นการเรียนรู้
ปัญหาที่นาเสนอเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้เรียนที่จะต้องเผชิญในการปฏิบัติจริง ตรงประเด็นและกระตุ้นการ
เรียนรู้ให้หาทางแก้ปัญหา ความรู้ใหม่ของผู้เรียนจะได้มาโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วน
ร่ว มในการเรี ยนรู้ อย่ างแท้จริ งในระหว่างการเรีย นรู้ด้วยตนเอง มีการทางานร่วมกันกับบุคคลอื่น
พร้อมทั้งได้มีการอภิปราย เปรียบเทียบ ทบทวนและโต้แย้งในสิ่งที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันอภิปรายโดยใช้เหตุผ ลที่เหมาะสม ทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเป็น
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมี
หลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อมูลสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล (Good, 1973) สอดคล้องกับ แบนด์แมน
และแบนด์แ มน (Bandman and Bandman, 1988; 1995 อ้ างถึงใน ปกรณ์ ไพรอั งกูร , 2547)
ที่กล่ าวว่ าการคิ ดวิจ ารณญาณเป็ นการทดสอบอย่ างมี เหตุผ ลด้านการคิด การสรุ ปความ การตั้ ง
สมมุติฐาน ข้อโต้แย้ง การสรุป ความเชื่อและการกระทา การทดสอบนี้ใช้แนวคิดพื้นฐานความน่าจะ
เป็นเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การคิดตัดสินใจ และการคิดอย่างมีเหตุผลในประเด็นที่ยังสรุปไม่ได้
ดังนั้น นักศึกษาจึง ต้องรวบรวมข้อมูลส าหรับการไตร่ตรองด้ว ยเหตุผลตามข้อมูลที่ได้จาก
ประสบการณ์จริง มาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างรอบคอบระมัดระวัง
มีก ารตรวจสอบความคิด และประเมิน ความคิด ของตนเอง ความสามารถในการคิ ด ที่ป รากฏจะ
แสดงออกด้วยการตั้ งคาถามตามความสนใจใฝ่รู้ต้องการหาคาตอบจากการตรวจสอบข้อมูลจากการ
พิสูจน์ และการใช้เหตุผลจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนโดยไม่ใช้
อารมณ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเมื่อพบเหตุผลที่ดีกว่าและการหาข้อสรุปบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2551) ที่กล่าวว่าวิธีการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นบริบทให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ที่
เหมาะกับการนาไปใช้ในสภาพจริง โดยผู้เรียนอาจไม่จาเป็นต้องมีความรู้หรือพื้นฐานเรื่ องนั้นมาก่อน
นั่นคือนิยามของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นอกจากนี้ ทอร์พ และเซก (Torp & Sage, 1998) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานว่า เป็น การจั ดการเรี ยนรู้ที่เน้ นประสบการณ์ที่ได้จากการส ารวจค้นคว้า และแก้ปัญหา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของนักเรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นทั้งยุทธวิธีที่ใช้ในการ
เรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะดึงดูดให้นักเรียนได้เข้าไปแก้ปัญหา
ครูเป็นเพียงผู้คอยให้คาแนะนาและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและ
สารวจ หลักสูตรที่สร้างขึ้นจะมีปัญหาเป็นแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณ์ที่จะส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนให้สร้างความรู้ด้วยตนเองและบูรณาการสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ในโรงเรียน
กับชีวิตจริงเข้าด้วยกัน ในขณะที่เรียนรู้นักเรียนจะถูกทาให้เป็นนักแก้ปัญหา และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้
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ที่สามารถเรีย นรู้โดยการชี้น าตนเองได้ ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ครูจะเป็นผู้ ร่วมแก้ปัญหามี
หน้าที่ในการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นผู้แนะนาและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ อย่างสมบูรณ์ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถนาไปใช้ได้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทางานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทาให้ความคงอยู่ (Retention) ของความรู้นั้นนานขึ้นส่งผลต่อ
การพัฒ นาทักษะการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ การให้เหตุผ ลและสามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้วิจัยควรมีการบันทึกบทบาทตนเองในฐานะผู้สอน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้ผู้สอนต้องมีทักษะและประสบการณ์
ที่หลากหลายเพื่อที่จะออกแบบกิจกรรมและบริหารจัดการให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.2 ผู้วิจัยหรือผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยนาปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน มีความยืดหยุ่นฝึกการใช้คาถาม ฝึกทักษะการสังเกตเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ มีการสร้างข้อตกลงเพื่อฝึกความมีวินัยและการตรงต่อเวลา
1.3 อาจารย์ ผู้ ส อนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาควรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ซึ่งสามารถนาแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากการวิจัยนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1) ควรนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ดังนั้นในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดของนักศึกษาในด้านอื่น ๆ ต่อไป
2.2) ควรมีการพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาซึ่งเป็น
ทักษะที่มีความสาคัญในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการศึกษา 4.0 โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ
2.3 ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการปรับบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
DEVELOPOMENT OF SUPERVISION MODEL IN THE COOPERATIVE EDUCATION USING
INFORMATION TECHNOLOGY FOR FACULY OF ARCHITECTURE IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS
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Patcharin Chuaphakdee1, Ratchaneewan Tangpakdee2, and Bunchoo Bunlikhitsiri3
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี ความมุ่ งหมายของการวิจั ย 1) เพื่อ ศึก ษาสภาพปั ญหา และความต้อ งการ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศในงานสหกิ จ ศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 2) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา และ 3) เพื่อนาเสนอรูปแบบการดาเนินงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ได้แก่ อาจารย์
ที่ป รึ กษาสหกิจ ศึกษา จ านวน 16 คน เจ้ าหน้าที่วิช าการที่ดาเนินงาน สหกิจศึกษาจานวน 4 คน
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 50 คน และเจ้าของสถานประกอบการหรือพนักงานที่
ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย จานวน 70 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรับรองรูปแบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสหกิจศึกษา จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 ท่า น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบรับรองรูปแบบสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปั ญหาพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศงานสหกิ จศึ ก ษา พบว่ า นัก ศึ กษาสหกิ จศึ ก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ มีปัญหามากที่สุด คือปัญหาการดาเนินงานในขั้นตอนการนิเทศ
งานสหกิจศึกษาของการประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ วิธีการสร้างความเข้าใจ และการศึกษาประเด็น
การจั ดอบรมให้ความรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง การติดตามผลการนิเทศงานสหกิจ การสร้างขวัญ
กาลังใจตนในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาและกระบวนการประเมินผล ติดตาม
และแก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานในส่วนของความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศงาน สหกิจศึกษา
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พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ ความต้องการมากที่สุด คือการ
ประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่าน E-mail การสร้าง ความเข้าใจและ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาจากการปฐมนิเทศ การกาหนดหน้าที่การนิเทศงาน การ
จัดทาปฏิทินนิเทศ และติดตามการดาเนินงานนิเทศ การสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบั ติง าน การสร้ างขวัญก าลั งใจแก่ ตนด้ว ยกระบวนการติ ดต่อกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอ
คาแนะนาเมื่อมีปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานด้วยการสอบถามจากสถานประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
เห็ น ด้ว ยมากที่สุ ดเกี่ ย วกับ 1) ผู้ เกี่ยวข้องการนิเทศควรประกอบด้ ว ยนักศึก ษาสหกิจศึ กษา และ
อาจารย์ที่ปรึ กษา พนักงานที่ปรึ กษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 2) กิจกรรมการนิเทศในการวาง
แผนการนิเทศ การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญกาลังใจ
และการประเมินผลการนิเทศ 3) การประเมินผลการนิเทศใช้ เครื่องมือในการนิเทศเป็นแบบประเมิน
นักศึกษาสหกิจฯ แบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา และแบบประเมินของพนักงานที่ปรึกษา 4) การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ 5) ขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ 6) การเตรียมตัวและการกาหนดนัดหมายด้วยการนัดหมายผ่านกระดานข้อความกิจกรรม
7) การติดตามแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาด้วยการสอบถามกาหนดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตลอดเวลาผ่านกระดานข้อความหรือกล่องข้อความ 8) การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้
โดยวิธีการสร้ างความรู้ ด้ว ยการปฐมนิเทศงานสหกิจ ศึ กษา 9) ทักษะความรู้ที่ จาเป็นและการใช้
เครื่ อ งมื อ ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศว่ า 10) ขั้ น การปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศในการก าหนดหน้ า ที่ / การ
ดาเนินการนิเทศ 11) การสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติ การสนับสนุนงบประมาณ กาหนดหน้าที่ผู้
นิ เ ทศ/ผู้ รั บ การนิ เทศ 12) ช่อ งทางการติ ดตามผลการนิ เทศผ่ านช่อ งทางโทรศั พท์ มือ ถือ และสื่ อ
อิเล็คทรอนิคส์ 13) การติดตามควบคุมคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการติดตามประเมินผล
อย่างสม่าเสมอ 14) ขั้นการสร้างขวัญกาลังใจ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการดาเนินการนิเทศงาน
และ 15) ขั้นประเมินผลการนิเทศ การประเมินเมื่อฝึกปฏิบัติงานเสร็จ และนาผลการประเมินที่ได้มา
สรุป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานนิเทศสหกิจศึกษา
3. รู ป แบบการนิ เ ทศในงานสหกิ จ ศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้ว ย 1) องค์ประกอบการนิเทศใน
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจานวน
3 องค์ประกอบได้แก่ 1.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
เจ้าหน้าที่วิชาการที่ดาเนินงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าของสถาน
ประกอบการหรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.2) กิจกรรมการนิเทศ และ 1.3) เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการนิ เ ทศ และ 2) ขั้ น ตอนของการนิ เ ทศในงานสหกิ จ ศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศจานวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1) ขั้นวางแผนการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2) ขั้น
สร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศด้วยเทคโนโลยี
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สารสนเทศ 2.4) ขั้นการสร้างขวัญกาลังใจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.5) ขั้นประเมินผลการ
นิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ABSTRACT
The research aimed to 1) study the states, problem and needs of IT supervision
model in the cooperative education for Faculty of Architectures, Thailand northeastern
universities, 2) study the experts’ opinion toward the model, 3) present the information
technology supervision procedures model of the cooperative education for Faculty of
Architectures, in Higher Education Institutions. The sample of the research consisted of
1) the sample for studying the states and needs; 16 lecturers, 4 academic technicians,
50 students, and 70 entrepreneurs and consultants, 2) the sample for model verifying;
3 cooperative educational experts and 3 IT experts. The research instruments were a
questionnaire and a model verifying form. The statistics used means, and percentage.
The research findings were as follows,
1. The overall for development of supervision model’ states, problems and
needs, ranged from the highest to the lowest means scores; supervision advisors, the
entrepreneurs. Their problems were the supervisory operation, supervisory procedures,
strategic planning meeting and training topics, self retrieval, monitoring, morale
promotion, assessment and evaluation procedures, and problems solving during
operation respectively. The individual for the sample’s needs were, an E-mail was
used for the trainee supervisory planning meeting, an orientation was used for
understanding comprehension, task setting, supervision, calendar setting, and IT
interview was used for monitoring, budgeting, and morale quality improvement,
operating, morale promotion by contact their advisors when they need such as
discussion when they have problems, assessment procedures, monitoring, and
problems solving during their operation.
2. The experts’ opinion toward the IT model found that 1) the supervisory
accomplices consisted of students, advisors, consultants and technicians. 2) Supervise the
supervisory planning, comprehension and coaching, operating, morale promotion, and
evaluation 3 ) the evaluation used a student assessment form, a higher education
institutions assessment form, and the consultant assessment form 4 ) Using IT for
supervision 5) the procedures of the supervisory model, 6 ) preparation and making
appointment through the web board 7) monitoring through the web board or message
box, 8 ) comprehension and training by orientation, 9 ) essential skills and literacy
through the IT 10) supervision procedures, task setting, operating, 11) promotion and
operating improvement, budgeting, supervisors and supervisees function, 1 2 ) the
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monitoring methods used mobile phones and electronics medias 1 3 ) the routine
quality control and evaluation 14) morale promotion, and supervision standardization,
and evaluation, post assessment, problems conclusion, improvement, and
development the cooperative education system.
3. The IT cooperative model consisted of 1) There were 3 compliments of
the IT Supervision Model 1.1) the supervision accomplices such as lecturers, technicians,
students, and the entrepreneurs or consultants. 1.2) supervisory activities, and 1.3)
supervisory Information technology. 2) There were 5 steps for supervision 2.1) planning
2.2) comprehension and training 2.3) operation 2.4) morale promotion 2.5) evaluation
คาสาคัญ
รูปแบบการนิเทศ การพัฒนา งานสหกิจศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
Keywords
Supervisory Model, Development, Cooperative Education,
Information Technology
ความสาคัญของปัญหา
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการอย่างมีระบบแบบแผน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสลับกับ
การส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือภายใต้การกากับ
ดูแล และประเมินผลจากผู้ควบคุมงานเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการนั้น
งานที่นั กศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติจะต้องตรงกับ หลักสูตรที่นักศึกษาสหกิจศึกษาเรียนอยู่ และ
ปฏิบัติงานเต็มภาคการศึกษา ระหว่างการปฏิบัติงานจะมีอาจารย์ไปนิเทศงานและประเมินผล ซึ่งการ
นิ เ ทศงานนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบสหกิ จ ศึ ก ษา
กระบวนการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแบ่งเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกระบวนการหลังปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยเฉพาะการนิ เทศนั กศึกษาสหกิจ ศึกษานั้ นจะอยู่ ในช่ว งของกระบวนการระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดหมายหัวหน้างานหรือพนักงานที่ปรึกษางาน เพื่อ
เข้านิเทศงาน ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา หั ว หน้ า งานหรื อ พนั ก งานที่ ป รึ ก ษางานของสถานประกอบการจะเป็ น ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจ ศึกษา โดยสถานประกอบการที่ได้รับจากมหาวิทยาลั ยและจัดส่ งการประเมินผล
ดั ง กล่ า วกลั บ ไปให้ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นทางนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา เมื่ อ สิ้ น สุ ด การปฏิ บั ติ ง าน
(สมาคมสหกิจไทย, 2552)
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จากรายงานการจัดการฝึกงานการดูแลและวางแผนการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ฝึกงานในสถานประกอบการของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ (โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ , 2554)
พบปัญหาในการดาเนินงาน คือ ปัญหาการนิเทศฝึกงานของนักศึกษาหรือการติดตามดูแลนักศึกษา
ในขณะฝึ ก งานกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานในหน่ ว ยงานตามภู มิ ล าเนาของตนซึ่ ง อยู่ ต่ า งอ าเภอหรื อ
ต่างจังหวัดที่มีระยะทางไกล ไม่ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาได้โดยตรงเนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องของ
บุคลากรที่จะเดินทางไปนิเทศรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการเดินทางจึงใช้วิธีการนิเทศทางโทรศัพท์
คุย กับ หั ว หน้ างานและนั ก ศึกษา ซึ่ง บางครั้ งไม่พบนักศึก ษาไม่ส ามารถติดต่ อกับ นักศึก ษาได้และ
นักศึกษาไม่ติดต่อกลับทางโรงเรียนเพื่อรายงานตัวทาให้การติดตามดูแลนักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
ขาดความเชื่อมั่นจากหน่วยงานสถานที่ฝึกงานและจากจานวนครั้งในการนิเทศฝึกงานจานวน 2 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาการฝึกงานของนักศึกษาเพราะข้อจากัดเดียวกันทาให้ขาดความต่อเนื่องในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานหน่วยงานจึงยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ความร่วมมือในการควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษาจึงยังไม่เต็มที่เท่าที่ ควร รวมถึงเมื่อนักศึกษา
เกิดปัญหาในการฝึกงานการไม่ได้รับคาแนะนาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทาให้เกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขปัญหานั้นไม่ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จึงสนใจที่ จะวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศใน
งานสหกิจ ศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไข โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีคนนิยม
ใช้มากที่สุดคือเฟสบุ๊ค (Facebook) ด้วยการนาแอพพลิเคชั่นที่มีในเว็บไซต์เฟสบุ๊คมาประยุกต์ใช้กับ
การนิ เทศในงานสหกิจ ศึก ษา เพื่ อน าผลที่ไ ด้ม าพัฒ นารูป แบบการนิเ ทศในงานสหกิจ ศึ กษาด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาผลวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางสาหรับส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
สหกิจศึกษาได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับบริบทของสังคมการศึกษาในยุค
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความต้องการของผู้รับการนิเทศด้วยมากที่สุด
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
รูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษามี
องค์ประกอบอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร และควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาสภาพปั ญ หา และความต้อ งการเกี่ย วกับ การพั ฒ นารูป แบบการนิ เทศใน
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศใน
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อน าเสนอรู ป แบบการดาเนินงานสหกิจศึกษาด้ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จานวน 16 คน เจ้าหน้าที่
วิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 4 คน นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 50 คน และสถานประกอบการหรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย จานวน 70 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดาเนินงานสหกิจศึก ษาจานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศการศึกษา
จานวน 3 คน เครื่องมือที่นามาใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในสถาบันอุดมศึกษา
ขั้นตอนวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการนิ เทศในงานสหกิจ ศึกษาด้ ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 2) ร่างรูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 3) การรับรองรูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึ กษาตามความคิดเห็ นของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และ 4) ปรั บ ปรุ ง และน าเสนอรู ป แบบการนิ เ ทศในงานสหกิ จ ศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสังเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานสหกิจศึกษา
และการนิเทศการศึกษา โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ วิจัยทั้งในและต่างประเทศ ศึกษา
วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในรู ป ของตาราง
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล งานสหกิ จ ศึ ก ษาของคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และ 2)
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการดาเนินงานสหกิจศึกษา การ
ดาเนินเก็บรวบรวมข้อมูลมีลาดับขั้นตอน คือ (1) ดาเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (2) จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จานวน 140
ชุด เก็บข้อมูลในระยะเวลา 2 เดือนระหว่างเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 (3) ผู้วิจัย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งคืนกลับมา จานวน 140 ชุดคิดเป็น
ร้อยละ 100 (4) ดาเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง และ (5) นาไปวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ นาเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
สภาพปั ญหาและความต้องการในการด าเนิน งานสหกิจศึก ษาคือ (1) ข้อมูล ทั่ว ไปเกี่ยวกั บผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ และ (2)
ข้อมูล สภาพปั ญหาและความต้องการในการดาเนินงานสหกิจศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 2) วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คือ (1) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ รูปแบบการดาเนินงานสหกิจศึกษาโดยการแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ และ (2) วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ดาเนินการและใช้ส ถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการวิจัย
1. สภาพปั ญหาพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศงานสหกิ จศึ ก ษา พบว่ า นัก ศึ กษาสหกิ จศึ ก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ มีปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาการดาเนินงานในขั้นตอนการ
นิเทศงาน สหกิจศึกษาของการประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ วิธีการสร้างความเข้าใจ และการศึกษา
ประเด็นการจัดอบรมให้ความรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง การติดตามผลการนิเทศ การสร้างขวัญกาลังใจ
ตนในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาและกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานในส่วนของความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศงาน สหกิจศึกษา
พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ ความต้องการมากที่สุด คือการ
ประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่าน E-mail การสร้าง ความเข้าใจและ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาจากการปฐมนิเทศ การกาหนดหน้าที่การนิเทศงาน การ
จัดทาปฏิทินนิเทศ และติดตามการดาเนินงานนิเทศ การสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบั ติง าน การสร้ างขวัญก าลั งใจแก่ ตนด้ว ยกระบวนการติ ดต่อกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอ
คาแนะนาเมื่อมีปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานด้วยการสอบถามจากสถานประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
มากที่สุด ตั้งแต่ร้อยละ 83.33-100 คือ 1) ผู้เกี่ยวข้องการนิเทศควรประกอบด้วยนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 2) กิจกรรมการนิเทศในการวางแผนการนิเทศการสร้าง
ความเข้าใจและการให้ความรู้การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญกาลังใจ และการประเมินผลการนิเทศ
3)การประเมินผลการนิเทศใช้ เครื่องมือในการนิเทศเป็นแบบประเมินนักศึกษาสหกิจฯ แบบประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา และแบบประเมินของเจ้าของสถานประกอบการ/พนักงานที่ปรึกษา 4) การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ 5) ขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ 6 การเตรียมตัวและการกาหนดนัดหมายด้วยการนัดหมายผ่านกระดานข้อความกิจกรรม
7) การติดตามแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาด้วยการสอบถามกาหนดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตลอดเวลาผ่านกระดานข้อความหรือกล่องข้อความ 8) การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยการปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา 9) ทักษะความรู้ที่จาเป็นและการใช้เครื่องมือ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศว่า 10) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศในการกาหนดหน้าที่/การดาเนินการนิเทศ
11) การสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณกาหนดหน้าที่ผู้นิเทศ/ผู้รับการนิเทศ
12) ช่องทางการติดตามผลการนิ เทศผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือและสื่ออิเล็ คทรอนิคส์ 13) การ
ติดตามควบคุมคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ 14) ขั้น
การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในการด าเนิ น การนิ เ ทศงาน และ 15) ขั้ น
ประเมินผลการนิเทศ การประเมินเมื่อฝึกปฏิบัติงานเสร็จ และนาผลการประเมินที่ได้มาสรุป ปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางานนิเทศสหกิจศึกษา

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

139

3. รู ป แบบการนิ เ ทศในงานสหกิ จ ศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้ว ย 1) องค์ประกอบการนิเทศใน
งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจานวน
3 องค์ประกอบได้แก่ 1.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
เจ้าหน้าที่วิชาการที่ดาเนินงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าของสถาน
ประกอบการหรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.2) กิจกรรมการนิเทศ และ 1.3) เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการนิ เ ทศ และ 2) ขั้ น ตอนของการนิ เ ทศในงานสหกิ จ ศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศจานวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1) ขั้นวางแผนการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2) ขั้น
สร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2.4) ขั้นการสร้างขวัญกาลังใจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.5) ขั้นประเมินผลการ
นิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

ภาพที่ 1 รูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา
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อภิปรายผล
1. สภาพปั ญหาพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศงานสหกิ จศึ ก ษา พบว่ า นัก ศึ กษาสหกิ จศึ ก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ มีปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาการดาเนินงานในขั้นตอนการ
นิเทศงาน สหกิจศึกษาของการประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ วิธีการสร้างความเข้าใจ และการศึกษา
ประเด็นการจัดอบรมให้ความรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง การติดตามผลการนิเทศ การสร้างขวัญกาลังใจ
ตนในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาและกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานในส่วนของความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศงาน สหกิจศึกษา
พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ ความต้องการมากที่สุด คือการ
ประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผ่าน E-mail การสร้าง ความเข้าใจและ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาจากการปฐมนิเทศ การกาหนดหน้าที่การนิเทศงาน การ
จัดทาปฏิทินนิเทศ และติดตามการดาเนินงานนิเทศ การสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบั ติง าน การสร้ างขวัญก าลั งใจแก่ ตนด้ว ยกระบวนการติ ดต่อกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอ
คาแนะนาเมื่อมีปัญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกระบวนการประเมินผล ติดตาม และ
แก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติงานด้วยการสอบถามจากสถานประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิจั ย พบเช่น นี้ อาจเนื่ องมาจากสถานศึกษาไม่ได้กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิช าการ
กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกันการประสานความร่วมมือกับพนักงานที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของสหกิจ
ศึกษาการความตกลงกับพนักงานที่ปรึกษาให้ทุกตาแหน่งงานมีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความ
เหมาะสมโดยก่อ นที่จ ะส่ ง นั ก ศึก ษาไป ไม่ ไ ด้ จั ด ประชุ มโดยเชิ ญ พนั ก งานที่ ปรึ ก ษา มาเพื่ อชี้ แ จง
รายละเอียดวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษารับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ พนักงานที่ปรึกษา
รวมถึงได้พบปะพูดคุยสั มภาษณ์นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ พนักงานที่ปรึกษานั้น ๆ
อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานมากมี นักศึกษาในความดูแลจานวนมาก ปัญหาการเดินทาง และไม่ได้
ประเมินผลการทางานให้ นักศึกษาทราบอีกทางหนึ่งด้วย และความสาเร็จในการจัดสหกิจศึกษาต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่นักศึกษา สถานศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ และชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร (2554) ได้ศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาโครงการสหกิจศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาภาคพายัพเชีย งใหม่ พบว่าปัญหาการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์นิเทศนักศึกษา
ตัวแทนพนักงานที่ปรึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกระบวนการของสหกิจศึกษา
เช่นนักศึกษาไม่มีความพร้อมความรู้ทางด้านวิชาการการใช้อุปกรณ์สานักงานและความพร้อมทางด้าน
อารมณ์สังคมพนั กงานที่ปรึกษายั งไม่เข้าใจสหกิจศึกษายังแยกไม่ออกระหว่างสหกิจศึกษากับการ
ฝึกงานทั่วไปอาจารย์นิเทศ ขาดแผนการงานการเตรียมการนิเทศระหว่างนักศึกษาตัวแทนพนักงานที่
ปรึกษาและคณาจารย์นิเทศ
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
มากที่สุด ตั้งแต่ร้อยละ 83.33-100 คือ 1) ผู้เกี่ยวข้องการนิเทศควรประกอบด้วยนักศึกษาสหกิจศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 2) กิจกรรมการนิเทศในการวางแผนการนิเทศการสร้าง
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ความเข้าใจและการให้ความรู้การปฏิบัติการนิเทศการสร้างขวัญกาลังใจ และการประเมินผลการนิเทศ
3)การประเมินผลการนิเทศใช้ เครื่องมือในการนิเทศเป็นแบบประเมินนักศึกษาสหกิจฯ แบบประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา และแบบประเมินของเจ้าของสถานประกอบการ/พนักงานที่ปรึกษา 4)การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ 5) ขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศ 6 การเตรียมตัวและการกาหนดนัดหมายด้วยการนัดหมายผ่านกระดานข้อความกิจกรรม
7) การติดตามแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษาด้วยการสอบถามกาหนดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ตลอดเวลาผ่านกระดานข้อความหรือกล่องข้อความ 8) การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ โดย
วิธีการสร้างความรู้ด้วยการปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา 9) ทักษะความรู้ที่จาเป็นและการใช้เครื่องมือ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศว่า 10) ขั้นการปฏิบัติการนิเทศในการกาหนดหน้าที่/การดาเนินการนิเทศ
11) การสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณกาหนดหน้าที่ผู้นิเทศ/ผู้รับการนิเทศ
12) ช่องทางการติดตามผลการนิ เทศผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือและสื่ออิเล็ คทรอนิคส์ 13) การ
ติดตามควบคุมคุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษา และการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ 14) ขั้น
การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในการด าเนิ น การนิ เ ทศงาน และ 15) ขั้ น
ประเมินผลการนิเทศ การประเมินเมื่อฝึกปฏิบัติงานเสร็จ และนาผลการประเมินที่ได้มาสรุป ปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางานนิเทศสหกิจศึกษา ผลการวิจัยพบเช่นนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศใน
งานสหกิจศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาตัวป้อน ได้แก่
นักศึกษา สถานศึกษา พนั กงานที่ปรึกษา การบริห ารต้องได้รับความร่ว มมือด้านผู้ ส อนด้านวัส ดุ
อุป กรณ์ -ครุ ภัณฑ์ สถานที่ฝึ กปฏิบั ติและทฤษฎี การรับนักศึกษาการพัฒ นาบุคลากร และการวั ด
ประเมินผล เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงตัวป้อนกระบวนการหรือผลผลิตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสังวาล ตุกพิมาย (2551) ได้ศึกษาการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษาใช้สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ในช่ ว งเวลาการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้ง 3 ช่วง มีสภาพการใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ด้านเว็บไซต์โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาใช้เว็บไซต์โครงการ สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาใช้เว็บไซต์ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ในช่วงที่ 1 คือช่วงในขั้นเตรียมความพร้อมและสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแตกต่างจากช่วงที่ 3 คือ
ช่วงขั้นการเขียนรายงานและนาเสนอผลงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและช่วง
ที่ 2 คือ ช่วงขั้นระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยที่ช่วงที่ 1 ใช้มากที่สุด และ ช่วงที่ 2 ใช้
น้อยที่สุด (3) ปัญหาการใช้สารสนเทศแต่ละช่วงที่พบของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย
3. รูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้ว ย 1) องค์ประกอบการนิเทศในงานสหกิจศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาจานวน 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1.1) ผู้ที่เกี่ย วข้องกับการนิ เทศ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่
วิชาการที่ดาเนินงานสหกิจศึกษานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเจ้าของสถานประกอบการ
หรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.2) กิจกรรมการนิเทศ และ 1.3) เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการนิเทศ และ 2) ขั้นตอนของการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 5
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ขั้นตอน ได้แก่ 2.1) ขั้นวางแผนการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2) ขั้นสร้างความเข้าใจและการ
ให้ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4) ขั้นการ
สร้ างขวัญกาลั งใจด้ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ 2.5) ขั้ น ประเมินผลการนิ เทศด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย อ้อมจิต กุติการณ์ (2554) ได้ศึกษาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาที่
เหมาะสมกับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ อุบ ลราชธานี พบว่าระบบสารสนเทศสหกิจศึ กษาที่พัฒ นาขึ้ น
สามารถทางานได้ตามขอบเขตที่กาหนดสถานประกอบการบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงานและ
รับสมัครงานผ่านระบบนักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาผ่านระบบ อาจารย์นิเทศก์
กาหนดวันออกนิเทศ ตรวจสอบปฏิทิน การนิเทศผ่านระบบและเจ้าหน้าที่สามารถออกรายงานต่าง ๆ
ได้ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับ
ดี และระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิจัยอยู่ในรูปเชิงปริมาณดังนั้นการทาวิจัยควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาต่อไป และผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาในแต่ละคณะ
ควรนาข้อเสนอแนะมาทบทวนและใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมสหกิจ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศในงานสหกิจศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
ที่นอกเหนือจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียน
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบโครงสร้างพหุมิติ
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : การประยุกต์ใช้แนวคิด
การสร้างแผนที่โครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่
มีความรับ ผิ ดชอบของนั กเรีย นชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ มตัว อย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1,420 คน โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ มิติด้าน
ทักษะ และมิติด้านเจตคติ มี ค่า ความเที่ยงแบบ EAP ในแต่ล ะมิติ เท่ากับ .954, .901, และ .895
ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และพัฒนาเกณฑ์ปกติด้วยวิธีแปลงคะแนนดิบเป็น เปอร์เซ็นไทล์
และคะแนนทีปกติ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ปกติของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติด้านความรู้ (knowledge) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 –
P99.96) มิติด้า นทัก ษะ (skill) มีช่ ว งคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึ ง T84 (P.49 – P99.96) และมิ ติด้า นเจตคติ
(attitude) มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.46 – P99.96)
ABSTRACT
This research article is a part of dissertation entitled Development and
Investigation of Multidimensional Construct of Responsible Citizenship of Lower
Secondary School Students: An Application of Construct Mapping Approach. The
purpose of this research was to develop a norm of multidimensional responsible
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citizenship scale of lower secondary school students. Data were collected from 1,420
lower secondary school students in the schools under the Office of Basic Education
Commission of Thailand. Research instrument was a multidimensional responsible
citizenship scale for lower secondary school students comprised of three dimensions,
i.e., knowledge, skill and attitude with the EAP reliability of .954, .901, and .895,
respectively. The data were analyzed descriptively including frequency, percentage,
mean, standard deviation, skewness and kurtosis. The norm of multidimensional
responsible citizenship scale of lower secondary school students was developed by
using percentile rank and normalized T score. The research findings revealed that
national norm of responsible citizenship scale of lower secondary school students was
normalized T score ranged from T16 to T84 (P.04 – P99.96). When considering each
dimension, the knowledge dimension was normalized T score ranged from T16 to T84 (P.04
– P99.96), the skill dimension was normalized T score ranged from T24 to T84 (P.49 – P99.96)
and the attitude dimension was normalized T score ranged from T24 to T84 (P.46 – P99.96).
คาสาคัญ
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เกณฑ์ปกติ พหุมิติ
Keyword
Responsible Citizenship, Norm, Multidimensional
ความสาคัญของปัญหา
พลเมืองในฐานะที่เป็นสมาชิกของประเทศ มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ
ด้าน หากประเทศใดมีพลเมืองที่มีคุณภาพย่อมเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศมหาอานาจและประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศได้มีการตระหนักถึง
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยพยายามกระตุ้นและปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของประเทศ
เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา ออสเตรเลี ย และประเทศในแถบยุ โ รป เป็ น ต้ น และคุ ณ ลั ก ษณะ
ดั ง กล่ า วคื อ “ความเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Responsible Citizenship)” จากการ
สังเคราะห์องค์ประกอบ/มิติ ของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พบว่า คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองเป็นพื้นฐาน ส่วนที่ เป็นจุดต่างออกไปนั่นคือ ความรู้สึก
เจตคติ และสิ่งที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความรักภาคภูมิใจและเป็นเจ้าของประเทศ
ตลอดจนความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและพร้อมจะมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของพลเมืองไม่ได้เกิดขึ้นกับพลเมืองทุกคน
(วิชัย ตันศิริ, 2551; Congress for Kids, 2008; Michigan State University, 2007; Partnership
for 21st century skills, 2014; Tisch, 2010) ดังนั้น ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ถือเป็น
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ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ของประเทศและความตระหนักรู้ของคนในชาติ ซึ่งสามารถนาไปสู่
เสถี ย รภาพและความมั่ น คงทางการเมื อ ง สั ง คม และเศรษฐกิ จ อั นจะน าไปสู่ ผ ลประโยชน์ แ ละ
ความสาเร็จร่วมกันของคนทั้งชาติ สาหรับประเด็ นของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบควรที่จะ
ให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยตรงผ่านสถาบันทางการศึกษา นอกจากนี้รัฐบาลควรมีมาตรการที่
นาไปสู่การเกิดความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญ (Rowlinson, 2013)
สาหรับประเทศไทย พบว่า การปลูกฝังในเรื่องของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบนั้น
ไม่ค่อยเด่นชัด แต่กลับให้ความสนใจกับวัตถุนิยมมากเกินไป ผลที่ตามมาคือ เกิดปัญหาต่าง ๆ มาก
มากมายในสังคมดังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ๆ และเมื่อพิจารณาหลักสูตรการศึกษาไทย พบว่า ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ มีวิช าหน้าที่ พลเมื องส าหรับการศึก ษาขั้น พื้นฐาน
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2521 หลังจากนั้นได้ยุบรวมวิชาหน้าที่พลเมืองให้ไปรวมอยู่กับกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตสาหรับหลักสูตรประถมศึกษา สาหรับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาให้ยุบไปรวมกับ
กลุ่ มสั งคมศึกษา แต่หลั งจากที่วิช าหน้าที่พลเมืองถูกยุบไปรวมกับวิชาอื่น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
มาจนถึงปัจจุบันทาให้มีปัญหามากขึ้น (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555)
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวทาให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็ นถึงความจาเป็นที่จะต้องเร่ง
ปรับปรุงและพัฒนาความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้เกิดกับนักเรียนไทยเพิ่มมากขึ้น อย่าง
น้อยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากเยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ความเจริญงอกงามเพื่อให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่มีเครื่องมือวัดความพลเมืองสาหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี ความ
ครอบคลุมและจาเพาะ ตลอดจนมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ อีกทั้ง
ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ใหม่ ๆ ที่รองรับการวิเคราะห์และให้สารสนเทศที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาศาสตร์ด้านการวัดประเมินและสามารถวัดตัวแปรที่มีหลายมิติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นจะต้องวัดประเมินทักษะที่มีความซับซ้อน
ในลักษณะหลายมิติ ทั้งนี้จากการศึกษาของ Nuansri, Tangdhanakanond & Pasiphol (2016) ซึ่ง
ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างแผนที่โครงสร้าง (construct mapping) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ใน
ศาสตร์ด้านการวัดประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
ตั ว แปร โดยผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วพบว่ า ความเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นคุณลักษณะที่ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ และ
มิติด้านเจตคติ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาเครื่องมือวัด เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และเพื่ อ ให้ ค ะแนนที่ ไ ด้ มี ค วามตรงในเชิ ง การแปลความหมาย
(Interpretation Validity) ซึ่งมีความสาคัญในเชิงการวัดผลอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการวิจัย นี้ผู้วิจัยจึง
สนใจและน าเสนอเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเกณฑ์ ป กติ ข องแบบวัด พหุ มิ ติค วามเป็ น พลเมือ งที่ มี ความ
รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกณฑ์ปกติ (norm) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญอย่าง
หนึ่งที่ใช้สาหรับตีความหมายของคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ทาให้ทราบระดับ
ความสามารถของผู้ส อบแต่ล ะคน (บุญศรี พรหมาพันธุ์, 2548) ทั้งนี้ สารสนเทศที่ได้จะเป็นองค์
ความรู้ ที่นั กวิช าการ นั กการศึก ษา หรือ ผู้ ที่เ กี่ยวข้ องสามารถน าไปต่อยอดและพั ฒ นาความเป็ น
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พลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้กับเยาวชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ควรจะเป็นและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
เกณฑ์ ป กติ ข องแบบวั ด พหุ มิ ติ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับการแปลความหมายควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาเกณฑ์ ป กติ ข องแบบวั ด พหุ มิ ติ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 3)
ปีการศึกษา 2557 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จานวน 2,308,931 คน
(ข้อมูล http://eis.moe.go.th/eis/stat54/html/T007.html เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
โดย Reeve & Fayers (2005) ได้กล่าวว่า สาหรับรูปแบบการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการตรวจ
ให้คะแนนแบบพหุวิภาค (polytomous) ควรใช้ตัวอย่างอย่างน้อย 250 คน และถ้าต้องการให้เกิด
ความแม่นยาในการประมาณค่าพารามิเตอร์มากขึ้นควรกาหนดขนาดตัวอย่างเป็น 500 คน ดังนั้น
เพื่อความแกร่งของงานวิจัย และพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจึงปรับขนาดตัวอย่างเป็น 1,440 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage
random sampling) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ขั้นที่ 1 จากระดับภูมิภาค สุ่มจังหวัดจากแต่ละภูมิภาค ภาคละ 2 จังหวัด ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับสลาก รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน สระบุรี สมุทรปราการ หนองบัวลาภู อุดรธานี
ตรัง และนครศรีธรรมราช
ขั้น ที่ 2 สุ่ มสถานศึกษาจาก 8 จังหวัด จังหวัด ละ 3 โรงเรียน (โดยแบ่ง ตามขนาดของ
สถานศึกษา ได้แก่ ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ขนาดละ 1 โรงเรียน) รวมทั้งสิ้นจะได้ 24 โรงเรียน
ครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ แล้ ว ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ( stratified random
sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นระดับชั้น (strata) มีเกณฑ์จาแนกขนาดของสถานศึกษา
ดังนี้ (1) สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน (2) สถานศึกษาขนาดกลาง มีจานวน
นักเรียนระหว่าง 500-1,000 คน และ (3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คน
ขึ้นไป (สภาการศึกษา, 2548) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วนเนื่องจาก

