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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟส าหรบัโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 2) พัฒนารูปแบบ โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาองค์ความรู้ที่เกีย่วข้อง เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนท่ี 3 การประเมิน
รูปแบบ ข้ันตอนท่ี 4 การทดลองใช้รูปแบบ และขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ ผลการศึกษา
พบว่า 1. ผลการศึกษาองค์ความรูแ้ละผลการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 1 หลักการและความส าคญัของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านบริหารงานวิชาการใช้กระบวนการบรหิารเชิงระบบ คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ขั้นตอน
ด้านกระบวนการ (Process) และขั้นตอนด้านผลผลิต (Output) และองค์ประกอบท่ี 4 แนวทางการน ารูปแบบ
ไปใช้  2. ผลการประเมินรูปแบบ (1) ด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบ ครูผู้ใช้รูปแบบมคีวามรูส้ึกท่ีดีมากตอ่รูปแบบ 
และเห็นว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ช่วยให้เด็กมีการเปลีย่นแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนตนเอง และความสมัพันธ์กับเพื่อน เด็กกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรยีนรู้ตาม
รูปแบบมาก และเห็นว่ากิจกรรมสนุกท าแล้วมีความสุขสบายใจ รู้สึกรักผู้อื่นมากขึ้น (2) ด้านการน าไปใช้ ครผูู้ใช้
รูปแบบมีความเห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ปกติทั่วไปใน 
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สถานศึกษาได ้(3) ด้านเนื้อหา ครผูู้ใช้รูปแบบมีความเห็นว่าเนื้อหาของรูปแบบมีความชัดเจนด ีแต่ถ้าได้เพิ่มเติม
เนื้อหาของตัวอย่างแผนการจดัการเรียนรู ้จะช่วยให้ผู้สอนมีความชัดเจนในการจดัการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 3. ผล
การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า (1) หลังการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า คุณภาพของผู้เรียนหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกบัจากการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียนหลังการใช้รูปแบบ ครูและผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีความเห็นว่า 
ผู้เรยีนมีการเปลีย่นแปลงทางคุณภาพผู้เรียน ด้านปัญญาทางกาย ดา้นปัญญาทางสังคม ด้านปัญญาทางจิตใจ 
และด้านปญัญาทางสมอง ดีขึ้น 

 

ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารงานวิชาการ / การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / แนววิถีพุทธและการจัดการศึกษา 
             แบบวอลดอร์ฟ 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study were to 1) to  study the  Model of the Academic Administration to 
improve the quality of  students by following the Buddhism way of life  and Waldorf Education  
for the elementary schools attached to the Office of the Basic Education Commission.  2)  to 
develop the  Model of the Academic Administration to improve the quality of  students by 
following the Buddhism way of life  and Waldorf Education  for the elementary schools 
attached to the Office of the Basic Education Commission.  The Research Methods used in this 
research were divided into 5 steps: Step 1 To study related body of  knowledge of the  models.  
Step 2 To develop  the model. Step 3 To evaluate the model. Step 4 To try out the  model, 
and Step 5. To improve  and  present  the  model.  The  research findings revealed  that :       
1. The Results of the  study related  knowledge of  models  from   4  target  schools  including 
The Baan Mae Jong School,  Baan Cherng Doy  School (Doy Saket Suksa), Anubarn Fahkwuang 
Waldorf Chiang Mai School,  and Baan Huay Ma Kaeng School.  2.  The Results of the 
development of the model  include 4 elements : 1)  the principle and the importance of the 
model. 2) the objectives of the model 3) academic administration which using the  system 
approach : input, process and output 4)  the trend of leading the model  in using.  3. The  result 
of the evaluation of the model. 1 ) The   teachers’ opinions towards the  model were :  the 
teachers  feels better with the model , and they also thought that to develop  the learning 
process  under the living happiness atmosphere. This situations could change the students both 
in themselves and the relationship with their colleagues.  The target students satisfied in 
learning by the model. They agreed that this model of learning had  more fun and  they  also  
felt  loving  others  more than they used to be. 2) The adoption  of the  teachers who used  the 
model in teaching   found  that this model was  appropriate in using in general schools.  3 ) The 
content of the model  :  the  teachers who used the model had  their opinion that  the content  
of the model was clear. However they suggested that  there should have more  example of 
lesson plan  to help teachers  in manage the students  learning process.  4. The results after 
trying out the model showed that 1 ) The quality of the students after the experiment was 
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higher them before the experiment significantly at the statistical level of .01 which consistent 
with the qualitative data collected  from the teachers and parents’ opinion of the experimental 
group commented that the quality of sampling students in 4 parts ; Physical Intelligence, Social 
Intelligence, Emotional Intelligence and Intelligence Quotient were better than they used to be. 
 

Keywords: The model of the academic administration / The development of quality   
                Students / Buddhism way of life and Waldorf Education  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทัง้ภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลีย่นเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึน้ เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าภูมคิุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กันใน
ประเทศให้เขม้แข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าตอ่ไปเพื่อ
ประโยชนส์ุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยและยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy) ซึ่งเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนเพื่อเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงข้ึน ลดความเหลือ่มล้ า 
ส่งเสริมการเติบโตอย่างเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และประสานให้ทุกหน่วยงานท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคสังคมต่างๆ เข้าใจและเข้าร่วมในการพัฒนาประเทศ พัฒนาบุคลากร โดยมีเปูาหมายไปสู่อนาคตที่มั่นคง
ยั่งยืน และสมดลุของประเทศชาต ิโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร ์เรื่องการปฏิรปูการศึกษา และ เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม (ส านักนายกรัฐมนตร,ี 2555, หน้า 1) นโยบายการศึกษาที่ ประเทศไทยก าลังก้าวสู่
สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภมูิภาคและสังคมโลก จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ เพ่ือท่ีจะสามารถอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตต่อไป การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีส าคัญมากและขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ท่ี
ส าคัญของการจดัการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 , หน้า 1-2) และ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2557 ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคน
บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะการอ่านเขียนและคิดค านวณทีเ่ข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การเรยีนรู้และด ารงชีวิตในอนาคต มีปัญหาและความท้าทาย (Challenges) ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของชาติหลายด้าน เช่น ด้านคณุภาพการศึกษา ผล O-NET พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น  แต่ระดับคะแนนทุกระดับช้ันและทุกวิชา ยังไม่ถึงร้อยละ 50 และ
ผลคะแนนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ลดลงทุกวิชา ส่วนผลของ PISA พบว่า มีผลการประเมนิเพิ่มสูงขึ้น
เล็กน้อยในด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์เกือบไม่เปลีย่นแปลงและเมื่อจดัล าดับจาก 65 
ประเทศ การอ่านของนักเรียนไทยอยู่ในช่วงล าดับที่ 47-51 คณิตศาสตร์อยู่ในช่วงล าดับที่ 48-52 และ
วิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงล าดับที่ 47-49 จากการวิเคราะหผ์ลจ าแนกตามกลุ่มสถานศึกษาเปาูหมายต่างๆ พบว่า ยัง
พบปัญหาคณุภาพการอ่าน เขียน คิดค านวณ และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และ
นักเรียนในภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนลา่งและภาคใต้ และผล TIMSS พบว่า มีผลคะแนนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นเป็นอันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศท่ัวโลก และขึน้มาเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร ์และในด้านการบริหารจัดการ พบว่าแมผ้ลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปี พ.ศ. 
2549-2552 โรงเรียนสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะได้รบัการ
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รับรองถึงกว่าร้อยละ 80 แต่การกระจายอ านาจการบริหารการจัดการสูส่ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจดัการยังท าได้น้อย สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพและ
ความพร้อมสูงในการจัดการศึกษามีเพียงร้อยละ 17 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทย เมื่อจดัล าดับแล้วถือ
ว่าต่ า โดยเมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่อันดับ 52 
จาก 57 ประเทศ รัฐบาลไดจ้ัดสรรงบประมาณให้ในสดัส่วนท่ีสูง แตป่ระสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556, หน้า 7-20) จะเห็นได้ว่าจากการปฏริูปการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ การพัฒนาคน การพัฒนาให้
นักเรียนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสงูสุดในตน และการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีต่ ามาก มีระดับในการแข่งขันของประเทศอยู่อันดับท้ายๆ ของทุก
รายการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคน การ
พัฒนานักเรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สูงข้ึนและมีคณุภาพผูเ้รียนท่ีดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย 
 การจัดการศึกษาของโรงเรยีนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดด้ าเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) โรงเรยีนปกติ จะจัดการศึกษาเป็น 12 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปีและ
ระดับมัธยมศึกษา 6 ปี 2) โรงเรียนโครงการพิเศษ เช่น โรงเรียนอิงวิถีพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวถิีพุทธ 
โรงเรียนในก ากับของรัฐ (Charter School) 3) โรงเรียนพิเศษเฉพาะเป็นการจดัขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกบั
ลักษณะเฉพาะของนักเรียนบางกลุ่ม เช่น โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนท่ีบ้าน (Home School) 
โรงเรียนคนตาบอด โรงเรยีนโครงการเรยีนร่วม โรงเรียนส าหรับผู้พกิารทางสมอง ฯลฯ และ4) โรงเรียน
นานาชาติ (International School) (ธีระ  รุญเจริญ, 2550, หน้า 64-66) นอกจากน้ียังมีโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่
เรียกว่าเป็นโรงเรียนทางเลือก เพือ่เป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรยีนและผู้ปกครอง ทางส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้น าหลักการของการศึกษาทางเลือกมาใช้ในการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทีไ่ม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกต ิเพื่อเป็น
การสนองความต้องการส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะมิใช่การจัดการศึกษาท่ีจัดให้กับบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งการ
ตอบสนองของบุคคลที่จะปฏิเสธระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผูเ้รียนในการศึกษาระบบปกติ (ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551, หน้า 8-9) และทางส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้พยายามที่จะน าหลักการและแนวคิดเหล่านี้มาช่วยในการจัดการศึกษา ดังเชน่มีการจัด
ประชุมสมัมนาเรื่อง “การจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อเป็นทางเลือกใน
การจัดการศึกษา โดยจะให้ความเคารพในศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในเชิงโอกาส
และคณุภาพแกผู่้เรยีน อันแสดงถงึจิตวิญญาณความรับผดิชอบและความเพียรพยายามของครูที่จะพฒันาผู้เรยีน
ในส่วนท่ีระบบโรงเรียนปกติไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการน าวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในทุกๆ มิติ ท้ังใน
เรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึงความแตกต่างหลากหลายของบุคคลมาจดั
การศึกษาให้แก่ผู้เรียนในระบบโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคณุภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร  การจัดการศึกษา
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝุายทัง้หน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการฯลฯ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หน้า 
34-36) ในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกได้น าแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นปรัชญาการจัดการศึกษา ท่ีเกิดผลดีกับผู้เรยีนในโรงเรียนทางเลือกเป็นอย่างยิ่ง โดยมี
จุดเด่นของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ ใช้หลักไตรสิกขาบริหารสถานศึกษา ใช้หลักไตรสิกขาพัฒนาสถานศึกษา ท าให้
เกิดวัฒนธรรมแห่งเมตตา วัฒนธรรมแสวงปัญญา สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
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การศึกษา เรื่อง โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน โดย ปกปูอง  จันวิทย์และสนุทร     
ตันมันทอง พบว่า นักเรียนโรงเรียนทางเลือกจะสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ ในระบบการศึกษากระแสหลัก
ภายใต้มาตรฐานแบบกระแสหลักได้และเมื่อเปรียบเทียบโดยใช้มาตรฐานการวัดผลกลางแล้ว จากกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนทางเลือกพบว่า โดยเฉลีย่แล้ว คะแนนการสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกสูงกว่าโรงเรยีน
รัฐและโรงเรียนเอกชน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนทางเลือกสามารถแข่งขันและสอบเข้า
มหาวิทยาลยัได้อย่างดีในขณะทีโ่รงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนเป็นพิเศษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด และจากการศึกษาเรื่อง โรงเรยีนทางเลือกกับทางเลือกใน
การศึกษาของประชาชน พบว่า โรงเรียนทางเลือก มีปรัชญาและแนวคิดด้านการศึกษาค่อนข้างผสมผสานและ
หลากหลายมาก แนวคิดในการจัดการเรยีนการสอนที่มีการน าไปใช้มากที่สุดคือ การศึกษาแบบบูรณาการ 
รองลงมาได้แก ่แนวคิด วอลดอรฟ์ (Waldorf) การท าโครงงาน (Project Approach) และพุทธธรรมประยุกต ์
ส่วนแนวคิดอื่นมีจ านวนน้อย ได้แก่ แนวคิดนีโอ-ฮิวแมนนิสต ์(Neo-Humanist) แนวคิดการสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรยีน (Constructivism) แบบเรยีนรู้จากเรื่องเล่า (Story-based learning) ศรีสัตยาไสบาบา แนวคิดซัมเมอร์
ฮิลล ์(Summerhill) และมอนเตสซอริ (Montessori) (ปกปูอง  จันวิทย์และสุนทร  ตันมันทอง, 2554, หน้า 14 
- 15) แต่การน าแนวคิด/หลักการเหล่านี้มาบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังมีน้อย อาจเป็นเพราะยังไมม่ีรูปแบบการบรหิารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคณุภาพผู้เรียนท่ีดี 
มีความเหมาะสมส าหรับโรงเรียนเหล่านั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมีแนวคิดในการน า
แนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในการด าเนนิการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเป็นหนึ่งในห้า 
โรงเรียนรูปแบบใหม่ท่ีก าลังเร่งด าเนินการซึ่งไดร้ิเริ่มโครงการตั้งแตป่ ี2546 เป็นต้นมา เพื่อจะช่วยผลักดันให้เด็ก
และเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสงัคมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
โดยจดัในโรงเรียนปกติทั่วไปท่ีน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรยีน
โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยา่งบูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หน้า 1-3) แต่ก็ยังไมเ่กิดผลการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศและมรีูปแบบที่เหมาะสมชัดเจน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจยัจึงสนใจ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟส าหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตาม
แนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามแนววิถีพุทธและวอ
ลดอร์ฟส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่ประกอบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
และวิธีการเชิงคุณภาพ  เพื่อตอบค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัย มีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี ้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา
รูปแบบ มี 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการศึกษาการวิเคราะห์ และการสงัเคราะหเ์อกสาร เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 

http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?PHPSESSID=c728b2e4dfd644e9ef2d7bc353c840f1&topic=1016.msg1422#msg1422
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?PHPSESSID=c728b2e4dfd644e9ef2d7bc353c840f1&topic=1016.msg1422#msg1422
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?PHPSESSID=c728b2e4dfd644e9ef2d7bc353c840f1&topic=1016.msg1422#msg1422
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนและการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน ส่วนท่ีสองเป็นการ
ลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาโรงเรียนทีเ่ป็นกรณศีึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตาม
แนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ เพื่อศกึษารูปแบบการบริหารงานวิชาการและก าหนดกรอบแนวคดิ การวิจยั และน า
ข้อมูลไปใช้ในการรา่งรูปแบบการบริหารวิชาการ ซึ่งมีขั้นตอนการวจิัยดังนี ้1) ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับ
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ เพื่อน ากรอบแนวคิดท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
สรุปเป็นกรอบแนวคิดใน การบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนในสังกดั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และ2) ผู้วิจัยด าเนินการศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟใน
โรงเรียนทางเลือกและโรงเรียนสังกัดในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนที่เป็นกรณีศึกษา จ านวน 4  แห่ง ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านแม่จ้อง โรงเรียนบา้นเชิงดอย (ดอยสะเกด็
ศึกษา) โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง และโรงเรียนอนุบาลฟูากว้างวอลดอร์ฟเชียงใหม่ โดยศึกษาจากเอกสาร สบืค้น
จากระบบเครือข่ายในอินเตอร์เน็ต สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครู น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์สรุปเป็น
ภาพรวมการบริหารตามแนวปรัชญาวิถีพุทธและวอลดอร์ฟในโรงเรยีนกรณีศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย และใช้ในการร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการได้น าผลการวจิัยในข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และเช่ือมโยงประกอบเข้าด้วยกัน ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้1) 
น ารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟที่ได้จากการ
ด าเนินการศึกษาวจิัยในข้ันตอนท่ี 1 มาท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่มเพื่อก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบและรา่ง
รูปแบบ โดยผู้วิจัย 2) จัดสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิเพื่อการทบทวน อภิปราย เพิ่มเตมิ เตมิเตม็ร่างรูปแบบของผู้วิจัย
และท าการก าหนดรา่งรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิจัย และ3) ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบเป็น 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ที่มาของรูปแบบ  ประกอบดว้ย หลักการและความส าคญัของรปูแบบ 
และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ องคป์ระกอบท่ี 2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ และองค์ประกอบท่ี 3 แนว
ทางการน ารูปแบบไปใช้ เง่ือนไขและข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ เมือ่มีการด าเนินการตามขั้นตอนน้ีแล้ว จะได้
ร่างรูปแบบ เพื่อน าไปตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดเ้ป็นขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยการสอบถามผู้บรหิาร ครูผูร้ับผดิชอบ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยน ารูปแบบที่ได้แก้ไขปรับปรุงที่มีความเหมาะสม และสมบูรณ์แล้วน าไปสอบถามผู้บรหิาร 
ครูผูร้ับผดิชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์การท างานร่วมกับโรงเรียน 
จ านวน 27 คน โดยการสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ โดยมีขัน้ตอนด าเนินการดังนี ้1) สอบถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการวิจัย จ านวน 7 ท่าน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรยีน ครูผูร้ับผดิชอบ จ านวน 5 คน 2) ผู้บรหิาร ครูผูร้ับผดิชอบ ตรวจสอบ
รูปแบบการวิจยั โดยผู้บรหิาร ครผูู้รับผิดชอบ โรงเรียนกลุม่เปูาหมาย 4 โรงเรียน และโรงเรียนที่จดัการศึกษาใน
แนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ จ านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรยีน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 ท่าน 
การประเมินรปูแบบในข้ันตอนน้ีเพื่อให้ได้ประเด็นในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ในการใช้ทดลองต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 4 การทดลองใช้รูปแบบ ได้ด าเนินการเลือกพื้นที่ในการทดลองและประเมินรูปแบบท่ีสร้าง
ขึ้น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธ์ิ) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา
เชียงราย เขต 4 โดยมีกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 24 คน 
จ านวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลองและประเมินรูปแบบที่สรา้งขึ้นตั้งแต่วันท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2556 ถึง วันท่ี 31 เดอืนมกราคม พุทธศักราช 2557 รวมเวลา 12 สัปดาห ์

http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?PHPSESSID=c728b2e4dfd644e9ef2d7bc353c840f1&topic=1016.msg1422#msg1422
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?PHPSESSID=c728b2e4dfd644e9ef2d7bc353c840f1&topic=1016.msg1422#msg1422
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?PHPSESSID=c728b2e4dfd644e9ef2d7bc353c840f1&topic=1016.msg1422#msg1422


 

 

  

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.4 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

7 

 ขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ หลังจากท่ีผู้วจิัยจะท าการ
ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบเรยีบร้อยแล้ว ได้น าเสนอรปูแบบ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 1) การ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยจะท าการสรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องเรยีบร้อยก่อนน าเสนออาจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบอีกครั้ง 2) การน าเสนอ
รูปแบบ ต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีสรุปผลตามค าถามการวิจัยเป็น 3 ตอน คือ  
 1. ผลการศึกษาองค์ความรู้และผลการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 1 หลักการและความส าคญัของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านบริหารงานวิชาการใช้กระบวนการบรหิารเชิงระบบ คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)      
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) และองค์ประกอบท่ี 4 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้  
 2. ผลการประเมินรูปแบบ (1) ด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบ ครูผู้ใช้รปูแบบมีความรูส้ึกท่ีดมีากต่อ
รูปแบบ และเห็นว่าเป็นกระบวนการเรยีนรู้ในบรรยากาศของการอยูร่่วมกันอย่างเป็นสุข ช่วยให้เด็กมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนตนเอง และความสมัพันธ์กบัเพื่อน เด็กกลุ่มตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อ
การเรยีนรู้ตามรูปแบบมาก และเห็นว่ากิจกรรมสนุกท าแล้วมีความสุขสบายใจ รู้สึกรักผู้อื่นมากขึ้น (2) ด้านการ
น าไปใช้ ครูผู้ใช้รูปแบบมคีวามเหน็ว่า รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจัดกระบวน การเรียนรู้
ปกติทั่วไปในสถานศึกษาได ้(3) ดา้นเนื้อหา ครผูู้ใช้รูปแบบมีความเห็นว่าเนื้อหาของรูปแบบมีความชัดเจนด ีแต่
ถ้าได้เพิ่มเติมเนื้อหาของตัวอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ จะช่วยให้ผูส้อนมีความชัดเจนในการจัดการเรยีนรู้มาก
ยิ่งข้ึน 
 3. ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า (1) หลังการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า คุณภาพของ
ผู้เรยีนหลังการทดลองใช้รูปแบบสงูกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติที่ระดับ.01 
สอดคล้องกับจากการเก็บข้อมลูเชงิคุณภาพ พบว่า ผลที่เกิดกับผู้เรยีนหลังการใช้รูปแบบ ครูและผู้ปกครองกลุ่ม
ทดลองมีความเห็นว่า ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพผู้เรียน ด้านปัญญาทางกาย ดา้นปัญญาทางสังคม 
ด้านปัญญาทางจิตใจ และด้านปัญญาทางสมองดีขึ้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้วจิัยน ามาอภิปรายผลใน 2 ประเด็น คือ  
 1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของรูปแบบ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ ผลการศึกษาองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องของรูปแบบ พบว่า จากการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเปาูหมายแล้วมีการใช้กระบวนการบริหารเชิง
ระบบ ที่ประกอบด้วย ข้ันตอนด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ขั้นตอนด้านกระบวนการ (Process) ขั้นตอนด้าน
ผลผลติ (Output) ที่เป็นการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน คือ กาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา และขั้นตอนด้านผลกระทบ 
(Outcome/Impact) ในการด าเนนิงานนั้นสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีระบุตัวช้ีวดัความส าเรจ็ของโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย 4 ด้านใหญ่ คือ ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 1) และยงั
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดวอลดอร์ฟ ที่ระบุว่าทัศนะต่อความเป็นมนุษย์
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ รูปกาย (Body) จิตใจ (Soul) ส านึกและจติวิญญาณ (Spirit) (พร  พันธุ์โอสถ, 2543, 
หน้า 5) และหลักมนุษยปรัชญา รดูอล์ฟ สไตเนอร์ ทีรู่ดี้ ลสิเซา ที่กล่าวถึงเรื่องจักรวาล โลก และมนษุย์ในเรื่อง
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ของ กาย จิต และจิตวญิญาณ และกายทั้งสี่ที่ประกอบด้วย กายเนื้อหรือกายหยาบ (Physical Body) กายชีวิต 
(Etheric Body) กายแห่งความรูส้กึ (Astral Body) และกายแห่งความรู้สึก (Spirit Body or The Ego) (รูดิ้   
ลิสเซา, 2551, หน้า 141-150) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ีไดร้ับจากการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายมีความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ 
 2. รูปแบบ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
  2.1 การใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ ในขั้นตอนด้านปัจจัยน าเข้า (Input) เรื่องของบุคลากร 
(Man) ในการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟจะให้ความส าคญัของบุคลากรเป็นผู้ทีส่ าคญัอย่างยิ่งซึ่ง
เป็นไปตามหลักบริหาร 4M คน (Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคญัที่สุด เพราะกิจการใดๆจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
ความคิดของคน มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือจดัการท าให้เกดิกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อให้ประสบความส าเรจ็ใน
การด าเนินงานนั้น ๆ จะสอดคล้องกับ วิชชุลดา  ใจผ่อง (2546, หน้า 132-135) ทีพ่บว่า ปัจจัยที่สัมพนัธ์กับ
ความส าเร็จของโครงการ คือ บุคลากรในโรงเรียน ทัศนคติที่ดีต่อโครงการของผู้บริหารและครูแกนน า แรงจูงใจ
ในการท างาน ความร่วมมือจากผูร้ว่มงาน และการไดร้ับข้อมูล 
  2.2 กระบวนการ (Process) ซึ่งครอบคลุมการบรหิารงานวิชาการ ทั้ง 4 ด้านของโรงเรียน
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้3) การวัดผลและ
ประเมินผล 4) การพัฒนาและใช้สือ่/แหล่งเรียนรู ้ตามหลักการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามภาระ
งานท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดขอบข่ายและ
ภารกิจงานวิชาการ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553 ด้าน
การบริหารงานวิชาการจะสอดคลอ้งกับ จรง  สุขเกษม (2550, หน้า 193-196) ทีพ่บว่า รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 1) การ
บริหารวิชาการ ท่ีส าคัญๆ คือ ด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
นิเทศการเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล  
  2.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ทั้งในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (กิจกรรมพื้นฐาน) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ (กิจกรรมประจ าวัน/สัปดาห์/เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา) โดยบรูณาการพุทธธรรม
หรือหลักไตรสิกขาและหลักวอลดอร์ฟ หรือหลัก (3I) คือ การเลียนแบบ (Imitation), จินตนาการ 
(Imagination), แรงบันดาลใจ (Inspiration) และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ พระสุค า  สุยา, 
2553, หน้า 108-109) ทีพ่บว่า การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธทุกด้านมีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกิจกรรมพื้นฐานวถิีชีวิต ด้านบรรยากาศและปฏสิัมพันธ์ ด้าน
กายภาพ ด้านบริหารจดัการและดา้นการเรยีนการสอนตามล าดบั  
  2.4 ผลการทดลองรูปแบบ จากผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างมี
คุณภาพผู้เรยีนสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง แสดงว่ารปูแบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบั
ประถมศึกษาได ้ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเหตผุลดังต่อไปนี ้คือผู้วิจัยไดพ้ัฒนารูปแบบ โดยใช้หลักไตรสิกขา (ศีล 
สมาธ ิปัญญา) และหลักภาวนา 4 มีองค์ประกอบ ด้านกาย ศีล จิต และปัญญาและหลักของมนุษย์ปรัชญา กาย
ทั้งสี่ของวอลดอร์ฟ และหลักการของคุณภาพของผู้เรยีนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 
ซึ่งหลักการทั้งสามนี ้เป็นหลักการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ ซึ่งการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนเกิดขึ้น จากการด าเนินชีวิตอย่างเรียนรู้ความสัมพันธ์กับสรรพชีวิตอื่นเป็นส าคญั เป็นขั้นพัฒนา
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หรือข้ันสิกขาเป็นขั้นที่เน้นการฝึกตามหลักไตรสิกขา คือการฝึกหดัอบรมกาย วาจา และจติของมนุษยใ์ห้สามารถ
ค้นพบและควบคมุตนเองเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยใช้ปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและเกิดประโยชน์แก่
ผู้อื่นตามหลักการศึกษา 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการเรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู ่ด ู
ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรม
เมตตา โดยผู้วิจัยจดักิจกรรมในลักษณะบูรณาการทั้งศีล สมาธิและปญัญาและแนวทางการจดัการเรียนการสอน
โดยยดึหลัก (3R) คือ Repetition (การท าซ้ า), Rhythm (แบบแผนจังหวะชีวิต) และReverence (ความรู้สึก
นอบน้อบ) ในหลักมนุษยปรัชญาของการศึกษาแนววอลดอร์ฟ ไปกับกิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมประจ าวัน/
สัปดาห/์เดือน/ภาคเรยีน/ปีการศกึษา 
  2.5 ข้อมูลเชิงคณุภาพ พบว่า ผลที่เกิดกับผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบ ครูและผู้ปกครองกลุม่
ทดลองมีความเห็นว่า ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพผู้เรียน ด้านปัญญาทางกาย หรือสัญชาตญาณ 
(Instinct) ด้านปัญญาทางสังคมหรือสังคมญาณ (Intelligentsia) ดา้นปัญญาทางจิตใจ หรือปัญญาญาณ 
(Intuition) และด้านปัญญาทางสมอง หรือปรีชาญาณ (Intelligence) ดีขึ้น สอดคล้องกับกิตติชัย สุธาสิโนบล
,2552, หน้า 158-162) ทีพ่บว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนและขั้นตอนมีความเหมาะสม ผล
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านกาย (กายภาวนา) ด้านสังคม (ศลีภาวนา) และด้านจติใจ (จิตภาวนา) มี
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 ทั้ง 3 ด้าน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (ปัญญาภาวนา) ของผู้เรียน หลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การน าแนวคิดมาประยุกต์เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษานั้น จะมีความเป็นไปได ้
หรือจะน าไปสู่การด าเนินการอย่างแท้จริงได ้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ทั้งในส่วนของผู้บริหารและ
คร ูดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรบัผู้บริหาร 
  1.1 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นวา่รูปแบบ มีความเหมาะสมในการน าไปใช้จัดการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ดังนั้นผู้บรหิารสถานศึกษา ที่มีความสนใจรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่ง 
  1.2 การน ารูปแบบ ไปใช้พัฒนาคณุภาพผู้เรยีนในระดับประถมศึกษา นั้น ผู้บริหารต้องก าหนด
เปูาหมาย ในการพัฒนาผู้เรียนให้เด่นชัด มีแนวทางในการติดตามผลเป็นระยะ หลังการทดลอง เช่น 1 สัปดาห ์1 
เดือน และในแตล่ะภาคเรียนเป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการส าหรับครผูู้สอนระดับประถมศึกษา 
  2.1 รูปแบบ เป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งของครูที่จะน าไปพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งครูผู้น ารูปแบบ ไปใช้ควรฝึกฝน พัฒนาตนเอง ให้มีความเป็นกัลยาณมิตร คือ พร้อมที่จะแนะน า
สนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก 
  2.2 ครผูู้น ารูปแบบ ไปใช้ ควรตระหนักถึงความส าคญั และมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
โดยบูรณาการเข้าไปในสาระการเรียนรู/้กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 

รูปแบบการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ก าหนดรูปแบบและกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าคู่มือ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร ่ประเมินและติดตามผลการน าไปใช้ใน
สถานศึกษา และ 3) จัดท าข้อเสนอระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ส าหรับการพัฒนาครั้งนี้ใช้เป็นระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนา
งานใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย บุคลากรของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดังกล่าว ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 คน และ
หัวหน้างานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านปัจจัยเบื้องต้น 5 คน ด้านกระบวนการ 
8 คน ด้านผลผลติ 13 คน รวมจ านวน 30 คน  การด าเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ
และปัญหาการจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจากการสมัภาษณ์และประชุมกลุ่มระดม
ความคิด กลุม่ตัวอย่างจ านวน 29 คน ของสถานศึกษา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ  ข้ันตอนท่ี 2 ก าหนดรปูแบบการ
จัดท าและกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการจัดประชุมกลุ่ม
ระดมความคดิ (Focus group)กลุม่ตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 1 คน รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 คน และหัวหน้างานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น 5 คน ด้านกระบวนการ 8 คน ด้านผลผลิต 13 คน รวมจ านวน 30 คน แล้วพิจารณาตรวจสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะหข์้อมูลด้วยค่า IOC ขั้นตอนท่ี 3 จัดท าคู่มือและประชุมสัมมนาเผยแพร่ เป็น
การก าหนดกรอบแนวคิดจดัท าคู่มอื และร่างคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัด
ประชุมกลุม่ระดมความคิด (Focus group) ด าเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนท่ี 2 น าคู่มือไปทดลองกับสถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เป็นผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ เกีย่วกับปัจจัย
เบื้องต้นและกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรปูหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ส าหรับการประเมินผลผลิต ประเมินจากแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้จัดท าจริง โดย
นักวิชาการ 3 คน ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน จากน้ันมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงจัดท าคู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้ในการประชุมสัมมนาเผยแพร่กับกลุ่มตัวอย่าง ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินและตดิตามผลการน าไปใช้ 
หลังจากเผยแพร่เอกสารคูม่ือแล้ว ได้ตดิตามผลการด าเนินการของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
 
 
 

*ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานกุูล)  
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เป็นผู้ตอบแบบประเมิน เก็บรวบรวมด้วยตนเอง การวเิคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการเช่นเดียวกับการทดลองใช้  
ขั้นตอนท่ี 5 จัดท าข้อเสนอระดบันโยบายและระดับปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมลูที่ไดร้ับจาก
การด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการพัฒนางาน ดังนี ้ จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มระดมความคิด ได้แนวคดิในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นผลส าเร็จ ต้องประกอบด้วย 4 ประเด็น ประเด็นแรกต้องมี
การก าหนดองค์ประกอบส าคญัของเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ประเด็นท่ีสองแสดงให้
เห็นถึงส่วนประกอบของเอกสารแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นที่สามมีกระบวนการใน
การจัดท าแผน และประเด็นที่สีต่้องจัดท าคู่มือในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีให้
สถานศึกษาสามารถจดัท าแผนได้เป็นผลส าเร็จ 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการพัฒนา / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

This study was intended to: 1) define a model and process for the school’s educational 
quality development plan, 2) prepare a manual to support the school’s educational quality 
development plan and assessment, and 3) propose a policy and practice to improve an 
efficiency of school quality management.  Research and development methods were used in 
this study with thirty specific samples selected from Pattaya City School 8 (Pattaya-nu-kun), 
whose knowledge related in the field. The samples consisted of a director, three deputy-
directors, a head of quality assurance and responsible academic standards of the school, five 
members in case a general factor study, eight members in case a process study and another 
thirteen members in case an outcome study. The research procedure consists of five steps. 
Step 1, basic information problems of the educational plan, interview and focus group were 
conducted with 29 samples. Step 2, defining a model and process to plan the school 
educational quality development, the 30 subjects were asked to focus group. Then, five 
experts were requested to check the content validity with the IOC data analysis method. Step 
3, processing the manual and holding conference and seminar, a brainstorming session (focus 
group) was conducted similarly to Step 2. Then, the manual was employed to try-out with 30 
respondents. Questionnaire consisted of five levels evaluated towards general factors and the 
process. The data analysis program was used to show mean score and standard deviation. To 
evaluate outcome, three scholars were requested and defined three assessment criteria 
towards the school educational quality development plan. Afterwards, the school educational 
quality development plan was revised before the completed version would be published and 
contributed in conference and seminar. Step 4, assessment and monitoring of 
implementation, the educational quality development plan operated by Pattaya City School 8 
(Pattaya-nu-kun) was evaluated and monitored. The 30 samples were assigned to take the 
questionnaire. Data was analyzed using the same method of the try-out step.  Step 5, 
proposing the policy and practice, the findings from data analyses and synthesis were 
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discussed and concluded. The implementation could be concluded that; 1) the successful 
concept of the educational quality developmental plan, the school should considered four 
issues. Firstly, a key element of the educational quality development plan should be given in 
the documentation.  Secondly, the document should show a list of the planning components. 
Thirdly, there should have the process of planning in the document. Finally, the plan manual 
should be provided to assist the school to provide the educational quality development plan 
successfully.  
 

Keyword: Development Patterns /  Educational Quality Development Plan  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่า การบริหารสถานศึกษามีความส าคัญ เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีจัดการทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ ์เพื่อให้บรรลเุปูาหมายของสถานศึกษา หาก
ไม่มรีะบบการบริหาร สถานศึกษาก็จะไมส่ามารถด าเนินการปฏิบัติกจิกรรมไปตามเปูาหมายได้ และการบริหาร
สถานศึกษายังเป็นเครื่องมือท่ีช้ีถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษาอีกด้วย  จึงได้น าหลกัระบบ
แนวคิดการบรหิารคณุภาพมาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งการบรหิารเชิงกลยุทธ์เป็นจุดบรรจบของความรูส้าขาต่างๆ ใน
วิชาการบริหารกบัพลังแห่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อก าหนดขึ้นเป็นนโยบายที่หนักแน่นแม่นย า เป็นระบบการบริหารที่
มีวิวัฒนาการมาจากระบบธรุกิจ ซึง่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์การไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก รัฐหรือเอกชน และ
จ าเป็นต่อการบรรลุผลส าเรจ็ขององค์การด้วยการบริหารจัดการเปน็กระบวนการของกิจกรรมที่ผู้บรหิารต้องเป็น
ผู้ควบคุม ก ากับ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องและร่วมท างานกับคนในองค์การประสานงานกันเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร โดยที่การวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารจดัการทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อด าเนินการใดๆ ให้ติดตาม ควบคุม และประสานงานกันให้ผู้ด าเนินการไดจ้ัด
กิจกรรมอยา่งราบรื่น จึงนับได้ว่าการบริหารงานขององค์การใดก็ตาม หากผู้บริหารละเลยการวางแผน ถึงแม้
ผู้บริหารผู้นั้นจะมีความเช่ียวชาญมีความช านาญและมคีวามสามารถ ก็มักจะประสบความยุ่งยากในการ
บริหารงานเสมอ เพราะการวางแผนเป็นเครื่องมือท่ีส าคญัยิ่ง ส าหรบัการบริหารงานท่ีเป็นระบบและต้องการ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อุทัย บุญประเสรฐิ, 2542, หน้า 8) การวางแผนเปน็
ภาระหน้าท่ีการบรหิารทีส่ าคัญทีส่ดุเป็นหน้าท่ีหลักประการแรกของนักบริหารทุกคน ทั้งนี้เพราะการวางแผนมี
ขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าท่ีการบริหาร งานอ่ืนๆ ท้ังหมดและเป็นจดุเริ่มต้นของการบริหารงานท้ังปวง (ธงชัย 
สันติวงษ,์ 2543, หน้า 105) การวางแผนเป็นการด าเนินการเลือกวิธีปฏิบัติจากแนวความคิดต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่
การกระท าจริงการวางแผนเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไรเมือ่ไร ด้วยวิธีการอย่างไร และจะใหใ้ครเป็น
คนท า เป็นการก าหนดการล่วงหน้าในการปฏิบัติงาน จะใช้ทรัพยากรบริหารที่มีอยู่เพื่อเช่ือมโยงกับเปาูหมายที่
ต้องการ จึงนับได้ว่าแผนงานนั้นเป็นเครื่องมือส าหรับการท างานของหน่วยงานหนึ่งๆ (พนัส หันนาคินทร์, 2542, 
หน้า 24) การด าเนินการต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานเพื่อเป็นการปูองกนัและลดความสูญเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้การด าเนินงานบังเกิดผล
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายที่
ก าหนดไว้โดยใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการน าไปสู่จุดหมายของการด าเนินการที่ต้องการ 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคณุภาพภาพในและระบบ 
การประกันคณุภาพภาพนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสูคุ่ณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคณุภาพภาพนอก 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประกันคณุภาพเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษานบัตั้งแต่นั้นมา ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2554, 
หน้า 4-6) กล่าวว่า การประกันคณุภาพการศึกษาเป็นเรื่องส าคญั เป็นวิธีการขับเคลื่อนคณุภาพการศกึษาทั่ว
ประเทศและการประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะผู้เรียนและผู้ปกครองมี
หลักประกันและมีความมั่นใจว่า สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ชุมชน และ
สังคมประเทศชาติ ได้เยาวชนและคนท่ีดี มีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม
ประเทศชาตติ่อไป รวมทั้งผู้รับบรกิาร ได้ความพึงพอใจจากการใช้ผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากน้ีแล้วครูยังได้
ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและเน้น
คุณภาพได้พัฒนาตนเองและผู้เรยีนอย่างต่อเนื่องท าให้ท าให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน และผูบ้ริหาร
ภาวะผู้น าและความรู้ ความสามารถในการบริหารอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
คุณภาพ เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้หน่วยงานท่ีก ากับดูแลไดส้ถานศึกษาท่ีมีคณุภาพและศกัยภาพใน
การพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากับดูแลสถานศกึษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทาง
การศึกษาและคุณภาพของสถานศกึษา สอดคล้องกับ สมหวัง พิธิยานุวัตร (2545, หน้า 6-11) กล่าวว่า การ
ประกันคณุภาพภายในท่ีดีจะต้องมีคุณลักษณะเป็น “ระบบ” ซึ่งมีท้ังปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ที่
คาดหวัง มีทั้งระบบพัฒนาคณุภาพ ระบบติดตามคณุภาพ และระบบประเมินตนเองต้องผสมผสานกบังานบริหาร
ปกติ กล่าวคือ บูรณาการเชื่อมโยงกับปฏิรูปการเรยีนรู้ การสอน การพัฒนาบุคลากรและการบริหารฐานโรงเรียน 
(BM) ท างานทุกภารกิจอย่างครบวงจรทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน มีการวางแผน ด าเนินการประเมินและ
ปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ และผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารการเรียนรู้และการสอน โดย
ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องก ากับ ดูแลให้มีการประเมินคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เป็นสถานศึกษา มภีารกจิในการจัดการศึกษา โดยใหม้ี 
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของเมืองพัทยา ตามมาตรา 47 และ 48 โดยก าหนดว่า  
“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า 
การประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปเีสนอ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษา” และต้องค านึงถึงการจัดคุณภาพให้ดีทุกด้านสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินคณุภาพได้ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 9) โดยแบ่งเป็นการ
ประกันคณุภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่เป็น ส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผ่านมา ขาดการมีส่วนร่วม ผู้ที่มีหน้าทีห่ลักในการจดัท าแผนไม่
สามารถประสานงานได้จึงมอบหมายผู้ที่ไว้วางใจได้ท าหน้าท่ีเขียนแผน โดยผู้ที่เขยีนแผนไมไ่ด้เป็นผู้บรหิาร จึงไม่
มั่นใจว่าแผนที่ได้จะถูกต้องตามหลักการโดยมตี่อปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญดังนี้ 1) ผู้บริหาร  ไม่ใหค้วามส าคญั
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ในการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา และไมไ่ด้ให้การสนับสนุนครอบคลมุในทุกด้านที่
เกี่ยวข้อง 2) บุคลากร ไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 3) บุคลากรมภีารกจิอื่น ท าให้
ไม่มเีวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4) แผนปฏิบัติการไดจ้ัดท าเสนอไว้ได้น าไปใช้เพียงแต่การท าตามแผนท่ี
เขียนไว้  ไมไ่ดร้ับความสนใจจากคนท างานมากนัก ส่วนผลของแผนจะเป็นอย่างไรไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก
คนท่ีท าเท่าท่ีควรตามกระบวนของแผน ได้แก่ การเตรยีมการวางแผน  การจัดท าแผน การน าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ
และการปรับปรุงแผนนั้น ก็มีการด าเนินการในแต่ละเรื่องตามสภาพของสถานศึกษาแล้วแต่นโยบายของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น ต้องน าเอานโยบายระดบัประเทศ 
ระดับกระทรวง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการประกันคณุภาพทั้งภายในและภายนอก มาวิเคราะห์ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนอ่ืนๆ ของสถานศึกษาด้วย จะไดส้ามารถจัดท าแผนไดต้รงกับสิ่งที่จะต้อง
พัฒนา และจะต้องท าร่วมกันทุกฝาุย เพื่อการพัฒนางานไปสู่เปูาหมายคุณภาพของสถานศึกษา และลกัษณะของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละแห่งมีความหลากหลาย 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา รวมทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 22 (2) ที่ก าหนดให้สถานศึกษาโรงเรยีนเมืองพทัยา 8 
(พัทธยานุกูล) ต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จึงสนใจที่จะพัฒนางานด้านการวางแผนในการบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาในส่วนของ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง
ถือเป็นส่วนส าคญัและเป็นจดุเริม่ต้นในการบริหารจัดการคณุภาพสถานศึกษาด้วยระบบการวางแผนที่ดี ด้วย
ความร่วมมือกันทุกฝุาย น าไปสู่การด าเนินงานอย่างมีทิศทางและเปาูหมายเดียวกัน ผลการประเมินคณุภาพการ
จัดการศึกษาจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 
8 (พัทธยานุกูล) และส านักการศึกษาเมืองพัทยา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อก าหนดรูปแบบและกระบวนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 2. เพื่อจัดท าคู่มือการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ และประเมิน
และตดิตามผลการน าไปใช้ในสถานศึกษา  
 3. เพื่อจัดท าข้อเสนอระดับนโยบายและระดับปฏิบัตเิพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง/แหล่งข้อมลู  
  1.1 ประชากร เป็นบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรยีนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 คน และหัวหน้างานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 5 คน ด้านกระบวนการ 8 คน ด้านผลผลิต 13 คน รวมจ านวน 30 คน   
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
  2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมลูจากบุคลากรของสถานศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
สรุปประเด็นส าคญั 
   2.1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1.3 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการ 
   2.1.4 แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลติ 
   2.1.5 แบบประเมินและตดิตามผลการใช้คู่มือการเขียนแผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2.2.1 ศึกษาสภาพและปญัหาการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ประชากรเป็นบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรยีนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 
   2.2.2 ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ การสัมภาษณเ์ป็นกลุ่ม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
   2.2.3  น าแบบสัมภาษณไ์ปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร การพัฒนาการจัดการศึกษาและ
การวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกตอ้ง เหมาะสมของประเด็นสัมภาษณ์ และ
ปรับปรุงประเด็นสัมภาษณต์ามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ  
   2.2.4 จัดประชุมครูทุกคน ระดมความคิดเกี่ยวกับสภาพและปญัหาการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแนวคิดเกีย่วกับแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.2.5 สัมภาษณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 คน และหัวหน้างานประกันคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านปัจจัยเบื้องต้น 5 คน ด้านกระบวนการ 8 คน ด้านผลผลติ 13 คน รวม
จ านวน 29 คน โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เป็นผู้สมัภาษณ์ 
   2.2.6 จัดประชุมกลุ่มระดมความคดิเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และกระบวนการจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมอืงพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โดยน าข้อมูลมา
จากการศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) มา
ประกอบการพิจารณา ผลการประชุมได้องค์ประกอบส าคญัของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส่วนประกอบของ
เอกสารแผนพัฒนาการจดัการศึกษาและกระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
   2.2.7 สรุปผลการประชุมระดมความคิดเกีย่วกับรูปแบบเอกสารแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (องค์ประกอบส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สว่นประกอบส าคญัของเอกสารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา. และกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 
   2.2.8 น ารูปแบบเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการศึกษา การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาและการวัด ประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบส าคญัของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนประกอบของเอกสาร และรายละเอียดในแตล่ะหัวข้อของแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา และตรวจสอบความเปน็ไปได้ในการน าไปปฏิบัตจิริงในสถานศึกษาของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
   2.2.9 วิเคราะห์ความคดิเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีต่อรูปแบบเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ด้วย 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Objective Congruence) 
   2.2.10 ปรับปรุงรูปแบบเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เตรยีมน าไปเขียนร่าง “คู่มือการบรหิารคณุภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรยีนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 
   2.2.11 ก าหนดกรอบแนวคิดของคู่มือการบรหิารคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
การจัดประชุมระดมความคิดผู้เกีย่วข้องร่วมกันก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าคู่มือการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา  
   2.2.12 เขียนร่าง“คู่มือการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามกรอบแนวคิด
ที่ก าหนดประกอบด้วยรายละเอียดการด าเนินการที่เป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาในทุกหัวข้อ 
   2.2.13 น าเสนอคู่มือการบริหารคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอค าแนะน าด้าน
ความถูกต้องครอบคลมุของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  
   2.2.14 น าร่าง “คู่มือการบรหิารคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการวัดผล ประเมนิผล จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ แลว้จัดพิมพ์เพื่อน าไปทดลองใช้  
   2.2.15 จัดท าคู่มือฉบับสมบูรณ์ และจัดประชุมสัมมนา 
   2.2.16 น าข้อมูลจากการด าเนินการมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท าคู่มือแผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของโรงเรยีนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ฉบับสมบูรณ์ จดัประชุมสมัมนาเพื่อเผยแพร่ โดยใช้เอกสาร
คู่มือการบรหิารคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมอืงพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และเกบ็รวบรวม
ข้อมูลขณะประชุมสัมมนา โดยสรปุเป็นข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
   2.2.17 สร้างเครื่องมือประเมินคณุภาพของ “คู่มือการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” ซึ่งมีประเด็นประเมิน 4 ประเด็น ดังน้ี 1)ปัจจัยเบื้องต้น 2)กระบวนการ 3)ผลผลิต 4)ผลที่เกดิขึ้นจาก
การพัฒนางานด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
   2.2.18 น าแบบประเมินด้านปจัจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการที่สรา้งขึ้น ไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จ านวน 30 คน และวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน
ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟุา (Alpha coefficient : ) ของคอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.892 
   2.2.19 น าเอกสาร “คูม่ือการบรหิารคุณภาพการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรยีนเมือง
พัทยา 8 (พัทยานุกูล)” ไปทดลองใช้ในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) ในการทดลองใช้ได้จดัประชุมสัมมนา
และช้ีแจงนโยบายการน าไปปฏิบตัิ ระยะเวลาในการปฏิบตัิ 3 เดือน หลังจากนั้นไดม้ีการประเมินและติดตามผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือท่ีจัดท าขึ้น การประเมินปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการ ผู้ศึกษา
เป็นผู้แจกแบบสอบถามและเก็บกลับคืนด้วยตนเอง ไดร้ับแบบประเมินกลับคืนมา ร้อยละ 100.00 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรคอมพิวเตอร์
ส าเรจ็รูป การประเมินผลผลิตโดยนักวิชาการ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการ
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ประเมินผลที่เกิดจากการพัฒนางานด้านการวางแผนในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ผู้ศึกษาเป็นผูด้ าเนินการ
ด้วยตนเอง  
 

สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ที่ผ่านมา
ในส่วนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุตัวช้ีวัด) สรปุมาจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
โดยจากระบบประกันคณุภาพภายในของต้นสังกัด ส านักการศึกษาเมืองพัทยา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 
24 โครงการ เมื่อมีการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จึงมี
การก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 26 โครงการ ผลปรากฏว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านปจัจัย
เบื้องต้น เนื้อหายังไมส่อดคล้องกับเนื้อหา ด้านกระบวนการ บุคลากรไมม่ีความพร้อมในการพัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านผลผลติ น าไปใช้ประโยชน์ในการนิเทศการประกันคณุภาพได้น้อย 
 รูปแบบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. องค์ประกอบส าคัญของแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องก าหนดไว้ในแผนดังกลา่ว ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School 
Profile) 2) เปูาหมายของสถานศกึษา (School Goals) 3) สถานการณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 4) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) แผนงบประมาณการเงินของ
สถานศึกษา 6)บทบาทหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 7)การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  ส่วนประกอบในการจัดท าเป็นรูปเลม่เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1 ปก (ระบุชื่อแผน ช่ือสถานศึกษา และช่วงเวลาที่ใช้แผน) 
  2.2 ค าน า 
  2.3 สารบัญ 
  2.4 บทน า 
  2.5 ภาพรวมของสถานศึกษา 
  2.6 สถานการณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
  2.7 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.8 แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา (จ าแนกตามหมวดเงิน) แหล่งที่มารายได้และการ
ระดมทรัพยากร 
  2.9 บทบาทหน้าท่ีผู้เกีย่วข้องกับการศึกษา 
  2.10 การติดตามตรวจสภาพและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1) การเตรียมความพร้อม 
  2) ประเมินความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา 
  3) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและพิจารณาแนวทางแก้ไขตามประเด็นส าคัญการพัฒนา 
  4) ก าหนดข้อมลูสารสนเทศท่ีจะเขียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  5) ก าหนดแผนปฏิบตัิการรายป ี
  6) การเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  7) ตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องและปรบัปรุงแก้ไข 
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  8) การน าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้ก าหนดเป็น 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1 บทน า 
  ตอนท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรยีนเมืองพัทยา 8 
(พัทธยานุกูล)    
  ตอนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 ผลการประเมินและติดตามผล 
 1. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ คุณภาพของเอกสารคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมมีคณุภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.66 โดยอันดับแรก ได้แก่ ดา้น
ประโยชน์ในการน าคู่มือไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นคา่เฉลีย่ 4.77 และอันดับสดุท้าย ได้แก่ ด้านการใช้
ภาษาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48 
 2. ด้านกระบวนการ เป็นการประเมินการน ากระบวนการจดัท าแผนไปปฏิบตัิจริงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคิดเป็นคา่เฉลีย่ 4.51 ส าหรับอันดับแรก ได้แก่ ก าหนดแผนปฏิบตัิการรายปี อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
คิดเป็นคา่เฉลี่ย 4.65 อันดับสดุท้าย ได้แก่ การเตรยีมความพร้อม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.41 
 3. ด้านผลผลติ ได้แก่ ผลการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับด ี
 4. ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานด้านการวางแผนในการบริหารจัดการด้านคณุภาพของสถานศึกษา 
สถานศึกษาได้แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาท่ีเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
สถานศึกษา ฝุายบริหารใช้เป็นกรอบแนวทางการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานเป็นเอกสารหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบการด าเนินการในระบบประกันคณุภาพของสถานศึกษา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่  1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)  2) เปูาหมายของสถานศึกษา (School Goals)  3) 
สถานการณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (วิสัยทศัน์ พันธกิจ เปูาหมาย จุดเน้นคณุภาพ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
26 โครงการ ท่ีระบุเปูาหมายและความส าเร็จ)  5) แผนงบประมาณการเงินของสถานศึกษา 6) บทบาทหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษา 7) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
 รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่ท าใหเ้ป็นเอกสารแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สมบูรณ์  เป็นแผนท่ีเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเป็นทิศทางการด าเนินงานขอสถานศึกษา
ในระยะยาวหรือในระยะสั้น เป็นการบูรณาการงานทุกดา้นของสถานศึกษา ประกอบกับสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนประจ าปีงบประมาณ โดยมีเปูาหมายที่ก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาท่ีเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกบัคุณลักษณะ คณุภาพ และมาตรฐานในการจัดการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมการก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 153-202)  เป็นการวางกรอบการปฏิบตัิงานท่ีมุ่งสู่
คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
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พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา มาตรา 47  และ 48 ที่ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารจดัการของสถานศึกษา  และตามนโยบายปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552–2561) ที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีคณุภาพตามระดับการศึกษา ดังนั้น จึงได้มมีาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดท า
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้นสงักัดและสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ และ
ก าหนดกรอบให้ชัดเจนในการด าเนินการ 
 การก าหนดกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าคูม่ือเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติ  ตลอดจนการอบรมสมัมนา ประชุมชี้แจง จะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  สอดคล้อง
กับท่ีส านักงานทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, หน้า 27-66) ได้
กล่าวถึงวิธีการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาว่ามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับการตดัสินใจของ
สถานศึกษาจะเลือกใช้วิธีการใด ท้ังนี้จะต้องเป็นแผนที่สะท้อนคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ของแผน ส่วน
กระบวนการจดัท าแผนประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมเต็มกระบวนการนับตั้งแต่การเตรยีมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินความต้องการและความจ าเป็นของสถานศกึษา การ
วิเคราะหป์ัญหา สาเหตุและพิจารณาแนวทางแก้ไขตามประเด็นส าคญั การพัฒนาก าหนดแผนปฏิบตัิการรายปี 
การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และน าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่การปฏิบตัิ ไดม้ีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติให้สถานศึกษาจากผลงานวิจัยของ อรทัย พระสว่าง (2547, บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนาบุคลากร
ด้วยกลยุทธ์การฝึกอบรมและการนิเทศภายในท าให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขั้นตอนและตรงตามหลักวิชาการ  แต่งตั้งคณะจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีการประเมินความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา ศึกษา
ข้อมูลของสถานศึกษาครอบคลุมทกุด้าน ก าหนดทิศทางของแผน และจัดท าโครงการที่เน้นการปรับปรงุพัฒนาได้
เป็นอย่างดี มีการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขตามประเด็นส าคญั ปรับเปลี่ยนแก้ไข
ปัญหา หรือเสรมิสร้างจุดเด่นให้กบัสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการเรยีนการสอน การก าหนดแผนปฏิบัติ
การรายปี ประชาคม จันทรชิต (2550, หน้า 1-9) และผ่องพรรณ  จรัสจินดารตัน์ (2553, บทคัดย่อ) ต่างให้
แนวคิดกระบวนการด าเนินงานจัดท าแผนของสถานศึกษา ที่สอดคลอ้งกับแนวทางดังกล่าวแตกต่างกันไปในส่วน
ของรายละเอยีดตามลักษณะของการจัดการศึกษา จัดท าคูม่ือการจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ ประเมินและตดิตามผลการน าไปใช้ในสถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อเสนอระดับนโยบาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องก าหนดนโยบายให้ส านักต่างๆ ทีร่ับผดิชอบ
ด าเนินการในระดับนโยบาย ดังนี้ 
  1. มีนโยบายใหส้ถานศึกษาก าหนดนโยบายของสถานศึกษาในการบริหารจดัการสถานศึกษาใน
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการที่สอดคล้องกับงานความรับผดิชอบส านักตา่งๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  2. ส านักการศึกษา เมืองพัทยา ตอ้งเป็นเจ้าภาพหลักให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการวางแผนที่มุ่งคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรที่สอดคล้อง ครอบคลมุ นโยบายในระดับชาติ
ระดับกระทรวง ระดับองค์กร ระดบัส านัก และระดับสถานศึกษารวมถึงมาตรฐานการศึกษา 
  3. ส านักการศึกษา เมืองพัทยาเปน็ส านักที่รับผิดชอบงานด้านคณุภาพและมาตรฐานต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ระบบงาน และแนวทางในการด าเนินการของสถานศึกษาให้ชัดเจน รวมทั้งการประสานกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการรองรับการประกันคณุภาพภายนอก
ด้วย 
  4. ส านักการศึกษา เมืองพัทยาต้องร่วมกับ โรงเรยีนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จัดการอบรมให้
ความรู้ ให้ผู้ที่เกีย่วข้องกับการวางแผนในระบบประกันคณุภาพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ กลุ่มที่
ส าคัญ ได้แก ่
   4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบ กระบวนการและการจดัการ 
   4.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบหัวหน้างานและเจา้หน้าท่ีต้องมีความรู้ความ
เข้าใจท้ังระบบ กระบวนการ การจัดการ การด าเนินงาน ในรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เป็นที่ปรึกษาให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องไดเ้ป็นอย่างด ี
  5. ส านักการศึกษา เมืองพัทยา ตอ้งจัดท าฐานข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาในทุกระดบั 
โดยสถานศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  6. การติดตามและประเมินผล ต้องศึกษาระบบการประกันคณุภาพศึกษา มีการตดิตามและ
ประเมินผลเป็นระยะๆ และน าเสนอผลต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานของสถานศึกษาในส่วนท่ี
ยังต้องปรับปรุง และเป็นข้อมูลในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการจัดการเรยีนการสอน 
 2. ข้อเสนอระดับสถานศึกษา  
  1. พัฒนาบุคลากรของในสถานศึกษาทุกคนให้เกิดความพร้อม โดยให้มีความเข้าใจงานด้าน 
การวางแผนของสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษาต้องก าหนดองค์ประกอบหลักของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเป็นกรอบ / 
แนวทางให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  ควรอบรมให้ความรู้ในการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาแก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
งานวางแผน หัวหน้างานประกันคณุภาพ และผูร้ับผดิชอบมาตรฐานของสถานศึกษาในแต่ละตัวช้ีวัดนอกจากน้ี
ควรก าหนดภารกิจในผังโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาให้ชัดเจน 
  3. สถานศึกษาต้องก าหนดแนวทางการด าเนินโดยยดึหลักการมสี่วนร่วมของบุคคลและภาคส่วน
ต่างๆ ดังน้ี 
   3.1 นักเรียน ต้องระดมความคดิจากคณะกรรมการของนักเรียน 
   3.2 ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ต้องจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจดัท าแผน โดยน าความคิดของนักเรียนบรูณาการลงในแผนด้วย 
   3.3 ตัวแทนชุมชน สถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ท้องที่ ต้องจัดประชุมสัมมนาขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้
จัดท าเรยีบร้อยแล้ว 
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   3.4 เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
   3.5 ประชุมชี้แจงหัวหน้าฝุายงานต่างๆ ให้มีการท าแผนพัฒนาฝุายงาน เพื่อน ามาเข้าร่วม
เป็นแผนของสถานศึกษา 
   3.6 ส าหรับการจดัท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้นใหฝุ้ายงานและผูเ้กี่ยวข้อง
เขียนโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายแต่ละปี  ส่งฝุายแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา แล้วจดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
   3.7 ในส่วนของแผนกิจกรรมนักเรยีนนั้นควรอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนน าแล้วในนักเรียน
เสนอโครงการเป็นแผนงานประจ าปี 
  4. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบควรก ากับติดตามให้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง  
มีการตั้งคณะท างานประเมินผลปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทัน ก าหนดปฏิทินการท างานใน
แต่ละขั้นตอน และเปดิโอกาสให้บคุลากรที่เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนท่ีสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ไดร้ับและผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรปูแบบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 
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รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
The Model of Non-formal Education System of Ban Nong Mae Taeng School 

(Thammasart-ASA) under Kamphaengphet Primary Educational  
Service Area Office 1 

ดร.สบุัน พรเวียง* 
Dr.Suban Pornwiang  

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง 
(ธรรมศาสตร์อาสา) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 

ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปญัหา ความต้องการและแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนบ้าน
หนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 2) การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง 
(ธรรมศาสตร์อาสา) 3) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนบ้านหนองแม่แตง 
(ธรรมศาสตร์อาสา) และ4) การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแมแ่ตง 
(ธรรมศาสตร์อาสา) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนอง
แม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) พบว่า โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ขาดเปูาหมายที่ชัดเจน ขาด
การส่งเสริม การมสี่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน ๆ การจดัระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจดัการศึกษานอกระบบ ยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน การประสานงานท่ีไม่ชัดเจน และปญัหาด้านงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน ควรก าหนด
เปูาหมายรวมถึงแนวทางการด าเนนิงานการจัดการศึกษานอกระบบให้ชัดเจน โดยประกอบด้วย ด้านปจัจัย ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านหนอง
แม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจัยน าเข้า มี 3 
องค์ประกอบย่อย คือ 1) คณะกรรมการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียน 2) นักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน 
3) หลักสูตรการศึกษานอกระบบในโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ     
1) การด าเนินงาน และ 2) การจดัการเรยีนรู ้องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลติ มี 2 องค์ประกอบย่อย คอื 1) ด้าน
โอกาสการไดร้ับการศึกษา และ 2) ด้านคุณภาพทางการศึกษา และองค์ประกอบท่ี 4 ด้านเง่ือนไขความส าเร็จ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ พบว่า มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สดุ ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนฯ พบว่า    
1) การปฏิบัติงานตามรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ท้ังด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต และด้านเงื่อนไขความส าเร็จ มีการปฏิบตัิอยู่ในระดับมาก 2) ผลผลติของการจัดการศึกษา 
 
 

*ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 
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นอกระบบในโรงเรียนฯ ได้แก่ ด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า จ านวนนักเรียนท่ีมีแนวโนม้ออกกลางคัน         
ปีการศึกษา 2554-2556 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ด้านคณุภาพทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 31.55 ส่วนผลการประเมินรูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบในโรงเรยีนฯ พบว่า รูปแบบที่ใช้มีความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลุมและความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
 

ค าส าคัญ: การจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน / รูปแบบ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of the study was to develop the model of non-formal education system in 
school of Ban Mae Taeng School (Thammasart-asa) under Kamphaengphet Primary 
Educational Service Area Office 1. The research methodology consisted of 4 steps e.g.           
1) studying the problem, need and guideline of model of non-formal education system in 
school 2) constructing the model of non-formal education system in school e.g. drafting the 
model of non-formal education system in school 3) trying out the model of non-formal 
education system in school 4) evaluating the model of non-formal education system in 
school. Mean, standard deviation and content analysis were employed in the study. The 
findings were as follows;  1. The result of the problem, need and guideline of model of non-
formal education system in school found that the important problems were e.g. Ban Mae 
Taeng School did not have the clear goals, promotion and participation of other parts.  The 
information management of non-formal education system was not updated, the evaluation, 
follow up did not operate continuously and the result of the assessment was not employed. 
The result of the need of non-formal education system in school of Ban Mae Taeng School 
(Thammasart-asa) revealed that Ban Mae Taeng School (Thammasart-asa) should set the aim 
and guideline of non-formal education system apparently, promote the participation with 
other parts, develop the information, guideline, and evaluation clearly.  The school required 
the participation from every part and the support for sufficient budget.  2. The result of 
constructing the model of non-formal education system in school found that the model of 
non-formal education system in school consisted of 4 components e.g. 1. Input aspect; 3 sub-
components 1) the school board of non-formal education system in school 2) curricular 
documents such as non-formal education system curriculum 3) students tending to drop out 
2. Procedural aspect consisted of 2 sub-components 1) PDCA e.g. planning, doing, checking, 
acting and participating 2) Learning management e.g. learning by yourself, learning by  doing, 
learning by group process, learning by project, learning by Thai wisdom 3. Output aspect 
consisted of 2 sub-components 1) education opportunity e.g. zero drop out 2) education 
quality e.g. learning skill, life skill and work skill 4. Achievement condition; the result of the 
suitability of the model of non-formal education system in school found that it was the most 
suitable and possible.  3. The result of trying out the model of non-formal education system 
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in school found that 1) the operation based on the model of non-formal education system in 
school; input aspect, procedural aspect, output aspect and achievement condition were at a 
high level 2) the output of management of non-formal education system in school e.g. the 
number of the students tending to drop out in academic year 2011, 2012 and 2013 was zero.  
The education quality found that the students’ learning skill, life skill and work skill were 
better at 31.55 %.  4. The result of evaluating the model of non-formal education system in 
school found that the employed model was beneficial and precise at the highest level and 
the related people for the management of non-formal education system in school were 
satisfied at the highest level. 

 

Keywords: Non-formal education system in school / Model 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรบั
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรฐัจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมคีณุภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องไดร้ับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้
ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบคุคลอื่น การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรูด้้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ย่อมไดร้ับความคุม้ครองและส่งเสริมทีเ่หมาะสมจากรัฐ การปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาไทยทั้งในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการไดร้ับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 12 ปี อย่างต่อเนื่องและมีคณุภาพ และการจัดการศึกษาจะต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อประชาชน โดย
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อทุกคน (Education for All) ให้ทุกฝุายมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาอันเปน็หลักการ
พื้นฐานท่ีได้รับการยอมรับทั่วโลก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551,   หน้า 1) ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวท่ีพระราชทานไว้ว่า 
 "การศึกษานั้นเป็นเรื่องของทุกคน และไม่ใช่ว่าเฉพาะในระยะหนึ่ง เป็นหน้าท่ีโดยตรงในระยะเดียวไม่ใช่
อย่างนั้น ตั้งแต่เกิดมากต็้องศึกษาเติบโตขึ้นมาก็ต้องศึกษา จนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าอุดมศึกษา อย่างทีท่่าน
ทั้งหลายก าลังศึกษาอยู ่หมายความว่าการศึกษาท่ีครบถ้วน ที่อุดม ท่ีบริบูรณ์ แต่ต่อไปเมื่อออกไปท าหน้าท่ีการงาน
ก็ต้องศึกษาต่อไปเหมือนกัน มิฉะนั้นคนเราก็อยูไ่ม่ได้ แม้จบปริญญาเอกแล้วก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่า 
การศึกษาไม่มีสิ้นสุด" (พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, พระบรมราโชวาท, 20 เมษายน 2521)   
 นอกจากน้ีการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 15 ยังได้ระบุว่าสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก ่การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือท้ังสามรูปแบบก็ได้โดยสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนที่นักเรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดยีวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม จากความส าคัญดังกล่าว หน่วยงานทางการศกึษาหรือสถานศึกษาจึงมหีน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้เป็นตามจุดมุ่งหมายและหลักการที่กล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
(ธรรมศาสตร์อาสา) เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งรับผิดชอบและสร้างโอกาสในการจัดการศึกษาตั้งแต่ในระดบัก่อน
ประถมศึกษาจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การสรา้ง
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างคณุภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดลุระหว่าง
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ปัญญาธรรม ศลีธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนา
ความสามารถเพื่อการท างานท่ีมีคณุภาพ โดยให้ภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
ของนักเรียน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากสภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจในปจัจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดผลกระทบและปญัหากับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยข้อมูล
จากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) พบว่า ปัญหาที่ส าคัญก็คือ 
การออกกลางคันของผู้เรยีนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปีการศกึษา 2551 มจี านวนผู้เรยีนที่ออกกลางคัน
และไม่จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 5 คน ปีการศึกษา 2552 จ านวน 7 คน ปีการศึกษา 2553 จ านวน 9 คน
และเมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการออกกลางคันของผู้เรียนจากงานระบบช่วยเหลือผูเ้รียนของโรงเรียน พบว่า มี
สาเหตุดังนี้ 1) ครอบครัวยากจนขาดแรงในการท ามาหากิน เด็กต้องออกไปท างานหรือหยุดเรียนบ่อยเพื่อไปช่วย
พ่อแม่ท างานและรับจา้งจนท าให้เรียนไม่ทันเพื่อนและท าใหเ้กิดความเบื่อหน่ายในด้านการเรียน 2) ปัญหาด้าน
พฤติกรรมส่วนตัวของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การมคี่านิยมที่ไม่ถูกต้องในเรื่องคู่ครองในวัยเรียน
จนน าไปสู่การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท ฯลฯ 3) ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน
ต่ าและมีความถนดัในด้านทักษะอาชีพมากกว่าทางด้านวิชาการ จากปัญหาดังกลา่วโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
(ธรรมศาสตร์อาสา) ได้ตระหนักถึงวิธีการส าหรับการแก้ไขปญัหาเพือ่ให้นักเรียนกลุม่เปูาหมายสามารถเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับโดยสามารถที่จะเรียนที่ใดกไ็ดโ้ดยไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียนของโรงเรียน แตย่ังคงสภาพ
ความเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรยีนที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้
เรียนและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับสภาพปญัหาที่เกิดขึ้นในแตล่ะบุคคล  
 จากสภาพความจ าเป็นและหลักการในการจัดการศึกษาที่มลีักษณะเฉพาะและปัญหาทีเ่กิดขึ้นกับ
นักเรียนท่ีมีแนวโนม้ออกกลางคันของโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) ผู้วิจยัในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนไดต้ระหนักและมีความประสงค์จะสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
(ธรรมศาสตร์อาสา) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ขึ้นเพื่อสร้างโอกาส
ส าหรับนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันให้สามารถพัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ และมีรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาส าหรับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแตล่ะบุคคล ซึ่งจะท าให้นักเรียนท่ีมีแนวโน้มออก
กลางคันสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการและแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้าน
หนองแม่แตงฯ 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯ 
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนบ้านหนองแม่แตงฯ 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียนฯ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน คณะครู จ านวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฯ จ านวน 24 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวมทั้งสิ้น 46 คน  
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  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติทีก่ าหนดไว้ จ านวน 12 คน   
  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ได้แก่ คณะกรรมการ
จัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน จ านวน 7 คน และนักเรียน จ านวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 31 คน 
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนฯ ได้แก่ คณะกรรมการ
จัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน จ านวน 7 คน คณะครู 5 คน ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 24 คน และ
นักเรียน จ านวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 60 คน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียนฯ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมระดมความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์แนวทางการจดัการศึกษานอก
ระบบในโรงเรียนฯ ซึ่งเป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ได้แก่ แบบบันทึกการ
ประชุม แบบบันทึกการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) และแบบตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบฯ ด าเนินการประชุมสนทนากลุม่ ผู้ทรงคณุวฒุิร่วมแสดงความคิดเห็น 
  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของคณะกรรมการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียน แบบบันทึกจ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน 
(Zero drop out) แบบประเมินทกัษะอาชีพ (Work skill) แบบประเมินทักษะชีวิต (Life skill) และแบบ
ประเมินทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) 
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนฯ ได้แก่ แบบบันทึกการ
ประชาพจิารณ์และแบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลุมและความพึงพอใจของรูปแบบฯ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียน ผู้วิจัยจดัประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการในการจดัการศึกษานอกระบบ
ในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงฯ และบันทึกการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของร่างรูปแบบฯ และหาแนวทางโดยใช้การสมัภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal Interview) 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ผู้วิจัยจดัประชุมยกร่าง
รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ และจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ผู้วิจัยท าการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านผลผลิตด้านโอกาสทางการศึกษาและด้านคุณภาพทางการศึกษา 
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนฯ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองจากการจัดท าประชาพิจารณร์ูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียนฯ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis)  
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  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการศกึษานอก
ระบบในโรงเรียนฯ ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ไดแ้ก ่การหาค่าเฉลี่ย 

(MEAN) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

และการวเิคราะห์เนื้อหา (CONTENT ANALYSIS) แปลผลการด าเนินงานด้านผลผลิตตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนฯ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลมุและความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปญัหา ความต้องการ และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) พบว่า สภาพปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
(ธรรมศาสตร์อาสา) ขาดเปูาหมายที่ชัดเจน ขาดการส่งเสริม การมีสว่นร่วมของภาคส่วนอ่ืน ๆ การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศกึษานอกระบบ ยังไมเ่ป็นปัจจุบัน การประสานงานท่ีไม่ชัดเจน และปัญหาด้าน
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน ผลการศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) พบว่า โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ควรก าหนด
เปูาหมายรวมถึงแนวทางการด าเนนิงานการจัดการศึกษานอกระบบให้ชัดเจน ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุก
ภาคส่วน การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การนเิทศติดตามใหม้คีวาม
ชัดเจน การสนับสนุนดา้นงบประมาณอย่างเพียงพอและควรมีรูปแบบการด าเนินงานส าหรับการจดัการศึกษา
นอกระบบท่ีชัดเจน ที่ควรประกอบด้วย ด้านปัจจยั ได้แก่ 1) คณะกรรมการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน 
2) นักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน 3) หลักสูตรการศึกษานอกระบบในโรงเรียน ด้านกระบวนการ ได้แก่       
1) การด าเนินงาน มีขั้นตอน การวางแผน (PLANING) การด าเนินงาน (DOING) การติดตาม (CHECKING) การ
ปรับปรุง (ACTING) 2) การจัดการเรียนรู้ และ ด้านผลผลิต ได้แก ่1) ด้านโอกาสการไดร้ับการศึกษา และ       
2) ด้านคณุภาพทางการศึกษา 
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 ตอนท่ี 2 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์
อาสา) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังแสดงในรูปที่ 1 
  
 

 
รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 
 มีรายละเอียดดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเข้า มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) คณะกรรมการ
จัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน 2) นักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน 3) หลักสตูรการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียน องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การด าเนินงาน (2PDCA) ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Doing) การติดตาม (Checking) การปรับปรุง (Acting) และการมีส่วน
ร่วม (Participating) 2) การจัดการเรียนรู้ (5 L) ได้แก ่การเรยีนรูด้้วยตนเอง (learning by yourself) การ
เรียนรูด้้วยการลงมือปฏิบตัิจริง (learning by doing) การเรียนรูด้ว้ยการพบกลุ่ม (learning by group 
process)  การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (learning by project 5) การเรียนรู้จากภูมิปญัญาไทย (learning by Thai 
wisdom) องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลติ มี 2 องค์ประกอบย่อย คอื 1) ด้านโอกาสการได้รับการศึกษา ได้แก่ 
จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (Zero drop out) 2) ด้านคณุภาพทางการศึกษา ได้แก่ นักเรียนเกดิทักษะการ
เรียนรู้ (Learning skill) ทักษะชีวิต (Life skill) และทักษะอาชีพ (Work skill) และองค์ประกอบท่ี 4 ด้าน

รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 
: Nong Mea Thaeng Model. 

ด้านปัจจัย 
1. คณะกรรม 
การจัดการ
ศึกษานอกระบบ
ในโรงเรียน 
2. นักเรียนที่มี
แนวโน้มออก
กลางคัน 
3. หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบใน
โรงเรียน  

ด้านผลผลิต 
1. ด้านโอกาส 
   ทางการ 
   ศึกษา        -
Zero drop out  
2. ด้านคุณภาพ
ทางการศึกษา 
 - Learning skill  
- Life skill  
- Work skill  
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

5 L 

ด้านกระบวนการ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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เงื่อนไขความส าเร็จ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ พบว่า มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ พบว่า ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนเกี่ยวกับการด าเนนิงานตามรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
ในโรงเรียนฯ ในภาพรวมและรายองค์ประกอบมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลผลติจากการทดลองใช้
รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ 1) ด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า ระหว่างปีการศึกษา 2551- 
2556 โรงเรยีนมีจ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลง และระหว่างปีการศึกษา 2554- 2556 ไม่มีนักเรียนออก
กลางคัน ด้านคุณภาพทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) ทักษะชีวิต (LIFE SKILL) 
และทักษะอาชีพ (WORK SKILL) อยู่ในระดับดีขึ้นไป รวมปีการศึกษา 2555-2556 คิดเป็นร้อยละ 31.55  
 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรยีนฯ พบว่า ผลการประเมินความ
เป็นประโยชน ์ความถูกต้องครอบคลุมและความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากที่สุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการและแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ พบว่า 
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) ขาดเปูาหมายที่ชัดเจน ขาดการส่งเสรมิ การมสี่วนร่วมของภาค
ส่วนอ่ืน ๆ การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศด้านการจัดการศึกษานอกระบบ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งนี้อาจจะ
เกิดจาก การจดัการศึกษานอกระบบซึ่งโรงเรียนฯ ก าลังด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 15 และ
การจัดการศึกษานอกระบบนั้นเปน็เรื่องใหม่ส าหรับโรงเรียน ท่ีอาจจะคุ้นเคยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบ
เท่านั้น จึงท าให้ประสบกับปัญหาหลายๆ ประการในการจดัการศึกษาเนื่องจากขาดความรู้และประสบการณ์
เฉพาะด้านท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบ จึงท าให้ประสบกับปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงาน ผล
การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน พบว่า ควรมีรูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบในโรงเรยีนที่เป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ สามารถติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความหมายขององค์ประกอบท่ีให้ไว้โดยบาร์โด และ 
ฮารด์แมน (Bardo and Hartman, 1982, pp. 70-71) ว่าการที่จะระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง จะ
ประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม  และรูปแบบน้ันควรมีองค์ประกอบอะไรบา้ง ไม่ไดม้ี
ข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งจะจัดกระท าให้เกิดผลผลิตขึ้นแต่องค์ประกอบที่ดีจะ
ท าให้การท างานเกิดความชัดเจน ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ พบว่า
องค์ประกอบของการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลติ และด้านเงื่อนไขความส าเร็จ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในโรงเรียนฯ เป็นกระบวนการบริหารงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในการจัดการศึกษานอก
ระบบในโรงเรียนฯ โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีระบบมาเป็นหลักในการพัฒนา ซึ่งท าให้สามารถอธิบายโครงสร้าง
ของรูปแบบตั้งแต่องค์ประกอบหลกัไปยังรายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่สามารถน าไปใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคดิของทิศนา แขมมณี (2545, หน้า 218) ที่ได้กล่าวว่ารูปแบบเป็นแผนภาพเพื่อ
ช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของศิริชัย กาญจนวาสี (2547, หน้า 
46) ที่กล่าวไว้ว่ารูปแบบเป็นการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมหรือการปฏิบัติได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 93-94) ที่ได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ไว้ว่า แตล่ะ
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องค์ประกอบของระบบจะต้องมีสว่นสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถพิสูจนไ์ด้ ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบในโรงเรียนฯ ด้านความคิดเห็นของคณะกรรมการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ พบว่า มีการ
ปฏิบัติในภาพรวมและรายด้าน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลผลิตจากการทดลองรูปแบบฯ ด้านโอกาสทาง
การศึกษา พบว่า ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ด้านคณุภาพการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู ้(LEARNING 

SKILL) ทักษะชีวิต (LIFE SKILL) และทักษะอาชีพ (WORK SKILL) อยูใ่นระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 31.55 ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่า การจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
ในโรงเรียนฯ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้มีทางเลือกที่จะรับ
บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของตนเองและรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ 
มีวิธีการจัดการเรียนรู้ 5L ที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนแตล่ะคน และผลการประเมินรูปแบบ
การจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ พบว่า มีความเป็นประโยชน์และความถูกต้องครอบคลมุ และความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนฯ เป็นการจัดการศึกษาร่วมกันของคณะกรรมการที่มภีาคี
เครือข่ายมาจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษา
นอกระบบฯ จึงท าให้เกิดความตระหนักและเข้าใจอันดีต่อกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัมพร             
พงษ์กังสนานันท์ (2550, หน้า บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 
จะช่วยส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การน ารูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)  
ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรเน้นการประสานงานและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
  1.2 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้รับผดิชอบต้องมีความมุ่งมั่น เสียสละให้ความส าคัญกับการบูรณาการด้านการ
เรียนรู้  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษารปูแบบการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบา้นหนองแม่
แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของผู้เรยีน 
  2.2 ควรศึกษาการยกระดับคณุภาพของผลผลติตามรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบใน
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) เพือ่ให้เกิดผู้เรียนเกดิคุณภาพมากท่ีสดุ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้
โดยใช้กรณศีึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ 2) ประเมินประสิทธิผลการใช้กระบวนการเรียนรู้
โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาฯ ด้านความรู้ทางคณติศาสตร์ ด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และด้านการประเมินตนเอง งานวิจัยนี้เก็บข้อมลูในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555     
จากกลุ่มประชากรซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสติ จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 61 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) คู่มือกรณศีึกษา (IOC = 0.66–1.00)  2) แผนการจดัการเรยีนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ (IOC = 0.66 – 1.00)  3) แบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน (IOC = 
0.66–1.00, K.R. 21 = 0.78, P = 0.23–0.89) 4) แบบประเมินทักษะการคิดวเิคราะห์ (IOC = 0.66–1.00) 
และ 5) แบบประเมินเจตคติของนกัเรียน (IOC = 0.66–1.00) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (µ)      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรยีนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ (1.1) ขั้นทบทวน
ความรู้ (1.2) ขั้นเสนอกรณศีึกษา (1.3) ขั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาผ่านการเรยีนรู้ร่วมกัน และ (1.4) ขั้นสรุปและน า
ความรู้ไปใช้  2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 3) นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี และมีพัฒนาการของทักษะการคิดวเิคราะห์สูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 4) 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเอง อยู่ในระดับมาก 
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  การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to (1) develop the mathematics learning process that 
integrates collaborative learning with case method learning to enhance the analytical thinking 
skills of Prathomsuksa 6 students at Satit Bilingual School of Rangsit University in Pathumthani 
province;  and  (2) evaluate the effectiveness of  the mathematics learning in the aspects of 
mathematic knowledge, analytical thinking skills, and self assessment. This study was 
conducted with the population of 61 Prathomsuksa 6 students at Satit Bilingual School of 
Rangsit University during the first semester of academic year 2012. The research instruments 
were (1) a mathematics case handbook (IOC = 0.66–1.00), (2) lesson plans in mathematics(IOC 
= 0.66–1.00), (3) mathematics knowledge pre- and post- tests(IOC = 0.66–1.00, K.R. 21 = 0.78, P 
= 0.23–0.89), (4) an analytical thinking skills evaluation form(IOC = 0.66–1.00), and (5) a 
student’s attitude form(IOC = 0.66–1.00). The obtained data were analyzed by using means, 
standard deviations, and percentages. The results of the study were as follows: (1) the 
mathematics learning process that integrates collaborative learning with case method learning 
consisted of four stages: (1.1) review on previous knowledge, (1.2) mathematics case 
introduction, (1.3) mathematics case analysis through collaborative learning, and (1.4) 
conclusion and application; (2) the students’ average score of mathematics knowledge earned 
from the post-test was higher than that of the pre-test; (3) the students’ average score of 
analytical thinking skills was at a high level, and their development of  analytical thinking skills 
increased steadily; and (4) the average score of student’s  self-assessment was at a  high level. 
 

Keywords: Collaborative Learning / Case Method Learning / Analytical Thinking Skills /   
   Integrates Collaborative Learning with Case Method Learning  
                      

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคโลกาภิวัฒน์ ถือเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร หากผู้คนไมส่ามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมลู
ข่าวสารที่ตนเองได้รบัมานั้นอาจสง่ผลเสียต่อการตัดสินใจในการท างาน ดังนั้นทักษะการคิดวิเคราะห์จงึเป็น
ทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่ ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้หันมาสนใจ ในการสอน
การคิด ส าหรับประเทศไทยได้มีการปฏิรปูการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ดังท่ีได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) มาตรา 24 วรรค 2 ที่ว่าในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา
ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด และในการประเมินคณุภาพสถานศึกษา ตลอดจนการประเมินการทดสอบ
มาตรฐานของชาติ ได้มีการประเมนิด้านพัฒนาการคิดด้วย (ประพันธ์ศิริ  สุเลารัจ, 2553, หน้า 301-302) 
 การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  เนื่องจากการคิดวิเคราะห ์          
ประกอบด้วยทักษะทีส่ าคัญคือ  ทักษะการจ าแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่  ทักษะการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด  
ทักษะการน าไปใช้ และทักษะการคาดการณ์   (Marzano, 2001, pp. 38 – 45, 58) และการคดิวิเคราะห์เป็น
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ทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ (ประพันธ์ศิริ  สเุลารัจ, 2553, หน้า 54)  แต่จากการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษารอบ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2549 – 2551 พบว่า ภาพรวมเรื่องการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ัว
ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า (ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2552, หน้า 20-21) 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่นักเรยีนจะต้องใช้ทักษะการคิด และเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาต่างๆ จึง
มีบทบาทต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  นอกจากน้ีคณิตศาสตรย์ังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มี
ความสมดุลทั้งร่างกาย  จติใจ  สตปิัญญา  และอารมณ์  สามารถคดิเป็นท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 1) 
 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ (Ordinary  National Educational Testing:     
O-NET) ซึ่งวัดความรูร้วบยอดปลายช่วงช้ัน (6 ภาคเรียน) ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปี
การศึกษา 2550 – 2553 พบว่า นักเรียนมผีลคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์เป็น 47.54 , 43.76 , 35.88 และ
34.85 ตามล าดับ จากข้อมลูดังกลา่วจะเห็นได้ว่านักเรียนมผีลคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 และลดต่ าลงทุกปี  
นอกจากน้ีโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (Trends in 
International Mathematics and Science Study: TIMSS 2007) ได้รายงานว่า ประเทศไทยไดค้ะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการแทบทุกประเทศ  ยกเวน้ประเทศอินโดนีเชียประเทศเดียว  โดย
นักเรียนไทยท าคะแนนเฉลี่ยได้ 441 คะแนน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 60-61) สอดคล้องกับ
โครงการประเมินความส าเร็จของการจัดการเรยีนการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2552 (Programme for 
International Student Assessment: PISA 2009) ที่พบว่า ประเทศไทยได้คะแนนในวิชาคณิตศาสตรเ์ฉลี่ย 
419 คะแนน (สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2554, หน้า 112) โดยคะแนนของ TIMSS 
และ PISA เป็นคะแนนท่ีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งสองโครงการ ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนส่วนใหญ่ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้เรยีนเป็นฝุายรบัเพียงอย่างเดียว โดยมไิด้เน้นการท า
กิจกรรมการเรียนรู ้(Christopher Johnson, 1989)  
 การจัดให้นักเรียนได้เรียนหรือท ากิจกรรมเป็นกลุม่ หรืออย่างน้อยเป็นคู่ จะท าให้นักเรียนมีโอกาส
แสดงความคดิ และมองเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในความคดิเหล่านั้น ท าให้มีการฝึกฝนแกไ้ขและ พัฒนา
ความคิดจากการได้รับข้อมลูสะทอ้นกลับ (ประพันธ์ศิริ สุเลารัจ, 2553, หน้า 318) จอห์นสัน และจอห์นสัน 
(Johnson and Jhonson, 1989, pp. 235-237) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
ใช้ได้ดีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพราะช่วยกระตุ้นใหผู้้เรียนคิดทางคณิตศาสตร์ เข้าใจการเช่ือมโยง
ระหว่างมโนมติและกระบวนการ และสามารถประยุกต์ใช้ความรูไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่ว และมีความหมาย 
 นอกจากจะฝึกใหผู้้เรยีนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลกนัแล้ว การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Method) ยังเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการแก้ปัญหา ฝึกแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สามารถ
เชื่อมโยงความรูเ้ดิมกับความรู้ใหม ่หรือเสริมสร้างความรู้ให้กว้างขวาง และน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
(สุวิทย์  มูลค า, 2545, หน้า 93-96) การจัดการการเรยีนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เป็นวิธีท่ีเปิดโอกาส ใหผู้้เรียนได้คิด
วิเคราะห์  และเรียนรูค้วามคิดของผู้อื่น ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2553, หนา้ 362-
364) ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครมูักจะให้โจทย์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้คดิ โจทย์ปญัหาส่วนมาก
จะมีลักษณะคล้ายกรณศีึกษา  แตท่ี่ผ่านมานักเรียนจ านวนมากไมส่ามารถแก้โจทย์ปญัหาเหล่านั้นได้ สบื
เนื่องมาจากโจทย์นั้นไมไ่ด้มีความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวส าหรับนักเรียน และค าถามเหล่านั้นไม่ได้มี
ความท้าทาย ให้นักเรียนได้คดิ ดังนั้นการสร้างกรณศีึกษาให้มีความท้าทายและน่าติดตามจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า การที่จะพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะการคิด ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการ
จ าแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ทักษะการน าไปใช้ และทักษะการคาดการณ ์
จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นต้นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีผสมผสานกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอกรณีอันคล้ายคลึงกับโจทย์ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรยีน ด้วยเหตุและผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบรูณาการการเรียนแบบร่วมมือ และการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา ในวิชาคณติศาสตร์ เพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดวเิคราะห์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโ้ดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมอื และการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ในวิชาคณติศาสตร์ เพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี     
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้
โดยใช้กรณศีึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี     
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. คะแนนเฉลี่ยของการประเมินความรู้ทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตทีเ่รียนด้วย กระบวนการเรยีนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้
โดยใช้กรณศีึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. คะแนนเฉลี่ยของการประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตทีเ่รียนด้วยกระบวนการเรียนรูโ้ดยบรูณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรยีนรู้
โดยใช้กรณศีึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป และมีพัฒนาการของทักษะนี้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3. คะแนนเฉลี่ยเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่
เรียนด้วยกระบวนการเรียนรูโ้ดยบรูณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวกันวัดผล
ก่อนหลัง (One-Group Pretest Posttest Design) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   แบบแผนการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่าง การวัดก่อนการทดลอง  การวัดหลังการทดลอง 
        E                T1                 X                 T2 
 

  E   คือ กลุ่มทดลอง 
  T1 คือ ค่าที่สังเกตหรือผลที่วัดได้ก่อนการทดลอง 
  T2 คือ ค่าที่สังเกตหรือผลที่วัดไดห้ลังการทดลอง 

  X คือ ตัวแปรที่จัดกระท า (กระบวนการเรยีนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ) 
 

 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   ของโรงเรียนสาธิต 
แห่งมหาวิทยาลัยรังสติ จังหวัดปทมุธานี ปีการศึกษา 2555 จ านวน 61 คน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มเปูาหมายในการเก็บ
ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. คู่มือกรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยไดส้ร้างขึ้นจากกรณีที่เป็นจริง หรือสมมติขึ้นจาก 
ความเป็นจริง ท่ีมีความสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันละมเีนื้อหาเชื่อมโยงกับทางคณิตศาสตร์ จ านวน 30 
กรณีศึกษา จากน้ันเสนอผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์และผูเ้ชี่ยวชาญทางหลักสูตรและการสอนจ านวน 3 คน  
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกรณีศกึษา 
ประเด็นปัญหากับทักษะการคิดวเิคราะห์ย่อยที่ต้องการวัด ลักษณะการใช้ค าถาม รวมทั้งการใช้ภาษาที่ถูกต้อง    
ได้ค่าดัชนีความความสอดคล้องของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่บูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ 
โดยใช้กรณศีึกษา เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยสรา้งแผนการจดัการเรียนรู้ซึ่งมีส่วนประกอบท่ี
ส าคัญสองส่วนโดยส่วนแรกประกอบด้วย 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) การจัดการเรียนรู้ 3) การประเมิน 4) ผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง 5) สื่อในการจัดการเรียนรู้ และ 6) บันทึกหลังการสอน ส าหรับส่วนประกอบท่ี 2 คือการ
จัดการเรียนรู้นั้นมีขั้นตอนการด าเนินงานการเรียนการสอนดังนี้ 1) ขั้นทบทวนความรู้ (Review) 2) ขั้นเสนอ
กรณีศึกษา (Case Study Introduction)   3) ขั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน (Case Study 
Analysis through Collaborative Learning) และ 4) ขั้นสรุปและน าความรูไ้ปใช้ (Conclusion and 
Application) จากนั้นเสนอผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางหลักสตูรและการสอนจ านวน 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 
0.66 – 1.00 
 3. แบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยไดส้ร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและทักษะย่อยการคิด
วิเคราะห์ทีต่้องการวัด เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา และวตัถุประสงค์ของการวิจัย จากน้ันสร้างแบบทดสอบความรู้
ทางคณิตศาสตร์ ท่ีมลีักษณะเป็นปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ าแนกตามทักษะการคิดวเิคราะห์ทั้ง 5 ด้าน  
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มีจ านวน 40 ข้อ 40 คะแนน เสนอผู้เช่ียวชาญทางคณติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการวัดและประเมนิผล 3 คน 
ประเมินความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคล้องระหว่างค าถามกับทักษะการคิด
วิเคราะหย์่อยที่ต้องการวัด ลักษณะการใช้ค าถาม การเขียนตัวเลือกและตัวลวง รวมทั้งการใช้ภาษาทีถู่กต้อง  
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครือ่งมืออยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 น าข้อค าถาม และตัวเลือกที่ไม่ชัดเจน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้แบบทดสอบความรู้ทางคณติสาสตร์มีความถูกต้องชัดเจน 
และสมบูรณ์ น าแบบทดสอบความรู้ทางคณติศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน 45 คน ในสัปดาห์แรกของปีการศึกษาที่ 1/2555 
แล้วหาค่าความเที่ยงตรง โดยใช้สตูร คูเดอร์ ริชารด์สัน 21 (K.R. 21) ได้ 0.78 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  
0.18 – 0.83  และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.89  
 4. แบบประเมินทักษะการคิดวเิคราะห์ จ าแนกตามทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้ง 5 ด้านการประเมินใช้
เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric Scoring 5 ระดับ จากนั้นเสนอผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์และผู้เชีย่วชาญ
ทางการวัดและประเมินผลจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณา
ความสอดคล้องระหวา่งเกณฑ์การให้คะแนนกับทักษะการคดิวิเคราะห์ย่อยท่ีต้องการวัด รวมทั้งการใช้ภาษาที่
ถูกต้อง ได้ค่าดัชนีความความสอดคล้องของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 
 5. แบบประเมินเจตคติของนักเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบประเมิน และส่วนที่ 2 เป็นเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรยีนรู้
แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ในวิชาคณติศาสตร์ ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating scale)  จ านวน 12 ข้อ จากน้ันเสนอผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์และผูเ้ชี่ยวชาญทางการวัด
และประเมินผลจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รวมทั้งการใช้ภาษาที่
ถูกต้องได้ค่าดัชนีความความสอดคล้องของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00               
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การด าเนินการก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนกลุ่มเปูาหมายด้วยแบบทดสอบความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ แยกตามทักษะย่อยของการคิดวิเคราะห์เพื่อเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
 2. การด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัเปน็ผู้สอนนักเรียนกลุม่เปูาหมายโดยจะไดร้ับการจัดการเรยีนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ฯ จ านวน 2 หอ้ง ห้องละ 30 คาบๆ ละ 50 นาที เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2555 ตั้งแต่วันท่ี 5 มิถุนายน ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร ์
 3. การด าเนินการระหว่างการทดลอง ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ท าการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการเรยีนรู้ในแตล่ะคาบเรยีน แยกตามทักษะย่อยของการคิด
วิเคราะห์ ผู้วิจัยซึ่งเป็นครผูู้สอนและ ผู้ช่วยวิจัยอีก 1 คน เป็นผู้สังเกตและประเมินทักษะการคดิวิเคราะห์นักเรยีน
เป็นรายบุคคลในแตล่ะกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินทักษะการคิดวเิคราะห์ 
 4. การด าเนินการหลังการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบนักเรยีนกลุ่มเปูาหมายด้วยแบบทดสอบความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ แยกตามทักษะย่อยของการคิดวิเคราะห์เพื่อเก็บไว้เป็นคะแนนหลังเรียน และประเมินเจตคติของ
นักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรยีนรูท้ี่บูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมอื และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินตนเองของนักเรียน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอ่นเรียนและหลังเรียนด้านความรูท้างคณิตศาสตร์ ของนักเรยีน
กลุ่มเปูาหมาย โดยใช้แบบทดสอบความรู้ทางคณติศาสตร์ จากนั้นน าผลทีไ่ด้มาหาค่าสถิติพื้นฐาน  คือ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
 2. การหาค่าคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทักษะการคดิวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินทักษะ
การคิดวิเคราะห์ จ าแนกตามทักษะการคิดวเิคราะห์ทั้ง 5 ด้าน การประเมินใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric 
Scoring 5 ระดับ โดยผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยอีก 1 คนจะท าการประเมินนักเรียนทุกคาบเรียน จากนั้นน าผลที่
ได้มาหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. การหาค่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย โดยใช้แบบประเมินเจตคติ 
ของนักเรียน จากนั้นน าผลที่ไดม้าหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ส าคัญมดีังนี้ 
 1. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบรูณาการการเรยีนรู้แบบรว่มมือ และการเรยีนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ในวิชาคณติศาสตร์ เพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดวเิคราะห์ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่  
1) ขั้นทบทวนความรู้ (Review) 2) ขั้นเสนอกรณีศึกษา (Case Study Introduction) 3) ขั้นศึกษากรณีศึกษา
ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน (Case Study Analysis through Collaborative Learning) และ 4) ขั้นสรุปและน า
ความรู้ไปใช้ (Conclusion and Application) 
 2. ประสิทธิผลของกระบวนการเรยีนรู้  
  2.1 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายที่เรียนด้วย กระบวนการเรยีนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์
หลังเรียน(µ = 36.44,  = 2.61) สูงกว่าก่อนเรียน (µ = 16.82,  = 5.22) คิดเป็นร้อยละ 49.05 
  2.2 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรูโ้ดยบรูณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินทักษะการคดิวิเคราะห์ (µ = 
4.24) อยู่ในระดับดี และมีพัฒนาการของทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  2.3 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรูโ้ดยบรูณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินเจตคติ (µ = 4.86)  
อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลในงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรยีนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ และประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว 
 1. ด้านกระบวนการเรียนรู ้กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรยีนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พฒันาขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์
ของนักเรียน โดยมีผลการวิจัยทีผ่า่นมาเป็นข้อมลูฐานท่ีสนับสนุนแนวคิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นี้        
(มณีรตัน์ สิงเดช, 2550; มลาวัลย์  นกหงษ์, 2552; วรางคณา  หุ่นสวุรรณ, 2552; และ นิภาวรรณ  เทพีรัตน์, 
2554) กระบวนการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี ้
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  1.1ขั้นทบทวนความรู้ (Review): ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยรปูแบบกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การ
ตั้งค าถาม การยกตัวอย่าง เพื่อเปน็การเร่งเร้าความสนใจของนักเรียน จากนั้นครูได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรยีน
ให้นักเรียนทราบ และทบทวนความความรูเ้ดิมให้แก่นักเรียน ข้ันตอนนี้ท าให้นักเรียนมเีปูาหมายในการเรียน 
และมีความรูเ้พียงพอท่ีจะน าไปใช้ในขั้นต่อไป 
  1.2 ขั้นเสนอกรณีศึกษา (Case Study Introduction): ครูน าเสนอกรณีศึกษา และประเด็น
ค าถามทางคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียน จากนั้นให้นักเรยีนซักถามข้อสงสัยที่เกดิจากกรณีศึกษา เพื่อที่จะได้ข้อมลู
ที่เพียงพอแล้วน าไปวิเคราะห์กรณศีึกษาในขั้นต่อไป  
  1.3 ขั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาผ่านการเรยีนรู้ร่วมกัน (Case Study Analysis through 
Collaborative Learning): ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ แต่ละกลุม่จะมีนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-3 คน 
และอ่อน 1 คน จากน้ันให้นักเรียนในกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และช่วยกันวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อหาค าตอบ
ให้ตรงกับประเด็นค าถาม โดยครูจะคอยดูแลและใหค้ าปรึกษาแก่นักเรียน ส่วนนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ทั้ง 5 ด้านและเมื่อได้ปฏบิัติเช่นนี้ซ้ าๆ ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ของตนเองได้ 
  1.4 ขั้นสรุปและน าความรูไ้ปใช้ (Conclusion and Application): นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่
ได้ และช่วยกันน าเสนอการน าความรู้ไปใช้ โดยในช่วงสัปดาห์แรกนกัเรียนสามารถเขียนสรุปสั้นๆ และบอกการ
น าความรูไ้ปใช้ไดไ้ม่มากนัก แตเ่มือ่ได้ฝึกซ้ าๆ นักเรียนสามารถอธิบายและกล้าแสดงความคดิเห็นกับเพื่อนมาก
ขึ้น  
 2.  ด้านประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ฯ  
  2.1 การทีน่ักเรียนกลุม่เปูาหมายทีเ่รียนด้วย กระบวนการเรยีนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าการเรียนรูโ้ดยใช้กรณีศึกษาเป็นการฝกึให้ผู้เรียน
แสวงหาความรูด้้วยวิธีการที่หลากหลาย  สามารถเช่ือมโยงความรู้เดมิกับความรู้ใหม่หรือส่งเสริมความรู้ให้
กว้างขวาง และน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ (สุวิทย์  มลูค า, 2545 หน้า 93-96) นอกจากน้ี การเรยีนรู้
อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ไดด้ีกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson and 
Johnson, 1989:235-237) เพราะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคดิทางคณิตศาสตร์ และเข้าใจการเชื่อมโยง
ระหว่างมโนมติและกระบวนการ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรูอ้ย่างคล่องแคล่ว ดังน้ันเมื่อน าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมาบรูณาการกับการเรยีนรูโ้ดยใช้กรณศีึกษาในการสอนคณิตศาสตร์ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ผลการวิจยันี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  บุญไว (2549), จักรรินทร์  สวาศรี (2549), 
จุฑามาศ  เดชาพันธุ์กุล (2549) และ ฐิติพจน ์ โพธิ์ช่ืน (2551) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือในวิชาคณติศาสตร์ท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์นาฏ         
วงศ์สารสิน (2547) ที่พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรูโ้ดยใช้กรณีศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์มผีลผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น 
  2.2 จากการที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจยั ประเมินทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนในระหว่างเรียน
จ านวน 30 คาบเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี และมพีัฒนาการ
ของทักษะการคิดวิเคราะหส์ูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนได้มีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน มีการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างาน อีกทั้งนักเรียนยังได้ฝึกทักษะการคิดวเิคราะห ์
จากกรณีศึกษาในรูปแบบ และเนือ้หาท่ีแตกต่างกันถึง 30 เรื่อง การไดฝ้ึกทักษะการคิดวิเคราะหซ์้ าๆ ท าให้
นักเรียนมีความสามารถทางการคดิวิเคราะห์สูงขึ้น ผลการวจิัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มณรีัตน์ สิงเดช 
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(2550) และ มลาวลัย์ นกหงส์ (2552) ที่พบว่า การเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรยีนรู้แบบร่วมมือในวิชาคณติศาสตร์ท า
ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์สูงขึ้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรางคณา หุ่นสุวรรณ (2552)  
และ นิภาวรรณ เทพีรัตน์ (2554) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาท าให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ทีสู่งขึ้น 
  2.3 การที่นักเรยีนกลุม่เปูาหมายทีเ่รียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บรูณาการการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินเจตคติ อยูใ่นระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการใช้กระบวนการกลุ่มและมีการท ากิจกรรมร่วมกันท าให้
นักเรียนมีความสุขในการเรยีน ส่วนการเรยีนรู้ด้วยกรณีศึกษาช่วยเรา้ความสนใจ ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีประเด็นค าถามที่ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการคดิวิเคราะห์อย่างมีระบบ
และมีขั้นตอน จึงช่วยให้นักเรียนประสบความส าเรจ็ในการเรียน  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ กาญจนา บุญไว 
(2549) ที่พบว่าเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ที่ได้รับการเรียนโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการ
เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ จักรรินทร์  สวาศรี (2549) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการสอนคณติศาสตร์ที่เน้นการเรยีนรู้แบบร่วมมือมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านการเตรียมการ 
  1.1 ด้านคร:ู ครูต้องเป็นผู้มีความรูท้างคณิตศาสตร์ และมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ 
และจะต้องท าความเข้าใจกับกรณศีึกษาที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้ นอกจากน้ีครูจะต้องมีความรู้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  
  1.2 ด้านนักเรียน: นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร์ที่เพยีงพอ  
 2. ด้านการด าเนินการใช้กระบวนการเรยีนการสอน  
 การจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ในวิชาคณติศาสตร์ เพือ่เสริมสรา้งทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนนั้นสิ่งที่ต้องท าคือครูผูส้อนต้อง
ท าความรู้จักกับนักเรียน และท าการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนโดยในกลุม่ต้องประกอบไปด้วย นักเรยีนระดบัเก่ง 1 คน 
ปานกลาง 2–3 คน และอ่อน 1 คน เพราะจะท าใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ีครูต้องเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการคดิวิเคราะห์จากกรณีศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุม่ ที่ส าคัญครูผูส้อนควรสร้างบรรยายการการ
เรียนรูเ้ชิงบวก เพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน 
 3. ด้านเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บรูณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการ
เรียนรูโ้ดยใช้กรณีศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ได้แก่    1) คู่มือ
กรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถปรับใหเ้ข้ากับบริบทของโรงเรียนต่างๆ ได้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เป็น
เครื่องมือส าคญั หากน าไปใช้อาจจะปรับปรุงให้เข้ากับบุคลิกของครผูู้สอนได้ 3) แบบทดสอบความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ อาจเปลี่ยนจากข้อสอบปรนัย เป็นข้อสอบอัตนัยได้ 4) แบบประเมินทักษะการคดิวิเคราะห์ ครูที่
น าไปใช้ควรจะศึกษาเกณฑ์การใหค้ะแนนอย่างละเอียด และ 5) แบบประเมินเจตคติของนักเรียน อาจจะใช้
ประเมินนักเรียนหลังเรียนในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรน ากระบวนการเรียนรู้ที่บรูณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรยีนรู้โดยใช้กรณศีึกษานี้ไปใช้
ทดลองเปรียบเทียบกับกระบวนการเรยีนรู้รูปแบบอ่ืนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักเรียน เป็นต้นว่า 
กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ผังกราฟิก และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนว่ยการเรยีนรู้บทประยุกต์  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  และเพื่อ
ศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรยีน  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR  กลุม่ตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรยีนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี5  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  อ าเภอหนองบุญมาก  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีาเขต 2  จ านวน 15 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการ
เรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้บทประยกุต์  จ านวน 12 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปญัหา (MCQ) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที (t-test)  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบกลวิธี STAR มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก้าวหน้าขึน้ 9.20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30.67และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมสู่งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อ
ก าหนดนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 นอกจากน้ันความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรยีนก้าวหน้าขึ้น     
2.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 13.67 และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / การจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR / ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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                      **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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ABSTRACT 
 