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

147

ประชากรที่แตกต่างกันมาก อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์
วิรัชชัย, 2546)
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 1,440 คน แต่มี
ข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์ หรือมีแนวโน้มในการเดาสูง ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลส่วนนั้นออกไป จานวน 20
ชุด ดังนั้นจึงเหลือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 1,420 ชุด คิดเป็นอัตราการได้มาซึ่งข้อมูล
ที่สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 98.61 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
พบว่า เป็ น เพศหญิง จ านวน 1,003 คน (ร้อยละ 70.60) และเพศชาย จานวน 417 คน (ร้อยละ
29.40) และกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละภูมิภาคมีประมาณร้อยละ 25 และเมื่อพิจารณาขนาด
ของสถานศึกษาและระดับชั้นที่ศึกษา พบว่า มีการกระจายของขนาดสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ และกระจายตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานงาน
กับทีมผู้ช่วยวิจัยที่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบวัด ความเป็น พลเมื อ งที่มี ค วามรั บผิ ด ชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็นแบบวัดชนิดหลายตัวเลือกที่ตัวเลือกมีระดับพฤติกรรม
ลดหลั่นตามเป็นระดับตามแผนที่โครงสร้าง (construct map) โดยในส่วนนี้ประกอบด้วยแบบวัดย่อย
จาแนกตามมิติของตัวแปร จานวน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ (knowledge) มิติด้านทักษะ (skills)
และมิติด้านเจตคติ (attitude) โดยจะมีข้อคาถามครอบคลุมทั้ง 3 มิติ มิตลิ ะ 12 ข้อ รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ
ทั้งนี้ เครื่ องมือดังกล่าวจะได้ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง (validity) และ
ความเที่ยง (reliability) และค่าอานาจจาแนก (discrimination) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความตรง (validity) โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 9 ท่ า น
ทาการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามกับข้อรายการ โดยคานวณหาค่า IOC: Index Item
of Congruence โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อรายการที่มีคุณภาพและใช้ได้ คือ จะต้องมีค่า IOC มากกว่า
หรื อ เท่ า กั บ .50 ขึ้ น ไป (ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี , 2548) ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า มี ค่ า ดั ช นี IOC
อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 ซึ่งทุกข้อรายการผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
2) การตรวจสอบคุณ ภาพด้ า นความเที่ ย ง (reliability) แบบวิ ธี Expected a posteriori
(EAP) ตามการวิเคราะห์แบบพหุมิติ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ มีค่ามากกว่า .70 (Nunnally,
1967) ผลการวิเคราะห์ พบว่า มิติด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .954, .901
และ .895 ตามลาดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ขั้นต่าทุกมิติ
3) การหาค่าอานาจจาแนกรายข้อของเครื่องมือ โดยการคานวณหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมแต่ละมิติของแบบวัด (item – total correlation: ri) เพื่อ
ใช้พิจารณาคัดเลือกข้อรายการบางข้อที่ไม่มีคุณภาพทิ้งไปก่อนที่จะพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับจริง
โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อที่มีคุณภาพคือ มีค่ามากกว่า .20 ขึ้นไป (Kline, 1986) ผลการวิเคราะห์ พบว่า
มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.214 – 0.697 ซึ่งมีค่าเกิน 0.20 ทุกข้อ
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4) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติความเหมาะสมรายข้อ (item fit) ด้วยโปรแกรม ConQuest 4.0 โดย
พิจารณาค่า OUTFIT MNSQ และ INFIT MNSQ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า OUTFIT MNSQ ของทั้ ง
ฉบับมีค่าอยู่ระหว่าง 0.78 – 1.44 ส่วนค่า INFIT MNSQ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.73 – 1.39 ซึ่งข้อที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์และแสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลควรมีค่าอยู่ระหว่าง .60 – 1.50 (Lunz,
Wright & Linacre, 1990) จากหลักฐานดังกล่าวจึงสามารถพอสรุปได้ว่า ข้อคาถามทุกข้อมีคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะห์ ค่าสถิติพื้น ฐานของคะแนนที่ ได้จากแบบวั ดความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง
2) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเกณฑ์ปกติ ของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบด้วยการ
แปลงคะแนนดิ บ เป็ น คะแนนเปอร์ เ ซ็ น ไทล์ แ ละคะแนนที่ ป กติ ส าหรั บ การแปลงคะแนนดิ บ
เป็นคะแนนที่ปกติโดยใช้พื้นที่ใต้โคโค้งปกติ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก เรียงคะแนนตามลาดับจาก
คะแนนสู งสุ ดไปหาต่าสุ ด ขั้ น ตอนที่ 2 แจกแจงความถี่ ของคะแนน ขั้ นตอนที่ 3 หาความถี่ส ะสม
ขั้นตอนที่ 4 หาความถี่สะสม (ล่าง) + ครึ่งความถี่ ขั้นตอนที่ 5 คานวณค่าเปอร์เซ็นไทล์ โดยนาค่า
(100 / จ านวนคนทั้งหมด) ไปคูณกับ (ความถี่สะสม (ล่ าง) + ครึ่งความถี่) และขั้นตอนสุ ดท้ายหา
คะแนนที โดยการใช้ตาแหน่งร้อยละของคะแนนจากตารางเทียบ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์คะแนนดิบของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ ย พบว่ า โดยภาพรวมนักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบอยู่ ในระดับค่อนข้างสู ง
( X =76.26, SD= 8.21) เมื่อพิจารณาแยกเป็นมิติ พบว่า ทั้งสามมิติ ได้แก่ มิติความรู้ มิติทักษะ และมิติ
เจตคติ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บค่ อนข้ างสู งเช่นกัน ( X =29.78, SD=3.62, X = 23.34, SD=3.50 และ
X =23.14, SD=3.56 ตามลาดับ) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) โดยภาพรวม
พบว่า คะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบกระจายค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 10.77) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ทั้งสามมิติมีพิสัยของสัมประสิทธิ์การกระจายที่ใกล้เคียงกัน โดยมิติด้าน
เจตคติมีสัมประสิทธิ์การกระจายสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ มิติทักษะ และมิติความรู้ (CV = ร้อยละ 15.37,
14.97 และ 12.15 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาความเบ้หรือขนาดความไม่สมมาตรของการแจกแจงข้อมูล
พบว่า คะแนนโดยภาพรวมมีลักษณะการกระจายแบบเบ้ซ้าย แสดงว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนต่า
กว่าเฉลี่ย (Sk = -0.24) และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติความรู้ และมิติเจตคติ มีลักษณะการ
กระจายแบบเบ้ซ้ายเล็กน้อย (Sk= -.16 และ -.13 ตามลาดับ) ส่วนมิติทักษะ มีลักษณะการกระจายแบบ
เบ้ขวาเล็กน้อย (Sk = 0.10) และเมื่อพิจารณาความโด่งหรือขนาดความสูงของการแจกแจงข้อมูล พบว่า
โดยภาพรวมมีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบสูงโด่ง (Ku=3.32) แสดงว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มีการกระจาย
น้อยค่อนข้างกระจุกตัว และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ทั้งสามมิติมีลักษณะการกระจายข้อมูลแบบ
สู ง โด่ ง โดยเรี ย งล าดั บ ค่ าความโด่ ง จากมากไปน้ อ ย ได้ แก่ มิ ติ ค วามรู้ มิ ติ เ จตคติ และมิ ติ ทั ก ษะ
(Ku = 1.21, 1.10 และ .74 ตามลาดับ) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (n= 1,420)
ความเป็นพลเมืองทีม่ ี
ความรับผิดชอบ
มิติด้านความรู้
มิติด้านทักษะ
มิติด้านเจตคติ
รวม

คะแนน
เต็ม
48
36
36
120

Min

Max

X

SD

CV(%)

Sk

Ku

15
13
12
42

45
36
36
116

29.78
23.34
23.14
76.26

3.62
3.50
3.56
8.21

12.15
14.97
15.37
10.77

-0.16
0.10
-0.13
-0.24

1.21
0.74
1.10
3.32

2. การพัฒนาเกณฑ์ปกติ ด้วยวิธีการหาค่าเปอรเซ็นไทล์ (Percentile rank) และคะแนนทีปกติ
(Normalized T-score) โดยผู้วิจัยนาเสนอทั้งการแปลความหมายโดยภาพรวมทั้งฉบับ และการแปล
ความหมายโดยแยกตามแต่ละมิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะ และมิติเจตคติ สาหรับการ
กาหนดเกณฑ์ การแปลความหมายแบบอิงกลุ่ มนี้เป็น การนาคะแนนดิบที่ได้มาหาค่า เปอรเซ็นไทล์
(Percentile rank) และคะแนนทีปกติ (Normalized T-score) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 เกณฑ์ปกติของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิ ดชอบของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในรูปเปอรเซ็นไทล์และคะแนนทีปกติ (n=1,420)
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ คะแนนเต็ม 120 คะแนน (n = 1,420)
คะแนนดิบ
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92

เปอร์เซ็นไทล์
99.96
99.96
99.96
99.96
99.96
99.93
99.93
99.89
99.82
99.72
99.54
99.44
99.40
99.37
99.37
99.37
99.30
99.23
99.23
99.23
99.23
99.15
99.08
99.08
99.05
99.01
98.98
98.84
98.45

คะแนนที
84
84
84
84
84
82
82
81
79
78
76
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
72

คะแนนดิบ
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63

เปอร์เซ็นไทล์
97.85
97.32
96.80
95.53
93.77
91.90
89.37
86.37
82.89
79.01
75.07
70.56
64.82
58.73
53.03
47.50
42.11
36.30
29.93
23.94
18.98
14.86
12.11
10.04
8.42
7.32
6.37
5.92
5.56

คะแนนที
70
69
69
67
65
64
62
61
59
58
57
55
54
52
51
49
48
46
45
43
41
40
38
37
36
35
35
34
34

คะแนนดิบ
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36

เปอร์เซ็นไทล์
5.07
4.40
3.87
3.49
3.06
2.75
2.54
2.39
2.18
1.97
1.76
1.51
1.13
0.63
0.39
0.28
0.21
0.18
0.11
0.07
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

คะแนนที
34
33
32
32
31
31
30
30
30
29
29
28
27
25
23
22
21
21
19
18
16
16
16
16
16
16
16
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ตารางที่ 3 เกณฑปกติคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ จาแนกตามมิติด้านความรู้ทักษะ และ
เจตคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปเปอรเซ็นไทลและคะแนนทีปกติ (n=1,420)
มิติดา้ นความรู้ (เต็ม 48 คะแนน)
คะแนนดิบ
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

เปอร์เซ็นไทล์
99.96
99.96
99.96
99.96
99.89
99.72
99.51
99.40
99.26
99.12
99.05
98.70
97.43
94.47
89.68
82.68
73.24
62.64
50.60
38.87
28.63
20.28
14.58
9.26
5.42
3.77
2.64
1.58
0.88
0.49
0.28
0.25
0.14
0.04
0.04
0.04
0.04

คะแนนที
84
84
84
84
81
78
76
75
74
74
73
72
69
66
63
59
56
53
50
47
44
42
39
37
34
32
31
29
26
24
22
22
20
16
16
16
16

มิติดา้ นทักษะ (เต็ม 36 คะแนน)
คะแนนดิบ
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

เปอร์เซ็นไทล์
99.96
99.93
99.68
99.33
99.01
98.06
95.99
93.24
89.79
85.07
79.65
73.06
61.94
47.68
34.15
22.29
13.63
8.31
5.32
3.45
2.43
1.87
1.23
0.49
0.49

คะแนนที
84
82
77
75
73
71
67
65
63
60
58
56
53
49
46
42
39
36
34
32
30
29
28
24
24

มิติดา้ นเจตคติ (เต็ม 36 คะแนน)
คะแนนดิบ
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

เปอร์เซ็นไทล์
99.96
99.79
99.51
99.30
99.01
98.49
97.39
95.25
91.58
86.23
80.35
73.80
62.82
48.52
34.96
23.66
15.39
9.61
6.20
4.58
3.52
2.61
1.83
1.16
0.46

คะแนนที
84
79
76
75
73
72
69
67
64
61
59
56
53
50
46
43
40
37
35
33
32
31
29
27
24

จากตารางที่ 2 - 3 เกณฑ์ปกติของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวม กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96)
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมิติด้านความรู้ (knowledge) กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที
ตั้งแต่ T16 ถึง T84 (P.04 – P99.96) ความเป็ นพลเมืองที่มีความรับผิ ดชอบมิติด้านทักษะ (skill) กลุ่ ม
ระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.49 – P99.96) ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมิติ
ด้านเจตคติ (Attitude) กลุ่มระดับชาติ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T24 ถึง T84 (P.46 – P99.96)
การสร้ า งเกณฑ์ ก ารแปลความหมายของคะแนนแบบวั ด ความเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ ผู้ วิ จั ย น าเสนอทั้ ง แบบ ภาพรวมเพื่ อ สะท้ อ นมุ ม มองการวั ด แบบเอกมิ ติ ร วม
(unidimension) (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้
แบบวัดฉบับนี้มีลักษณะเป็นพหุมิติจึงนาเสนอการแปลความหมายแยกเป็นแต่มิติ คือ มิติด้านความรู้
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มิติด้านทักษะ และมิติด้านเจตคติ (ตารางที่ 3) โดยมีการจาแนกตามกลุ่มระดับชาติ (จานวน 1,420 คน)
การแปลความหมายคะแนนใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile rank)
ในการแบ่งระดับคะแนนแต่ ละมิติด้วยเปอร์เซ็นไทล์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามหลักการ
แบ่งเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ คือ ใช้เปอร์เซ็นไทล์ 25 (หรือ ควอไทล์ 1), เปอร์เซ็นไทล์ 50 (หรือ ควอไทล์ 2)
และ เปอร์เซ็นไทล์ 75 (หรือควอไทล์ 3) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนน (Clark-Carter, 2005)
สามารถแบ่งช่วงคะแนนได้ ดังนี้
1. เปอร์เซ็นไทล์ 75.00 ขึ้นไป

หมายถึง มีความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับสูง
2. เปอร์เซ็นไทล์ 50.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 74.99 หมายถึง มีความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
3. เปอร์เซ็นไทล์ 25.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 49.99 หมายถึง มีความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
4. น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ 25.00
หมายถึง มีความเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับต่า

ผลการประเมินระดับความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ปรากฏดังตารางที่ 4 – 7 โดยผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วน
ใหญ่มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 26.97 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายมิติ พบว่า
ในมิติด้านความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
คิดเป็นร้อยละ 34.51 ในมิติด้านทักษะ มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 27.61 และ
ในมิติด้านเจตคติ มีความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 28.45
ตารางที่ 4 การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (ภาพรวม)
ความเป็นพลเมืองทีม่ ี
ความรับผิดชอบ

เกณฑ์ปกติระดับชาติ

คะแนนดิบ

เปอร์เซ็นต์ไทล์

1) 81 ขึ้นไป

1) P75 ขึ้นไป

2) 77 - 80

2) P50.00 – P74.99

3) 73 – 76

3) P25.00 – P49.99

4) น้อยกว่า 73

4) น้อยกว่า P25.00

การแปลผล
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่า
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่า

จานวน
(คน)
383

ร้อยละ
26.97

325

22.89

334

23.52

378

26.62
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ตารางที่ 5 การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มิติด้านความรู้
ความเป็นพลเมืองทีม่ ี
ความรับผิดชอบ

เกณฑ์ปกติระดับชาติ

คะแนนดิบ

เปอร์เซ็นต์ไทล์

1) 33 ขึ้นไป

1) P75 ขึ้นไป

2) 30 - 32

2) P50.00 – P74.99

3) 28 – 29

3) P25.00 – P49.99

4) น้อยกว่า 28

4) น้อยกว่า P25.00

การแปลผล
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่า
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่า

จานวน
(คน)
306

ร้อยละ
21.55

490

34.51

291

20.49

333

23.45

ตารางที่ 6 การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มิติด้านทักษะ
ความเป็นพลเมืองทีม่ ี
ความรับผิดชอบ

เกณฑ์ปกติระดับชาติ

คะแนนดิบ

เปอร์เซ็นต์ไทล์

1) 26 ขึ้นไป

1) P75 ขึ้นไป

2) 24 - 25

2) P50.00 – P74.99

3) 22 – 23

3) P25.00 – P49.99

4) น้อยกว่า 22

4) น้อยกว่า P25.00

การแปลผล
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่า
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่า

จานวน
(คน)
328

ร้อยละ
23.10

316

22.25

384

27.04

392

27.61

ตารางที่ 7 การแปลความหมายของคะแนนความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มิติด้านเจตคติ
ความเป็นพลเมืองทีม่ ี
ความรับผิดชอบ

เกณฑ์ปกติระดับชาติ

คะแนนดิบ

เปอร์เซ็นต์ไทล์

1) 26 ขึ้นไป

1) P75 ขึ้นไป

2) 24 - 25

2) P50.00 – P74.99

3) 22 – 23

3) P25.00 – P49.99

4) น้อยกว่า 22

4) น้อยกว่า P25.00

การแปลผล
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างสูง
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับค่อนข้างต่า
มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ในระดับต่า

จานวน
(คน)
319

ร้อยละ
22.46

312

21.97

385

27.12

404

28.45

อภิปรายผล
จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถนาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายได้หลายประเด็น ดังนี้
1. การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใ ช้วิธี การแปลงคะแนนดิ บที่ไ ด้จากแบบวัดเป็น คะแนนทีปกติและแปล
ความหมายด้วยช่วงคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ทั้งคะแนนภาพรวมและคะแนนจาแนกเป็นรายมิติ ซึ่งทาให้
คะแนนที่แปลงแล้ว มีความหมายและง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งสามารถนาคะแนนที่ได้มา
เปรียบเทียบกันได้ ดังทีส่ าเริง บุญเริงรัตน์ (2550); ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2552) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ คือ (1) สามารถทาให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจได้ง่าย (2)
การแปลความหมายมีความชัดเจน (3) สามารถเปรียบเทียบความสามารถผู้เรียนกับคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม
และ (4) สามารถเปรียบเทียบระหว่างวิชาและระหว่างโรงเรียน ว่าบุคคลหนึ่งมีความสามารถเด่นด้อย
ในวิชาใดหรือโรงเรียนใดมีความสามารถสูงกว่ากัน ทั้งนี้ การแปลความหมายคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์
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จะบ่งบอกว่าผู้สอบมีความสามารถอยู่ตรงตาแหน่งที่เหนือผู้สอบคนอื่นในกลุ่มเดียวกันร้อยละเท่าใด
เช่น ผู้สอบคนหนึ่งสอบได้คะแนนดิบความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 70
แปลความหมายได้ว่า ผู้สอบคนนี้มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบอยู่ตรงตาแหน่งที่เหนือกว่า
ผู้สอบคนอื่นในกลุ่มเดียวกัน ร้อยละ 70.00 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งแปลความหมายได้ว่า ถ้ามีผู้สอบ100
คน นักเรียนคนนี้มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบเหนือคนอื่นอยู่ 70 คน
2. จากผลการวิเคราะห์ด้วยการแปลความหมายของคะแนนปกติทีแล้วนาไปจัดกลุ่มตามช่วง
ของคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ เป็น 4 ช่วง (สูง ค่อนข้างสูง ค่อนข้างต่า และต่า) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง แต่ก็เพียงร้อยละ 26.97 เท่านั้น
หากรวมนักเรียนที่มีความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิด ชอบในกลุ่มค่อนข้างต่า และต่า รวมกัน จะคิด
เป็นร้อยละ 50.14 ซึ่งสัดส่วนนี้คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในสภาวะ
ที่น่าเป็นห่วง และต้องได้รับการปลูกฝังความมีพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
อย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fraillon, Schulz, and Ainley (2011) ได้ศึกษาโดยนา
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary data) จากการประเมิ น ของโครงการ International Civic and
Citizenship Education Study 2009: ICCS 2009 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การโดยสมาคมระหว่ า งประเทศเพื่ อ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
( The International Association for the Evaluation of Educational Achievement: IEA) ม า
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเป็นพลเมืองเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมิน จานวน 5 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย และฮ่องกง
โดยผลการประเมินพบว่า นักเรียนในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับต่า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั้งหมด และเมื่อจัดลาดับเปรียบเทียบคะแนน 5 ประเทศดังกล่าว พบว่า
อยู่ในลาดับที่ 4 โดยมีคะแนนเหนือกว่าประเทศอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เกณฑ์ปกติที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถนาไปใช้ได้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เท่านั้น ซึ่งการพัฒนาเกณฑ์ปกตินี้อยู่บนพื้นฐานของการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (norm reference)
นั่ น คื อ ใช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บกั น ภายในกลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เท่ า นั้ น ไม่ มี ค วาม
เหมาะสมที่จะนาไปใช้กับนักเรียนช่วงชั้นอื่น ๆ เนื่องจากนักเรียนช่วงชั้นอื่น อาจจะมีเกณฑ์ปกติที่
แตกต่างกันได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 หากมีการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาและพัฒนามาตรวัด และเกณฑ์ปกติของความ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนในช่วงชั้นอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนา
เครื่องมือไปใช้ประเมินนักเรียนได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งจะได้สารสนเทศในเชิงเปรียบเทียบเพื่อใช้ใน
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะนี้ในระดับที่น่าพึงพอใจต่อไป
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2.2 ควรศึกษาและควรพัฒนาเกณฑ์คะแนนจุดตัด (cut score) ซึ่งเป็นการประเมินผล
แบบอิงเกณฑ์ ควบคู่กับ การสร้ างเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นการประเมิ นผลแบบอิงกลุ่ ม โดยจะทาให้ ได้
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและทาให้การประเมินผลในภาพรวมมีความตรง (validity) มากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1:
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)
DEVELOPMENT OF A BASIC THAI MUSICAL ABILITY TEST FOR MATHAYOMSUKSA ONE
STUDENTS: AN APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY
ยศวริศ รุ่งสอาด1 สุรชัย มีชาญ2 และสุวมิ ล กฤชคฤหาสน์ 3
Yotwarit Rungsaard1, Surachai meechan2, and Suwimon Kritkharuehart3
1

นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรี สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
สรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด และ 3) เพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัด
ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
จานวน 408 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อย
11 ฉบับ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา มีค่าตั้งแต่ 0.96 - 1.00 ความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0.15 - 1.00 อานาจจาแนก
มีค่าตั้งแต่ 0.00 - 0.69 ความเชื่อมั่นแบบความคงที่ มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.98 ความเชื่อมั่นของคะแนน
ผลรวมของแบบวัดทั้งฉบับ (α̂T1−T11) เท่ากับ 0.93 ความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพื้นฐาน
ทางดนตรีไทยรายด้าน (α̂Part1 − α̂Part6) มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.89 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวม
ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยรวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6) เท่ากับ 0.77 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกลุ่มรู้ชัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ค่าสัมประสิทธิ์
การสรุปอ้างอิงของแบบวัดที่มีความยาวแบบวัด 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ มีค่าเท่ากับ 0.9952, 0.9945
และ 0.9939 ตามลาดับ 3) การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดที่มีความยาวของ
แบบวัดแตกต่างกันทั้ง 3 ขนาด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) construct a basic Thai musical ability
test for Grade 7 students, 2) to examine the quality of the tests of different lengths
created for the study through the application of Generalizability theory and 3) to
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compare the generalizability coefficients of the tests differing in length. A total of 408
students in Grade 7 in the academic year 2016 at Benchamaracharungsarit school
under the supervision of the Secondary Educational Service Area Office 6 was used as
the sample for this study.
The tests constructed were comprised of 11 subtests each. According to the
results, findings in three key areas were achieved as follows: 1) The content validity of
the tests ranged from 0.93 to 1.00. The item difficulty was between 0.15 and 1.00. The
discriminative power varied from 0.00 to 0.69. The stability reliability was within a range
of between 0.77 and 0.98. The reliability of the composite scores of the tests
demonstrated a value of 0.93. The reliability of the composite scores of each part of
the tests ranged from 0.77 to 0.89 while that of the whole test stood at 0.77. The
construct validity based on the known group technique proved significantly different
at a level of 0.01. 2) The generalizability coefficients of the tests, one with 117 items,
another with 103 items and the other with 92 items, in terms of length, stood at 0.9952,
0.9945 and 0.9939, respectively. 3) The generalizability coefficients of the tests with
three different lengths, once compared, were significantly different at a level of 0.01.
คาสาคัญ
ดนตรีไทย แบบวัดความสามารถ แบบวัดความสามารถทางดนตรีไทย ทฤษฎีการสรุป
อ้างอิง ความยาวของแบบวัด
Keywords
Thai music, Ability test, Thai musical ability test, Generalizability Theory, Test
Length
ความสาคัญของปัญหา
การวัดทางการศึกษา เป็นการวัดทางจิตวิทยาซึ่งเป็นการวัดคุณลักษณะภายในที่ไม่สามารถวัด
หรือสังเกตได้โดยตรง เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ พัฒนาการทางสมอง วุฒิภาวะทางสังคม
เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความก้าวร้าว เป็นต้น ดังนั้น การวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาจึงต้องอาศัย
การวัดทางอ้อมเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีลักษณะเป็นคุณลักษณะแฝง หรือภาวะสันนิษฐาน โดยการกาหนด
สุ่มบางส่วนของพฤติกรรมจากแนวคิดทฤษฎี ขึ้นมาเพื่อทาการวัด แล้วอ้างอิงกลับไปยังคุณสมบัตินั้น
ทั้งหมดโดยอาศัยแนวคิดเชิงสมมติฐานหรือทฤษฎีในการอธิบาย และใช้สถานการณ์หรือข้อคาถาม
เป็นสิ่งเร้าเพื่อให้เป้าหมายแสดงลักษณะของตัวแปรเหล่านี้ออกมาเป็นความคิดเห็น หรือ พฤติกรรม
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556; สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, 2556; สุวิมล ติรกานันท์, 2551) โดยการนิยาม
ความสามารถของมนุษย์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น มีอยู่หลายนิยามซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพ
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี หรือความเชื่อนั้น ๆ จึงทาให้การสร้างเครื่องมือเพื่อวัดความแตกต่าง
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ของความสามารถนั้น มีค วามหลากหลาย เพื่อ ให้ส ามารถประเมินความแตกต่า งของบุคคลให้มี
ความหมายที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการนาไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังที่ สุชี รา ภัทรายุตวรรตน์
(2556) กล่าวถึงการนาแบบวัดทางจิตวิทยาไปใช้ เช่น เพื่อการให้ค่า เพื่อการจัดวางตาแหน่ง หรือเพื่อ
การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถตามที่ต้องการ
แบบทดสอบวัดความสามารถ (Ability Test) เป็นการประเมินเพื่อวัดความสามารถที่บุคคล
คนหนึ่งสามารถทาได้ดีที่สุด (Wigdor & Garner, 1982) หรือเป็นการวัดสมรรถนะการทางานของ
บุคคลในการทางานใดงานหนึ่งในปัจจุบัน โดยสิ่งที่มุ่งวัดเป็นระดับของทักษะ ความคิด และการปฏิบัติ
ที่แสดงถึงความสามารถเฉพาะอย่างในสภาพปัจจุบัน ซึ่ง ความสามารถทางดนตรี นับว่าเป็นศาสตร์ที่
ต้องอาศัยการฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติอย่างซ้า ๆ จนเกิดเป็นทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทั กษะทางโสตประสาทในการรั บรู้ และจ าแนกความแตกต่ างของเสี ย ง อั นมี ลั กษณะเฉพาะ หรื อ
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของดนตรีชาตินั้น ๆ
จากการศึกษาคุณลักษณะหรือสิ่งที่มุ่งวัดของเครื่องมือวัดความสามารถทางดนตรีที่นิยมใช้
อย่างแพร่ห ลายในต่างประเทศจาก บอยล์ และ ราโดซี (Boyle & Radocy, 1987) และ เลห์แมน
(Lehman, 1968) เช่ น 1) Seashore Measure of Musical Talents 2) Kwalwasser - Dykema
Music Test 3) Wing Standardized Tests of Musical Intelligence 4) Conrad Instrument Talent Test 5) Tilson - Gretsch Musical Aptitude Test และเครื่องมือวัดความสามารถทางดนตรี
ในประเทศ เช่น ประยุทธ ไทยธานี (2546) และบุษกร สาโรงทอง (2548) พบว่า แบบวัดความสามารถ
ทางดนตรีโดยทั่วไป เป็นการวัดความสามารถทางโสตประสาทในการรับรู้ความแตกต่างของเสียง โดยให้
ผู้สอบฟังเสียงแล้วพิจารณาความแตกต่างของเสียงที่ได้ฟังแล้วตอบลงในกระดาษคาตอบ โดยใช้รูปแบบ
ข้อสอบประเภทเลือกคาตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple - Choice) โดยแบบวัดแต่ละฉบับประกอบด้วย
แบบวัดฉบับย่อยจานวนหลายฉบับตามคุณลักษณะทางดนตรีหรือสิ่งที่มุ่งวัด อีกทั้ง ในแบบวัดฉบับย่อย
แต่ละฉบับยังประกอบด้วยข้อคาถามจานวนมาก และยังไม่มี การศึกษาถึงจานวนข้อสอบที่พอเหมาะใน
การทดสอบหรือวัดคุณลักษณะทางดนตรีในแต่ละคุณลักษณะว่าควรวัดด้วยข้อสอบจานวนเท่าใดจึงจะ
เหมาะสม และมีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ที่มีความน่าเชื่อถือของผลการวัด
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) เป็นทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นโดย ครอนบาค และคณะ (Cronbach et al., 1972 อ้างใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ได้ขยาย
แนวคิดของความเชื่อมั่นตามทฤษฎีของการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) ให้สามารถสรุปผลความเชื่อมั่น
ในสถานการณ์หรือเงื่อนไขของการทดสอบลักษณะต่าง ๆ ได้ โดยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมพัทธ์ของความ
แปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบจากแหล่งต่าง ๆ อันเป็นสถานการณ์หรือเงื่อนไข
ของการวัด เช่น ความยาวของแบบวัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบกับความยาวของแบบวัด จึงทาให้ทราบ
และสามารถควบคุมแหล่งความคลาดเคลื่อนได้ตรงประเด็น และทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือ
ของการวัดสูงขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น หรือมีความน่าเชื่อถือของผล
การวัดของจานวนข้อสอบที่เหมาะสมในการทดสอบหรือวัดคุณลักษณะทางดนตรีในแต่ละคุณลักษณะ
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) ในการ
หาค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G – Coefficient) เพื่อศึกษาคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบวัด
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ความสามารถพื้น ฐานทางดนตรีไทย ภายใต้เงื่อนไขความยาวของแบบวัด (Test Length) เพื่อให้ได้
สารสนเทศสาหรับประกอบการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม และให้ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ถึงระดับที่ต้องการ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ในการวัดความสามารถทางดนตรี ควรวัดด้วยข้อสอบจานวนมากน้อยเพียงใดจึงจะให้
ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเชื่อมั่นสูง และ แบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
ที่มีความยาวแตกต่างกัน มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงแตกต่างกันหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
(Generalizability Theory)
3. เพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพื้ นฐานทาง
ดนตรีไทย ที่มีความยาวแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 จานวน 519 คน เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบวัดความสามารถพื้นฐานทาง
ดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยลักษณะของแบบวัดเป็นการวัดความสามารถของโสตประสาทในการ
จาแนกความแตกต่างของเสียง โดยใช้เสียงเครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ เป็นสิ่งเร้าสาหรับสร้างเป็นข้อ
คาถาม และดาเนินการทดสอบโดยให้ผู้สอบฟังเสียงในแต่ละข้อแล้วตอบคาถาม ประกอบกับในการ
พัฒนาแบบวัดชุดนี้ เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อย จานวน 11 ฉบับ โดยแบบวัดในแต่ละฉบับ
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวนมาก และจาเป็นต้องใช้เวลาในการทดสอบเป็นเวลานาน ดังนั้น เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนของผลการวัดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงมีความจาเป็น
ในการเลือกประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยพิจารณาจากความพร้อมในด้านความยินดีในการให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล และความพร้อมของห้องที่ใช้ในการทดสอบ โดยมีห้องเรียนที่มีความเหมาะสม
กับการรับฟังเสียง ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องที่เก็บเสียงได้ดี ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก มีเครื่องเล่น
CD สาหรับเปิดเสียงแบบทดสอบที่ผู้วิจัยบันทึกไว้ มีลาโพงที่สามารถให้เสียงที่ได้ยินชัดเจนทั่วกันทั้ งห้อง
และมีที่นั่งสาหรับเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบได้สะดวก
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จานวน 9 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมดจานวน 408 คน
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ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) มีแผนการเรียนเป็นชั้น (Strata)
และมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสาเร็จรูป
ของ ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2555) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน ± 5 % โดยสุ่ม
ครอบคลุมนักเรียนทุกแผนการเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดองค์ประกอบดนตรีไทยของเฉลิมศักดิ์
พิกุลศรี (2542) เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด โดยแบ่งเป็นแบบวัดฉบับย่อยตามคุณลักษณะที่มุ่งวัด
จานวน 11 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบวัดความสามารถในการจาแนกสีสันเสียง 2) แบบวัดความสามารถ
ในการจาแนกระดับเสียง 3) แบบวัดความสามารถในการจาแนกความสั้น – ยาวของเสียง 4) แบบวัด
ความสามารถในการจาแนกความเข้มเสียง 5) แบบวัดความสามารถในการจาแนกคุณภาพเสียง 6) แบบวัด
ความสามารถในการจาจังหวะ 7) แบบวัดความสามารถในการจาลีลาจังหวะ 8) แบบวัดความสามารถ
ในการจาทานอง 9) แบบวัดความสามารถในการรับรู้ความกลมกลืนระหว่างทานองหลักและทานองแปร
10) แบบวัดความสามารถในการรับรู้ความกลมกลืนของแนวทานอง และ 11) แบบวัดความสามารถ
ในการจาแนกอารมณ์เพลง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบไขว้ (Cross Design) และกาหนดรูปแบบความสัมพันธ์เป็น P  T Design โดย
กาหนดให้ P แทนนักเรียนทุกคน และ T แทนความยาวของแบบวัด (Test Length) ที่มีความยาว
แตกต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ โดยผู้วิจัยพิจารณาขนาดความยาวของ
แบบวัด และการคัดเลือกข้อสอบจากการวิเคราะห์น้าหนักความสาคัญของเนื้อหาตามองค์ประกอบ
ดนตรีไทย ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา การเป็นตัวแทนที่ดี ของคุณลักษณะที่มุ่งวัด การเป็นตัวแทนที่ดี
ของเครื่องดนตรีที่นามาใช้บรรเลงเป็นสิ่งเร้าสาหรับนาไปสร้างเป็นข้อสอบ และความเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน
ทางดนตรีที่ควรนาไปใช้ในการทดสอบตามคุณลักษณะที่มุ่งวัด ทั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น
2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง วันที่หนึ่ง ใช้เวลาในการทดสอบ 43 นาที และวันที่สอง
ใช้เวลาในการทดสอบ 46 นาที โดยทิ้งช่วงระยะเวลาระหว่างการสอบครั้งแรกและครั้งที่สองเป็นเวลา
2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันปัญหาตกค้างจากการสอบครั้งแรก (Carry - Over Effect)
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ ได้แก่ 1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยคานวณ
อัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของข้อสอบ (Content Validity Ratio: CVR) และดัชนีความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาของแบบวัด (Content Validity Index: CVI) 2) ค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก
โดยวิธีคานวณอย่างง่าย 3) ค่าความเชื่อมั่น ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นแบบความคงที่ (Measure of
Stability) ด้วยวิธีสอบซ้า (Test – Retest Method) โดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และความเชื่ อ มั่ น ของคะแนนผลรวม
ที่ได้จากการรวมคะแนนจากแบบวัดฉบับย่อยเข้าด้วยกัน โดยใช้สูตรคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (α̂ - Coefficient) 4) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกลุ่มรู้ชัด
(Known – Group Technique)
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4.2 สถิติเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง ได้แก่ 1) คุณภาพด้านความเชื่อมั่น
ของค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสาหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ (ρ2Abs) 2) สถิติทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง ด้วยสถิติทดสอบ t - test ของพิทแมน
(Pitman) แบบประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Pitman, 1939 cited in Feldt, 1980)
4.3 กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายโดยการกาหนดคะแนนจุดตัด (Cut – Score)
ด้วยวิธีของแองกอฟแบบตอบใช่/ไม่ใช่ (Yes/No Angoff’s Method)
ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อยตามคุณลักษณะทางดนตรีที่มุ่งวัดจานวน 11 ฉบับ มีคุณภาพดังนี้
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของข้อสอบ (CVR) ตั้งแต่ 0.60 - 1.00
ดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัด (CVI) มีค่าตั้งแต่ 0.96 - 1.00 ความยากง่ายมีค่าตั้งแต่ 0.15 - 1.00
อานาจจาแนก มีค่าตั้งแต่ 0.00 - 0.69 ความเชื่อมั่นแบบความคงที่ มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.98 ค่าความ
เชื่อมั่นของคะแนนผลรวมของแบบวัดทั้งฉบับ ( α̂T1−T11) เท่ากับ 0.93 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนน
ผลรวมความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยรายด้าน (α̂Part1− α̂Part6) มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.89 และ ค่า
ความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยรวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6) เท่ากับ
0.77 การตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามโครงสร้ า ง พบว่ า คะแนนเฉลี ่ย ของกลุ ่ม นัก เรีย นที ่มี
ความสามารถทางดนตรีไทยกับกลุ่มตัว อย่า งที่ใช้ในการวิจัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนของกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทุกฉบับ แสดงว่า แบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 - 3
2. ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ความสามารถพื้น ฐานทางดนตรีไทย สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
(Generalizability Theory) พบว่า แบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยที่มีความยาวของแบบวัด
จานวน 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G - Coefficient) อยู่ในระดับสูง
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสาหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Coefficient) เท่ากับ
0.9952, 0.9945 และ 0.9939 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) สูง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 และ 5
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แบบวัด
ฉบับย่อย

ตารางที่ 1 คุณภาพของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย (n = 408)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Total

คุณภาพแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
ค่าความเชื่อมั่น
(Difficulty)
(Discrimination)
(Reliability)
รายข้อ (CVR)
รายฉบับ (CVI)
0.60 - 1.00
0.97
0.66 - 1.00
0.00 - 0.18
0.88 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.18 - 0.86
0.20 - 0.36
0.97 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.76 - 0.89
0.20 - 0.37
0.96 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.15 - 0.75
0.20 - 0.56
0.96 (ρxx′ )
0.60 - 1.00
0.98
0.40 - 0.78
0.20 - 0.50
0.92 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.61 - 0.88
0.22 - 0.60
0.98 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.15 - 0.72
0.20 - 0.63
0.94 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.21 - 0.96
0.08 - 0.69
0.95 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.27 - 0.72
0.20 - 0.28
0.77 (ρxx′ )
1.00
1.00
0.33 - 0.63
0.21 - 0.39
0.80 (ρxx′ )
0.60 - 1.00
0.96
0.40 - 0.82
0.22 - 0.46
0.87 (ρxx′ )
0.60 - 1.00
0.96 - 1.00
0.15 - 1.00
0.00 - 0.69
0.93 (α
̂T1−T11)

หมายเหตุ: T แทนแบบวัดฉบับย่อยแต่ละฉบับ , ρxx′ แทนค่าความเชื่อมั่นแบบความคงที่, α
̂T1−T11 แทนค่า ความเชื่อ มั่น ของ
คะแนนผลรวมของแบบวัดทั้งฉบับ

ตารางที่ 2 คุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย (n = 408)
แบบวัดความสามารถพื้นฐาน
ทางดนตรีไทย จาแนกตาม
ความสามารถรายด้าน
1. ด้านเสียง

2. ด้านจังหวะ
3. ด้านทานอง
4. ด้านพื้นผิวเสียง
5. ด้านสีสันเสียง
6. ด้านคีตลักษณ์

แบบวัด
ฉบับย่อย
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T1
T11

คุณภาพด้านความเชื่อมั่น
ค่าความเชื่อมั่น
ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวม
รายฉบับ
รายด้าน
0.97 (ρxx′ )
0.96 (ρxx′ )
0.79 (α̂Part1 )
0.96 (ρxx′ )
0.92 (ρxx′ )
0.98 (ρxx′ )
0.94 (ρxx′ )
0.89 (α̂Part2 )
0.95 (ρxx′ )
0.77 (ρxx′ )
0.77 (α̂Part3 )
0.80 (ρxx′ )
0.80 (α̂Part4 )
0.88 (ρxx′ )
0.88 (α̂Part5 )
0.87 (ρxx′ )
0.87 (α̂Part6 )

หมายเหตุ: 1) T แทนแบบวัดฉบับย่อยแต่ละฉบับ, ρxx′ แทนค่าความเชื่อมั่นแบบความคงที่, α̂Part1 − α̂Part6 แทนค่าความเชื่อมั่น
ของคะแนนผลรวมความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยรายด้าน
2) ความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย รวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6 ) เท่ากับ 0.77
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ระหว่าง
กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัด
ฉบับย่อย
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Total

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่มีความสามารถทางดนตรีไทย
(n=30)
̅
SD
𝐗
12.00
0.00
9.47
0.57
9.67
0.66
8.63
0.72
15.27
0.83
9.80
0.48
9.30
0.65
9.33
0.76
8.27
0.83
7.77
0.82
8.20
0.89
107.70
1.29

กลุ่มที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั (n=408)
̅
𝐗

SD
1.06
2.13
2.13
2.24
3.68
2.54
2.54
2.43
1.54
1.54
2.06
19.28

10.91
7.46
8.26
4.63
9.95
7.94
4.84
5.44
4.74
4.19
5.12
73.49

ค่า t
20.766**
13.512**
8.783**
23.303**
22.447**
12.106**
25.808**
21.233**
20.819**
21.368**
16.128**
34.803**

หมายเหตุ: T แทนแบบวัดฉบับย่อยแต่ละฉบับ, ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจากแหล่งความแปรปรวนต่าง ๆ การศึกษา G - Study of P x T Design
Source of variance

Variance
Component

Person (p)
Test Length (t)
Person  Test Length (pt)
Total

σ2p

σ2t
σ2pt

SS

df

MS

7206.21
516.38
3516.38
11238.98

407
116
47212
47735

17.71
4.45
0.07

Estimated
Variance
Component
0.15
0.01
0.07
0.24

Percentage
of Total
Variance
63.90
4.50
31.60
100

ตารางที่ 5 ผลการศึกษา D - Study of P x T Design
Source of Variance
Person (p)
Test Length (t)
Person  Test Length (pt)
Absolute Error Variance
G - Coefficient for Abs. Decision
หมายเหตุ: n′t แทนความยาวของแบบวัด

Variance
Component

G - Study

σ2p
σ2t
σ2pt
(σ2Abs )
(ρ2Abs )

0.1507
0.0107
0.0745
0.0270
0.9952

D - Study
n′t = 117

n′t = 103

n′t = 92

0.1507
0.0001
0.0006
0.0007
0.9952

0.1507
0.0001
0.0007
0.0008
0.9945

0.1507
0.0001
0.0008
0.0009
0.9939
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3. ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทาง
ดนตรีไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด
พบว่า แบบวัดที่มีค วามยาวที่แ ตกต่า งกัน ทั้ง 3 ขนาด มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดแสดงดังตาราง 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน
จานวนข้อของแบบวัด
(Test Length)
117 ข้อ
103 ข้อ
117 ข้อ
92 ข้อ
103 ข้อ
92 ข้อ

ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง
(ρ2Abs )

0.9952
0.9945
0.9952
0.9939
0.9945
0.9939

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างแบบวัด (rx1x2 )

ค่า t

0.9962

15.7592**

0.9971

22.5057**

0.9942

13.7132**

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. เกณฑ์และการแปลความหมายคะแนนของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความยาวของแบบวัด 117 ข้อ โดยการกาหนดคะแนน
จุดตัด (Cut – Score) ด้วยวิธีของแองกอฟแบบตอบใช่/ไม่ใช่ (Yes/No Angoff’s Method) และ
แปลความหมายของคะแนนที่ได้จากการวัด โดยแสดงระดับความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยตาม
องค์ประกอบทางดนตรีไทย 6 ด้าน รายละเอียดแสดงดังตาราง 7
ตารางที่ 7 เกณฑ์สาหรับแปลความหมายคะแนนและระดับความสามารถของแบบวัดความสามารถ
พื้นฐานทางดนตรีไทย ที่มีความยาวของแบบวัด 117 ข้อ

รวม
ด้านจังหวะ

การจาจังหวะ
การจาลีลาจังหวะ
การจาทานอง

ด้านทานอง

การรับรู้ความกลมกลืนระหว่างทานองหลัก
และทานองแปร
การรับรู้ความกลมกลืนของแนวทานอง
การจาแนกสีสันเสียง
การจาแนกอารมณ์เพลง

รวม

ด้านพื้นผิวเสียง
ด้านสีสันเสียง
ด้านคีตลักษณ์

คะแนนเต็ม

การจาแนกระดับเสียง
การจาแนกความสั้นยาวของเสียง
การจาแนกความเข้มเสียง
การจาแนกคุณภาพเสียง

จานวนข้อ

ด้านเสียง

คุณลักษณะที่มุ่งวัด

คะแนนจุดตัด และร้อยละของ
คะแนนจุดตัดจากคะแนนเต็ม

แบบวัดฉบับที่

ความสามารถพื้นฐาน
ทางดนตรีไทย

2
3
4
5

10
10
10
16

10
10
10
16

4

46

46

6
7
8

10
10
10

10
10
10

4 (40%)
5 (50%)
4 (40%)
7 (44%)
20
(43.47%)
4 (40%)
4 (40%)
4 (40%)

3

30

30

12 (40%)

9

10

10

4 (40%)

7 (70%)
8 (80%)
7 (70%)
12 (75%)
34
(73.91%)
8 (80%)
7 (70%)
7 (70%)
22
(73.33%)
7 (70%)

10
1
11

10
12
9

10
12
9

4 (40%)
6 (50%)
4 (44%)

6 (60%)
9 (75%)
7 (78%)

ระดับความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
จาแนกตามช่วงคะแนน

เกณฑ์ผ่าน

เกณฑ์สูง

ระดับต่า

ระดับปาน
กลาง

ระดับสูง

0-3
0-4
0-3
0-6

4-6
5-7
4-6
7 - 11

7 - 10
8 - 10
7 - 10
12 - 16

0 - 19

20 - 33

34 - 46

0-3
0-3
0-3

4-7
4-6
4-6

8 - 10
7 - 10
7 - 10

0 - 11

12 - 21

22 - 30

0-3

4-6

7 - 10

0-3
0-5
0-3

4-5
6-8
4-6

6 - 10
9 - 12
7-9
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อภิปรายผล
1. คุณ ภาพของแบบวัดความสามารถพื้น ฐานทางดนตรีไทย สาหรับ นัก เรียนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย มีค่าดัช นี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัด (CVI) ตั้งแต่ 0.96 - 1.00 ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี
(2556) ที่กล่าวว่า ค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัด ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป
แสดงว่าแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหา และ
คุณลักษณะตามองค์ประกอบของดนตรีไทยตามแนวคิดที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการพัฒนาแบบวัด
1.2 ความยากง่าย และอานาจจาแนก จากการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความสามารถ
พื้นฐานทางดนตรีไทย ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดฉบับย่อย 11 ฉบับ รวมข้อสอบทั้งสิ้น 117 ข้อ พบว่า ค่า
ความยากง่าย มีค่าอยู่ในช่วง 0.15 - 1.00 โดยเป็นข้อสอบที่ยากมาก (p < 0.20) จานวน 6 ข้อ เป็น
ข้อสอบที่ง่ายมาก (p > 0.80) จานวน 30 ข้อ และเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ (0.20 ≤ p ≤
0.80) จานวน 81 ข้อ แสดงว่า ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสม สอดคล้องกับ ล้วน
สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) ที่กล่าวว่า ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20 - 0.80 เป็น
ข้อสอบที่มีความยากง่ายเหมาะสม เมื่อพิจารณาค่าอานาจจาแนก พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.00 - 0.69 โดยมีค่า
อานาจจาแนกที่จาแนกพอใช้ได้ (0.20 ≤ r ≤ 0.29) จานวน 57 ข้อ ข้อที่จาแนกได้พอสมควร (0.30 ≤ r ≤
0.39) จานวน 19 ข้อ และข้อที่จาแนกได้ดีมาก (r ≥ 0.40) จานวน 19 ข้อ แสดงว่า ข้อสอบส่วนใหญ่
เป็น ข้อสอบที่สามารถจาแนกได้พอใช้ รองลงมาคือสามารถจาแนกได้ดีและดีมาก และที่เหลือคือ
ข้อสอบที่สามารถจาแนกได้บ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่กล่าวว่า ค่าอานาจ
จาแนกที่ดีควรมีค่าเป็นบวก และควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
1.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยแบบความคงที่ มีค่าตั้งแต่
0.77 - 0.98 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย (α̂T1−T11)
เท่ากับ 0.93 ค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยตามความสามารถ
รายด้าน (α̂Part1 - α̂Part6 ) มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.89 โดยค่าความเชื่อมั่นของคะแนนผลรวมความสามารถ
พื้นฐานทางดนตรีไทยรวม 6 ด้าน (α̂Part1−Part6 ) เท่ากับ 0.77 ซึ่งสอดคล้องกับ ฟิชเชอร์ และ คอร์โคราน
(Fischer J & Corcoran K, 1994 อ้างใน สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, 2556) ที่กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณา
ค่าความเชื่อมั่นว่า ค่าความเชื่อมั่นที่มีค่าตั้งแต่ 0.71 - 1.00 ถือว่า มีความเชื่อมั่นสูง แสดงว่าแบบวัด
ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
1.4 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบกลุ่มรู้ชัด พบว่า กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทยกับกลุ่มนักเรียนทั่วไปมีคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มนักเรียนทั่วไป
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกฉบับ ซึ่งเป็นไปตามหลักการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) กล่าวว่า หากเครื่องมือสามารถวัดคุณลักษณะที่มุ่งวัดนั้นได้ ผลการวัด
จะต้องมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แสดงว่าแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง และสามารถจาแนกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทยกับนักเรียน
ทั่วไปได้
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2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง พบว่า องค์ประกอบ
ความแปรปรวนของบุคคล (σ2p ) เป็นแหล่งที่มีความแปรปรวนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นผลจากผู้สอบภายใน
กลุ่ม มีระดับความสามารถทางดนตรีไทยใน 11 คุณลักษณะที่แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดความแปรปรวน
ระหว่างบุคคลสูง สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่กล่าวว่า หากนักเรียนหรือผู้สอบมี
ความสามารถต่างกันมาก จะทาให้ความแปรปรวนของคะแนนรวมซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีค่าความแปรปรวนสูง ในขณะที่แหล่งความแปรปรวนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความ
ยาวของแบบวัด (σ2pt ) และแหล่งความแปรปรวนของความยาวของแบบวัด ( σ2t ) ซึ่งเป็นแหล่งความ
แปรปรวนที่มีค่าน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจากขั้นตอนการกาหนดขนาดความยาวของแบบวัดจากการวิเคราะห์
น้าหนักความสาคัญของเนื้อหาตามองค์ประกอบดนตรีไทย และการเป็นตัวแทนที่ดีของคุณลักษณะที่
มุ่งวัด ทาให้ได้จานวนข้อสอบขั้นต่าที่มีความเหมาะสม คือ 117 ข้อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน โดยการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง วันที่หนึ่ง ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 43 นาที และวันที่สอง ใช้เวลาในการทดสอบ 46 นาที จึงทาให้แหล่งความแปรปรวนจากความยาว
ของแบบวัด และแหล่งความแปรปรวนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความยาวของแบบวัด เป็นแหล่งที่มี
ความแปรปรวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่กล่าวว่า ความยาวของแบบวัด
มีผลต่อความแปรปรวนของคะแนนจริง และความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้ และในการทดสอบ หากใช้
เวลาในการทดสอบที่พอเหมาะ จะทาให้เกิดความแปรปรวนของคะแนนจริง และความแปรปรวนของ
คะแนนที่สังเกตได้น้อย
ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยที่มีความยาว
แตกต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ 117 ข้อ, 103 ข้อ และ 92 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสาหรับตัดสินใจ
เชิ งสั มบู รณ์ (Absolute Coefficient) เท่ ากั บ 0.9952, 0.9945 และ 0.9939 โดยมี ค่ าลดลงตามล าดั บ
สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) และ สุวิมล ติรกานันท์ (2551) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ได้แก่ การสร้างข้อสอบ, ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบ, ความยาวของแบบวัด
และเวลาที่ใช้ในการทาข้อสอบ ดังนั้น ถึงแม้ว่าการลดความยาวของแบบวัดจะส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์
การสรุปอ้างอิงลดลง แต่หากมีการสร้างข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย เนื้อหาของข้อสอบมีความเป็นเอกพันธ์
และกาหนดเวลาที่ใช้ในการทดสอบอย่างเหมาะสม จะทาให้แบบวัดมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นสูง
3. ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทาง
ดนตรีไทย ที่มีความยาวของแบบวัดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด โดยคานวณจากสูตร t - test ของพิทแมน
แบบประชากรที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดความสามารถพื้นฐาน
ทางดนตรีไทยที่มีความยาวของแบบวัดต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) และ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ (2556) ที่
กล่าวในทานองเดียวกันว่า การลดความยาวข้อสอบมีผลต่อ การลดลงของค่าความเชื่อมั่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเลือกห้องทดสอบที่สามารถเก็บเสียงได้ดี มีเครื่องเล่น CD สาหรับเปิดเสียงแบบวัด
ที่ผู้วิจัยบันทึกไว้ มีลาโพงที่สามารถให้เสียงที่ได้ยินได้ชัดเจนทั่วกันทั้งห้อง และมีที่สาหรับนั่งเขียนคาตอบ
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2. ผู้ใช้อาจเลือกใช้แบบวัดฉบับใดฉบับหนึ่งเพียงฉบับเดียว หรือเลือกใช้ตามจานวน
คุณลักษณะที่ผู้ใช้สนใจศึกษาถึงความสามารถของผู้สอบกลุ่มนั้น ๆ แต่ควรระมัดระวังในด้านการแปลผล
การวัด เนื่องจากแบบวัดบางฉบับต้องนาคะแนนจากแบบวัดฉบับอื่น มารวมกันในการระบุตาแหน่งของ
ระดับความสามารถ และแปลความหมายของคะแนน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงความคลาดเคลื่อนของแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยใน
รูปแบบของจานวนตัวเลือกของข้อสอบ รูปแบบของข้อสอบ เพื่อให้ผลการวัดที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับสูงยิ่งขึ้น
2. ควรมีการนาแบบวัดความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทยไปพัฒนาเป็นแบบวัดฉบับสั้น
3. ควรมีการศึกษาคะแนนจุดตัด (Cut - Score) ที่มีความเหมาะสมกับแบบวัดความสามารถ
พื้นฐานทางดนตรีไทย สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีที่หลากหลายยิ่งขึ้น
4. ควรมีการพัฒนาวิธีการทดสอบ ในลักษณะของระบบการทดสอบออนไลน์
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กลยุทธ์การสื่อสารและเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
วัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษาเครือข่ายการสื่อสาร
วัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การสื่ อ สารวั ฒ นธรรมไทยพวนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม อ าเภอบ้ า นหมี่ จั ง หวั ด ลพบุ รี ขอบเขตการวิ จั ย
คณะผู้วิจัยศึกษาเฉพาะชาวไทยพวน 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลหินปัก ตาบลบ้านทราย และตาบลโพนทอง
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างจานวน 387 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การสังเกต
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มย่อย และเวทีประชาคม ซึ่งทดสอบความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือ (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.6-1.0 และทดสอบหาค่าความเชื่อ มั่นของเครื่องมือ มีค่าเท่ากับ
0.97 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
ความสัมพันธ์ เชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ =3.36, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยพบว่า สารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู้รับสาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือช่องทางสาร
2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ( x̅ = 3.16, S.D. = 0.87) แบบวงล้ อ (Wheel Network) เมื่อ พิจ ารณาเป็ นแบบ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เครือข่ายการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบมีศูนย์กลาง และ
รองลงมา คือ แบบกระจายอานาจ
3. การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมไทย
พวนด้านภาษาและการแสดงพื้นบ้านโดยค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) มีค่าเท่ากับ 0.780 และค่าสัมประสิทธิ์
(R2) มีค่าเท่ากับ 0.609 และมีความแปรปรวนของตัว 60.90 % ส่วนการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน
แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์การสื่อสาร โดยค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) มีค่าเท่ากับ
0.851 และค่าสัมประสิทธิ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.729 และมีความแปรปรวนของตัวแปร 85.10 % และ
การสื่อสารวัฒ นธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเครือข่ายการสื่อสาร โดย
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ค่าสหสั มพันธ์พหุ (R) มีค่าเท่ากับ 0.830 และค่าสั มประสิทธิ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.690 และมีความ
แปรปรวนของตัวแปรตามได้ 69.00 %
ABSTRACT
The research were mixed method research with the objectives as followed
1) to study the communication strategies of Thai Puan culture participatory, 2) to study
Thai Puan culture participatory network, and 3) to study the factors affected the
communication of Thai Puan culture participatory in Amphor Baanmi, Lopburi Province
The scope of research, the researchers focused on Thai Puan people who lived in
Tambol Hinpak, Tambol Bansai, and Tambol Ponethong with the population of 387
people. The methodology of research were Observation, Questionnaires, In-depth
interview, Focus group discussion, and Civil Society Forum by having IOC at 0.6-1.0,
reliability at 0.97. Moreover, the statistics analysis were employed in types of
Percentage, Frequency, Mean, Standard deviation, and Multiple Regression with the
result as followed:
1. Besides, the attitudes of people towards communication strategies of Thai
Puan culture were in medium level (x̅ = 3.36, S.D. = 0.86) considering from high to low
level of mean message and receiver, respectively.
2 . The communication network of Thai Puan culture participatory in Amphor
Baanmi, Lopburi Province was in medium level (x̅ = 3.16, S.D. = 0.87) as wheel network,
considering from high to low level of mean which were central participatory network,
and decentralized network, respectively.
3. The communication of Thai Puan culture participatory had positive
relationship with Thai Puan culture in terms of language and folk performance with R
level at 0.780, R2 at 0.609, and variation level at 60.90 %. Moreover, the communication
of Thai Puan culture participatory had the positive relationship with the
communication strategies with R at 0.851, R2 at 0.729, and variation level at 58.10%.
Furthermore, the communication of Thai Puan culture participatory had positive
relationship with communication network by having R at 0.830, R2 at 0.690, at variation
level at 69.00%.
คาสาคัญ
กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรม การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมไทยพวน
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ความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คนในสังคมมีความจาเป็นต้อง
ใช้การสื่อสารและเครือข่ายการสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การสื่อสารจึงเป็นปัจ จัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกิดขึ้น โดยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานสั มพันธ์ และสร้างการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
รวมทั้งมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการเกิดการดารงชีวิตความเป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลง
ของปัจเจกบุคคลและสังคม ซึ่งทาให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคนจาเป็นต้องใช้การสื่อสารเข้า
มาเกี่ยวข้องจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ
จากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทาให้สังคมไทยได้รับผลกระทบ และเผชิญกับวิกฤตปัญหา
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม ขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม และวัฒนธรรม ขาดจิตสานึก
ที่ดีงามทางวัฒนธรรม ขาดการรู้ถึงคุณค่าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของสังคมไทย และมีการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11, 2555-2559) กลยุทธ์
การสื่อสารจึงถูกนามาใช้เพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วม ดังนั้น การสื่อสารจึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเป็นกระบวนการของการสื่อสาร
กลยุทธ์การสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสาร และสื่อที่ใช้ในการสื่อสารเพื่ อเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมที่เริ่มสูญหายให้คงอยู่สืบไป
การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งสาหรับมนุษย์ ตลอดจนการสื่อสารยังเป็นพฤติกรรมที่
มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Gamble & Gamble, 1999) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวูด (Wood, 2000)
ที่ว่ามนุษย์ใช้เวลาในการสื่อสารมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ หรือในการทากิจกรรมก็ยังมีการสื่อสารเข้าไป
เกี่ยวข้อง ดังนั้นการสื่อสารเป็นกระบวนการที่แต่ละองค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเวลาเดียวกัน
และต่อเนื่องกัน และส่งผลซึ่งกันและกันตลอดเวลาในกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารนอกจากจะ
เกี่ยวข้องกับทุกคนแล้วยังเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอื่น ตลอดจนสังคมที่แต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่ ไม่ว่าจะทา
กิจกรรมใดล้วนต้องอาศัยการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการสนองตอบความต้องการความพึงพอใจ
และการสร้างหรือธารงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งการสื่อ สารยังเป็นพื้นฐานของสังคม
เป็นทักษะที่จาเป็นของสังคมทาให้สังคมดารงอยู่อย่างสงบสุข ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของสังคม (Smith. (Ed), 1966)
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการสื่อสารมีความสาคัญกับวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่
จะทาให้วัฒนธรรมมีการถ่ายทอด และคงอยู่ต่อไปนั้น จะต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารมาช่วยในด้าน
การดาเนิน การสื่อสารและการวางแผนกลยุทธ์ เริ่มตั้งแต่ผู้ ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร
เพื่อให้ เกิดประสิทธิผ ลตามที่ต้องการ วัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒ นธรรมที่มีความเป็นเอกลั กษณ์
เฉพาะ และมีอยู่มากมายหลายด้าน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตของคนในสังคมตั้งแต่การกิน
การนอน การอยู่ การแต่งกาย ประเพณี ความเชื่อ การนับถือศาสนา และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอด
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กันมาจากรุ่นสู่ รุ่น ดังนั้นวัฒ นธรรมจึงเป็นมรดกทางสังคม เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่ งที่ได้ จากการ
เรี ยนรู้และการปฏิบั ติ ดังเช่นวัฒนธรรมไทยพวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย ในอดีตอาศัย
บ้านเรือนใกล้กับแม่น้าพวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัฒนธรรม ประเพณี
และภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้ปรากฏเห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มาตราบเท่ าทุกวันนี้
(ปฐม หงส์สุวรรณ, 2547) นอกจากนี้เอกลักษณ์ทางโครงสร้างร่างกาย รูปร่างหน้าตา ภาษาพูด
วัฒนธรรม การกิน การละเล่น ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนนิสัยใจคอ ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรักสงบ (ชินบัญช์ สุคันธวิภัติ, 2546)
ชาวไทยพวนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในสมัยพระเจ้าธนบุรี รัชกาลที่ 1 และ
รัชกาลที่ 2 (ฤดีมน ปรีดีสนิท, 2539) มีวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และวิถีการดาเนินชีวิต แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และความ
เจริญได้แพร่กระจายสู่สังคมไทยพวนในแต่ละพื้นที่ ทาให้อัตลักษณ์ของชาวไทยพวนเริ่มแปรเปลี่ยนไป
ดังนั้นชาวไทยพวนเริ่มหันมาต่อสู้กับกระแสของสังคมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันชาวไทยพวนในประเทศไทย
ได้มีการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นองค์การทางวัฒนธรรม สมาคม ชมรมในการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์และรื้อฟื้น
วัฒนธรรมของชาวไทย (กฤชณัท แสนทวี, 2552)
จากสภาพปัญหาด้านสังคม และบุคคลจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยที่คณะผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารและเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
มีผลต่อสถาบันทางสังคมที่จะหล่อหลอมเด็ก เยาวชนและคนไทยพวนมีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. กลยุทธ์ใดที่เกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
2. เครือข่ายการสื่อสารแบบใดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
3. ปัจจัยใดที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี
2. เพื่อศึกษาเครื อข่ายการสื่ อสารวัฒ นธรรมไทยพวนแบบมีส่ ว นร่ว ม อาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
3. เพื่อศึกษาถึงปัจ จัย ที่มีผลต่อการสื่ อสารวัฒ นธรรมไทยพวนแบบมีส่ วนร่ว ม อาเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษากลยุ ทธ์การสื่ อสารและเครือข่ายวัฒ นธรรมไทยพวนแบบมีส่ ว นร่ว ม อาเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) คือ วิจัยเชิง
คุณภาพ (Quantitative Research) โดยมีการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มเฉพาะ มีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
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และจั ด ท าเวที ป ระชาคม ส่ ว นการวิ จั ย เชิ ง ประมาณ (Quantitative Research) โดยมี ก ารใช้
แบบสอบถามจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างชาวไทยพวน จานวน 387 คน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยคณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมกับประชาชนชาวไทย
พวนจัดกิจกรรมประเพณีกาฟ้า ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ โดยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสารวจพื้นที่
ที่ศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดพื้นที่ศึกษา โดยมีการประชุมและวางแผนกับผู้นาท้องถิ่น ประธานสภา
วัฒนธรรมอาเภอบ้านหมี่ ประธานสภาวัฒนธรรมตาบล และประชาชนชาวไทยพวน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอบ้านหมี่ ประธานสภาวัฒนธรรม
ตาบล ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนชาวไทยพวน จานวน 15 คน การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus
Group Discussion) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมไทยพวน จานวน 10-12 คน และการจัดทา
เวทีประชาคม (Civil Society Forum) ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน ประธานสภา
วัฒนธรรมอาเภอบ้านหมี่ ประธานสภาวัฒนธรรมตาบล ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนชาวไทยพวน
จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความรู้ สรุป อภิปรายผล และนาเสนอผลงานวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร และเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สรุปดังนี้
กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จาก
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ 41-60 ปี รายได้ 5,001-10,000 บาท
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอาชีพรับจ้างทั่วไป
ส่วนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ =
3.58, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ภาษาพวน ที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจาวันจะมีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่ใช้ภาษาพวนในการสื่อสารกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(ส่วนการสื่อสารภายนอกครอบครัวจะใช้ทั้งภาษาไทยพวนและภาษาไทย จะสังเกตได้ว่าผู้ที่จะสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยพวนจะเป็นผู้ที่มีอายุมาก) รองลงมาคือ ประเพณีไทยพวน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การแสดงพื้นบ้านไทยพวน
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = 3.36, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่า สารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความหมาย และแสดงออกโดยอาศัยภาษาหรือ
สัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ผู้ส่งสารจะต้องให้ความสาคัญในการสื่อสารแต่ละครั้ง ด้าน (เพื่อทาให้ผู้รับสาร
เกิดการรับรู้ความหมาย มีปฏิกิริยาตอบสนอง และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เสนอแนะ และร่วม
ออกแบบประชาสัมพันธ์ประเพณีไทยพวน) รองลงมา คือ ผู้ รับสาร ซึ่งเป็นบุคคลที่รับข่าวสารจาก
แหล่งสาร หรือผู้ส่งสาร ผู้รับสารจะมีบทบาทขั้นพื้นฐานคือ กาหนด หรือรู้ ความหมายตามเรื่องราวที่
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ผู้ส่งสารผ่านสื่อมาถึงผู้รับสาร และการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ช่องทางสาร (ผลการสัมภาษณ์ ผู้นาชุมชน ประชาชนและปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่า กลยุทธ์
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจาวันเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยพวน อาเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการดาเนินชีวิตยังคงวัฒนธรรมของไทยพวนอยู่บ้าง ได้แก่ ด้านการแต่งกาย
ซึ่งใน วิถีชีวิตประจาวันจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงจะนุ่งซิ่นที่ทอกันเองภายในอาเภอ
ส่วนเสื้อจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเนื้อผ้าที่ใช้ตัดไปตามสมัยนิยม การแต่งกายของผู้หญิงจะพบใน
หญิงที่มีอายุมาก ส่วนการแต่งกายของผู้ชายแทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นจะมีบ้างก็เป็นชายสูงอายุ ที่อยู่
ติดบ้าน หรือจะมีแต่งกายแบบเดิมบ้างก็ในโอกาสไปร่วมกิจกรรมประเพณี ส่ วนด้านอาหารในวิถี
ชีวิตประจาวันชาวไทยพวนยังคงรับประทานแบบชาวไทยพวนเป็นส่วนใหญ่และยังมีบางครอบครัวที่
สอนให้ลูกหลานทาอาหารด้วย ส่วนด้านภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันจะมีบางครอบครัวที่ใ ช้
ภาษาพวนในการสื่อสารกัน ส่วนการสื่อสารภายนอกครอบครัวจะใช้ทั้งภาษาไทยพวนและภาษาไทย
จะสังเกตได้ว่าผู้ที่จะสื่อสารกันด้วยภาษาไทยพวนจะเป็นผู้สูงอายุ และด้านการแสดงพื้นบ้านและ
ประเพณี ปัจจุบันจะมีในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมประเพณี และประเพณีต่างๆ ก็ยังคงมีสืบต่อ กันมา
โดยผู้นา และผู้สูงอายุจะนาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมประเพณีที่ร่วมกันจัดขึ้นมา จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจาวันนั้น ผู้ส่งสารเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัว จะ
ใช้สารเป็นแบบรูปธรรมด้านการปฏิบัติ เช่นการแต่งกาย การทาอาหาร ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณี
ต่าง ๆ นั้น จะใช้การสื่อสารด้วยวาจา และพาผู้รับสารไปร่วมประเพณี ซึ่งทาให้ผู้รับสารจะรับรู้ไปที
ละน้อยจนซึมซับไปในวิถีชีวิตประจาวัน ถึงแม้วัยรุ่นจะไม่สามารถรับสารได้ทั้งหมด เช่น การแต่งกาย
ภาษา และวัฒนธรรมเนื่องจากวัฒ นธรรมสมัยใหม่ ได้ขยายตัวเข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว แต่เขา
เหล่านั้น ก็ยังมีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารและการร่วมกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ส่วนกลยุทธ์
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆ ได้แก่ ประเพณีกาฟ้า ประเพณีเส่อกระ
จาด เป็นต้น ในการจัดเครือข่ายกิจกรรมนี้ ชาวไทยพวนอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีกลยุทธ์การ
สื่ อ สารวั ฒ นธรรมไทยพวนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ได้แ ก่ก ลยุ ทธ์ เกี่ ยวกับ ผู้ ส่ งสาร ซึ่ ง ผู้ ส่ ง สารจะเป็น ผู้ ที่
ประชาชนในท้องถิ่นยอมรับนับถือ เพราะผู้ส่งสารแต่ละคนมีลักษณะของความเป็นผู้นา มีอานาจ และ
บางคนอยู่ในตาแหน่งเป็นระยะเวลานาน และมีความเข้าใจในสารอย่างชัดเจน มีความกระตือรือร้น มี
ความสามารถในการถ่ายทอด และเข้าใจผู้รับสาร นอกจากนี้ผู้ส่งสารมี ค่านิยม มีความเชื่อ มีทัศนคติ
ร่วมกันระหว่างผู้รับสาร และแหล่งสาร จึงส่งผลให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับสารคล้อยตาม
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในโอกาสต่าง ๆ ส่วนกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาสาร ซึ่งเนื้อหาสาร คือเนื้อหา
สาระที่จะสื่อสารไปยังผู้รับสารประกอบด้วยสารและวิธีการนาเสนอสาร สารที่ส่งไปยังผู้รับสารมีความ
ชัดเจน ผู้รับสารสามารถทากิจกรรมในงานประเพณีได้ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่วนวิ ธี ก ารนาเสนอสารมี
2 ลักษณะคือ การเสนอสารภายในกลุ่มหรือชุมชนเดียวกัน และการเสนอสารภายนอกกลุ่มที่เป็น
เครือข่ายต่างชุมชน การเสนอเนื้อหาสารภายในกลุ่มจะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการใช้วิธีการ
บอกด้ ว ยวาจาเป็ น การเสนอสารด้ านเดี ยว เช่ นการโทรศั พท์ ไปยั งผู้ นากลุ่ ม ผู้ ใ หญ่ บ้า นและผู้ ที่
เกี่ย วข้อง ส่ วนการเสนอสารภายนอกกลุ่ม ผู้นาตาบลหินปักจะใช้วิธีการนาเสนอสารแบบทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการถึงผู้นาตาบลบ้ านทราย และผู้นาตาบลโพนทอง ซึ่งเป็นการเสนอสารด้าน
เดียวใช้หนังสือเชิญ และโทรศัพท์ เป็นต้น การเสนอสารในตาบลบ้านทราย จะใช้วิธีการนาเสนอสารถึงชาวไทย
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พวน ที่อยู่ในชุมชนของตน แบบไม่เป็นทางการจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิค ได้แก่ หอกระจายข่าว ประกาศ
ที่วัดในวันพระ และโทรศัพท์ ส่วนตาบลโพนทองจะมีวิธีการเสนอสารในชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยมี
หนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม ซึ่งเป็นการเสนอสารสองด้านแล้วหาข้อสรุปร่วมกัน และส่วนสื่อนั้น
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะน าสารจากผู้ ส่ ง สารไปยั ง ผู้ รั บ สาร ซึ่ ง ผู้ ส่ ง สารจะเลื อ กสื่ อ ที่ เ หมาะสมกั บ สาร
กลุ่ ม เป้ า หมาย และสภาพแวดล้ อ มกั บ พื้ น ที่ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ ต าบลหิ น ปั ก เป็ น ผู้ ส่ ง สารจะใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีคือ โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือนาสารไปยังผู้รับสาร ถือว่าวิธีนี้รวดเร็ว สะดวก และง่ายที่จะถึง
ผู้รั บ ส่ว นตาบลบ้ านทรายใช้สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ได้แก่ หอกระจายข่าวของตาบล ซึ่ งสื่ อนี้สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งตาบล เพราะลักษณะบ้านเรือนจะอยู่ติดๆกันเป็นแถว และยังใช้วิธีการประกาศที่
วัดในวันพระซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ส่วนตาบลโพนทองจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ คือจดหมายเชิญประชุม) สรุป
ได้ว่ากลยุ ทธ์การใช้สื่อในการสื่ อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมี ส่ วนร่วมนั้น จะใช้ทั้งสื่อบุคคล สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และส่วนผู้รับสาร คือบุคคลที่รับสารจากแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ผู้รับ
สารจะมีบทบาท 2 ประการ คือ รับรู้เรื่องราวที่ผู้ส่งสารผ่านสื่อมาถึงผู้รับสาร และแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อผู้ส่งสาร และอีกบทบาทหนึ่งเมื่อรับรู้เรื่องราวแล้วก็ทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของแต่ละ
ชุมชนซึ่งต่างมีความรู้ความเข้าใจผู้รับสารของตน และเมื่อผู้ส่งสารที่เป็นผู้นาต้องการความร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มใด ผู้นาแต่ละชุมชนจะส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย(ผู้รับสาร)นั้น
เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผล
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.16 , S.D. = 0.87) แบบวงล้อ (Wheel Network) คือเครือข่ายการสื่อสารที่
มีสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้ส่งสาร (กานันตาบลหินปัก) ถึงผู้รับสารซึ่งเป็นสมาชิก (กานันตาบลบ้านทราย
ผู้นาชุมชนตาบลโพนทอง) เมื่อรับสารแล้วจะส่งสารไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ
บุคคลที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มจะเป็นผู้มีอานาจอย่างแท้ จริง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า แบบมีศูนย์กลาง (ผู้นากลุ่ม) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะเป็นผู้เดียวที่
รับผิดชอบต่อผลสาเร็จของงาน (กานันตาบลหินปัก) และรองลงมา คือ แบบกระจายอานาจ เป็นการ
สื่อสารที่มีสมาชิกในกลุ่มติดต่อกันโดยอิสระทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กัน ผลที่ออกมาจะได้ทั้งผลผลิตและ
กระบวนการของกลุ่มประชาชนร่วมงานประเพณีไทยพวนจากชุมชนใกล้เคียง จากการบอกเล่าของ
เพื่อนบ้าน และการเชิญชวนชุมชนอื่นมาร่วมงาน (ผลการสัมภาษณ์ เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรม
ไทยพวนแบบมีส่วนร่วมอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน
ในชีวิตประจาวันแบบมีส่วนร่วมจะมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเองหรือเครือข่าย
การสื่อสารวัฒนธรรมแบบไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่มีใครมอบหมายให้สื่อสาร
ผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ ง เนื่ องจากสมาชิกมีปฏิสั มพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างอิส ระ เมื่อเวลาผ่านไป
เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมแบบนี้ จะค่อย ๆ กลายเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยจะเห็นได้
จากวิถีชีวิตของชาวไทยพวนอาเภอบ้านหมี่ จะมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเอง
ของบุคคลภายในครอบครัว และบุคคลภายนอกครอบครัว ซึ่งไม่มีกฎระเบียบบังคับให้เกิดเครือข่าย
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน แต่จะเกิดขึ้นเองจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการไหลของข้อมูลข่าวสาร และเมื่อ
ไม่มีกฎระเบียบบังคับแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม จึงทาให้วัฒนธรรมนั้นเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา
จะคงเหลือวัฒ นธรรมบ้ างเป็น บางส่ วน แม้ว่าในแต่ละชุมชนจะมีส ภาวัฒ นธรรมประจาตาบล ซึ่ง
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พยายามจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวนแต่ก็ไม่สามารถอนุรักษ์ วัฒนธรรมไว้ได้ทั้งหมด ส่วนเครือข่าย
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนในโอกาสต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบศูนย์กลางประเภท
เครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ คือ เครือข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้ส่งสาร (กานันตาบล
หินปัก) ส่งสารถึงผู้รับสารซึ่งเป็นสมาชิก (กานันตาบลบ้านทราย ผู้นาชุมชนตาบลโพนทอง) เมื่อรับ
สารแล้วจะส่งสารไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ บุคคลที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มจะเป็น
ผู้มีอานาจอย่างแท้จริง และเป็นผู้นากลุ่ม เพราะเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบต่อผลสาเร็จของงาน ดังนั้น
เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม จะเป็นเครือข่ายแบบผสมผสาน ซึ่งมีผลต่อ
การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่ว ม ที่จะทาให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่ วนร่ว มโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.93 , S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทยพวนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดงานประเพณีไทยพวน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในงานประเพณีไทยพวน
ความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยพวนเกี่ยวกับ กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวน
แบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมี
ส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ กลยุทธ์การสื่อสาร
วัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจาวัน และกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมี
ส่วนร่วมในโอกาสต่าง ๆ (ผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วน
ร่วมอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
ในชีวิตประจาวัน และปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในโอกาสต่าง ๆ
ได้แก่ ปัจจัยของผู้ส่งสาร ปัจจัยของสาร ปัจจัยของสื่อ และปัจจัยของผู้รับสาร ดังนั้นปัจจัยที่มีผล
ต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจาวัน พบว่าปัจจัยของผู้ส่งสาร (ปู่ ย่า ตา
ยาย พ่อ แม่ และญาติพี่น้อง) ที่มีความรู้ในวัฒนธรรมไทยพวนจะทาการส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยวาจา
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง ส่วนปัจจัยของสาร พบว่า ผู้ส่งสารไม่มีการจัดระเบียบสารอย่างเป็น
ระบบ สารส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ (เรื่องเล่า) ส่วนสารที่เป็นวรรณลายลักษณ์ (การเขียน)
ก็จะมีบ้างเฉพาะผู้ที่สนใจวัฒนธรรมไทยพวนได้บันทึกจากสิ่งที่พบเห็นและเก็บไว้เป็นของส่วนตัว ซึ่งผู้
ส่ ง สารเพี ย งแต่ ต้ อ งการให้ ผู้ รั บ สารที่ อ ยู่ ภ ายในครอบครั ว รั บ รู้ วัฒ นธรรมชาวไทยพวน รู้ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานกันต่อ ๆ มา และปัจจัยของสื่อ พบว่าผู้ส่งสารจะใช้สื่อบุคคล โดยเล่า
เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทยพวน และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้รับสาร การใช้สื่อ
ประเภทนี้มีผลทาให้การสื่อสารสาเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้าง ส่ วนปัจจัยของผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารจะ
ปฏิบัติตนตามผู้ ส่งสารบ้ างในบางอย่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ เช่นทักษะการสื่ อสาร
ทัศนคติ ความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยพวน เช่น ไม่กล้าสื่อสารด้วยภาษาไทยพวน
และปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วมในโอกาสต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยของ
ผู้ส่งสารจะส่งสารทั้งการพูด และการเขียน มีทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร มีความรู้ ความเข้าใจในสาร
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เป็นอย่ างดี ถึงแม้ว่าสถานภาพในทางสั งคมของผู้ส่งสารจะแตกต่างกัน แต่ไม่มีผลต่อการสื่อสาร
เพราะผู้ ส่ งสารเป็ น ผู้ น าชุมชนที่ผู้ รั บ สารให้ การยอมรับ นอกจากนี้ผู้ ส่ งสารและผู้ รับสารยังอยู่ใ น
วัฒนธรรมเดียวกัน ดังนั้นผู้ส่งสารจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม
ประสบผลสาเร็จ ส่วนปัจจัยผู้รับสาร พบว่า ผู้รับสารมีทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง การคิด สามารถ
เข้าใจสารอย่างถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อสารและผู้ส่งสาร จึงทาให้การสื่อสารประสบผลสาเร็จ
และปัจจัยของสาร พบว่า สารที่ส่งไปยังผู้รับสารในบางครั้ง ยังบกพร่องในรายละเอียดของสารอยู่บ้าง
เกี่ยวกับเวลากิจกรรมในงานประเพณี ทั้งนี้ผู้ส่งสารมีความคิดว่าผู้รับสารรั บรู้เรื่องราวของสารเป็น
อย่างดี เพราะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจาทุกปี แต่ในความเป็นจริงผู้รับสารเข้าใจสาร และ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารแต่ขาดการรับรู้ ในรายละเอียดของสาร จึงเป็นสาเหตุห นึ่งที่ทาให้การ
สื่อสารบกพร่อง ส่วนปัจจัยของสื่อ พบว่า สื่อที่ผู้ส่งสารใช้เป็นเครื่องมือในการส่งสาร ได้แก่สื่อบุคคล
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการใช้สื่อแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ ผู้รับสารได้รับสารจากผู้ส่งสาร
โดยตรง สะดวก และมีความรวดเร็ว ส่วนข้อเสียคือ ผู้ส่งสารไม่สามารถสื่อสารกับทุกๆคนในชุมชนได้
ผู้ รั บ สารไม่ ส ามารถจดจ ารายละเอี ย ดของสารได้ ทั้ ง หมดท าให้ ส ารเกิ ด การผิ ด พลาดได้ และใน
ขณะเดี ย วกั น ผู้ ส่ ง สารอาจจะลื ม รายละเอี ย ดทั้ งหมดไปบ้ า ง จึ ง มี ผ ลท าให้ ก ารสื่ อ สารไม่ ป ระสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร
อภิปรายผล
ผลการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร และเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วน
ร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1. กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีจาก
การศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.58,
S.D. = 1.05) ได้แก่ 1) ภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนสาเนียง
คล้ายเสียงภาษาถิ่นเหนือซึ่งอักษร “ร” ในภาษาไทยกลางเป็น “ฮ” ในภาษาพวน เช่น รัก เป็น ฮัก
หัว ใจ เป็ น หั ว เจอ ใคร เป็น เผอ ไปไหน เป็น ไปกะเลอ 2) ประเพณี ชาวไทยพวนปฏิบัติตาม
แบบอย่างบรรพบุรุษได้แก่ ประเพณีกาฟ้า ประเพณีเส่อกระจาด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ มนัสนันท์ กองแก้ว (2553) ศึกษาเรื่องการดาเนินนโยบายอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ชาว
ไทยพวน กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบางน้าเชี่ยว อาเภอพรหมบุรี จั งหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า เทศบาลบาง
น้าเชี่ยวร่วมมือกับประชาชนกาหนดนโยบายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน
ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อ กลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.21, S.D. = 1.02) ได้แก่ ผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้องต่อแนวความคิดของ Berlo
(1960) กล่าวว่า ผู้รับสารจะต้องมีความสามารถในการอ่าน ฟัง และคิด อีกทั้งมี ความเชื่อมั่นใน
ตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่ งสารและสาร ส่วนผู้ส่งสารสอดคล้องกับแนวความคิดของ วีระชัย ตั้งสกุล
(2549) กล่าวว่าผู้ส่งสารมีอิทธิพลดึงดูดใจผู้รับสารได้แก่การปรากฏกาย ความน่าชื่นชอบ และความ
คล้ายคลึงกับผู้รับสาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นนทญา หงส์รัตน์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ส่งสาร ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ และสิ่งล่อใจ ส่วนผู้รับสารที่มีกับ
ทัศนคติที่ดี
2. เครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเครือข่ายการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.16 , S.D. = 0.87) สอดคล้องกับแนวความคิดของ Leavitt (1964) กล่าว
ว่าเครือข่ายการสื่อสารมี 2 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารแบบมีศูนย์กลางเป็น การสื่อสารที่มีใครคน
หนึ่งเป็นศูนย์กลางโดยมีสมาชิกติดต่อกันโดยผ่านคนกลางซึ่งมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารแบบลูกโซ่
แบบตัววาย แบบวงล้อ เป็นต้น ส่วนการสื่อสารแบบกระจายอานาจ เป็นการสื่อสารที่สมาชิกในกลุ่ม
ติดต่อกันโดยอิสระร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการเอาใจใส่ผู้ทางาน ซึ่งมีเครือข่ายการสื่อสาร
แบบวงกลมและสื่อสารแบบทุกช่องทาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (2552)
ศึกษาเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ พบว่า ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุส ลิมในพื้นที่มีการเปิด รับ
ข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท
3. ปั จ จั ย ด้า นผู้ ส่ ง สาร และสารมีผ ลต่อการสื่ อสารวัฒ นธรรมไทยพวนแบบมีส่ ว นร่ว ม
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสื่อสารวัฒนธรรม
ไทยพวนแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x̅ = 2.93, S.D. = 1.03) สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดของ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) กล่ าวว่า การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึกเรื่องราวต่างๆ ไปสู่บุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยพวนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวนด้านภาษา วัฒนธรรม
ไทยพวน ด้านการแสดงพื้นบ้าน กลยุทธ์การสื่อสารด้านสาร และเครือข่ายการสื่อสารแบบผสมผสาน
มีผลต่อการสื่อสารวัฒนธรรมไทยพวนแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
(2552) ศึกษาเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธ และชาวมุสลิ มในพื้นที่มีการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท และสื่อที่น่าเชื่อถือ คือ สื่อบุคคล เพราะมีความสัมพันธ์
ทางด้านเครือญาติ ความเป็นครูกับศิษย์ ความเป็นเพื่อน ความเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
และการร่วมธุรกิจกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมจิต มงคล และคณะ (2551) ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีสู่ขวัญ
ข้าว บ้านพรหมราช ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเครือข่ายวัฒนธรรม ได้แก่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรม อาเภอปักธงชัย องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
วัดพรหมราชและชุมชน ได้ทางานแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเพณีสู่ขวัญข้าว 4 ขั้น คือ การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชรา บุรีศรี (2551) ศึกษากระบวนการและเครือข่ายการสื่อสาร
เพื่อการจัดการสู่ การท่องเที่ย วที่ยั่ งยืนอุทยานแห่ งชาติตะรุเตา และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว พบว่า กระบวนการสื่อสารเพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นลักษณะภาคีเครือข่า ย
สื่อสาร
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ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบจากการวิจัยศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร และเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบมี
ส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และทาวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ชาวไทยพวนส่วนใหญ่ควรร่วมกิจกรรม โดยชักชวนประชาชนชาวไทยพวนตาบล
อื่นร่วมแสดงการละเล่นพื้นบ้านไทยพวนซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และ
ควรมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ และส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน
2) ชาวไทยพวนควรมีส่ ว นร่ว มในการวางแผนการจัด การรายละเอีย ดของข้อมู ล
วัฒนธรรมไทยพวน เช่น คา ข้อความ รูปภาพ และออกแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ ประเพณีไทยพวน
เช่น ทาป้ายโฆษณา
3) แกนน าเครื อข่าย ได้แก่ ผู้ บริห ารหน่ว ยงานท้องถิ่น ผู้ นาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นบุคคลที่สมาชิกเครือข่ายศรัทธา เชื่ อถือ ยกย่อง เป็นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจดาเนิน
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยพวน และมีการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิก
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ข้อค้นพบจากการวิจัยศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร และเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวนแบบ
มีส่วนร่วม อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยดังนี้
1) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทยพวน
2) ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารวัฒนธรรมของไทยพวน (ไทย-ลาว)
3) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้ งนี้ คือ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรี ย นสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเลย เขต 2 จาแนกเป็น 2 ขนาด เป็ น
ตัวกาหนดในการแบ่งกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็ ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน 2)
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนเกินกว่า 300 คน ขึ้นไป การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครชี และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น
เทียบสัดส่วน จาแนกตาแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน แล้วทาการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลได้ ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 –
1.00 ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.898 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบที
สถิติทดสอบที แบบ dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการบริ ห ารพั ส ดุแ ละสิ น ทรัพย์ ของโรงเรีย น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดทาระบบ
ฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องสถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ ด้ า นการก าหนดรู ป แบบรายการหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้ อจัดจ้าง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ส่วนปัญหาการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุ ดคือ ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ของ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
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2) เปรี ยบเทียบสภาพและปัญหาการบริห ารพัส ดุและสิ นทรัพย์ของโรงเรียนจาแนกตาม
ตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ยกเว้นการ
จัดหาพัสดุมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ส่วนปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และเมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the current state and problems
of material and asset management of the schools under Loei primary Educational
Service Area Office 2, and 2) to compare the current state and problems of material
and asset management of the schools under Loei primary Educational Service Area
Office 2. The sample group studies used in this study were 1) a small school of less
than 300 people and 2) The school has a large number of students more than 300
people. This research study determined the sample using tables krejcie and Morgan a
sample of 3 1 0 people by stratified random sampling by position and the size of the
school. Then simple random by drawing lots. The instrument used for data collection.
A questionnaire was data analyzed. The IOC has ranged from 0.60 to 1.00, the reliability
was 0.898. Data were analyzed using computer software. The statistics used for data
analyze were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test for
dependent.
The results were as follows:
1) The overall as well as by aspect of the state of the material and asset
management was obviously found at a high level. The highest mean found was the school’s
material and asset database preparation then followed by the specification determination
and procurement but the aspect of supply acquisition was found at the lowest mean. But
the problem of the material and asset management of the schools was found in overall as
well as by aspect at a high level. The highest mean clearly found was the school’s material
and asset database preparation. It was followed by the specification determination and
procurement whilst the lowest mean was the controlling, maintenance and distribution of
supplies.
2) The comparison between the state and problem of the material and asset
management of the schools classified by the positions, the result showed that the principals
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and teachers have different opinions about the problem with the statistical significance at
.01 level. But The comparison between the respondents’ opinions about the state and
problem of the material and asset management classified by school sizes, it was revealed
that the principals and teachers’ opinions about the state were different in overall and by
aspect with the statistical significance at .01 level but their opinions about the problem of
the material and asset management was indifferent.
คาสาคัญ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
Keywords
The Management of Materials and Assets
ความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารรา ชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 35 เมื่อสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ผู้อานวยการสถานศึกษา
จึงถือว่าเป็นผู้แทนนิติบุคคลของสถานศึกษา การเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา จึงได้รับการกระจาย
อานาจจากกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เมื่อสถานศึกษาได้รับการ
กระจายอานาจมากพอ ๆ กับหัวหน้าส่วนราชการ จึงจาเป็นต้องใช้หลักการบริหารตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้นคือผู้บริหารต้องนาหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อจะ
ทาให้งานบังเกิดผลสาเร็จอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากผู้รับบริการ (ถวิล อรัญเวศ,
2555)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดสาระสาคัญให้กระทรวงศึกษาธิการอานาจการบริหาร และ
การจั ดการศึกษา งบประมาณ การบริห ารงานบุคคล และการบริหารทั่ว ไปไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และใน
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็น
“นิติบุคคล” เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยมีขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดสถานศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3) การบริหารงาน
บุคคล 4) การบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
จากการกาหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะทาให้สถานศึกษามี
อิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้อง
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กับความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโ ดยรวม ให้ มีการ
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง แต่จาก
สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล ที่ยังไม่เป็นนิติบุคคลอย่าง
แท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) และพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการในด้าน
การบริหารพัส ดุและสินทรัพย์ เช่นในสถานศึกษาทุกแห่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในการบริหารพัส ดุและ
สินทรัพย์โดยเฉพาะ จึงมอบหมายให้ครูผู้สอนที่มีภาระงานที่มากอยู่แล้ว มาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
พัสดุ ทั้ง ๆ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ จึงทาให้พบปัญหาใน
การบริ หารงานพัส ดุและสินทรั พย์ ทั้งในด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ของสถานศึกษา
การจัดหาพัสดุ กาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุม
บารุงรักษาและจาหน่าย พัสดุ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการศึกษาระเบียบการในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ (เมธา สามัคคี , 2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 เพื่อทราบถึงสภาพการดาเนินงานและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการบริหารงานการเงินและงบประมาณจะได้นาข้อมูลไป
พัฒนาการดาเนินงานการเงินและงบประมาณในโรงเรียนของตนเองต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ที่มีตาแหน่งหน้าที่ในการทางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกันหรือไม่
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกันหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาของการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ และขนาดของ
โรงเรียน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตาแหน่งหน้าที่ในการทางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน
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2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีข นาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากทาง
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในปี
พ.ศ. 2557 จานวน 1,603 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกเป็น 2 ขนาด (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546) เป็นตัวกาหนดในการแบ่งกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน
2) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนเกินกว่า 300 คน ขึ้นไป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต าราง Krejcie & Morgan
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เทียบสัดส่วน จาแนกตาแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน แล้วทาการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้าราชการครูประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ ตาแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ (ภัทราพร เกษสังข์, 2549)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ (ภัทราพร เกษสังข์, 2549)
การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
กาหนดกรอบในการสร้างเครื่องมือวิจัย
2) กาหนดแนวคิดในการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดนาเสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
3) นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนทาการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับนิยามศัพท์ (The Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน
โดยเลือกคาถามที่มีค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) แบบสอบถามของผู้วิจัย
ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
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4) นาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครู
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิ ธี ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ แ อ ล ฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ตามวิ ธี
ของครอนบาค (ภัทราพร เกษสังข์, 2549) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.898
5) ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขออนุญาตและ
ขอความร่ ว มมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล กับ ข้า ราชการในโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2) ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อานวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
3) ผู้ วิ จั ย ไปรั บ แบบสอบถามคื นด้ว ยตั ว เอง และบางส่ ว นให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยได้อานวยความสะดวกในการจัดส่งคืน
4) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวม
ข้อมูล
5) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ และค่า
ร้อยละ
2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทั้งรายด้านและรายข้อ กาหนดการแปลผลช่วงค่าเฉลี่ย (ภัทราพร เกษสังข์, 2549)
3) วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ทั้งรายด้านและรายข้อ กาหนดการแปลผลช่วงค่าเฉลี่ย (ภัทราพร เกษสังข์, 2549)
4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพและปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ของโรงเรียนตามตาแหน่งและขนาดของโรงเรียนโดยใช้การทดสอบค่า t-test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐ านคือ สถิติทดสอบที แบบ
dependent
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
1. ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
2. ด้านการจัดหาพัสดุ
3. ด้านการก าหนดรูปแบบรายการหรื อคุณ ลักษณะเฉพาะ และ
จัดซื้อจัดจ้าง
4. ด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
โดยรวม