This research aimed 1) to study Prathomsuksa 5 students’ learning efficiency the lessons on 
“Application” 2) to compare their learning efficiency before and after the lessons, 3) to 
compare their learning efficiency after the lessons against the 70 percent criteria, 4) to study 
their problem-solving skills, and 5) to compare their problem-solving skills before and after 
the lessons managed with the STAR Strategy Steps. Research samples were 15 Prathomsuksa 5 
students from Ban Nong Krathum School, Nong Boon Mak District under Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 2 in the second semester of academic year 2013. 
Research instruments consisted of the 12 lesson plans. Data-collecting were a learning 
efficiency test and a Multiple Choice Question test form on problem-solving skills. Statistics 
used for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test.  Research 
findings showed that students who took the lessons managed with the STAR Strategy Steps 
had better learning efficiency scores with 9.20 points or 30.67percent higher. Their learning 
efficiency after the lessons was higher than before with statistical significance at the .05 level 
but not higher than the 70 percent criteria when the statistical significance was determined at 
the .05 level. Their scores on problem-solving skills were 2.73 points or 13.67 percent higher 
and problem-solving skills were higher than before with statistical significance at the .05 level. 
 

Keywords: Learning Efficiency / STAR Strategy Steps / Problem-Solving Skills 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าใหม้นุษย์เกิดการพัฒนาความคดิ  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาความคดิมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคดิสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณไ์ด้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน  ตัดสินใจแก้ปัญหา  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อื่น ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า1)  ซึ่ง Carl  Friedrich  
Gauss  นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันที่มีช่ือเสียงในครสิต์ศตวรรษที่ 19 ได้กล่าวว่า “คณติศาสตรเ์ป็นราชินีของ
วิทยาศาสตร์และเลขคณติเป็นราชินีของคณิตศาสตร”์ (Mathematics is the queen  of sciences and 
arithmetic is the queen of mathematics) (สิริพร ทิพย์คง, 2545, หน้า1)  ดังนั้นการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรพัฒนาความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและมี
ความจ าเป็น  การจัดกระบวนการเรียนรูค้วรฝึกทักษะกระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปญัหา การแก้ปัญหาเป็นหัวใจของคณติศาสตร์ ผูเ้รียนต้องอาศัยความคดิรวบยอด  
ทักษะการคิดค านวณ  หลักการ กฎและสูตรต่าง ๆ น าไปใช้ในการแก้ปัญหา การสอนให้ผู้เรียนรูจ้ักการแก้ปัญหา
ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รียนคดิอย่างมีเหตุผลมีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และรู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (สิริพร 
ทิพย์คง, 2545, หน้า 4)การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหานบัว่าเป็นเรือ่งยาก
ส าหรับครู  นอกจากนักเรยีนต้องมีทักษะการคิดค านวณที่ดีแล้ว ยังพบปัญหาว่า นักเรยีนต้องพัฒนาทักษะการ
อ่านเพื่อท าความเข้าใจโจทย์ปญัหา การวิเคราะห์  รวมถงึการหารูปแบบแนวคิดการแก้ปญัหา การแกโ้จทย์
ปัญหาต้องอาศัยความรู้และทักษะที่หลากหลายท าให้นักเรยีนเกิดความท้อแท้และเบื่อหน่าย จนท าให้เกิด
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ทัศนคติที่ไมด่ีต่อวิชาคณติศาสตร์  ท้ังนี้การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาของนักเรียนข้ึนอยู่กับวิธี
สอนของครู  สมศักดิ์ โสภณพินิจ (2547หน้า16)  ได้เสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลสามารถช่วย
เสรมิสร้างให้นักเรียนบรรลุจุดหมายของการเรียนคณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีวิธีหนึ่งคือ  
การสอนให้นักเรียนได้เรยีนและรู้จกัใช้กลวิธีหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเมื่อพบโจทย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข
หรือต้องการหาค าตอบ อันเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนากลวิธเีหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาจริง ๆ ในชีวิตได้
ตามความสมควรต่อไป การวิจัยของ  สินีนิตย์  การปลูก (2552, บทคัดย่อ) พบว่า การจัดการเรียนรูแ้บบกลวิธี 
STAR  ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียนสูงขึ้น  การเรียนรู้ที่ได้จาก
การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ ช่วยให้ผู้เรยีนรู้จักคดิวิเคราะห์ จดัล าดับของปัญหา สามารถน าวิธีการไปปรับใช้
ในชีวิตจริงได้  และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการสอน
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR  ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยการเรยีนรู้บทประยุกต์และผลการวิจัยจะเป็นข้อมลูในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียน  จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรยีนรู้บทประยุกต์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5  จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR 
 2.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้แบบกลวิธี STAR 
 3.  เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้  บทประยุกต์  ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  หลังการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR  กับเกณฑร์้อยละ 70 
 4.  เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5  จากการจัดการ
เรียนรู้แบบกลวิธSีTAR 
 5.  เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลัง
การจัดการเรยีนรู้แบบกลวิธีSTAR 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรยีนรู้บทประยุกต์  ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรยีนรู้บทประยุกต์  ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR  หลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70  
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู ้
แบบกลวิธี STAR  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2   
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 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 15 คน  ซึ่งได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
(สมบูรณ์ ตันยะ, 2553, หน้า108) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแผนการจดัการเรยีนรู้สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
หน่วยการเรียนรู้  บทประยุกต์  โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบกลวิธี STAR  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน      
12 แผนๆ ละ 1 ช่ัวโมง  รวมทั้งสิน้ 12 ช่ัวโมง  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการวิจัยผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  โดยผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้มคีะแนนเฉลี่ย 
4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก แลว้น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 38 คน โรงเรียนบ้านบุกระโทก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 2 แผน  คือ  แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 1
และแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 3 มีสาระส าคัญที่แตกต่างกันชัดเจน  
และเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  ความเหมาะสมของกิจกรรมการจดัการเรยีนรู้กับเวลา  
พบว่า  แผนการจัดการเรยีนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนด และกิจกรรมในแตล่ะขั้นตอนท่ีก าหนดไว้
เหมาะสมกับเวลา  ใบกิจกรรมที่ใช้ประกอบแผนการจัดการเรยีนรูส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้  
 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก    
จ านวน 30 ข้อ  โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งผลประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับตัวช้ีวัด (IOC) ของแบบทดสอบ ตั้งแต่ 0.67 – 1.00แล้วน าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านบุกระโทก  จ านวน 40 คนซึ่งเคยเรยีน หน่วย
การเรยีนรู้บทประยุกต์  มาแล้ว น าผลการทดสอบที่ได้วิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย  ซึ่งค่าความยากง่ายตั้งแต่ 
0.20 – 0.70  ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 - 0.50และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  โดยใช้วิธีการของ 
Kuder-Richardson สูตร KR-20 เท่ากับ 0.91   
 3. แบบวัดความสามารถในการแกป้ัญหา ซึ่งเป็นแบบวัด MCQ (Multiple Choice Question) ใช้วัด
ทักษะการแก้ปัญหา 5 สถานการณ์  ข้อค าถามเป็นปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ  โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งผลประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวช้ีวัด (IOC) ของ
แบบทดสอบ ตั้งแต่ 0.67 – 1.00แล้วน าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านบุกระโทก  จ านวน 40 คนซึ่งเคยเรียน  หน่วยการเรยีนรู้บทประยกุต์  
มาแล้ว น าผลการทดสอบทีไ่ด้วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  ซึ่งค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 – 0.75  ค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใช้วิธีการของ Kuder-Richardson สูตร 
KR-20 เท่ากับ 0.81   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปญัหา (MCQ)  โดยใช้เวลาในการทดสอบ 2 ช่ัวโมง  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้  หน่วยการเรยีนรู้บทประยุกต์   
กับนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง  พร้อมทัง้เก็บคะแนนจากใบงาน  และแบบทดสอบแตล่ะแผนจนครบทั้ง 12 แผน  
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 3. ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอยา่ง  ด้วยแบบทดสอบฉบับเดิม 
ทั้ง 2 ฉบับ  และตรวจใหค้ะแนน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการจดัการเรยีนรู้แบบกลวิธี STAR ก่อนเรียนและหลังเรยีน  โดยการหาค่ารอ้ยละ (%) 
ค่าเฉลี่ย (Χ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. ตรวจสอบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยใช้ One-
Sample Kolmogorov-Smirnov test  ผลการตรวจสอบพบว่า  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมี
ค่า Kolmogorov-Sminov test ก่อนเรียนเท่ากับ .53 และหลังเรยีนเท่ากับ .95 และคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรยีนมีค่า Kolmogorov-Sminov test ก่อนเรียนเท่ากับ .75 และหลังเรียนเท่ากบั .96   
ซึ่งพบว่า  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา  สูงกว่านัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ท่ีก าหนดไว้ จึงเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในกาแก้ปัญหาของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR โดยการทดสอบค่าที (t-test for 
dependent) 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้บทประยุกตข์องนักเรียน ช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR กับเกณฑ์ร้อยละ 70โดยการทดสอบค่าที  
(t-test for one sample) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STARก่อนเรียนเท่ากับ 11.40 คะแนน  หลังเรียนเท่ากับ 20.60 คะแนน  จาก
คะแนนเตม็ 30 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.00 และร้อยละ 68.67  โดยก่อนเรียนมีคะแนนระหวา่ง  
7 ถึง 17 คะแนน หรือระหว่างร้อยละ 23.33 ถึงร้อยละ 56.67  และหลังเรียนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 26 
คะแนน หรือระหว่างร้อยละ 33.33 ถึงร้อยละ 86.67  โดยนักเรียนมีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 คะแนน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 36.67 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STARหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
หลังการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อก าหนดนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้แบบ
กลวิธี STAR ก่อนเรียนเท่ากับ 14.00 คะแนน  หลังเรียนเท่ากับ 16.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
หรือ คิดเป็นร้อยละ 70.00 และรอ้ยละ 83.67  โดยก่อนเรียนมีคะแนนระหว่าง 11 ถึง 18 คะแนน หรือระหว่าง
ร้อยละ 55.00 ถึงร้อยละ 90.00  และหลังเรียนมีคะแนนอยูร่ะหว่าง 14 ถึง 20 คะแนน หรือระหว่างรอ้ยละ 
70.00 ถึงร้อยละ 100  โดยนักเรยีนมีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.67 
 5.  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู ้
แบบกลวิธี STAR  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย  ผู้วิจยัได้น ามาอภปิรายผล  ดังนี ้
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STARหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR มีลักษณะส าคญั คอื  เป็น
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนเกดิทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ขั้นตอนของกลวิธี STAR ใช้ถ้อยค าที่คุ้นเคย  ง่าย  
สั้น  กะทัดรัดท าให้นักเรียนเข้าใจง่าย  มีการเรยีงล าดับขั้นตอนอย่างเหมาะสม  เช่น  นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหา
อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน  จึงลงมือแก้ปัญหาและน าไปสูผ่ลลัพธ์ที่ได้  จนท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ข้ันตอนของกลวิธี STAR กระตุ้นให้นักเรียนใช้ความสามารถด้านความรู้ในการวิเคราะห์
ปัญหา  และยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสามารถควบคมุตนเองจนสามารถแก้ปัญหาได้  (Maccini & Gagnon, 
2006)  นอกจากนี้การสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR ใช้สื่อท่ีเป็นรูปธรรม 
(Concrete : C) สื่อท่ีเป็นตัวแทนวัตถุจริง (Semi concrete : S)  หรือสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรม (Abstract : A)  
หรือท่ีเรียกใช้อักษร CSA แทนสื่อหรือสัญลักษณ์ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว   
 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR พบว่า  สื่อท่ีเหมาะสมและใช้มากที่สุดในหน่วยการเรียนรู้บท
ประยุกต์  คือ  สญัลักษณ์ที่เป็นนามธรรม (Abstract : A) ซึ่งเป็นการแสดงความหมายโดยใช้สญัลักษณ์ทาง
จ านวน  โดยเขียนให้อยู่ในรปูประโยคสญัลักษณ์  การใช้สื่อประเภทนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจอย่างมีความหมาย
มากขึ้น  และใช้ทฤษฎีการเรียนรูข้อง Bruner  ในขั้นสัญลักษณ์ (Symbolic  mode) ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้
สัญลักษณ์เป็นขั้นที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจการเรยีนรูส้ิ่งที่เป็นนามธรรมต่าง ๆ ได้เป็นข้ันสูงสุดของการพัฒนา
ทางด้านความรู้  ความเข้าใจ  นักเรียนสามารถคดิหาเหตุผล  และในที่สุดจะเข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได ้(อัมพร 
ม้าคะนอง, 2547, หน้า7-9)  นอกจากนี้ในการสอนผู้วิจัยเป็นแบบอย่างในการใช้กลวิธี STAR โดยเริม่ต้นจากการ
ที่ครูใช้การคิดออกเสยีง  เช่น  อ่านโจทย์ปัญหาออกเสียง  แล้วตรวจสอบท าเครื่องหมายตามล าดับขัน้ในใบงาน
ตามกลวิธี STAR  จะช่วยให้นักเรยีนเกิดความคุ้นเคยในการแก้ปัญหา  จนท าให้สามารถหาค าตอบของปัญหาได้
ในที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของสินีนิตย์ การปลูก (2552, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง  ความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาและความคงทนในการเรยีนรู้คณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้การสอนแบบกลวิธี STAR  จากการศึกษาพบว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไดร้ับการสอนแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง  บทประยุกต์  โดยใช้การสอนแบบกลวิธี STAR  มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
หลังการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อก าหนดนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้เนื่องจาก  หน่วยการเรียนรู้บทประยุกต์  ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็น
โจทย์ปัญหาทีม่ีการประยุกต์เรื่อง  เศษส่วน  ทศนิยมและร้อยละ  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 5 คน  มี
ปัญหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องดังกล่าว  จึงไมส่ามารถหาค าตอบของปัญหาได้  ท าให้คะแนนหลังเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  และเกณฑร์้อยละ 70 ที่ผู้วิจัยก าหนดอาจสูงเกินไปส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่น ามาทดลอง  ซึ่งมี
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนเพียงร้อยละ 38.00 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู ้
แบบกลวิธี STAR  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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ที่ก าหนดไว้  เนื่องจากนักเรยีนเกดิทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์จากการจัดการเรยีนรู้แบบกลวิธี STAR แล้ว
สามารถเชื่อมโยงน าทักษะดังกล่าวมาแก้ปัญหาสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  ซึ่งถอืว่า
นักเรียนเกดิการเรียนรู้วิธีการแก้ปญัหาในสถานการณ์ที่นักเรียนพบ การใช้กฎต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมาก่อน  
แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการใช้กฎที่ซับซ้อน การแก้ปัญหาไม่ได้หมายถึงการน าเอากฎที่เรียนรู้
มาก่อนใช้  แต่เป็นกระบวนการทีก่่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ เมื่อนักเรยีนเผชิญกับปญัหาเขาจะระลึกกฎที่เรียนรูม้า 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2541, หน้า29)  และการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ครูมสี่วนส าคญัในการพฒันา
ความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียน  การที่นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ครตู้องจัดสถานการณ์
ที่ยั่วยุให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเหลา่นี้ในการแก้ปัญหา  คอยแนะน าให้นักเรียนไดต้ีปัญหาให้แตกก่อนว่าเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับอะไร  ถ้าเป็นปัญหาย่อยแล้วคิดแกป้ัญหาย่อยแตล่ะปัญหา เมื่อแก้ปญัหาย่อยได้หมดทกุข้อก็
เท่ากับแก้ปัญหาใหญ่ได้นั่นเอง และจัดสถานการณ์ที่เป็นประสบการณ์ใหม่  มีวิธีการแก้ปญัหาได้หลาย ๆ วิธีให้
นักเรียนได้ฝึกแก้ปญัหา (สายหยดุ  สมประสงค,์ 2523, หน้า69-90) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Maccini & 
Hughes (2000, pp. 10-21)  ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธี  STAR  ส าหรับการแก้ปัญหาพีชคณิตขั้นต้นของ
นักเรียนมัธยมศึกษา  พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเต็มของนักเรียนสูงขึ้น  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Maccini & Ruhl (2000, pp. 465-489)  ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธี STAR  ในการแก้ปัญหาการ
ลบจ านวนเต็มส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา  พบว่า หลังการทดลองนักเรียนสามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้การจัดการเรยีนรู้แบบกลวิธี STAR มีขั้นตอนการสอนทีส่อดคล้องกับ
กระบวนการแก้ปญัหาของ Polya ทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่งจากการศึกษาผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของอนุรักษ์ 
สุวรรณสนธิ์ (2550, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง  ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์  โดยเน้น
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ Polya ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านผาสิงห์  สังกดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 1 จ านวน 14 คน  จากการศึกษา พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การแก้โจทย์ปญัหา 37.29คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 66.59  
ของคะแนนสอบ   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  จากการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธีSTAR  พบว่าการแก้ปัญหาแบบกลวิธี STAR  ขั้นตอนท่ีครู
ควรให้ความส าคัญและคอยดูแล  ให้ค าแนะน าแก่นักเรยีนคือ  ข้ันท่ี 2 T (Translate the  problem)  
แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่รูปภาพหรือสมการทางคณิตศาสตร์ (เขียนประโยคสัญลักษณ์)  นักเรียน
ส่วนใหญ่เขียนประโยคสญัลักษณย์ังไม่ถูกต้อง  อาจเนื่องมาจากยังไม่เข้าใจโจทย์ปญัหา  หรือเลือกใช้สัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตรไ์ม่ถูกต้อง และขัน้ท่ี 4 R (Review the problem) ทบทวนค าตอบ  ในข้ันนี้นักเรียนหาค าตอบ
ได้  แต่ไม่สามารถตรวจสอบค าตอบได้อย่างถูกต้อง ครูต้องอธิบายและยกตัวอยา่งเพื่อฝึกการแปลงข้อมูลและ
วิธีการตรวจสอบค าตอบ จนนักเรยีนเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาในขั้นตอนดังกล่าวได้ด้วยตนเอง   
  1.2  การตรวจใบงานและแบบฝึกหัดแตล่ะครั้ง ครูควรให้ข้อมลูย้อนกลับกับนักเรยีน โดยใหผ้ล
ย้อนกลับทางบวกด้วยค าชมเชย หรือช่ืนชมผลงานด้วยวิธีการอื่น ๆ และให้ผลย้อนกลับทางลบด้วยการสอนใหม่  
แล้วให้แบบฝึกหดัที่คล้ายคลึงกับปัญหาเดิม  จากนั้นจึงสังเกตการปฏิบัติงานแล้วใหผ้ลย้อนกลับอีกครั้ง 
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  1.3  กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นสรุปความรู้  ครไูม่ควรเฉลยหรอืสรุปบทเรียนแทนนักเรยีน  
ควรมีการช้ีแนะแนวทางในการหาค าตอบ  กระตุ้นหรือยั่วยุให้คดิด้วยการยกตัวอยา่งที่หลากหลาย  จงึจะท าให้
นักเรียนเกดิทักษะการสรุปบทเรียนด้วยตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการแก้ปญัหา  
 โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธี STAR ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อื่น ๆ หรือในกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น ๆ 
  2.2  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหา  จากการจัดการเรยีนรู้แบบกลวิธี 
STAR เปรียบเทียบกับรูปแบบการสอนอื่น ๆ  
  2.3  ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนคณติศาสตร์  จากการจัดการเรียนรู้
แบบกลวิธี STAR  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้  ภาพสวยตามจินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT   
ร่วมกับการบริหารสมอง 
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรูภ้าพสวยตามจนิตนาการ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ
หลังการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง (3) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการ
เรียนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
การบริหารสมองกับเกณฑร์้อยละ 70 (4) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง (5) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมองกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรยีนชุมชนคงวิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ านวน 43 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ครั้งนี้  ได้แก่  แผนการจัด การเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง รายวิชาศิลปะ ศ14101 สาระ
ทัศนศิลป์หน่วยการเรยีนรู้ภาพสวยตามจินตนาการ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม
15 ช่ัวโมง และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลู ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  แบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และข้อสอบแบบอัตนยั จ านวน 1 ข้อและแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) ร้อยละ คา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบท ี      (t-
test)  สรุปผลการวิจัย พบว่า1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ภาพสวยตามจินตนาการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4ก่อนการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมองมีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 
50.95 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เท่ากับ 6.35 และหลังการจดัการเรียนรู้มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 57.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.17 ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.71 และพบว่านักเรียนมีความกา้วหน้าของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน 
 
 

*นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
                    **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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สูงกว่าก่อนเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9.18 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการเรียนรูภ้าพสวยตามจินตนาการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรยีนรู้แบบ 4 MAT รว่มกับการบริหารสมองหลังเรียนสงูกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05 ท้ังในภาพรวมและเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  3. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4หลังการจดัการเรยีนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมองสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ทั้งใน
ภาพรวมและเมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น 4.  ความคิดสรา้งสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการเรยีนรู้
แบบ 4 MAT ร่วมกับการบริหารสมอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับการบริหารสมอง มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 77.72 จากคะแนน 130 คะแนน สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 11.04 และคะแนนความคิดสรา้งสรรค์หลังการจัดการเรยีนรู้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ  88.21 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 12.88 และความก้าวหน้ามีค่าเฉลีย่ (X ) 
เท่ากับ 10.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.52  5. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งในภาพรวมและเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การบริหารสมอง / ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study  Grade 4 students’ learning achievement on art 
by imagination using 4MAT approach and brain gym, compare their learning achievement using 
the pre- and post-tests, compare their learning achievement with the 70% criterion, study 
their creative thinking, and compare their creative thinking before and after using the 
approach. The subjects were 43 Grade 4 students in the second semester of the academic 
year 2013 of Chumchonkhongwitthaya School, Khong District, under the Office of Nakhon 
Ratchasima Educational Service Area Zone 6. The tools consisted of 3-hour 5lesson plans 
(altogether 15 hrs) in Art subject, 30 items of  a multiple- choice test, one subjective test, and 
one creative thinking test. The data were analyzed by the means, percentage, standard 
deviation (S.D.) and t-test. The results showed that their learning achievement was 50.95 out 
of 75 points (67.94%) with S.D. of 6.35. The means of the post-test was 57.70 out of 75 points 
(77.17%) with S.D. of 6.71, which was 9.18 higher, and it was higher than before the 
intervention with statistical significance at .05 levels. In addition, it was higher than the overall 
figure by 70% criterion with statistical significance at .05 levels. Their creative thinking mean 
score was 77.72 out of 130 (59.78%) with S.D. of 11.04 before the course intervention, 
compared with the post course mean score of 88.21 out of 130 (67.85%) with S.D. of 12.88, 
which was10.49 (8.06%) higher. Therefore, their creative thinking significantly increased with 
statistical significance at .05 levels. 

 

Keywords: 4 MAT Approach / Brain Gym / Creative Thinking 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ศิลปศึกษาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศกึษาอย่างมีระบบของการสร้างสรรค์งานศิลปะของมนุษย์  ซึ่งมี
กระบวนการสร้างสรรค์หลายวิธีการ ข้ึนอยู่กับลักษณะและประเภทของงานท่ีจะสร้างสรรค์และสอดคล้อง
จุดมุ่งหมายของผูส้รา้งเป็นส าคญัโดยเฉพาะศลิปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เป็นการฝึกการ
ท างานด้านศิลปะใหม้ีนิสัยรักงานศิลปะ เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะที่ศลิปิน 
ในอดีตไดส้ร้างสรรค์ไว้และเป็นพืน้ฐานการศึกษาในระดับสูงต่อไป ศิลปศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญ 
ไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ การเรียนศลิปศึกษาเป็นการฝึกความคิดใหส้มัพันธ์กับมือและความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
แก้ปัญหาในการท างาน หัดใหม้ีความเป็นระเบียบรู้จักรักสวยรักงาม มีสุนทรียะในการรบัรู้เมื่อพบเห็น สิ่งต่างๆ  
มีความซาบซึ้ง (Appreciate) ในผลงานศิลปะ สามารถสร้างสรรค์งานต่างๆได้ด้วยตนเอง ท าให้มีความเชื่อมั่น
และความภาคภูมิใจ  เข้าใจศิลปวฒันธรรมของโลก ท าให้เกดิความรกัและหวงแหนศลิปกรรมของชาติ  และ
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ นอกจากน้ี ศิลปะยังช่วยผ่อนคลายความเครียด  มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
(เกษร  ธิติจารี, 2543, หน้า 2-3)  
 ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยเ์ป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมใหเ้กิดขึ้นและพัฒนาให้ดีขึ้นได้เพราะมนุษย์แต่
ละคนตา่งมีศักยภาพภายในตนเอง ซึ่งพงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542, หน้า 161) ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรคไ์ว้ว่า  ต้องให้เด็กฝึกคิดแปลกไปจากคนอ่ืน ให้อิสรภาพและให้เวลาในการคดิ กระตุ้น 
ให้เกิดความคดิอย่างสม่ าเสมอโดยไม่ยึดติดกับความถูกต้องและความผิดพลาดการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์ 
ของเด็กท าได้หลายวิธีเช่น การจดักิจกรรมประสบการณ์ การสอน การฝึกฝน การท ากิจกรรมศลิปะ การวาดภาพ 
เป็นต้น หลักการส าคัญวิธีการเหลา่นี้คือ เปิดโอกาสให้เด็กได้คดิจินตนาการลงมือกระท าและแสวงหาค าตอบด้วย
ตนเองอย่างอิสระภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัย หากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเอื้ออ านวย  ความคิด
สร้างสรรค์กย็ังคงพัฒนาต่อไป      
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  มีความสอดคล้องกับระบบการท างานของสมองทั้งสองซีก นักเรียนได้เรียนรูด้้วยการลงมือปฏิบัติ 
เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเธียร พานิช (2544,  หน้า 34) ได้กลา่วว่า McCarthy ได้ศึกษา และพฒันา
รูปแบบการจดักิจกรรม และน าทฤษฎีการเรยีนรูต้ามแนว ความคดิของ Kolb ที่กล่าวว่า  การเรียนรู้เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ของ 2 มิติ  คือ การรับรู้ (Perception)และกระบวนการรับรู้ (Processing) เนื่องจากการเรียนรู้
เกิดจากการรับรู้ แล้วน าข้อมูลข่าวสารไปจัดเป็นกระบวนการใหมต่ามความถนัด และน าไปประมวลทีส่มองทั้ง
สองซีกซึ่งท าหน้าที่สลับกันไปมาระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา นักเรียนจะไดร้ับการพัฒนาของสมองซีก
ซ้ายซึ่งจะส่งผลเกี่ยวกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการพัฒนาสมองซีกขวาซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาดา้น
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูรู้ปแบบ 4MAT มีขั้นตอนของการจัดกิจกรรม 8 ข้ัน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
สร้างประสบการณ์ (พัฒนาสมองซกีขวา) ข้ันท่ี 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 3 ปรับเป็น
ความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซกีขวา) ข้ันท่ี 4 พัฒนาความคิดรวบยอด(พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 5 ลงมือ
ปฏิบัติ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 6 สร้างช้ินงาน(พัฒนาสมองซีกขวา) ขั้นที่ 7 วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ (พัฒนา
สมองซีกซ้าย) และขั้นท่ี 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (พัฒนาสมองซกีขวา) มาใช้ร่วมกับการบริหารสมองในแบบ
ของ Brain Gym ในแต่ละท่าช่วยให้สมองท้ังสองซีกท างานประสานกัน  ช่วยให้เด็กเรียนรูไ้ดด้ีขึ้น ขณะที่มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายสลับข้าง เช่น  การใช้มือซ้ายแตะที่ขาขวา ใช้มือขวาแตะที่ขาซ้ายคล้ายกับการเต้นแอโรบิก 
หรือก ามือซ้ายขวาไขว้กันระดับอก กางแขนทั้งสองออกห่างกันเป็นวงกลม  แล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม 
จะกระตุ้นการท างานของสมองทั้งสองซีกในเวลาเดียวกัน หรือท าท่าเลข 8 แนวนอนบนกระดาษ ท าอย่างช้า ๆ 
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พร้อมกับใช้สายตามองตามขณะทีเ่คลื่อนไหวมือจะช่วยใหผ้่อนคลายความตึงเครยีดของสมองส่วนหน้าและส่วน
หลัง มีสมาธิในการเรียนรู้และการท างานมาใช้ในการจัดการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และผู้วิจยัยังมีความสนใจที่จะพัฒนาความคดิ
สร้างสรรค์ทางศลิปะตามแนวคิดของ Torrance  ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความคิดคล่อง (Fluency) 2) ความคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) 3) ความคิดริเริม่ (Originality) 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
 จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง และความคิด
สร้างสรรค์  ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจยัเช่ือว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT น ามาใช้ร่วมกับการบรหิารสมอง 
และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นการเรยีนการสอนที่เหมาะสมรูปแบบหนึง่ ซึ่งผู้วิจัย คาดหวังว่า การจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง  และความคิดสรา้งสรรค์จะเป็นวิธีการสอนที่สามารถสนองเจตนารมณ์ของ
หลักสตูรและการปฏิรูปการศึกษาในการส่งเสริมใหผู้้เรยีนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรคเ์พื่อจะน าไปสูก่ารพัฒนา
สังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการเรียนรู้ภาพสวยตามจินตนาการ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการเรียนรู้ภาพสวยตามจินตนาการ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจดัการเรียนรูแ้บบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหน่วยการเรียนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมองกับเกณฑ ์
ร้อยละ 70 
 4. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู ้
แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง 
 5. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลัง 
การจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรยีนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบ4MATร่วมกับการบริหารสมองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรยีนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี4 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมองหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ร่วมกับการบริหารสมองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1.  ประชากร ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา  อ าเภอคง  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 ห้อง จ านวน 127 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556โรงเรียน
ชุมชนคงวิทยาอ าเภอคง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีาเขต 6 จ านวน  43 คน        
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ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและใช้วิธีจับฉลาก
จาก 3 ห้อง  มา 1 ห้อง  ซึ่งโรงเรียนจัดนักเรียนคละความสามารถ  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  รายวิชาศลิปะ ศ 
14101 สาระทัศนศลิป์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการ ซึ่งเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง จ านวน 5 แผน  แผนละ 3 ช่ัวโมง  รวม 15 ช่ัวโมง  และน า
แผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชีย่วชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านปรากฏว่าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( X =4.73) 
 1.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  หน่วย
การเรยีนรู้ภาพสวยตามจินตนาการรายวิชาศลิปะ ศ 14101 สาระทศันศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแยกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ  มีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อค าถามที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตอน
ที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 
  1.1 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง  เชิงเนื้อหา  พิจารณาให้
ข้อคิดเห็น  และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบ  ผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องแต่ละข้อ
มาค านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย  โดยค่า IOC ที่ค านวณอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 
  1.2 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยที่ผ่านการทดลองใช้มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑแ์ล้วน าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อหาคณุภาพของข้อสอบรายข้อ คัดเลือกข้อสอบจ านวน 
30 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ที่ได้ เท่ากับ 0.27 ถึง 0.86 และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ท่ีได้ เท่ากับ 0.27 ถึง 0.90  
  1.3 ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจ านวน 
30ข้อ โดยใช้สูตร KR-20 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.82  
 2.  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบทดสอบวัดความคดิ 
สร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพแบบ ก (Thinking creatively with picture figural form A) ของทอแรนซ์ 
(Torrance) (กรมการฝึกหัดครู, 2522,  หน้า11-12) 
 การด าเนินการทดลอง 
 การทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 15 ช่ัวโมง ผู้วิจัย
ด าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดว้ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการเรียนรู้ภาพ
สวยตามจินตนาการ ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยาและทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้วย
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก (Thinking creatively with picture figural form 
A) ของ ทอแรนซ์ (Torrance) 
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้โดยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหาร
สมอง หน่วยการเรียนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการ จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง  รวม 15 ช่ัวโมง  โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ด าเนินการสอนเอง 
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 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวดัความคดิ
สร้างสรรคโ์ดยอาศยัรูปภาพแบบ ก (Thinking creatively with picture figural form A) ของ  
ทอแรนซ์ (Torrance)ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการเรียนรูภ้าพสวยตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (X ) ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรยีนรู้ภาพสวยตามจินตนาการ  
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ไดร้ับการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ 
การบริหารสมอง ก่อนและหลังเรยีนโดยการทดสอบที (t-test for dependent group)     
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรยีนรู้ภาพสวยตามจินตนาการ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมองหลังเรียน 
กับเกณฑร์้อยละ 70 โดยการทดสอบที (t-test for one-sample) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรยีนรู้ภาพสวยตามจินตนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 ก่อนการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง มคี่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 50.95 คะแนน  จาก
คะแนนเตม็ 75 คะแนน  คิดเป็นรอ้ยละ 67.94 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.35และหลังการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 57.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 6.71 และพบว่านักเรียนมคีวามก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 9.18 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรยีนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับการบริหารสมองหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ท้ังในภาพรวมและเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรยีนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง พบว่าหลังเรยีนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังในภาพรวมและเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ 
การบริหารสมอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง  มีค่าเฉลี่ย (X ) เท่ากับ 77.72 จากคะแนน 130 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 11.04  และคะแนนความคิดสร้างสรรคห์ลังการจัดการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลีย่ ( X ) เท่ากับ 88.21 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 12.88 และคะแนน
ความก้าวหน้ามีค่าเฉลีย่ ( X ) เท่ากับ 10.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.52 
 5. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ร่วมกับการบริหารสมองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ท้ังในภาพรวม 
และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หน่วยการเรียนรู้ ภาพสวยตามจินตนาการของนักเรยีน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการด าเนินการพัฒนานักเรียนมี
ความเหมาะสมท้ังเนื้อหา สื่อการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งใช้ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง  โดยมลี าดับขั้นตอน  ดังนี้  เริ่มต้นจากขั้นเตรียมความพร้อม
ด้วยการบริหารสมองก่อนเรยีน  ซึ่งพัชรีวัลย์  เกตุแก่นจันทร์ (2544, หน้า 33) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารสมอง  
คือ  การบริหารส่วนร่างกายในส่วนท่ีสมองควบคุมอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของกล้ามเนื้อ Corpus callosum 
ซึ่งสมองทั้ง 2 ซีก  เข้าด้วยกันให้แข็งแรงและท างานคล่องแคล่ว  อันจะท าให้การถ่ายโยงการเรียนรูแ้ละข้อมูล
ของสมองทั้ง 2 ซีก  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพรวมทั้งช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้น  นอกจากนี้จะ
ช่วยส่งเสรมิการเรียนรู้แล้วยังท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียด นอกจากการบริหารสมองแล้วขั้นการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ด าเนินการโดยใช้  การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ผู้เรยีนสามารถสรา้งความรูด้้วยตนเองในเรื่องที่เรียน
โดยใช้กระบวนการจัดการเรยีนรู้  ท าให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ตรง  สังเกตข้อมลูที่มีอยู่และได้รับอย่างไตรต่รอง
มีล าดับ กิจกรรมดังกล่าวท าใหผู้้เรยีนได้พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อม ๆ กันซึ่งสอดคล้องกับทิศนา 
แขมมณี (2550,  หน้า 264) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจัดการเรยีนรู้ที่ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองในเรื่องที่เรยีน จะเกดิความรู้ ความเข้าใจและน าความรู้ ความเข้าใจนั้นไปใช้  และสร้างผลงานท่ีเป็น
ความคิดของตนเอง รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ อีกจ านวนมาก  ซึ่งผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบรหิารสมอง  เพื่อพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อม ๆ เป็นการช่วยให้สมองแข็งแรง  
เกิดการประสานการท างานของสมองทั้ง 2 ซีกอย่างสมดลุ และคลอ่งตัว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรยีนรู้  
รับรู้  และจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ในระยะยาว  และนักเรียนได้พัฒนาความคิด  จินตนาการ  และความสามารถในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ ส่งเสริมดา้นความคิดสร้างสรรค์  สามารถถา่ยทอดความคิดออกมาได้อย่างเตม็ที่  ส่วน
ครูผูส้อนเป็นผู้ทีม่ีบทบาทในการด าเนินการจดักิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนการสอน และเป็นผู้กระตุ้น  สร้าง
แรงบันดาลใจในการคิด  ซึ่งให้นักเรียนได้ดสูื่อภาพประกอบการสอน  รวมทั้งวาดภาพประกอบการอธิบาย 
ยกตัวอย่าง  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมคีวามกล้าแสดงออกทางความคิดรว่มกัน นักเรียนมีความคิดอยา่งหลากหลาย  
เกิดการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  สร้างความสนุกสนาน  ได้น าเสนอความคดิของตนเอง  
และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เกิดปฏิสมัพันธ์ในการเรยีน  เชื่อมั่นในตนเอง  พัฒนาตนเองให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์  มีความเข้าใจ  มีเหตุผล  สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองสร้างสรรค์  และรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นได้ดี
ยิ่งข้ึน จึงส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น  ประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู้  
 2.  จากการศึกษาความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู ้
แบบ 4MAT  ร่วมกับการบริหารสมอง  พบว่า  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรูสู้งกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องจากการจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ 
การบริหารสมอง  เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาผู้เรียนท้ังทางด้านสติปัญญาและด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เนื่องจาก 4MAT ได้สนองความถนัด  และความต้องการของผู้เรียนที่ถนัดการใช้สมองซีกขวา (ความคดิ-
สร้างสรรค์)  และสมองซีกซ้าย (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) โดยเฉพาะขั้นปรับประสบการณเ์ป็นขั้นความคิด 
รวบยอด  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล  และขั้นปฏบิัติตามแนวคิด  ข้อมูล  ผู้เรียนจะได้ทดลอง  และท า
แบบฝึกหัด  เพื่อพัฒนาความคดิและทักษะของตนเองและพัฒนาเปน็ความคิดรวบยอด  ส่วนผู้เรยีนที่ถนัด 
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การใช้สมองซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์) ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถในด้านนี้อย่างเตม็ที่ในข้ันการสร้างช้ินงาน
ตามความถนดั/ความสนใจ  เป็นขัน้ของการบูรณาการและสร้างสรรค์อย่างแท้จริง  ซึ่งลักษณะเหล่านีเ้ป็น
ลักษณะของผูม้ีความคดิสร้างสรรค์  จะเห็นได้จากการใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคโ์ดยอาศัยรูปภาพแบบ 
ก ของ Torrance ทั้ง 4  ด้าน  ไดแ้ก่  ความคิดริเริ่ม  ความคดิคล่องแคล่ว  ความคิดยดืหยุ่น  และ ความคิด
ละเอียดละออซึ่งไดส้อดคล้องกับงานวิจัยของนริศรา  ทัดพิชญางกูร (2555,  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้องค์ประกอบศลิป์  และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  จังหวัดขอนแก่น จากการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ได้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 4 ด้าน ได้แก่  ความคิดรเิริ่ม  ความคดิคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ  มีผล
การประเมินความคิดสร้างสรรค์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1.1 การจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคญั  เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยแบ่งผู้เรยีนออกเป็น 4 คุณลักษณะ  ซึ่งมีล าดับขั้นตอน 
ของการจัดกิจกรรม 8 ข้ันตอน  อาจจะท าให้นักเรยีนเกิดความสบัสนและยังไม่คุ้นเคยกับการจดัการเรียนรู้แบบ
4MATร่วมกับการบริหารสมอง  จงึท าให้นักเรียนไม่กล้าใช้ความคดิแปลกใหม่  แตกต่างไปจากความคิดเดมิ  
ครูผูส้อนควรกระตุ้นนักเรียนโดยใช้ค าถาม  หรือยกตัวอย่างภาพวาดอย่างหลากหลายเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ
นักเรียนและสร้างบรรยากาศ  ในการเรยีนด้วยการเสริมแรงทางบวก  เพื่อให้นักเรียนเกิด 
ความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงความคิดออกมา 
  1.2 การจดัการเรียนรู้แบบ 4MATร่วมกับการบริหารสมอง ขั้นกิจกรรมการสอนเริม่ต้นจาก 
ขั้นเตรียมความพร้อมโดยใช้ท่าบริหารสมอง โดยแบ่งเป็นแผนภูมริูปภาพ  จ านวน 5 ชุด  ชุดละ 4 ท่า  
และขั้นตอนของการจดักิจกรรม 8 ข้ันตอน  ใช้เวลาในการสอนมากกว่าปกติ  เพราะฉะนั้นผูส้อนต้องควบคุม
เวลา และยืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ควรต้องเตรียมความพร้อมม ี
การวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบก่อนท่ีจะท าการสอน  โดยเฉพาะในข้ันท่ี 5-8 นักเรียนจะมีบทบาทมาก  
ดังนั้นผู้สอนควรมีเทคนิคในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนเกดิความคดิรวบยอดในสิ่งที่
เรียนมิฉะนั้นจะท าให้นักเรียนปฏบิัติกิจกรรมและสร้างผลงานไดย้าก  
  1.3 การจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง พบว่า นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน
ในการเรียนท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากกิจกรรมท างานกลุม่ ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและจัดกลุ่มคละความสามารถ เพื่อให้นักเรยีนที่เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรยีนที่เรียนอ่อน 
และควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันอยู่เสมอ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค ์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ 4MATร่วมกับการบริหารสมองกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
  2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรยีนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการบริหารสมอง ไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการและเนื้อหาในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการคดิ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏบิัติงานกับ
นักเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ ๆในเนื้อหาต่าง ๆ 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยผลของการเรียนการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
การบริหารสมองกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ความคงทนของ 
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การเรยีนรู้มสีมาธิในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้มลีักษณะเด่นที่ชัดเจนเป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
การสร้างและพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้รูปแบบ และการปรับปรงุรูปแบบให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ผลการวิจัย 
พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน 4 องค์ประกอบคอื เหตุผลและความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
วิธีการประเมินตามสภาพจริงและแนวทางการประยุกต์ใช้โดยรูปแบบมีคุณภาพใน 2 ด้าน คือ 1) คุณภาพด้าน
คุณลักษณะมี 2 ด้านคือ ด้านองค์ประกอบ มีความสมบรูณ์ในองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัมากที่สุด 
และด้านคุณลักษณะที่ดีในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และ 2) คุณภาพด้านการน าไปใช้ ประกอบด้วย ความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นของผลการประเมินผูเ้รียน
ตามรูปแบบอยู่ในระดบัสูง กระบวนการน าไปใช้มีความสะดวก คล่องตัว และผูม้ีส่วนร่วมในการประเมนิ 
ประกอบด้วย ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ:  การประเมินตามสภาพจริง / การพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to develop the authentic assessment model for Mattayomsuksa 
4 students learning on Strand 3 “Information and Communication Technology for Occupation 
and Technology” in the Secondary Educational Service Area Office 33. There were 4 steps in 
the development process:  studying the data-base, creating and developing the model, trying 
out the model and improving the model. The results of the research found that the authentic 
assessment model developed had two quality aspects: characteristics and the 
implementation. In terms of characteristics, the overall quality components, the principles and 
background, objectives, operation of authentic assessment, and application, were at a highest 
level.  The quality of good characteristics, which consisted of 4 aspects; accuracy, propriety, 
congruency and feasibility, were at a highest level in overall and each aspect. As for the 
implementation, it was found that the validity and reliability of students’ authentic 
assessment of the model were at a high level.  The qualitative application process was 
convenient to apply. The satisfaction of the related people towards the use of the model was 
in the range of high to the highest levels in all groups. 
 