𝐱̅
3.79
3.67
3.77

S.D.
0.66
0.76
0.66

แปลผล
มาก
มาก
มาก

3.76
3.75

0.68
0.64

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 0.64)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดทา
ระบบฐานข้อมูลสิ นทรัพย์ของสถานศึกษา (  = 3.79, S.D. = 0.66) และด้านการกาหนดรูปแบบ
รายการหรื อคุณลักษณะเฉพาะ และจั ดซื้อจัดจ้าง (  = 3.77, S.D. = 0.66) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ (  = 3.67, S.D. = 0.76)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและ
รายด้าน
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
1. ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
2. ด้านการจัดหาพัสดุ
3. ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และ
จัดซื้อจัดจ้าง
4. ด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
โดยรวม
**p < .01

𝐱̅
3.80
3.77
3.80

S.D.
0.70
0.81
0.77

แปลผล
มาก
มาก
มาก

3.77
3.79

0.83
0.75

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79, S.D. = 0.75)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดทา
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ สถานศึกษา (  = 3.80, S.D. = 0.70) และด้านการกาหนดรูปแบบ
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รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้า ง (  = 3.80, S.D. = 0.77) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ (  = 3.77, S.D. = 0.83)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบของสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าทีโดยภาพรวมและ
รายด้าน
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียน
1. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา
2. การจัดหาพัสดุ
3. การกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง
4. การควบคุมบารุงรักษาและจาหน่าย
พัสดุ
โดยรวม
**p < .01

ตาแหน่งหน้าที่
ผู้บริหาร
ครู
(n=35)
(n=275)
S.D.
S.D.
𝐱̅
𝐱̅

t

P-values

4.06

0.41

3.75

0.68

3.775

.000**

3.70

0.82

3.66

0.76

0.281

.780

4.05

0.46

3.74

0.67

3.635

.001**

4.00

0.35

3.73

0.70

3.804

.000**

3.96

0.40

3.72

0.66

30.10

.004

จากตารางที่ 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริ ห ารพัส ดุและสิ น ทรั พย์จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 และเมื่อ พิจ ารณารายด้ านพบว่ า ด้านการจัด ทาระบบฐานข้ อมู ล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
และด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ส่วนด้านการจัดหาพัสดุ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบของปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมและ
รายด้าน
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียน
1. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา
2. การจัดหาพัสดุ
3. การกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง
4. การควบคุมบารุงรักษาและจาหน่าย
พัสดุ
โดยรวม
**p < .01

ตาแหน่งหน้าที่
ผู้บริหาร
ครู
(n=35)
(n=275)
S.D.
S.D.
𝐱̅
𝐱̅

t

P-values

3.37

0.88

3.86

0.66

3.177

.003**

3.30

1.08

3.83

0.76

2.831

.007**

3.41

0.88

3.85

0.74

2.810

.008**

3.34

0.97

3.83

0.79

2.858

.007**

3.35

0.92

3.84

0.71

3.004

.005**

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบของสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้าน
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียน
1. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา
2. การจัดหาพัสดุ
3. การกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง
4. การควบคุมบารุงรักษาและจาหน่าย
พัสดุ
โดยรวม
**p < .01

ขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
(n=178)
(n=132)
S.D.
S.D.
𝐱̅
𝐱̅

t

P-values

3.57

0.68

4.08

0.51

7.403

.000**

3.46

0.75

3.94

0.68

5.950

.000**

3.56

0.69

4.06

0.47

7.622

.000**

3.54

0.69

4.04

0.55

7.056

.000**

3.53

0.65

4.03

0.49

7.672

.000**
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จากตารางที่ 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านมีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบของปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้าน
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียน
1. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา
2. การจัดหาพัสดุ
3. การกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง
4. การควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
โดยรวม
**p < .01

ขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
(n=178)
(n=132)
S.D.
S.D.
x̅
x̅

t

P-values

3.83

0.68

3.77

0.74

0.682

.496

3.82

0.73

3.70

0.92

1.234

.218

3.87

0.70

3.71

0.86

1.815

.071

3.83
3.84

0.72
0.67

3.69
3.72

0.94
0.85

1.404
1.343

.162
.180

จากตารางที่ 6 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา รองลงมาคือ
ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ด้านการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นั้น มีการการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ทั้งที่เป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ในสถานศึกษา การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในสถานศึกษา
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการศึกษา และการควบคุม ตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อมแซมทั้ง
ก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งจาหน่ายวัสดุ รื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง ต้องดาเนินการให้เป็นไป
ตามความถูกต้อง ไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
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ซึ่งผู้ ที่ทาหน้ า ที่เ จ้ าหน้ าที่ พัส ดุเมื่ อได้ รั บ ค าสั่ งแต่ งตั้ง ให้ ปฏิบั ติห น้ าที่ จะสามารถดาเนิน การตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้องเนื่องจากทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการจัด
อบรมถึงแนวทางการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาอย่างเป็นประจาอยู่เสมอ โดย
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจถึงงานพัสดุ อีกทั้งมีการแจกคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุมายังทุกโรงเรียนในสังกัด ครูจึงมีการปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ
อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เกิดความถูกต้องยังมีการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุซึ่งคือ
ผู้บริหารของโรงเรียนโดยตาแหน่ง ทั้งนี้ผู้บริหารยังมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานฝ่ายการเงินและ
พัสดุ เนื่องจากมีการเข้าอบรมก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง จึง สามารถตรวจสอบ ควบคุม กากับ ติดตามงาน
ฝ่ายการเงินและพัสดุในโรงเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด อุตรา (2552) ได้ศึกษาการ
บริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ในการศึกษาวิจัยมีข้อค้นพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูการเงิน และครูพัสดุมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของพวงทอง ศิริพันธุ์ (2551)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานพัสดุของโรงเรียน การบริหารพัสดุและสินทรัพย์อย่างมีคุณภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การศึกษาวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนใน
สั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดทาระบบ
ฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องสถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ ด้ า นการก าหนดรู ป แบบรายการหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจั ดจ้ าง ส่ว นด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุ ดคือ ด้านการควบคุมบารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยการดาเนินงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
และจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่คือครู
ผู้รับผิดชอบ ฉะนั้นจึงมีความเข้าใจงานและมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากกว่าผู้บริหาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัญญา วาชัยยุง (2550) ที่ได้ทาการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานการเงินของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่มีข้อค้นพบว่า
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานการเงินของโรงเรียนมากกว่า
ผู้บริหาร
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จาแนกตาม
ตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาราย
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ด้านพบว่า ด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการกาหนดรูปแบบรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการดาเนินงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในด้านการ
จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องสถานศึ ก ษา ด้ า นการก าหนดรู ป แบบรายการหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ นั้นผู้บริหารและ
ครู มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการดาเนิ น งานแตกต่ า งกั น โดยผู้ บ ริห ารมีห น้ า ที่ใ นการวางนโยบาย และ
ตรวจสอบ ควบคุม กากับ ติดตามงานฝ่ายการเงินและพัสดุของโรงเรียน ส่วนครูนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จึงทาให้มีความคิดเห็นในด้านการ
จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องสถานศึ ก ษา ด้ า นการก าหนดรู ป แบบรายการหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุแตกต่างกัน ส่วนใน
ด้า นจั ด หาพั ส ดุนั้ น เป็ น การจั ดหาพัส ดุ ตามความต้อ งการซึ่ง มี วิธี ก ารที่ เ ป็น ไปตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประหยัด อุตรา (2552) ได้ศึกษาการบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานการเงินพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาอุบ ลราชธานี เขต 5 ในการศึก ษาวิจั ยมี ข้อ ค้น พบว่ า ผู้ บ ริห ารครู การเงิ นและพัส ดุที่ มี
ตาแหน่ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเงินพัสดุสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ .01
4. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมและรายด้าน จาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานพัสดุ
และสิน ทรัพย์ ของโรงเรี ย นที่แตกต่างกัน โดยการดาเนินงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลสิ นทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่คือครูผู้ รับ ผิดชอบ ฉะนั้ นจึ งมีความเข้าใจงานและมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากกว่าผู้บริห าร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา วาชัยยุง (2550) ที่ได้ทาการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
การเงินของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่มี
ข้อค้นพบว่า ครูผู้ ป ฏิบั ติห น้าที่การเงิน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานการเงิ นของ
โรงเรียนมากกว่าผู้บริหาร
5. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านจาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ย วกับสภาพการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ จาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านมี ความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2 ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณจานวนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งต้องมีการ
บริหารจัดการแตกต่างกันออกไปทั้งในด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้าน
การจัดหาพัสดุ ด้านการกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้างและการ
ควบคุมบารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ ซึ่งจะต้องดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กฤษณพงศ์ สายวรณ์
(2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอานาจเจริญ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินที่ ทางานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอานาจเจริญ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย เปรมชนม์
(2550) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ
บุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงาน
การเงินและงบประมาณอยู่ในระดับมาก ส่ว นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปฏิบัติงาน
การเงินและงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง
6. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านจาก
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัญหาการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นั้น ให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นอย่างยิ่ง มีก ารอบรมเชิงปฏิบัติการถึง
ขอบข่ายการดาเนิน งานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นความสาคัญของการดาเนินงานด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ ตลอดจนมีการกากับ ติดตามถึงการดาเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้งในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ ไอพี หะยีส าเม็ง (2553) ที่ได้ศึกษาปัญหาการบริห ารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. จากการวิจัยพบว่าการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรมีการศึกษาระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักการบริห ารงานพัสดุและสินทรัพย์ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง และควรมีการนามากาหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนเพื่อเสริมจุดแข็งในด้านการ
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บริ ห ารพัส ดุและสิ น ทรัพย์ ของโรงเรียน ส่ว นด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือ ด้านการจัดหาพัส ดุ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ในด้านการ
จัดหาพัสดุ โดยเข้าไปกากับ ติดตามถึงขั้นตอนการจัดการต่าง ๆ และมีการจัดอบรมให้กับครูเรื่อง
วิธีการการดาเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้กับผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้ างความตระหนักและความรับผิ ดชอบ เพื่อให้ ได้มาซึ่งพัส ดุตามความ
ต้องการซึ่งมีวิธีการจัดหา 6 ประการ คือ การซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและการ
ควบคุมงานการจัดทาเอง การแลกแลกเปลี่ยนและการเช่า เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. จากการวิจัยพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารพัสดุและสิ นทรัพย์จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการบริหารพั สดุและสินทรัพย์
เพื่อให้การดาเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อให้ครูทุกคนและผู้บริหารสถานศึกษาได้ช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของสถานศึกษาร่วมกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ทาการศึกษาวิจั ยในเรื่องปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2. ทาการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
3. ท าการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารพั ส ดุ แ ละสิ น ทรั พ ย์ ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
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EDUCATION STUDENTS MAJORING IN COMPUTER EDUCATION
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อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) ประเมิน
ทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น 3)
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 28 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือทีใ่ ช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินผล
งานสร้างสรรค์ 4) แบบประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนมีคุณภาพโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.69) 2) ผลการประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็น
ทีมของผู้เรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19, S.D. = 0.74) 3) ผลงานสร้างสรรค์และ
ทักษะการทางานร่ ว มกันเป็ น ทีม ของผู้ เรียนที่เรียนด้ว ยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกที่ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61,
S.D. = 0.58)
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ABSTRACT
The objectives of the research were to 1) evaluate the creative products of
students after learning the blended learning using project based learning process, 2)
evaluate the teamwork skills of students, 3) compare the correlation between creative
products and teamwork skills of students, and 4) study the satisfaction of students
studying with instruction designed. The samples were 28 undergraduate students
majoring in computer education, faculty of Education, Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat
University who registered the graphic design by computer course in second semester of
2015 academic year selected by simple random sampling. The research instruments
were 1) learning plan of blended learning using project based learning process, 2) the
creative thinking test, 3) the creative products evaluation form, 4) the teamwork skills
evaluation form and 5) the questionnaire of satisfaction. The statistic that used in
research were the mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient.
The results showed that: 1) the evaluation of creative products after learning the
instruction designed were found of a high quality. (x̅ = 4.04, S.D. = 0.69) 2) the evaluation
of teamwork skills appeared to be at a high level after being exposed to the instruction
designed. ( x̅ = 4.19, S.D. = 0.74) 3) the creative products and teamwork skills were
positively correlated at relatively high level, statistical significant level of .05. and 4) the
students were satisfied with the blended learning using project based learning process to
enhance creative products and teamwork skills at the highest level. (x̅ = 4.61, S.D. = 0.58)
คาสาคัญ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ผลงานสร้างสรรค์ ทักษะ
การทางานร่วมกันเป็นทีม
Keywords
Blended Learning, Project Based Learning, Creative Products, Teamwork Skills
ความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุไว้ว่า การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่ าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) รูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายในปัจจุบันนั้นอาจตอบโจทย์ผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยน
ทุกสิ่งบนโลกให้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม อาจจะไม่ประสบผลสาเร็จ
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ต่อผู้เรียนอีกต่อไป (นันทวัน ทองพิทักษ์, 2557) จึงได้มีการแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการสอน
แบบปกติเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสาน (Blended Learning) โดยเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ ผ สมผสานการเรี ย นบนเว็ บและการเรี ย นในห้ อ งเรีย นเป็ นรู ป แบบการเรีย นที่ ยื ดหยุ่ น
ตอบสนองต่ อ ความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลของผู้ เรี ยนทั้ งด้ านรู ปแบบการเรี ย น รู ปแบบการคิ ด
ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน (Bonk & Graham, 2004) ผ่านกระบวนการกลุ่ม
ทั้งในห้ องเรี ย นปกติ และอาศัย เทคโนโลยีส ารสนเทศแลกเปลี่ ย นมุม มอง ผ่ านการสนทนา และ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่ านกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยความรู้จากผู้ รู้หรือจาก
หนังสือเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ทาให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง (Mingsiritham, 2009)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการหรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็น
แนวทางเลือกหนึ่งที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจาเป็นอย่างยิ่งที่ ครูผู้สอนทุกระดับการศึกษา
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ควรนาไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียน โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการทาโครงการ (ลัดดา ศิลาน้อย
และอังคณา ตุงคะสมิต, 2553) โดยการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดการเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด โดยเริ่มต้นที่ปัญหา และใช้กระบวนการทาโครงงานมาสร้างความรู้
หรือแก้ปัญหานั้น โดยได้ผลงานที่ผ่านการทางาน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมีขั้นตอนโดย
เริ่มต้นจากการกาหนดหัวข้อโครงงาน การวางแผนทาโครงงานการศึกษาค้นคว้าข้ อมูล การลงมือ
ปฏิบัติทาโครงงาน สรุปผลงานและนาเสนอโครงงาน (สุวัฒน์ นิยมไทย, 2554)
การเรียนร่วมกันแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นการสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา
สารวจตรวจสอบ ค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ฐิติยา เนตรวงษ์ และบุญญลักษม์
ตานานจิตร, 2555) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม หากผู้เรียน
มีโอกาสสร้างความคิด และนาความคิดของตนเองไปสร้างผลงาน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้ นมา
ก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองจะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่
คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืมง่ายและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ดี ตามทฤษฎีสร้าง
ความรู้ด้วยตัวเองโดยการสร้างชิ้นงาน (Constructionism) ของ Papert (ทิศนา แขมมณี, 2552)
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการสร้ า งความรู้ แ บบร่ ว มมื อ กั น เป็น ที ม จึ ง นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เพื่ อ
แก้ปั ญหาการจั ดการเรี ย นการสอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนควรมีลั กษณะที่เน้นการส่ งเสริม
กระบวนคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ สามารถประยุ ก ต์ ความรู้เ ป็ น ผลงานที่ ส ร้ างสรรค์ ไ ด้ อั น จะน าไปสู่
การเรีย นรู้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ พร้อม ๆ กับการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและทักษะ
พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้พร้ อมกับโลกยุคปัจจุบัน และ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อไป
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
สามารถส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมได้หรือไม่
2. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน มีความสัมพันธ์กับทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมหรือไม่
3. ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การการจั ด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็น
ทีมอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
2. เพื่อประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกัน
เป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
จานวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้โครงงานเป็ นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมิน
ผลงานสร้างสรรค์ 4) แบบประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ
3. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)
ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาที่มีความเป็นระบบตาม
ADDIE Model 5 ขั้นตอน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554) ดังนี้
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1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน
เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
2. ขั้นการออกแบบ (Design) องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.1 ออกแบบหลักการของการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) การเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน (face-to-face) และการเรียนแบบ
ออนไลน์ (online learning) 2) กระบวนการเรี ยนรู้ โครงงานเป็นฐาน (มนต์ชัย เที ยนทอง, 2556)
ประกอบด้ว ยระยะเริ่ มต้น , ระยะวางแผน, ระยะพัฒ นาโครงงาน และระยะสรุปและสะท้อนผล
3) กระบวนการจัดกิจกรรม 4) เทคโนโลยีที่ใช้ 5) บทบาทของผู้เรียน และ 6) บทบาทของผู้สอน
2.2 ออกแบบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การเรี ย นการสอน 1) เพื่ อ ประเมิ น ผลงาน
สร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น
2) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ของ
ผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น
2.3 ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนตามผลการวิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ขั้น เตรียมการ 2) ขั้น การจัด กิจ กรรมการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน และ 3) ขั้นประเมินผล
2.4 ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ส่ว น คือ 1) การวัดความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ
ก. ซึ่งแปลโดยผู้เชี่ยวชาญ (เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม, 2546) ซึ่งพบว่ามีนักวิจัยหลายท่านนาไปใช้วัด
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี (เนาวนิตย์ สงคราม, 2553; อินทิรา พรมพันธ์ ,
2550) 2) การประเมินผลงานของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จานวน 8 หัวข้อประเมิน
โดยใช้แบบประเมินที่มีคุณ ภาพของ กิตติศักดิ์ วรรณทอง (2556) ซึ่งผู้วิจัยได้นามาปรับเกณฑ์การ
ประเมินในบางหัวข้อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 3) การประเมินทักษะการทางานร่วมกัน
เป็นทีม โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จานวน 5 ด้าน รวม 15 หัวข้อ ประเมิน โดยใช้แบบ
ประเมิ น ที่มีคุณ ภาพของ สิ ทธิ ชัย ลายเสมา (2557) ซึ่ ง ผู้ วิจัย ได้นามาปรับ เกณฑ์ก ารประเมินใน
บางหัวข้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย
3. ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้โครงงานเป็นฐาน จากผลการวิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ ศึกษา ประกอบด้ว ย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู้โ ครงงานเป็นฐาน และ 3)
ขั้นประเมินผล ดังภาพที่ 1
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วัดความคิดสร้างสรรค์
จัดกลุ่มผู้เรียน