Keywords: Authentic Assessment / A Development of Authentic Assessment Model  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  ความรู้  
และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการ
ร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและ
รูปแบบการศึกษา (ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554 : 4-5)     
ซึ่งสอดรับกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ที่ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ใน  4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ ท้ังนี้การประเมิน
ระดับชั้นเรียน  ผูส้อนใช้วิธีการที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินที่สะท้อน
ความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรยีน โดยวดัและประเมินการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการ
เรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผูเ้รียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
ผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดลุ (ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 2-3, 
13)   
 การประเมินตามสภาพจริง(Authentic  Assessment)  นับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่ง เป็นวิธีการ
ประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของนักเรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริงแห่ง
โลกปัจจุบัน และเป็นวิธีการประเมินที่เน้นงานท่ีนักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบตัิ (Performance)  เน้น
กระบวนการเรียนรู้  (Process) ผลผลิต (Products) และแฟูมสะสมผลงาน (Portfolio) วิธีการประเมินตาม
สภาพจริงจะเปดิโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
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ตนเองด้วย  การประเมินผู้เรียนมคีวามเที่ยงตรงและมคีวามน่าเชื่อถือ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิที่ประเมินจะสอดคล้องกับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนมากที่สุด เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีใช้วิธีการที่หลากหลาย 
เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซบัซ้อน ทักษะการท างาน ความสามารถในการแก้ปญัหาและการแสดงออกที่เกิด
จากการปฏิบตัิในสภาพจริง อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุการณจ์ริงในชีวิตจริง  เน้นพัฒนาการที่ปรากฏใหเ้ห็นท้ังใน
และนอกห้องเรียน  โดยมผีู้เกี่ยวขอ้งในการประเมินหลายฝุายและเกดิขึ้นในทุกบริบทเท่าที่จะเป็นไปได ้ รวมทั้ง
เป็นการประเมินทีม่ีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน.์ 2554 : 99-101) การประเมินตามสภาพ
จริงที่มีการออกแบบที่ดีจะแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนรู้อะไร และสามารถท าอะไรได้บ้าง แสดงให้เห็นสภาพการเรียนรู้ 
ทั้งด้านกระบวนการและผลลัพธ์ซึง่จะช่วยให้ผู้เรยีนเกิดความระมัดระวังขณะปฏิบตัิตามกระบวนการ นอกจากน้ี
ยังสอดคล้องกับหลักสตูร เช่ือมโยงระหว่างการคิด-การกระท าทฤษฎี-การปฏิบตัิ ในบริบทสภาพจริง  เป็นการบูร
ณาการการประเมินผลเข้ากับการเรียนการสอนท าให้สามารถปรบัปรุง  พัฒนาให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ดีขึน้ หรือการ
เรียนรู้ใหม่ได้ เพราะเน้นการประเมินระหว่างการเรยีนการสอน (Formative  Evaluation) อีกทั้งการประเมิน
ตามสภาพจริงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือการให้คะแนนเพื่ออธิบายผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนท่ีเรียกว่า
รูบริค (Rubric) ซึ่งเป็นแนวการตรวจให้คะแนน (Scoring  Guide) เป็นเครื่องมือให้คะแนนท่ีระบุเกณฑ์  
(Criteria)  ประเมินช้ินงานและก าหนดคุณภาพของช้ินงานท่ีแสดงให้เห็นระดับต่างๆ ที่ผู้เรยีนจะไปสูค่วามรอบรู้
ในงาน  (ยาใจ  พงษ์บริบูรณ,์ 2548, หน้า 16-17, 21)   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุม่สาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรยีนมีความรู้ความ
เข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกีย่วกับการ
ด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัใน
สังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขมุ่งพัฒนาผูเ้รียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระส าคญั 4 สาระประกอบด้วย สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว  สาระที่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี  สาระที่ 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4 การอาชีพ โดยสาระที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยมาตรฐาน ง 3.1 เกี่ยวกับเข้าใจเห็นคุณคา่และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและมคีุณธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  2551. 1-2,38-39) ในสาระที่ 3 การน าไปสู่การการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินตามสภาพจริง  โรงเรยีนทุกแห่งต้องน าไปจัดท าเป็นหลักสตูรสถานศึกษาในรายวิชาพื้นฐานจงึจะท าให้
สามารถน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนและน าไปสู่การประเมินตามสภาพจริงได้  ดังเช่น โรงเรียนนาดีวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  ได้ก าหนดสาระที่ 3 นี้ เป็นรายวิชาพื้นฐานในหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนนาดีวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นได้ก าหนด
เป็นวิชาเรียนส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา ปีท่ี 4 ช่ือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหสัวิชา ง
31101 จ านวน 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วย  13  ตัวช้ีวัด (จีรา ศรไีทย, 2552, หน้า 212) ทั้งนีใ้น
การจัดการเรยีนรู้ในรายวิชาดังกลา่วได้ก าหนดการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ครอบคลมุทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรูต้ัวช้ีวัดที่ก าหนดในหลักสตูร โดยด าเนินการวัดและประเมินผลควบคู่กันไปในระหว่างการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ท าใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมบรรลผุลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  แต่ในการวัดและ
ประเมินผลที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการและเครื่องมือวัดอย่างหลากหลาย  เช่น  การทดสอบ การตรวจชิ้นงาน/ผลงาน  
การสังเกตการปฏบิัติงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นต้น โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์การ
แปลผลและเกณฑ์การตัดสินไว้อยา่งกว้างๆ  ในส่วนของภาระงานหรือช้ินงานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียนปฏิบัติจะเป็น
ผลงานท่ีอยู่ในข้ันตอนของการฝึกปฏิบัติในช่ัวโมงเรยีนตามวิธีการขัน้ตอนท่ีผู้สอนก าหนดไว้แล้วเท่าน้ัน  ผู้เรียน
จึงไม่ได้ใช้ทักษะความคิดที่ซับซ้อนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  รวมทั้งการตรวจให้คะแนนท าโดย
ครูผูส้อนเพียงคนเดยีว  จึงท าให้ผลการประเมินไมส่อดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  อีกท้ัง
เครื่องมือวัดที่น ามาใช้ยังไม่มีการตรวจสอบคณุภาพ  จะเห็นว่ากระบวนการวัดและประเมินผลยังไม่เปน็ระบบ
และยังไม่มีรปูแบบการประเมินตามสภาพจริงท่ีมีคณุภาพเท่าที่ควร  ซึ่งถ้ามีการพัฒนารูปแบบการประเมินตาม
สภาพจริงขึ้นจะท าให้สามารถวัดและประเมินผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ได้อย่างมีคณุภาพ  
สะท้อนความรู้ ทักษะ และคณุลักษณะของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึง่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 91-92)  ได้กลา่วว่า ข้อมูลที่
เกิดจากการวดัและประเมินผลที่มคีุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ตรงตามเปูาหมาย
และคุ้มค่าต่อการปฏิบัติงาน ผู้สอนต้องด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูในการสะท้อน
สภาพจริง  น าไปก าหนดเปูาหมายและวิธีการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริงและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พบว่ายังไม่มี
ผู้วิจัยไว้  
 ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้หน่วยอินเทอร์เน็ต
เป็นตัวแทนเนื้อหาในการพัฒนารปูแบบการประเมินตามสภาพจริงขึ้น  โดยคาดหวังว่ารูปแบบดังกลา่วจะ
สามารถใช้ในการประเมินตามสภาพจริงได้อย่างมคีุณภาพ และน าผลที่ไดม้าสะท้อนความรู้ความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียน นอกจากนี้ยังเปน็ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้มีคณุภาพ และเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตรใหม้ีความเหมาะสมยิ่งข้ึนต่อไป    
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สาระที่ 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 33 ให้มีคุณภาพตามเกณฑต์อ่ไปนี้ 
 1.  มีคณุภาพด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วยคณุภาพด้านองค์ประกอบ  4 องค์ประกอบ  คือ เหตุผล
และความเป็นมา วัตถุประสงค์  วิธีการประเมินตามสภาพจริง  และแนวทางการประยุกต์ใช้  และคุณภาพด้าน
คุณลักษณะที่ดี 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง  ความเหมาะสม  ความสอดคล้อง  และความเป็นไปได้ ทีผ่า่นการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านความสมบรูณ์ขององค์ประกอบและคณุลักษณะที่ดีอยู่ในระดับมาก 
 2.  มีคณุภาพด้านการน าไปใช้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยใน  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานข้ันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริง  และการพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง  โดยศึกษาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการประเมินตามสภาพจรงิ สัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ 5 คน และ
สอบถามความคดิเห็นครูผูส้อน 60 คน เกี่ยวกับปัญหาที่พบจากวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ี่ใช้อยู่ และ
ความจ าเป็นของการประเมินตามสภาพจริง  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร 2)  
แบบบันทึกการศึกษางานวิจัย 3) แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นครผููส้อน  โดย
เครื่องมือวิจัยแตล่ะรายการมีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67–1.00 และมคีวามเหมาะสมด้านความชัดเจน
ใช้ภาษาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก วิเคราะห์ข้อมลูโดยการประมวลสรุปเนื้อความตามประเด็นที่ศึกษา หา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการสอบถามความคดิเห็นครูผูส้อน  
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและพัฒนารปูแบบ  ข้ันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการประเมิน
ตามสภาพจริง และ 2) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยผูเ้ชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าไปใช้ ด าเนินการโดยน าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากข้ันตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการประเมนิตาม
สภาพจริงฉบับร่าง  ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน 4 องค์ประกอบ คือ เหตุผลและความเป็นมา วัตถุประสงค์  
วิธีการประเมินตามสภาพจริง และแนวทางการประยุกต์ใช้  ซึ่งในข้ันตอนน้ีมีการสร้างเครื่องมือย่อยในรูปแบบ 
ได้แก่  แผนการจัดการเรยีนรู้ 6 แผน รวมทั้งสื่อประกอบการจดัการเรียนรู้ และเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง 
7 ฉบับ ประเมินคณุภาพรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านองค์ประกอบและด้านคุณลักษณะที่ดี 4 ด้าน คือ 
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้ ประเมินในด้าน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ สว่นเครื่องมือประเมินตามสภาพจรงิ ประเมิน
ในด้านความสอดคล้องของสถานการณ์ที่ก าหนดให้ปฏิบตัิกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความเป็นปรนัย (ความ
ชัดเจนของข้อค าถาม/สถานการณท์ี่ก าหนดให้ปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผลและเกณฑ์การ
ตัดสิน) และปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  เครือ่งมือวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมิน
คุณภาพรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง แบบประเมินคณุภาพแผนการจัดการเรยีนรู้ และแบบประเมิน
คุณภาพเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง  ทุกฉบับมีคุณภาพด้านความตรงเชิงประจักษ์  (Face Validity)  โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  และมีความเหมาะสมด้านความชัดเจนใช้ภาษาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับ
มาก วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมนิคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบ ข้ันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมินตามสภาพจริงในด้าน 4 ดา้น คือ ความเที่ยงตรงของผลการประเมินผู้เรียนตามรูปแบบ ความเชื่อมั่นของ
ผลการประเมินผู้เรยีนตามรูปแบบกระบวนการน าไปใช้ของรูปแบบและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนาดีวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 โดยด าเนินการ 2 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ เป็นการสร้างความเข้าใจกับผูเ้กีย่วข้อง 
จัดเตรียมห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 2) ระยะทดลองใช้รูปแบบ เป็นการน ารูปแบบไป
ทดลองใช้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียนกลุม่ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 
27 คน มีขั้นตอนการด าเนินการ คอื 1) ช้ีแจงสร้างความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2) จัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้และประเมนิผลการเรยีนรู้จากการปฏิบตัิชิ้นงานด้วยเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง 3) 
บันทึกกระบวนการน าไปใช้ของรูปแบบโดยผู้วิจัย 4) สอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครผูู้วิจัยซึ่งเป็นครู
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ผู้ใช้รูปแบบ นักเรียน และผู้ปกครอง และ 5) วิเคราะห์ข้อมลูและสรปุผลการประเมินรูปแบบและปรับปรุง
รูปแบบ และครั้งท่ี 2 ทดลองกับนักเรียนกลุม่ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จ านวน 25 
คน โดยด าเนินการเหมือนการทดลองใช้ครั้งท่ี 1 เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการประเมินตามสภาพ
จริงที่มีความสมบูรณ์ขององค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ และมีคณุลักษณะทีด่ี 4 ด้าน คือ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งใน
รูปแบบจะมแีผนการจัดการเรยีนรู ้6 แผน มีคุณภาพด้านความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง และ
ความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง 7 ฉบับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 และมีความเป็นปรนัยจากการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) แบบบันทึกกระบวนการน าไปใช้ของรูปแบบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุก
ข้อ และมีความเหมาะสมในด้านความชัดเจนใช้ภาษาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก และ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง ฉบับครูผู้สอน ฉบับนักเรียน และฉบับผู้ปกครอง ทุกฉบับมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1 
ทุกข้อ และมีความเหมาะสมในดา้นความชัดเจนใช้ภาษาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก วิเคราะห์ข้อมลูโดย 1) ค่า
ความเที่ยงตรงของผลการประเมินผู้เรยีนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธ์เพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนนรวมที่ได้จากการทดลองใช้
รูปแบบกับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 2) ค่าความเชื่อมั่น
ของผลการประเมินผู้เรียนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงจากผู้ประเมิน 3 คน ใช้วิธีการหาค่า
ความสัมพันธ์โดยใช้วิธีการของฮอยท์ (Hoyt’s  ANOVA Procedure)    3) กระบวนการน ารูปแบบไปใช้ใช้การ
ประมวลสรุปเนื้อความ และ  4) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรูปแบบให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ขั้นนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง
รูปแบบหลังการทดลองใช้ให้เป็นรปูแบบท่ีสมบูรณ์ โดยน าผลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ และด าเนนิการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ท้ังในด้านโครงสร้างและรายละเอียดต่างๆ ในองค์ประกอบของ
รูปแบบให้มีความถูกต้องเหมาะสม 

 

สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบ การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจยัได้สรา้งรูปแบบให้มีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์  
4 องค์ประกอบ คือ 1) เหตุผลและความเป็นมา เป็นส่วนท่ีกล่าวถึง หลักการ เหตุผลและความจ าเป็นในการ
ประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 โดยใช้หน่วย
อินเทอร์เน็ตเป็นตัวแทนเนื้อหา  2) วัตถุประสงค์ เป็นส่วนท่ีกล่าวถึง  เปูาหมายของการประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริงครอบคลมุในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ จากการปฏิบตัิชิ้นงานท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 3) วิธีการประเมินตามสภาพจริง เป็นส่วนท่ีกลา่วถึง ข้ันตอนของการประเมินตามสภาพจริง 4 
ขัน้ตอน คือ ขั้นเตรียมการประเมนิ เป็นขั้นศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หลักสตูร และ
ก าหนดโครงสร้างรายวิชา ข้ันก าหนดสิ่งที่ประเมิน  เป็นข้ันออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานท่ีครอบคลุม
เปูาหมายการเรียนรู้ กรอบการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งมีชิ้นงานประเมินตามสภาพจริง 3 ช้ิน โดยเป็นช้ินงาน
ย่อย 2 ช้ินงาน คือ ช้ินงานย่อยท่ี 1 รายงานอิเล็กทรอนิกสไ์อทีน่ารู้ ช้ินงานย่อยท่ี 2 สร้างสรรค์แฟนเพจ  และ
ช้ินงานรวม ไดอารีออนไลน์ และกรอบการจัดการเรียนรู้ การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้พร้อมสื่อประกอบครบ
ทุกแผน และการสร้างเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง 7 ฉบับพร้อมเกณฑ์การประเมิน ข้ันด าเนินการ
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ประเมิน เป็นขั้นจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ และประเมนิตามสภาพจริงตามกรอบการประเมิน และ
ขั้นสรุปและตดัสินผลการประเมิน  เป็นข้ันน าผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินมาสรุปและตดัสินผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ 4) แนวทางการประยุกต์ใช้  เป็นส่วนท่ีกลา่วถึง การน ารูปแบบ การประเมินตามสภาพ
จริงไปปรับประยุกต์ใช้ในสาระเดียวกันกรณีเนื้อหาเดียวกัน หรือกรณีเนื้อหาใหม่ หรือสาระใหม่ และกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้อื่นๆ 
 2. ผลการประเมินคณุภาพรูปแบบ สรุปได้ดังนี ้ 1) คุณภาพดา้นคุณลักษณะ รูปแบบการประเมินตาม
สภาพจริงมีคุณภาพใน 2 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบ พบว่า มีความสมบูรณ์ในองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 
เหตุผลและความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการประเมินตามสภาพจริง และแนวทางการประยุกต์ใช้  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และดา้นคุณลักษณะที่ดี  ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไป
ได้  โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) คุณภาพด้านการน าไปใช้ (1) ด้านความเที่ยงตรงของผล
การประเมินผู้เรยีนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง พบว่า จากการทดลองใช้ครั้งท่ี1 และครั้งท่ี 2 เท่ากับ 
0.712 และ 0.738 ตามล าดับ อยู่ในระดับสูงซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.70 (2) ด้านความเชื่อมัน่ของผลการ
ประเมินผู้เรียนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง พบว่า จากการทดลองใช้ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เท่ากับ 
0.926 และ 0.964  ตามล าดับ อยู่ในระดับสูงซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.70  (3) ด้านกระบวนการน าไปใช้ 
พบว่า ด้านการเตรียมการมคีวามเหมาะสม ด้านการปฏิบตัิตามแผนได้ด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการประเมินตาม
สภาพจริงครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน ด้านการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดแ้ก้ปัญหาอุปสรรคที่พบอย่างเหมาะสม
ท าให้การใช้รูปแบบด าเนินไปได้ตามแผนท่ีก าหนด ด้านความคล่องตัวในการด าเนินการ รูปแบบมีขั้นตอนชัดเจน
ใช้งานได้สะดวก มปีัจจัยสนับสนุนรูปแบบที่เด่นชัด คือ โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมเีครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอกับนักเรียน และ (4) ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ จากการทดลองใช้
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ในด้านองค์ประกอบของรูปแบบและด้านผลการน าไปใช้ พบว่า ครูผู้วิจยัมีความพึงพอใจ
โดยรวม อยู่ในระดบัมากและมากที่สุดตามล าดับ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การอภิปรายผลการสร้างและพฒันารูปแบบ ดังนี ้
 รูปแบบการประเมินตามสภาพจรงิมีคุณภาพด้านคณุลักษณะ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพด้าน
องค์ประกอบและคณุภาพด้านคณุลักษณะทีด่ี จากการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า คุณภาพด้านองค์ประกอบ 
4 องค์ประกอบคือ เหตุผลและความเป็นมา วัตถุประสงค์  วิธีการประเมินตามสภาพจริง  และแนวทางการ
ประยุกต์ใช้  มีความสมบรูณ์ขององค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีคณุภาพด้านคุณลักษณะที่ดีใน
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ โดยรวมและรายดา้นทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุดที่เป็นเช่นนี้เพราะ ในการสร้างรูปแบบในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการประเมินตามสภาพจริง  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ และ
ส ารวจความคิดเห็นครผูู้สอน น าผลการศึกษามาวิเคราะหส์รุป ยกร่างรูปแบบให้มีคุณลักษณะดังกลา่ว และได้
ประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน  ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญท าให้
รูปแบบมีความสมบรูณ์มากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินนวัตกรรมของ 
Guskey (2000 อ้างถึงใน คนึง สายแก้ว และคณะ, 2546, หน้า 322) ที่ได้กล่าวว่า การประเมินนวัตกรรมที่เป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายพิจารณาตัดสนิและตรวจสอบคณุภาพโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 4 ประการ คือ ความ
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ถูกต้อง ความเหมาะสม  ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ของรปูแบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
เพียงพิมพ์  สาขนินท์  (2555, หน้า 170-173)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร ์เขต 3 
พบว่า รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน 4 องค์ประกอบ คือ 
เหตุผลและความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้  โดยรูปแบบมี
คุณลักษณะที่ดี 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม  ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน งานวิจัยของเพชรพยอม  ภาวสิทธ์ิ  (2550:  154-183) ได้วจิัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู้
วิชาภาษาอังกฤษโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุินทร์เขต 1 พบว่า รูปแบบมี 4 องค์ประกอบ คอื ความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบ และแนวทางการน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ มี
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรยีนและเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบอยู่
ในระดับมาก และมคีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่  รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงที่สร้าง
และพัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ขององค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ  ซึ่งถือว่ารูปแบบมีคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  
 2.  การอภิปรายผลด้านคณุภาพของรูปแบบจากการทดลองใช้ 
  2.1 ด้านความเที่ยงตรงของผลการประเมินผูเ้รียนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง 
  จากการทดลองใช้รูปแบบครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 พบว่า มีค่าความเทีย่งตรงของผลการประเมิน
ผู้เรยีนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงเท่ากับ 0.712 และ  0.738 ตามล าดับ อยู่ในระดับสูงซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 0.70 และมแีนวโน้มสูงขึ้น ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ในขั้นตอนวิธีการประเมินตามสภาพจริง 
ผู้วิจัยมีการเตรียมการเป็นอยา่งดี  โดยในขั้นเตรียมการประเมินและขั้นก าหนดสิ่งที่ประเมิน  ได้ศึกษาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริง วิเคราะหห์ลักสตูร ก าหนดโครงสร้างรายวิชา วางแผน 
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้อิงมาตรฐาน ก าหนดกรอบการประเมินตามสภาพจริงโดยก าหนดชิ้นงานใหน้ักเรียน
ปฏิบัติจากสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนจ านวน 3 ช้ินงาน ดังได้กล่าวแล้ว ที่นักเรยีนได้คดิ
สร้างงานด้วยตนเองโดยใช้ทักษะการคิดในข้ันสูงตามศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ สร้างแผนการจัดการเรยีนรู้โดย
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นข้ันตอนชัดเจน น าไปสู่การประเมินตามสภาพจริง สรา้งเครื่องมือประเมินตาม
สภาพจริงอย่างหลากหลายตามกรอบการประเมิน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และได้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญจึงท าให้แผนการจดัการเรยีนรู้และเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงท่ี
สร้างขึ้นมีความเหมาะสม และในขั้นตอนการด าเนินการประเมิน ผูว้ิจัยได้จดัการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยประเมินช้ินงานย่อยระหว่างเรียนและชิ้นงานรวมเมื่อจัดการเรยีนรู้ครบทุกแผนแล้ว มีการนิเทศ 
ติดตามการสร้างช้ินงานของนักเรยีน และมีการก าหนดเวลาเพิ่มเติมนอกเวลาเรยีนให้เพียงพอในการสร้างช้ินงาน 
ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานได้ดีมีคณุภาพ อีกท้ังผู้วิจัยได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับครผูู้ร่วมประเมนิเกี่ยวกับ
วิธีการตรวจให้คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์การแปลผลและเกณฑ์การตดัสิน ก่อนท่ีจะด าเนนิการ
ประเมินตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้  ดว้ยเหตุนี้ จึงท าให้ผลการประเมินโดยผู้ประเมิน 3 คน มีความสอดคล้องกัน
ผลงานของผู้เรียนท่ีปรากฏ    โดยนักเรียนเก่งจะไดค้ะแนนสูง และนกัอ่อนจะได้คะแนนต่ า จึงท าให้ค่าความ
เที่ยงตรงอยู่ในระดับสูงซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว และพบว่าความเที่ยงตรงจากทดลองใช้ครัง้ที่ 2 มีค่า
สูงขึ้นซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นการตรวจให้คะแนนครั้งท่ี 2 จึงท าให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินท่ี
ชัดเจนขึ้น อีกท้ังจากการทดลองใช้ครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขเกณฑ์บางประเด็นที่ไม่ชัดเจนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนก่อน
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จะน ามาใช้ในครั้งท่ี 2 สอดคล้องกบังานวิจัยของเพียงพิมพ์ สาขนินท์ (2555, หน้า 170-173)  ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง   กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 พบว่า มีค่าความเที่ยงตรงจากการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่าง
คะแนนรวมกับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรยีนจากการทดลองใช้ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เท่ากับ 0.714 และ 
0.745 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และมีค่าสูงขึ้น  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง ท่ีสรา้งและ
พัฒนาขึ้นท าให้ผลการประเมินตามรูปแบบมีความเที่ยงตรง ถือว่ารูปแบบมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้  
  2.2 ด้านความเชื่อมั่นของผลการประเมินผู้เรียนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง 
  จากการทดลองใช้รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงครั้งท่ี 1 และครัง้ที่ 2 ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
ผลการประเมินผู้เรยีนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงเท่ากับ 0.926 และ 0.964 อยู่ในระดับสงูซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 0.70  และมีแนวโน้มสูงขึ้น ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ในขั้นตอนวิธีการประเมินตามสภาพจริง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างโดยก าหนดกรอบโครงสร้างการประเมินตามสภาพจริง  ด าเนินการสร้างตามกรอบ
โครงสร้างที่ก าหนดโดยก าหนดสถานการณ์ ให้ปฏิบัติที่สอคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรยีน พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนน เกณฑ์การแปลผล และเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจนตรงประเดน็ในทุกฉบับ โดยการประเมินแต่ละชิ้นงาน
ดังได้กล่าวแล้ว จะครอบคลุมคณุลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และดา้นคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ โดยด้านทักษะกระบวนการได้ก าหนดประเด็นประเมินท่ีครอบคลมุด้านการเตรียมการ การ
ปฏิบัติงาน และผลงานท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ในสดัส่วนอย่างเหมาะสม อีกท้ังแบบประเมินตามสภาพจริงทุก
ฉบับผ่านการประเมินคณุภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน น าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขโดย
ปรับปรุงรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจนและตรงประเด็นขึ้น จึงท าให้แบบประเมินตามสภาพจริงที่
สร้างขึ้นมีความเหมาะสม อีกทั้งในขั้นด าเนินการประเมินผู้วิจยัได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับครผูู้ร่วมประเมิน
เกี่ยวกับวิธีการตรวจให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผลและเกณฑ์การตัดสิน จึงท าให้ผูป้ระเมิน
เข้าใจตรงกัน  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผลการประเมินผู้เรยีนตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยผู้ประเมิน 3 
คน มีความสอดคล้องกันมาก และมีความคงเส้นคงวา ท าให้มีค่าความเช่ือมั่นสูงและสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ดังกล่าว  และพบว่าความเช่ือมั่นจากการประเมินครั้งท่ี 2 มีค่าสูงขึน้ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นการตรวจให้คะแนน
ครั้งท่ี 2 จึงท าให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนขึ้น  อีกทั้งจากการทดลองใช้ครั้งท่ี 1 ผู้วิจัย
ได้ปรับแกไ้ขเกณฑ์บางประเด็นทีไ่ม่ชัดเจนให้สมบูรณ์ขึ้นก่อนจะน ามาใช้ในครั้งท่ี 2 สอดคล้องกับหลักความ
เชื่อมั่นของบราว (Brown, 1983, อ้างถงึใน ไพศาล หวังพานิช, 2546, หน้า 9) ที่ว่าผลการวัดและประเมินผลที่
สะท้อนศักยภาพหรือความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนมากทีสุ่ด โดยมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนตา่งๆ เกิดขึ้น
น้อยที่สุด คุณภาพดังกลา่วท าให้ ผลการวัดและประเมินน่าเชื่อถือและมีความคงเส้นคงวาของการวัดผล และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียงพิมพ์ สาขนินท์ (2555, หน้า 170-173) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นของผู้ประเมิน 3 คน จากการทดลองใช้ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
เท่ากับ 0.787 และ 0.832 ซึ่งอยู่ในระดับสูงและมีค่าสูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ รูปแบบการประเมินตามสภาพ
จริงที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีความเช่ือมั่นของผลการประเมินตามรูปแบบ ถือว่ารูปแบบมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว ้    
  2.3 ด้านกระบวนการน าไปใช้ของรูปแบบ 
  จากการบันทึกกระบวนการน าไปใช้ของรูปแบบจากทดลองใช้ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  โดยการ
สังเกตของผู้วิจัยในดา้นการเตรียมการ การปฏิบตัิตามแผน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และความคล่องตัวในการ
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ด าเนินการ พบว่า ผู้วจิัยได้เตรียมการในด้านรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง แผนการจัดการเรยีนรู้ เครื่องมือ
ประเมินตามสภาพจริง ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และครผูู้ร่วมประเมิน มีการปฏิบตัิตามแผนท่ีก าหนดไว้  ตั้งแต่การชี้แจงสร้างความเข้าใจ ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้และประเมินตามกรอบการประเมิน มีการแก้ไขปญัหาอุปสรรคที่พบอย่างเหมาะสม ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ในทุกขั้นตอน จึงเป็นรูปแบบท่ีดี มีความคล่องตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียงพิมพ์  สาขนินท์ (2555, 
หน้า 176)  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 พบว่า กระบวนการน าไปใช้ของ
รูปแบบในด้านการเตรียมการ ซึ่งได้เตรียมการในด้านผู้ใช้ ด้านแผนการจัดการเรยีนรู้ ด้านนวตักรรม ด้าน
เครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง ผลคือมีการเตรียมความพร้อมได้ทุกด้านมีความพร้อม ในการปฏบิัติตาม
แผนด าเนินการที่วางเอาไว้ คือ มกีารสอนตามแผนการจัดการเรียนได้ครบทุกแผน  มีการประเมินตามสภาพจริง
ได้ครบทุกเรื่อง  เมื่อมีปญัหาอุปสรรคก็รีบแกไ้ขได้ทันเวลาด้วยความเรียบร้อยซึ่งท าให้กระบวนการใช้รูปแบบมี
ความคล่องตัวในการด าเนินการ  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  รปูแบบการประเมินตามสภาพจริงมีกระบวนการน าไปใช้
ที่สะดวก คล่องตัว ถือว่ารูปแบบมคีุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
  2.4 ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ 
  จากการทดลองใช้รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงครั้งท่ี 1 และครัง้ที่ 2 พบว่าผู้เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้แก่  ครผูู้วิจัยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยรวมอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด
ตามล าดับ  ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อรปูแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  จะเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ใน 4 องค์ประกอบ คือ เหตุผลและความเป็นมา  วัตถปุระสงค์  
วิธีการประเมินตามสภาพจริง  และแนวทางประยุกต์ใช้  ที่มีคุณภาพจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในด้าน
องค์ประกอบและด้านคณุลักษณะที่ดีในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ 
โดยในข้ันตอนวิธีการประเมินตามสภาพจริงมีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นล าดับใน  4  ขั้น  คือ ขั้นเตรียมการประเมิน 
ขั้นก าหนดสิ่งที่ประเมิน  ข้ันด าเนนิการประเมิน และขั้นสรุปและตัดสินผลการประเมิน  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดโดยในข้ันเตรียมการประเมินผู้วิจัยได้ชี้แจงสรา้งความเข้าใจกับนักเรยีนและผู้ปกครองให้
เข้าใจตรงกันในแนวทางของการใช้รูปแบบ ในข้ันก าหนดสิ่งที่ประเมิน  ได้ก าหนดกรอบช้ินงานท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรยีนในยุคปัจจุบันมากที่สุดจ านวน 3 ช้ินงานดังท่ีกล่าวมาแล้ว ที่มคีวาม
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ  คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองได้อย่างมี
ความสุขเต็มศักยภาพ จัดเวลาใหผู้้เรยีนปฏิบัติงานเพิ่มเตมินอกเวลาเรียนอย่างเพียงพอ ในส่วนข้ันตอน
ด าเนินการประเมินได้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอนตามแผนการจดัการเรียนรู้และประเมินตามกรอบการ
ประเมินท่ีก าหนด ก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในการปฏิบตัิงานสม่ าเสมอ และสรุปและตดัสินผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  ด้วยเหตุนี้  จึงท าให้ครูผู้วิจัย นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดดังกล่าว แสดงว่าเป็นรูปแบบที่ดีเมื่อ
น าไปใช้ จึงท าให้ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียงพิมพ์ สาขนินท์ (2555, หน้า 170-173) ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนารปูแบบการประเมินตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า จากการทดลองใช้รูปแบบทั้ง 2 ครั้ง ครูผู้วิจัยมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด นักเรียนมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
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ผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการประเมนิตาม
สภาพจริงท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นเปน็รูปแบบท่ีมีคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ดังนี้  
   1) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ควรน า
รูปแบบการประเมินตามสภาพจรงินี้ไปก าหนดเป็นนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนให้มกีาร
ฝึกอบรม  เผยแพร่การใช้รูปแบบนี้ให้โรงเรียน และก าหนดเป็นโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้น ารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงนี้ไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
   2) ระดับสถานศึกษา (1)  โรงเรยีนควรมีนโยบายที่สอดคล้องกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในการน ารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงนีไ้ปใช้ โดยผูบ้ริหารโรงเรยีนควรส่งเสริมให้ครผูู้สอนได้เข้า
ร่วมประชุมอบรมตามนโยบายของ เขตพื้นที่การศึกษาน ารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงนีไ้ปใช้ให้มากข้ึนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ พร้อมก ากับติดตามสม่ าเสมอเพื่อให้การใช้งานรูปแบบเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
ผู้เรยีน  (2)  โรงเรยีนที่จะน ารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงนี้ไปใช้จะต้องมีความพร้อมในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอส าหรับนักเรยีนใช้งาน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  
เนื่องจากนักเรียนต้องสร้างช้ินงานเป็นรายบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  1.2  ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ในระดับครูผูส้อน  ดังนี้ 1) ครูผูส้อนควรศึกษาพัฒนา
ตนเองให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงและน ารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงน้ีไป
ใช้ โดยควรศึกษาเตรียมการให้พรอ้มตามขั้นตอนท่ีก าหนดในรูปแบบในแต่ละองค์ประกอบซึ่งประกอบด้วย 
เหตุผลและความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการประเมินตามสภาพจริง และแนวทางการประยุกต์ใช้ โดย
องค์ประกอบท่ี 3 วิธีการประเมินตามสภาพจริง ต้องศึกษาขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้ันเตรียมการ ข้ันก าหนดสิ่งที่ประเมิน ข้ันด าเนินการประเมิน และขั้นสรุปและตดัสินผลการ
ประเมิน วางแผนเตรียมการให้ดีในการประเมินช้ินงานซึ่งต้องใช้เวลามาก เพื่อให้สามารถน ารูปแบบไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลการเรียนได้ถูกต้องมากขึ้น เกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 2) ครูผูส้อนต้องอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้รียนในกรณีที่ผูเ้รียนไมม่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงระบบอินเทอร์ใช้งานส่วนตัวที่บ้าน  โดยก าหนดเป็นปฏิทินการปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจน 
และครผููส้อนต้องก ากับดูแลในขณะผู้เรียนปฏิบตัิการสร้างช้ินงานนอกเวลาเรียนสม่ าเสมอ    
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป มีดังนี้   
  1) ควรมีการวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาอื่น  
  2) ควรมีการวิจัยตดิตามผลการการน ารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน  
  3) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการประเมินตามรูปแบบการประเมนิตามสภาพจริงกับผล 
การประเมินตามปกติ หรือกับผลการประเมินตามรูปแบบอ่ืน  เช่น  รูปแบบการประเมินด้วยแฟูมสะสมผลงาน  
หรือรูปแบบการประเมินภาคปฏิบตัิ  
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  4) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลดา้นความเที่ยงตรงเชิงเกณฑส์ัมพันธ์ของผลการประเมินตาม 
รูปแบบการประเมินตามสภาพจรงิกับตัวแปรอื่น เช่น ผลการประเมนิในด้านความคิดสร้างสรรค์  หรือด้านการ
คิดวิเคราะห์  
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การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อทุนทางปัญญาของ
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Community Product Standard Certification in Lampang Province 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อทุนทางปัญญาของ
ธุรกิจผูผ้ลติสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนจังหวัดล าปาง ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารของธุรกิจผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดล าปาง จ านวน 215 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
การพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์การวิจัย น าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด หาค่าความเที่ยง โดยค านวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟุาของครอนบัค เท่ากับ 0.983  วิเคราะห์ข้อมลูโดยสถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ความถี่   
ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสถติิอนมุานใช้วิเคราะหส์หสัมพันธ์และการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล ผลการศึกษาพบวา่ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลทุนทางปัญญา
ของธุรกิจผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้ับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนจังหวัดล าปาง มีความ
สอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ Chi-square goodness of fit = 69.78 , df = 55 , p-value = 
0.08654 , RMSEA = 0.035 , GFI = 0.95 และ AGFI = 0.92 โดยที่โครงสรา้งพื้นฐานการจัดการความรู้กับ
กระบวนการจดัการความรู้ มคี่าสมัประสิทธิเส้นทางเท่ากับ 0.95 โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรูก้ับทุน
มนุษย์ มคี่าสมัประสิทธิเส้นทางเทา่กับ 0.43  โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้กับทุนโครงสร้าง มีค่าสัมประ
สิทธิเส้นทางเท่ากับ 0.55 กระบวนการจัดการความรู้กับทุนมนุษย์ มีค่าสัมประสิทธิเส้นทางเท่ากับ 0.46 ส่วน
กระบวนการจดัการความรู้กับทุนโครงสร้างมคี่าสมัประสิทธิเส้นทางเท่ากับ 0.35 ซึ่งเป็นค่าท่ีไมม่ีนัยส าคัญทาง
สถิติ  โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรูม้ีความสัมพันธ์ทางตรงเชงิบวกกับกระบวนการจัดการความรู้ 
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกกบัทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง และ
กระบวนการจดัการความรูม้ีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกกับทุนมนษุย์ แต่กระบวนการจัดการความรูไ้ม่มี
อิทธิพลกับทุนโครงสรา้งอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ / ทุนทางปัญญาของธุรกิจผู้ผลิตสนิค้าขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to develop a Knowledge Management causal model which affects 
Intellectual Capital of Small and Medium Enterprises (SMEs) Production to Community Product 
Standard Certification in Lampang Province. Both qualitative and quantitative research 
methodologies were applied in this research. The research targets are 215 executives of Small 
and Medium Enterprises (SMEs) Production to Community who were certified a Product 
Standard Certification in Lampang Province.  Research Instrument was a questionnaire which 
used a content validation by 3 experts to find a relationship between contents and research 
objectives. The 30 questionnaires was applied for a validity test by Cronbach’s Coefficient 
Alpha equals to 0.983. A Data analyses used descriptive analysis, frequencies, percentages, 
arithmetic means and standard deviation. On the other hand, Inferential Statistics, correlation 
analyses and influential path analyses were applied for this research. The research results 
found that The Knowledge Management causal model which affects Intellectual Capital of 
Small and Medium Enterprises (SMEs) Production to Community Product Standard Certification 
in Lampang Province have coherence with an empirical data by statistics of Chi-square 
goodness of fit =69.78,df= 55 , p-value = 0.08654 , RMSEA =0.035 , GFI =0.95 and, AGFI = 0.92. 
Knowledge Management infrastructures and Knowledge Management processes have a path 
coefficient of 0.95, Knowledge Management infrastructures and Human Capitals have a path 
coefficient of 0.43, Knowledge Management infrastructures and Structural Capitals have a path 
coefficient of 0.55, Knowledge Management Processes and Human Capitals have a path 
coefficient of 0.46 and Knowledge Management Processes and Structural Capitals have a path 
coefficient of 0.35 which have no statistical significance.  Knowledge Management 
Infrastructures have a direct positive relationship with Knowledge Management Processes, 
Knowledge Management Infrastructures has a direct positive relationship with Human Capitals 
and Structural Capitals, Knowledge Management Processes a direct positive relationship with 
Human Capitals but, Knowledge Management Processes have no influence with Structural 
Capital in statistical significance. 
 

Keywords: Knowledge Management / Intellectual Capital of Small and Medium  
               Enterprises (SMEs) Production 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ความรู้เป็นสิ่งที่ส าคญัและมีค่าต่อธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีน าไปสู่การสรา้งสินค้าหรือ
บริการให้เหนือคู่แข่งขันและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า อันน าไปสูร่ายได้ของธุรกิจที่เพิ่มมากข้ึน นอกจาก
ความรู้ยังช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ น าความผิดพลาดที่ได้มีการบันทึกไว้มาใช้ในการแก้ไข 
หรือพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิง่ขึ้น ธุรกิจที่ต้องการสร้างความเปรียบในการแข่งขัน จะต้องน าความรู้ที่ได้มา
จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายมาจัดใหเ้ป็นระบบ เรียกว่า การจัดการความรู้ (knowledge management)  
ซึ่งความรู้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มตีัวตนท่ีมีคุณค่าขององค์กร ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า กล่าวคือ องค์กรที่มีความรู้มากและ
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น าความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ที่เพ่ิมขึ้น และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
ได้มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ Waltz (2003, p. 1) ที่กล่าวว่า ความรูม้คีวามส าคญัต่อองค์กร เนื่องจากความรู้เป็น
สินทรัพย์ การจดัการความรู้จะต้องมีการประเมินและการประสานงานกับคน กระบวนการและเทคโนโลยี เพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค์และการเจรญิเติบโตขององค์กร 
 ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นเครือ่งมือท่ีท าให้ความรู้คงอยู่ในองค์กร บุคลากรเป็นสิ่งส าคัญล าดบั
แรกที่จะท าให้การจดัการความรู้นัน้ประสบความส าเรจ็และน าความรู้ของคนท่ีกระจัดกระจายมาจัดใหเ้ป็นระบบ 
เมื่อมีพนักงานลาออกไปหรือโยกยา้ยก็ไม่ท าให้ความรู้หายไปด้วย กระบวนการเกี่ยวกับความรู้ คือ กระบวนการ
ดักจับความรู้ การจัดเก็บความรู้และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาจัดการข้อมลูที่ยังไมไ่ดจ้ัดหมวดหมู่และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องคก์รเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้วัฒนธรรมขององค์กรจะมีการส่งเสรมิให้
เกิดการแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้ของบุคลากรในการเรียนรูร้่วมกัน  
 การจัดการความรู้สร้างสมรรถนะให้กับทุนทางปัญญา (intellectual capital) ซึ่ง Bontis (1999, p. 
435) อธิบายว่า ทุนทางปัญญา มสี่วนประกอบ 3 ประการ คือ ทุนมนุษย์ (human capital) เป็นการรวบรวม
ความรู้ การศึกษา ทักษะ ทัศนะคติ และประสบการณ์ของพนักงานในธุรกิจ ทุนโครงสรา้ง (structural capital) 
เป็นการรวบรวมระบบงาน กระบวนการและสารสนเทศในองค์กรรวมถึงวัฒนธรรม หรือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ 
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ช่วยให้พนักงานท างานเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร และ ทุน
ความสัมพันธ์ (relationship capital) เป็นความสัมพันธ์ที่มคี่าของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก (stakeholders 
external) กับองค์กร เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และตัวแทนจ าหนา่ย เป็นต้น เป็นพ้ืนฐานของการท างานร่วมกัน  
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมี
การส ารวจพบว่าธุรกิจนีม้ีมากกว่าร้อยละ 99 นอกจากน้ียังพบว่ามีการบริหารงานแบบครอบครัว ขาดความรู้ใน
การจัดการสมยัใหม่ ไม่สามารถสรา้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้และยังขาดงานวิจัย (ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2552, หน้า 9) 
 จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนมียุทธศาสตร์ทีส่ าคัญ คือ สร้างล าปางเป็นนครแห่งการ
ท่องเที่ยว การศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล เกษตรกรรมยั่งยืน เซรามิกและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการวางแผนใน
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย (ยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดล าปางมหาวิทยาลัย
โยนก, 2551 หน้า 5) และจากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการจดัการความรู้น่าจะมีผลต่อความสามารถของบุคลากร 
(human capability) หรือทุนทางปัญญาของบุคลากรในธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะต้อง
มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขัน จะต้องน าการจัดการสมัยใหมเ่ข้ามาในองค์กร โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์
หรือบุคลากรขององค์กรที่ความรูค้วามสามารถสูญเสียไป เช่น ลาออก ตาย เป็นต้น ย่อมท าให้องค์กรประสบ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพราะความรู้ในตัวบุคลากรที่มคีวามสามารถก็จะสูญหายไปด้วย นั่นหมายถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรย่อมลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากทราบว่าการจัดการความรู้นั้นมีรูปแบบของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยา่งไรกบัทุนทางปัญญาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว ก็จะช่วยท าให้มี
แนวทางที่จะเพิ่มความสามารถให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งต่อความสามารถในการผลิต
สินค้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ทีส่่งผลต่อผลทุนทางปัญญาของ 
ธุรกิจผูผ้ลติสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผล 
ทุนทางปัญญาของธุรกิจผูผ้ลติสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อม กับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ส่งผลทางตรงเชิงบวกกับกระบวนการจัดการความรู้ 
 2. โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ส่งผลทางตรงเชิงบวกกับทุนมนุษย์ 
 3. โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ส่งผลทางตรงเชิงบวกกับทุนโครงสร้าง 
 4. กระบวนการจัดการความรูส้่งผลทางตรงเชิงบวกกับทุนมนุษย์ 
 5. กระบวนการจัดการความรูส้่งผลทางตรงเชิงบวกกับทุนโครงสร้าง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากยุคสังคมเกษตรกรรมไดม้ีการพัฒนาเป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge-based society) ได้ให้
ความส าคญัสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ คือ ทุนทางปัญญา (intellectual capital) ที่ให้ความส าคัญต่อความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าเงินทุน โดยที่ทฤษฏีการจัดการความรู้ คือ ทฤษฏีทุนทางปัญญาของ 
Leif Edvinsson (1997) ที่รักษามูลค่าหุ้นในตลาด ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึงความส าเร็จและ
ความพึงพอใจในการลงทุน ซึ่งมูลค่าของบริษัทในตลาดหลักทรัพยม์กัมีมูลค่ามากกว่ามลูค่าทรัพยส์ินสทุธิของ
บริษัท ส าหรับทุนทางปัญญาของบริษัทไมส่ามารถคิดเป็นตัวเงิน แต่สะท้อนถึงความสามารถในการใช้ความรู้ 
และความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร (ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ,์ 2552, หน้า 121-122) 
 รูปแบบการจดัการความรู้ที่มีประสิทธิผล ระดับองค์กรของ Gold et al (2001) และ Lindsey 
(2002) แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ความสามารถพื้นฐานของการจัดการความรู้ (knowledge 
infrastructure capabilities) ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ส่วนความสามารถ
ของกระบวนการจัดการความรู้ (knowledge process capabilities) ประกอบด้วย การไดม้าของความรู้ การ
แปลงความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการปูองกันความรู้ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของการจดัการความรู้ (Lindsey 
, 2002, pp. 2085-2090) ส่วนทุนทางปัญญา ประกอบด้วย 3  ด้าน คือ ทุนมนุษย์ ประกอบด้วยความรู้ ความ
ช านาญและความสามารถของคนที่ปฏิบัติงาน ทุนโครงสร้าง เป็นสิ่งที่เสริมและเป็นพื้นฐานให้แก่ทุนปญัญา และ
ทุนลูกค้าว่าองค์กรมีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร (Edvisson & Malone , 1997, pp. 368-369) แต่งานวิจัยนี้
จะไม่กล่าวถึงทุนลูกค้า เนื่องจากเป็นศึกษาการจัดการความรู้ภายในองค์กรเท่าน้ัน  
 ส าหรับโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย นโยบาย กฎระเบียบ กระบวนการท างานและคูม่ือขององค์กร
มีผลต่อการจดัการความรู้ (Smith, 2006, p.106; Mahesh & Suresh, 2009, p. 141) วัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ (Lai & Lee, 2007, p.43) วัฒนธรรมองค์กรท าให้เกดิการแบ่งปันความรู้ การ
ร่วมมือร่วมใจ การไว้วางใจ (Lawson, 2003) นอกจากน้ีวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม การให้
โอกาสในการแสดงความคดิเห็น แนวคิดร่วมกัน การให้อ านาจในการตัดสินใจและความมีอสิระส่งผลตอ่การ
ด าเนินงานท าให้รายไดเ้พิ่มขึ้นและมูลคา่หุ้นสูงขึ้น (Kaytz & Thaysen, 2001, p.349) นอกจากน้ีเทคโนโลยีช่วย
ในการจัดการความรู้ คือ ได้ข้อมูลในเวลาเดยีวกัน สามารถระบุตัวบคุคลผู้ใช้และจัดเก็บความรู้ในฐานข้อมูลได้ 
และยังมีความสมัพันธ์กับการแบ่งปันความรู้ (Kim & Lee, 2006, p.133)  ส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การมีพี่เลี้ยง เป็นต้น ท าให้พนักงานมีความรู้
เพิ่มขึน้ (ทุนทางปัญญา) เกิดการแบ่งปันความรู้ คลังความรู้ กระบวนการท างาน (Afiouni, 2007, p.124)  จาก
งานวิจัยของ Longo & Mura (2007, p. 548) พบว่า ทุนมนุษย์มีผลต่อทุนโครงสร้างและมีผลต่อทัศนคติของ
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พนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wan (2007, p.297)  นอกจากน้ีงานวิจัยของ Tovstiga & Tulugurova 
(2007, p. 695) พบว่า ปัจจัยในภายในองค์กร (ทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง) มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจ 
การเรยีนรู้ในองค์กรส่งผลต่อรายได้เพิ่ม การปรับปรุงการท างานและลูกค้าเกดิความพึงพอใจ สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ Hamlin (2011, p. 199)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ โครงสร้าง
พื้นฐานการจัดการความรู้ คือ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีและการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการจดัการความรู้ คือ การไดม้าของความรู้ การแบ่งปันความรู้ การประยุกต์ความรู้และการปอูงกัน
ความรู้ ท้ังสอง องค์ประกอบ จะสง่ผลต่อทุนทางปัญญา คือ ทุนมนุษย์และทุนโครงสรา้งอันเป็นผลที่เกิดจากการ
จัดการความรู้  ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                                                        
 
 
 
 
   
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัยโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ทีส่่งผลต่อทุนทางปัญญาของ
ธุรกิจผูผ้ลติสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนจังหวัดล าปาง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน จังหวัดล าปาง จ านวน 727 ธุรกิจ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แกผู่้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน จังหวัดล าปางจ านวน 252 ธุรกิจการก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างใช้การค านวณตาม
สูตร Zikmund (2003) ก าหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ 
กระบวนการจดัการความรู ้ทุนมนุษย์และทุนโครงสรา้ง การหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้การ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา(content validity)ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความ
สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์การวิจยั และค านวณหาค่าIOC (Item Objective 
Congruency: IOC) และก าหนดค่าIOC ไม่ต่ ากว่า 0.5 ถือว่าใช้ได้  จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่ม

โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้าง
พื้นฐานการ

จัดการความรู้ 

ทุนโครงสร้าง กระบวนการ
จัดการ
ความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัฒนธรรมองค์กร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การได้มาความรู้ 