F2F

ลงทะเบียนในระบบ

ขั้นประเมินผล
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ภาพที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
จากภาพที่ 1 มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) เป็นองค์ประกอบในขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โดย
จัดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน มีขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 การปฐมนิเทศ เป็นการอธิบายให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดของการเรียนการสอน
วัน เวลาเรี ยน วิธีการเรี ย นรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการประเมินผลการเรียน รวมทั้งสร้าง
ทัศนคติที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 ลงทะเบี ย นเรี ย นในระบบ เป็น การแนะน าวิธี ก ารเข้า เรีย นในระบบ Edmodo
การส่งงาน การพิมพ์ข้อความสื่อสารกัน และการใช้งานคาสั่งต่างๆ ในระบบ
1.3 การทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
เพื่อใช้จัดกลุ่มผู้เรียน โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ที่มีคุณภาพโดยอาศัยรูปภาพ
แบบ ก. จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การวาดภาพ (Picture Construction), การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์
(Picture Completion) และการใช้เส้นคู่ขนาน (Parallel Line) จากนั้นนาผลคะแนนมาวิเคราะห์ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์สูง ปานกลาง และต่า (ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล และประกอบ กรณีกิจ, 2555)
1.4 การจั ด กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นตามผลการวั ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยเรี ย งล าดั บ คะแนน
ความคิด สร้ างสรรค์ สู ง ปานกลาง ต่า และจัด กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 4 คน ให้ ผู้ เ รีย นคละระดับ ความคิ ด
สร้างสรรค์ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 โดยเรียงระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2. ขั้นการจัดการเรียนการสอน (Learning Process) เป็นองค์ประกอบของการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน โดยใช้ก ระบวนการเรียนรู้โ ครงงานเป็นฐาน โดยกาหนดขั้นตอนการเรียนรู้
ออกเป็น 4 ระยะดังนี้
2.1 ระยะเริ่มต้น (Beginning Phase) ประกอบด้วยขั้นเตรียมการเพื่อสร้างปัญหาหรือ
สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนนาเสนอโจทย์ปัญหาในลักษณะโจทย์ปลายเปิด โดยนาเสนอ
โจทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของผู้เรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้สอนได้นาเสนอโจทย์ปัญหา
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ให้ผู้เรียนได้ออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาที่ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว และใช้เป็นสื่อการเรียนรู้กับผู้อื่น
2.2 ระยะวางแผน (Planning Phase) ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนการดาเนินงานแบบ
ออนไลน์ ในระบบ Edmodo โดยการพิ มพ์ข้อความโต้ตอบซึ่งกั นภายในกลุ่ ม และใช้แอปพลิ เคชั น
Google Hangouts ในการสนทนากลุ่มแบบวิดีโอออนไลน์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ทางการออกแบบ
(Design Brief) และกาหนดแนวทางการออกแบบเป็นแผนภาพ (Mood Board) ของกลุ่ม
2.3 ระยะพัฒนาโครงงาน (Development Phase) ผู้เรียนสร้างชิ้นงานตามแบบร่างที่
ได้ออกแบบไว้ ให้มีความสมบูรณ์ มีความชัดเจนและโดดเด่นตามลักษณะความเป็นตัวตนของสมาชิก
ในกลุ่ม โดยผู้ เรี ยนส่ งรายงานความก้าวหน้าของชิ้นงานในระบบ Edmodo ผู้ส อนให้ คาแนะนาที่
เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรีย นเกิดแนวคิดที่ต่อยอดจากความคิดเดิมเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบได้ และสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานที่ดี
2.4 ระยะสรุ ป และสะท้ อ นผล (Conclusion and Reflection Phase) เป็ น ระยะ
สุดท้ายของการพัฒนาโครงงาน เพื่อนาเสนอโครงงานให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้น ผู้เรีย นรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้ มาร่วมกันหาข้อสรุปในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้เป็น
ฉันทามติของกลุ่ม รวมทั้งสะท้อนผลการทาโครงงานเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขโครงงานในโอกาสต่อไป
ให้ดีมากยิ่งขึ้น
3. ขั้น ประเมิน ผล (Evaluation) เมื่อผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่ว มกันเป็นทีม โดยผู้ส อนสั งเกต
พฤติกรรมการทางานร่ วมกั นของผู้ เรียนภายในกลุ่ ม และมีการกระตุ้นให้ ผู้ เรี ยนแสดงความคิดเห็ น
อย่างสม่าเสมอ จนได้พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ตามการออกแบบภายในกลุ่ม ซึ่งแบ่งผลการประเมินดังนี้
3.1 การประเมินผลงานสร้างสรรค์ ใช้แบบประเมินรูบริค ส์ 5 ระดับ จานวน 8 หัวข้อ
ประเมิน กาหนดให้มีผู้ประเมิน 2 ส่วนได้แก่ ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจานวน 2 คน
แล้วนาผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนผลงานของกลุ่ม
3.2 การประเมิน ทักษะการท างานร่ว มกั นเป็น ทีม เป็น การประเมินตามสภาพจริ ง
โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จานวน 5 ด้าน โดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนร่วมกลุ่มเป็น
ผู้ ป ระเมิ น และผู้ ส อนเป็ น ผู้ ป ระเมิน (สิ ท ธิ ชั ย ลายเสมา, 2557) จากการสั งเกต และวิ เคราะห์
พฤติกรรมของตนเอง เพื่อนร่วมกลุ่ม และผู้เรียนระหว่างทากิจกรรม
4. ขั้ น การน าไปทดลองใช้ (Implement) น าการจั ด การเรี ย นการสอนที่ อ อกแบบขึ้ น
ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิก ด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จานวน 28 คน ระยะเวลาทดลองจานวน 3 สัปดาห์ แล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
5. ขั้ น การประเมิ น ผล (Evaluation) น าผลที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ รู ป แบบการสอนที่
ออกแบบขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ แล้วสรุปผลต่อไป
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ผลการวิจัย
ผลการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการพัฒนาปรากฏผลดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ จานวน
8 หั ว ข้ อ ประเมิ น ประกอบด้ ว ย 1) ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ 2) การออกแบบสร้ า งชิ้ น งาน 3)
องค์ประกอบของชิ้นงาน 4) กระบวนการพัฒนาผลงาน 5) การใช้องค์ความรู้ในหลากหลายมิติ 6)
ความประณีตสวยงาม 7) ความมีคุณค่า และ 8) การนาไปใช้ประโยชน์ พบว่าระดับคุณภาพของ
ผลงานสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.69)
2. ผลการประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์
5 ระดับ จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสมัครใจและเต็มใจทางาน 2) ด้านความเสมอภาค
ในการทางาน 3) ด้านเป้าหมายในการทางาน 4) ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน และ 5) ด้านการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พบว่าระดับทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.19, S.D. = 0.74)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
พบว่ า มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น เท่ า กั บ 0.78 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คะแนนประเมิ น ผลงาน
สร้ างสรรค์ กับ ทัก ษะการท างานร่ ว มกั น เป็ น ทีม ของผู้ เ รีย นมี ความสั ม พัน ธ์กั น ในทางบวกที่ ระดั บ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็น
ทีมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = 0.58)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัด การเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกัน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายสนับสนุนผลการวิจัยดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน
และการเรียนแบบออนไลน์ และใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ซึง่ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สร้างและพัฒนาออกมาเป็น
ชิ้ น งาน โดยมี ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก ระตุ้ น แนะน า และให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งกระบวนการคิ ด
การสร้ างสรรค์ ผ ลงาน และการทางานร่วมกัน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2556) สอดคล้ องกับ สุวัฒน์
นิยมไทย (2553) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบัติพร้อมกับได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานไปพร้อมกัน ประกอบกับการเรียนการสอน
แบบผสมผสานมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกที่ทุก
เวลาผ่านระบบ Edmodo มีการจัดการชั้นเรียนอย่างมีโครงสร้าง สามารถใช้จัดการเรียนได้ทุกระดับ
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มีระบบการแบ่งปันทรัพยากร และมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
และแบบออนไลน์ ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ในทางบวก (Wallace, 2013; Paliktzoglou and
Suhonen, 2015) สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะ
การทางานร่วมกันเป็นทีมได้
2. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น พบว่า
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมกันเป็นทีม โดยจัดกลุ่มผู้เรียนคละระดับความคิดสร้างสรรค์ เน้นบทบาทของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยผู้เรียนจะช่วยกันแก้ไขปัญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นสร้ างแนวคิด ผลงาน ผลผลิ ตหรือชิ้นงานที่ส ร้างสรรค์ได้มากกว่า ผู้ เรียนที่มีระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ต่า เมื่อรวมกลุ่มกันทางาน ก็จะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้ าง
ผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้ (ทิศนา แขมมณี, 2552) อีกทั้งผลงานที่ได้นั้น
มีการพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมีการวางแผนการดาเนินงาน เพื่อพัฒนา
ผลงานได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน มีความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบโดยใช้กระบวนและ
ความรู้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนได้ผลงานที่มี ความประณีตสวยงาม ตลอดจนมีคุณค่า และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผลงานทุกชิ้นผ่านการประเมินจากผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ มีความเห็นว่าเป็นผลงานที่มีความสร้างสรรค์ เหมาะสมสวยงาม สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติศักดิ์ วรรณทอง (2556) ได้ใช้สื่อพหุผัสสะประกอบการจัดการเรียนการ
สอน ในด้านผลงานสร้างสรรค์โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการสร้างผลงานได้ โดยนักเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนผลงานสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนที่ออกแบบขึ้น พบว่าระดับทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงาน
เป็นฐาน เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม โดยได้ จัดกลุ่มผู้เรียนคละกันจากผลการวัด
ความคิดสร้างสรรค์ สูง ปานกลาง ต่า และจัดกลุ่ม กลุ่ม ละ 4 คน ในขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรมผู้สอน
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายในกลุ่ม
โดยการพิมพ์ข้อความในระบบ Edmodo และส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้เรียน เพื่อเป็นการกระตุ้น
และเสริมแรงให้กาลังผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์นสัน และจอห์นสัน ที่ได้ให้ทัศนะว่า
ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกันเพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของ
การแพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกันซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ข องการชนะ-ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ที่
ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและสติปัญญา (Johnson & Johnson, 1974 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2552)
ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิชัย ลายเสมา (2557) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยทีม
เสมือนจริงโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบภควันตภาพ
มีคะแนนทักษะการทางานร่วมกันอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน
มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง กล่าวคือ ถ้าคะแนนประเมินผลงานสร้างสรรค์สูงขึ้นคะแนนประเมิน
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ทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม จะค่อนข้างสูงขึ้นด้วย หรือถ้าทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมสูงขึ้น
ผลงานสร้างสรรค์จะค่อนข้างสูงขึ้นด้วย เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้น เป็นการจัด
ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันทางานเป็นทีม และในระหว่างการเรียนหรือทางานร่วมกัน ผู้เรียนจะร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน อภิปราย โต้แย้ง มีการ
รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม การระดมสมองผ่านเครื่องมือของระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
ค้ น หาวิ ธี ใ นสิ่ ง แปลกใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ นเพื่ อ สร้ า งเป็ น ผลงานสร้ า งสรรค์ ดั ง นั้ น ในระหว่ า ง
กระบวนการเรียนผู้เรียนจะทางานร่วมกันตลอดเวลาเพื่อคิดค้นหาคาตอบที่หลากหลาย แปลกใหม่
เพื่อแก้ปัญหาตามที่กลุ่มได้คิดขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่า ผลงานสร้างสรรค์และทักษะการทางานร่วมกัน
เป็ น ทีม มีค วามสั มพัน ธ์กัน และเกิดขึ้น จากกระบวนการที่ผู้ วิจัย ได้ส ร้างขึ้ น ซึ่งสอดคล้ องกับ Pun
(2012) ที่พบว่าการทางานร่วมกันช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ โดย
ผู้เรียนจะทาการระดมสมอง และเปลี่ยนเรียนรู้ทางานกลุ่มและทาแบบฝึกหัดร่วมกัน แต่ละกลุ่มจะ
นาเสนอวิธีการแก้ไปปัญหาที่เหมาะสม สามารถแบ่งปันแนวคิดและสื่อสารระหว่างสมาชิกกลุ่ม การ
ทาสิ่ งใดสิ่งหนึ่งร่ วมกันจะเป็น ประโยชน์กับทุกคนในกลุ่ม นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับ Miell and
Littleton (2004) ที่พบว่าการทางานร่วมกันของผู้เรียนสามารถช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
มากกว่ า การที่ ผู้ เ รี ย นท างานเพี ย งคนเดี ย ว ซึ่ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะเป็ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ของกลุ่ม ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีกระบวนการกลุ่ม มีการทางานร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์ไปยังความคิดสร้างสรรค์รายบุคคลของผู้เรียนได้
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด การเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสานการเรียนรู้แบบ
เผชิญหน้าในชั้นเรี ยน กับ การเรี ย นรู้ แบบออนไลน์ด้ว ยระบบการจัดการเรียนรู้ Edmodo ผู้ เรียน
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้มากขึ้น ทั้งยัง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคน
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนได้ทางาน
ร่ ว มกัน เป็ น ที ม ส่ งผลดี ต่อ ผู้ เ รี ย นในหลายด้ าน เช่น มี ความพยายามที่จ ะบรรลุ เ ป้า หมายมากขึ้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น และผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น (Johnson et al., 1993) ซึ่งสอดคล้อง
กับ ปณิตา วรรณพิรุณ (2555) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษาต้องการให้สอนในลักษณะนี้ในวิชาอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจั ยได้รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สั งเคราะห์ เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม ในรายวิชาการออกแบบกราฟิก
ด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หากจะนาไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ควรพิจารณา
องค์ป ระกอบในการจั ดการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ องกับรายวิชา และควรหาประสิ ทธิภ าพของ
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รู ป แบบการเรี ย นการสอนก่อนน าไปใช้จริง ก็จะช่ว ยให้ การจัดการเรียนการสอนเป็ นไปได้ อย่า ง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ไปใช้ในการพัฒนาทักษะและความสามารถในลักษณะอื่น ๆ
เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น
บรรณานุกรม
กิตติศักดิ์ วรรณทอง. (2556). ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ สมรรถนะสมองเชิงพุทธิ
ปัญญาและผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้สื่อพหุผัสสะ ที่ใช้ความรู้
ประสาทวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ฐานประกอบการสอน. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
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ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
THE CASUAL MODEL OF STRUCTURAL RELATIONSHIP AMONG COMPETENCIES OF
HUMAN RESOURCE MANAGERS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL
SALES AND CUSTOMER SERVICES 2, TOT PUBLIC COMPANY LIMITED
สุรชัย อนุตระกูลชัย1 มนูญ ศิวารมย์2 และ ถวิล ลดาวัลย์3
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ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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2

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) พั ฒ นารูป แบบความสั ม พั นธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของสมรรถนะนั กบริห ารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของส านัก ขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานัก ขาย
และบริการลูกค้าภูมิภ าคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ที่พัฒ นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3)
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร
และพนักงาน สังกัดสานัก ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 จานวน 560 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) เพื่อสารวจสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลของสานัก ขายและบริการ
ลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีค่าดัช นีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 - 1.00
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.982
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) ความน่าเชื่อถือ
ส่วนบุคคล 3) สัมพันธภาพ และ 4) ความรู้ในธุรกิจขององค์การ ตัวแปรผล คือ ประสิทธิผลของสานัก
ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 28 ตัว
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2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของสานั กขายและบริการลู กค้าภูมิภ าคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าสถิติ ดังนี้
 2 / df = 1.140, p-value = 0.064, GFI = 0.962, AGFI = 0.938, CFI = 0.998 และ RMSEA =
0.017
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของส านั ก ขายและบริการลู กค้าภู มิภ าคที่ 2 บริษัท ที โอที จากัด (มหาชน) พบว่า 1) การบริห าร
จัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล และ สัมพันธภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของสานัก ขาย
และบริ ก ารลู ก ค้ า ภู มิ ภ าคที่ 2 บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) 2) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ส่ ว นบุ ค คล
สัมพันธภาพ และการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้า
ภู มิ ภ าคที่ 2 บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) 3) การบริ ห ารจั ด การ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ส่ ว นบุ ค คล
สัมพันธภาพ และ ความรู้ในธุรกิจขององค์การ มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการ
ลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to develop the casual model of the
structural relationship among the competencies of the strategic human resources
managers affecting the effectiveness of the Regional Sales and Customer Services 2,
TOT Public Company Limited, 2) to verify the competencies of the aforesaid causal
model developed by the researcher with empirical data, and 3) to investigate the
direct and total influences affecting the effectiveness of the aforesaid office. The
samples taken for the present study were the managers and personnel of the abovementioned office with the total number of 560 respondents using multi-stage
random sampling. The research tool was a rating scale questionnaires with the Index
of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80-1.00 and the reliability coefficient
at 0.982, respectively.
The research findings were as follows:
1. As regards the causal model of the structural relationship among the
competencies of the strategic human resources managers affecting the effectiveness
of the aforesaid office, it was found that the causal model developed by the
researcher consisted of four causal factors: 1) management 2) personal reliability 3)
relationship, and 4) organization business knowledge. The dependent variables with
the effectiveness of the aforesaid office on the other hand all taken together
comprising 28 observable variables.
2. The causal model as above–mentioned was well congruent with the
empirical data. The final model developed showed that the congruence between
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the data and model indices were as follows: 2/df = 1.140, P-value = 0.064, GFI =
0.960, AGFI = 0.93, CFI = 0.998 and RMSEA = 0.017.
3. The factors affecting direct, indirect and total effect on the effectiveness
of the aforesaid office was found that 1) management, personal reliability and
relationship exert direct effects on the effectiveness of the aforesaid office, 2)
personal reliability, relationship and management exert in indirect effect on the
effectiveness of the aforesaid office, 3) management, personal reliability, relationship,
and organization business knowledge exert total effects on the effectiveness of the
aforesaid office.
คาสาคัญ
สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิผล สานักขายและบริการลูกค้า
Keywords
Competency of the human resources managers, Effectiveness, The Regional
Sales and Customer
ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญในเรื่องสมรรถนะ (Competency)
ของบุคลากรในองค์การมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการแข่งขัน และการพัฒนาของ
องค์การ สมรรถนะจะทาให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันจะนาไปสู่ผลงานที่ดี และผลประกอบการ
โดยรวมขององค์การ บุคลากรจึงเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่สาคัญต่อการ
สร้างความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ และเป็นต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Cost) ที่องค์การ
ต่างๆ พยายามมุ่งเน้ น การพัฒ นาศักยภาพ และความสามารถให้ มีประสิทธิภ าพการทางานสูงขึ้น
ดังนั้น แนวความคิดเรื่องสมรรถนะจึงเข้ามามีบทบาทและนามาใช้ในองค์การมากขึ้น ตามทัศนะของ
Mc Clelland (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2004) กล่าวว่า สมรรถนะบุคคลมีที่มาจากพื้นฐานความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self-Concept) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ซึ่งมี
อิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการทางานของบุคคลนั้น ในระยะยาวแล้วปัจจัยที่จะตัดสินอนาคต
ขององค์การ จึงไม่ใช่สินค้าหรือบริการ แต่จะเป็นสมรรถนะขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
บุ ค คลโดยตรง เพราะถ้าบุ คลากรในองค์ก ารมีส มรรถนะที่ ดี แล้ ว จะท าให้ มีค วามสามารถในการ
ปฏิบั ติงานได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ น าไปสู่ประสิทธิผลที่องค์การต้องการ พสุ เดชะรินทร์ (2557)
ระบุ ว่า บริษัท Bain and Company ได้ทาการสารวจบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา จานวน 217
บริษัท ในปี ค.ศ. 2005 พบว่า มีการใช้ แนวคิดสมรรถนะ เป็นเครื่องมือในการบริหารอยู่ในลาดับที่ 6
จากจานวน 25 รายการ และวัตถุประสงค์ในการใช้ ได้แก่ การพัฒนาพนักงานร้อยละ 90 ใช้ในการ
สัมภาษณ์สาหรับการเลื่อนตาแหน่งงานที่ สูงขึ้น ร้อยละ 88 ใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นค่าตอบแทน
ร้อยละ 64 ใช้ฝึกอบรมและพัฒ นาคนเฉพาะด้าน ร้อยละ 62 และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ตรงกับ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

211

สมรรถนะที่ระบุเอาไว้ ร้อยละ 25 ในขณะเดียวกัน ขจรศักดิ์ ศิริมัย (2558) ระบุว่า มีบริษัทหลายแห่ง
ในประเทศไทย ที่นาแนวคิดนี้มาใช้ในการบริหารและประสบความสาเร็จ เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท เอไอเอส จากัด (มหาชน) กลุ่ ม บริษั ท เครือ เจริญ โภคภั ณ ฑ์ บริษั ท โตโยต้ า
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน)
ในปัจจุบันนี้บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ กาลังให้ความสนใจหรืออยู่ในช่วงสร้างและพัฒนาระบบ
สมรรถนะของตนเอง สาหรับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจก็เห็นความสาคัญ และให้ความสนใจในการ
นาระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกัน เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จ้าง บริษัท HAY Group มาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบ
สมรรถนะให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
สาหรับภาครัฐ ซึ่งระบบราชการต้องเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยทาหน้าที่
เป็นแกนหลักในการนานโยบายของรัฐไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม การเมืองของโลก ของ
ภูมิภาค และของประเทศไทย มีผลทาให้ข้าราชการต้องปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมากขึ้น ผู้นาที่มี
สมรรถนะจะทาให้ การดาเนิ น งานขององค์การประสบผลส าเร็จ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
Boener, Eisenbiss and Griesser (2007) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผู้ตามและการดาเนินงาน
ขององค์การ : ผลกระทบของผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้นาสามารถส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและกระตุ้นสมาชิกในองค์การทาให้องค์การเกิดประสิทธิผลได้จริง สอดคล้อง
กับ ผลการวิจั ย ของ รั ตนภั ท ร์ สุ ว รรณสิ ท ธิ์ (2558) ที่ ศึ ก ษาการรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ก รที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผ่านสมรรถนะหลักของบุคลากรสานักงานประกันสังคม พบว่า
สมรรถนะหลักของบุ คลากรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คือ การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการทางานเป็นทีม เช่นเดียวกับ สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
(2549) ที่ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า องค์ประกอบด้านสมรรถนะมีผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาของนักวิชาการดังกล่าว จะเห็นได้
ว่า สมรรถนะของผู้บริหาร เป็นเครื่องมือที่จะชี้วัดคุณภาพของการบริหารจัดการให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารระดับสูงของ สานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่2 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภ าคที่ 2 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)” ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นสารสนเทศที่สาคัญยิ่งในการเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารทุกระดับ ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่
ความเป็ น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ที่ จ ะพั ฒ นาองค์ ก ารได้ อ ย่ า งถู ก ทิ ศ ทางและสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
เป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิผลของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. รูปแบบความสั มพัน ธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของสมรรถนะนักบริห ารทรัพยากรมนุษย์
ที่ส่ งผลต่อประสิทธิผ ลของสานั กขายและบริการลู กค้าภูมิภ าคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
มีลักษณะอย่างไร
2. รูปแบบความสั มพัน ธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของสมรรถนะนักบริห ารทรัพยากรมนุษย์
ที่ส่ งผลต่อประสิทธิผ ลของสานั กขายและบริการลู กค้าภูมิภ าคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
3. ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้ อม และอิ ทธิพลรวม ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีปัจจัยใดบ้าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของส านั ก ขายและบริ ก ารลู ก ค้ าภู มิ ภ าคที่ 2 บริษั ท ที โอที จ ากั ด
(มหาชน)
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ ง ของรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ
ของสมรรถนะนั กบริห ารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของส านักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่ อศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อม และอิ ท ธิ พ ลรวม ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ วิธี ก ารวิจั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ เทคนิ ค เชิ งคุ ณ ภาพ
ได้แก่ การสังเคราะห์เอกสาร การสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ และ เทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัย
เชิงสารวจ ขนาดกลุ่ มตัว อย่ างสาหรับ การวิจัยเชิงสารวจ ใช้เกณฑ์ของ Saris and Stronkhorst
(1984) ที่กล่าวถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 100 -150 คน แต่ในการวิจัยรูปแบบ
ความสั มพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ควรกาหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของจานวนตัวแปร
สังเกตได้ (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2551) เนื่องจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็กเกินไป
จะทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูง ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 28 ตัวแปร เกณฑ์ขั้นต่าของ
กลุ่มตัวอย่างจึงควรมีไม่น้อยกว่า 560 คน ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) โดยการสุ่มจังหวัดมา 8 จังหวัด จาก 20 จังหวัด และแต่ละจังหวัดสุ่มมา 5 ศูนย์จากศูนย์
ทั้งหมด แล้วเทียบสัดส่วนตามขนาดของกลุ่มประชากรที่มีอยู่ทั้ง 2 กลุ่มเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของ
ข้อมูลที่ศึกษา ได้จานวนผู้บริหาร 101 คน พนักงาน 459 คน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
560 คน
เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตามแบบของ Likert เพื่อสารวจสมรรถนะนักบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
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สานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ซึ่งเครื่องมือมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982
การวิเคราะห์ข้อมูล สารับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้วิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่สนทนาแล้วสรุปเป็นความเรียง ส่วนข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง
ๆ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ ค่าสถิติของบาร์ท
เลท ท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) ค่ า สถิ ติ ข องไคเซอร์ -ไมเยอร์ -อั ล คิ น (Measure of
Sampling Adequacy หรื อ Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) และ ค่ าสถิ ติ วั ด ระดั บ สอดคล้ อ งความ
กลมกลืน (Goodness of fit Measures)
ตารางที่ 1 เกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบเชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง
Chi-square (χ2 )
Chi-square /df (χ2 / df)
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

เกณฑ์ระดับความสอดคล้อง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ( P-value มากกว่า 0.05)
น้อยกว่า 2 หรือน้อยกว่า 5 (กรณีโมเดลซับซ้อนมาก)
ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป
น้อยกว่า 0.05

ที่มา : สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ (2551)
ผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ างเชิ ง สาเหตุ ข องสมรรถนะนั ก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค์ข้อ1 พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ
1) ด้านการบริ ห ารจั ดการ สามารถวัดได้ จากตั ว แปรสั งเกตได้ 6 ตั ว คือ (1) การคิ ด
เชิงกลยุทธ์ (2) การวางแผน (3) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (4) การประเมินกลยุทธ์ (5) ภาวะผู้นา และ
(6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2) ด้านความน่ าเชื่อถือส่ ว นบุ คคล สามารถวัดได้ จากตั วแปรสั งเกตได้ 6 ตัว คือ (1)
คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ (2) ความรู้ ความสามารถ (3) การมุ่งผลสาเร็จ (4) การพัฒนา
ตนเอง (5) การมีวินัยในการทางาน และ (6) ความภักดีต่อองค์การ
3) ด้านสัมพันธภาพ สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว ประกอบด้วย (1) การ
ท างานเป็ น ที ม (2) การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (3) การสร้า งสั ม พั น ธภาพ (4) การมุ่ ง ในการบริ ก ารลู ก ค้ า
(5) ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ และ (6) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
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4) ด้านความรู้ในธุรกิจขององค์การ สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ (1)
ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า (2) ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเด่นขององค์การ และ (3) ความรู้
เกี่ยวกับพนักงาน
ส่วนตัวแปรผล คือ ประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัว คือ (1) การยืดหยุ่นปรับตัวได้ (2) คุณภาพ
ของผลผลิตหรือการบริการ (3) ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน (4) ความสาเร็จตามเป้าหมาย (5) ขวัญ
กาลังใจของบุคลากร (6) การเจริญเติบโตขององค์การ และ (7) ความมั่นคงยั่งยืนขององค์การ
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อง ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่
2 บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 พบว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนดังนี้ ค่าไค-สแควร์ ซึ่ง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.064) ไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ (  2 / df ) มีค่าน้อยกว่า 2
(  2 / df = 1.140) ค่ า ดั ช นี วัด ระดั บ ความสอดคล้ อ งกลมกลื น (GFI) และค่ า ดั ช นี วัด ระดั บ ความ
สอดคล้ องกลมกลื น ที่ป รับ แก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.962 และ 0.938 ตามล าดับ ค่าดัชนีวัด
ระดับ ความกลมกลื น เปรี ย บเทีย บ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.998 ค่าดั ช นีรากกาลั งสองเฉลี่ ยของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.017 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อ 1
3. ผลการศึ กษาปั จจั ยที่ มีอิ ทธิพลทางตรง อิ ทธิพลทางอ้ อม และอิ ทธิพลรวม ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของส านั ก ขายและบริ ก ารลู ก ค้ า ภู มิ ภ าคที่ 2 บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 3 พบว่า
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของสานัก ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เรียงลาดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
การบริหารจัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล และ สัมพันธภาพ
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เรียงลาดับ ค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความน่าเชื่อถือส่ว น
บุคคล สัมพันธภาพ และการบริหารจัดการ
3) ปั จจั ยที่มีอิทธิพลรวมต่อประสิ ท ธิผ ลของส านัก ขายและบริการลู กค้ าภูมิ ภ าคที่ 2
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เรียงลาดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ การบริหารจัดการ ความ
น่าเชื่อถือส่วนบุคคล สัมพันธภาพ และ ความรู้ในธุรกิจขององค์การ
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2/df = 1.140, P-Value = 0.064, RMSEA = 0.017, CFI = 0.998, GFI = 0.962, AGFI = 0.938

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หลังปรับรูปแบบ
4. ผลการศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของสมรรถนะนั กบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของส านักขายและบริการลูกค้า
ภู มิ ภ าคที่ 2 บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) พบว่ า สมรรถนะนั ก บริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง 4
สมรรถนะสามารถร่วมกันอธิบาย ประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 60.6 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ข้อ 2 เขียนสมการโครงสร้างได้
ดังนี้
EFFECTIVE = 0.787*** MANAGE - 0.508** CREDIB + 0.369* RELATION
+0.145 KNOWLEDGE
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ดั งนั้ น จึ งถื อ ได้ ว่า รู ป แบบความสั ม พั น ธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุ ข องสมรรถนะนั ก บริห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ที่ผู้วิจั ยพัฒ นาขึ้น มีความน่าเชื่อถือและยอมรับได้ ดังที่ Saris and Stronkhorst
(1984) ได้เสนอว่า ถ้ารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรได้ร้อยละ 40 ย่อมถือว่าได้รูปแบบที่ดี และยอมรับได้
อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานัก
ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
และสมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล นาไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้
1. สมรรถนะด้ านการบริ ห ารจั ด การ มี อิ ท ธิพ ลทางตรงเชิ งบวก และมี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ
ประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สูงที่สุด โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.787 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.001 และ 0.783 ตามลาดับ หมายความว่า ผู้บริหารที่มี
การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การประเมินกลยุทธ์ รวมถึงการมีภาวะผู้นา และ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จะช่วยส่งผลให้
การด าเนิ น งานของส านั ก ขายและบริ ก ารลู ก ค้ า ภู มิ ภ าคที่ 2 บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) มี
ประสิทธิผลสูง โดยตัวแปรการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ เป็นตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ความสาคัญ มากที่สุด มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 สามารถอธิบายสมรรถนะด้านการ
บริ ห ารจั ดการ ได้มากที่สุ ด คือร้ อยละ 92 และร้อยละ 91 ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่ องจาก การบริห าร
จัดการ เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และอาศัยการวางแผนอย่างมี
ขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การ และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริง เพื่อนาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยนาทรัพยากรการบริหารมา
ใช้ตามขั้นตอนการบริหาร ดังคากล่าวของ Kaplan and Norton (2001) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “The
Strategy-Focused Organization” ว่า ความสามารถในการดาเนินการให้ได้ตามแผนกลยุทธ์นั้นมี
ความสาคัญยิ่งกว่าคุณภาพของตัวแผนกลยุทธ์เอง การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถือเป็นกระบวนการที่
ส าคัญ ที่ สุ ดของการบริ ห ารเชิงกลยุ ทธ์ เมื่อพิ จารณากระบวนการทั้งสี่ ของการบริห ารเชิงกลยุท ธ์
จะพบว่ามีกระบวนการหลัก ๆ ที่มีความสาคัญอยู่ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
และการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพชาติ ของสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2548) ที่ระบุว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถกาหนดกลยุทธ์ นากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติเพื่อความสาเร็จสูงสุดขององค์การได้ กล่าวคือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นสมรรถนะที่มี
ความสาคัญ ในขั้นที่จะทาให้ผู้บริหารกลายเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรลดา
อมรวั ฒ นา (2553) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ของการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ในบริษัทผลิต
เครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ ความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
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มนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลรองลงมา คือ ผลจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ ความสามารถ
เชิงเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสานัก
ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สูงที่สุด มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.198
โดยส่งผลผ่านสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และด้านสัมพันธภาพ หมายความว่า ผู้บริหารที่มี
คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ มีความรู้ความสามารถ มีการมุ่งผลสาเร็จ มีการพัฒนาตนเอง
มีวินัยในการทางาน และมีความภักดีต่อองค์การ โดยผ่านการบริหารจัดการที่ดี การมีสัมพันธภาพที่ดี
จะส่งผลให้ สานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีประสิทธิผลสูง
ทั้งนี้ ตั วแปรการมุ่ งผลส าเร็จ เป็ น ตัว แปรสั งเกตได้ที่ มีค วามส าคั ญ มากที่สุ ด รองลงมาคื อ ความรู้
ความสามารถ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.99 และ 0.96 สามารถอธิบายสมรรถนะด้านความ
น่าเชื่อถือส่วนบุคคล ได้ร้อยละ 97 และร้อยละ 93 ตามลาดับ เนื่องจาก ความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่
จาเป็นในการสร้างการยอมรับ เป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิด
กระบวนการตัดสิน ใจอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือ และการยอมปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ
อี ก ทั้ ง ในการเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ก็ ต ามจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจ
ความน่ าเชื่ อ ถือ จึ งแสดงถึงการที่ ผู้ บ ริห ารได้ รับ ความไว้ว างใจและความเชื่ อมั่ น จากฝ่ ายต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือ ผู้ถือหุ้น ดังคากล่าวของ Ulrich and Brockbank (2005)
ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล เกิดจากชื่อเสียงของการรักษาสัญญา การทาในสิ่งที่พูด พูด
ในสิ่งที่ทา และทาด้วยความซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับ Kouzes and Posner (1997) ที่กล่าวว่า ความ
น่าเชื่อถือ เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เกิดความจงรักภักดี (Loyalty) เกิดพันธะสัญญา (Commitment)
และเกิดพลัง (Energy) ผู้นาที่แท้จริงจึงมิใช่ผู้ที่ออกคาสั่งบังคับ โดยอาศัยอานาจหรือตาแหน่ง หากแต่
ว่าจะต้องเป็นผู้ชี้นาและคอยกระตุ้นให้ทุกคนอยากทา ต้องการที่จะทา ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับ ผลจากการศึกษาวิจั ย ของ Kouzes และ Posner (1997) ที่ได้ส ารวจความคิด เห็ น จากคนกว่า
20,000 คน ที่ อ าศั ย อยู่ ใน 4 ทวี ป ได้ แ ก่ อเมริ ก า ยุ โ รป เอเชี ย และออสเตรเลี ย เพื่ อ จะสรุ ป
คุณลักษณะของผู้นา ได้คุณลักษณะสาคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) จะต้องมีความจริงใจ (Being Honest)
2) จะต้องสามารถมองไปข้างหน้ า (Being Forward-Looking) 3) จะต้ องสามารถชนะใจ (Being
Inspiring) และทาให้ทุกคนรู้สึกกระตือรือร้นเกิดพลัง และ 4) จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ (Being
Competent) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เรชา ชูสุวรรณ (2550) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล สามารถสะท้อนออกมาในรูปของคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความเชื่อ ความรู้สึก และส่งผลต่อการทางาน การรับรู้เอกลักษณ์ของ
ตนเอง ประกอบด้วย 1) ความซื่อสัตย์และความจริง 2) การพัฒ นาตนเอง 3) ความสามารถในการ
ตัดสินใจ 4) การจัดการความเครียด 5) การคิดวิเคราะห์ 6) ความคิดรวบยอด และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ จัน ดี ขยับ รุ่งเรือง (2549) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ องค์ประกอบสมรรถนะนักบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการขององค์การธุรกิจโรงแรมและธุรกิจโรงพยาบาล พบว่า สมรรถนะ
ด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล สามารถอธิบายสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความ
ต้ อ งการขององค์ ก ารได้ ร้ อ ยละ 16.37 ประกอบด้ ว ย 1) ความมี จ ริ ย ธรรมและความซื่ อ สั ต ย์
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2) ความสามารถทางการสื่อสาร 3) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ 4) การปฏิบัติงานที่มุ่ง
ผลสาเร็จ 5) ภาวะผู้นา และ 6) การตระหนักรู้และพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้ ผู้บริหารของ
สานั กขายและบริการลู กค้าภูมิภ าคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ในทุก ระดับ มีการพัฒ นา
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของสานักขายและ
บริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1.2 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ควรส่งเสริม ให้ ผู้บริหารของ
สานั กขายและบริการลูกค้าภูมิภ าคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ในทุกระดับ มีการพัฒ นา
สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล เพื่อสร้างความไว้วางใจ และการยอมรับนับถือ เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ของสานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
2.1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือ
ส่วนบุ คคล และสมรรถนะด้านสัมพัน ธภาพ ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของสานักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของ
สานักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ควรกาหนดสมรรถนะดังกล่าว
เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่จะถูกคัดเลือกมาเป็นผู้บริหารในทุกระดับ ของสานักขายและบริการลูกค้า
ภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
2.2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางตรงต่อ
สมรรถนะด้ า นสั ม พั น ธภาพ อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ดั งนั้ น ผู้ บ ริห ารของบริษ ัท ทีโ อที จ ากัด
(มหาชน) ต้องสร้างการยอมรับ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความเคารพนับถือ ความเข้าใจซึ่งกัน
และกันจากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไป
ในทางที่ดี ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางาน อันจะส่ งผลต่อประสิทธิผลของบริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรทาการวิจัยพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสานักขายและบริการลูกค้าในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อนา
ข้อ สรุ ป และข้อ ค้ น พบที่ ได้ ม าเปรี ย บเที ย บกัน มาสรุป เป็ น ข้ อ เสนอเชิงนโยบายส าหรับ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูงต่อไป
3.2 ควรศึกษาประสิทธิผลของสานักขายและบริการลู กค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ในแต่ละระดับ ของการบริห ารจัดการ เพื่อจะได้วัดประสิทธิผ ลได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และบริบทของหน่วยงาน
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ุทคัดว่ง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณ ภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสาย
วิช าการของมหาวิท ยาลั ย สวนดุสิ ตตามปั จจัยส่ ว นบุคคลและปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
การสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษาที่ 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ โดยได้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 260 คน และกลุ่มตัวอย่างใช้ในการสัมภาษณ์จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ
ซึ่งเป็ นแบบสอบถามที่ค ณะผู้ วิจั ย พั ฒนาขึ้น และแบบสั มภาษณ์ สถิติที่ ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่ าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ t-test และ One-way ANOVA
ผลการวิจัยมีดังนี้ คือระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.35, S.D. = 0.59) และเมื่อดาเนินการทดสอบสมมติฐาน ได้ผลการวิจัย
ดังนี้
1. บุ ค ลากรสายวิช าการที่ มี เพศ อายุ คณะที่ สั งกั ด รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกั น มี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษา สถานภาพการจ้าง ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
ชั่วโมงสอน แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study 1) To study quality of work life for
lecturer in Suan Dusit University and 2) To compare quality of work life for lecturer in
Suan Dusit University with personal factors and performance factors. The populations
in this research were lecturers in Suan Dusit University who perform teaching in
Bachelor degree level in academic years 2014, which include Faculty of Education,
Nursing, Business Administration, Humanities and Social Sciences, Science and
Technology, School of Culinary Arts and School of Tourism and Hospitality
Management. The samples were 260 lecturers and 10 samples for in depth
interviews. The research instrument were Questionnaire about quality of work life
which developed for this research and interview form which analyzed data by
descriptive statistics included Mean standard deviation and percentage and
inferential statistics included t-test, F-test.
From the study, the overall level of quality of work life of samples were in
medium levels (xˉ = 3.35, S.D. = 0.59) and the result of hypothesis testing were as
follows:
1. Lecturers with different gender, age, faculty and income per month had
difference quality of work life with a statistical significance level at .05.
2. Lecturers with different education levels, working status, academic position
and working hours had no difference quality of work life.
คาาาคัญ
คุณภาพชีวิตการทางาน บุคลากรสายวิชาการ
Keywords
Quality of work life, Lecturer
ความาาคัญองงาปัญหา
ในการบริห ารงานของหน่ ว ยงานหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม การดาเนินงานจะประกอบด้ว ย
ทรัพยากรอย่างน้อย 4 ประการ (อาทิตติยา ดวงสุวรรณ, 2551) คือ คน (Men) เงิน (Money) วัตถุ
สิ่งของ (Materials) และการจั ดการ (Management) ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ ปั จจัยด้านคนนั้ น
นับว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญกว่าทรัพยากรด้านอื่น ๆ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นหน่วยงานของ
รัฐ หรื อเอกชนถึงแม้มีท รัพ ยากรพร้ อมทุ กด้าน แต่ห ากขาดบุ คลากรที่ มีความรู้ความสามารถก็ไม่
สามารถปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสมบู ร ณ์ ได้ แต่ ห ากหน่ ว ยงานใดก็ ต ามมี ค นที่ มี ค วามรู้
ความสามารถย่อมมีโอกาสที่จะทางานให้มีประสิทธิภาพได้ โดยในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เป็น
เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมาก ในด้ า นของการเอาใจใส่ ต่ อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภ ายในหน่ ว ยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพชีวิตการทางาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้อง
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ให้ ค วามส าคั ญ ในการท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ รวมถึ งการ
ผสมผสานความต้องการให้ ส อดคล้ องกับเป้าหมายของหน่ วยงาน ซึ่งจะส่ งผลให้ บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ ดี ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นสิ่งที่ส่งผลให้สามารถ
ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได้ โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน สาหรับปัจจัยภายนอกคือ สภาพแวดล้อมในการทางานจะเป็นสิ่งที่
ทาให้คนเรามีความสุขกับการทางานเกิดความพึงพอใจในการทางาน (สันติ บางอ้อ, 2540)
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทางานใน
ปัจจุบัน เนื่องจากบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ ตลอดจนเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า โดย
คุณภาพชีวิตในการทางานมีปัจจัยพื้นฐานมาจากสภาพการดารงชีวิตที่ดี องค์ประกอบของตัวกาหนด
คุณภาพชีวิตการทางานที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการ
ทางานและขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรัง, 2551) โดยส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และทาให้
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก การ
ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ,
2542) คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตของ
องค์กร ประการที่สอง ช่วยเพิ่มขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขา
ในการทางานประการสุดท้าย คุณภาพชีวิตการทางานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย
(Huse & Cummings, 1985) ซึ่งในการทางานจะเน้นไปที่การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้คนทางานมีความสุขกับงาน (Cascio, 2003 )
ในส่ วนของมหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ในฐานะของ
มหาวิทยาลัยที่ที่ทาหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
มาอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ในการดาเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยจึงจาเป็นที่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมการของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัยในหลายด้านที่จะต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้างและรูปแบบของการปฏิบัติงานเพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงในด้านนโยบายและ
แผนงานด้านบุคลากร
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในฐานะของสถาบันการศึกษา บุคลากรประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีความสาคัญอย่างมาก นั่นคือ บุคลากร
สายวิชาการหรืออาจารย์ ซึ่งมีห น้าที่สาคัญตามภารกิจที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายใน 4 ด้านหลั ก
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งถือว่า
เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญและมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากว่า
ในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถประเมินเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของตนเองในเชิงบวก ก็จะ
สามารถส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้ น คณะผู้ วิจั ย จึ งได้เล็ งเห็ นความส าคัญ ของการศึกษาคุณ ภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลั ยสวนดุสิต ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคั ญอย่างยิ่ง
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ประกอบกับการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นสิ่งที่จะสามารถสะท้อนถึงความพึงพอใจใน
การทางานและเจตคติของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในช่วงรอยต่อ
ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรสายวิชาการในด้านนี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
สวนดุ สิ ต ซึ่งผลการวิจั ย ในครั้ งนี้ จ ะสามารถเป็ น ข้อมู ล และเป็ นแนวทางของมหาวิท ยาลั ยในการ
ดาเนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจได้นาไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานต่อไป
โจทว์วิจัว/ปัญหาวิจัว
บุคลากรสายวิชาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับใด
และบุ คลากรสายวิช าการที่มีลั กษณะปั จ จั ยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีคุ ณ ภาพชีวิตในการท างาน
แตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประางาค์การวิจัว
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใน 8 ด้าน ประกอบด้วยด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ ด้านสถานภาพที่ทางานปลอดภัยและมีสุขลักษณะ ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ความเป็น อยู่ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านโอกาสในการพัฒ นาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ทรัพยากร สารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความภาคภูมิใจในงานและองค์กร
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของบุ คลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ามมติฐาขการวิจัว
1. บุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
2. บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
3. บุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
4. บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
5. บุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่
แตกต่างกัน
6. บุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่
แตกต่างกัน
7. บุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่
แตกต่างกัน
8. บุคลากรสายวิชาการที่มีจานวนชั่วโมงสอนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่
แตกต่างกัน
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วิธีดาเขิขการวิจัว
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลั ยสวนดุสิต ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีการศึกษาที่ 2557 ในระดับปริญญาตรี โดย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณอิงหลักของ Yamane (1973) โดยใช้ความคลาดเคลื่อนการกาหนด
ตัวอย่างที่ระดับร้ อยละ 5 ค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 โดยวิเคราะห์ ค่าร้อยละ จากบุคลากรสาย
วิชาการจานวนทั้งสิ้น 669 คน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 251 คน และเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 260
ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คณะครุศาสตร์ จานวน 84 คนสุ่มเก็บข้อมูลจานวน 33 คน
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 134 คนสุ่มเก็บข้อมูลจานวน 50 คน
3) คณะวิทยาการจัดการ จานวน 188 คนสุ่มเก็บข้อมูลจานวน 73 คน
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 108 คนสุ่มเก็บข้อมูลจานวน 40 คน
5) คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 41 คนสุ่มเก็บข้อมูลจานวน 18 คน
6) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จานวน 57 คนสุ่มเก็บข้อมูลจานวน 23 คน
7) โรงเรียนการเรือน จานวน 57 คนสุ่มเก็บข้อมูลจานวน 23 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบุ คลากรสายวิช าการมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนดุสิ ต ทั้ งสิ้ น รวม 260 คน และแบบสั ม ภาษณ์
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 10 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ เว็บไซต์
และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บุคลากรสายวิชาการ และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์เนื้อหา
2. ข้อมูลเชิงปริมาณจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
จากการนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัสข้อมูลแล้ววิเคราะห์ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test, One way ANOVA และหากพบว่ามีความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’s
ผาการวิจัว
า่วขที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 260 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 181 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.60 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 คณะที่สังกัดส่วนใหญ่
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คือคณะวิทยาการจัดการ จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือระดับ
ปริญญาโท จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ที่ 25,001 – 30,000 บาท
จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 135
คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 มีตาแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ในตาแหน่งอาจารย์ จานวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.50 และมีจานวนชั่วโมงสอนส่วนใหญ่อยู่ที่ 6-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 161 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.90
า่วขที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.35 ,S.D. = 0.59) โดยเรียงลาดับจากระดับคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท างาน 5 อั น ดั บ แรก พบว่ า อั น ดั บ ที่ 1 คื อ ท่ านสามารถเข้ า กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ อ ย่ า งดี (xˉ = 3.99, S.D. = 1.76) อั น ดั บ ที่ 2 คื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องท่ า นมี
ความส าคัญ ในการพั ฒ นาสั งคมและประเทศ (xˉ = 3.98, S.D. = 3.31) อัน ดับ ที่ 3 คื อ ท่ านคิด ว่า
องค์กรของท่านเป็น องค์กรที่ทาประโยชน์ให้ กับสังคม (xˉ = 3.94, S.D. = 3.38) และ ท่านเชื่อว่า
องค์กรของท่านเป็ น หน่ วยงานที่ มีชื่อเสี ย งเป็นที่ ยอมรับ ของบุคคลทั่วไป (xˉ = 3.94, S.D. = 3.13)
อันดับที่ 4 คือ ท่านมีความภูมิใจที่ทางานที่ ณ องค์กรแห่งนี้ (xˉ = 3.88, S.D. = 3.08) และการได้
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแห่งนี้ทาให้ท่านได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในสังคม (xˉ = 3.88, S.D. =
3.26) และอันดับที่ 5 คือ ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุนในการทางานกับองค์กรนี้ (xˉ = 3.85,
S.D. = 3.21) ตามลาดับ
า่วขที่ 3 การทดางุามมติฐาข
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบสมมติฐาน และได้ผลการทดสอบดังนี้คือ
ตารางาที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานตามตัวแปรเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จาขวข
79
181
260