การแบ่งปันความรู้ 

การประยุกต์ความรู้ 

การปูองกันความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฯ 

ทัศนคติของพนักงาน 

ทุนมนุษย์ 

ทางเทคโนโลยี 

ทางสถาปัตยกรรม 
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ตัวอย่าง (try out) จ านวน 30 ธุรกิจ เลือกมาจากประชากรทีไ่มไ่ด้รบัการสุ่มตัวอย่าง น ามาหาค่าความเที่ยง 
(reliability) โดยก าหนดค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟุาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าตัง้แต่ 0.70 
ขึ้นไป ผลการค านวณค่าสัมประสทิธ์ิอัลฟุาของครอนบัคของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า เท่ากับ 0.983 และเมื่อ
พิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟุาของครอนบัคของแบบสอบถามแตล่ะด้าน ดังน้ี โครงสร้างพื้นฐานการจดัการ
ความรู้ ประกอบด้วย โครงสรา้งองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เท่ากับ 0.813, 0.777, 0.783 และ 0.749 ตามล าดับ กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การได้มาของ
ความรู้ การบ่งปันความรู้ การประยุกต์ความรู้และการปูองกันความรู ้เท่ากับ 0.706, 0.746, 0.704 และ 0.933 
ตามล าดับ ทุนมนุษย์ ประกอบด้วย ความสามารถของพนักงาน ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานและ
ทัศนคติของพนักงาน เท่ากับ 0.786, 0.812 และ 0.882 ตามล าดับและ ทุนโครงสร้าง ประกอบด้วย โครงสร้าง
ทางเทคโนโลยีและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เท่ากับ 0.897 และ 0.809 ตามล าดับซึ่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยมีค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟุาของครอนบัคผ่านเกณฑ์ 0.70 ที่ก าหนด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม 2556 - สิงหาคม 2556 โดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์และออกเก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามด้วยตนเองโดยเก็บแบบสอบถามได้ท้ังหมด215 
ฉบับคิดเป็นร้อยละ 85.32  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาใช้วิเคราะห์ จ านวน
ความถี่ ร้อยละ มัชฉิมเลขคณติ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางอิทธิพล ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เกีย่วกับ เพศ อายุ ต าแหน่ง
หน้าท่ี จ านวนพนักงาน ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน หาค่าความถี่และร้อยละ 
  ตอนท่ี 2 โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย โครงสรา้งองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ ตอนท่ี 3 กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การ
ได้มาของความรู้ การแบ่งปันความรู้ การประยุกต์ความรู้และการปอูงกันความรู้และตอนท่ี 4 ทุนทางปัญญา 
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง ท้ังตอนท่ี 2 ,3 และ 4 น ามาวิเคราะห์สหสมัพันธ์และเส้นทางอิทธิพล 
ซึ่งผลการตรวจสอบค่าสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.342 ถึง 0.748 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.85 (Munro, 
2005) แสดงว่า ค่าสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทกุตัวเป็นอิสระจากกัน ท าให้สามารถน ามา
วิเคราะหเ์พื่อพยากรณ์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจดัการความรู้ทีส่่งผลต่อทุนทางปัญญาได้ จากนั้น
ด าเนินการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจักษ์ ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
จัดการความรู้ที่ส่งผลต่อทุนทางปัญญาของธุรกิจ ผู้วิจยัได้ปรับโมเดลโดยเลือกดัชนีการปรับโมเดล 
(modification index หรือ MI) ที่มีค่ามากกว่า 3.84 (สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล  วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล  
ภิญโญภานุวัฒน,์ 2551, หน้า 27) ปรับโมเดลครั้งท่ี 1 คือ ปรับการปูองกันความรู้กับทุนโครงสร้างทางเทคโนโลยี 
(ค่า MI เท่ากับ 20.40) การปูองกันความรู้กับทัศนคติพนักงาน (ค่า MI เท่ากับ 14.20) โครงสร้างองคก์รกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (ค่า MI เท่ากับ 35.16) และวัฒนธรรมองคก์รกับเทคโนโลยสีารสนเทศ (ค่า MI เท่ากับ 
146.86) ผลยังไมส่อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้ท าการปรับครั้งสุดท้าย คือ ปรบัการได้มาของความรู้กับ
การประยุกต์ความรู้ (ค่า MI=8.60) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ท าให้ไดโ้มเดลทีส่อดคล้อง กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลทุนทางปัญญาของธุรกิจ
ผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดล าปาง พบว่า โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้  มี
ความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกกับกระบวนการจดัการความรู้ มคี่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง 0.95 สามารถท านายได้
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ร้อยละ 83 โครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรูส้่งผลทางตรงเชิงบวกกับทุนมนุษย์ มีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทาง 0.43 
สามารถท านายได้ร้อยละ 79 โครงสร้างพื้นฐานการจดัการความรูส้ง่ผลทางตรงเชิงบวกกับทุนโครงสรา้ง มีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง 0.55 สามารถท านายไดร้้อยละ 82 กระบวนการจัดการความรู้ส่งผลทางตรงเชิงบวกกับทุน
มนุษย์ มีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง 0.46 สามารถท านายไดร้้อยละ 79 และกระบวนการจดัการความรูไ้มม่ีอิทธิพล
กับทุนโครงสรา้ง มีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง 0.35 ผลการตรวจสอบโมเดลกับข้อมลูเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า χ  2/df  
เทา่กับ 1.2687, ค่า p-value เท่ากับ 0.08654, ค่า GFI เท่ากับ 0.95, ค่า AGFI เท่ากับ 0.92, ค่า CFI เท่ากับ 
1.00 , ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.031 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.035 ผลการวิเคราะหผ์่านเกณฑ์ทุก
ตัวช้ีวัด  แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากโมเดลการจัดการความรู้ ของ Gold et al (2001) และ Lindsey (2002) มี 2 องค์ประกอบ คือ 
โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม และเทคโนโลยี และผู้วจิัยได้
ศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้องได้เพิ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่วนกระบวนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย การได้มาของความรู้ การแบ่งปันความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการปูองกันความรู้ส่งผลทุน
ทางปัญญาตามทฤษฎีทุนทางปัญญาของ Leif Edvinsson (1997) ประกอบด้วย ทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง ผล
จากงานวิจัย พบว่าโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Smith (2006), Mahesh & Suresh (2009), Lai & Lee (2007), Lawson 
(2003), Kaytz & Thaysen (2001), Afiouni (2007)  โครงสร้างพื้นการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรง
เชิงบวกกับทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Longo & Mura (2007), Wan (2007) 
กระบวนการจดัการความรูม้ีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tovstiga & 
Tulugurova (2007), Hamlin (2011) โมเดลที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้ประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องมีการน าการจัดการความรู้มาปฏิบัติในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ ท้ังโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู ้ประกอบด้วย การไดม้าของความรู้ การแบ่งปันความรู้ การ
ประยุกตค์วามรู้และการปูองกันความรู้ ท่ีจะส่งผลต่อทุนทางปัญญาในการเพิ่มความสามารถของบุคลากร การ
พัฒนาทุนทางปัญญาโดยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู ้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การ
อบรมและพัฒนา ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผู้ประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรวจิัยประเด็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
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รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม: กรณีศึกษาวัดวังพระธาตุ 

ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
Model of  Fair Tourism Management: Case Study of Wangphrathat Temple, 

Tritrung Sub District, Muang District, Kamphaeng Phet  Province 
ดร.รัชนีวรรณ บญุอนนท์* 

Dr.Ratchaneewan  Boonanont 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ธรรมของวัดวังพระธาตุ และ 3) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระ
ธาตุ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามถามนักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกภาคีที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ จ านวน 15 คน การสนทนากลุ่มย่อยภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ จ านวน 15 คน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ของวัดวังพระธาตุ จ านวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบล
ไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ  พบว่า   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เสนอแนะว่าควรบริหารจัดการในรูปแบบชุมชนท้องถิ่นร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่และวัด และรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวัง
พระธาตุ พบว่า Model ที่ดีและเหมาะสมกับบริบทของวัดวังพระธาตุ คือ Model  “นครไตรตรึงษ์” 
 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการการท่องเท่ียว /  รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียว / รูปแบบการบริหาร 
 จัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม / วัดวังพระธาตุ  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) to study the tourism management models of 
Wangphrathat Temple, 2) to study the opinions of people who were involved in the tourism 
management models towards the fair tourism management of Wangphrathat Temple and, 3) 
to create fair tourism management models of Wangphrathat Temple. The data were collected 
using questionnaires received from 400 tourists, in-depth interviews with 15 participant of 
relevant parties, sub interviews and group discussions with 17 participants  who were involved 
in tourism in Wangphrathat Temple. The data were analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard deviation and content analysis. The research findings were as follows: it was 
discovered that the overall quality of these models of Wangphrathat Temple was at a 
moderate level. The opinions of people who were involved in tourism towards the fair 
tourism management of Wangphrathat Temple found that the models should be managed by 
joint efforts between the local community, the district organization, and the temple itself. It 
was found that the most suitable model is “Nakorn Tritrung Model”.  
 

Keywords: Tourism Management / Model of Tourism Management / Model of Fair  
               Tourism  Management /  Wangphrathat Temple 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การท่องเที่ยวจะด าเนินไปในทิศทางที่ต้องการ ภายใต้บริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่

ท่องเที่ยวนั้นๆ รวมทั้งมีเปูาหมายที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฏี และแนวคิดที่เหมาะสมของจังหวัดและ
ประเทศได้นั้น พ้ืนท่ีท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท่ีดี ดังท่ี ราณี  อิสิชัยกุล (2544, หน้า 
202) ได้ให้ความหมายของ “การบริหารการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถงึ การด าเนินการอยา่งมีเปูาหมายเพื่อให้การ
ท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมและสังคม” ประกอบกับกระแส
การพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกภูมภิาคทั่วโลกต่างให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน สง่ผลต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ระบบการจัดการการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอยา่งยิ่งรูปแบบการ
บริหารจดัการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 
 การบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม ประเวศ วะสี (2553, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า “ความเป็นธรรมเป็นเรื่อง
ใหญ่ที่สุดต้องร่วมกันสร้าง ความเป็นธรรมคือสิ่งสูงสดุที่จะร่วมกันได้ ไม่มีใครไม่ต้องการความเป็นธรรม  แต่ถ้า
ระบบขาดความเป็นธรรม  พฤติกรรมความไม่เป็นธรรมก็จะปรากฏในบุคคล  องค์กร  สถาบัน  การขบัเคลื่อน
เรื่องความเป็นธรรมจะท าให้ทุกส่วนของสังคมขยับปรับเปลี่ยนไปหาจุดลงตัวใหม่  จุดลงตัวใหมจ่ะหาไม่พบในสิ่ง
อื่นๆ  นอกจากความเป็นธรรม”  และจากค ากล่าวของ ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์ (2553, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า “การ
บริหารจดัการทีด่ีในทุกเรื่องนั้นต้องมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   (Good Governance)  ซึ่งมีหลัก
ส าคัญ 6 หลักการ ได้แก่ หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งใช้เป็นหลักการท าให้การบริหารงานต่าง ๆ เกิดความสมดลุระหวา่งฝุาย
บริหาร ฝุายปฏบิัติ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี  โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิธีการทีด่ีที่น ามาใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรหรือประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของสังคมชุมชนท้องถิ่น น ามาซึ่งความเจรญิในด้านต่าง ๆ เพื่อ
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อ านวยประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาตติ่อไป” เช่นเดียวกับการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์และผลดตี่อทุกฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว   
 จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มศีักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนือ่งจากเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากร
การท่องเที่ยวท่ีมีความโดดเด่นและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัดวัง
พระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดก าแพงเพชรที่มี
ประวัติความเป็นมา เรื่องเลา่ที่น่าสนใจ อนึ่งนอกจากน้ียังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีโบราณสถานท่ีมลีักษณะโดด
เด่น คือ  เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ ์(ทรงดอกบัว) ศิลปะสุโขทยั เป็นเจดยี์ทรงดอกบัว ที่นับว่าใหญ่ที่สุดใน
เมืองก าแพงเพชร จากลักษณะอันโดดเด่น ดังกล่าว ส่งผลใหม้ีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวชมวัดวังพระธาตุ
เป็นจ านวนมาก  แตผู่้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ เช่น ผู้ประกอบการ และประชาชน
ท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุ กลับได้รับผลประโยชน์น้อยมากจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว  
เนื่องจากการบริหารจัดการวัดวังพระธาตุ ส่วนใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับวัด คือ คณะกรรมการวดั ส่งผลให้การท่องเที่ยว
มิได้ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงเพราะการบริหารใดกต็ามที่อยูภ่ายใต้การก ากับดูแล
ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีข้อจ ากัดด้านศักยภาพของด้านคนและดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงาน ดังนั้น หากจะให้การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเปิดโอกาสใหผู้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการการท่องเที่ยว  รวมทั้งเปดิโอกาสให้
ประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากน้ี ควรมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม
ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคทีุกภาคส่วนอย่างเท่าเทยีมกัน   
 จากความส าคัญที่กล่าวมาทั้งหมด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ซึ่งจะ
ท าให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น  จังหวัด  และประเทศ น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง   
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตอ่รูปแบบการบริหารจดัการ 
การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบล 
ไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
  1.1 นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane  
(สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินทธิ์, 2544, หน้า 43) ที่ระดับนัยส าคญั 0.05 และค่าความคลาดเคลื่อน +  5%  แต่
เนื่องจากไม่มหีน่วยใดท าการเก็บรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยววัดวังพระธาตุ ดังนั้น จึงก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนสูงสุดของตาราง Yamane คือ 400  คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพการ
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บริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ และรูปแบบการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัด
วังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
  1.2 ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส่วนภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ 
ก าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมลูตามวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพจ านวนทั้งสิน้ 15 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ และภาคีที่เกี่ยวข้องฯ จ านวน 17 คน ซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัวังพระ
ธาตุ   ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมอืง  จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 แบบสอบถาม (questionnaire) แบบปลายเปิดและปลายปิด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุและความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อรูปแบบการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์   
อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
  2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบไม่เป็นทางการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรงึษ์   
อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
  2.3 การสนทนากลุ่มย่อย (focus group)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระ
ธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร   
  2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสภาพการบรหิารจดัการการ
ท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีตอ่รูปแบบการบริหารจดัการการทอ่งเที่ยว
อย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
  ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณเ์ชิงลึกภาคทีี่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุเกีย่วกับสภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
  ขั้นตอนท่ี  3 จัดการสนทนากลุม่ยอ่ยภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ 
  ขั้นตอนท่ี  4 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารภาคีที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุเพื่อ
สร้างรูปแบบการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในรูปของ
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) 
และใช้การบรรยายประกอบค าอธิบายผลของข้อมูลจากตาราง ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพท าการวิเคราะหข์้อมูล โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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 โดยมเีกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยโดยประยุกต์ตามเกณฑ์ของ ประคอง     กรรณ
สูตร (2542, หน้า 73) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง   มีสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง   มีสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ดี 
คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง      มีสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง   มีสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวดี 
คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง      มีสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวดีที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง   
จังหวัดก าแพงเพชร โดยการสอบถามจากนักท่องเที่ยว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณา
เป็นรายด้าน พบวา่  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจ ากัดขดี
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นของภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่วของวัดวังพระธาตุต่อสภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมอืง  จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  วัดวังพระธาตุ
มีสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวในแต่ละด้านดังนี้ ด้านกายภาพภายในวัดในส่วนดา้นโบราณสถานและ
สถานท่ีส าคญั ๆ เป็นอย่างดี โดยการจัดการส่วนใหญม่ีเจ้าอาวาสวดั คณะสงฆ์ คณะกรรมการบริหารวัด และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกันจัดการ แต่ในส่วนของสภาพการบริหารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในวัดนั้น 
พบว่า วัดมีสถานท่ีจอดรถที่เพียงพอ  มีปูายอธิบายโบราณสถาน โบราณวตัถุและสถานท่ีส าคัญ ๆ เกือบทุกแห่ง 
ยกเว้นศาลาที่ประดิษฐานท้าวแสนปม และพระอุโบสถ์ แต่อยู่ในสภาพท่ีเก่าและข้อความบางส่วนลบหายไป  
ส่วนห้องน้ า ทางวัดได้จดัสร้างไว้บริการนักท่องเที่ยวแต่ขาดคนท าความสะอาดประจ าวัน ส่งผลให้ห้องน้ าอยู่ใน
สภาพที่ไม่พร้อมที่จะให้บริการและมีไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก  สิ่งอ านวยความสะดวกที่
ทางวัดไม่มีให้บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ศนูย์บริการข้อมลู ร้านขายสินค้าของที่ระลึก
และปูายบอกทิศทางภายในวัด  ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า วัด โดยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการบริหาร
วัดฯ ไดจ้ัดสถานท่ีและกิจกรรมภายในวัดส าหรับนักท่องเที่ยวเมื่อเดนิทางมาเที่ยวชมวัดวังพระธาตุ อาทิเช่น การ
กราบไหว้และการขอพรหลวงพ่อเพชรที่ศักสิทธิ์ ในพระอุโบสถ์  การกราบไหว้หลวงพ่อโต  การถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกกับหลวงพ่อโต  และเจดยี์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และการกราบสักการะท้าวแสนปม เป็นต้น อนึ่ง กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในครั้งนี้รวมถึงการน าเทีย่วภายในวัดวังพระธาตุ แต่ในปัจจุบัน พบว่า ทางวัดไม่ได้มีการจัดบุคลากร
เพื่ออธิบายและน าเที่ยว ณ จุดทีส่ าคัญภายในวัด มีเพียงปูายอธิบายเพียงเล็กน้อยในแตล่ะจดุเท่าน้ัน  ด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่า   การจดัการดา้นสิ่งแวดล้อมของวัดวังพระธาตุดา้นการจัดการขยะ  เป็นบทบาทหน้าท่ีของวัด
และคณะกรรมการบริหารวัด ซึ่งปจัจุบัน พบว่า วัดมีการบริหารจัดการด้านขยะไม่ดีนัก วัดได้มีการจัดวางถังขยะ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปท้ิงขยะเพียงสองแห่งเท่านั้น ด้านการจ ากดัขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว พบว่า เป็นบทบาทหน้าท่ีของวัดและคณะกรรมการบรหิารวัด ซึ่งปัจจุบัน พบว่า  
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมวดัวังพระธาตไุด้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวัดวัง
พระธาตไุด้ง่ายและสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด พบว่า ปัจจุบันส านักงานการท่องเทีย่วและ
กีฬาจังหวัดก าแพงเพชร ได้มีการจัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์วัด และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
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ของจังหวัด  ส่วนภายในบริเวณวดั ทางวัดได้มีการจัดท าปาูยอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของสถานท่ีต่าง ๆ 
ภายในวัด  
 การศึกษาความคดิเห็นของผู้ที่มสีว่นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อรปูแบบการบริหารจดัการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาต ุพบว่า นักท่องเทีย่วมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากต่อรูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การบริหารจัดการควรมกีารเปิดเผยข้อมลูรายงานประจ าปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รองลงมา ได้แก่  เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยววัด  และคณะบรหิารจดัการด้านการท่องเที่ยว
วัดต้องเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตนเอง และ  คณะบรหิารจดัการด้านการท่องเที่ยวมีความรบัผิดชอบตอ่วัดและ
สังคม ตามล าดับ และวัดควรมีการจัดตั้งศูนย์กลางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดในรูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชน ส่วนภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุได้เสนอความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุว่า ควรมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมบริหารจัดการ
วัดวังพระธาตุ ได้แก่  องค์การบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่ องค์การบรหิารส่วนจังหวดั  สถานศึกษาในพื้นที่  และ
ชุมชนท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานประสานให้ทุกหน่วยงานท างานร่วมกันและ
พัฒนาวัดวังพระธาตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสวยงามต่อไป อนึ่งการบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรม
นั้น ควรเป็นการบริหารในรูปแบบที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่และวัดร่วมกันบริหาร 
ในรูปของ  คณะกรรมการบริหารวัด หรืออาสาสมัครพัฒนาวัดวังพระธาตุ นอกจากนี้ ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุได้เสนอหลักในการบรหิารจดัการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมนั้น ต้องใช้หลักการ
บริหารที่มสี่วนร่วม หลักความเสมอภาคโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ส่วนการสร้างรูปแบบการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ ภาคีส่วนใหญเ่สนอรูปแบบการ
บริหารจดัการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1  บริหารจดัการวัดวัง
พระธาตุในรูปแบบความร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นหรือประชาชนท้องถิ่นกับวัด โดยบริหารจัดการในรูป
ของคณะกรรมการ เพื่อเข้ามาบรหิารจัดการวัดวังพระธาตุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นแหลง่ท่องเที่ยว  
โดยมมีหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นท าหน้าที่ประสานงานความร่วมมือ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีโดยใช้หลักการบริหารจดัการที่ดี 6 หลัก ได้แก่ หลักนติิธรรม  หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุม้ค่า ส่วนรปูแบบท่ี 2 
บริหารจดัการวดัวังพระธาตุในรปูแบบกลุ่มอาสาพัฒนาวัดวังพระธาตุ โดยกลุ่มอาสาพัฒนาวัดท่ีเข้ามาบริหารจะ
มาจากการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่นที่เต็มใจเสียสละเวลามาดูแลวัดวังพระธาตุให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนท้องถิ่นท่ีเข้ามาเป็นกลุม่อาสาพัฒนาวดัวังพระธาตุจะประกอบไปด้วยประชาชน
หลากหลายอาชีพในบริเวณวัดวังพระธาตุ เช่น คร/ูนักวิชาการ  ปราชญ์ท้องถิ่น  และผู้น าชุมชน  เป็นต้น 
ร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาวดัวังพระธาตุ โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่ให้การสนับสนุนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น งบประมาณ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น สถานศึกษาในพื้นที่สนับสนุน ยุวมัคคเุทศก์ใน
การบรรยายให้ข้อมลูกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมวัดวงัพระธาตุ  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงในทุกด้านโดยใช้หลักการบรหิารจดัการที่ดี 6 หลัก เช่นเดียวกับ Model ที่ 1 
ได้แก่ หลักนติิธรรม  หลักคณุธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่า ร่วมกับหลักแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  3  ห่วง  2  เงื่อนไข โดยที่ 3 ห่วงประกอบด้วย 
พอประมาณ  มีเหตผุล  มีภูมิคุม้กนัในตัวท่ีดี  และ 2 เง่ือนไข ประกอบด้วย ความรู้ และคณุธรรม อนึ่งจากท้ัง 2 
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Model  ภาคีที่เกี่ยวข้องได้สรุปว่า Model ที่เหมาะสมกบับริบทของวัดวังพระธาตุ คือ Model ที่ 2  ซึ่งภาคีที่
เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งช่ือ Model  นี้ว่า Model  “นครไตรตรึงษ”์  โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่า Model นี้เกิดจาก
การร่วมคดิร่วมสรา้งโดยประชาชนท้องถิ่นในต าบลไตรตรึงษ์ แสดงในแผนภาพที่ 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 Model บริหารจัดการวดัวังพระธาตุอย่างเป็นธรรม“นครไตรตรึงษ”์   
 
 
 

ใหเ้ป็น 

ด้านกายภาพ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

* เกิดความภาคภูมิใจ 
* ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
* สร้างงาน/รายได้ เพิ่ม 
* ภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกัน ได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยเฉพาะ
ประชาชนท้องถิ่น  

กลุ่มอาสาพัฒนา 
วัดวังพระธาตุ

(กองทุน) 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว/
การน าเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน 

 บริหารจดัการวดัวังพระ
ธาตแุบบกลุ่มอาสาพัฒนา
วัดเริ่มต้นและยกระดับเป็น
วิสาหกิจชุมชนในอนาคต 

ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านการจ ากัด
ขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

*แหล่งเรียนรู ้
*แหล่งท่องเที่ยว ด้านการประชาสมัพันธ์/

การตลาด * การวางแผน 
* การปฏิบัติตามแผน 
* การจัดการองค์ประกอบด้าน
การท่องเท่ียวของวัด 
* การติดตามและประเมินผล 
* การใช้ประโยชน ์
* การบ ารุงรักษา 
 

โดยใช้หลักการบริหารท่ี
ดี 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติ
ธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและ
หลักความคุ้มค่า ร่วมกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มรภ.กพพ่ีเลี้ยง ประชาช
นใน

อบต. 
(หน่วย
สนับสนุน) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ  ต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง   
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ทางด้านกายภาพ นักท่องเที่ยวและภาคทีี่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัดวังพระ
ธาตุ มีความคดิเห็นต่อสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดวัง  พระธาตุทางด้านกายภาพ  ด้านการ
ประชาสมัพันธ์และการตลาดแตกต่างกันเล็กน้อย กลา่วคือ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าวัดวังพระธาตุมีสภาพ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวดา้นกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง แต่ภาคีที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นวา่ วัดวัง
พระธาตุมสีภาพการบรหิารจดัการการท่องเที่ยวด้านกายภาพอยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้าน
กายภาพ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวและภาคีที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเหน็สอดคล้องกัน ได้แก่ มีสินคา้ของที่ระลึกท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะวัดวังพระธาตุจ าหน่าย และมีศูนย์บริการข้อมลูการท่องเที่ยววัด ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์
และการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า มีการแนะน าวดัผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เคเบลิท้องถิ่น โทรทัศน์
และวิทยุ เป็นต้น อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ   ดุงศรีแก้ว (2549) ท าการศึกษา
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอยา่งยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณ:ี บ้านวังน้ ามอก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย พบว่า ชุมชนบ้านวังน้ ามอกมีการจดัการดา้นประชาสัมพนัธ์ชุมชนน้อยมาก ส่วนด้านท่ีนักท่องเที่ยว
และภาคีที่เกี่ยวข้องมีความคดิเห็นสอดคล้องกันเกีย่วกับสภาพการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ 
คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด กล่าวคือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวมีความคดิเห็นว่าวัดมีจ านวนถังขยะที่เพียงพออยู่ในระดับน้อย และภาคีที่เกีย่วข้องมี
ความคิดเห็นว่า วัดมีการจัดการดา้นขยะไมด่ีนัก ซึ่ง ราณี อิสิชัยกุล (2544) กล่าวว่า แนวทางการบริหารการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ควรเน้นการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  
 2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตอ่รูปแบบการบริหารจดัการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า การบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมนั้น ควรเป็น
การบริหารในรูปแบบท่ีชุมชนท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีและวัดร่วมกันบรหิาร ในรูปของ  
คณะกรรมการบรหิารวัด หรืออาสาสมัครพัฒนาวัดวังพระธาตุ โดยใช้หลักการบรหิารที่มสี่วนร่วม หลกัความ
เสมอภาคโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชลธร  ทิพย์สุวรรณ (2548) ท าการศึกษา
วิเคราะหเ์พื่อจัดสร้างรูปแบบการจัดการการทอ่งเที่ยวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาหมู่บ้านม้งผานกกก ต าบลโปุงแยง 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวของหมู่บ้านม้งผานกกก ควรจดัท าให้เป็น
ระบบและมีความเป็นมาตรฐาน โดยรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวนั้น สามารถจดัท าเป็นรายการน าเที่ยวโดย
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและวิเคราะห์  สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพิณ ศรีหริ่ง 
(2549) ท าการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู พบวา่ การ
จัดการส่วนใหญ่เป็นการบรหิารจดัการกันเองภายในวัดและชุมชน  สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดชีวนั นันทวัน 
ณ อยุธยา (2551) ท าการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง พบว่า การ
ก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐ จ าเป็นต้องส่งเสรมิให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมิน และทีส่ าคัญคือ มสี่วนร่วมใน
ผลประโยชน์มากยิ่งข้ึน  
 3. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ พบว่า รูปแบบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ คอื Model ที่ 2  Model  “นครไตรตรึงษ”์  
โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี 6 หลัก ได้แก่ หลักนติิธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
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ร่วม หลักความรับผิดชอบและหลกัความคุ้มค่า ร่วมกับหลักแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข โดยที่ 3 ห่วงประกอบด้วย พอประมาณ  มีเหตผุล  มีภูมิคุม้กันในตัวท่ีดี  และ 2 เง่ือนไข ประกอบด้วย 
ความรู้ และคุณธรรม ซึ่ง สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์ (2553) กล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดี
ต้องมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีหลักส าคัญ 6 หลกั ได้แก่ หลักนติิธรรม  หลักคณุธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุ้มค่า ซึ่งใช้เป็นหลักการท าให้การ
บริหารงานตา่ง ๆ เกิดความสมดุลระหว่างฝุายบริหาร ฝุายปฏิบตัิ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 เจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการบริหารวัดวังพระธาตุ ควรมีการจัดประชุมทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของวัด ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่  นักวิชาการในพ้ืนท่ี ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนท้องถิ่น เพื่อน ารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมท่ีได้จากการวิจัยไปสูก่ารปฏิบัต ิ
และร่วมกันในการพัฒนาวัดวังพระธาตุให้เป็นแหล่งเรยีนรู้และแหลง่ท่องเที่ยวท่ีมีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปที่เดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมกีารพัฒนา
ด้านที่นักท่องเที่ยวให้ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านกายภาพและสิง่อ านวยความสะดวกในการรองรับ
นักท่องเที่ยว  ด้านประชาสัมพันธแ์ละการตลาด ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดลอ้ม 
  1.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร  ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดก าแพงเพชร  องค์การบริหารส่วนจังหวดัก าแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์  
เป็นต้น ควรน าผลการวิจัยทีไ่ด้ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ
อย่างมีทิศทาง และมีการจัดการที่เป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนของวัดวังพระธาตุอยา่งเป็นธรรมและแท้จริง 
  1.3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดสโุขทัย   ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีด้านการตลาด
ท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร ควรน าข้อมูลทีไ่ดไ้ปใช้ในการวางแผนพัฒนา  ประชาสมัพันธ์และสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไป เนื่องจาก จากผลการวิจยั พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไดร้ับข้อมลูเกี่ยวกับวัดวังพระธาตุจากญาต/ิเพือ่น แสดงให้เห็นว่ามีการประชาสมัพันธ์วัด
วังพระธาตุน้อย ไมห่ลากหลาย และเข้าไม่ถึงกลุม่เปูาหมาย ดังนั้น ควรมีการจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ที่
หลากหลายและเข้าถึงกลุม่เปูาหมายอย่างทั่วถึง 
  1.4 ประชาชนท้องถิ่นในบริเวณวัดวังพระธาตุ  ควรเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดวัง
พระธาตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน  การปฏิบัตติามแผน  การใช้ประโยชน์  การ
ติดตามและประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษา ซึ่งการเข้ามามสี่วนร่วมดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิด
ความรัก ความหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตน และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมของวัดวังพระธาตุ หลังจากที่มีการน ารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้จาก
การวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัดวังพระธาตุ 
  2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยรูปแบบสินค้าของที่ระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวัดวังพระธาตุ เนื่องจาก 
จากผลการวิจัย พบว่า วัดวังพระธาตุไม่มีสินค้าของที่ระลกึท่ีมีเอกลักษณข์องวัดอย่างแท้จริง ซึ่งสินค้าของที่ระลึก



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.4 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

98 

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาเยือนวัดวังพระธาตุของนักท่องเที่ยว ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหรือ
ท่องเที่ยว ณ วัดวังพระธาตุ ย่อมมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าของที่ระลึกไปเป็นของที่ระลึกและของฝากถึงการ
มาเยือนหรือท่องเที่ยววัดวังพระธาตุ 
  2.3 ควรท าการศึกษาศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของวัด
วังพระธาตุ เนื่องจาก จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการวัดวังพระธาตุอย่างเป็นธรรมนั้น ควรมีรูปแบบที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นทุกภาคส่วน ทุกอาชีพ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
ดังนั้น การศึกษาศักยภาพของประชาชนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจะท าให้ทราบว่าประชาชน
ท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับใด และควรมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้านใด 
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มาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตรีในการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับเพศกรณีการเฝูา 

ตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์ 
A Reasonable Woman Standard as the Criterion for Judging Sexual Offense 

Trials in a Case of Stalking after the Termination of a Relationship 
ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช* 

Dr.Pongprad  Soonthornpasuch 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภปิรายผลการวจิัยเกี่ยวกับแนวคดิเรือ่งเกณฑ์มาตรฐานของผู้หญิงท่ีมีเหตุผล โดย
มีประเด็นสนับสนุนจากงานวิจัยเรือ่ง “มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเฝาูตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์
ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อศึกษาถึงมุมมอง
ในทางกฎหมายและการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปางต่อพฤติกรรมการเฝูา
ตามหลังจากถูกตัดความสมัพันธ์ ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จ านวน 157 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบการสนทนากลุม่ ผล
การศึกษาประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า เมื่ออ่านสถานการณส์มมตุิเกี่ยวกับการเฝาูตาม เพศชายและหญิงมีมุมมอง
ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาหญิงเห็นว่าการเฝูาตามควรเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายมากกว่า
นักศึกษาชาย และระบุว่าจะด าเนนิการตามกฎหมายมากกว่านักศึกษาชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส าหรับ
ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ นักศึกษาหญิงและชายท่ีถูกเฝูาตาม เห็นว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย นักศึกษา
หญิงท่ีถูกตามระบุว่าท าให้หวาดกลัวว่าบุคคลคนนั้นจะเข้ามาท าร้าย สูญเสียอิสรภาพไปบางส่วน มผีลกระทบต่อ
สภาพจติใจ ส่วนนักศึกษาชายที่ถูกตามคิดว่าถูกตามมากจนรูส้ึกเปน็ภัยคุกคาม รบกวนกิจวัตรประจ าวัน แต่
ส าหรับนักศึกษาชายทีเ่คยเฝูาตามผู้อื่น ส่วนใหญ่คดิว่าการตามผู้อื่นไม่ผิดกฎหมาย เพราะไมม่ีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นความผดิ และไมเ่ห็นด้วยหากจะบัญญตัิให้การกระท าเป็นความผิด เพราะเป็นเรื่องของความรักของคนหนุ่ม
สาว  ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับแนวคิดที่เป็นประเด็นส าคัญอันหนึ่งในการโต้แย้งเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด
เกี่ยวกับเพศ ไดแ้ก่ เรื่องของการใช้เกณฑ์ ‘มาตรฐานของวิญญูชน’ กับ ‘มาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตร’ี 
ซึ่งในทางกฎหมายมักใช้เกณฑ์การพิจารณาความผดิตามมุมมองของวิญญูชนแบบเดียวกับคดีทั่วไป  ในขณะที่นัก
นิติศาสตรส์กุลสตรีนยิมพยายามเสนอให้ไม่น าหลักเกณฑ์เรื่องวิญญชูนท่ัวไปมาใช้ในคดีความผดิเกี่ยวกับเพศท่ีมัก
เกิดขึ้นโดยชายกระท าต่อหญิง โดยเฉพาะในคดีการคุกคามทางเพศ แต่เสนอให้น าเกณฑม์าตรฐานทางเหตุผลใน
บริบทของสตรมีาใช้แทน เนื่องจากเชื่อว่าการใช้เกณฑ์วิญญูชนธรรมดานั้นไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกระท าที่เป็นเพศ
หญิง  
 

ค าส าคัญ: การเฝูาตามหลังถูกตัดความสัมพันธ์ / มาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตรี / การพิจารณา  
             ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
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Abstract 
 

This article discusses findings regarding the ‘reasonable woman standard’ arising from research 
entitled “Legal Opinions of Lampang Rajabhat University Law Students on Stalking after the 
Termination of a Relationship”. One of the objectives of this research was to investigate legal 
opinions and perceptions of Lampang Rajabhat University law students on stalking after the 
termination of a relationship. The population for this study was 157 fulltime undergraduate 
law students at Lampang Rajabhat University. The data were obtained from questionnaires 
and focus group discussions. The results revealed that after considering the vignette provided, 
there were differences in legal opinions between male and female students; at a statistically 
significant level, female students were more likely to consider stalking to be unlawful and to 
initiate legal proceedings. Focus group discussions showed that female and male students 
who had experienced being stalked considered stalking to be unlawful. Among stalked 
students, women stated that they were afraid of being harmed by the stalker, lost their 
freedom, and that their mental health was affected, whereas men reported that being stalked 
was threatening, and that it disrupted their lives. On the other hand, most male students who 
had stalked others believed that stalking was not unlawful because there is no law against it. 
They disagreed with outlawing stalking because they saw it as a matter of love. The findings 
therefore harmonize with the debate on the criterion for judging sexual offense trials regarding 
standards for ‘a reasonable person’ vs. standards for ‘a reasonable woman’. Typically, in a 
sexual offense case, a reasonable person standard is applied as in a normal case but feminist 
jurists have suggested that a reasonable person standard should not be the criterion in a 
sexual offense trial since sexual crimes are normally committed by men against women and 
thus in a sexual harassment case, the criterion of ‘a reasonable person’ would be unjust for 
female victims. 

 

Keywords: Stalking after the termination of a relationship / Reasonable woman 
                standard (RWS) / Sexual offense trials 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิญญูชน แปลว่า “ผู้รูผ้ิดรู้ชอบตามปกติ” การพิจารณาคดีโดยใช้มาตรฐานของวิญญูชนนั้น เป็น
หลักการที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สิน เช่น มาตรฐานท่ีผู้เช่าต้อง
สงวนทรัพย์สินท่ีเช่าเสมอกับท่ีวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง หรือมาตรฐานการดูแลทรัพยส์นิท่ีรับฝาก 
หากมีข้อพิพาทระหว่างบุคคลสองฝุายว่าอีกฝุายหนึ่งท าหน้าท่ีด้วยความระมดัระวังเพียงพอแล้วหรือไม่ เช่น ฝุาย
หนึ่งคงกล่าวอ้างว่าตนท าหน้าท่ีอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ฝาุยที่เสียหายคงกล่าวอ้างว่า ยังใช้ความระมัดระวังไม่
เพียงพอ จึงต้องใช้มาตรฐานความระมัดระวังเยีย่ง “วิญญูชน” มาเปน็มาตรฐานในการตัดสิน ซึ่งมาตรฐานน้ี
จัดเป็นมาตรฐานระดบักลาง ๆ ขึน้อยู่กับข้อเท็จจริงแวดล้อมของกรณีนั้น ๆ1   

                                                 
1 ตัวอย่าง ค าพิพากษาฎีกาท่ี 10082/2551  
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 ส่วนในคดีอาญานั้น นักนิตศิาสตรบ์างท่านเห็นว่ามาตรฐานวิญญูชนไม่ควรจะเป็นหลักการของ
กฎหมายอาญาโดยให้เหตุผลว่า หลักการในคดีอาญานั้นแตกต่างกันเพราะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของจ าเลย 
ไม่ใช่ข้อพิพาททางทรัพย์สิน ความรับผิดของจ าเลยในคดีอาญาต้องพิจารณาที่ “เจตนา” ของจ าเลย ดว้ยเหตุนี้ 
ค าว่ามาตรฐานของ “วิญญูชน” จึงไม่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา หากจ าเลยกล่าวอ้างว่าตนไม่มเีจตนา  
โจทก์ไมไ่ด้น าสืบจนปราศจากข้อสงสัย และศาลไม่เห็นพฤติการณ์แวดล้อมอ่ืน ๆ ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาของจ าเลย
ได้ การจะอ้างอิงหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์ากล่าวว่า ตามความเข้าใจของ “วิญญูชน” ทั่วไป
จ าเลยย่อมมีความผดิ  จ าเลยจึงมคีวามผิด  จึงเป็นการให้เหตุผลที่ไม่ถูกต้อง  
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยนั้น ในคดีอาญา พบว่า ศาลใช้หลกัการพิจารณาจากความเข้าใจ
ของวิญญูชนทั่วไปอยู่ด้วย เช่น ค าพิพากษาคดีหมิ่นประมาท ศาลวินจิฉัยว่าจ าเลยมเีจตนาหมิ่นประมาทหรือดู
หมิ่นหรือไม่ ต้องดูความเข้าใจของวิญญูชนทั่วไปท่ีได้อ่านข้อความนัน้ ไม่ใช่ตามความเข้าใจหรือความรู้สึกของ
จ าเลย2 หรือในเรื่องบันดาลโทสะศาลวินิจฉัยว่า กรณีที่จะเป็นการกระท าความผดิโดยบันดาลโทสะตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 72 นั้น ต้องเป็นเรื่องที่ผู้กระท าความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 
และเหตุอันไมเ่ป็นธรรมนั้นต้องเปน็เรื่องร้ายแรง โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับความรูส้ึกของคนธรรมดาหรือ
วิญญูชนทั่วไปท่ีอยู่ในภาวะวสิัยและพฤติการณ์อย่างเดยีวกับผู้กระท าความผดิ จะถือเอาความรู้สึกนึกคิดของตัว
ผู้กระท าความผดิเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้กระท าความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
หรือไมไ่มไ่ด้3    
 หากพิจารณาจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสี่ที่บัญญตัิว่า “กระท าโดย
ประมาท ได้แก่ กระท าความผดิมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นน้ัน
จักต้องมีตามวสิัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมดัระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่” จึง
เห็นได้ว่าหลักวิญญูชนนี้มีท่ีใช้ในการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการกระท าโดยประมาทในกฎหมายอาญาด้วย 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าการใช้เกณฑ์มาตรฐานของวิญญูชนตามกฎหมายไทยมีการใช้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา
 อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ผูเ้ขียนเจตนากล่าวถึงเกณฑม์าตรฐานของวิญญูชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเอากฎหมายมาปรับใช้กับคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศ ที่มีความเชื่อ ทัศนะ  ความคิดเห็นของผู้ตัดสิน
คือผู้พิพากษาเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงอย่างไม่อาจปฏเิสธได้ ซึ่งปรากฏการณ์นีส้ามารถเกิดขึ้นไดไ้ม่ว่ากฎหมายในเรื่อง
นั้น ๆ จะเป็นกฎหมายที่มีบทบญัญัติก าหนดใหเ้พศสภาวะมผีลบางประการทางกฎหมาย เช่น คดลี่วงละเมิดทาง
เพศ คดีข่มขืน หรือเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ค านึงถึงลักษณะความเป็นเพศ เช่น ความผิดเกีย่วกับชีวิตและร่างกาย   
ก็ตาม   
 ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลยี แนวคิดทีเ่ป็นประเด็นส าคัญอันหนึ่งในการ
โต้แย้งเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับเพศ ได้แก่ เรื่องของ “วิญญูชน” (reasonable person) ซึ่งใน ทาง
กฎหมายมักใช้เกณฑ์การพิจารณาความผิดไปตามมมุมองของบุคคลรู้ผิดรู้ชอบตามปกติแบบเดยีวกับคดีทั่วไป 
ในขณะที่นิติศาสตร์สกลุสตรีนิยมเสนอให้ไม่น าหลักเกณฑ์เรื่องวิญญชูนท่ัวไปมาใช้ในคดีความผดิเกี่ยวกับเพศท่ี
มักเกิดขึ้นโดยชายกระท าต่อหญิง กล่าวโดยเฉพาะในคดีการคุกคามทางเพศ (sexual harassment cases) ให้

                                                 
2 บันทึกการสังเกตการณ์คดี คดี เอกชัย : คนขายซีดี ถูกฟูองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ข้อหาหมิ่น
ประมาทพระมหากษตัริย์. [ออนไลน]์. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จาก http://freedom.ilaw.  
or.th/yii/images/uploads/Ekkachai%20CDseller%20Trial%20observation.pdf 
3 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10/2549  
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ใช้เกณฑ์มาตรฐานทางเหตผุลในบริบทของสตร ี(Reasonable Woman Standard: RWS) แทน ทั้งนี้ โดยมี
งานวิจัยท่ียืนยันว่าการใช้เกณฑ์วญิญูชนธรรมดานั้นไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกระท าท่ีเป็นเพศหญิง ซึ่งส่งผลให้แนวค า
วินิจฉัยของศาลปฏิเสธไม่รับรู้ความรุนแรงต่อสตรไีม่ว่าผู้ตดัสินจะตระหนักหรือไม่ก็ตาม ผู้เขียนจึงต้องการศึกษา
ว่า ในพฤติกรรมทีเ่ป็นความผดิเกีย่วกับเพศนั้น ผู้ชายและผูห้ญิงมีมมุมองที่แตกต่างกันหรือไม่ หากแตกต่างกันก็
แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่กฎหมายและการใช้กฎหมายจะไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงท่ีเป็นฝุายถูกกระท า ท้ังนี้ โดย
ทดลองเก็บตัวอย่างเกี่ยวกับการเฝาูตาม (stalking) ที่จัดเป็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งทีเ่พศ
สภาวะมีผลบางประการทางกฎหมาย 
 การเฝาูตาม หรือ stalking4 หมายถึง พฤติกรรมการรบกวนความเปน็อยู่ส่วนตัวของบุคคลหนึ่ง (หรือ
บางครั้งอาจเป็นกลุม่บุคคล) ต่อบคุคลอื่น การรบกวนกระท าหลากหลายวิธี เช่น เฝาูตาม เตรด็เตร่อยู่ใกล้ ๆ จ้อง
มอง หรือจู่โจมบุคคล  ติดต่อบุคคลในทุกวิถีทาง เช่น โทรศัพท์  ส่งจดหมาย อีเมล หรือการใช้เทคโนโลยีใด ๆ  
การเข้าไปใกล้ หรือเข้าไปในสถานที่ท่ีบุคคลอาศัยอยู่หรือท างานอยู่  ทิ้งวัตถุน่ารังเกียจไว้ให้ โดยเรยีกร้องความ
สนใจจากบุคคล  หรือการมอบวัตถุให้แก่บุคคลทางตรงหรือทางอ้อม5  
 ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติเรื่องการเฝูาตามใหเ้ป็นความผดิโดยเฉพาะ ยกเว้นจะมีการ
กระท าซึ่งเข้าข่ายที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผดิร่วมด้วย เช่น พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบาย
หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผดิคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด 
(มาตรา 284 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด 
โดยท าให้กลัวว่าจะเกดิอันตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย เสรภีาพ ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจน้ันเองหรือของ
ผู้อื่น (มาตรา 309 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)  ท าให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ 
(มาตรา 392 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) กระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรังแกหรือข่มเหงผู้อื่น หรือ
กระท าให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญในท่ีสาธารณ สถานหรือต่อหน้าธารก านัล (มาตรา 397 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา) และการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด
หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
โดยปกตสิุข (มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550) 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการรับรู้ของกลุม่ตัวอย่าง ต่อพฤติกรรมการเฝูาตามที่เกดิขึ้นใน
ลักษณะที่ยดืเยื้อ หลังจากฝุายผู้กระท าถูกตัดสัมพันธ์รักจากผู้ถูกกระท า ว่าควรจะเป็นพฤติกรรมที่ผดิกฎหมาย
หรือไม่ และมคีวามแตกต่างระหวา่งเพศหญิงและเพศชายในเรื่องมมุมองทางกฎหมายที่มตี่อพฤติกรรมดังกล่าว
หรือไม่  
 การศึกษาครั้งน้ีได้จ ากดัประเภทของบุคคลที่ท าการศึกษาให้แคบลง โดยเจาะจงเลือกกลุ่มนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มีลักษณะเหมาะสม ท้ังในด้านวัย ระดับความรู้ การศึกษา และโอกาสที่จะ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตามจีบ การตามตื๊อ หรือการขอคืนดหีลังการถูกตัดความสมัพันธ์ และผู้วิจยัได้ใช้
โอกาสในการที่ท างานอยู่ในมหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง เลือกนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เป็นกรณีศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยมิได้มุ่งหวังผลการศึกษาในเชิงการสร้างกฎหมายใหม่ 
เนื้อหาท่ีวิเคราะห์เน้นไปท่ีทัศนะหรือมุมมองของบุคคลเกีย่วกับความชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายเกีย่วกับ
พฤติกรรมการเฝูาตาม 
                                                 
4 ยังไม่มีการบัญญตัิศัพท์เป็นภาษาไทย 
5 Criminal Code (Stalking) Amendment Act 1999 (QLD)  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาถึงมุมมองและการรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางต่อ
พฤติกรรมการเฝูาตามที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ยดืเยื้อ หลังจากฝุายผู้กระท าถูกตัดสัมพันธ์จากผู้ถูกกระท าว่าควรจะ
เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เพศชายและหญิงมผีลต่อมุมมองแตกต่างกันหรือไม ่
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
จ านวนทั้งสิ้น 157 คน 
 2. เครื่องมือวิจัยท่ีใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถามแบบตอบเอง มีวัตถุประสงคเ์พื่อถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝาูตามหลังการถูกตดัความสัมพันธ์ ท้ังนี้ ผู้ให้ข้อมูลไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงมาก่อน โดยมีเรือ่งสมมุติเกีย่วกับสถานการณ์การเฝูาตามให้กลุ่มตัวอย่างอ่าน และถามค าถาม
เพื่อให้ทราบความคิดเห็นและการรับรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝูาตาม  
 ส าหรับการทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (validity) นั้น เมื่อได้เรื่องสมมติ และข้อค าถามใน
แบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปใหผู้้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบเนื้อหา และค าถามที่ใช้วัด เพือ่
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (wording) และขอ
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองเก็บข้อมลู วิธีทดสอบแบบสอบถาม ใช้การหาค่าดรรชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Index of item objective congruence) เมื่อน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหาคา่ความตรง
เชิงเนื้อหา ใช้เกณฑ์พิจารณา IOC < 0.50 ถือว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความตรงเชิงเนื้อหา หากค่า IOC > 0.50 ถือ
ว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงเชิงเนือ้หา ซึ่งแบบสอบถามทุกข้อมีค่า IOC > 0.50 ทุกข้อ ดังนั้น แบบ สอบถามที่ใช้
มีความตรงเชิงเนื้อหา 
 จากนั้น น าแบบสอบถามที่ปรบัแกไ้ขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบค่าความเชื่อถือได้ (reliability) โดยใช้การวัดด้วยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha 
coefficient) ของครอนบาค (1951) ซึ่งพิจารณาจากค่าความสมัพันธ์ระหว่างค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม
นั้น และจากการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถาม คา่สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีค่าอยู่ที่ 0.7 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได้ เนื่องจากค่า α มคี่าเข้าใกล้ 1 
 นอกจากน้ัน มีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยให้นักศึกษานิติศาสตรท์ี่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางกฎหมายเป็นผู้ช่วยวิจัยหาผู้ที่มีประสบการณ์การถูกเฝูาตาม และผู้ที่เคยเฝูาตามผู้อื่น มาจัดให้มีการ
สนทนากลุ่ม  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจก และเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาที่เป็นประชากร
ในการศึกษาครั้งน้ีด้วยตัวเอง และในการสนทนากลุม่ด าเนินการโดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหโ์ดยการใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ และค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ความสมัพันธ์ระหว่าง เพศ กบัความกลัว 
การลงความเห็นว่าพฤติกรรมการเฝูาตามเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และการตัดสินใจด าเนินการตามกฎหมาย 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square test) โดยก าหนด
ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 สว่นค าตอบจากการสนทนากลุม่ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content 
analysis) และเขียนสรุปในรูปความเรียง 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสรุปข้อมูลที่น่าสนใจได้ดังนี ้
 1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม จากการสรุปข้อมูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาเพศชายจ านวน 78 คน 
(ร้อยละ 49.68) เพศหญิงจ านวน 79 คน (ร้อยละ 50.32) พบว่า  
  1.1 จากเรื่องสมมตุิเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝูาตามที่ได้อ่าน นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางส่วนใหญ่เห็นว่า การเฝูาตามเพื่อขอคืนดีของผู้กระท าท่ีบรรยายในเรื่องควรเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย (ร้อยละ 83.44) โดยเพศหญิงเห็นว่าควรเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายมากกว่าเพศชาย 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
  1.2 เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของการตัดสินใจด าเนินการตามกฎหมายหากประสบกับพฤติกรรม
การเฝาูตาม ในกลุม่นักศึกษาชายและหญิง พบว่า มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยเพศหญิงระบุ
ว่าจะด าเนินการตามกฎหมายมากกว่าเพศชาย  
 2. ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ 
  2.1 นักศึกษาหญิงและชายท่ีมีประสบการณ์ถูกเฝูาตาม ถูกตามจากคนรักเก่า และจากผู้ทีต่นไม่
รู้จัก ผู้ที่ถูกตามทั้งหญิงและชายสว่นใหญ่เห็นว่าการตามเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ผู้หญิงระบุว่าท าให้ตน
หวาดกลัวว่าบุคคลคนนั้นจะเข้ามาท าร้าย ท าให้สญูเสยีอิสรภาพไปบางส่วน ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ  
ส่วนผู้ชายที่ถูกตามคิดว่าการตามมากจนรูส้ึกเป็นภยัคุกคาม รบกวนกิจวัตรประจ าวัน 
  2.2 นักศึกษาชายที่เคยเฝูาตามผู้อืน่ ส่วนใหญ่คิดว่าการตามผู้อื่นไม่ผดิกฎหมาย เพราะไมม่ี
กฎหมายบญัญตัิไว้ และไม่เห็นด้วยหากจะมีกฎหมายบัญญัติให้การกระท าเป็นความผดิ เพราะเป็นเรือ่งของความ
รักของคนหนุ่มสาว 
  2.3 นักศึกษาชายที่ไม่เคยเฝูาตามผู้อื่น ท้ังหมดคิดว่าการตามตื๊อคนอื่นไม่เป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย รัฐไม่ควรมมีาตรการใด เพราะการตื๊อธรรมดาไม่น่าจะเป็นอะไร ขึ้นกับคนสองคนไม่เกีย่วกับรัฐ 
  2.4 นักศึกษาหญิงท่ีไม่เคยถูกตาม มีบางส่วนเห็นว่าการเฝาูตามไม่ควรเป็นการกระท าท่ีผดิ
กฎหมาย แตส่่วนใหญ่คดิว่าควรบญัญัติใหเ้ป็นความผิดตามกฎหมายอาญา 
 กล่าวโดยสรุป ในทัศนะของผู้ที่ถูกตามทั้งชายและหญิง เห็นว่าการเฝูาตามควรเป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย ในขณะที่ ผู้ชายที่ตามผูอ้ื่นหรือผู้ชายท่ีไม่เคยตามผู้อื่นเหน็ว่าไม่ควรเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย ส่วน
ผู้หญิงท่ีไม่เคยถูกตามมีทั้งทีเ่ห็นวา่การเฝูาตามผิดและไมผ่ิดกฎหมาย 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 จากการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับมุมมองของนักศึกษาท่ีได้อ่านเรื่องสมมตุิเกี่ยวกับการเฝาูตามพบว่า 
เพศสภาวะมีความสัมพันธ์กับมุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเฝูาตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ผู้หญิงมี
ความเห็นว่าพฤติกรรมการเฝูาตามควรเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายมากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงแสดงความเห็นว่า
จะด าเนินการตามกฎหมายมากกวา่ผู้ชาย ซึ่งสนับสนุนแนวคิดของนักทฤษฎีสตรีนยิมที่ว่าในคดีความผดิทางเพศ
ที่ผู้หญิงเป็นฝุายถูกกระท ามากกวา่นั้น ผู้หญิงมีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมที่กระท าต่อตนวา่ควรได้รับการลงโทษ
มากกว่าผู้ชาย ดังนั้น การบญัญตัิ การบังคับใช้  และการตี ความกฎหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝูาตามที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายควรค านึงถึงความแตกต่างทางเพศประกอบด้วย 
 ในสหรัฐอเมริกา ข้อแตกต่างของมาตรฐานวิญญูชนกับมาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตร ีปรากฏ
ในกฎหมายที่เรียกว่า sexual harassment law ซึ่งตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงท่ี
ส่งผลต่อปฏิกิรยิาที่มีต่อเรื่องเกี่ยวกับเพศ ทั้งนี้ เนื่องจากนับแต่อดีตกาลมาผู้หญิงเสี่ยงต่อการกระท าความรุนแรง
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ทางเพศมากกว่าผู้ชาย ผู้พิพากษาจ านวนหนึ่งจึงเห็นว่ามุมมองที่เหมาะสมในการวินิจฉัยข้อกล่าวหาคุกคามทาง
เพศควรพิจารณาจากมาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตร ีนอกจากนั้นแล้วมีงานวิจัยของกลุ่มสตรีนยิมที่
สนับสนุนแนวคดินี้ เช่น งานวิจัยของแทงรีและฮาเยส (Tangri & Hayes, 1997, p. 124) พบว่าผู้หญิงมี
ความรูส้ึกหรือปฏิกริิยาต่อต้านพฤติกรรมการคุกคามทางเพศเร็วกว่าผู้ชาย ขีดความอดทนต่อพฤติกรรมต่ ากว่า
ผู้ชาย (lower threshold) ดังนั้น ในการพิจารณาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศจึงควรใช้มุมมอง
ของผู้หญิง หรือผู้ถูกกระท า โดยสนับสนุนให้ใช้ ‘reasonable woman standard’ แทน ‘reasonable 
person standard’ ซึ่งโดยความเข้าใจทั่วไปหมายถึง ‘reasonable man standard’ (เกณฑ์มาตรฐานของเพศ
ชาย) น่ันเอง เพราะกฎหมายมักเป็นพ้ืนท่ีของผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ัน แทงรีและฮาเยส ยังสนับสนุน
ว่าการคุกคามทางเพศต้องถูกทดสอบโดยมมุมองของผู้ถูกกระท า (target) ไม่ใช่คนดู (beholder) หรือผู้กระท า 
(perpetrator) ดังนั้น การวินิจฉัยคดีจึงควรจะต้องใช้มุมมองของผู้เสียหายมากกว่าท่ีจะใช้มุมมองของพยาน 
จ าเลย หรือแม้แตมุ่มมองของผู้ตดัสินคดี เพราะในสายตาของคนมองดูเหตุการณ์ย่อมแตกต่างจากความรู้สึกของ
ผู้ถูกกระท า  ซึ่งประเด็นนีส้ะท้อนให้เห็นในผลงานวิจัยช้ินปัจจุบันเช่นกัน ท่ีพบว่า ในทัศนะของผู้ที่ถูกตามทั้งชาย
และหญิงเห็นว่าการเฝูาตามควรเปน็การกระท าท่ีผิดกฎหมาย ในขณะที่ผู้ที่ตามผู้อื่นกลับคิดว่าไม่ควรผดิกฎหมาย 
กล่าวคือ ผู้ถูกกระท ามองในแง่การถูกข่มขู่ คุกคาม แตผู่้กระท ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องความรัก 
และแม้แต่ผู้ทีไ่ม่เคยตามหรือไม่เคยถูกตาม คือ อยู่ในสถานะบคุคลภายนอกที่มองดูเหตุการณ์ ก็เห็นว่าการเฝาู
ตามไม่ควรผิดกฎหมาย 
 ประเด็นต่อมา ในการตัดสินคดีทางเพศนอกเหนือจากที่จะค านึงถึงองค์ประกอบของกฎหมายแล้ว 
ลกัษณะทีม่ีผลต่อดลุพินิจของผู้ตดัสินท่ีเป็นเพศชาย ได้แก่ อคติทางเพศต่าง ๆ อาทิ การโทษเหยื่อ (blaming 
the victim) เช่น ผู้หญิงถูกข่มขืนเพราะยั่วยวนให้ท่าหรือแต่งกายเชิญชวนท าให้ผู้ชายอดใจไม่ได้ หรือการมี
ทัศนคติที่เป็นปรปักษต์่อผู้หญิง (hostility  toward women) เช่น ผู้หญิงท่ีท าตัวไม่ดไีมร่ักนวลสงวนตัวสมควร
แล้วที่จะถูกข่มขืน ดังนั้น การผลักดันให้ใช้มาตรฐานของเพศหญิงในการตัดสินคดีทางเพศจะช่วยให้ผู้หญิงได้รบั
ความเป็นธรรมมากขึ้น ตัวอย่างการวิจัยในระยะนี้ท่ีสนับสนุนว่าการตัดสินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานทางเหตุผลใน
บริบทของสตรีจะเพิ่มโอกาสใหผู้้หญิงชนะคดีที่ตนถูกคุกคามทางเพศ เช่น งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาของเพอร์รี
และคณะ (Perry et al., 2004, cited in Dunlap, 2010, p. 97) ส ารวจการตัดสินคดีของศาลในคดีคกุคามทาง
เพศ จ านวน 124 คดี พบว่า ในศาลที่ก าหนดเง่ือนไขใหต้ัดสินโดยใช้มาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตรี 
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายคุกคามทางเพศสหรัฐอเมริกา โจทก์ชนะคดี ร้อยละ 50 เทียบกับ ร้อยละ 24 ใน
ศาลอื่น นอกจากนี้ การวิจัยที่ใช้สถานการณล์ูกขุนจ าลอง (mock juror) พบว่าลูกขุนชายมีอัตราการตัดสินคดี
การเฝาูตาม (stalking) ในเชิงกรุณาจ าเลย (ที่เป็นผู้กระท า) มากกว่า เช่น ลงความเห็นว่าไม่มีความผิด (not-
guilty verdicts) และค าให้การของจ าเลยมีน้ าหนักน่าเชื่อถือฟังขึ้น ในขณะที่ลูกขุนหญิงมีแนวโน้มทีจ่ะลง
ความเห็นในเชิงสนับสนุนผู้เสียหายมากกว่า เช่น ลงความเห็นว่าจ าเลยมีความผดิ (guilty verdicts) ทั้งนี้ 
เกี่ยวกับเกณฑ์วินิจฉัยความผิด ศนูย์ช่วยเหลือผู้เสยีหายจากอาชญากรรมแห่งชาตสิหรัฐอเมริกา   แนะน าให้ใช้
เกณฑ์วญิญูชน (reasonable person) แต่ให้ใช้โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมของผู้เสียหายประกอบด้วย  
  
 ในประเทศไทย งานวิจัยของสมชาย ปรีชาศิลปกลุ (2551) สะท้อนให้เห็นว่าเพศวิถีมผีลในค า
พิพากษาหรือกล่าวได้ว่า พบอคตทิางเพศในความยุติธรรมว่าด้วยเพศ (gender justice) ในหลายเรื่อง อาทิ การ
ข่มขืนเป็นเรื่องการกระท าของคนแปลกหน้า โดยฝุายหญิงได้ต่อสู้ขดัขวางอย่างเต็มที่ และภายหลังจากถูกข่มขืน
ก็ได้ด าเนินการทางกฎหมายทันที (สมชาย ปรีชาศลิปกุล, 2551, หน้า 84) ซึ่งกรณีแรกนีเ้ป็นการวเิคราะห์ค า
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พิพากษาฎีกาที่กล่าวได้ว่ามีความเช่ือ ทัศนะ ความคิดเห็นของผู้ตดัสนิคือผู้พิพากษาเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ
ปรับใช้กฎหมายที่มีบทบัญญตัิก าหนดให้เพศสภาวะมีผลบางประการทางกฎหมาย  นอกจากน้ัน ในคดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ซึ่งเป็นกฎหมายทีไ่มไ่ด้ค านึงถึงลักษณะความเป็นเพศ หากสามไีด้ท าร้ายหรอืฆ่าหญิงผู้
เป็นภรรยาและรวมไปถึงชายชู้ ในทัศนะของศาลมีแนวโนม้จะอธิบายว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดย 
“บันดาลโทสะ” อันเนื่องมาจากถกูข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม แต่ในคดีที่หญิงตกเป็นจ าเลยใน
ข้อหาท าร้ายร่างกายหรือฆ่าสามีของตนเนื่องจากความรุนแรงต่อเนือ่งที่ตนเองถูกกระท ามาโดยตลอด ศาลมัก
พิจารณาถึงความรุนแรงที่ชายสามที าต่อหญิงภรรยาว่าเป็นเรื่องปกตเิหมือนลิ้นกับฟันต้องกระทบกระทั่งกันเป็น
ธรรมดา ข้ออ้างของหญิงในการปูองกันตนเองมักไม่ได้รับความส าคญั การตอบโต้ของภรรยาที่ท าให้สามีตายหรือ
บาดเจ็บสาหสัแม้จะถูกฟังว่าเป็นการปูองกันตนเองแต่ก็เป็นการกระท าท่ีเกินกว่าเหตุ (สมชาย ปรีชาศลิปกุล, 
2551, หน้า 85) เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมที่ท าให้หญิงต้องตกเป็นโจทก์หรือจ าเลยไม่อาจท าใหเ้ธออยู่ใน
ฐานะอื่น นอกจาก ภรรยา คนรัก ลูกจ้าง หรือเหยื่อ ที่มีมาตรฐานของวิญญูชนทั่วไปก ากับอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีข่มขืน ศาลวางกรอบจากมาตรฐานของวิญญูชนทั่วไป 3 เรื่อง คือ บาดแผล ระยะเวลาแจ้ง
ความ และภูมิหลังของผู้เสียหาย กล่าวคือ ชายผู้ข่มขืนต้องเป็นคนแปลกหน้า (ดังนั้น ภรรยาไม่อาจถูกสามี
ข่มขืน) ต้องมีการใช้ก าลัง อาวุธ หลังจากถูกข่มขืนผู้หญิงต้องรีบไปแจ้งความ ในทางตรงข้าม หากมีข้อเท็จจริงว่า
ผู้กระท าไม่ใช่ชายแปลกหน้าแต่เปน็ผู้เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกันมาก่อน (ดังนั้น ผู้หญิงที่ถูกคนรักขม่ขืนมักถูก
มองว่าสมยอม) มีการบังคับโดยใช้อ านาจเช่นนายจ้างลูกจ้างท าใหฝุ้ายหญิงไม่กล้าดิ้นรนขัดขวางจึงไม่เกิด
บาดแผล หรือภายหลังถูกข่มขืนผูห้ญิงใช้เวลาไตร่ตรองและท าใจก่อนไปแจ้งความกับต ารวจ ก็จะไมเ่ข้ารูปแบบ
ของการข่มขืนท่ีคนทั่ว ๆ ไปเข้าใจกัน และจะถูกมองว่าเป็นการยินยอมพร้อมใจ (สมชาย ปรีชาศลิปกลุ, 2551, 
หน้า 67) 
 ค าพิพากษาจึงมิใช่เป็นเรื่องของการน ากฎหมายมาปรับใช้กับคดีเท่านั้น ผู้ศึกษากฎหมายคงจะเคยได้
ยินค ากล่าวที่ว่าความยุติธรรมขึ้นอยู่กับว่ามื้อเช้านี้ผู้พิพากษาทานอะไร (Justice is what the judge ate for 
breakfast) ดังนั้น ยังมีเรื่องของความเชื่อ ทัศนะ ความคิดเห็นของผูต้ัดสินเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการวินิจฉัยคดี
อย่างไม่อาจปฏเิสธได้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้แม้แต่บทบัญญัติที่ไม่ไดค้ านึงถึงความเป็นเพศเอาไว้แต่
อย่างใด การใช้ฐานความเช่ือด้านเพศวิถีของชายหญิงเข้ามาก ากับจึงมีผลต่อการตัดสินคดี ดังนั้น ผูเ้ขียนจึงเห็น
ว่าในกระบวนการยตุิธรรมไทยควรจะได้มีการหยิบยกประเด็นเพศสภาวะ (gender) และเพศวิถี (sexuality) มา
พิจารณาอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 ส าหรับประสบการณ์ของผู้เขียนเองนั้น ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ (sexual 
harassment) และการเฝูาตาม (stalking) พบว่า ในมุมมองของผู้ถูกคุกคามทางเพศและถูกเฝูาตาม ทั้งสองกรณี 
เพศสภาวะมผีลต่อการตดัสินว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีล่วงละเมิดสิทธิของผู้ถูกกระท า และยังพบว่า 
ผู้หญิงรูส้ึกกลัวพฤติกรรมเฝาูตามมากกว่าผู้ชาย และกลัวว่ามีโอกาสจะเกดิอันตรายขึ้นกับตัวเองมากกว่าที่ผู้ชาย
จะรูส้ึกกลัว ดังนั้น การบญัญัติและการตีความกฎหมายเกีย่วกับพฤติกรรมดังกล่าวควรค านึงถึงความแตกต่างทาง
เพศประกอบด้วย (ปองปรารถน์ สนุทรเภสัช, 2555, หน้า 130)  
 กล่าวโดยสรุปการล่วงละเมิดทางเพศอาจเกิดในสังคมที่มคีวามแตกต่างกันทางวัฒนธรรม แต่มี
ลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงเป็นฝุายถูกกระท ามากกว่าผู้ชาย กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันการเฝาูตาม 
(anti-stalking law) มักใช้ระยะเวลานานในกระบวนการออกกฎหมาย เช่นเดียวกับกฎหมายเกี่ยวกบัการคุกคาม
ทางเพศ (harassment law) นอกจากน้ัน กระบวนการนติิบัญญัตกิ็มักถูกครอบง าด้วยความคิดแบบชายเป็น
ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนดองค์ประกอบความผดิที่ต้องตีความโดยเคร่งครดั การใช้ดลุพินิจในการตัดสิน
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คดี การรวบรวมพยานหลักฐาน การพิสูจน์ความผดิ และมายาคติเกีย่วกับเพศในสังคม ซึ่งส่งผลต่ออคติในการ
พิจารณาคดี ดังนั้น การใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงทางเพศ ควรจะต้องใช้มุมมองของผู้หญิงซึ่ง
เป็นผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางโดยใช้มาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตรเีพื่อความเป็นธรรมของผูเ้สียหายที่เป็น
ผู้หญิง    
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 ท่ามกลางความพยายามผลักดันในเรื่องสถานะของสตรไีทย กฎหมายเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการ
หนึ่งในการปกปูองและคุ้มครองสตรี ตลอดจนส่งเสรมิความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในทุกเพศ การน า
มาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตรมีาใช้ประกอบการวินจิฉัยคดจีึงน่าจะเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่วงการ
นิติศาสตร์ของไทยควรจะได้หยิบยกข้ึนมาพิจารณากันอย่างจริงจัง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัตเิพื่อท่ีเสียงของผู้หญิงใน
กระบวนการยตุิธรรมจะไดด้ังข้ึนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 ท าการศึกษาในระดับใหญ่ขึ้น อาทิ มุมมองของประชาชนต่อปัญหานี้ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ี
สามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ท่ีมผีลกระทบตอ่สังคมใน
ระดับกว้าง เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้มีข้อจ ากัดด้านการศึกษาประชากรในระดบัเล็ก หากท าการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ ผลการศึกษาจะสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรปูธรรม 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษากระบวนการสื่อสารเพือ่สร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 3) ศึกษาล าดับความส าคญัของการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ 4) ศึกษาความสมัพันธ์ของบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method approach) ระหว่าง
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผสมผสานกับวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) จากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ ผู้น า และประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บริบททีเ่กี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ และผู้น าขาดการบูรณาการการท างาน และควรใช้
วิธีการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ  2. กระบวนการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ และผู้น า พบว่ามีประเด็นท่ีเหมือนกัน คือผูร้ับสารจะต้องมีความรู้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และสื่อท่ีใช้เหมือนกันคือ สื่อเฉพาะกจิ และสื่อชุมชน  3. ล าดับความส าคัญของ
การสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้พบว่า  1) เจ้าหน้าท่ีรัฐเริ่มต้นจากการสร้างความ
ไว้วางใจ สร้างความเข้าใจ มีความจริงใจ ยึดหลักการท างานตามยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวฯ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และสร้างการมสี่วนร่วม 2) ผู้ท างานสื่อให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ยุติธรรม การมสี่วนร่วม มีความจรงิใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3) ผู้น าเริ่มต้นจากการสร้างความ
เข้าใจ  เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และค านึงถึงความยตุิธรรม  และ 4. ความสัมพันธ์ของบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารกับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ พบว่า บริบทด้านวิธีการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ทุกตัวแปร 
 
 *นักศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                       **รองศาสตราจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
                      ***รองศาสตราจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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Abstract 
 

The objective of this research were to study: 1) the context of communications for 
reconciliation in the three southernmost border provinces, 2) the process of communications 
for reconciliation in the three southernmost border provinces, 3) Prioritize the reconciliation in 
the three southernmost border provinces, and 4) the relationships of contexts of 
communications with the process of communication for reconciliation in the three 
southernmost border provinces. This research used mixed method approach between 
qualitative Research (In-depth Interview) and quantitative Research (Multiple Regression 
Analysis). The data were collected from government officials, media workers, leaders and 
citizens in the three southernmost border provinces. The results were as follows: 1) For the 
context of communications for reconciliation, it was found that the roles and responsibilities 
of government officials, media worders, and leaders were not integrated to their work. They 
should use integrated communication. 2) For the process of communications for 
reconciliation, it was found that government officials, the message receivers should know 
about information analysis and use the same media which were specific media and 
community media. 3) For the prioritization of the reconciliation, the results were as follows: 
3.1) the government officials should start with building trust, understanding, and being sincere, 
they should work according to His Majesty the King’s strategy “understand, reach out, and 
develop”, and they  should provide people’s participation; 3.2)  the media workers should 
placed the importance on fairness, participation, and sincerity, they should also listen to the 
people’s opinions and 3.3) the leaders shoud start with building understanding in order to 
create trust, and also take fairness into consideration. 4)  For the relationships of contexts of 
communications with the process of communication for reconciliation, it was found that  the 
context of the communication method was positively related to the process of 
communication for reconciliation.    
 

Keywords : Context of Communications / Process of Communications / Reconciliation /    
     Southern Thailand Border Provinces  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคมโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศมหาอ านาจต้องการช่วงชิง
ทรัพยากร อาศัยความรุนแรงในการระดมทรัพยากรและสมาชิกในสงัคม ก่อให้เกิดสงคราม ความขัดแย้ง ความ
รุนแรง เหตุการณจ์ลาจล หรือการก่อการร้าย แผ่ขยายอิทธิพลต่อวิถีทางการเมืองของหลาย ๆ ประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งสภาทีป่รึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวดัชายแดน
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ภาคใต้ (2551 : 15) ระบุว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นับเปน็ปัจจัยส าคญัประการหนึ่งทีส่่งผลกระทบต่อ
ปัญหาความไมส่งบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถอืได้ว่าเป็นดินแดนพหสุังคม พหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีอัตลักษณ์ทาง
กลุ่มชาติพันธ์ุ มีความพเิศษกว่าดนิแดนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย และคณะ, 2548) ปัญหาที่
เกิดขึ้นส่วนหน่ึงเกดิจากการก าหนดนโยบาย การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ไมม่ีความรู้ความเข้าใจในประเพณี 
วัฒนธรรม มีพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม ขาดความสามารถในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติกับประชาชนในพื้นที่ 
และไม่มีพื้นที่ให้ประชาชนท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาได้น าเสนอหรือช้ีแจงข้อมูลที่ต้องการ (ส านักงานพัฒนา
นโยบายสาธารณะ, 2549 ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2551) สอดคล้องกับฉันทนา บรรพศิรโิชติ (สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2546) กล่าวว่า ประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งหมายถึงการสือ่สารและการท างานร่วมกันระหวา่งเจ้าหน้าท่ี
รัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 นอกจากการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกับปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนไมเ่ชื่อมั่นในตัวสื่อมวลชน จากการเผยแพร่หรือการสะท้อน
ภาพเหตุการณค์วามรุนแรง โดยการน าเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการสร้างภาพข่าวให้มีความรุนแรงเกินจริง 
ทั้งนี ้ประเด็นเรื่องการใช้สื่อมวลชนเพื่อให้มีการสื่อสารความจริงจนเกิดความน่าเชื่อถือ ข้ึนอยู่กับนโยบายของ
องค์กรสื่อ ที่จะต้องมีเปูาหมายในการน าเสนอเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา และด้วยพฤติกรรมที่ผ่านทาง “สื่อ” 
รายงานข่าวเกี่ยวกับอิสลามและมสุลิมจึงปรากฏด้วยภาษาท่ีมองศาสนาอิสลามว่าผูกโยงกับความรุนแรงอย่าง 
“โลกตะวันตก” จนน าไปสู่การต่อต้านโจมตีมสุลมิขึ้นในสังคม (คณะท างานสื่อสารกับสังคม, 2549 ; จารียา 
อรรถอนุชิต, 2550 ; ธัญรัศม์ สะละหมัด, 2549) ซึ่งผลการวิจยัของจารียา อรรถอนุชิต และอรณุีวรรณ บัวเนี่ยว 
(2550) เรื่อง แบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ยังพบว่าสือ่ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเ้ปิดรับมากที่สดุ คือ วิทยุโทรทัศน์ 

ดังนั้น สื่อมวลชนโดยเฉพาะวิทยโุทรทัศน์ จึงมีผลต่อการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ และข้อมลูจากการสัมภาษณผ์ู้อ านวยการสถาบันวิจยัความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) พบว่า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสื่อมวลชนบางกลุ่ม คือ Thai PBS ที่
มุ่งเน้นการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ี รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์เฝูาระวังสถานการณภ์าคใต้ (deep south watch)  

ประกอบกับการศึกษาของจารียา อรรถอนุชิต (2549) เรื่อง “สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสือ่
พื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต”้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมสี่วน
ร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย พิจารณาในเชิงคณุค่าของสื่อพ้ืนบ้านดีเกฮลููในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า สื่อพ้ืนบ้านมี
คุณค่าดา้นจิตใจ ท่ีท าให้คนท าสื่อและคนดมูีความสุข และคุณคา่ของความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ดังนั้น สื่อเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส าหรบังานวิจัยช้ินนี้ คือ สื่อ
วิทยุโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS เครอืข่ายศูนย์เฝาูระวังสถานการณ์ภาคใต้ (deep south watch) และสื่อพ้ืนบ้าน 
ประเภทดีเกฮูล ู

การสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากการสื่อสารที่เกดิขึ้นระหวา่ง
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และผู้ท างานสื่อกับประชาชนในพ้ืนท่ีแล้ว อีกกลุ่มที่ควรให้ความส าคัญ คือ กลุม่ผู้น าในพ้ืนท่ี ซึ่ง
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศและคณะ (2547 : 32) พบว่า ผู้น าจ าเป็นต้องมีคณุสมบัติเฉพาะที่สอดรับกับความต้องการของ
ชุมชน สามารถท าให้ผูต้ามยอมรับและร่วมด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลเุปูาหมาย ท้ังนี้ผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีสาม



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.4 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

112 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ที่ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความเคารพนับถือ ให้การยอมรับ มีความจริงใจ ช่วยเหลือ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ เข้าใจ เคารพในบริบทชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามสี่วนร่วมในทุกกระบวนการท างาน เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 
สามารถที่จะช่วยแก้ไขปญัหาที่เกดิขึ้น รวมทั้งเป็นเกราะปูองกันเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผู้น าจึง
จ าเป็นจะต้องอาศัยทักษะในการสือ่สารไปยังประชาชน ซึ่งในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มผู้น าศาสนามี
บทบาทส าคัญในการเป็นผูส้่งสารมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัความเชื่อถือสูงในสังคมและจะตอ้งสัมพันธ์
กับกลุ่มอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเสมือนจดุไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผู้น าศาสนาจึงเป็นแหล่งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีรองลงมาคือกลุ่มผู้น า
ชุมชน ซึ่งมักจะมีบทบาทในการสง่ผ่านข้อมูลข่าวสารที่มลีักษณะเปน็ทางการเป็นหลัก(จารุณี สุวรรณรัศมี, 2549 
; สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2532)  
 ดังนั้น การสรา้งความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่
เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ ผู้น า กับประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะในการใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ท างานสื่อ และผู้น า รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การบังคับใช้กฎหมาย 
มาตรการ ในการแก้ไขปญัหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตต้่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉนัท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
 2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. เพื่อศึกษาล าดับความส าคญัของการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกบักระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้เป็น
การวิจัยโดยใช้ระเบยีบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method approach) ระหว่างระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) ผสมผสานกบัวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยวธิีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยมี
การด าเนินการวิจัยเป็น 2 ข้ันตอนได้แก ่
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยข้อที่ 1-3 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 1. แหล่งข้อมูล    
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในข้ันตอนนี้ประกอบด้วย  
  1.1 เจ้าหน้าที่รัฐ  
  บุคลากรทีส่ังกัดหน่วยงานของรัฐ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณา
จากรางวัล และต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญในการสรา้งความสมานฉนัท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
1) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ต าแหน่งเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) พล.ต.ท.ยงยุทธ 
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เจริญวานิช ต าแหน่งผู้บัญชาการศนูย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน 3) พ.อ.สมเดช โยธา ต าแหน่งผู้บังคับ
การทหารราบท่ี 151 ค่ายกัลยาณวิัฒนา 4) นายสามารถ วราดิศัย ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
(รับผิดชอบงานฝุายความมั่นคง) 5) นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ต าแหน่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี6) นาย
ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ต าแหน่งรองผูว้่าราชการจังหวัดนราธิวาส (รับผดิชอบงานฝุายความมั่นคง) 7) นายพงษ์ศักดิ์ 
ยิ่งชนม์เจริญ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครยะลา 8) นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ต าแหน่งนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองปัตตานี 9) นางวิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง ต าแหน่งอดตีนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลยี่งอ 10) นายพศิน  
ชูเมือง ต าแหน่งพัฒนากรประจ าต าบลคีรเีขต อ าเภอธารโต จังหวดัยะลา 11) นางธนพร ไฝพรม ต าแหน่งอดีต
พัฒนากร ประจ าต าบลสะก า อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 12) นายสุชาติ กิจการ ต าแหน่งปลัดอ าเภอประจ า
ต าบลโล๊ะจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
  1.2 ผู้ท างานสื่อ  
  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากรางวัล และต าแหน่งที่มี
บทบาทส าคัญในการสรา้งความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) นายสวัสดิ์ หวนัสะแหละ 
ต าแหน่งบรรณาธิการรายการดสีลาตัน ณ แดนใต้ ช่อง Thai PBS 2) นายสะรอนี ดือเระ ต าแหน่งบรรณาธิการ
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ เครือข่ายศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้ (deep south watch)    3) นายเจะปอ 
สะนิ ต าแหน่งครูผูฝ้ึกสอนและถ่ายทอดดีเกฮูลูคณะแหลมทราย 
  1.3 ผู้น า  
  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากรางวัล และต าแหน่งที่มี
บทบาทส าคัญในการสรา้งความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมา
มะ ต าแหน่งรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวดันราธิวาส 2) พระเทพศีลวสิุทธ์ิ ต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัด
นราธิวาส 3) นางวาสือเมาะ เงาะ ต าแหน่งก านันต าบลสะก า อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 4) นายธนวัฒน์ โชติ
มณี ต าแหน่งก านันต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
  1.4 ประชาชน 
  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากหมูบ่้านท่ีมีความเข้มแข็ง และ
ความสามัคคี ซึ่งเป็นข้อมลูที่ไดร้ับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้น าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 
6 คน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยผู้วิจยัจะไม่เปิดเผยท่ีอยู่ และช่ือ-สกลุ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช่ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อให้หนว่ยวิเคราะห์ทุกกลุ่มมีพื้นท่ีในการ
พูดคุย ตอบค าถาม ส าหรบังานวิจัยช้ินนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
แบบสัมภาษณส์ าหรับผู้ท างานสื่อ แบบสัมภาษณส์ าหรับผู้น า และแบบสัมภาษณส์ าหรับประชาชน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของเครื่องมือท่ี
สร้างขึ้นก่อนน าไปใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการวัด และท า
การตรวจสอบคณุภาพ โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ (Content Validity) และแนวทางที่ครอบคลุมของค าถาม 
และท าการแกไ้ขข้อบกพร่องต่อไป ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยประสานงานขอเข้าพบผา่นผู้ที่หน่วยวิเคราะห์
ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะผู้น าชุมชน และประชาชน ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะพูดคยุในประเด็นท่ีเตรียมไว้อย่าง
ชัดเจน 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยให้ความส าคญักับมุมมองของเจ้าของปัญหา (lay views) ใช้การพรรณนาเนื้อหาอย่างเป็นระบบ
ตามประเด็นเนื้อหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คดัสรรข้อมลูที่
ต้องการ และน าข้อมลูที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่น าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ  
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 4 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
  1.1 ประชากร 
  ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี จ านวน 655,259 คน จังหวัดยะลา จ านวน 487,380 
คน จังหวัดนราธิวาส จ านวน 737,162 คน รวมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1,879,801 คน 
  1.2 กลุม่ตัวอย่าง 
  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีสามจงัหวัดชายแดนภาคใตต้ั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ใช้วิธีการ
เลือกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
   1.2.1 กลุ่มที่ 1 พื้นที่เขตเทศบาล คือ เทศบาลนครยะลา เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีที่ได้รับรางวัล 
“เมืองเพื่อสันติภาพ” UNESCO Cities for Peace Prize 2002-2003 โดยเลือกจาก 3 ชุมชนเข้มแข็งและการ
กระจายตัวของประชากรทั้งไทยพุทธและมสุลิม คือ ชุมชนไทยพุทธ ชุมชนไทยมุสลิม และชุมชนท่ีมีจ านวน
ประชากรผสมระหว่างไทยพุทธและไทยมสุลมิ ท่ีไดร้ับการยืนยันจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา 
   1.2.2  กลุ่มที่ 2 พื้นที่นอกเขตเทศบาล คือ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในการปฏิบัติงานตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านดินเสมอ หมู่ที่ 5 ต าบลครีีเขต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา บ้านราษฎร์พัฒนา 
หมู่ที่ 9 ต าบลโละจดู อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และบ้านศาลาบดูี หมู่ที่ 2 ต าบลสะก า อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตาน ี
  รวมประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ทั้งใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 3,176 คน สามารถค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได ้355 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ในการสร้างแบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญวเิคราะหแ์ละหาคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยการค านวณตามสตูรสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach  โดยมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป   
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และประสานเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับ
อ าเภอ/เทศบาล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูล   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิตเิชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมไดม้าวิเคราะหห์าค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) 
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  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
กับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของเจ้าหนา้ที่รัฐ สือ่ และผู้น า โดยใช้วิธีการประมวลผลทาง
สถิติเชิงพรรณนา น าข้อมลูที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึง่ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรปูแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุป
ผลการวิจัย  
  4.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  4.4 เรียบเรียง และผสมผสานเนื้อหาอย่างมีระบบ เพื่อบรรยายออกมาในรูปของแนวคิด และตัว
แปรที่วัดได้ ในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณ และน าข้อมลูที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่
ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีผลการศึกษาดังนี ้
  1.1 ถิ่นก าเนิด 
  ถิ่นก าเนิดมีความส าคญัในการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของสื่อพ้ืนบ้านเนื่องจาก จะต้องมี
ความเข้าใจปัญหารากเหง้าในพื้นที่ เข้าใจบริบทของประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อให้การถ่ายทอดส่งผลต่อความรู้สึก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี   
  1.2 ภาษา 
  ภาษามีความส าคญัในการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ และ
ผู้น า ดังนี ้
   1.2.1  เจ้าหน้าที่รัฐ 
   ภาษามีความส าคญัในการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เนื่องจากหาก
สามารถสื่อสารภาษามลายูได้การท างานจะเอื้อต่อการปฏิบัติงานในพื้นท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีจะมีความรู้สึกเป็น
พวกเดียวกับเจ้าหนา้ที่รัฐ และมีผลต่อการไดม้าซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสมานฉันท์ 
   1.2.2  ผู้ท างานสื่อ 
   ภาษาส่งผลต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
สื่อ เนื่องจากการที่สื่อสามารถสื่อสารภาษาเดยีวกับประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตจ้ะชว่ยสลาย
ความรุนแรง ท าให้ประชาชนบอกเล่าวิถีชีวิตของตนเอง และปญัหาที่เกิดขึ้น 
   1.2.3 ผู้น า 
   ภาษาส่งผลต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ผู้น า เนื่องจากผู้น าทีส่ามารถสื่อสารภาษาเดียวกับประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตจ้ะถอืเป็นข้อ
ได้เปรียบในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ประชาชนจะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และบอกเล่าปญัหา รวมทั้งให้
ความร่วมมือ 
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  1.3 ศาสนา 
  ศาสนามผีลต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อ
พื้นบ้าน เนื่องจากผู้แสดงหรือแต่งเนื้อร้องที่นับถือศาสนาเดยีวกับประชาชนในพ้ืนท่ีจะสามารถเข้าใจปญัหา
รากเหง้าในพ้ืนท่ี เข้าใจบริบทของประชาชนในพ้ืนท่ี ท าให้การถ่ายทอดส่งผลต่อความรู้สึก และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ส าหรับสื่ออื่น ๆ จะต้องมีความเข้าใจในประเด็นศาสนา เนื่องจากการสือ่สารที่ไม่
เข้าใจในหลักศาสนาในพ้ืนท่ีสามจงัหวัดชายแดนภาคใตเ้ป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ท าหน้าท่ีสื่อ
และประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
  1.4 ประสบการณ์ 
  ประสบการณ์มีความส าคญัในการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ 
และผู้น า ดังนี ้
   1.4.1 เจ้าหน้าที่รัฐ 
   ประสบการณ์มผีลต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงสดุที่เป็นผู้ที่ดูแลงบประมาณทั้งหมด หรือรัฐระดับสูงที่ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย
ระดับประเทศท่ีมีผลต่อพื้นที่สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัตงิานใน
พื้นที่และไตร่ตรองการน าเสนอข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับพื้นท่ีได้ 
   1.4.2 ผู้ท างานสื่อ 
   ประสบการณ์มผีลต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของผู้ท างานสื่อ เนื่องจากผูท้ างานสื่อจ าเป็นจะต้องมีความรู้ และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความปลอดภัยในการลงพื้นที่และการน าเสนอข้อมลูที่ไมส่่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
   1.4.3 ผู้น า 
   ประสบการณ์มผีลต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของผู้น า เนื่องจากผู้น าที่มปีระสบการณ์การท างานในพ้ืนท่ีจะมีข้อไดเ้ปรียบในการปฏิบตัิงาน และเข้าใจ
บริบทของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  1.5 บทบาทหน้าท่ี 
  บทบาทหน้าท่ีมีความส าคัญในการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ 
และผู้น า ดังนี ้
 
   1.5.1 เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
   เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับขาดการบรูณาการการท างานเพื่อน าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างฝุายต่างท าหน้าท่ีของตนเองโดยไมไ่ดม้ีการรับฟังปัญหาซึ่งกันและกัน ส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีจ าเป็นจะต้องแปลงนโยบายใหส้อดคล้องกับบริบทของประชาชนในพ้ืนท่ี  
   1.5.2 ผู้ท างานสื่อ 
   สื่อมวลชนมีข้อจ ากัดในการท าหน้าที่เพื่อน าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากบางประเด็นอาจส่งผลกระทบต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือบคุคลที่สาม 
โดยในการน าเสนอจะต้องค านึงถึงนโยบายต้นสังกัด ประมวลกฎหมายอาญากรณีการหมิ่นประมาท และ
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กฎหมาย ป.วิอาญา ดังนั้นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่ผู้สื่อข่าวสามารถรายงานสูป่ระชาชน
ได้เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นผิวเผนิ แต่ไมส่ามารถน าเสนอให้เห็นตน้ตอของปัญหาที่แท้จริง  
   ปัจจุบันจึงมีสื่อประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เกิดขึ้นค่อนข้างมาก เป็นส านักข่าว  
ต่าง ๆ เป็นสื่อท่ีท าโดยภาคประชาชน รายงานข่าวอีกมุมมอง ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอจากผูสู้ญเสีย จากผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ สื่อออนไลน์ประเภทน้ีจะไม่มีเนื้อที่จ ากัดเมื่อเปรยีบเทียบกับหนังสือพิมพ์ 
เนื่องจากหนังสือพิมพ์ไมส่ามารถน าเสนอข่าวได้ทั้งหมดเพราะมีเนื้อที่จ ากัด และไมส่ามารถน าเสนอเฉพาะข่าวใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะฉะนั้นส่วนกลางจะเลือกข่าวที่ประชาชนท่ัวประเทศสนใจ ส าหรับวิทยุ
โทรทัศน์จะน าเสนอข่าวต้นชั่วโมง และรอบดึกเพราะมีเวลาจ ากัด แต่สื่อออนไลน์ไมต่้องค านึงถึงหน้ากระดาษ 
เป็นสื่อท่ีไมม่ีบรรณาธิการ ผู้ควบคมุ ไม่มตี้นทุน แต่การน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์อาจส่งผลเสีย เนื่องจากข้อมูล
เหล่านั้นยังไมผ่่านการกลั่นกรองของนักวิชาชีพ เป็นการรายงานข่าวตามความรู้สึกของผูร้ายงาน ซึ่งขอ้เท็จจริง
อาจไมไ่ด้เป็นไปตามที่น าเสนอ การรายงานข่าวไม่มีการกลั่นกรอง 
   นอกจากน้ันยังมีสื่อพ้ืนบ้านท่ีมีผลในการสร้างความสมานฉันท์แต่ปญัหาที่เกิดขึ้นในระยะ
หลัง ๆ สื่อพ้ืนบ้านถูกดึงมาเป็นกลไกของหน่วยงานรัฐ คือ หน่วยงานฝุายความมั่นคง ผ่านการสนับสนนุ
งบประมาณเพื่อน าไปสรา้งความเข้าใจให้กับคนในพ้ืนท่ี ซึ่งหากน าโครงการมาเป็นข้อผูกมดัว่าต้องแสดงให้เป็นไป
ตามที่รัฐก าหนดจะขาดจุดยืนในการสร้างความสมานฉันท์ของสื่อพ้ืนบ้านเองส่งผลให้ประชาชนไมเ่ชื่อถือ  
   1.5.3 ผู้น า 
   ผู้น ามีข้อจ ากัดในการท าหน้าที่เพือ่น าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากถ้าผู้น าที่ให้ข้อมูลกับทางรัฐมากเกินไป หรือเข้าร่วมประชุมกับทางรัฐ จนประชาชนใน
พื้นที่มองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการท างานเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับ
การท างานของรัฐ จะมีอันตรายตอ่ชีวิต 
  1.6 วิธีการติดต่อสื่อสาร 
   1.6.1 เจ้าหน้าที่รัฐ 
   วิธีการสื่อสารของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นแบบสั่งการ 
การสื่อสารจากบนลงล่าง ซึ่งหากต้องการให้เกิดความสมานฉันท์ เจา้หน้าท่ีรัฐควรเน้นการเปดิโอกาสให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการสรา้งความสมานฉันท์ ลดช่องว่างระหว่างประชาชนต่างศาสนา เนน้การสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้น าทุกกลุ่มกับเจ้าหน้าที่รัฐ และให้ความส าคัญกบัการปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 
   1.6.2 ผู้ท างานสื่อ 
   วิธีการสื่อสารของสื่อจะต้องได้รบัความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่โดยอาศัยการสื่อสารใน
รูปแบบเครือข่าย ปัจจุบันมสีื่อใหม่ที่มาจากการสรา้งเครือข่ายเพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารในการสร้างความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี คือ ศนูย์เฝูาระวังสถานการณภ์าคใต้  (deep south watch) อาศยัการท างานใน
ระดับเครือข่าย คือ 1) การสื่อสารสาธารณะ 2) การสร้างองค์ความรู ้3) การขับเคลื่อนภาคประชาสังคม  
   1.6.3 ผู้น า 
   วิธีการสื่อสารของผู้น าเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารจากบนลงล่าง และการ
สื่อสารในแนวระนาบ ผู้น าเน้นการสรา้งความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีจะ
รับฟังข้อมูลจากผู้น าเนื่องจากมีความเช่ือ และศรัทธา โดยเฉพาะผู้น าศาสนา แต่การท างานของเจ้าหนา้ที่รัฐส่วน
ใหญ่จะเป็นการสั่งการมายังผู้น าในพ้ืนท่ีเพื่อสร้างความสมานฉันท์ เนื่องจากมองว่าการสร้างความสมานฉันท์
สามารถอาศัยสื่อบุคคล คือ ผู้น าในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าตาม
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ธรรมชาติ  ซึ่งการสื่อสารจากผู้น าบางพื้นที่ไปยังเจ้าหน้าที่รัฐไมส่่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่ เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐไมไ่ด้น าข้อเสนอไปปรบัใช้เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ี รวมทั้งผู้น าไม่กล้าให้ข้อมลูกับเจ้าหน้าท่ี
รัฐเนื่องจากกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
 2. กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในพื้นทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ผลการศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้
ดังนี้  
  2.1 เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
  วิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน
ใหญ่เป็นแบบสั่งการ เป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง ซึ่งการสั่งการจะเป็นไปตามล าดับขั้น ขึ้นอยู่กับประเด็นท่ีจะ
สื่อสาร ซึ่งการสร้างความสมานฉนัท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าท่ีรัฐจะต้อง 1) เปิดโอกาสให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการสรา้งความสมานฉันท์ 2) พยายามอย่าให้เกิดช่องว่างระหว่างศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม ควรรับฟังความคดิเห็น สนับสนุนกิจกรรม และเข้าถงึความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งสอง
ศาสนา 3) ใช้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อลดเง่ือนไข ท าให้ประชาชนรูส้กึเข้าถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ง่าย 4) เน้นการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าตามธรรมชาติ และเจา้หน้าท่ีรัฐ โดยเฉพาะผู้ก าหนด
นโยบายส่วนท้องถิ่น 5) การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีห้ามยึดผู้น าคนใดในพ้ืนท่ีเป็น
ศูนย์กลางเพื่อปูองกันอันตรายที่เกดิขึ้นกับผู้น าในพ้ืนท่ี และในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจะต้องค านึงถึงประเพณี 
วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ไม่ควรด าเนินกิจกรรมใดๆ ในช่วงเดือนถือศีลอด 
  2.2 สื่อ 
  วิธีการสื่อสารของสื่อเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมสีื่อ
ใหม่ท่ีมาจากการสร้างเครือข่ายเพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารในการสรา้งความสมานฉันท์ให้เกดิขึ้นในพ้ืนท่ี คือ ศูนย์
เฝูาระวังสถานการณภ์าคใต้  (deep south watch) อาศัยการท างานในระดับเครือข่าย คือ  1) การสื่อสาร
สาธารณะ เน้นการสร้างพ้ืนท่ีและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสาร
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ไปพร้อม ๆ กับการสร้างเครือข่ายของการสื่อสารที่สะท้อนเสยีง ภาพ และมุมมองจาก
ประชาชนท่ีหลากหลาย 2) การสรา้งองค์ความรู้ คือ กระบวนการสรา้งความเข้าใจต่อสถานการณ์ไปพร้อม ๆ กับ
การแสวงหาทางออกบนพื้นฐานของความรู้และบทเรียนจากความขดัแย้งอ่ืน ๆ  3) การขับเคลื่อนภาคประชา
สังคม คือ กระบวนการหนุนเสริมกลุ่มประชาสังคมใหส้ามารถขับเคลื่อนขยายพื้นที่ทางการเมือง ผ่านการท างาน
ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือและการสรา้ง “พื้นที่กลาง” ที่จะเอื้ออ านวยต่อการสร้างข้อเสนอทางการเมืองที่
มีรากฐานมาจากประชาชนในพ้ืนท่ี น าเสนอผ่านเวบไซต์ หนังสือ เอกสาร ออกบูธ จดหมายข่าวส่งสรุปส่งสถานี
วิทยุ แต่บางมุมที่เป็นข้อโต้แย้ง คือ สื่อดังกล่าวเป็น NGO การน าเสนอข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับแหล่งงบประมาณ 
ส าหรับการท างานของสื่อมวลชนขึ้นอยู่กับต้นสังกัด ส่วนสื่อพ้ืนบ้านมองว่ารัฐควรรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  2.3 ผู้น า 
  ผู้น าใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีจะรับฟังข้อมูลจากผู้น าเนื่องจากมีความเช่ือ และศรัทธา โดยเฉพาะผู้น าศาสนา  แตก่ารท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญจ่ะเป็นการสั่งการมายังผู้น าในพ้ืนท่ีเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ เนื่องจากมองว่าการสร้าง
ความสมานฉันท์สามารถอาศัยสื่อบุคคล  คือ ผู้น าในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น 
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และผู้น าตามธรรมชาติ  ซึ่งการสื่อสารจากผู้น าบางพื้นที่ไปยังเจ้าหนา้ที่รัฐไมส่่งผลให้เกิดความสมานฉนัท์ในพื้นที่ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐไมไ่ด้น าข้อเสนอไปปรบัใช้เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ี 
 3. ล าดับความส าคัญของการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ มีผล
การศึกษาดังน้ี 
  3.1 เจ้าหน้าที่รัฐ 
  เจ้าหน้าท่ีรัฐจะต้องมีความไว้วางใจต่อประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมคีวามไว้วางใจจะกล้าสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ทั้งนี้จะต้องแสดงออก
ซึ่งความจริงใจ ยึดหลักการท างานตามยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” และร่วมกิจกรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหนา้ที่รัฐ และ
ประชาชนต่างศาสนาในพื้นที ่
  3.2 ผู้ท างานสื่อ 
  ผู้ท างานสื่อให้ความส าคัญกับการให้ความยุติธรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากสื่อเหล่านีม้ี
ความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ี และรู้ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสื่อให้ความคิดเห็นว่าประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรูส้ึกว่าตนเองไม่ได้รับความยตุิธรรมจากการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจากรัฐ นอกจากน้ันสื่อยังมอง
ว่าการสร้างความสมานฉันท์จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ และผู้น ากับประชาชน
ในพื้นที่ ใช้ความจริงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสมานฉันท์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
  3.3 ผู้น า 
  ผู้น ามีความคิดเห็นว่าสิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คือ การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  เพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ีที่นับถือต่าง
ศาสนา เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ และผู้น า รวมทั้งต้องปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
สมานฉันท์ในพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการศึกษาดังนี ้
 จากการวิจัยเนื่องจากวิธีการติดตอ่สื่อสารมีความสัมพันธ์กับทุกตัวแปรในกระบวนการสื่อสารเพื่อ
สร้างความสมานฉันท์ ผู้วิจัยจึงขอสรุปความสัมพันธ์เพียง 3 ตัวแปรแรกท่ีมีค่าความสัมพันธ์มาก โดยพบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิการก าหนดอิทธิพลของวิธีการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อความรู้ของผู้ส่งสาร ทักษะในการคัดกรองข้อมูล
ข่าวสารของผูส้่งสาร และทัศนคตติ่อตนเองของผู้ส่งสาร มีค่าเท่ากับ .517 .513 และ .462 ตามล าดับ แสดงว่า
วิธีการติดต่อสื่อสารสามารถอธิบายความแปรปรวนของความรู้ของผูส้่งสารได้ 51.70% ทักษะในการคัดกรอง
ข้อมูลข่าวสารของผู้ส่งสารได้ 51.30% และทัศนคตติ่อตนเองของผูส้่งสารได้ 46.20% เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า 
วิธีการติดต่อสื่อสารมีอิทธิพลทางบวกต่อทุกตัวแปรในกระบวนการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบว่า วิธีการตดิตอ่สื่อสารมีความส าคัญ และสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ทุกตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากวิธีการสื่อสารจากบนลงล่าง เป็น
ช่องทางที่ผู้ส่งสารสามารถแจ้งใหผู้้รับสารทราบเกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ เป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร ส่วนการสื่อสารจากล่างขึ้นบน เป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง 
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ที่เปิดช่องทางให้ผู้ส่งสารได้ทราบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการสร้างความสมานฉันท์และความรูส้ึก ตลอดจนปัญหา
ต่าง ๆ ที่ผู้รับสารหรือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การสื่อสารจากล่างขึ้นบนจึงมีผลในการ
เสรมิสร้างขวัญก าลังใจและทัศนคติทางบวกของผู้รับสาร (Lewis, 1987 อ้างถึงในรสชงพร โกมลเสวิน, 2547 : 
80) ซึ่งอรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555) กล่าวว่า วิธีการสื่อสารจากล่างขึ้นบนจะมีความสัมพันธ์กับสารทีส่่งไปยังผู้ส่ง
สาร ประกอบด้วย สารที่เรียกร้องบางสิ่งบางอย่าง สารที่ต้องการการตัดสินใจอย่างเดด็ขาดจากผู้ส่งสาร สารที่
เป็นการรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน สารที่มีการเสนอแนะแก่ผู้ส่งสาร  
 นอกจากนั้นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนยังมีผลต่อความสมานฉันท์คือ การส่งเสริมการมสี่วนร่วม ซึ่ง
โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้กลา่วว่าช่องทางการสื่อสารมวลชน เป็นวถิีทางในการถ่ายทอดข่าวสารที่เกีย่วกับการ
สื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมี
ความส าคญัในการเพิม่ความรู้แพรก่ระจายข่าวสารและสามารถเปลีย่นแปลงทัศนคติของบุคคลได้ และช่องทาง
การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคลเพื่อถ่ายทอดข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ ช่องทางการสื่อสารทั้งสองเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการมสี่วนร่วม และการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผูร้ับสาร ซึ่งเป็นผลที่เกดิขึ้นเชน่เดียวกับ
การสื่อสารแบบเครือข่าย (ขนิษฐา  กาญจนรังสีนนท์, 2541 ; ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ 
,2546 : 7)  รวมไปถึงการสื่อสารในแนวระนาบ ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูความคดิเห็นระหว่างผู้ส่งสาร
และผูร้ับสาร ซึ่งสอดคล้องกับหลกัการสรา้งความสมานฉันท์ผ่านการสานเสวนาระหว่างกัน โดยการพร้อมรับฟัง 
เปิดใจกว้าง แลกเปลี่ยนความเห็นบนฐานของการมีขันติธรรมและยดึมั่นในความเป็นพ่ีน้องกัน การเคารพความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเชื่อ (คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549) 
 จากการวิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภาพการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 แสดงการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ ผู้น าในฐานะผูส้่งสารควรบูรณาการการท างาน เพื่อให้แต่ละฝาุยเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของกันและกันก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จากภาพที่ 4 จะเห็นว่ามีกลุ่มของประชาชนเข้าร่วมด้วย เนื่องจากประชาชนเองจ าเปน็ต้องเป็นผู้
ส่งสารเพื่อย้อนกลับข้อมลูไปยังเจา้หน้าท่ีรัฐ สื่อ และผู้น า ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมวิจยันานาชาติ 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPARATIVE CONFLICTS AND PEACE PROCESSES (Cases : 
Southern Thailand, Mindanao, Aceh, Myanmar, and East Timor) ณ Imam al-Nawawi Conference 