ค่าเฉาี่ว
203.71
195.71
198.14

t
2.368

Sig
.019

บุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ตารางาที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานตามตัวแปรอายุ คณะที่สังกัด ระดับ
การศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการจ้าง ตาแหน่งทางวิชาการ จานวนชั่วโมงสอน
แหา่งาความ
แปรปรวข
อายุ
ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม
รวม
คณะที่สังกัด ระหว่างกลุ่มภายใน
กลุ่ม
รวม
ระดับ
ระหว่างกลุ่มภายใน
การศึกษา
กลุ่ม
รวม
รายได้เฉลี่ย ระหว่างกลุ่มภายใน
ต่อเดือน
กลุ่ม
รวม
สถานภาพ ระหว่างกลุ่มภายใน
การจ้าง
กลุ่ม
รวม
ตาแหน่งทาง ระหว่างกลุ่มภายใน
วิชาการ
กลุ่ม
รวม
จานวนชั่วโมง ระหว่างกลุ่มภายใน
สอน
กลุ่ม
รวม
ตัวแปร

SS

df

MS

F

Sig

6904.760
158642.256
165547.256
12078.342
153468.674
165547.015
1393.485
164153.530
165547.015
9705.983
155841.032
165547.015
2451.332
163095.683
165547.015
286.691
165260.325
167746.015
955.062
164591.953
165547.015

3
256
259
6
253
259
2
257
259
3
256
259
3
256
259
2
257
259
2
257
259

2310.587
619.696

3.714

.012

2013.057
3.319
606.596

.004

696.743
638.730

1.091

.337

3235.328
5.315
608.754

.001

817.111
637.093

1.283

.281

143.345
643.036

.223

.800

477.531
640.436

.746

.475

บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc
Test) พบว่า บุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างจากอายุ 31-40 ปี และ
51-60 ปี และพบว่าบุคลากรที่มีอายุ 51-60 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างจากระดับอายุ
31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
บุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลจากการเปรียบเทียบรายคู่
(Post Hoc Test) พบว่าบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างจาก
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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บุคลากรสายวิช าการที่มีระดับ การศึกษาแตกต่างกันมีคุณ ภาพชี วิตในการทางานที่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
บุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลจากการเปรียบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc Test) พบว่ า บุ ค ลากรที่ มี ร ายได้ 30,001 ขึ้ น ไป มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน
แตกต่างจากบุคลากรที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05
บุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
บุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
บุคลากรสายวิชาการที่มีจานวนชั่วโมงสอนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
งภิปราวผา
สมมติ ฐ านข้อ 1 บุ คลากรสายวิช าการที่ มีเพศแตกต่ างกัน มี คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานที่
แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
สอดคล้องกับการศึกษาของสัมฤทธิ์ อภัยพงศ์ (2548) ได้พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใน
การทางานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ได้แก่ปัจจัยด้านเพศ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ และสุรชัย แก้วพิกุล (2552) ที่
พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาลตารวจที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ โดยการที่บุคลากรสายวิชาการที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รู ปแบบหรือลักษณะงานในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในสายวิชาการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่อาจมี
ความแตกต่างในแง่ของรูปแบบและความต้องการของบุคลากรทั้งสองเพศซึ่งมีความแตกต่างกัน และ
สามารถส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่องาน โดยเพศหญิงอาจให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์และครอบครัว
แต่เพศชายอาจมุ่งเน้ น ที่ ป ระเด็ น ของความส าเร็จหรือสิ่ งที่ได้รับจากการท างาน จึงอาจส่ งผลให้
บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้อ 2 บุ คลากรสายวิช าการที่ มี อายุแตกต่ างกัน มี คุณ ภาพชีวิต ในการท างานที่
แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อทา
การเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างจานวน 4 คู่ คือบุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีคุณภาพชีวิตใน
การทางานแตกต่างจากอายุ 31-40 ปี และ 51-60 ปี และพบว่าบุคลากรที่มีอายุ 51-60 ปี มีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานแตกต่างจากระดับอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของพนั กงานมหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ โดยพบว่าปัจจัยที่ด้านอายุมีความสั มพันธ์กับ
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ระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน และการศึกษาของวงเดือน เลาหวัฒนภิญโญ และคณะ (2552) ที่ได้
ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดย
พบว่าพยาบาลที่มีอายุ แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าบุคลากรสายวิชาการที่ มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต
ในการทางานแตกต่างกันอาจเนื่องมาจากอายุเป็นสิ่งที่มีความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่
มีอายุมากอาจมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ตลอดจนได้รับค่าตอบแทน
หรือการยอมรับในการทางาน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานภาพและความมั่นคง ส่วนบุคลากรที่มี
อายุน้อยกว่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มต้นในการเรียนรู้การทางาน แสวงหาความต้องการของชีวิต
โดยช่วงอายุของแต่ละบุคคล ย่อมส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อชีวิตและการทางานที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้
บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อ 3 บุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยเมื่อทาการเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่าง 1 คู่ คือบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการมี
คุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างจากบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ที่ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านหน่วยงานที่
สังกัด มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งการที่ปัจจัยในด้านคณะที่สังกัดส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ แม้ว่าจะมีความแตกต่างรายคู่จานวนไม่มาก อาจ
มีผลมาจากรูปแบบของการบริหารจัดการตลอดจนนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกันบุคลากรมีความแตกต่าง
กัน รวมถึงสิ่งที่สาคัญคือมุมมองด้านการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน
จึงอาจส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีคณะที่สังกัดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างกัน
สมมติฐาน ข้อ 4 บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้อง
กับมยุรี แก้วประภา (2552) ที่ทาการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ไม่แตกต่างกัน และวิไลพร บุญรอด (2552) ที่ได้ทาการศึกษา
คุณ ภาพชีวิตในการทางานของบุ คลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยพบว่าระดับ
การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แสง
ไชยสุวรรณ (2551) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางานบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีความแตกต่างทางด้านระดับการศึกษามีคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่ไม่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษาครั้ งนี้ส่วนใหญ่จะจบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท รวมถึงการที่ไม่ว่าบุคลากรสายวิชาการจะมีระดับการศึกษาในระดับใด
แต่เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคลากรสายวิชาการย่อมต้องมีภารกิจและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ใกล้เคียงกัน ตลอดจนมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการสนับสนุนความก้าวหน้าและมีรูปแบบการประเมินผล
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งานในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อ 5 บุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่แตกต่างกัน โดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยจากการเปรียบเทียบรายคู่ พบความแตกต่างจานวน 2 คู่ คือ บุคลากรที่มีรายได้
30,001 ขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตในการทางานแตกต่างจากบุคลากรที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และ
20,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยสอดคล้องกับการศึกษาของเชษฐา โพธิ์ประทับ
และคณะ (2540) โดยพบว่าข้าราชการและลูกจ้างประจามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีรายได้แตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการศึกษา ธิดาวัล ย์ ปลื้มคิด (2551) ที่
ทาการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านระดับเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากปัจจัยในด้านรายได้เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่าง
มากในการดารงชีวิตของบุคคล ในการได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพื่อการจับจ่ายใช้สอยในชีวิต การดูแล
ตนเองและครอบครัว ตลอดจนความสะดวกสบายในชีวิต การได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม
ตามความคิดของบุคคลจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคคลและส่งผลต่อการประเมิน
คุณ ภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งการมีระดับ ของรายได้ที่แต่ละบุคคลได้ รับ เป็น ค่าตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตการทางานที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อ 6 บุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้าง
แตกต่ างกั น มี คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานไม่ แ ตกต่ างกัน ซึ่ งไม่ ต รงตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ โดยผล
การศึกษาสอดคล้องกับมยุรี แก้วประภา (2552) ที่พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีอัตราจ้างที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าบุคลากรที่มี
สถานภาพการจ้างแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน โดยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
สายวิชาการในสถานะใด คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
ต่างก็มีรูปแบบการดาเนินงานหลักที่เป็นรูปแบบเดียวกันคือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่
สังคม และการทานุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกสถานะต้องปฏิบัติในลักษณะ
เดียวกัน ตลอดจนนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีการให้ความสาคัญต่อบุคลากรเท่า
เทียมกัน จึงส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีสถานภาพการจ้างที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อ 7 บุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการแตกต่างกันมีคุ ณภาพชีวิตในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
สอดคล้ องกับ มาลิ นี คาเครือ (2554) ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณ ภาพชีวิตการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาของ
วงเดื อ น เลาหวั ฒ นภิ ญ โญ และคณะ (2552) ที่ พ บว่ า พยาบาลที่ มี ส ถานภาพ ต าแหน่ ง และ
ความก้าวหน้า ความมั่นคงในงานแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานไม่แตกต่างกัน จากผลการ
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ทดสอบสมมติ ฐ านในด้ านความแตกต่ างของบุ ค ลากรด้ านต าแหน่ งทางวิช าการ แม้ ว่าการด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการอาจส่งผลต่อความแตกต่างของบุคลากรในด้านสถานะ ค่าตอบแทน แต่ในด้าน
ของการปฏิบัติงาน ซึ่งแม้รูปแบบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อาจไม่เหมือนกัน แต่ภารกิจของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ก็มีข้อกาหนดในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ชั่วโมงการสอน การสร้างผลงาน
ทางวิชาการหรือการวิจัย ที่ต้องปฏิบัติต่างก็มีข้อกาหนดให้บุคลากรต้องปฏิบัติตาม รวมถึงอาจเป็นผล
มาจากการบริ ห ารงานของมหาวิท ยาลั ยที่ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อบุ คลากรอย่ างเท่ าเที ยม จึงส่ งผลให้
บุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อ 8 บุคลากรสายวิชาการที่มีจานวนชั่วโมงสอนแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีจานวนชั่วโมงสอน
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสอดคล้อง
กับการศึกษาของธิดาวัลย์ ปลื้มคิด (2551) ที่พบว่าระยะเวลาในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ไม่สอดคล้องมาลินี คาเครือ
(2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
พบว่า จ านวนชั่ ว โมงสอนต่ อ สั ป ดาห์ มี ผ ลต่ อ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานทั้ ง 6 ด้ าน โดยเมื่ อ
พิจารณาจากผลการศึกษาอาจเนื่องมาจาก บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติทางด้านการสอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการระบุจานวนชั่วโมง
สอนอย่างชัดเจน ตลอดจนในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรหรือคณะ จะมีการประชุม
หรือชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรจะต้องรับทราบและมีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน จึงเป็นผลให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอน และส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการที่มีจานวนชั่ วโมง
สอนที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
อ้งเาขงแขะ
อ้งเาขงแขะใขการขาผาการวิจัวไปใช้ประโวชข์
1. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชีวิตในการทางาน ในภาพรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง อาจสะท้อนถึงมุมมองที่มีต่อการปฏิบัติงานในแง่ของความรู้สึกของ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการส่ ว นใหญ่ ว่า ยั งได้ รับ การสนั บ สนุ น ด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานมากนั ก
โดยเฉพาะด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดจากทั้งหมด 8 ด้าน รวมถึง
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุค ลากรที่มีระดับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันนั้นมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้นผลจากการศึกษาในครั้งนี้อาจเป็นข้อมูลสาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การก าหนดค่าตอบแทนที่ เพี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
บุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในด้านนี้ โดยอาจมีการสารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนทั้งในส่วนของค่าจ้าง เงินเดือน ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. นอกจากนี้จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตในการทางาน ในด้านที่ได้ผลการประเมิน เฉลี่ย
ระดับ ปานกลาง ได้แก่ ด้านทรัพยากร สารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความสาคัญการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสนั บสนุ นด้านทรัพยากรและสารสนเทศที่สอดคล้องและพอเพียงกับการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสนับสนุนให้ความรู้และให้ค วามสาคัญเกี่ยวกับการสร้างความ
สมดุลระหว่างการทางานและการดารงชีวิตของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการดูแลตนเอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
สนับสนุนในด้านอื่น ๆ ที่จะมีส่วนในการเสริมสร้างการมีคุณภาพชี วิตในการทางานของบุคลากรให้
เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจเป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนา
ขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ้งเาขงแขะใขการทาวิจัวครั้งาต่งไป
1. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคคลในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น โดยอาจมี
การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อย เพื่อค้นหาแนวทางในการศึกษา
ข้อมูลและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
2. อาจมีการพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการเพิ่มขึ้น อาทิ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หลักสูตรที่สังกัด เป็นต้น
3. การศึกษาในครั้งต่อไปอาจมีการพิจารณาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานควบคู่กับ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทางานในด้านอื่น ๆ อาทิ ความผูกพันในการทางาน ความพึงพอใจในการ
ทางาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงานเป็นต้น เพื่อพิจารณาว่าคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของบุคลากรนั้นสามารถส่งผลต่อตัวแปรดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการต่อไป
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บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการจัดการความเสี่ยง
THE ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
OVER DIMENSION OF RISK MANAGEMENT
ชลธิชา ทิพย์ประทุม1 และพฤกษ์ สุพรรณาลัย2
Chonticha Tippratum1 and Pruk Suphanalai
1

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สแกน – ไอที (ประเทศไทย) จากัด

บทคัดย่อ
บทความนี้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการจัดการความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์
2 ประการ คื อ 1) อธิ บ ายความหมายและผลกระทบของความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ และ 2) อธิบายบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติ ของการจัดการความ
เสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้ เพื่อให้องค์การได้ทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีบทบาทในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในองค์การทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนแสวงหาแนวทางป้องกันและทาให้
ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อองค์การน้อยที่สุด เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสาคัญที่นามา
ซึง่ ความสูญเสียในองค์การ โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวน
กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นตัวแปร
สาคัญในการจัดการความเสี่ยง แต่ในทางกลับกัน ทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความ
เสี่ยงด้วยเช่นกัน จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสาคัญในมิติ
ของการจัดการความเสี่ยงในองค์การโดยตรง
ABSTRACT
This article investigate and analyze base on theoretical and empirical evident
regarding to the role of human resource management over dimension of risk
management with 2 aim follows 1) descript meaning and impact of risk over human
resource related and 2) Explain human resource’s role in dimension of risk
management including provide suggestion to applying and to encourage the
organization to getting more profoundly understanding the importance of human
resource on reducing risk’s effect which might be happens in organization and also
prepare the preventive plan the effect of risk since this is a necessary factor to getting
waste in organization which management and human resource department will involve
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to defining on risk strategy, policy and operation process, hence human resource will
be the key player in risk management but in other hand, human resource also be the
factor to makes the risk, as mentioned displayed human resource has a key role and
direct impact over the dimension of risk management.
คาสาคัญ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยง
Keywords
Human Resource Management, Risk Management
บทนา
หน้ า ที่ ส าคั ญ ของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งด าเนิ น งานภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน คือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ
ตลอดจนควบคุมและลดผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพและทางการเงินให้กับองค์การ โดย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม หรือได้รับอิทธิพลมาจากองค์การเอง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มาจากความรู้
ทักษะ และลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมเพราะความเสี่ยง
เป็นผลสืบเนื่องจากระดับของประสบการณ์ สมรรถนะ และความประพฤติของพนักงานในองค์การ
ดังนั้น การบริหารองค์การภายใต้ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบ และความเป็นโลกาภิวัฒน์
ทาให้องค์การต้องปรับทิศทางการดาเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (Bitsch et al., 2006) เนื่องจากการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันให้แก่องค์การ (Elahi, 2013)
แต่สิ่งที่ท้าทายสาหรับองค์การในปัจจุบัน คือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ โดย Bitsch & Harsh (2004)
กล่าวว่า ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับรู้ว่าที่มาของความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจาก 7 กระบวนการ ได้แก่
1) การรับสมัครและการคัดเลือก 2) การฝึกอบรมและการพัฒนา 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และระเบียบวินัย 4) ความก้าวหน้าในอาชีพและแรงงานสัมพันธ์ 5) การจ่ายค่าตอบแทน 6) แรงงาน
ต่างด้าว และ 7) กฎหมายแรงงานและการควบคุมแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถเกิด
ความเสี่ยงได้ในทุกกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จึงอาจกล่าวได้ว่า หากองค์การต้องการลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น สิ่งที่จาเป็น
ต้องมี คือ ทักษะและสติปั ญญาของผู้ ที่มีบทบาทในการจัดการความเสี่ ยงนั่นเอง บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบายความหมายและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และ 2) อธิบายบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติของการจัดการ
ความเสี่ ย ง ตลอดจนให้ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารได้ ท าความเข้ า ใจ
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อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทในการลดผลกระทบจาก
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์การทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนแสวงหาแนวทาง
ป้องกันและทาให้ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อองค์การน้อยที่สุด
เนื้อหา
ความเสี่ ยง (Risk) เป็ น ความไม่แน่ นอนของเหตุการณ์ (Uncertainty situation) ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และมีระดับความรุนแรงเพียงใด หน้าที่ขององค์การ
คือ การรับมือเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยเริ่มต้นจากการแสดงหาแนวทางป้องกันและจัดการกับ
ความเสี่ ยง เพราะความเสี่ย งจะนามาสู่ ความเสี ยหาย (Hazard) ทั้งทางกายภาพ (Physical) ทาง
ศีลธรรม (Moral) และทางจิตสานึกในการป้องกันความเสี่ยง (Morale) การจัดการความเสี่ยงจึงเป็น
กิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญเพื่อให้องค์การสามารถคงอยู่และเติบโตได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผันผวน
และไม่แน่นอน (Baker et al., 1999) โดยพัฒนามาเป็นฟังก์ชั่นหลักในการดาเนินงานของทุกองค์การ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมและจัดการความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Dionne, 2013)
ดังนั้น ประการแรก ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เข้ าใจความหมายและผลกระทบของความเสี่ ยงที่เ กี่ย วข้ องกับ การจั ดการทรั พยากรมนุษ ย์ก่ อ น
ซึ่งมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง โดยผู้เขียนได้
รวบรวมและสังเคราะห์ พบว่า มีความหมายเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงสามารถสรุปได้ดังนี้
การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เป็นการจัดการและควบคุมสภาวะความเสี่ยงที่
เป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสียหลายประการอันจะส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง คื อ “การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ” ที่ มี ค วามสามารถต่ อ การด าเนิ น งานขององค์ ก ารและมี
ความสามารถในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Nickson, 2001) หรือที่เรียกว่าคนเก่ง (Talent)
เนื่องจากคนเก่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง (High potential) มีความโดดเด่นและความสามารถที่แตกต่าง
จากคนอื่น หากองค์การมีพนักงานที่มีความสามารถหรือสมรรถนะสูง ที่เรียกว่าคนเก่งนั้นแล้ว ย่อมทา
ให้การดาเนินงานและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์การประสบความสาเร็จ (พฤกษ์ สุพรรณาลัย,
2559) ดังนั้น องค์การที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์อาจทาให้ต้องสูญเสีย
พนักงานที่มีศักยภาพสูงไป ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อประสิทธิภาพและผลการดาเนินงานขององค์การ
ในภาพรวม
การจัดการความเสี่ยงจึงมี จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการสูญเสีย ทรัพยากรต่าง ๆ และป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อนาพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ใน
ทุกระดับขององค์การมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ทั้งในฐานะที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิง
แก้ไข ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการกับความไม่แน่นอนและควบคุม
สภาวะที่นามาซึ่งความเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความเสี่ยงจึงมี
ความเกี่ย วข้องกันโดยตรง (Becker & Smidt, 2016) เนื่องจากพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนา จะมีแรงจูงใจในการทางานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่องค์การ ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด นอกจากนี้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย
ในอาชีพของตนเองด้วย (Erven, 2012)
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แต่ความท้าทายของการจัดการความเสี่ยง คือ องค์การต้องรับมือกับสภาวะที่เ ป็นไปได้หรือ
เป็นไปไม่ได้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทาให้องค์การต้องประสบกับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ความยากลาบากขององค์การ คือ การจัดการกับ ความเสี่ยงที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ที่อาจเกิดจากเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบต่าง ๆ ที่กระทาโดย
รัฐบาล ดังนั้น องค์การทาได้เพียงแค่ลดผลกระทบจากความเสี่ยงและกระทาการภายใต้ข้อกาหนดที่
ยอมรับได้เท่านั้น (Myšková, 2010) และถึงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่องค์การสามารถควบคุมได้ แต่ก็
เป็นเรื่องยากลาบากเช่นกัน เนื่องจากองค์การต้องรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในทุกกระบวนการ
ของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไม่ ว่ า จะเป็ น การรั บ สมั ค รและการธ ารงรั ก ษา การปรั บ ระดั บ
ความสามารถและความมั่นใจของพนักงาน การจัดการกับความเครียด อุตสาหกรรมสัมพันธ์และอื่น ๆ
อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งสิ้น จึง
ต้องยอมรั บว่าความผิด พลาดที่เกิดจากการดาเนินงานของพนักงานเป็นปัจจัยความเสี่ ยงสาคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การ แม้จะเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็
สามารถนามาซึ่งผลกระทบในวงกว้างได้ (Kumar et al., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับที่ Mottiar (2004),
HMSO (1993), Mossink & Greef (2002) กล่าวว่า มนุษย์เป็นหนึ่งในปัจจัย เชิงสาเหตุที่สาคัญต่อ
การเกิดความเสี่ยงในองค์การ ดังนั้น ความเสี่ยงในองค์การส่วนใหญ่จึงเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน
เชิงสาเหตุและเชิงแก้ไข
จึงอาจกล่าวได้ว่า บุคคลที่มีความสาคัญในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวจึงจาเป็นต้องมี
ทักษะและความเฉลียวฉลาดที่เท่าเทียมหรือสูงกว่าขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชี่ยวชาญ ความชานาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (Hitt et al., 2011) ในการวางแผน
และรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารจาเป็นต้องมีภาวะผู้นา เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ (ชลธิชา ทิพย์ประทุม, 2558) โดยการ
กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ ร่วมกับฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ ผ่านการสร้างหลักเกณฑ์
วิธีการ และรูปแบบการปฏิบัติงาน เพื่อกากับทิศทางการดาเนินงานขององค์การในอนาคต ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การทางานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด (Devid, 2011) ดังนั้น ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องร่วมมือกันวางแผนจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วน
ซึ่ง Jacobs (2013) ได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ 8 รูปแบบใน
นิตยสารด้านทรัพยากรมนุษย์ของสหราชอาณาจักรไว้ ดังนี้
1. การขาดทักษะที่จาเป็น ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากองค์การขาดพนักงานที่มีทักษะตามที่
ต้องการ ทาให้การพัฒนาและการเติบโตขององค์การหยุ ดชะงัก ซึ่งพบว่า มีองค์การจานวนมากที่
ต้องการเติบโตในตลาดใหม่ (Emerging markets) พบปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถหาพนักงานที่มี
ทักษะตามที่ต้องการได้ และในอนาคตองค์การที่มีพนักงานเป็นแรงงานสูงอายุ เช่น ธุรกิจน้ามันและ
ปิโตรเคมี มีความเสี่ยงที่พนักงานประมาณ 50 % จะเกษียณอายุไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Cheng & Chen (2016) ที่พบว่า การสูญเสียความสามารถหรือทักษะที่จาเป็นของพนักงานถือเป็น
ความเสี่ยงหลักของบริษัทที่ดาเนินงานด้านการผลิตสินค้าที่สาคัญในประเทศไต้หวัน
2. การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากในปัจจุบันพบว่าองค์การที่มี
การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO)
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มี เ พี ย งแค่ 32% เท่ า นั้ น และประมาณ 43% ขององค์ ก ารในสหราชอาณาจั ก รยอมรั บ ว่ า ไม่ มี
ประสบการณ์และความคาดหวังด้านการเปลี่ยนแปลงผู้นา ดังนั้น การไม่วางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ในอนาคตเป็ น สาเหตุที่ทาให้ องค์การก้าวสู่ ความตกต่า ดังที่ Sum Total (2016) กล่ าวว่าการวาง
แผนการสืบทอดตาแหน่งเป็นการจัดการความเสี่ยงผ่านกระบวนการสร้างความมั่นใจและการสร้าง
ความต่อเนื่องในทุกระดับขององค์ก าร ซึ่งความเสี่ยงจากการขาดบุคคลที่มีความสาคัญไม่ว่าจะเป็น
จากการเกษียณอายุราชการหรือการลาออก จะทาให้องค์การประสบปัญหาในการดาเนินงานได้
3. การประกันภัยและข้อมูล ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาของที่ปรึกษาด้าน
สุขภาพและการคุ้มครอง Punter Southall Health and Protection Consulting (PSHPC) พบว่า
นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนในสหราชอาณาจักรต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 9.36 ล้านยูโรใน
จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าประมาณ 15.6% ของ
นายจ้างไม่มีความรู้ในด้านการให้ ข้อมูลที่ถูกต้องกับบริษัทประกันภัย ดังนั้น นายจ้างต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายจานวนมากจากการถูกปฏิเสธการเบิกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ดังที่ Niehaus (2016)
กล่าวว่า องค์การควรพิจารณาและให้ความสาคัญกับกรณีที่มี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ
พยายามควบคุ ม การใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า ว โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล และกฎระเบี ย บของการประกั น ภั ย
อย่างถี่ถ้วน
4. จริยธรรมและพฤติกรรม ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีบริษัทจานวน
มากทาผิดกฎหรือข้อบังคับ และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การกระทาผิดดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากการมี
พฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลาบากที่สุดในการแก้ไขหรือกอบกู้ความน่าเชื่อถือกลับมา
ดังที่ Baker et al. (1999) กล่าวว่า ความเสียหายทางจริยธรรมก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการใน
องค์การ
5. การสู ญหายและถูกละเมิดทรั พย์สินทางปัญญา ถือเป็นความเสี่ ยงเนื่องจากข้อมูลของ
ลูกค้าสูญหายหรือถูกละเมิดไป ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจ KPMG กล่าวว่า จากปี 2010
ถึงปี 2012 ปั ญหาดัง กล่ าวสู งขึ้ น 40 % โดยข้อ มูล ของลู กค้า ถือเป็ นข้อ มูล ที่ มีความอ่อ นไหวและ
ยากลาบากอย่างยิ่งในการกู้คืน จึงเป็นสาเหตุในการบั่นทอนความน่าเชื่อถือขององค์การ และอาจถูก
เรียกร้องค่าชดเชยได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการที่บางประเทศมุ่งเน้นเพียงแค่ความเข้มข้นของ
กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเท่ า นั้ น จึ ง ท าให้ ล ะเลยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายดั ง กล่ า ว
(Papageorgiadis & Sharmab, 2016)
6. การควบรวมและซื้อกิจการ ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการควบรวมและการซื้อกิจการมัก
มาควบคู่กับปัญหาของคนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านที่ปรึกษามืออาชีพที่มี
ทุนมนุษย์สูง ดังนั้น ปัญหาที่จะตามมาคือ การจัดการกับพนักงานที่มีอยู่แล้วและความเสี่ยงในการจ่าย
ค่าชดเชยให้กับพนักงานที่ไม่ต้องการอยู่กับองค์การ ซึ่งสาเหตุสาคัญประการหนึ่งมาจากการเรียนรู้
และปรั บ ตัว ให้ เข้ากั บ วัฒ นธรรมองค์การ ดังที่ ชลธิช า ทิพย์ประทุม (2558) กล่ าวว่ า วัฒ นธรรม
องค์การจะถูกนามาเป็นบรรทัดฐานในการกาหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ดังนั้น หากองค์การ
ที่ถูกควบรวมหรือซื้อกิจการ ไม่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ ก็จะทาให้
เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในที่สุด
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7. กฎระเบียบและข้อบังคับ ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากผลการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาด้าน
การเงินและธุรกิจ Ernst & Young ในปี 2013 พบว่ามีองค์การเพียงแค่ 56% ที่ตระหนักถึงปัญหาการ
ติดสิ นบน โดยการตรวจสอบการฝ่าฝื นกฎระเบียบและข้อบังคับ มักใช้ต้นทุนจานวนมาก ซึ่ง หาก
องค์การไม่มีการป้องกันปัญหาการติดสินบนในเบื้องต้นก็จะนาไปสู่ความเสี่ยงในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Ostgaard & Andreas (2015) ที่พบว่า กฎระเบียบและข้อบังคับที่ถูกกาหนดโดย
รัฐบาลอาจไม่เพียงพอกับการรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์การ ดังนั้น องค์การควรพัฒนาวิธีการที่
ใช้รับมือกับความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกิดขึ้น
8. ห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการที่ห่วงโซ่อุปทานที่มีขนาดใหญ่เกินไปอาจทา
ให้ยากต่อการจัดการและควบคุม ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของบริษัท Apple ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ได้ขยายการผลิตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา ทาให้สินค้ามีการผลิตขึ้นจากแรงงานที่ถูก
ใช้งานเยี่ยงทาสในบางประเทศ ดังที่ Cheng & Chen (2016) กล่าวว่า ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานมี
สาเหตุสาคัญมาจากความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านอานาจและการเอา
เปรียบระหว่างคู่ค้า
จากที่กล่ าวมาจะเห็ น ได้ว่า ความเสี่ ยงทั้ง 8 รูปแบบ ล้ วนมีความเกี่ยวข้องกับ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงแก้ไข ดังนั้นส่วนงานดังกล่าวต้อง
ดาเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
ประการที่ส อง จะเห็ น ได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีส่ว นเกี่ย วข้องกับความเสี่ ยงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดังที่ Becker & Smidt (2016) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาท
ในการแก้ไขสถานการณ์ความเสี่ยงและสร้างความตระหนักถึงปัญหาทีเ่ ป็นความเสี่ยงสาหรับองค์การ
Erven (2012) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จในการจัดการความ
เสี่ ย ง โดยเฉพาะกลุ่ ม พนั ก งานที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ หากองค์ ก ารให้ ก ารยอมรั บ และชื่ น ชม
ความสามารถของพนักงาน พนั กงานจะตอบสนององค์การด้วยความทุ่มเทและจงรักภักดี ดังนั้น
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการความเสี่ยง 2 ประการ คือ
1. เมื่อคนเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง เช่น เมื่อองค์การต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
พนักงาน พนักงานไม่มีระเบียบวินัย พนักงานปฏิเสธที่จะรับผิดชอบงานเพิ่มเติม หรือพนักงานที่อยู่ใน
ตาแหน่งสาคัญลาออกจากงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึง
ต้องแสดงหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงดั งกล่าว เช่น การวางแผนกาลังคน (Workforce planning)
หรือ การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession planning) เป็นต้น
2. เมื่อคนเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดการความเสี่ยง เช่น พนักงานที่สามารถใช้ความเฉลียว
ฉลาดของตนเองในการแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้ พนักงานที่มีความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ พนักงานที่สามารถออกแบบการทางานตนเองเพื่อลดความล่าช้าและทาให้การทางานรวดเร็ว
ขึ้น หรือพนักงานที่ชักจูงเพื่อนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมทางานในองค์การ ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ต้องให้พนักงานดังกล่าวมีบทบาทสาคัญในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น ให้พนักงานร่วม
วางแผนการจัดการความเสี่ยง หรือจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง
ระหว่างหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นในองค์การ เป็นต้น
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ซึ่งจากความเสี่ย งทั้ง 8 รู ปแบบที่กล่ าวไปข้างต้น สามารถชี้ให้เห็นถึง เหตุผลสาคัญที่ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ตลอดจนวิธีการจัดการความเสี่ยง แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ลาดับ
1