 

เจ้าหน้าที่รัฐ 

 

ผู้ท างานส่ือ 
 

ผู้น า 
 

ประชาชน 
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Room of International Islamic College, the College of Islamic Studies มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี พบว่า เราสามารถอาศัยการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจจากทุกกลุม่ที่เป็นผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ี 
 เมื่อผนวกข้อมลูดังกล่าวข้างต้นร่วมกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบใหม่ คือ การ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ 
(Integrated communication) จากกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั้ง 4 กลุ่มในพื้นที่สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ คือ 
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ กลุม่ผู้ท างานสื่อ กลุ่มผู้น า และกลุ่มประชาชน  
 เนื่องจากการสื่อสารแบบบรูณาการมาจากแนวคดิการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing communication หรอื IMC) ซึ่งแนวคิดนี้มาจากปัญหาของผู้ที่มีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพื่อการวางแผน และการปฏิบัตติามแผน อยูต่่างแผนกกัน จึงมีมุมมอง แนวคิด และ
วัตถุประสงค์ต่างกัน ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย เพราะเครื่องมือท่ีน ามาใช้ไม่
ประสานสัมพันธ์กัน ไม่สนับสนุนซึง่กันและกัน (Boone and Kurtz, 1995 อ้างถึงในดารา ทีปะปาล และ
ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553 ; Belch and Belch, 2009) หรือกล่าวโดยสรุป คือ การขาดการบรูณาการการท างาน
นั่นเอง และหนึ่งในหลักการส าคญัของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
communication หรือ IMC) เพื่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการสื่อสารจะต้องเริ่มต้นจากลูกค้า
หรือผู้มุ่งหวัง (customer or prospect) ก่อน (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553) สอดคล้องกับ
งานวิจัยช้ินนี้เนื่องจากการสรา้งความสมานฉันท์จ าเป็นจะต้องรับฟังเสียงของประชาชน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การสื่อสารแบบบรูณาการ (Integrated communication) เป็นการประสานการสื่อสารรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าบริบทด้านวิธีการตดิต่อสื่อสารมีความสมัพันธ์กับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวดัชายแดนภาคใตม้ากที่สุด เราจึงต้องอาศัยวิธีการสื่อสารที่ค้นพบในงานวิจยัทั้ง 4 
รูปแบบ คือ วิธีการสื่อสารแบบมีสว่นร่วม การสื่อสารแบบเครือข่าย การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารในแนว
ระนาบ และการสื่อสารจากบนลงล่าง มาใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ 
 ซึ่งองค์ความรู้ในอดีตในการศึกษาการสร้างความสมานฉันท์ พบว่า นักวิจัยให้ความส าคัญกับวิธีการ
สื่อสารแบบมสี่วนร่วม โดยกลา่วว่า ความสมานฉันท์เป็นเปูาหมายทีเ่กิดจากกระบวนการสื่อสารที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการภายใตเ้งื่อนไข “คู่สื่อสาร” มีความรูส้ึกเท่าเทียมกัน การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ตลอดจน
ความไว้วางใจกัน จะต้องค านึงถึงหลักการสื่อสารแบบมสี่วนร่วม อันประกอบด้วย ความหลากหลายของ
ผู้เข้าร่วมในการสื่อสาร การเข้าถึงสื่อ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชน ความโดดเด่นของสาร การ
ปรึกษาหารือร่วมกัน การสนับสนนุ และกระบวนการเชิงประชาธิปไตย (ปาริชาต สถาปติานนท์, 2549) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมฮูัมหมดัรอฟีอี มูซอ (2549) ที่พบว่า ชุมชนมุสลิมบา้นสลาม จังหวัดปตัตานี อาศัย
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่เรียกว่า “มูชาวาเราฮ”ฺ เพื่อหาทางออกหรือแนวทางส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาความขดัแย้งต่าง ๆ โดยมสีภามูชาวาเราฮฺ คอยให้ค าปรึกษาบนพ้ืนฐาน
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามเป็นส าคัญ และการศึกษาการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่บ้านเชิงเขา จังหวัด
นราธิวาส ของนิเวศน์ อรุณเบิกฟูา (2548) อาศัย “การปาก๊ะ” เป็นวิธีการสร้างคนใหเ้กิดความสมานฉันท์ 
ร่วมมือร่วมใจกันที่จะท าในสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งการปากะ๊จะเน้นกระบวนการพูดคยุเพื่อให้เกิด
ความคิดในสิ่งท่ีเราจะท า โดยต้องใช้การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้เกดิความ
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เข้าใจท่ีตรงกัน อันจะน ามาซึ่งผลส าเร็จของการท างานหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสมานฉันท์ แต่
จากข้อค้นพบในงานวิจัยช้ินนี้การสื่อสารแบบมสี่วนร่วมเพยีงอย่างเดียวไมเ่พียงพอต่อการสร้างความสมานฉันท์
เนื่องจากมีกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ และกลุ่มสื่อเข้ามาร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ด้วย ดังน้ันองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ 
คือ การสร้างความสมานฉันท์สามารถใช้วิธีการสื่อสารแบบบูรณาการ 
 กระบวนการสื่อสารแบบบูรณาการเริม่ที่กลุ่มเปูาหมายหรือผู้รับสารที่ผู้ส่งสารต้องตัดสินใจว่าควรใช้
สื่อและสารใดในการบอกกล่าว การสื่อสารแบบบรูณาการจะไม่ใช้วิธีสื่อสารจากภายในสู่ภายนอก หรือมีทิศ
ทางออกจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร แต่จะใช้วิธีสื่อสารจากภายนอกสู่ภายใน กลา่วคือ ผู้ส่งสารจะนึกถงึ
กลุ่มเปูาหมายเป็นอันดับแรกว่ากลุ่มเปูาหมายจะรับข้อมลูข่าวสารดว้ยวิธีใด จากนั้นก็สื่อสารด้วยวิธีนัน้ (schuitz 
, 1999 : 244 อ้างถึงในธาราจันทร์ สินธุพรหม, 2554) ซึ่งจากการศกึษา พบว่า สื่อเฉพาะกิจ และสื่อชุมชนจะท า
ให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในอดตีเกี่ยวกับสือ่ในการ
สร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า จะต้องอาศัยสื่อบุคคล โดยเฉพาะผู้น าศาสนาใน
พื้นที่ (สุรพงษ์ โสธนเสถียร, 2532 ; จารียา อรรถอนุชิต, 2550) นอกจากน้ัน จารียา อรรถอนุชิต และอรุณีวรรณ 
บัวเนี่ยว (2550) พบว่า สื่อท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เปดิรับมากท่ีสุด คือ วิทยุโทรทัศน์ 
ดังนั้นนอกจากสื่อเฉพาะกิจ และสือ่ชุมชนแล้ว การบูรณาการการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ต้องใช้สื่อ
บุคคลโดยมุ่งเน้นไปท่ีผู้น าศาสนา และสื่อมวลชนโดยเฉพาะวิทยโุทรทัศน์ และจะต้องมีเนื้อหาสารเดียวกัน 
รวมทั้งมีความสม่ าเสมอในช่องทาง นอกจากนี้สารและสื่อต้องสอดประสานกันเพื่อสรา้งความเข้มแข็ง มีความ
เป็นหนึ่งเดียว หากไม่ท าให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของการสื่อสารสอดประสานกันการสื่อสารก็จะเกดิความซ้ าซ้อน
หรือสารที่สื่อออกไปก็อาจขัดแย้งกัน เหล่านี้จึงเป็นเหตผุลที่ทุกกลุม่จะต้องมีการบรูณาการการท างานเพื่อไม่ให้
เกิดการท างานซ้ าซ้อน หรือการใหข้้อมูลแก่ประชาชนท่ีไม่ตรงกัน 
 การบูรณาการการสื่อสารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นหลัก เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ี
ให้ความส าคญักับความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารที่มาจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ และผู้น า  เพื่อให้เกิด
การสร้างความสมานฉันท์อย่างยั่งยืนเจ้าหน้าท่ีรัฐควรเริ่มต้นขับเคลือ่นการสร้างความสมานฉันท์จากการสร้าง
ความไว้วางใจ ซึ่งความไว้วางใจสามารถน าไปสู่พฤติกรรมความร่วมมอืระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ (Jones 
& George, 1998) ขวัญเรือน กิตติวัฒน์ (2539: 40) กล่าวว่า การขจัดอุปสรรคของการสื่อสาร ต้องอาศัยความ
น่าเชื่อถือ (credibility) ในการสื่อสารนั้น ข่าวสารและวิธีการสื่อสารจะต้องด าเนินไปอย่างถูกต้องและเป็นท่ี
น่าเชื่อถือ กล่าวคือเนื้อหาสาระของสารจะต้องไม่มีการบิดเบือนหรอืเจือปนด้วยอคติ และที่ส าคัญอยา่งยิ่งก็คือ  
ผู้ส่งสารจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้รบัสารยอมรับด้วยความไว้วางใจจากผูร้ับสาร ส าหรับผู้ท างานสื่อควรใหค้วามส าคญั
กับการสร้างความยตุิธรรมผ่านการน าเสนอข้อมลูข่าวสาร ซึ่งจุฑารตัน์ เอื้ออ านวย และคณะ (2548) กล่าวว่า
การสร้างความสมานฉันท์ผ่านความยุติธรรม เกี่ยวข้องกับหลากหลายหน้าที่ เช่น หน้าที่ในการเยียวยาสมานฉันท์
ความขัดแย้งท่ีเกิดจากสถานการณ์ความไมส่งบ หน้าที่ในการรักษากฎระเบียบของสังคม ขณะเดยีวกนั
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์จะท าหน้าที่ “เรียกร้องสิทธิ” (claim) คือ เรียกร้องสิทธิที่ควรได้รบัการชดใช้
จากผู้กระท าผิดในฐานะผู้กระท าละเมิด และเรียกร้องสิทธิจากรัฐในฐานะที่มีความบกพร่องในการคุม้ครองความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้น าควรเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจ ซึ่ง พรสิทธ์ิ พัฒธนานุรักษ์ (2545) กล่าวว่า 
ความเข้าใจ (Understanding or Comprehension) เป็นผลของการสื่อสารที่ผูร้ับสารสามารถแปลความได้ 
ตีความได้ และขยายความด้วยค าพูดของตนเองได้ โดยมีความเข้าใจในเรื่องราวหรือเนื้อหาของสาร ซึ่งเป็นการ
สื่อสารที่ผู้ส่งสารต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารเกี่ยวกบัด้านความรู้ ความคิด    
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  1.1 ควรน าเสนอรูปแบบการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอแก่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพือ่บรรจุในคู่มือข้าราชการที่จัดท าขึน้ส าหรับ
ข้าราชการที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสนอให้จัดท าคู่มือการสื่อสารส าหรับผู้
ท างานสื่อ และผู้น าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
  1.2 ผลจากงานวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองการสร้างความสมานฉันท์ข้ึนอยู่กับบทบาทหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ และความแตกต่างของพื้นที่ เช่น พ้ืนท่ีไทยพุทธ พ้ืนท่ีไทยมุสลิม หรือพ้ืนท่ีผสมระหว่างไทยพุทธ และ
ไทยมุสลิม ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปญัหาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้อาจจะน า
โครงการ กิจกรรมที่มคีวามเฉพาะส าหรับแต่ละพ้ืนท่ี 
  1.3 ควรมีการจัดประชุมเสวนาระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ท างานสื่อ ผู้น า และประชาชนเพื่อร่วมกัน
วางแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการการ
ท างาน และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อหาตัวแปรภายใน (Endogenous 
Variable) และสร้างแผนภาพเส้นทาง (Path diagram) ส าหรับการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
  2.2 ควรศึกษากระบวนการสื่อสารระหว่างคู่สื่อสาร ซึ่งหมายถึงผูส้่งและผูร้ับสารในบทบาท
หน้าท่ี หรือฐานะ หรือต าแหน่งเดยีวกัน เช่น กระบวนการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ กระบวนการสื่อสาร
ระหว่างผู้น าศาสนา เป็นต้น เพื่อให้ทราบจุดเด่น หรือข้อบกพร่องของการสื่อสารในแนวระนาบท่ีอาจส่งผลต่อ
การสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
  2.3 ควรศึกษาธรรมาภิบาลของรัฐเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายส่งชมพู่
ทับทิมจันทร์ของประเทศไทยในตลาดประเทศจีน โดยศึกษาย้อนหลงัในกลุ่มสภาพตลาด สภาพอากาศของตลาด 
และสภาพเทศกาลที่ประเทศจีน ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2556 ด าเนินการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายส่งชมพู่ ตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่ได้ก าหนดขึ้นจ านวน 608 วัน    
รวมวันที่มีสินคา้ที่ตลาดให้ศึกษาจ านวน 528 วัน และวันท่ีไม่มสีินคา้ที่ตลาดจ านวน 80 วัน โดยเก็บข้อมูลจาก
สมาคมผลไม้กวางโจวและสถานีอุตุนิยมวิทยาศูนย์กลางแห่งประเทศจีน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลที่จดัท าข้ึน
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงปรมิาณและวิเคราะหค์วามถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงซ้อน (Multiple 
Regression and Correlation Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประมาณค่าของตัวแปรหนึ่งจากตัวแปรอื่น ๆ 
ผลการศึกษาจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก ่ช่วงเวลา a ใช้ระยะเวลาการขนส่งสินค้าเป็นเวลา 2 วัน และ
ช่วงเวลา b ใช้ระยะเวลาการขนสง่สินค้าเป็นเวลา 3 วัน พบว่า 1. ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาการขนส่ง 2 วัน ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายส่งชมพู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ 
(Q_airt) ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-1) และช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ตอ้งไหว้
บรรพบุรุษ (Festivalt)   จากผลการทดสอบพบว่า มี 2 ปัจจัย คือ ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว 
(Price_airt-1) และช่วงเวลาวันไหวแ้ละเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) เป็นตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 และราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.616206 และถ้าวันที่ขายสินค้าอยู่ในช่วงเวลาวนัไหว้และ
เทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้น 11.0195 หยวน ส่วนจ านวนขายส่ง
ชมพู่ทางอากาศ (Q_airt) เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 และ
จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศลดลงร้อยละ 0.0165567 
 
 *นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ ์
                       **อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
                      ***รองศาสตราจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 2. ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาการขนสง่ 3 วัน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายส่งชมพู่อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ (Q_airt) ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว 
(Price_airt-1) ช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) และจ านวนขายส่งชมพู่ทางบก 
(Q_landt)  จากผลการทดสอบพบว่า มี 2 ปัจจัย คือ ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-1) 
และช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) เป็นตัวแปรที่มีความ สัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 กับร้อยละ 95 ตามล าดบันัน่คือราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ี
แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.736323 และถ้าวันท่ีขายสนิค้าอยู่ใน
ช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้น 6.14157 และมี 2 
ปัจจัย ได้แก่ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ (Q_airt) กับจ านวนขายส่งชมพู่ทางบก (Q_landt) เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกนั ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และจ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศลดลงร้อยละ 0.0356771 และจ านวนขายส่งชมพู่ทางบก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศลดลงร้อยละ 0.0046867 
 

ค าส าคัญ: ราคา / ชมพู ่/ ประเทศจีน / ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคา 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to analyze the factors affecting price determination of 
Thabthimjan Rose Apple of Thailand in the market of China. The method of this research was 
to analyze the market status, weather, and the Chinese festival, during period of 1st 
September 2011 to 30th April 2013, total 608 days, including 528 days with Thabthimjan Rose 
Apple in the market and 80 days without Thabthimjan Rose Apple in the market, in order to 
research the factors affecting price determination of Thabthimjan Rose Apple. The method of 
data collection was to collect data from the Fruit Trade Association of Guangzhou and the 
Meteorological Station of China.  The method of analysis was to analyze the collected data 
with quantitative and analyzed data with the multiple regression and correlation analysis 
method, in order to estimate the relationship of one variable as dependent from other 
variables as independent.The results divided out 2 periods were shipping period of lasted for 
2 days and 3 days as follows:  1. In the shipping period that lasted for 2 days, the factors 
affecting price determination of Thabthimjan Rose Apple with statistically significant were as 
follows: the wholesale amount of rose apple by air (Q_airt) the wholesale price of rose apple 
by air of last day (Price_airt-1) and the period of the memorial day and the worship needed 
festival (Festivalt). The result showed that there were 2 independent variables, as the 
wholesale price of rose apple by air of last day (Price_airt-1) and the period of the Memorial 
Day and the worship needed festival (Festivalt), were the variables correlated in the same 
direction with 99 percent confidence level. An 1 percent increase of the wholesale price of 
rose apple by air of last day (Price_airt-1) leaded to an 0.616206 percent increase of the 
wholesale price of rose apple (Price_airt). And if the wholesale day is in the period of the 
Memorial Day and the worship needed festival (Festivalt), it leaded to an 11.0195 Yuan 
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increase of the wholesale price of rose apple (Price_airt). And there was 1 independent 
variable, as the wholesale amount of rose apple by air (Q_airt), was the variable correlated in 
the opposite direction with 99 percent confidence level. An 1 percent increase of the 
wholesale amount of rose apple by air (Q_airt) leaded to an 0.0165567 percent increase of the 
wholesale price of rose apple (Price_airt).  2. In the shipping period that lasted for 3 days, the 
factors affecting price determination of Thabthimjan Rose Apple with statistically significant 
were as follows: the wholesale amount of rose apple by air (Q_airt) the wholesale price of 
rose apple by air of last day (Price_airt-1), the period of the memorial day and the worship 
needed festival (Festivalt) and the wholesale amount of rose apple by land(Q_landt). The 
result showed that there were 2 independent variables, as the wholesale price of rose apple 
by air of last day (Price_airt-1) and the period of the Memorial Day and the worship needed 
festival (Festivalt), were the variables correlated in the same direction with 99 percent and 95 
percent confidence level respectively. An 1 percent increase of the wholesale price of rose 
apple by air of last day (Price_airt-1) leaded to an 0.736323 percent increase of the wholesale 
price of rose apple (Price_airt). And if the wholesale day is in the period of the Memorial Day 
and the worship needed festival (Festivalt), it leaded to a 6.14157 Yuan increase of the 
wholesale price of rose apple (Price_airt). And there was 2 independent variable, as the 
wholesale amount of rose apple by air (Q_airt) and wholesale amount of rose apple by 
land(Q_landt), was the variable correlated in the opposite direction with 99 percent 
confidence level. An 1 percent increase of the wholesale amount of rose apple by air (Q_airt) 
leaded to an 0.0356771 percent increase of the wholesale price of rose apple (Price_airt), and 
an 1 percent increase of the wholesale amount of rose apple by land (Q_landt) leaded to an 
0.00468677 percent increase of the wholesale price of rose apple (Price_airt). 
 

Keywords: Price / Rose Apple / China /  the Factors Affecting Price Determination 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจภาคการส่งออกสินค้าของไทยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญหนึ่งทีผ่ลักดันใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ สินค้าเกษตรก็นบัเป็นสินค้าท่ีส าคัญส าหรับประเทศไทย 
สินค้าเกษตรมสี่วนช่วยให้ประชาชนท่ัวไปมีอาหารเพื่อการอยู่รอด สร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจใหก้ับ
ประเทศได ้
 ชมพู่ทับทิมจันทร์เป็นชมพู่สายพันธุ์หนึ่งใน 1100 สายพันธ์ุ มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Eugenia javaniea 
Lam. จัดอยู่ในวงศ์ Myrtaceae จัดเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป อีกท้ังเป็นผลไม้ที่บริโภคกันทั้งใน
ประเทศและภายนอกประเทศไทย ส าหรับต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ (คณะ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต,ิ 2554) 
 โดยมสีถิติในช่วงรอบปี 2555/2556 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร พื้นที่การเพาะปลูกชมพู่ ในจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกชมพู่
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ทั้งหมด 16,501 ไร่ ผลผลิตทั้งหมดมีจ านวน 32,989 ตัน และในจังหวัดนครปฐมมีพื้นท่ีปลูกทั้งหมด 7,065 ไร่ 
ผลผลติทั้งหมด 14,025 ตัน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุร,ี 2556)  
 ส่วนชมพู่ส่งออก โดยมีข้อมลูจากกรมวิชาการเกษตร น้ าหนักส่งออกในรอบปี 2553 ถึง 11,983ตัน 
มูลค่า247.5ล้านบาท น้ าหนักส่งออกในรอบปี 2554 ถึง 11,726ตัน มูลค่า357.8ล้านบาท น้ าหนักส่งออกในรอบ
ปี 2555 ถึง 8,485ตัน มูลคา่263.5ล้านบาท (กรมวิชาการเกษตร, 2556) 
 โดยการวิเคราะห์ข้อมลูสถิตจิากทางหน่วยงานราชการและการตอบสนองจากลูกค้า แสดงว่า ชมพู่
เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพการส่งออกสูง แต่ว่าการส่งออกชมพู่ทางอากาศมีปัญหาเยอะเหมือนกัน  
 ผู้วิจัยได้สมัภาษณ์ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายแล้ว พบว่า ในด้านธุรกิจการส่งออกชมพู่ท่ีส่งทาง
อากาศ (ข้างล่างเรียกว่าราคาชมพู)่ มีผู้ประกอบการใหม่ ๆ เข้ามาเรือ่ย ๆ และมักจะด าเนินธุรกิจนีไ้ดไ้ม่นานก็
เลิกท า  ผู้ประกอบหลาย ๆ รายแสดงความคดิเห็นว่า ชมพู่ทางอากาศส่วนใหญส่่งไปกวางโจว ค้าขายด้วยวิธีการ
ฝากขาย ราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะช่วงเวลาวันไหว้ ราคาก็กระโดดสูงขึน้ หลังวัน
ไหว้ ราคากล็ดลง และบางทีเจอฝนตกใหญ่หรืออณุหภมูิลง ราคากร็ว่งทันที และบางทีมีบริษัทส่งชมพู่ไปเมืองจีน
ด้วยวิธีการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีต้นทุนถูกจ านวนเยอะ แตคุ่ณภาพไม่ดี บางทีมีชมพู่จีน ต้นทนุถูก 
คุณภาพดี ชมพู่ท้ังสองชนิดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่ท่ีส่งทางอากาศค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้แล้ว 
ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายแข่งราคารับซื้อกัน เพื่อให้ไดส้ินค้าใหเ้ยอะ โดยการเฉลี่ยแล้วอัตราก าไรไมส่งู และมี
เกิดการขาดทุนเป็นบ่อยครั้ง 
 ดังนั้นการวิจัยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของราคาชมพู่ของประเทศไทยท่ีอยู่ตลาดประเทศจีนกลาย เป็น
สิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการทีส่่งออกชมพู่ทุกท่าน  ผู้ประกอบการต่าง ๆ มุ่งมั่นท่ีจะมองภาพธุรกจิให้ชัดเจน 
เพื่อตั้งราคารับซื้อและตั้งกลยุทธ์ธุรกิจให้ถูกต้องและเหมาะสมทีสุ่ด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งราคาชมพู่ท่ีตลาดประเทศจนี 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวด้านราคาชมพู ่
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยัดังนี ้
 1. จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
 2. ราคาชมพู่ของวันท่ีแล้วส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
 3. อุณหภูมิที่ตลาดปลายทางส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมีนยัส าคัญทางสถิต ิ
 4. อุณหภูมิที่ตลาดปลายทางของวันถัดไปท่ีขายสินค้าส่งผลกระทบตอ่ราคาชมพู่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ
 5. จ านวนฝนตกท่ีตลาดปลายทางส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
 6. จ านวนฝนตกท่ีตลาดปลายทางของวันถัดไปท่ีขายสินค้าส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ 
 7. เทศกาลวันไหวส้่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 
 8. จ านวนขายส่งชมพู่ทางบกส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ 
 9. จ านวนขายส่งชมพู่จีนส่งผลกระทบต่อราคาชมพู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง/แหล่งข้อมลู 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาขายส่งชมพู่ในตลาดประเทศจีน  
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายวัน และเป็นข้อมลูที่เก็บจากตลาดกวางโจว ซึ่งเป็นศูนย์ 
การค้าผลไม้ไทยในประเทศจีน โดยมีตัวแปรดังนี้ ราคาและจ านวนชมพู่ในแต่ละวันท่ีตลาดกวางโจว สภาพทาง
อากาศในแต่ละวันท่ีตลาดกวางโจว ช่วงเวลาวันไหว้บรรพบุรุษของคนจีน ปริมาณขายส่งชมพู่ทางบกท่ีตลาด
กวางโจว ปริมาณขายส่งชมพู่จีนท่ีตลาดกวางโจว การเก็บข้อมลูในช่วงเวลา วันท่ี 1 กันยายน 2554 ถึง วันท่ี 30 
เมษายน 2556 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษานี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การวเิคราะห์
ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซอ้น (Multiple Regression and Correlation Analysis) ที่เป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช้ข้อมูล Time Seriesในช่วงเวลา วันท่ี 1 กันยายน 2554 ถึง วันท่ี 30 เมษายน 2556 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ GRETL 1.9.14 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประมาณค่าของตัวแปรหนึ่งจากตวัแปรอื่น ๆ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูของการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้จัดเก็บข้อมูลตัง้แต่วันท่ี 1 กันยายน 2554 
จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2556 ข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูลทุตยิภูมริายวัน จากหน่วยงานตลาดสมาคมผลไมก้วางโจว
และสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาศูนย์กลางแห่งประเทศจีน โดยวิธีการผ่านโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล์ และ
โปรแกรมสื่อสารในโทรศัพท์ สมาคมผลไม้กวางโจวอ านวยข้อมูลของแต่ละวัน ซึ่งไมม่ีสถติิที่เปิดเผยแก่
สาธารณชน โดยผู้วิจัยต้องการบันทึกข้อมูลทุกวัน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษานี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน (Multiple Regression and Correlation 
Analysis) โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะประมาณค่าของตัวแปรหนึ่งจากตวัแปรอื่น ๆ ที่มีรูปแบบของการถดถอยดังนี้ 
  Price_airt = f (Q_airt, Price_airt-1, Tempt, Tempt+1, Q_raint, Q_raint+1, 
      Festivalt, Q_landt, Q_Chinat) 
  ก็คือ   
  Price_airt = a + b [Q_airt] + c [Price_airt-1] + d [Tempt] + e [Tempt+1]  
        + f [Q_raint] + g [Q_raint+1] + h [Festivalt] + i [Q_landt] + j [Q_Chinat] 
 

  โดยก าหนดให้  
    a   =  ค่าคงท่ี 
    Price_airt  =  ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศ 
    Q_airt   =  จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ (จ านวนอุปทาน) 
    Price_airt-1  =  ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว 
    Tempt   =  อุณหภูมิอากาศ 
    Tempt+1  =  อุณหภูมิอากาศของวันถัดไปที่ขายสินค้า 
    Q_raint   =  จ านวนฝนตก 
    Q_raint+1  =  จ านวนฝนตกของวันถัดไปท่ีขายสินค้า 
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    Festivalt  =  ช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลทีต่้องไหว้บรรพบุรุษ 
    Q_landt   =  จ านวนขายส่งชมพู่ทางบก 
    Q_Chinat  =  จ านวนขายส่งชมพู่จีน 
    b,c,d,e,f,g,h,i,j  เป็นสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 
 

 ในกระบวนการค านวณผลลัพธ์ ก าหนดจ านวนชมพู่วัดเป็นจ านวนหน่วยตะกร้า ราคาขายส่งชมพู่แต่
ละชนิดเป็นหยวนจีนต่อหน่ึงตะกรา้ อุณหภูมิอากาศวัดด้วยหน่วยเซลเซียส ปริมานจ านวนฝนตกวัดด้วยหน่วย
มิลลเิมตรต่อวัน ตัวแปรช่วงเวลาวนัไหว้และเทศกาลทีต่้องไหว้บรรพบุรุษ โดยก าหนดเป็น Dummy Variable 
โดยก าหนดให้ช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษเป็นคา่ 1 วันท่ีไม่ใช่ช่วงเวลาวันไหว้หรือเทศกาลที่
ต้องไหว้บรรพบุรุษเป็นค่า 0  
 ระยะเวลาการเดินทางมากขึ้นท าให้ชมพู่มีอัตราความเสียหายมากขึ้น จึงท าให้กลไกตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าวันท่ี 1 กันยายน 2554 จนถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2555เป็นช่วงเวลา a 
ที่ใช้ระยะเวลาการขนส่งสินค้าเป็นเวลา 2 วัน และนับตั้งแต่วันท่ี 2 มิถุนายน 2555 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 
2556 เป็นช่วงเวลา b ที่ใช้ระยะเวลาการขนส่งสินค้าเป็นเวลา 3 วัน 
 เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน จะแบ่งช่วงเวลาเป็นช่วงเวลา a กับช่วงเวลา b ซึ่ง
ผลลัพธ์จะมี 2 สมการตามระยะเวลาการขนส่งที่ไม่เหมือนกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งราคาชมพู่ท่ีตลาดประเทศจีน มีดังนี ้
 ในช่วงเวลา a นับตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2554 จนถึง วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 เป็นช่วงเวลาที่ส่งชมพู่
ที่ส่งทางอากาศถึงตลาดปลายทางที่ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 2 วัน 
 เนื่องจากในช่วงเวลานี้ ไม่มีชมพู่ทางบกเข้าตลาด ดังนั้นจึงไดต้ัดตัวแปรจ านวนขายส่งชมพู่ทางบก 
(Q_landt) ออกไป 
 เนื่องจากสมการที่ไดม้ีตัวแปรบางตัวที่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเครื่องหมายไม่สอดคล้องตาม
สมมติฐาน ดังนั้นจึงไดต้ัดตัวแปรออกไป 5 ตัว ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ (Tempt) อุณหภูมิอากาศของวนัถัดไปท่ี
ขายสินค้า (Tempt+1) จ านวนฝนตก (Q_raint) จ านวนฝนตกของวนัถัดไปท่ีขายสินค้า (Q_raint+1) และจ านวน
ขายส่งชมพู่จีน (Q_Chinat) แล้วท าการวิเคราะห์แบบจ าลองถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงซ้อนใหม่อีกครัง้ ซึ่งพบว่า 
ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ท่ีมีผลกระทบต่อราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศ ได้แก่ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ 
(Q_airt) ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-1,) และช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลทีต่้องไหว้
บรรพบุรุษ (Festivalt) ได้คา่สหสมัพันธ์ร่วม (R2) ของตัวแปรทั้ง 3 ตัว เท่ากับ 0.806825 ท าให้มีอ านาจการ
ท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 0.804686 หรือ ร้อยละ 80.47 ส่วนการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่า
สัมประสิทธ์ิของตัวแปร ปรากฏว่า มีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 2. ลักษณะการเคลื่อนไหวดา้นราคาชมพู่ มีดังนี ้
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่า 
Beta พบว่า จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ (Q_airt , Beta = −0.0165567) ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของ
วันท่ีแล้ว (Price_airt-1, Beta = 0.616206) และช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt, 
Beta = 11.0195) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี ้
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  Price_airt   = 141.037 − 0.0165567*Q_airt  + 0.616206*Price_airt-1   

             +  11.0195*Festivalt 
 

 ในช่วงเวลา b นับตั้งแต่วันท่ี 2 มถิุนายน 2555 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2556 เป็นช่วงเวลาที่ส่งชมพู่
ทางอากาศถึงตลาดปลายทางที่ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 3 วัน 
 เนื่องจากสมการที่ไดม้ีตัวแปรบางตัวที่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเครื่องหมายไม่สอดคล้องตาม
สมมติฐาน ดังนั้นจึงไดต้ัดตัวแปรออกไป 5 ตัว ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ (Tempt) อุณหภูมิอากาศของวนัถัดไปท่ี
ขายสินค้า (Tempt+1) จ านวนฝนตก (Q_raint) จ านวนฝนตกของวนัถัดไปท่ีขายสินค้า (Q_raint+1) และจ านวน
ขายส่งชมพู่จีน (Q_Chinat) แล้วท าการวิเคราะห์แบบจ าลองถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงซ้อนใหม่อีกครัง้ ซึ่งพบว่า 
ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ท่ีมีผลกระทบต่อราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศ ได้แก่ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ 
(Q_airt Beta = -0.0356771) ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-1, Beta =0.736323) และ
ช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt Beta = 6.14157) และจ านวนขายส่งชมพู่ทางบก 
(Q_landt Beta = -0.00468677)  ได้ค่าสหสัมพันธร์่วม (R2) ของตัวแปรทั้ง 4 ตัว เท่ากับ 0.833168 ท าให้มี
อ านาจการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 0.830478 หรือ ร้อยละ 83.05 ส่วนการทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร ปรากฏว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่เขียน
เป็นสมการได้ดังต่อไปนี ้
 

  Price_airt   = 105.397 − 0.0356771 * Q_airt  +  0.736323 * Price_airt-1   

            +  6.14157 * Festivalt  − 0.00468677 * Q_landt 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 ชมพู่ นับเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากชมพู่เป็นสิ่งที่มีสริิมงคลใน
วัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของคนจีนตะวันออกเฉียงใต้ ชมพู่จึงถือเป็นผลไม้ที่ส าคญัในการด าเนินพิธี
การไว้บรรพบุรุษ  ปัจจุบันการปลกูชมพู่ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์ ซึ่งเปน็ชมพู่ท่ีมี
คุณภาพดี รูปร่างสวยงาม โดยการเปรียบเทยีบกับชมพู่สายพันธ์อื่น นอกจากน้ี ชมพู่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ
ของประเทศไทย เพราะผลผลติชมพู่ในแต่ละปี ยังเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง ทุกวันนี้ไทยเป็น
แหล่งปลูกชมพู่ที่ผลิตออกสูต่ลาดโลกมากท่ีสดุ และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธ์ุชมพู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
บทบาทส าคัญของการปลูกชมพู่ของประเทศไทย นอกจากน้ีแล้ว ชมพู่ของประเทศไทยส่วนใหญส่่งออกไป
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายไดน้ าเงินตราตา่งประเทศเข้ามายังประเทศเป็นจ านวนมาก เนื่องจากผูค้นมีความ
ต้องการต่อสินคา้เกษตรในคณุภาพระดับสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่เทคโนโลยีและพื้นท่ีที่เหมาะสมในการผลิตชมพู่ 
กลับมีจ านวนจ ากดั ท าให้ชมพู่กลายเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ถ้าประเทศไทยผลติ
ชมพู่ได้เป็นจ านวนพอสมควร และคุณภาพที่ดี ก็จะท าให้มีชมพู่ท่ีถึงมาตรฐานคุณภาพของตลาดสากล เพื่อการ
ส่งออกจ าหน่ายในจ านวนพอสมควร และได้ราคาอย่างดี ท ารายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก ส าหรับประเทศไทย
อาชีพหลักของคนไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปลูกผลไม้เป็นอาชีพโดดเด่นของเกษตรกรประเทศไทย หลายประเทศมีการผลิตชมพูเ่พื่อใช้บริโภค
ภายในประเทศ แต่เนื่องจากสภาพดินฟูาอากาศ ซึ่งมีผลต่อการผลติชมพู่ จึงท าให้ผลผลิตชมพู่ท่ีมคีณุภาพไม่
เหมือนกัน บางประเทศจึงต้องมีการน าเข้าชมพู่จากประเทศไทยเปน็จ านวนมาก ในประเทศเหลา่นี้ ประชากร



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.4 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

134 

นิยมบริโภคชมพู่เป็นผลไม้หลักในการด าเนินพิธีตา่ง ๆ แต่ไม่สามารถเพาะปลูกชมพู่ที่มีคณุภาพได้ เนือ่งจากพ้ืนท่ี
ไม่อ านวยต่อการเพาะปลูก ซึ่งถือได้ว่า ไทยเป็นประเทศท่ีผลติชมพู่ได้มากท่ีสดุ สภาพดินฟูาอากาศท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการผลิต ความส าคญัต่อภาคเศรษฐกิจไทยของชมพู่เกิดขึ้นมาจากการส่งออก ชมพู่ท่ีผลิตออกมามีทัง้คุณภาพ
ดีและคณุภาพระดับต่ า และจะส่งออกเฉพาะชมพู่ส่วนที่มีคณุภาพด ีส่วนชมพู่ท่ีมีคุณภาพระดับต่ าขายได้เฉพาะ
อยู่ท่ีตลาดภายในประเทศอย่างเดยีว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพใหด้ีขึ้น 
 ในระบบการค้าขายชมพู่ มีผูส้่งออกเป็นแกนส าคญั โดยผู้ส่งออกรับราคาจากตลาดปลายทางแล้ว 
เป็นคนท่ีก าหนดราคาให้เกษตรกร ผู้คัดบรรจุ และผูส้่งออกหลาย ๆ รายมีการแข่งขันราคารบัซื้อกัน ราคาที่ตั้งก็
จะต้องเป็นราคาที่สรา้งความพึงพอใจแก่เกษตรกรและผู้คัดบรรจไุด ้และประมาณการเก็บเกี่ยวและการส่งออก
ชมพู่มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจยัหลายตัวท่ีสง่ผลกระทบต่อราคา จึงท าให้ราคาชมพู่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรง การตั้งราคารับซื้อชมพู่ท่ีสวนเกิดผิดพลาดมผีลท าใหเ้กิดขาดทุนบ่อยมาก การตั้ง
ราคารับซื้อกลายเป็นปัจจัยส าคญัต่อการสร้างก าไรของธุรกิจการส่งออกชมพู่ส าหรับผูส้่งออก 
 การศึกษาครั้งน้ีได้อาศัยข้อมลูที่มผีลกระทบเกี่ยวกับราคาขายส่งชมพู่ทับทิมจันทร์ทางอากาศในตลาด
กวางโจว ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าชมพู่ ใช้ข้อมูลเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2554 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน
2556 โดยก าหนดตัวแปรทีส่ าคัญในการศึกษาครั้งนี้คือ จ านวนขายสง่ชมพู่ทางอากาศ (Q_airt) ราคาขายส่งชมพู่
ทางอากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-1) อุณหภูมิอากาศ (Tempt)  อุณหภมูิอากาศของวันถัดไปท่ีขายสนิค้า 
(Tempt+1)  จ านวนฝนตก (Q_raint)  จ านวนฝนตกของวันถัดไปท่ีขายสินค้า (Q_raint+1)  ช่วงเวลาวันไหว้และ
เทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) จ านวนขายส่งชมพู่ทางบก (Q_landt)  และจ านวนขายส่งชมพู่จีน 
(Q_Chinat)  โดยใช้วิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงซ้อน (Multiple Regression 
and Correlation Analysis) และใช้วิธีประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square -OLS) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์  
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2554 จนถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ซึ่งใช้
ระยะเวลาการขนส่ง 2 วัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศมี 3 ตัว ได้แก่ จ านวนขายส่งชมพู่
ทางอากาศ (Q_airt) ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-1) และช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่
ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และปัจจยัที่ไมม่ีนัยส าคัญทางสถติทิี่ส่งผล 
กระทบต่อราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศมี 6 ตัว ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ (Tempt)  อุณหภูมิอากาศของวนัถัดไปท่ี
ขายสินค้า (Tempt+1)  จ านวนฝนตก (Q_raint)  จ านวนฝนตกของวันถัดไปท่ีขายสินค้า (Q_raint+1) จ านวนขาย
ส่งชมพู่ทางบก (Q_landt)  และจ านวนขายส่งชมพู่จีน (Q_Chinat) ซึ่งไม่ได้สอดคล้องตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 จากผลการทดสอบพบว่า มี 2 ตัวแปรอิสระ คือ ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-
1) และช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) เป็นตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา กองดอน (2549) ซึ่งมีราคาอ้อย
ขั้นต้นปีที่แล้วจะส่งผลกระทบต่อราคาอ้อยขั้นต้น ปัจจัยสองตัวนี้เปน็ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรชัญา สังข์สมบรูณ์ (2544) ซึ่งปัจจัยต่างที่ไม่ใช่ราคากับจ านวนรถยนต์เก่าก็
สามารถส่งผลกระทบต่อราคาขายรถยนต์เก่าได้  และราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.616206 และถ้าวันท่ีขายสินค้าอยู่ในช่วงเวลาวันไหว้และ
เทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้น11.0195 หยวน  
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 มี 1 ตัวแปรอิสระ คือ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ (Q_airt) เป็นตวัแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกัน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา กองดอน (2549) ซึ่ง
ปริมาณอ้อยเข้าหีบจะส่งผลกระทบต่อราคาอ้อยข้ันต้น ปัจจัยสองตวันี้เป็นตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามกัน และจ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศลดลงร้อยละ 
0.0165567   
 โดยที่เขียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้ 
 

 Price_airt   = 141.037 − 0.0165567 * Q_airt + 0.616206 * Price_airt-1   

     + 11.0195 * Festivalt 
 

 ตั้งแต่วันท่ี 2 มิถุนายน 2555 จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2556 ซึ่งใช้ระยะเวลาการขนส่ง 3 วัน ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศ ได้แก่ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ (Q_airt) ราคาขายสง่ชมพู่ทาง
อากาศของวันท่ีแล้ว (Price_airt-1) ช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลทีต่้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) และจ านวนขาย
ส่งชมพู่ทางบก(Q_landt) ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปจัจัยที่ไมม่ีนัยส าคัญทางสถติิที่ส่งผลกระทบ
ต่อราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศมี 4 ตัว ได้แก่ อุณหภมูิอากาศ (Tempt)  อุณหภูมิอากาศของวันถัดไปที่ขาย
สินค้า (Tempt+1)  จ านวนฝนตก (Q_raint)  จ านวนฝนตกของวันถัดไปท่ีขายสินค้า (Q_raint+1)    และจ านวน
ขายส่งชมพู่จีน (Q_Chinat) ซึ่งไมไ่ด้สอดคล้องตามสมมติฐานทีต่ั้งไว ้ 
 จากผลการทดสอบพบว่า มี 2 ตัวแปรอิสระ คือ ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศของวันท่ีแล้ว 
(Price_airt-1) และช่วงเวลาวันไหวแ้ละเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ (Festivalt) เป็นตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ99กับร้อยละ 95 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา กองดอน 
(2549) ซึ่งราคาอ้อยขั้นต้นปีท่ีแลว้จะส่งผลกระทบต่อราคาอ้อยข้ันต้น ปัจจัยสองตัวนีเ้ป็นตัวแปรทีม่คีวาม 
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา  สังข์สมบรูณ์ (2544) ซึ่งปัจจัยตา่งที่ไม่ใช่
ราคากับจ านวนรถยนต์เก่ากส็ามารถส่งผลกระทบต่อราคาขายรถยนต์เก่าได้  และราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศ
ของวันท่ีแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.736323 และถ้าวันท่ีขาย
สินค้าอยู่ในช่วงเวลาวันไหว้และเทศกาลที่ต้องไหว้บรรพบุรุษ จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้น 
6.14157 หยวน   
 มี 2 ตัวแปรอิสระ คือ จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศ (Q_airt) กับจ านวนขายส่งชมพู่ทางบก
(Q_landt)   เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิธิ  นิยมธรรม (2553) ซึ่งปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลเิพิ่มขึ้นหรือลดลงท าให้ราคาส่งออกข้าวหอม
มะลลิดลงหรือเพิ่มข้ึน ซึ่งปัจจยัสองตัวนี้มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน และสอดคล้องกับ วาง หลินไห 
(Wang Linhai, 2551) ที่กล่าวว่า สินค้าทดแทนในระดับหนึ่งของสินค้าใดมีจ านวนเยอะขึ้นหรือลดลง ก็จะส่งผล
กระทบต่อราคาของสินค้านั้น ท าให้ราคาลดลงหรือสูงขึ้น ซึ่งตัวแปรสองตัวนี้ท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม
กัน  จ านวนขายส่งชมพู่ทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศลดลงร้อยละ 
0.0356771 จ านวนขายส่งชมพู่ทางบก เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ราคาขายส่งชมพู่ทางอากาศลดลงรอ้ยละ 
0.00468677   
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 โดยที่เขียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้ 
 

 Price_airt   = 105.397 − 0.0356771 * Q_airt + 0.736323 * Price_airt-1   

             + 6.14157 * Festivalt − 0.00468677 * Q_landt 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 ผูส้่งออกสามารถประมาณราคาขายส่งตามปัจจัยที่เกีย่วข้อง ผู้ส่งออกควรจะยกระดับ
ความสามารถวิเคราะหป์ัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อราคาชมพู่ เพื่อตั้งราคารับซื้อให้ถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุด  
นอกจากน้ีแล้ว ก่อนเทศกาลวันไหว้ควรจะเพิ่มจ านวนชมพู่ท่ีส่งไปตลาดปลายทาง และตอนประมาณราคาขายส่ง
ชมพู่ ควรจะดูราคาขายส่งของวันท่ีแล้วด้วย เพราะราคาขายส่งของวันท่ีแล้วมีส่วนเกีย่วข้องกับราคาของวันน้ี 
และถ้ารูล้่วงหน้าว่ามีคู่แข่งส่งชมพู่ทางบก ควรจะลดจ านวนชมพู่ของตัวเองที่ส่งไปตลาดปลายทาง  
  1.2 ผูส้่งออกควรจะเรียนรูเ้ทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งออก โดยการปรับปรุง
ขั้นตอนการส่งออก การดูแลบ ารุงรักษา และการขนส่งอย่างถูกวิธี ให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ผู้ส่งออก
ควรจะแสวงหาและพัฒนาตลาดใหม่ เพื่อยกระดับราคาชมพู่ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายส่งชมพู่ทับทิมจันทร์ในด้านอ่ืน เช่น 
จ านวนผลไม้ชนิดอื่น ระดับคณุภาพของชมพู่ GDP ของประเทศท่ีเปน็ตลาดปลายทาง เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาบริบท ประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมท่ีตั้ง วัตถุสิ่งของ คุณค่า 
ความส าคญัและสภาพการณ์และปัญหาของพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่และเพื่อศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหมร่วมถึงเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมือง
แกน) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่โดยกระบวนการ  มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) 
และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอนิทขิล 
(เมืองแกน) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในรูปแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งเต็มรูปแบบลักษณะนี้ จะสามารถปฏิบัติให้
เกิดผลส าเร็จได้อยา่งเป็นรูปธรรม เพราะขณะนี้ชาวบ้านชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้ความสนใจการ
ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีและมีความเข้าใจถึงความส าคญั ให้ความร่วมมือร่วมใจ สนับสนุน แหล่งเตาแห่งนี้
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันปาุตองอันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะสนับสนุนให้
อนุรักษ์และพัฒนาเป็นศูนย์การศกึษาเทคโนโลยี การผลติเครื่องถ้วยชามโบราณของล้านนารวมถึงเปน็แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี (Archaeological Site-Museum) เพื่อให้
ประชาชนผู้สนใจได้แวะไปเทีย่วชมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 

ค าส าคัญ: การจัดการพิพิธภัณฑ์ / เตาเผาเคร่ืองเคลือบดินเผาโบราณอินทขิล (เมืองแกน) 
 
 
 
 
 
 
 
 *นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
                        **รองศาสตราจารย์ประจ าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to study the context, background, environment, location, 
objects, value, importance, circumstances, and problems of Inthakhin Archaeological Site and 
Pottery Museum, Mae Taeng District, Chiang Mai. The study includes the historical, social, and 
cultural background of Mueang Kaen Pattana, Mae Taeng District, Chiang Mai to offer the 
management for Inthakhin Archaeological Site and Pottery Museum through the participation 
from local people as local learning center and cultural tourism. The interdisciplinary and 
descriptive research showed that:  The management for Inthakhin Archaeological Site and 
Pottery Museum through the participation from local people as local learning center and 
cultural tourism can be succeeded because local people in Mueang Kaen Pattana are 
interested in the archaeological discovery. They also give precedence to local cooperation. 
The ceramic kiln sites are located at Ban San Pa Tong, an important tourist attraction in Chiang 
Mai. The sites should also be conserved and developed as the educational center of the 
ancient Lanna earthenware and the archaeological site museum for all visitors to study the 
cultural tourism. 
 