2

3

รูปแบบ
เหตุผลที่ HR
ของความเสี่ยง
ต้องให้ความสาคัญ
การขาดทักษะที่จาเป็น เนื่ อ งจาก ในอดี ต มี ก ารให้
ความส าคั ญ กั บ การวางแผน
กาลังคน แต่ในปัจจุบันควรมุ่ง
สู่การสร้างแผนอัตรากาลังเพื่อ
จัดการความเสี่ยงด้านกาลังคน
ในอนาคต
การวางแผนการสืบ
เนื่องจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ทอดตาแหน่ง
มีบ ทบาทส าคัญ ในการพัฒ นา
ภาวะผู้นา โดยการจัดสรรเวลา
และงบประมาณใน
กระบวนการการสร้างผู้นาเพื่อ
ตอบสนองเหตุการณ์ในอนาคต
ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
สร้างแผนการสืบทอดตาแหน่ง
CEO และผู้บริหารระดับสูง
การประกันภัยและ
เพื่ อ ขจั ด ความเสี่ ยงในการส่ ง
ข้อมูล
มอบข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งกั บ
ภายนอก ต้ อ งแน่ ใ จว่ า ข้ อ มู ล
ของพนักงานมีความถูกต้องทั้ง
ด้ า นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและ
ข้ อ มู ล เ งิ น เ ดื อ น ซึ่ ง มี
ความสาคัญต่อการประเมินผล
กระทบต่าง ๆและการตัดสินใจ

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ควรจั ด รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ
วิ เ คราะห์ แ ละสร้ า งตั ว แบบ
เส้นทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านอัตรากาลังคนและบรรจุ
เป็ น ว า ระ ส าคั ญข อง กา ร
ดาเนินธุรกิจ
เมื่อมีการเตรียมแผนการสื บ
ทอดต าแหน่ ง แล้ ว ควรตั้ ง
กรรมการตรวจสอบ
กระบว นการจากภ ายใน
องค์ ก าร เพราะจะสามารถ
ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า มามี
บทบาทในการสร้างแผนการ
สืบทอดตาแหน่งร่วมกัน
ไม่ควรให้คาสัญญาที่องค์การ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ แ ล ะ
ตรวจสอบงานก่ อ นส่ ง มอบ
ให้กับผู้อื่น ตลอดจนปรับปรุง
ข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รูปแบบ
ของความเสี่ยง
จริยธรรมและ
พฤติกรรม

เหตุผลที่ HR
ต้องให้ความสาคัญ
อ ง ค์ ก า ร ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
พนักงานมีจริยธรรม และสร้าง
ความตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น
อั น น าไปสู่ ความเสื่ อ มเสี ย
ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก าร ท าให้
ส่ ง ผลเชิ ง ลบต่ อ กระบวนการ
สรรหา การธารงรักษาและการ
สร้างความผูกพันต่อองค์การ

5

การสูญหายและถูก
ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ฝ่ายฝึกอบรมต้องจัดอบรมให้
พนั ก งานทุ ก คนในองค์ ก าร
เพื่อให้มีความเข้าใจและยึดมั่น
ในหลั ก การการรั ก ษาความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
ทรัพย์สินทางปัญญา

6

การควบรวมและ
ซื้อกิจการ

ความท้าทายสุดท้ายในการทา
M&A คื อ ท า อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้
พนั ก งานใหม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
เที ย บเท่ า พนั ก งานปั จ จุ บั น
ได้รับการฝึกอบรมเท่าเทียมกัน
ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
ซ้ า ซ้ อ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ผลักดันการสรรหาพนักงานมา
ท ด แ ท น ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง
ค่าชดเชยจากการถูกพนักงาน
เก่าฟ้องร้อง

ลาดับ
4

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
องค์การ เพื่อจัด ทาข้อบังคับ
และบทลงโทษ ตลอดจนแจ้ง
เตือนไปยังพนักงานทุกระดับ
และในกรณีที่เกิดการกระทา
ผิ ด จริ ยธ ร รม บทล งโ ท ษ
ดังกล่าวต้องนามาใช้จริงไม่ว่า
ผู้ ก ระท าจะเป็ น พนั ก งาน
ระดับใดก็ตาม
ให้ความรู้กับผู้จัดการตามสาย
งานในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
ของข้ อ มู ล ส าคั ญ ตลอดจน
สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารให้
ตระหนักถึงเรื่องความลับและ
ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
และส่งเสริมให้มีการใช้รหัสใน
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์
ที่ผ่านมาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มั ก ไ ม่ ไ ด้ รั บ เ ชิ ญ เ ข้ า ไ ป มี
บทบาทในการ M & A ซึ่งใน
ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง แ ล้ ว ฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทั้งในด้าน
ผลประโยชน์ ร่ ว มวางแผน
การเข้ามาทางานร่วมกันของ
พนักงานใหม่ให้คาปรึกษากับ
ผู้จัดการฝ่ ายต่าง ๆ และเปิด
โอกาสให้มีการสื่อสารระหว่าง
กันอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลาดับ
7

8

รูปแบบ
ของความเสี่ยง
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

เหตุผลที่ HR
ต้องให้ความสาคัญ
ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งทบทวนและ
ต ร ว จ ส อ บ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์ ก าร โดยพิ จ ารณา
ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จริ ย ธรรมองค์ ก าร เพื่ อ ให้
พนั ก งานทุ ก คนเกิ ด การรั บ รู้
และตระหนักถึงสาเหตุที่ทาให้
เกิดความเสี่ยงและผลที่เกิดขึ้น

ห่วงโซ่อุปทาน

ข้ อ มู ลข่ า ว ส า รด้ า นล บ ถู ก
แพร่กระจายในอินเตอร์เน็ตได้
ง่ า ย เ รื่ อ ง อื้ อ ฉ า ว ต่ า ง ๆ
สามารถส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ
ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก าร ดั ง นั้ น
เรื่องอื้อฉาว ต่าง ๆ สามารถ
ส่ ง ผลด้ า นลบต่ อ ภาพลั ก ษณ์
และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
ตลอดจนการดึ ง ดู ด คนเก่ ง ให้
เข้ามาในองค์การ

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
องค์การต้องมั่นใจว่า
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
และต้องสร้างการรับรู้และ
การตระหนักแก่พนักงาน
อนึ่งหากมีการปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์การ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง
ให้พนักงานทุกระดับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับรู้ และให้
ข้อเสนอแนะได้ เนื่องจากเป็น
ผู้ถูกบังคับใช้โดยตรง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรริเริ่ม
โครงการ โดยการนาองค์การ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนและมาให้
ค าแนะน าและตรวจสอบ
กระบวนการจ้างงาน การรับ
สมัครงาน และการจัดสถานที่
ให้เหมาะสมต่อการทางาน

ที่มา: (Jacobs, 2013)
จากวิธีการจัดการความเสี่ยงตามตารางที่ 1 Erven (2012) แนะนาว่าประสิทธิภาพของการ
จัดการความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขึ้นอยู่กับทักษะสาคัญบางประการของผู้จัดการ
ประเด็นที่สาคัญที่สุด คือ ภาวะผู้นา การสื่อสาร การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ การจัดการความ
ขัดแย้ง และการประเมินผล เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้พนักงานที่มีบทบาทในการจัดการความ
เสี่ยงเกิดความมั่นใจและคงอยู่ในองค์การ ดังที่ Potkány (2008) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความส าคัญในการเพิ่มฐานความรู้ ของพนักงานขับรถขนส่ ง โดยเฉพาะพนักงานจ้างเหมาช่ว ง
(Outsource) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Oborilováa et al (2015) ที่พบว่า ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการขนส่งในสาธารณรัฐเชค เกิดจากปัญหา พนักงาน
ขับรถขาดทักษะที่จาเป็น
ในบริบทขององค์การในประเทศไทย พบว่า ความเสี่ยงทั้ง 8 ประการ ถือเป็นเรื่องสาคัญที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องวางแผนจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ตัวอย่างเช่น บริษัท
Alliance Global Assistant (Thailand) จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรับประกันการเดินทางและ
มีเงินหมุนเวียนในหลายฝ่ายงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงโดยกาหนดให้
พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทางานและสถานที่ทางาน และ
เรื่องจรรยาบรรณในการทางาน เพื่อปลูกฝังให้พนั กงานเกิดความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงทั้งด้าน
กายภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม และบริษัท Schneider (Thailand) จากัด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
มีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงด้านการคลาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ (Critical skill shortage)
โดยการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อให้ชุดความรู้ (Skill set) ที่จาเป็นถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานคนอื่น
เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีหากพนักงานที่มีทักษะที่จาเป็นลาออก องค์การยังสามารถดาเนินการต่อไป
ได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากการไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะที่จาเป็นมาทดแทนได้
จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสาคัญในมิติการจัดการความ
เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นองค์การในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม
อนึ่ง การวางแผนจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จาเป็นต้องเกิดจากการร่วมมือ
กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่ต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการความเสี่ยง และ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีทักษะที่จาเป็นหลายประการเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรง
ทั้งที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงแก้ไข
สรุป
ความเสี่ยงถือเป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
หน้ าที่ขององค์การ คือ การรั บ มือเมื่อความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากความเสี่ ยงจะนามาสู่ ความ
เสียหายหลายประการ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงได้ พัฒนามาเป็นฟังก์ชั่นหลักในการดาเนินงาน
ของทุกองค์การ เพื่อจัดการและควบคุมสภาวะความเสี่ยงที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสีย โดยเฉพาะ
การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความเสี่ยงจึงมีความ
เกี่ยวข้องกันโดยตรง
องค์ ก ารในปั จ จุ บั น ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ กกระบวนการของการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ และส่วนใหญ่มักเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงสาเหตุและเชิงแก้ไข ซึ่งพบความ
เสี่ยงใน 8 รูปแบบ ได้แก่ การขาดทักษะที่จาเป็น การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง การประกันภัย
และข้อมูล จริยธรรมและพฤติกรรม การสูญหายและถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การควบรวมและ
ซื้อกิจการ กฎระเบียบและข้อบังคับ และห่วงโซ่อุปทาน โดยความเสี่ยงทั้งหมดนี้ต้องได้รับการวางแผน
จัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นกุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยง โดยมีบทบาท
สาคัญ 2 ประการ คือ เมื่อคนเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยง เช่น เมื่อองค์การต้องเผชิญกับปัญหาการ
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ขาดแคลนพนักงาน และเมื่อคนเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดการความเสี่ยง เช่น พนักงานที่สามารถใช้
ความเฉลียวฉลาดของตนเองในการแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิด
ดังนั้ น ประสิ ทธิภ าพของการจัดการความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขึ้นอยู่กับ
ทักษะสาคัญบางประการของผู้จัดการ ได้แก่ ภาวะผู้นา การสื่อสาร การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ
การจัดการความขัดแย้ง และการประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยง
ต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่ต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
จัดการความเสี่ยง และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรง ผ่านกระบวนการ
กาหนดนโยบาย กลยุ ทธ์ และวิธีการจั ดการความเสี่ ยงที่เป็นรูปธรรมร่ว มกัน ตลอดจนถ่ายทอด
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การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
USING COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING
TO DEVELOP HIGHER ORDER THINKING SKILLS
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมิได้มุมงเน้นให้เพียงผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้แตม
เพียงในด้านเนื้อหาเทมานั้น แตมยังมุมงเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ตมาง ๆ เชมน ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดอยมางมีวิจารณญาณ เป็นต้น และแนวทางการจัดการ
เรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 มุม ง เน้ น ให้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข้ า มาใช้ ใ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้ น จึงมีเครื่องมือตมาง ๆ บนเครือขมายอินเทอร์เน็ตที่สามารถ
นามาใช้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งการใช้เครื่องมือตมาง ๆ เหลมานี้จะอยูมในรูปแบบของคอมพิวเตอร์
สนั บ สนุ น การเรีย นรม ว มกัน ในบทความนี้ มี จุด มุมงหมายเพื่ อน าเสนอการประยุ กต์ ใช้ค อมพิ ว เตอร์
สนั บ สนุ น การเรีย นรมวมกัน ในการพัฒ นาการเรียนการสอนที่มุมงสมงเสริมให้ เกิดทั กษะการคิดขั้นสู ง
โดยการการใช้งานคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน สามารถใช้รมวมกับเทคนิคการอภิปรายใน
รูปแบบตมาง ๆ เชมน เทคนิคการระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะชมวยลดเวลา
ในการทางาน กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นออกมามากขึ้น นาไปสูมการเสริมสร้างทักษะการคิด
ขั้นสูงในตัวผู้เรียนตมอไป
ABSTRACT
Nowadays the instruction does not only focus on learners’ achievement in
learning objectives or in terms of contents, but also focuses on the learners' higherorder thinking skills such as creative thinking skills, problem solving skills, and critical
thinking skills. Moreover, the 21st century trend aims to use more Information and
Communication Technology (ICT) in learning management in. Therefore, a number of
tools on Internet is used to enhance the students' higher-order thinking skills. These
tools are called Computer-Supported Collaborative learning (CSCL). This paper
presents the use of computer-supported collaborative learning in enhancing higherorder thinking skills. Such as CSCL used with brainstorming technique in group
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discussion. CSCL enhance student for more opinion, reducing the time for
brainstorming and enhancing higher-order thinking skills.
คาสาคัญ
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ทักษะการคิดขั้นสูง
Keywords
Computer-Supported collaborative learning, higher order thinking skills
บทนา
ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่มนุษย์จาเป็นต้องมี การคิดเกิดจากพัฒนาการทางสมองซึ่งจะมีอยูมใน
เฉพาะสัตว์ชั้นสูงเทมานั้น การคิดจะชมวยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นมนุษย์ซึ่งได้ชื่อวมาเป็นสัตว์
ประเสริฐ เป็นสัตว์ชั้นสูง จึงต้องมีการใช้ทักษะการคิดในการดารงชีวิตอยูมเสมอ จึงทาให้มนุษย์สามารถ
ดารงชีวิตอยูมได้ และสร้างสรรค์สิ่งตมาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองมาตลอด ตั้งแตมยุคกมอน
ประวัติศาสตร์ มนุษย์จะพยายามคิดหาวิธีการ หรือภาษาในการสื่อสาร การคิดเพื่อการดารงชีวิต
การหาอาหาร การเอาตัว รอดจากสั ตว์ร้ายตมาง ๆ จนมาถึงปั จ จุบั น ที่มี ความก้ าวหน้ าทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งเหลมานี้ล้วนเกิดมาจากการคิดของมนุษย์ทั้งสิ้น ตามแนวคิดของบลูมนั้น
เราสามารถแบมงทักษะการคิดออกได้เป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นฐาน เชมน การรู้จา การเข้าใจ การนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และทักษะการคิดขั้นสูง เชมน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินคมา และ
การสร้างองค์ความรู้ใหมม ดังนั้ นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เราจึงมิได้เน้นให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุป ระสงค์การเรียนรู้ในเชิงเนื้อหา ให้ผู้เรียนจดจา เข้าใจ หรือนาไปใช้เทมานั้น แตมการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องมุมงเน้นให้ผู้เรียนวสามารถวิเคราะห์ จนถึงสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ขึ้นมา
ใหมมได้
ในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่การติดตมอสื่อสารสามารถทาได้อยมางสะดวกรวดเร็ว เราสามารถใช้
เครื่องมือหรือแหลมงทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยูมบนเครือขมายอินเทอร์เน็ตได้ ส ะดวกรวดเร็ว เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมารวมเข้าไว้ด้วยกันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เราสามารถเข้าถึงข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ตได้จากสื่อที่หลากหลาย เชมน คอมพิวเตอร์สมวนบุคคล โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ท
โฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งอุปกรณ์เหลมานี้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สวนทางกับราคาที่ถูกลง ดังนั้นเราจึงควร
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหลมานี้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดขั้นสู งขึ้น โดยใช้เครื่องมือตมางๆที่มีให้ บริการอยูมบนเครือขมายอินเทอร์เน็ต เราสามารถเรียก
เครื่ อ งมื อ ตม า ง ๆ เหลม า นี้ วม า คอมพิ ว เตอร์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรม ว มกั น (Computer-Supported
Collaborative learning) หรือเรียกให้สั้นลงวมา CSCL
คอมพิ ว เตอร์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรม ว มกั น เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ สม งเสริม ให้ กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลขมาวสาร
ความคิดเห็นตมางๆเพื่อหาข้อสรุปหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ขึ้นมาใหมม
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ในบทความนี้จะมุม งเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงตัวอยมางของเครื่องมือในคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ที่สามารถใช้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตมอไป
ทักษะการคิดขั้นสูง
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการนาข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ ไปเชื่อมโยงกับข้อมูล
หรือประสบการณ์เดิมเพื่อสร้างความหมายให้แกมตน (ทิศนา แขมมณี, 2554) และ นิคม ปิยมโนชา
(2547) ได้ให้ ความหมายของการคิดไว้วมา เป็นพฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการทางานของ
สมอง ในการรวบรวมจัดระบบข้อมูลและประสบการณ์ตมาง ๆ ทาให้เกิดเป็นรูปรมางหรือมโนภาพที่เป็น
เรื่องราวขึ้นในใจ และสื่อสารออกมาโดยใช้คาพูดหรือแสดงออก ดังนั้นเราอาจสรุปความหมายของ
การคิดได้วมา การคิดเป็นกระบวนการที่อยูมในสมองของมนุษย์ ซึ่งเปิดขึ้นอยูมตลอดเวลา โดยธรรมชาติ
สมองจะประมวลความรู้อันเกิดจากการสะสมความรู้ ประสบการณ์ตมาง ๆ เชื่องโยงเข้าด้วยกันและ
ประมวลผลออกมา เราแบมงลักษณะของการคิดออกเป็น 2 ระดับ (ปิยะพงศ์ โชติพันธ์, 2556) คือ
ทัก ษะการคิดขั้ น พื้ น ฐาน (Basic Skills) และทั กษะการคิ ดขั้น สู ง (Higher-order Thinking Skills)
หากเราเปรียบเทียบทักษะการคิดทั้ง 2 ประเภทตามลาดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของเบนจามิน
บลูม (Bloom's Taxonomy) ที่ได้แบมงลาดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยไว้ 6 ระดับ ได้แกม 1) ขั้นการ
รู้จา 2) ขั้นความเข้าใจ 3) ขั้นการนาไปใช้ 4) ขั้นการวิเคราะห์ 5) ขั้นการสังเคราะห์ และ 6) ขั้นการ
ประเมินคมา เราจัดวมา ขั้นการรู้จา ขั้นความเข้าใจ และขั้นการนาไปใช้นั้น เป็นทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
เพราะเป็ น การน าความรู้ ไปใช้ แบบตายตั ว สม ว นขั้น การวิเคราะห์ ขั้ น การสั งเคราะห์ และขั้ นการ
ประเมินคมา เราจัดวมาเป็นทักษะการคิดขั้นสูง เพราะเป็นการคิดในระดับที่สามารถสร้างองค์ความรู้
ขึ้น มาใหมมได้ ดังนั้ น การจัดการเรีย นการสอน ผู้ สอนจึงควรออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
มุมงเน้นให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตั้งแตมขั้นการวิเคราะห์ขึ้นไป จึงจะถือได้วมาผู้สอนสามารถ
สอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงขึ้นได้ อยมางไรก็ตาม การที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะการคิดขั้นสูงขึ้น
ได้นั้น ผู้สอนจาเป็นต้องฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานให้แมมนยา และมีประสบการณ์มากพอ
จึงสามารถเชื่อมโยงไปสูมทักษะการคิดขั้นสูงได้ ซึ่งในปัจจุบันเราพบวมานักศึกษาในระดับอุ ดมศึกษา
บางสม ว นขาดทั กษะการวิเคราะห์ รวมไปถึงทั กษะการสั งเคราะห์ ข้อ มูล ตม าง ๆ ซึ่งเกิดจากการจั ด
การเรียนรู้ที่เน้นการถมายทอดพาะตัวเนื้อหา (ปิยะพงศ์ โชติพันธ์, 2556)
นอกจากนี้ ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง ยั ง มี ลั ก ษณะการคิ ด อื่ น ๆ อี ก เชม น การคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creative Thinking) หมายถึง การคิดในทางที่ทาให้ดีขึ้น หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใหมม ที่มีลักษณะใหมม
แตกตม า งไปจากเดิ ม และเป็ น ความคิ ด ต้ น แบบที่ ใช้ ก ารได้ จ ริ ง ได้ ผ ลดี ก วม า ของเดิ ม และมี ค วาม
สมเหตุสมผลคนทั่วไปยอมรับได้ (ทิศนา แขมมณี, 2554) จากความหมายของ ทิศนา แขมมณี ที่ ได้
กลมาวมานี้ทาให้นึกถึงคาพูดของอัลเบิร์ด ไอสไตน์ ที่กลมาวไว้วมา “จินตนาการสาคัญมากกวมาความรู้ ”
เพราะการมีจินตนาการจะทาให้เราสามารถนาความรู้ที่บางครั้งมีความเป็นนามธรรมสูง ให้สามารถ
แปรเปลี่ยนองค์ความรู้นั้นให้เป็นรูปธรรมและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทาให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ
ความเป็น นวัตกรที่จะไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์นี้เอง
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ทั กษะการคิด ขั้น สู งอี กลั กษณะหนึ่ งที่ มีค วามส าคัญ มากในยุ คปั จจุบั น ซึ่ งเป็ น ยุค ข้อ มู ล
ขมาวสารรอบตัวนั่นก็คือ ทักษะการคิดอยมางมีวิ จารณญาณ (Critical Thinking) เป็นกระบวนการคิด
ที่มุมงหวังให้ไตรมตรองเพื่อให้ได้คาตอบที่ดีที่สุด และเป็นกระบวนการคิดที่ทาให้คนเราสามารถแยกแยะ
ข้อเท็จจริง อันหมายถึงข้อมูลที่เป็นเท็จ และข้อมูลที่เป็นความจริง รวมถึงข้อมูลที่เป็นลักษณะของ
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้ อมูลกับสมวนที่เป็นเนื้อหาออกจากกันได้ ในปัจจุบันที่มีข้อมูลขมาวสารเกิดขึ้น
อยมางมากมาย อาจทาให้บุคคลได้รับข้อมูลขมาวสารที่ขาดความนมาเชื่อถือจากสื่อตมาง ๆ เราจึงควรมี
ทักษะการคิดอยม างมี วิจ ารณฐาณเพื่ อแยกแยะ ตรวจสอบ และเลื อกรับ ข้อมูล ขมาวสารจากสื่ อที่ มี
ความนมาเชื่อถือ ทักษะการคิดอยมางมีวิจารณญาณนี้จึงนาไปสูมทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ประเภท
หนึ่ ง คื อ ทั ก ษะการรู้ เทม า ทั น สื่ อ (Media Literacy) ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค รู ผู้ ส อนทั้ ง หลายควรให้
ความสาคัญและพัฒนาทักษะการรู้เทมาทันสื่อนี้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนให้ได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน
ในการเสพย์สื่อ และสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นที่แอบแฝงเข้ามาได้
ทักษะการคิดขั้นสูงอีกลักษณะหนึ่งที่มีความสาคัญคือ ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem
Solving Skills) เป็นขั้นตอนกระบวนการคิดหาทางออกในการแก้ปัญหาอยมางเป็นระบบ หรือนาเอา
แนวทางการแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์มาใช้ โดยมีลาดับขั้นดังตมอไปนี้ 1) การระบุปัญหา
2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน 4) การสรุปผล และ 5) การอภิปรายผล
ดั ง นั้ น เราจึ ง สามารถทั ก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หานี้ ได้ อี ก อยม า งหนึ่ ง วม า ทั ก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หาเชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Problem Solving Skills) การที่ ผู้ เรี ย นของเรามี ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา
ลักษณะนี้ จะทาให้ผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอยมางเป็นระบบ มีขั้นตอนและวิธีการอยมางนักวิทยาศาสตร์
ไมมใช้วิธีการลองผิดลองถูก ชมวยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
จากที่กลมาวมาทั้งหมดจะเห็นได้วมาทักษะการคิดขั้นสูงมีความสาคัญอยมางยิ่งในการดาเนิน
ชีวิต และการทางานให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ผู้สอนจึงควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุมงเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงลักษณะตมาง ๆ โดยสอดแทรกทักษะการคิดขั้นสูงเหลมานี้
เข้าไปในรายวิช า ทั้งนี้จ ะสอดแทรกได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยูมกับลักษณะเนื้อหาของรายวิช าที่จัด
การเรียนการสอนด้วย โดยกิจกรรมควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
กับเพื่อนรมวมชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้ในห้องเรียนให้สามารถนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาชมวยในด้านการจัดการเรียน
การสอนอยมางมากมาย ซึ่งเราสามารถสรุปแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
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1. ใช้เป็นแหลมงทรัพยากรการเรียนรู้

ภาพที่ 1 edltv.thai.net
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.edltv.thai.net
เราคงไมมอาจปฏิเสธไมมได้วมาแหลมงทรัพยากรการเรียนรู้ที่สาคัญมากที่สุดในตอนนี้คือ
ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือขมายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไมมวมาจะเป็นรูปแบบที่เข้าถึง
งมายที่สุดก็คือข้อมูลที่อยูมในรูปแบบของเอกสาร (.doc, .pdf ฯลฯ) หรือรูปภาพภาพ ซึ่งสามารถแบมง
ออกได้เป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งผู้สอนสามารถดูแบบออนไลน์ หรือโหลด
น ามาเก็ บ ไว้ ได้ โดยมี เว็ บ ไซด์ ที่ ให้ บ ริ ก ารวิดี โ อที่ ใหญม ที่ สุ ด ในโลกได้ แ กม youtube ซึ่ งมี ค ลิ ป วิดี โ อ
มากมายที่ ส ามารถน ามาใช้ ป ระกอบกิ จ กรรมการเรีย นการสอนได้ หรือ แม้ แ ตมค ลิ ป วิดีโอที่ ผู้ ส อน
สามารถโหลดมาดูเพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง เชมน EDLTV หรือโทรทัศน์ครู
เป็นต้น
2. เครื่องมือในการบริหารจัดการชั้นเรียน
สิ่งหนึ่งที่ขาดไมมได้ในการจัดการเรียนการสอนผมานเครือขมายอินเทอร์เน็ต (E-Learning)
คือระบบบริห ารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ซึ่งในอดีตเรามีซอฟแวร์
LMS ที่ใช้งานกันอยมางแพรมหลาย เชมน Moodle Blackboard ฯลฯ ซึ่งอาจมีคมาใช้จมายและการติดตั้งที่ยาก
แตมในปัจจุบันได้เกิดเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งค์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
ทุกเวลาทาให้เกิด Social LMS เกิดขึ้น เชมน Schoology Edmodo ฯลฯ ซึ่งใช้งานได้งมายกวมา และไมม
มีคมาใช้จมาย ตัวระบบบริหารจัดการเรียนรู้นี้จะชมวยให้ผู้สอนควบคุมชั้นเรียน กาหนดปฏิทิน การเรียน
การสอน สร้ างกิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ การสร้างแบบฝึ กหั ด ตลอดจนบั นทึ กคะแนนเพื่ อ
ประเมินผลการเรียนผมานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ได้ในที่เดียว
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ภาพที่ 2 Social LMS: www.schoology.com
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.schoology.com
3. เครื่องมือในการติดตมอสื่อสาร
การจั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น นั บ วม าสะดวกมากขึ้ น เพราะผู้ ส อนกั บ ผู้ เรีย น
สามารถติดตมอสื่อสารกันผมานเครื่องมือตมาง ๆ บนเครือขมายอินเทอร์เน็ตได้อยมางมากมายเชมน E-mail,
Chat, Video Call เป็นต้น
4. เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนผม านเครือ ขม า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ควรให้ ผู้ เรี ย นได้ ท า
กิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ด้ ว ยเครื่อ งมื อ ตมาง ๆ เชม น กระดานสนทนา (Webboard) หรือการใช้
เทคนิคการระดมสมองโดยใช้แผนผังความคิดแบบออนไลน์เข้ามาชมวย การทากิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยเครื่องมือตมาง ๆ จะชมวยกระตุ้นให้ผู้เรียนที่ขี้อาย ไมมกล้าแสดงออก หรือไมมอยากมีสมวนรมวม
เข้ามารมวมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น (Palacheewa et al., 2012)

252

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

ภาพที่ 3 แผนที่ความคิดแบบออนไลน์ www.bubbl.us
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.bubbl.us
การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
จากที่ได้กลมาวมาในสม วนที่แล้ว ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอน เราจะพบวมารูปแบบหนึ่งของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอนคือการใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีแนวทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุมม คอนสตรั๊คติวิสม์ ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น เมื่ อ ผู้ เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น จะท าให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั น ขึ้ น
ระหวมางนี้ ผู้ เรี ย นจะได้ รับ ประสบการณ์ ใหมมจากนั้น ผู้ เรียนจะเชื่อมโยงประสบการณ์ ใหมมนี้ เข้ากั บ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยูมเพื่อปรับเหมาะและสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหมม แนวคิดนี้เองที่เป็นรากฐาน
ที่ ท าให้ เกิ ด การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการจั ด การเรี ย นการสอนในรูป แบบ
คอมพิ วเตอร์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรม ว มกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ ใจทิ พย์ ณ สงขลา (2550)
ที่ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ไว้วมา คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียน
รมวมกันเกิดจากแนวทางการเรียนรู้แบบคอนสตรั๊คติวิสม์ ที่เน้นสร้างความรู้จากสังคม โดยให้ผู้เรียน
ได้ปรับเหมาะและสร้างความรู้ด้วยตนเอง และเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ
ในสถานการณ์ จ ริง และสอดคล้องกับ ปราวีณ ยา สุว รรณณั ฐโชติ (2552) ที่ ได้ให้ ความหมายของ
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันไว้วมาเป็นเทคโนโลยีที่ชมวยให้ผู้เรียนพบปะและทางานรมวมกันได้
ทุกที่ทุกเวลาด้วยการสื่อสารผมานคอมพิวเตอร์ซึ่ง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางการเรียนรู้รมวมกัน (Collaborative Learning)
จากที่ ได้ ก ลม า วมาเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรม ว มกั น นั้ น จะเห็ น ได้ วม า
คอมพิ ว เตอร์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรม ว มกั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ชม ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ พ บปะแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และทางานรมวมกัน ดังนั้นเราจะพบวมา จะต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้น
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ซึ่ง Palacheewa et al. (2012) ได้เสนอแนวทางของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ไว้ 3 ขั้นตอนดังภาพที่ 4 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน

1.ผู้สอนมอบหมายภาระงานซึ่ง
เป็นงานเดี่ยวให้แกมผู้เรียน

2. ให้ผู้เรียนทากิจกรรมกลุมม
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น
เพื่อหาคาตอบ

3. ลงข้ อ สรุ ป เพื่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้ใหมม

ภาพที่ 4 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน
จากภาพที่ 4 สามารถอธิบ ายได้ วมาขั้น ตอนในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ด้ วยคอมพิ ว เตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน จะเริ่มจากการที่ผู้สอนมอบหมายงานซึ่งเป็นงานเดี่ยวให้ผู้เรียนไปศึกษา
ค้ น คว้ า จากนั้ น ผู้ เรี ย นจะกลั บ มาท ากิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดยท ากิ จ กรรมผม า นเครื่ อ งมื อ
ในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนรมวมกันลงข้อสรุปเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหมมตมอไป ซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะแทรก
อยูม ในขั้น ตอนการสอนรู ป แบบตมาง ๆ เชมน การเรียนแบบโครงงานเป็ น ฐาน เป็น ต้น (ประพรรธน์
พละชีวะ, 2555) และจากงานวิจัยของ Nilufar, Antonija and Warwick (2007) ยังพบวมาการใช้
คอมพิวเตอร์ส นับ สนุ น การเรียนรมวมกันจะชมวยกระตุ้น ความสนใจในตัวผู้เรียนให้ อยากสร้างสรรค์
ผลงานรมวมกับเพื่อรมวมชั้นเรียน สมารถทางานรมวมกันได้ทุกที่ทุกเวลา ชมวยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ตมาง ๆ เชมน ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการนาคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันไปใช้รมวมกับ เทคนิคการระดม
สมอง โดย Herrmann and Nolte (2010) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบูรณาการการเรียนรู้รมวมกัน และ
การระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในการประชุม
กลุม ม ยม อ ย โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ระดมสมองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเป็ น เครื่อ งมื อ ชนิ ด หนึ่ งในคอมพิ ว เตอร์
สนับสนุนการเรียนรมวมกัน โดยทาการทดลองกับกลุมมกลุมมนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการทางาน
รมวมกัน และเทคนิคการระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้วมา
การระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ชมวยให้การออกแบบของพวกเขาสาเร็จ โดยใช้
เวลาน้อยลงจากกิจกรรมในชั้นเรียนแบบเดิม ๆ เพราะการใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์นี้
จะประหยัดเวลากวมาการระดมสมองแบบเดิม และจากงานวิจัยของ ประพรรธน์ พละชีวะ (2555)
ที่ ได้ ใช้ เทคนิ คการโต้ แ ย้ งด้ว ยเครื่ องมือ โต้ แย้ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการเรียนแบบโครงงานเป็ น ฐาน
โดยให้ ผู้ เรีย นใช้เครื่องมือโต้ แย้ งอิเล็ กทรอนิกส์ ระหวมางการท ากิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภ ายใน
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กลุมมยมอย เพื่อพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันหรือกระบวนการควบคุมความคิดภายในตนเองของผู้เรียน
ในการวางแผน ตรวจสอบ และประเมิน การท างานของตนเอง ซึ่ งจั ดวม าเป็ น ทั ก ษะการคิ ดขั้ น สู ง
ลั ก ษณะหนึ่ ง ผลการวิ จั ย พบวมา ทั ก ษะเมตาคอกนิ ชั น ภายหลั งการเรี ยนที่ ใช้ เทคนิ ค การโต้ แ ย้ ง
ด้วยเครื่องมือ โต้แย้ งอิเล็ กทรอนิ กส์ ในการเรียนแบบโครงงานเป็น ฐานสู งขึ้น กวมากมอนเรียนอยมาง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้วมา เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียน
รมวมกันรมวมกับแนวการสอนและเทคนิคการสอนตมาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียนได้
จากตัวอยมางงานวิจัยดังกลมาวจะพบวมา คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันจะถูกนาไปใช้
ในระหวมางกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะการทางานเป็นกลุมมยมอย โดยอาจใช้รมวมกับรูปแบบการ
เรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ดังภาพที่ 5
1. กระตุ้นความสนใจในตัวผู้เรียน 2. ทางานรมวมกันได้ทุกที่ทุกเวลา 3. ทักษะการแก้ปัญหา
4. ทักษะเมตาคอกนิชัน 5. ใช้เวลาในการระดมสมองน้อยกวมาเดิม

การคัดเลือก
หัวข้อ

การค้นคว้า
ข้อมูล

การจัดทา
ข้อเสนอ

การพัฒนา
โครงงาน

การจัดทา
รายงาน

การนาเสนอ
ผลงาน

การอภิปรายกลุมมยมอยด้วยเทคนิคการระดมสมองโดยใช้
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันด้วยเครื่องมือระดมสมอง
อิเล็กทรอนิกส์ stormboard.com

ภาพที่ 5 การใช้เทคนิคการระดมสมองด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันในการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน
จากภาพที่ 5 การเรีย นแบบโครงงานเป็ นฐานคือการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดชิ้นงาน โดยแบมงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 6 ขั้นตอน
ได้แกม 1) การคัดเลือกหัวข้อในการทาโครงงาน 2) การค้นคว้าข้อมูลประกอบการทาโครงงาน 3) การ
จัดทาข้อเสนอโครงงาน 4) การพัฒนาโครงงาน 5) การจัดทารูปเลมมรายงาน และ 6) การนาเสนอ
ผลงาน ซึ่งในแตมละขั้นตอนจะต้องมีกิจกรรมอภิปรายกลุมมยมอยเพื่อพัฒนาผลงานตามขั้นตอนตม าง ๆ
เชมน ในขั้นการพัฒ นาโครงงานที่ผู้เรียนจะต้องชมวยกันสร้างชิ้นงานตามที่ได้วางแผนไว้ ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนแตมละกลุมมได้รมวมกันอภิปรายเพื่อรายงานความก้าวหน้าหรือแก้ปัญหาที่เปิดขึ้นใน
ระหวมางการพัฒนาโครงงาน ดังนั้นในการอภิปรายกลุมมยมอย ผู้สอนอาจใช้เทคนิคการระดมสมองด้วย
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คอมพิ ว เตอร์ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรม ว มกัน ในรูป แบบของเครื่ องมื อ ระดมสมองอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เชม น
Stormboard.com ซึ่งเป็นกระดานสนทนาให้ผู้เรียนได้ใช้กระดาษโพสอิทแบบออนไลน์ ในการเสนอ
ความคิดเห็นซึ่งการใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะชมวยกระตุ้นความสนใจ ในตัวผู้เรียนให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางานรมวมกันได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไมมจาเป็นต้อง
ทากิจกรรมในชั้นเรียนตลอดเวลา ใช้เวลาในการระดมสมองน้อยกวมาเดิม สมงเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในการทางานเพิ่มพูน ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน ตรวจสอบ และประเมิน
การทางานของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันในตัวผู้เรียนแตมละคน
เครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน
เราสามารถจาแนกเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันโดยใช้มิติเวลาในการ
ติดตมอสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท (ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551) ได้แกม เครื่องมือแบบประสานเวลา เชมน
แชท วิดีโอคอลล์ (Skype, Hangout) ฯลฯ เครื่อ งมือ แบบไมม ประสานเวลา เชมน อี เมล์ เว็บ บอร์ด
ในสมวนนี้ผู้เขียนจะนาเสนอตัวอยมางเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกัน ที่สามารถใช้
เป็นพื้นที่ในการทากิจกรรมกลุมมยมอยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ดังตมอไปนี้