Keywords: Managing the Museum / Ancient Porcelain Kilns Inthakin (Muang Kaen) 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมืองแกนมีประวตัิศาสตร์ความเปน็มาที่ยาวนานหลายร้อยปซีึ่งเป็นชุมชนโบราณก่อตั้งมาตั้งแตส่มัย
อาณาจักรล้านนาตั้งแต่สมยัพญามังรายครองเมืองเชียงใหม่ ผู้คนในล้านนาสมัยนั้นสร้างสรรค์วัฒนธรรม     
อารยธรรม วัดวาอารามก าแพงเมอืงคูโบราณสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ คิดคน้เทคโนโลยี ผลิตศลิปกรรม วรรณกรรมและ
หัตกรรมต่าง ๆ ท้ิงไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรอ์ันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าอย่างยิ่ง 
บริเวณเมืองแกนนี้มีที่ราบท่ีกว้างขวางและในอดีตเรียก พื้นนี้ว่า “พันนา” พันนา มีหน้าที่หลักส าคัญอยู่          
2 ประการ ประการแรกได้แก่การส่งส่วยให้แก่เมืองแม่ ได้แก่ข้าว อาหาร เพื่อใช้เป็นเสบยีงในยามสงครามและ
อีกประการหนึ่งคือการเกณฑ์แรงงานเพื่อท างานสาธารณะตา่งๆ และแรงงานเพื่อเป็นทหารในยามสงคราม
(รังสรรค ์จันต๊ะ และคณะ, 2548, หน้า 8) 
 พันนาเมืองแกน ปัจจุบันคือบริเวณพื้นที่ต าบลอินทขลิ (เขตเทศบาลต าบลเมืองแกน)  ต าบลบา้นเปูา 
ต าบลช่อแลและต าบลแม่หอพระบางส่วน ในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใน สมัยอดีตเป็นพื้นที่ก่อตัวของ
เขตความสัมพันธ์ของชุมชนขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “โหล่ง” และเป็นพื้นที่ของการค้าขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและ
เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ ซึ่งจากหลักฐานใน  การขุดค้นพบแหล่งเตาเผาโบราณจ านวนมากท่ี
ชุมชนบ้านสันปุาตองกระจายอยู่ทัว่ 
  แหล่งเตาเผาโบราณบรเิวณพื้นที่ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นแหล่ง
เตาเผาเครื่องถ้วยชาม (Ceramic kilm sites) ซึ่งเป็นแหล่งใหม่ล่าสดุ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 โดยส านักงาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติที่ 6 เชียงใหม่ จากการส ารวจพบหลักฐานเตาเผาเครื่องถ้วยชามในพ้ืนท่ี 
3 แห่ง 1) บ้านสันปุาตอง ต าบลอนิทขิล 2) เนินขมุริมห้วยช้างตาย  ฝั่งใต้ ทางทิศเหนือของค่ายนเรศวรมหาราช
ในเขตปุาเบญจพรรณ พ้ืนท่ีของกองกับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 3) ริมห้วยช้างตายฝั่งเหนือด้านหลังวัด
มืดกา ปัจจุบันบริเวณที่พบซากเตาเผา เป็นท่ีดินของเอกชนจากการขุดพบซากเตาเผาและเตาภาชนะดินเผาและ
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เครื่องถ้วยชามประเภทตา่ง ๆ ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์และศึกษา อันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัตศิาสตร์
ส าคัญของประเทศไทย และยังเปน็แหล่งเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญข่องล้านนามีอายุระหว่าง 500-600 ปี 
หลักฐานที่พบ  ส่วนใหญ่เป็นเครื่องถ้วยชามท่ีเป็นถ้วยชามเนื้อแกร่ง เคลือบสเีขียวอ่อนหรือเซลาดลหรอืศิลาดล
(Light green glazed stoneware/celadon ware) และชนิดเคลอืบสีน้ าตาล (greenish brown glazed 
stoneware) โดยใช้ดินสีขาวคุณภาพเยี่ยมเทยีบได้กบัเครื่องถ้วยชามสังคโลกของศรีสัชนาลยัและเครือ่งถ้วยชาม
ที่ผลิตจากเตาพาน จังหวดัเชียงราย ท่ีส าคัญยังพบช้ินส่วนภาชนะ  ดินดิบ  (Pre-fired ceramic) ปั้นจากดินสี
ขาว ซึ่งยังไม่เคยพบ ณ แหล่งเตาโบราณที่ใดมาก่อน  ในประเทศไทยอันเป็นหลักฐานส าคญัทางโบราณคดีที่จะ
ช่วยให้ทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอนการผลิตเครื่องถ้วยชามของล้านนาไดเ้ป็นอย่างดี (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 
และคณะ, 2533, หน้า 9-11)  ด้วยแหล่งเตาอินทขิลเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความส าคัญอย่างมากท้ังทางด้าน
วิชาการโบราณคดีและประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรลา้นนาเพราะเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามใน
อดีตแหล่งใหม่ท่ีมคีวามสมบูรณ์ทัง้เตาเผาและตัวอย่างเศษถ้วยชามที่มีมากถึง 4 แห่ง ซึ่งจากการขุดค้นแหล่ง
เตาเผาในภาคเหนือตอนบนยังไม่เคยพบ แหล่งใด ท่ีมีความสมบรูณส์วยงามเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นจึงมีการ
สนับสนุนให้อนุรักษ์และพัฒนาเปน็ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีการผลติเครื่องถ้วยชามโบราณของล้านนารวมถึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี (Archaeological site-museum) 
เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้แวะไปเที่ยวชมในขณะที่มีการศึกษาส ารวจทางโบราณคดีก็ด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง   
ซึ่งพิพิธภัณฑ ์เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจดัแสดงวัตถุสิ่งของ อันมีความส าคญัทาง
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ค้นควา้และความเพลิดเพลิน (นิคม มูสิกะคามะ     
และคณะ, 2521, หน้า 3) ตลอดถึงจัดตั้งเพื่อการศึกษาส าหรับประชาชนให้เป็นสถานท่ีศึกษาตามอัธยาศัยเป็น
แหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
   พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านสันปุาตอง ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบริเวณขุดพบแหล่งเตาเผาอินทขิลเมืองแกน ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบท่ีส าคญัทั้งทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพราะเป็นการยืนยันว่า "ทุ่งพันแอกพันเฝือเมืองแกน" ที่มีมาตั้งแต่สมยัพญา 
มังราย (พุทธศักราช 1801-1854) น้ันมีอยู่จริงตามประวตัิศาสตรล์้านนานอกจากน้ันยังมีความส าคัญทาง
โบราณคดี เพราะแหล่งที่ค้นพบนี้มีความสมบูรณ์ทั้งเตาเผาและตัวอย่างเศษถ้วยชาม ซึ่งในภาคเหนือตอนบนยัง
ไม่เคยพบแหล่งใดท่ีมีความสมบูรณ์สวยงามเช่นนี้มาก่อนและภายในพิพิธภัณฑ์ได้ด าเนินการจดัแสดงวัตถุสิ่งของ
ที่ขุดพบ ประวัติความเป็นมาและมีการฝึกอาชีพเครื่องปันดินเผาใหก้ับชาวบ้านโดยการจัดฝึกอบรมและจัดการ
อาชีพท าเครื่องถ้วยชามถือเป็นการสรา้งอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีอีกท้ังเป็นการส่งเสรมิให้
พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) มีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
 แต่ปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้น ในล้านนา
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพิพิธภณัฑ์แหล่งเตา 
อินทขิล (เมืองแกน) ที่เคยเป็นแหล่งโบราณคดีทีม่ีความส าคัญอยา่งสูงยิ่ง ทั้งทางด้านวิชาการโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวตลอดถึงที่เคยเป็นแหล่งฝึกอบรมเครื่องถ้วยชามท่ีสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ชุมชนนั้นขาด 
 และจากเหตผุลนี้เองท าให้ผูศ้ึกษาเกิดค าถามขึ้นว่า ถึงแม้ว่าพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิลจะจดัตั้ง
เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แตย่ังขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร อีกท้ังชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วม
ในการจัดการและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองและในมุมมองของการเป็นนักจัดการ
ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ศึกษาจึงคิดว่าจะท าอย่างไรจึงจะมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน)
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ที่ทรงคุณค่า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีพัฒนาจน
ประสบความส าเรจ็ ดังนั้นผู้ศึกษา  จึงมีความเห็นว่าต้องศึกษาองค์ความรู้ บริบท ประวัติความเป็นมา ภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตรส์ังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดล้อมท่ีตั้ง วัตถุสิ่งของ คุณค่าความส าคัญและสภาพ
ปัญหาของพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) และท าการศกึษารูปแบบ วิธีการจัดการตลอดถงึความ
พร้อมของชุมชนในการที่จะการจดัการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) และเมื่อท าการศึกษาแล้วน า
ผลที่ได้มาเสนอรปูแบบวิธีจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรยีนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญของท้องถิ่นและระดับชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่าง
สูงสุดรวมถึงสามารถคงคณุค่า อัตลักษณ์ รักษาภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมและเพิม่เศรษฐกจิในท้องถิ่นได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบท ประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม  ท่ีตั้ง  และผลิตภณัฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) ตลอดจนการจัดการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน)  ต าบลอินทขิล 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม ่ เพื่อการมีสว่นร่วมในการจัดการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) 
 3. เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน)   อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้บรรลเุปูาหมายของการเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาภาคเอกสารทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี 
 เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคเอกสารในบริบทท่ีเกี่ยวกับภูมิหลังท้องถิ่น แหล่ง
ขุดศึกษาทางโบราณคดีแหล่งเตาเผาอินทขิล และการศึกษาด้านทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอิน
ทขิล เรื่องการจัดการพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ่น การบริหารพิพิธภณัฑ์ และแนวคิดการมสี่วนร่วมของชุมชน ตลอดจน
แนวคิดและทฤษฎรีวมทั้งเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
ด้วยวิธีการสบืค้นข้อมูลและเรียบเรียงล าดับความส าคัญ  
 2. ศึกษาบริบท สภาพแวดล้อมท่ีตัง้ ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม  
เมืองแกน ต าบลอินทขิล ต าบลบ้านเปุา ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล ความเป็นมา ปญัหาและสภาพแวดล้อม  
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่
 4. การศึกษาเครื่องมือเพื่อหารูปแบบและวิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล  
(เมืองแกน) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
  4.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) อ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีสว่นร่วมของชุมชน 
  4.2 การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่  
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 5. การวิเคราะห์เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ศึกษาสามารถสรปุผลการศึกษาไดด้ังนี้  
 วิธีการจัดการพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้และการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในรูปแบบที่
ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบลักษณะนี้ จะสามารถปฏิบัติให้เกดิผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะขณะนี้
ชาวบ้านชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้ความสนใจการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีและมีความเข้าใจ
ถึงความส าคัญ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ สนับสนุน แหล่งเตาแห่งนีต้ั้งอยู่ในหมู่บ้านสันปุาตองอันเป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวส าคัญของ  จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้อนุรักษ์และพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษา
เทคโนโลยี การผลติเครื่องถ้วยชามโบราณของล้านนารวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบ     
ของพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี (Archaeological Site-Museum) เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้แวะ  ไปเที่ยวชม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจดัการพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน)   อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี ้
 รูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์แหลง่เตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้และการท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น พบว่าการ
บริหารและการจัดการแหล่งโบราณคดี ในช้ันต้นควรเป็นหน้าที่ความรับผดิชอบของส านักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ เมื่อมีการสร้างพิพิธภณัฑ์และเปิดเป็นทางการแล้วได้มอบหมายให้
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนารับผดิชอบ การจัดการและบริหารโดยมีจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่แตง ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่และส านักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดซึง่จะเป็นการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ
ให้ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่สงวนสิทธิ์ทรัพยากรไว้เป็นของรัฐส่วนกลางและให้ผู้บริการสูงสุดใน
องค์กรปฏิบัติ และสนับสนุนให้เกดิพื้นท่ีทางวัฒนธรรมใหม่ อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์การ
เรียนรู้ขึ้นตามหัวเมืองต่างๆ ในภูมภิาค(พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑไ์ทย, 2547, หน้า 31)  ต่อมาภาคประชาชน
เริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญต่องานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ้น เมื่อสังคมไทยมีการปฎริูปกฎหมายครั้งส าคัญที่
ยอมรับสิทธิของชุมชนมากขึ้น เช่น “พระราชบัญญตัิสภาต าบล และองค์กรการบรหิารส่วนต าบลที่ประกาศใช้ใน
ปี พ.ศ. 2537” คือการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยให้องค์กรบรหิารส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ คือ บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี และใหส้ิทธิแก่ท้องถิ่นในการจัดการอนรุักษ์และฟิ้นฟแูละเปดิช่องทางให้เป็นพิพิธภัณฑท์้องถิ่น
โดยมสี่วนร่วมชองชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนนี้สามารถสรา้งแหล่งเรียนรู้ให้กับท้องถิ่นได้ รวมถึงสร้าง
ความแข็งแกร่งในชุมชนได้ด้วยการร่วมมือขององค์กรบริหารส่วนต าบลและประชากรในท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 เป็นแบบแผนเชิงคุณภาพของการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเสนอข้อมูลเรื่องการบริหาร
จัดการ การวางแผนงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมลูในพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  1.2 การท างานร่วมชองชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการแสดงให้เห็นจุดแข็งของชุมชน เพื่อเป็นแผนการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนอื่นๆที่ต้องการ 
  1.3 สามารถแสดงให้เห็นความต้องการของชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนให้พิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญชองชุมชน  
  1.4 แนวคิดการแกไ้ชปัญหาของพพิิธภัณฑ์ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นข้อมลูของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นที่ต้องการตัวอย่างงานวิจัย เพื่อปรับใช้กับปัญหาที่พบเหมือนกัน 
  1.5  เป็นแบบอย่างของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไปได้โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร
วิจัยนี้ได ้
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรท าวิจัยท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมภายในพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้แก่
ผู้เข้าชม รวมถึงการสรา้งความมสีว่นร่วมของชุมชน พัฒนาความรู้ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ 
และให้เป็นความหวงแหนความเปน็ชุมชน  
  2.2 ควรค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเพื่อน าไปสู่การได้องค์ความรู้
ใหม่ๆ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแนวการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล (เมืองแกน) ที่ถูกต้องโดย
กระบวนการถ่ายทอดในแนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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กองโบราณคดีหมายเลข 6/2532). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สมาพันธ์ จ ากัด. 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้พิการที่ข้ึน
ทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้เทคนิคการสุม่แบบหลายขั้นตอน ได้จ านวนทั้งสิ้น 
240 คน ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มเปาูหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ปลดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้พิการ จ านวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การ วิเคราะห์ข้อมลูและสถติิที่ใช้ คือ  การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการวจิัยพบว่า คุณภาพ
ชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมมีระดับคณุภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดบัแรก คือ ด้านการมสี่วนร่วมของคนพิการ
ในกิจกรรมของสังคม  รองลงมาคอื ด้านเจตคติต่อคนพิการและความพิการ และด้านสภาวะร่างกายและจิตใจ  
ตามล าดับ  แนวทางการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดติถ์ 
พบว่า ด้านสภาวะร่างกายและจติใจ  ควรมีการจัดกจิกรรมให้ผู้พิการไดร้่วมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหมู่
คนพิการ เพื่อน าความรู้ทีไ่ด้มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านอาชีพและรายได้ ควรมีการจัดงบประมาณ 
เพื่อเป็นทุนส ารอง ส าหรับฝึกอาชีพแก่คนพิการ ด้านที่อยู่อาศัยทีเ่หมาะสมและสภาพแวดล้อมควรจดัสรร
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบส าหรับผู้พิการ 
ด้านการศึกษา  ควรมีการจดัการเรียนการสอนส าหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนเพื่อความสะดวกใน
การรับการศึกษา ด้านเจตคติทีด่ีตอ่คนพิการและความพิการ ควรจัดให้มีกิจกรรมที่คนพิการสามารถเขา้ร่วมได้
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนพิการมีความรู้สึกว่ามีคณุค่าในตนเอง และรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และดา้นการมีส่วน
ร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสงัคม ควรให้คนพิการได้เข้ามามสี่วนร่วมในการหาแนวทางวิธีการเพื่อการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาผู้พกิาร  
 
 *นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท 
                  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  
                        **ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
                       ***รองศาสตราจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
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ค าส าคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

ABSTRACT 
 

The study aimed to investigate the condition and guidelines to develop life quality for 
disabled people of Local Administrative Organization, Uttaradit province. The population was 
the registered disabled people of Local Administrative Organization, Uttaradit province. 
Stratified random sampling was employed to get 240 people. Research tools included a 
questionnaire and an interview form. Data were analyzed by frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. Research results showed that the 
life quality for disabled people of Local Administrative Organization, Uttaradit province overall 
was at a moderate level. Three quality of life raking from high to low was participation of the 
disabled in social activities, attitude towards disabled people and disabilities, and physical and 
mental condition, respectively. Guidelines to develop life quality for disabled people of Local 
Administrative Organization, Uttaradit province: physical and mental condition- group activities 
should be held for knowledge sharing; job and income- budget should be allocated for job 
training; appropriate accommodation and environment- Local Administrative Organization 
should improve the accommodation and environment of the disabled; education- learning 
and teaching should be provided in the community for convenience;  attitude towards 
disabled people and disabilities- continuous activities should be held for self esteem;   
participation in social activities- the disabled should participated in problem solving or the 
disabled development. 
 

Keywords: Development of Life Quality for Disabled People 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เจตนารมณร์ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  (โกวิทย์  พวงงาม. 2544 : 25)  ได้
บัญญัตไิว้ใน มาตรา 78 (3)  ว่ารัฐต้องการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทอ้งถิ่นได้
เอง จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16  (ชูชัย  ศุภวงศ์. 2551 : 34) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าท่ีในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและมาตรา 17 
ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งคนพิการเป็นหนึ่งในผู้ด้อยโอกาสที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้อง
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหน้าที่ด้วย ดังนั้นกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคญัต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 โครงสร้างของคนพิการในประเทศไทยปัจจุบัน จากสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งได้ส ารวจ
ประชากรที่มีความพิการ พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการจ านวน  1,871,860 คน เป็นชาย 864,028 
คน เป็นหญิง 1,007,832 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถติิแห่งชาติ. 2554 : 95) 
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จากโครงสร้าง คนพิการท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการระบบบริการดา้นต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ส าหรับคนพิการ อาทกิารจดัการบริการสาธารณะจึงได้มีการจัดท าดา้นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 -2544 จนปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับท่ี 4  
พ.ศ. 2555 – 2559  ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดวสิัยทัศน์ไว้ว่า “คนพิการด ารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคม
อย่างมีความสุข และสามารถเข้าถงึสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน”  โดยการให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559  
ยึดหลักการวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างรอบด้าน และบูรณาการการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการของทุกภาคส่วน โดยเน้นผลลัพธ์เพื่อให้คนพิการมีคณุภาพชีวติที่ดี โดยมี วิสัยทัศน์คือคนพิการด ารงชีวิต
อิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอยา่งมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 ส าหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ จากข้อมลูคนพิการที่จดทะเบียนของจังหวัดอุตรดติถ์ (ส านักงานพัฒนาสังคม
จังหวัดอุตรดติถ์. 2555 : 53) พบว่า ในปี 2555 คนพิการมีจ านวนถึง 17,852 คน  จากประชากร  487,942  
คน คิดเป็นร้อยละ 3.73 ของประชากรทั้งหมด เมื่อจ าแนกตามประเภทความพิการ พบว่า  โดยส่วนใหญ่จะ
พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว (รอ้ยละ53.07) รองลงมาคือ พิการดา้นการมองเห็น (ร้อยละ15.57)  พิการด้าน
การไดย้ิน/สื่อความหมาย  (ร้อยละ 14.41)  พิการทางสติปัญญา (รอ้ยละ 7.27)  พิการทางจิตใจพฤติกรรม  
(ร้อยละ 0.16)  และพิการมากกว่า 1 ประเภทความพิการ (ร้อยละ 6.03) ตามล าดับ ซึ่งความพิการจะท าให้คน
พิการส่วนใหญเ่กิดความสูญเสยีความสามารถในการเพิม่รายได้ของครอบครัว จากข้อมลูดังกล่าว เปน็ข้อมูลของ
คนพิการที่ไดร้ับการจดทะเบยีนเพยีงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งยังมีคนพิการอีกจ านวนหนึ่งที่ไดร้ับการจดัทะเบียนไม่
ครบถ้วนและท าให้ขาดโอกาสในการรับสวัสดิการของรัฐ เช่น การฟืน้ฟูสมรรถภาพ การไดร้ับกายอุปกรณ์ และ
การฝึกอาชีพ รวมถึงการได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานในชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแล
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งการที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการการพัฒนาคณุภาพชีวิต
คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องทราบถึงสถานการณ์ของการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินภารกิจดังกล่าว 

จากเหตผุลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพคณุภาพชีวติคนพิการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดติถ์ว่าเปน็อย่างไร และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดติถ์ ควรเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลทีไ่ด้จากการวจิัยจะเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนพิการตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดติถ ์
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ระยะ 
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  ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตของคนพิการ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้พิการที่
ขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวนท้ังสิ้น 18,800 คน 
  ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานคนพิการ และตัวแทนคน
พิการโดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 12 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจยัโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
สอบถามคณุภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านสภาวะร่างกาย
และจิตใจ  ดา้นอาชีพและรายได้  ด้านท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมท่ีดี ดา้นการศึกษา  ดา้นเจตคติ
ที่ดีต่อคนพิการและความพิการ  และด้านการมสี่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม ประกอบดว้ยเนื้อหา 
3 ตอน ดังนี ้
   ตอนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไป ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา ประเภทความพิการและ
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้ึนทะเบียน 
   ตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดติถ ์
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ระดบั ตามแบบ
มาตรวดัของ  ลิเคอร์ท (Likert  Scale)   
   ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุตรดติถ์ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened Questionnaire) ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ ์
  ขั้นตอนท่ี 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าเฉลีย่
ต่ าสุดในแต่ละด้านมาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยการสัมภาษณ์ ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัด  เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับคน
พิการและตัวแทนผู้พิการ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ถึงผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมลูเชิงปริมาณกับผู้พิการ 
 2. น าแบบสอบถามที่ไดร้ับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบรูณเ์พื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
 3. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปลัด  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับคนพิการและตัวแทนผู้พิการ จ านวน 12  คน ในการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุตรดิตถ ์
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป  วิธีการทางสถิติที่ใช้ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะหร์ะดับการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน จังหวัดอุตรดติถ์ โดยวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย การพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์  
สามารถสรปุผลการวิจัย ดังนี ้
 1. คุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดติถ์ ในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยระดบัคุณภาพชีวิตเป็นรายด้านจากมากไปนอ้ย 3 
ล าดับแรก คือ ด้านการมสี่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม  รองลงมาคือ ด้านเจตคติต่อคนพกิารและ
ความพิการ  และด้านสภาวะร่างกายและจติใจ  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  1.1 ด้านสภาวะร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเรียงล าดับ
ระดับคณุภาพชีวิตด้านสภาวะร่างกายและจติใจ จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ การสามารถเข้าถึงสิทธ์ิขั้น
พื้นฐานในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  รองลงมาคือ สามารถปฏบิัติกิจวัตรประจ าวันได้
ด้วยตนเองทั้งหมด และ สามารถดูแลตนเองได้ดีในด้านการคลายเครียด ตามล าดับ 
  1.2  ด้านอาชีพและรายได้  มีภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเรียงล าดับระดับ
คุณภาพชีวิตด้านอาชีพและรายได ้ จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คอื มีรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพจากการ
ประกอบอาชีพของท่าน รองลงมาคือ มีรายได้ประจ าจากการประกอบอาชีพ  และ สามารถเขา้ถึงการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชีวิตประจ าวันจากหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานในท้องถิ่น  
ตามล าดับ 
  1.3 ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อม มคีุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อเรยีงล าดับระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อม  จากมากไปน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต 
และ การไดร้ับการบริการด้านสาธารณูปโภค เช่นประปา ไฟฟูา ถนน การติดต่อสื่อสาร ที่เพียงพอครบถ้วน 
รองลงมาคือ หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดเ้ข้ามาจัดสร้างหรือด าเนินการอื่นๆเพื่อการพัฒนาท่ี
อยู่อาศัย  ตามล าดับ 
  1.4 ด้านการศึกษา มีคณุภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับระดบัคุณภาพ
ชีวิตด้านการศึกษา จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือสามารถเข้าเรยีนในสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและมีการ
อ านวยความสะดวก รองลงมาคือ สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนทีม่ีสื่อการเรียนการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
และ สามารถเขา้ถึงเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับผู้พิการ ตามล าดับ 
  1.5 ด้านเจตคติทีด่ีต่อคนพิการและความพิการ มคีุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อเรียงล าดับระดบัคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สามารถท าประโยชน์ให้แก่
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ชุมชน สังคมได้ดังเช่นบุคคลทั่วไป รองลงมาคือ ความพิการ ไม่ได้เปน็อุปสรรคต่อการท างาน  และการใช้
ชีวิตประจ าวันและ สามารถสามารถพัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านอาชีพ ได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  ตามล าดับ 
  1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อเรียงล าดับระดับคณุภาพชีวิตดา้นการมสี่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรม จากมากไปนอ้ย 3 ล าดับ
แรก คือ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต จากหน่วยงานในพื้นที่ และ
หน่วยงานภายนอก อยู่เสมอ และ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน  รองลงมาคือ ชมรม/สมาคม
คนพิการมีความเข้มแข็งสามารถดแูลผลประโยชน์ของสมาชิกได้ ตามล าดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พบว่า  
  2.1 ด้านสภาวะร่างกายและจิตใจ  ควรมีการจดักิจกรรมใหผู้้พิการได้ร่วมกลุ่มเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหมูค่นพิการ เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

 2.2 ด้านอาชีพและรายได้ ควรมีการจัดงบประมาณ เพื่อเป็นทุนส ารอง ส าหรับฝึกอาชีพแก่คน
พิการ  

 2.3 ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมควรจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบส าหรับผู้พิการ  

 2.4 ด้านการศึกษา  ควรมีการจัดการเรยีนการสอนส าหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ใน
ชุมชนเพื่อความสะดวกในการรับการศึกษา  

 2.5 ด้านเจตคติทีด่ีต่อคนพิการและความพิการ  ควรจัดให้มีกิจกรรมที่คนพิการสามารถเข้าร่วม
ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนพิการมคีวามรูส้ึกว่ามีคณุค่าในตนเอง และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม   

 2.6 ด้านการมีส่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม  ควรให้คนพิการไดเ้ข้ามามสี่วนร่วมใน
การหาแนวทางวิธีการเพื่อการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาผูพ้ิการ 

 

อภิปรายผล  
 การวิจัย การพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์  
สามารถสรปุผลการวิจัย ผลการศกึษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. คุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดติถ์ ในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยระดบัคุณภาพชีวิตเป็นรายด้านจากมากไปนอ้ย 3 
ล าดับแรก คือ ด้านการมสี่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม  รองลงมาคือ ด้านเจตคติต่อคนพกิารและ
ความพิการและด้านสภาวะร่างกายและจติใจ ตามล าดับ ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  1.1 ด้านการมีส่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม พบว่า  สภาพคุณภาพชีวิต ท่ีมีมาก
ที่สุดคือ  ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต จากหน่วยงานในพื้นที่ และ
หน่วยงานภายนอก อยู่เสมอ  และการมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน ท้ังนี้เป็นเพราะว่า  การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวเป็นสิ่งทีส่ าคัญจ าเป็นในการด ารงชีวิต การสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถท าใหผู้้พิการ
เข้าถึงสิทธิต่างๆ ท่ีพึงได้รับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้ความส าคัญกับการประชาสมัพันธ์ การส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ ไปยังผู้พิการ อีกครัง้องค์กรปกครองส่วนท้องมีงบประมาณที่มีจ านวนจ ากัด การจัดสรร
งบประมาณส าหรับการดูแลคนพิการกระท าได้น้อย และสิ่งหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินการ
คือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลคนพิการ โดยเป็นจดุเช่ือมระหว่างคนพิการในพ้ืนท่ีกับ
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หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลผู้พิการ การท าใหผู้้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกจึงเป็นบทบาทส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้พิการ  
  1.2 ด้านเจตคตติ่อคนพิการและความพิการ พบว่า  สภาพคณุภาพชีวิต ท่ีมีมากท่ีสุดคือ สามารถ
ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมไดด้ังเช่นบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ความรูส้ึกว่าตนสามารถท าประโยชน์
ให้แก่ชุมชน และสังคมได้ดังเช่นบคุคลทั่วไปนั้น จะท าให้คนพิการมคีวามรูส้ึกภาคภูมิในตนเอง มีความรู้สึกไม่
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเล็งเห็นถงึความส าคัญในประเด็นดังกลา่วจงึได้มีการ
จัดกิจกรรม เพื่อให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานจึงท าให้ผู้พิการมีความรูส้ึกได้ว่าตนเองสามารถ
ท าประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมไดด้ังเช่นบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคลอ้งกับ ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์. (2550 : 81-
82) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การยอมรับความพิการของตนเองจะเป็นปจัจัยตวัแรกท่ีท าให้คนพิการเกิดความเขม้แข็งจาก
การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง ทราบถึงธรรมชาติของตนเอง รูส้ึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสงัคม 
พยายามพึ่งตนเอง เปลีย่นวิถีชีวิตและแนวคิด เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตบนความพิการของตนเองได้อยา่งมี
ความสุขจาการเห็นคณุค่าตัวเองอย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ กมลพรรณ พันพึง (2553 : 244) ที่ได้
ศึกษาอัตลักษณ์ การเสริมพลังอ านาจ และการก าหนดวิถีชีวิตอิสระของคนพิการในสังคมไทย กล่าวถงึผลกระทบ
ให้เกิดความคดิต่อความพิการในเชิงบวก คือ บุคคลเกิดมายอมรับวา่ความพิการเป็นส่วนหน่ึงของตนอง ความ
พิการไม่หายไปจากตนเอง บุคคลสามารถมีความสุขเมื่อมีความพิการ มีชีวิตที่มีคุณค่าได้ ไม่กล่าวโทษว่าความ
พิการเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต 
  1.3  ด้านสภาวะร่างกายและจิตใจ  พบว่า  สภาพคุณภาพชีวิต ท่ีมมีากท่ีสุดคือ การสามารถ
เข้าถึงสิทธ์ิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ท้ังนี้เป็นเพราะว่า  หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็น “สิทธิ” ขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐมอบให้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้
ประชาชนทุกคน สามารถที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้ตามความจ าเป็น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการสนบัสนุนให้เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ การปูองกันโรค และการพื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตระดับท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2550 : 9) ที่ได้กล่าวถึงแนวทางการด าเนินงาน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไว้ว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย สามาคมองค์การบริหารส่วนจังหวดัแห่งประเทศ
ไทย ร่วมมือกันให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บรกิารเชิงรุกของ สปสช. รูปแบบหนึง่คือการจัดสรรงบประมาณให้ “กองทุน
ต าบล” เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงพื้นฐานในการพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พบว่า ด้านสภาวะร่างกายและจติใจ  ควรมีการจัดกจิกรรมให้ผู้พิการไดร้่วมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหมู่
คนพิการ เพื่อน าความรู้ทีไ่ด้มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านอาชีพและรายได้ ควรมีการจัดงบประมาณ 
เพื่อเป็นทุนส ารอง ส าหรับฝึกอาชีพแก่คนพิการ ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมควรจดัสรร
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบส าหรับผู้พิการ 
ด้านการศึกษา  ควรมีการจดัการเรียนการสอนส าหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนเพื่อความสะดวกใน
การรับการศึกษา ด้านเจตคติทีด่ีตอ่คนพิการและความพิการ  ควรจดัให้มีกิจกรรมที่คนพิการสามารถเข้าร่วมได้
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนพิการมีความรู้สึกว่ามีคณุค่าในตนเอง และรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  และดา้นการมี
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ส่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม  ควรให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางวิธีการเพื่อการ
แก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาผู้พิการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา  การพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านสภาวะร่างกายและจิตใจ  เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส ารวจความพิการพร้อมการจัดท าทะเบยีนผู้พกิารให้
ครอบคลมุเพือ่การจดัการกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
  1.2 ด้านอาชีพและรายได้ เพื่อใหค้นพิการสามารถเข้าถึงรับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานงานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเชื่อมประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลผู้พิการ 
  1.3  ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมท่ีดี  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐานต่างๆ ที่จัดไวส้ าหรับคนพกิาร เช่น ห้องน้ าคนพิการ  ทางราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ
ประสานการด าเนินงานออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อใหค้นพิการสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ 
  1.4  ด้านการศึกษา เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงความรู้ในด้านการใช้ชีวิตในสังคมจาก
หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีกิจกรรมเพื่อการให้ความรูส้ าหรับผู้พิการอย่างสม่ าเสมอ 
  1.5 ด้านเจตคติทีด่ีต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้คนพิการมีความรู้สึกว่าไดร้ับการปฏิบัติ
จากบุคคลภายนอกอย่างมีศักดิ์ศร ีท้ังในด้านการเป็นผู้ให้ และผูร้ับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจดักิจกรรมที่
ให้ผู้พิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรมนั้นๆ 

 1.6  ด้านการมีส่วนร่วมของคนพิการในกิจกรรมของสังคม เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
สมทบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูพ้ิการ หรือชมรมผู้พิการอยา่งสม่ าเสมอในการจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมแีผนงานเพ่ือการพัฒนาคนพิการอยู่ด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 2.1  ควรมีการศึกษาเพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ ์แต่ละแห่ง 

 2.2 ควรมีการศึกษาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุตรดติถ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 

โกวิทย์ พวงงาม. (2544). การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักมิติใหม่ในอนาคต. พิมพ์ครั้งท่ี 3.                       
กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 

ชูชัย  ศุภวงศ์. (2551). สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. กรุงเทพฯ : พิศรัฐธรรมนุญ. 
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ค าแนะน า 
ส าหรับผู้ส่งบทความ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้ส่งบทความ 
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 วารสาร สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมี
วัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปปีละ 3 ฉบับ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจ
พิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคณุวุฒิ หากมีความเห็นว่าต้องมีการปรับแกไ้ขทางกองบรรณาธิการจะ
ส่งคืนเพื่อแก้ไขและขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่ลงพิมพ์เมื่อไมผ่่านการพิจารณา ผู้ที่มคีวามประสงค์จะส่ง
บทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน า ดังต่อไปนี้ 
 

การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ 
 

 หลักเกณฑก์ารส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ 
    1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะน าในการเขียนบทความของวารสารนี ้
     2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตพีิมพ์จะต้องไมเ่คยตีพมิพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และ
จะต้องไมส่่งตีพิมพ์ซ้ าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
   3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามล าดับก่อนหลังตามวันท่ีได้รับเรื่อง 
     4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่องรวมทั้งการ
ปรับปรุงบทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิที่เป็นผูอ้่านบทความ 
     5. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
ของผู้เขียนไม่ใช่ความคดิเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผดิชอบต่อบทความของตน 
     6. บทความที่ได้ผา่นการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 การส่งต้นฉบับ 
  ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมลูมาที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt 
และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจยัและพัฒนา อาคารเฉลมิพระเกียรติ  6 รอบ (อาคาร 12) 
ช้ัน  7  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  62000  
ติดต่อสอบถามได้ที่นายทวิช  ปิ่นวิเศษ โทรศัพท์ 08 4593 9223, 0 5570 6555 ต่อ 1780 
 รูปแบบการพิมพ์บทความ 
     1.ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ ตั้งค่ากระดาษเป็น B5 (JIS) โดยจ านวนหน้าของเนื้อหาและ
เอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 หน้า ใช้รูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK และแต่ละหน้าไม่
เกิน 30 บรรทัด 
 
 
 
 
 
 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt
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  2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แตล่ะหัวข้อ/ส่วนประกอบ 
 

ที ่ หัวข้อ/ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 ช่ือเรื่อง/บทความ   ระบุช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 

พอยท ์ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2 ช่ือผู้เขียนบทความ ระบุช่ือผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจยั (ถ้ามี) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

3 สังกัดผู้เขยีนบทความ ถ้าเป็นนักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และช่ือ
สถาบันการศึกษา  
ถ้าไม่ใช่นักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศกึษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ช่ือหน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี) 
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ชนิดธรรมดา ไว้ท่ีเชิงอรรถท้ายหน้า 

4 บทคัดย่อ บทคัดย่อภาษาไทย ไมเ่กิน 10 บรรทัดและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
ไม่เกิน 250 ค า เขียนโดยสรุปซึ่งมเีนื้อหาประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนนิการวิจัย และผลการวิจยั 

5 ค าส าคญั ระบุค าส าคัญ 2-5 ค าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท้าย
บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

6 เนื้อหา บทความวิจัย หัวข้อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย 
   1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   3. สมมุติฐานการวิจยั (ถ้ามี) 
   4. วิธีด าเนินการวิจัย (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง หรือแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมลู เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนแยกหัวข้อ) 
   5. สรุปผลการวิจัย (ระบผุลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยสรุป
ซึ่งอาจมีตารางหรือภาพประกอบ)   
   6. อภิปรายผลการวิจัย (ระบุประเด็นที่เป็นผลการวิจัยทีส่ าคัญ
ในแต่ละวัตถุประสงค์ และอภปิรายโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรือ
งานวิจัย) 
   7. ข้อเสนอแนะ (ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการ
น าผลการวิจัยไปใช้  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป โดย
น าเสนอแยกหัวข้อ) 
   หัวข้อเนื้อหาทั้ง 7 หัวข้อ ไม่ต้องระบุหมายเลข ใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา สว่นรายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 
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(ต่อ) 
ที ่ หัวข้อ/ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
  บทความวิชาการ หัวข้อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย 

บทน า เนื้อหา และสรุป ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา 
ส่วนรายละเอยีดเนื้อหาใช้ขนาดตวัอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 

7  ตาราง (ถ้ามี) ใช้ตารางแบบเส้นคู่ เปิด-ปิดตาราง 
8 ภาพ (ถ้ามี) รูปภาพประกอบ บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกลุ TIFF ที่มีความ

ละเอียดไม่เกิน 300 dpi 
9 การอ้างอิงในเนื้อหา ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตวัอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรก

ในเนื้อหา ข้างท้ายนี ้
10 เอกสารอ้างอิง ลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ดังตัวอย่างรูปแบบ

รายการบรรณานุกรมในเอกสารอา้งอิง ข้างท้ายนี้  น าเสนอเฉพาะ
รายการทีม่ีการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ ให้ครบทุกรายการ 

 

ตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 1. หนังสือ  
  1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
   (สมพงษ ์ชูมาก, 2548, หน้า 10-12) 
   (สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟูากลัยานิวัฒนา, 2531) 
   (Wilson, 2007, p. 67) 
  1.2 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
   (อวยพร พานิช และคนอื่นๆ, 2548, หน้า 51-53) 
   (Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78) 
  1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน้า10-11) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า5-6) 

   (Ministry of Education, 2002, pp.70-71) 
 2. วิทยานิพนธ ์
   (เชวงศักดิ์ เขียวเขิน, 2543, บทคัดย่อ) 
   (โอกามา จ่าแกะ, 2550) 
   (Almeida, 1990) 
 3. รายงานการประชุม 

 (นิทัศน์ ภัทรโยธิน, 2540, หน้า 30) 
 (PaitoonSinlarat, 1995, p.217) 

 4. วารสาร 
   (Bekerian, 1993, pp. 574-575) 
 
 5. หนังสือพิมพ์ 
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   (สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หน้า 7) 
   (Krishman, 2007, pp. 1, 12) 
 6. จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว 
   (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541) 
   (Research and Traning Center on Independent Living, 1993) 
 7. โสตทัศนวัสด ุ
   (ยุพดี พยักฆพันธ์, 2530) 
 8. ซีดีรอม 
   (อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร, 2543) 
   (Social Science Index, 1999) 
 9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
  9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
   (อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, 2542) 
   (Abell, 2002) 
  9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
   (Kenneth, 1998)  
  9.3 หนังสือพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส ์
   (ซูม, (นามแฝง), 25 ตุลาคม 2542) 
   (ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบญัชี 2, 2550) 
  9.4 เอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ (www.)  
   (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
   (Ministry of Education, 2005) 
 10. การสัมภาษณ์ 
   (ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 
   (Page, 1991,  March 5) 
    

ตัวอย่างรูปแบบรายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือ 

  1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
สมพงษ์ ชูมาก. (2548). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ใน สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ............ 
 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................. 
2. ระดับการศึกษาสูงสดุ..............................................................ต าแหน่งทางวิชาการ........................................... 
3. สถานะภาพของผูส้่งบทความ  อาจารย์                          นักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

    นักศึกษาระดับปริญญาโท     บุคคลทั่วไป 
4. ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (ส าหรับนักศึกษา)   วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ................... 
5. ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้สะดวก 
    ............................................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................................ 
    โทรศัพท์...............................................................................E-mail................................................................... 
6. ประเภทบทความ         บทความวิจัย         บทความวิชาการ        
7. ช่ือบทความ 
    (ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................ 
    (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................ 

 

ทั้งนี้บทความฉบับนี้มีการอ้างอิงบทความจาก สักทอง : วารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวน........บทความ (ถ้ามจีะได้รบัพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) และข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนีไ้ม่เคยลงตีพิมพ์
ในวารสารใดมาก่อนและยินยอมวา่บทความที่ตีพิมพ์ลงในสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ถือเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ในการนี้ข้าพเจ้าด าเนินการจดัพิมพ์ตามรูปแบบการเขียนบทความทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ได้ก าหนดไว้ทุกประการ และได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายการตรวจสอบบทความและ ข้าพเจ้าได้
ส่งบทความในระบบ Online ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/tgt เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  

บทความที่ส่งมาโดยไม่มีใบรายการตรวจสอบบทความ หรือมีไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้จะถูก
ส่งกลับก่อนการด าเนินการใดๆ ทัง้สิ้น  ผู้เขียนสามารถ download รายการตรวจสอบบทความได้จาก 
http://research.psru.ac.th/ 
 
 
 

     ลงช่ือ............................................................ 
(.........................................................) 

                                                                                        ผู้ส่งบทความวิชาการ/บทความ 
 
 

ความคิดเห็นของประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
“พิจารณาบทความแล้วเห็นสมควรเผยแพร่ได้” 

 

ลงช่ือ................................................................................ 
      (.............................................................................) 

   ประธานกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ 

http://tci-thaijo.org/index.php/tgt
http://research.psru.ac.th/
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แบบฟอร์มการตรวจรายละเอียดของบทความ 

  ต้องเป็นบทความที่ไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
  ไฟล์ที่ส่งจะต้องท าตามรูปแบบท่ีตามค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับเท่าน้ัน อยู่ใน 
     รูปแบบของ Word และ ใช้  TH SarabunPSK   
  รูปภาพประกอบ (figure)  บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล TIFF ที่มีความละเอียดไม่เกิน 300 dpi   
      เท่านั้น  
      

บทความวิจัยมีหัวข้อตามที่ก าหนด ดังนี ้
  ช่ือเรื่อง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   สังกัดผูเ้ขียนบทความ ภาษาไทย 
   บทคัดย่อ  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ค าส าคญั  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทน า 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   วิธีด าเนินการวิจยั 
   ผลการวิจัย 
   อภิปรายผลการวิจัย 
   ข้อเสนอแนะ 
   เอกสารอ้างอิง 
 

บทความวชิาการมีหัวข้อตามที่ก าหนด ดังน้ี 
   ช่ือเรื่อง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   สังกัดผูเ้ขียนบทความ ภาษาไทย 
   บทคัดย่อ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ค าส าคญั  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทน า 
   เนื้อหา 
   สรุป 
   เอกสารอ้างอิง 
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แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

1. ข้อมูลผู้ลงบทความ 
  บุคคล 
      ช่ือ นางสาว/นาง/นาย .................................................................................................................... 
      อาชีพ............................................................................................................................................... 
      ที่อยู่(บ้าน)....................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................โทรศัพท์........................................ 
      ที่อยู่(ท่ีท างาน)................................................................................................................................. 
      ........................................................................................................................................................ 
2. ค่าด าเนินการจดัพิมพ์บทความ บทความละ 2,000 บาท และผูล้งบทความได้รบัวารสารฉบับน้ัน 1 เล่ม 
3. ซื้อวารสารเป็นรายเลม่ เลม่ละ 300 บาท จ านวน.............เลม่ (ถ้าต้องการมากกว่า 1 ฉบับ) 
4. การช าระเงิน 

 เงินสด  จ านวน...............บาท 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว จ านวน...............บาท 

       เลขบัญชี 347-0-29774-6 
       ช่ือบัญชี วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  แจ้งหลักฐานการช าระเงิน ได้ที่ 
    - ทาง E-mail : airjordan_1123@hotmail.com 
    - ทาง(Fax) โทรสาร 0 5570 6518 

     - ทางไปรษณยี์ ส่งถึง สถาบันวิจยัและพัฒนา (วารสารสักทอง )  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  

          จังหวัดก าแพงเพชร  62000  
5. สถานท่ีจัดส่งวารสารไปให ้  

 บ้าน  
 ที่ท างาน 

 
 

 
         ลงช่ือ.......................................................... 

                                                                                   (........................................................) 
             ............/................/.............. 

 
 
 
 

mailto:airjordan_1123@hotmail.com
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แบบฟอร์มค่าสมัครสมาชิกวารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

1. ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกวารสาร 
 บุคคล 
      ช่ือ นางสาว/นาง/นาย .................................................................................................................... 
      อาชีพ............................................................................................................................................... 
      ที่อยู่(บ้าน)....................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................โทรศัพท์........................................ 
      ที่อยู่(ท่ีท างาน)................................................................................................................................. 
      ........................................................................................................................................................ 
 หน่วยงาน 
      ช่ือหน่วยงาน.................................................................................................................................... 
      ที่อยู่หน่วยงาน................................................................................................................................. 
      .....................................................................................................โทรศัพท์..................................... 
2. ค่าสมัครสมาชิกวารสาร  
  1 ปี 2 ฉบับ 500 บาท 
  2 ปี 4 ฉบับ 900 บาท 
3. ซื้อวารสารเป็นรายเลม่ เลม่ละ 300 บาท จ านวน................เล่ม 
4. การช าระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร 
  เงินสด จ านวน..................บาท 

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว   จ านวน..................บาท 
       เลขบัญชี 347-0-29774-6 
       ช่ือบัญชี วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  แจ้งหลักฐานการช าระเงิน ได้ที่ 
    - ทาง E-mail : airjordan_1123@hotmail.com 
    - ทาง(Fax) โทรสาร 0 5570 6518 

      - ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สถาบนัวิจัยและพัฒนา (วารสารสักทอง )  
    มหาวิทยาลัยราชภฏั ก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  

      จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
5. สถานท่ีจัดส่งวารสารไปให้ (ตามที่อยู่ชื่อระบุในข้อ 1) 

 บ้าน  
 ที่ท างาน 
 หน่วยงาน 

                
 
 

ลงช่ือ.........................................................  
  (........................................................) 

                        ............/................/.............. 
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