ภาพที่ 6 ตัวอยมางเครื่องมือรมวมคิดรมวมเขียน (GoogleDoc)
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ http://doc.google.com
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทาให้เกิดเครื่องมือรมวมคิดรมวมเขียนซึ่งจัดวมาเป็น
เครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างงานเอกสารรมวมกัน
โดยสามารถสร้ า งเอกสารผม า นทางเว็ บ เบราเซอร์ โ ดยไมม ต้ อ งพึ่ ง พาโปรแกรมออฟฟิ ศ แบบเดิ ม
นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถบันทึกการปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารในแตมละครั้งรวมถึงบันทึกชื่อ
ผู้ทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารในแตมละครั้งได้ด้วย จัดเป็นเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุน
การเรียนรมวมกันที่เปิดพื้นที่การทางานรมวมกันได้ทุกที่ทุกเวลา
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ภาพที่ 7 ตัวอยมางเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ (Stormboard.com)
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www.stormboard.com
การระดมสมองในชั้ น เรี ย นปกติอ าจท าได้ โดยการแจกกระดาษโพสอิท ส์ จากนั้น เขีย น
ความคิดของตนเองที่ต้องการนาเสนอแล้วนาไปติดไว้ที่กระดานเพื่อให้เพื่อนรมวมกลุมมได้อมานความ
คิดเห็น แตมเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะเหมือนกระดานออนไลน์ที่สามารถแปะ
กระดาษและพิมพ์ข้อความลงไปได้ทันทีจากนั้นสามารถแชร์กระดานให้ เพื่อนรมวมกลุม มได้รับทราบ
ความคิดของตนเอง โดยต้องไมมลืมกฎของการระดมสมองที่สาคัญที่สุดคือต้องการความคิดในปริมาณ
ที่มากที่สุดภายในเวลาที่จากัด และห้ามวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นในระหวมางที่ระดมความคิดเห็น

ภาพที่ 8 ตัวอยมางเครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ (createdebate.com)
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ www. createdebate.com
การโต้แย้งเป็นเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการกลุมมเพื่อค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดโดยสมาชิกในกลุมม
แตมละคนจะต้องนาเสนอข้อดีของความคิดเห็นที่ตนนาเสนอและชี้ให้เห็นจุดด้อยของความคิดเห็นของ
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เพื่อนที่มีความเห็นตมางกันโดยใช้ข้อมูล และสถิติที่นมาเชื่อถือมาหักล้างกัน เราสามารถใช้เครื่องมือใน
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันในการโต้แย้งเชมน อาจใช้เว็บบอร์ดในการเสนอความคิดเห็น
หรือเครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีห น้าตาคล้ายกับเว็บบอร์ดแตมมีฟัง ก์ชันในการกดให้ คะแนน
ความคิดเห็นที่มีผู้เห็นด้วย เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกความคิดเห็นที่ดีที่สุด
สรุป
ทักษะการคิดเป็นทักษะที่สาคัญ เพราะมนุษย์ต้องใช้การคิดในการดาเนินชีวิตประจาวัน
อยูม ตลอดเวลา ดังนั้ น การจั ดการเรี ยนรู้ในปัจจุบัน จึงมุมงเน้นให้ ผู้ เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง โดย
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ขึ้นมาใหมม และในปัจจุบัน
ผู้ส อนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
เครื่องมือตมางๆในลักษณะของคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปิดพื้นที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ขึ้นมาใหมม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สมงเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
คิดขั้นสูง โดยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรมวมกันสามารถประยุกต์ใช้รมวมกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เชมน การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน โดยจะแทรกอยูมในระหวมางการทากิจกรรม
กลุมมยมอย และสามารถใช้รมวมกับเทคนิคการสอนอยมางเทคนิคการระดมสมองหรือเทคนิคการโต้แย้งได้
อยมางมีประสิทธิภาพ
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โอกาสทางการตลาดและปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
THE MARKET OPPORTUNITIES AND CRITICAL SUCCESS FACTOR ANALYSIS
FOR BIOMASS POWER PLANT
ปิติพีร์ รวมเมฆ
Pitipee Ruammake
อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
ไฟฟ้าซึ่งเป็ น สาธารณูป โภคขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวันของ
ประเทศไทย มีแนวโน้มความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตและ
จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ภาครัฐต้องกาหนดนโยบายในการเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการอย่างเพียงพอ แต่การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่งต้องนาเข้าจากต่างประเทศและมีสภาวการณ์ที่ถูกคาดเดาว่าอาจจะเกิดการขาด
แคลนในอนาคต ทาให้ภาครัฐจึงมีมาตรการในการกาหนดแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ปี 2555 - 2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าฉบับนี้มีการกล่าวถึง
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นสาคัญ เมื่อ
พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วนั้น จะพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
มีการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นหลักในปริมาณมหาศาล แนวโน้มของการส่งเสริมธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุน นอกเหนือจากความน่าสนใจของ
ตัวธุรกิจที่กล่าวไปแล้วนั้น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลยังเป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายในการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการสร้างโอกาสที่สาคัญให้กับนักลงทุนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามทุกการ
ลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนจึงจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยละเอียด เช่น ความเสี่ยงของการดาเนินธุรกิจนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในด้านของราคาเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ความล่าช้าของโครงการ หรือผลกระทบจากชุมชนผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียงกับแหล่งที่ตั้งโรงงาน เป็นต้น ในการดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงควร
จะคานึงถึงปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จและช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ อันได้แก่ การเลือกทาเล
ที่ตั้งโครงการ ความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบ เทคโนโลยี ของโรงไฟฟ้า นโยบายของรัฐบาล
และการสนับสนุน และทีมงานทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องด้วย
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ABSTRACT
The electricity is the essential public utility of a daily life in Thailand. Trends
and demand use more energy consumption due to the growth of economic and
population, thus the government impose the policy for increasing power capacity
sufficient to meet demand. Nowadays, we inherited our current mainly fossil fuel
based power energy which has been imported from aboard and has been an energy
crisis in the future, consequently the government announced Power Development
Plan 2012 to 2030 (PDP2012). The PDP2012 mainly purposed of renewable energy
instead of fossil fuel energy. Thailand is predominantly an agricultural country and a
largest exporter of agricultural and food products. Trends of electrical production is
Biomass which is becoming increasingly popular as a source of energy for investors. In
addition to the attractiveness of Business itself, electronic generating from biomass is
also a business that government has an official policy support which opened significant
opportunities for the investors as well. However, all investments have risks, Investors
must intensively consider the elements and factors that are associated with the
production of electricity from biomass. For example, the risks that may have occurred
in fuel price fluctuations, the delays in implementation of project, or effects in
community residents near the factory. Consequently, in order to conduct the electrical
generating business from biomass should focuses on the key factors that will lead to
success and reduce risks, including the project location, the ability to manage raw
materials, power plant technology, government policies and support, and all parties
are involved.
คาสาคัญ
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ชีวมวล โอกาสทางการตลาด ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
Keywords
Power Plant, Biomass, Market Opportunity, Critical Success Factors
บทนา
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่า
เศรษฐกิจประเทศทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่น
ของภาคเอกชนที่ป รั บ ดีขึ้น และ ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการลงทุนของ
ภาครัฐที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในปี 2558 เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่ ากว่า 998,428 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของพลังงานไฟฟ้า ซึง่ ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าโดยพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงถึ ง

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

261

ร้อยละ 90 เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วนใหญ่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้เกิดปัญหาความมั่นคงด้าน
พลังงานของประเทศลดลงในขณะที่ประเทศมีแนวโน้มต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น ภาครัฐจึง
ได้ทาการกาหนดแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2555 - 2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
โดยแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าฉบับนี้มีการกล่าวถึงการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือ ก ปี 2555 - 2564 ที่มีความต้องการในการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก เพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่ง
พลังงานชีวมวลก็เป็นพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียนที่แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าฯ
ได้กาหนดเป้าหมายการนามาใช้ผลิตไฟฟ้าในปี 2564 มากกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่น โดยคิด
เป็นร้อยละ 39.5 ดังแสดงตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความต้องการพลังงานชีวมวลมากที่สุดใน
แผนการผลิ ต พลั ง งานทดแทนทั้ ง หมดที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ อย่ า งไรก็ ต าม กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ (2558) กล่ าวว่าจากการที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ การยอมรับและสนับสนุน
นโยบายในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นทุ กภาคส่วนของสังคม
นั้น ทาให้ไทยมีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่หลากหลาย เช่น
แสงอาทิตย์ ลม น้า ชีวมวล ขยะ หรือก๊าซชีวภาพ เป็นต้น แต่ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรจานวนมาก ส่งผลให้เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หรือชีวมวลออกมาจานวนมากตามไปด้วย การผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดย
ใช้พลังงานชีวมวลจึงมีสัดส่วนที่สูงกว่าการใช้พลังงานทดแทนประเภทอื่น และแนวโน้มของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้นยังสูงเพิ่มมากขึ้นในทุกปีอย่างต่อเนื่องด้วย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2558)
แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานชีวมวลจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนประเภทอื่นและมีแนวโน้มการผลิตที่สูงขึ้นก็ตาม แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2558) ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันนั้นกาลังการผลิตไฟฟ้าและการจัดพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ
ของไทยยังมีข้อจากัดบางประการ ตลอดจนมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ทาให้ภาครัฐจาต้องจัดทา
นโยบายในการดาเนินการด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนัก
ลงทุนที่มีความสนใจได้ทาธุรกิจการผลิตพลังงานเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้งาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่างๆอีกด้วย ซึ่งจาก
ข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆกาลังได้รับ
ความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการดาเนินการผลิตพลังงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น และแก้ปัญหาลดการนาเข้าพลังงานจากฟอสซิลจากต่างประเทศ
ตลอดจนเตรียมความพร้อ มสาหรับปัญหาการขาดแคลนพลังงานจากฟอสซิลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วย ทั้งนี้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ จะพบว่าประเทศไทยมี
กาลังในการผลิตสูง เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการทาการเกษตรในปริมาณมหาศาลอยู่แล้ว
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในการนามาวิเคราะห์แนวโน้มและ
โอกาสทางการตลาดในการลงทุนทาธุรกิจดังจะกล่าวต่อไป
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ตารางที่ 1 แสดงเป้าหมายของแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน
10 ปี แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง
ประเภทเชื้อเพลิง

เป้าหมายในปี 2564 (เมกะวัตต์)

ร้อยละ

ชีวมวล

3,630

39.5

แสงอาทิตย์

2,000

21.7

น้า

1,608

17.5

ลม

1,200

13.0

ก๊าซชีวภาพ

600

6.5

ขยะ

160

1.7

พลังงานรูปแบบใหม่

3

0.0

รวม

9,201

100

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2555)
แนวโน้มทางการตลาด ในการลงทุนทาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ก่อนที่จะกล่าวถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้น จะต้องทาความเข้าใจความหมาย
และการเลือกใช้ชีวมวลก่อน โดย ชีวมวล (Biomass) นั้นเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน
ตามธรรมชาติที่ซึ่งสามารถนามาใช้ผลิตพลังงานได้ ซึ่งชีวมวลมีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่ง (ศูนย์ส่งเสริม
พลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2549) ได้แก่
1. ของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบการภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เช่น ของเสีย
จากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น ฟางข้าว ชานอ้อย หรือกากตะกอนจากโรง
บาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม
2. ของเสียจากแหล่งชุมชน ตัวอย่างเช่น ขยะชุมชน กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย
ชุมชน ของเสียจากมูลสัตว์ เป็นต้น
การเลือกใช้ชีวมวลนั้นต้องคาถึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (McKendry, 2002)
1. การกระจายตัวของแหล่งชีวมวล ถ้าวัตถุดิบชีวมวลนั้นมีพื้นที่เพาะปลูกกระจัดกระจาย
หรื อขาดการรวบรวมอย่ างเป็ น ระบบ จะทาให้ ต้นทุนการผลิ ตไฟฟ้าสู งมากขึ้นด้ว ย เพราะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมเชื้องเพลิง
2. ขนาดของชีวมวล ถ้าชีวมวลมีขนาดที่ใหญ่เกินไปจะไม่เหมาะที่จะนามาเผาเพื่อทาเป็น
เชื้อเพลิงโดยตรง ซึ่งทาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการย่อยให้มีขนาดเล็กลง
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3. ความชื้น หากชีวมวลมีความชื้นที่สูงมากจะต้องผ่านกระบวนการบีบอัดเพื่อลดความชื้น
ก่อนจะนาไปเผา ทาให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการผลิตและเป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นด้วย
4. ค่ า ความร้ อ น ชี ว มวลแต่ ล ะชนิ ด สามารถให้ ค่ า ความร้ อ นที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ดีควรเลือกชีวมวลที่ให้ค่าความร้อนสูงสุด
5. สิ่งเจือปน หากชีวมวลมีสิ่งเจือปนหลายชนิด เช่น เศษหิน ดิน กรวด จะทาให้ต้องนาไป
ผ่านกระบวนการคัดแยกก่อน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
6. ปริมาณขี้เถ้า หากสามารถลดปริมาณขี้เถ้าได้ จะทาให้ต้นทุนในการกาจัดขี้เถ้าลดลง
7. ความเพียงพอของวัตถุดิบที่จะนาไปทาเป็นเชื้อเพลิง
8. ราคาเฉลี่ยของชีวมวลแต่ละชนิดและการขนส่งชีวมวล
จะเห็นได้ว่าชีวมวลเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา และเป็นเชื้อเพลิงแบบหมุนเวียนที่สามารถ
เกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้ตลอดเวลา แตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไป ทาให้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริ มการใช้ชีว มวลในการน ามาผลิ ตไฟฟ้า เพื่อช่ว ยลดการนาเข้าเชื้อเพลิ งฟอสซิล และช่ว ยลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าด้วย นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ภาครัฐดาเนินการจัดการนโยบายที่ส่งเสริม
การใช้พลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า โดยสนับสนุนการทาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลของ
ภาคเอกชนและนักลงทุนที่สนใจ ดังที่ แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2555 2573 (แผนพีดีพี 2012) (ชื่นชม สง่าราศี กรีเซน และคริส กรีเซน, 2555) ได้กล่าวถึงเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลและจัดหา
พลังงานไฟฟ้าในอนาคตจากพลังงานหมุนเวี ยนนั้น โดยการขยายเป้าหมายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการสูงขึ้น ซึ่งการรับซื้อนี้
ดาเนิน การภายใต้การควบคุมดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ ซึ่งทาหน้าที่
ควบคุมการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ ก่อนที่จะจัดจาหน่ายให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆตามที่กฎหมายกาหนด โดยที่การรับซื้อพลังงานไฟฟ้านี้ได้มี
การรับ ซื้อพลั งงานไฟฟ้าจากผู้ ผลิ ตไฟฟ้าขนาดเล็ ก (Small Power Prodecuer: SPP) และผู้ ผ ลิ ต
ไฟฟ้าขนาดเล็ กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ด้ว ย ซึ่ง เป็นผู้ ผ ลิ ตไฟฟ้าที่มีการใช้
พลังงานทดแทนประเภทชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทาให้เกิดโอกาสและช่องทางในการทา
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวลขึ้น
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าชีวมวลนั้นอยู่ในความสนใจของนักลงทุนจานวนไม่น้อย เพราะ
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดาเนินธุรกิจได้โดยไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ นักวิชาการหลายท่านจึง
ให้ความสนใจทาการศึกษารายละเอียดความสามารถในการทากาไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ชีวมวลเอาไว้ ดังเช่น งานวิจัยของ ปิยะกานต์ มณี (2552) ได้ทาการวิจัยเพื่อศึกษาต้นทุน ผลประโยชน์
และความเป็ น ไปได้ ทางการเงิ น ของการลงทุ น โรงงานผลิ ต ไฟฟ้า พลั ง งานชีว มวลจากของเสี ย ใน
กระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง โดยรวบรวมข้อมูลจริงในการลงทุนของโรงงานข้าวโพด
หวานบรรจุ กระป๋อง แล้ว วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ โดยตั้งสมมติฐานในการ
ดาเนินธุรกิจเท่ากับ 20 ปี พบว่าตลอดอายุของธุรกิจมีผลประโยชน์ที่สูงกว่าต้นทุน มีความเป็นไปได้
ทางการเงินที่สูง โดยมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 9 เดือน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 5.28
อัตราผลตอบแทนภายในมีค่าสูงถึงร้อยละ 127 และมีค่าดัชนีกาไรเท่ากับ 25.77 เท่า แสดงให้เห็นว่า
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ธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลมีความเป็นไปได้ทางการเงินที่ดี อย่างไรก็ตามในการลงทุนผู้
ลงทุนควรมีความเข้าใจในโครงสร้างทางการเงินในทุกด้าน เพื่อใช้ในการกาหนดทิศทางโครงสร้าง
ธุรกิจซึ่งในภาพรวมของธุรกิจมีโครงสร้างรายได้ ต้น ทุนและเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นผู้เขียนจึง
สังเคราะห์โครงสร้างรายได้ ต้นทุน และเงินลงทุน จากงานวิจัยของ พินิจ จิรัคคกุล และคณะ (2552)
และสุวพร ศิริคุณ (2553) รวมถึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ โรงงานผลิตไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้เครื่องจักรเพื่อแปลงวัตถุดิบชีวมวล คือ แกลบและไม้ชิ้นสับ
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยโครงการมีระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาขายไฟฟ้าสาหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 8 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงงานได้รับการสนับสนุน
จากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ของสานักงาน
นโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
(Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอัตรา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นเวลา 7 ปี นับจากวัน
เริ่มเปิดดาเนินการเชิ งพาณิชย์ สรุปได้ว่าโครงสร้างรายได้ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ประกอบด้วย รายได้หลักจากการขายไฟฟ้า รายได้จากค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงและค่า
ซื้อไฟที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายได้ส่วนชดเชย รายได้จาก
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ รายได้จากการขายขี้เถ้า และรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการขายคาร์บอน
เครดิต หรือมูลค่าเพิ่มจากไอน้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม เป็นต้น ดัง
แสดงในภาพที่ 1
รายได้จากการขายไฟฟ้า
On-Peak
34%

รายได้จากการขายไฟฟ้า
Off-Peak
41%

รายได้จากการขายขี้เถ้า
1%
รายได้จากค่าไฟฟ้าที่
ประหยัดได้
รายได้จากส่วนชดเชย
4%
8%

รายได้จากค่า FT
12%

ภาพที่ 1 โครงสร้างรายได้ตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลรายเล็กมาก
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน
แม้ ว่ า ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานชี ว มวลนั้ น มี ร ายได้ จ ากหลายช่ อ งทาง แต่ ทั้ ง นี้
ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนก็จะต้องให้ความสาคัญถึงโครงสร้างของต้นทุนในการทาธุรกิจด้วย
เช่นกัน ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ประกอบด้วยต้นทุนหลัก 2 ส่วน ได้แก่
ต้นทุนการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบารุง เป็นต้น และต้นทุนค่าใช้จ่าย
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ในการขายและบริหาร เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นต้น
ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่ ว นในด้านของโครงสร้างเงินลงทุนหลักของโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีว มวลที่
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและการบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้น
ยังมีค่าใช้จ่ายหลักที่สาคัญอีก ได้แก่ ค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างระบบและอุปกรณ์ เช่น โรงไฟฟ้า อาคาร
เป็นต้น ค่าเครื่องจักร และเงินทุนหมุนเวียน ดังแสดงในภาพที่ 3
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
สารอง
1%

ค่าประกันภัยและ
ค่าใช้จ่ายอื่น
1.61%
ค่าสาธารณูปโภค
0.13%
ค่าซ่อมบารุงเครื่องจักร
10%

ต้นทุนค่าเสื่อมราคา
13%

ค่าแรงทางตรง
2%

ค่าวัตถุดิบ
73%

ภาพที่ 2 โครงสร้างต้นทุนตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลรายเล็กมาก
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10.12%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ EIA
1%
ต้นทุนทางการเงิน
ระหว่างก่อสร้าง
2%
งานโยธาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและงาน
เกี่ยวเนื่อง
15%

เงินลงทุนค่าที่ดิน 12 ไร่
2%

เงินหมุนเวียนเริ่มแรก
4%

เครื่องจักร Steam
Turbine GeneratorCogeneration
75%

ภาพที่ 3 โครงสร้างเงินลงทุนตัวอย่างโครงการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลรายเล็กมาก
ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้เขียน
กล่าวโดยสรุปแล้วในด้านของแนวโน้มของการดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
นั้น เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการตัวอย่างจากการประมาณการผลการดาเนินงาน ใน
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ระยะเวลา 25 ปี พบว่าธุรกิจมีอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงิน (Projected Internal Rate of
Return) มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.24 ซึ่งมีค่าสูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน คือ ร้อยละ 7 ไม่มากนัก จึงถือ
ว่าโครงการยังมีความเสี่ยงในการลงทุน และเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาคืนทุนพบว่ามีระยะเวลาเท่ากับ
10 ปี 2 เดือน 4 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาคืนทุนที่ช้ากว่าค่าเฉลี่ยการคืนทุนของธุ รกิจผลิตไฟฟ้าประเภท
อื่นที่มีระยะเวลาประมาณ 6 - 8 ปี ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบชีวมวลของโครงการตัวอย่างคือแกลบ ซึ่งมี
ต้นทุนสูงในช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษาข้อมูล อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลค่อนข้างต่า
มาก คือ ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในอัตราที่ต่ากว่าและระยะเวลาที่
สั้นกว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกประเภทอื่น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามข้อมูล ที่
ผู้เขียนสังเคราะห์ และงานวิจัยของ ปิยะกานต์ มณี (2552) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล แม้
จะมีความเสี่ยงแต่ก็ยังสามารถทากาไรและคืน ทุนได้ในระยะที่ไม่นานจนเกินไป หากเมื่อพิจารณา
ควบคู่กับแนวโน้มความต้องการกาลังในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน
อนาคตแล้วนั้น ก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง
โอกาสทางการตลาด ในการลงทุนทาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
เมื่อเห็นแล้วว่าแนวโน้มการทาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมีความเป็นไปได้ในการ
ได้ผลกาไรจากการดาเนินการ สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาลาดับต่อมาก็คือมีโอกาสและช่องทางในการ
ดาเนินธุรกิจนี้อย่างไรบ้าง โอกาสสาคัญประการแรกคือการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนทาให้ภาครั ฐเองก็ให้ความสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนทาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานชีวมวลเพื่อนามาจาหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย รวมถึงโอกาสของการที่ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมทาให้มีกากมวลที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถ
นามาเป็นวัตถุดิบได้จานวนมาก ตลอดจนการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้นไม่ก่อมลภาวะและดีกับ
สิ่งแวดล้อมเองนั้นก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อักทางหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นโยบายรัฐบาลและการสนับสนุนของรัฐบาล
รัฐบาลมีการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาล
ให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายเพื่อ ส่งเสริมและจูงใจให้มีผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
เพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 มุ่งเน้น
ไปที่การแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ และก๊าซชีวภาพเป็นอันดับแรก
โดยกาหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลถึง 5,570 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของพลังงานไฟฟ้าทดแทนทั้งหมดดังแสดงในภาพที่ 4 ในขณะที่ในปี 2557 มี
กาลั งผลิ ต ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีว มวลเพีย ง 2,541.8 เมกะวัตต์คิดเป็น ร้อยละ 46 ของเป้าหมายที่
กาหนดไว้เท่านั้น(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขยายการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power
Produce: SPP) สู่การรั บ ซื้อไฟฟ้าจากผู้ ผ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ กมาก (Very Small Power Produce:
VSPP) ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า
โดยสนั บ สนุ น ผ่ า นมาตรการส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า (Adder) มาโดยตลอด ปี 2558 มี ก าร
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ปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
(Adder) เป็ นระบบ Feed in Tariff (FIT) ทั้งหมด (ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลั งงาน,
2558) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นผลเชิงบวกต่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทาให้การคืนทุน
เร็วขึ้น สภาพคล่องที่ดีมากขึ้น ถือเป็นการลดความเสี่ยงของต้นทุนจากการผันผวนของราคาเชื่อเพลิง
อย่างมีนัยสาคัญ (Energy_eak, 2014) ดังนั้นจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลและการปรับ
ระบบการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทาให้เห็นว่าโอกาสในการประกอบธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลยังมีอยู่อย่างมาก
เมกะวัตต์
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พืชพลังงาน

ภาพที่ 4 แสดงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2579 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, (2558)
2. การขยายธุรกิจโดยการใช้ชีวมวลเศษเหลือ
ประเทศไทยมีชีวมวลเศษเหลือเป็นจานวนมากจากทั้งภาคการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
หรือโค่นต้น และภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมภายหลังการแปรรูป ดังแสดงตาม
ตารางที่ 2 จากงานวิจัยของ ธเนศ อุทิศธรรม และคณะ (2550) ซึ่งศึกษาศักยภาพด้านพลังงานจากชีวมวล
เหลือทิ้ง ในประเทศไทย พบว่า ยังมีพลังงานเหลือทิ้งในพืชชีวมวล 9 ชนิดจานวน 13.0 เมกกะตัน
น้ามันดิบต่อปี โดยที่อ้อยและข้าวเป็นพืชชีวมวลที่ยังมีส่วนเหลือทิ้งเทียบเท่าพลังงานมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 70.1 ของพลังงานเหลือทิ้งจากพืชชีวมวลทั้งหมด และจากชีวมวลที่เกิดจากระบบบาบัดน้า
เสียอุตสาหกรรมทั้ง 11 ประเภทจานวน 4.1 เมกกะตันน้ามันดิบต่อปี รวมพลังงานเหลือทิ้งในพืชชีวมวล
และน้าเสียอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานจานวน 17.1เมกกะตันน้ามันดิบต่อปี
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เมื่อพิจารณาจากนโยบายด้านพลังงานของประเทศที่จะเพิ่มการใช้ชีวมวลจากร้อยละ 0.5 ในปี 2545
เป็นร้อยละ 8.0 ในปี 2554 คิดเป็นจานวน 6.5 เมกกะตันน้ามันดิบ จะเห็นได้ว่า พลังงานเหลือทิ้งจาก
ทั้ง 2 แหล่งมีมากกว่าความต้องการตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศถึง 2.5 เท่า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พุฒิชาติ คิดหาทอง และคณะ (2557) ที่ศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชีวมวลสาหรับ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พบว่า ศักยภาพเชิงพื้นที่ของเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งสิ้นรวม 8,747 เมกะวัตต์
ซึง่ มีศักยภาพสูงกว่าความต้องการตามพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2555 - 2564
ถึง 2.7 เท่า จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายธุรกิจ
โดยการใช้ชีวมวลเศษเหลือได้ กล่าวคือเกษตรกรสามารถนาเศษเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวหรือโค่นต้น
ขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลแทนการเผาทาลายหรือฝั่งกลบไปโดยสูญเปล่า และ
โรงงานอุตสาหกรรมเช่น โรงงานน้าตาล โรงสีข้าว โรงงานแป้งมันสาปะหลัง โรงเลื่อย เป็นต้น สามารถ
นาเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตจัดการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดต้นทุน ค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็นการ
ขยายธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลักของโรงงานอีกด้วย
3. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานจากชีวมวลช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ที่เกิดจากการเผาชีวมวลสามารถหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง จึงทาให้ใน
กระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั งงานชี ว มวลมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) ต่ ากว่ า
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เฉลี่ยที่
เกิดกระบวนการผลิ ตไฟฟ้าจากถ่านหิ น (Margaret & Pamela, 2016) ซึ่งในแผนพัฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2558–2579 ได้ ก าหนดเป้ า หมายการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อหน่วย ลดลงร้อยละ 37 ในปี 2579 ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทนให้สูงขึ้น นอกเหนือจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่
เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานแล้ว การไม่นาชีวมวลมาใช้โดยปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น กาก
หรือเศษจากพืช เศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมจะเกิดก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจก
ชนิดหนึ่งและมีอันตรายกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 21 เท่า อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทาลายชีวมวลเศษเหลือนั้นอีก ดังนั้นการนาพลังงานชีวมวลมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นนอกจากช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านความมั่งคงทางพลังงานของประเทศอีกด้วย
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ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการเกิดชีวมวลต่อปริมาณผลผลิตที่ใช้ประเมินปริมาณการเกิดชีวมวลแต่ละชนิด
ชนิดพืช
1. ข้าว

ชนิดชีวมวล

1. ฟางข้าว
2. แกลบ
2. อ้อย
3. ใบและยอดอ้อย
4. ชานอ้อย
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5. ยอด ใบและลาต้นข้าวโพด
6. ซังข้าวโพด
4. มันสาปะหลัง
7. เหง้ามันสาปะหลัง
8. กากมันสาปะหลัง
9. เปลือกมันสาปะหลัง
5. ปาล์มน้ามัน
10. ลาต้นปาล์มน้ามัน
11. ใบและทางปาล์ม
12. ทะลายปาล์มเปล่า
13. เส้นใยปาล์ม
14. กะลาปาล์ม
6. ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 15. ยอด ใบและลาต้น
7. ยางพารา
16. ตอ รากและกิ่งก้านไม้ยางพารา
17. ปลายไม้ยางพารา
18. ปีกไม้ยางพารา
19. ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา
8. มะพร้าว
20. จั่นและทะลายมะพร้าว
21. เปลือกและกาบมะพร้าว
22. กะลามะพร้าว
9. มะม่วงหิมพานต์
23. เปลือกมะม่วงหิมพานต์

สัดส่วนชีวมวลต่อ
ผลผลิต
(ตัน/ตันผลผลิต)
0.49
0.21
0.17
0.28
1.84
0.24
0.2
0.06
0.28
1
1.41
0.32
0.19
0.04
1.177
5 ตันต่อไร่
12 ตันต่อไร่
12 ตันต่อไร่
3 ตันต่อไร่
0.29
0.33
0.25
0.74

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2555)
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ความเสี่ยงในการลงทุนทาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
นอกจากการพิจารณาถึงโอกาสของการดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลในด้านที่
ส่งผลบวกแล้วนั้น ยังต้องคานึงถึงความเสี่ยงสาคัญที่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาเชื้อเพลิงผันผวน
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ดขึ้ น กั บ เชื้อ เพลิ ง ชีว มวลในประเด็ นของการขาดแคลนเชื้ อเพลิ งนั้ น
เนื่ องมาจากเชื้อเพลิ งชีว มวลได้มาจากการทาเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรมีปัจจัยของ
ธรรมชาติและฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง หรือน้าท่วม เป็นต้น อีกทั้งผลผลิตทาง
การเกษตรนั้นยังสามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย รวมถึงประเด็นของความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคา ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลให้ปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลมีความแปรผันไป
ตามสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละช่วง ทาให้มีผลต่อราคาและความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง
ชีวมวล ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการผลิตกระแสไฟฟ้า กระทบถึงรายได้หรืออาจต้องเสีย
ค่าปรับได้
2. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้าของโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลที่เกิดความล่าช้า อันอาจจะเกิดจากปัญหาจากการ
ก่อสร้าง การจัดเตรียมเอกสาร การเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ หรือปัญหาใด ๆ ก็ตาม จะส่งผลให้
โครงการไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนดระยะเวลาหรือสัญญาที่ทาให้ ส่งผลให้ขาดรายได้หรือ
มีผลต่อผลประกอบการของโครงการ
3. ความเสี่ยงของการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า
การปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถดาเนินการตามกาหนดหรือสัญญาได้นั้น มีความ
เสี่ยงมาจาก 2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ที่หากโรงไฟฟ้าไม่
สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไว้ได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากอายุการใช้งานของตัวโรงไฟฟ้า อาจจะ
ทาให้ต้องเสียค่าปรับและมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น และความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ามันดิบใน
การผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทาให้การผลิตไฟฟ้าหยุดชะงัก
4. ความเสี่ยงจากชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานไฟฟ้า อาจจะไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงาน และ
เกิดกระแสการต่อต้านขึ้นไม่ให้ดาเนินโครงการได้ อาจส่งผลทาให้ต้องยกเลิกโครงการและสูญเสียเงิน
ลงทุนส่วนที่ได้ลงทุนไปแล้ว การลดความเสี่ยงในด้านนี้ สามารถใช้การทาประชาพิจารณ์เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของชุมชนบริเวณใกล้เคียงก่อนการดาเนินการต่าง ๆ
5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลนั้นหากขาดประสิทธิภาพในการ
ผลิตหรือมีมาตรการจัดการที่ไม่ดีเพียงพอ อาจทาให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องจองความปลอดภัย อาชีวอ
นามัน สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ คุณภาพชีวิตของพนักงานตลอดจนประชาชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า
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6. ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนจากภาครัฐ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น ราคาการขายไฟฟ้า การปรับลดส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า
7. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลต้องลงทุนด้วยเงินจานวนมาก และส่วนมากมักจะกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินมาใช้ ทาให้มีความเสี่ยงในด้านการเงิน
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงการกู้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงินทั้งในและ
ต่างประเทศ ทาให้มีโครงสร้างระหว่างรายได้ เงินกู้ และค่าใช้จ่ายในช่วงที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่องแล้ว มี
สั ด ส่ ว นของสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศด้ ว ย จึ ง อาจส่ ง ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน
จะเห็นได้ว่า นโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มการ
ผลิตพลังงานทดแทนในแผนพัฒนาพลังงาน ปี 2553 - 2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เป็นสิ่งสาคัญที่
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
เพื่อจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของภาครัฐได้ ตลอดจนผู้ที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล
อยู่แล้วยังสามารถเพิ่มช่องทางของรายได้จากการใช้เศษวัตถุดิบชีวมวลมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย
รวมไปถึงการที่โรงงานไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นโรงงานที่ผลิตพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็
จะช่ว ยให้ มีโ อกาสได้รั บการสนับ สนุน รายได้จากสั งคม เช่น การขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามแม้ว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจะมีโอกาสในการลงทุน ผู้ลงทุนที่สนใจก็ยัง
ต้องคานึงถึงความเสี่ยงในการดาเนินการธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่นาเสนอไปเช่นกัน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการลงทุนทาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
จากที่กล่าวไปในข้างต้นถึงแนวโน้ม โอกาส และความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานชีวมวลนั้น คาถามต่อมาของนักลุงทุนก็คือหากมีความสนใจที่จะดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลั งงานชีว มวลจะทาอย่ างไรให้ ประสบความสาเร็จ ผู้ เขียนจึงได้สรุปปัจ จัยสาคัญที่ส่ งผลต่อ
ความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลดังต่อไปนี้ดังแสดงในภาพที่ 5
1. การเลือกทาเลที่ตั้งโครงการ (Bojić et al., 2013) เช่น การเลือกทาเลที่ใกล้กับแหล่ง
เชื้อเพลิง และไม่เสี่ยงต่อน้าท่วม เป็นต้น
2. ความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบ (Allen et al., 1998) สาหรับผลิตตลอดทั้งปี
และตลอดระยะเวลาโครงการ รวมไปถึงการควบคุมราคาและต้นทุนในการรวบรวมวัตถุดิบ
3. เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า (McKendry, 2002) โดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชนิด
ของเชื้อเพลิงชีวมวล และคุ้มค่าต่อการลงทุน
4. นโยบายของรัฐบาลและการสนับสนุน (Ngaemngam & Tezuka, 2006) เช่น การปรับ
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ หรือการยกเว้นภาษี เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจทั้งสิ้น
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5. ทีมงาน ทุกฝ่ายในการผลิตถือว่ามีความสาคัญ เพราะธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
มีกระบวนการดาเนินงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่การก่อสร้าง การผลิต เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ จึง
ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทางานให้เกิดความราบรื่น
การเลือกทาเลที่ตั้ง
โครงการ

ทีมงาน

นโยบายของรัฐบาลและ
การสนับสนุน

ความสามารถในการ
บริหารวัตถุดิบ

เทคโนโลยีของ
โรงไฟฟ้า

ภาพที่ 5 ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจ
ที่มา: สร้างโดยผู้เขียน
สรุป
กล่าวโดยสรุป คือ ในภาวะที่ประเทศไทยมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น ภาครัฐ
จึ ง ได้ ดาเนิ น การกาหนดนโยบายที่จ ะเพิ่ม กาลั ง ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าให้ ส นองตอบต่อ ความต้อ งการ
เหล่านั้น โดยให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทอื่น เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าและลด
ต้นทุนการนาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ นโยบายสนับสนุนอย่างเป็นทางการของภาครัฐ นี้
เองที่เป็นโอกาสสาคัญให้กับการดาเนินธุรกิจผลิ ตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล แต่อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนทุกอย่างต้องพิจารณาองค์ประกอบและบริบทที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเองก็มีความเสี่ยงในหลายด้าน รวมถึงมี
แนวโน้มการคืนทุนที่ใช้ระยะเวลามากกว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทอื่นด้วย ดังนั้น หากมีความสนใจที่
จะลงทุ น ในการท าธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานชี ว มวล นอกจากจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดแล้วนั้น ควรจะคานึงถึงปัจจัย แห่งความสาเร็จของการ
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ดาเนิ น ธุร กิจ อัน ได้ แก่ การเลื อ กทาเลที่ตั้งโครงการ ความสามารถในการบริห ารจัดการวัตถุดิ บ
เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า นโยบายของรัฐบาลและการสนับสนุน และทีมงานทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องด้วย
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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

