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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร  
3 ประเด็น ไดแก ดานโครงเรื่อง ดานตัวละคร และดานฉากและบรรยากาศ ผลการวิจัยพบวา การสรางภาวะเหนือ
ธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร ดานโครงเรื่อง ผูเขียนสรางความขัดแยง 3 วิธี คือความขัดแยงระหวางมนุษย
กับมนุษย มนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ การเปดเรื่องนิยมการเปดเรื่อง
โดยการพรรณนาฉาก กลวิธีในการดําเนินเรื่องนิยมกลวิธีการเลาเรื่องราวตามปฏิทิน การสรางความสนใจใครรู  พบ 
2 วิธี คือการสรางปมปญหา และการใชลางบอกเหตุ กลวิธีในการปดเรื่อง นิยมจบลงดวยความสุข ดานตัวละครพบ
ตัวละคร 2 ประเภท คือ ตัวละครท่ีเปนมนุษยท่ีมีความสามารถเหนือธรรมชาติ และตัวละครท่ีเปนอมนุษย ดานฉาก
และบรรยากาศ พบ 4 ประเภท คือ ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศ บรรยากาศท่ีเนน
การรับรูดวยประสาทสัมผัส บรรยากาศท่ีเกิดจากความเช่ือตามจินตนาการของผูเขียน และบรรยากาศท่ีเนนความ
ลึกลับของสถานท่ี 
คําสําคัญ: นวนิยาย / การสรางภาวะเหนือธรรมชาต ิ/ นวนิยายชุดผา 
 

Abstract 
 Objective of this research aimed at analyzing the creation-conditioned of superstition from 
Clothes Series by Phongsakorn in 3 dimensions were plot, character, setting and atmosphere. The 
result found that the creation-conditioned of superstition in Clothes Series of Phongsakorn about 
plot there were 3 styles of conflict that were human-human, human-superstition, and superstition-
superstition. Opening technique was describing setting, developing plot was calendar-telling at 
most, the suspense found 2 techniques that were problems and presage. Closing technique was 
happy ending. Character found 2 characters that were human who has a supernatural power, and 
inhuman being. Setting and atmosphere found 4 types that were weather variance, sense 
perception, imagination and mysterious place.  
Keywords: novel / creation-conditioned of superstition / “Clothes” Series 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วรรณกรรมเปนผลผลิตทางสังคมมากกวาเพียงใชจินตนาการเพอฝนเปนสวนตัว แตวรรณกรรมจะแสดงให
เห็นบรรทัดฐานทางสังคม วิถีชีวิต คานิยม และความคาดหวังในสังคมซึ่งสามารถอนุมานจากทัศนคติและพฤติกรรม
ตัวละคร (ยุรฉัตร สินธุสิงห, 2532, หนา 25) นวนิยายเปนวรรณกรรมท่ีไดรบัรูปแบบมาจากตะวันตกมีวิวัฒนาการ
มาจากการเลานิยายซึ่งเปนพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษยมีลักษณะเฉพาะคือ แตงเปนรอยแกว มีวิธีการดําเนินเรื่อง
ไดหลายแบบ ซึ่งผูแตงพลิกแพลงไดตามความพอใจของตน มีโครงเรื่องซับซอน มีการแบงแยกอยางเดนชัดระหวาง
สํานวนการบรรยายกับสํานวนสนทนาซึ่งเหมือนชีวิตจริงในสังคมขณะน้ัน กิริยาอาการของตัวละครมักสรางใหผูอาน 
เห็นภาพแจมชัด และมักใชกิริยาอาการเหลาน้ันชวยบอกลักษณะนิสยัของตัวละครแทนท่ีจะกลาวตรงๆ นอกจากน้ี 
ฉากในนวนิยายใชวิธีการวาดมโนภาพโดยใชสํานวน หรือบอกกลาวประวัติของบุคคลหรือสถานท่ีหรือยุคสมัย
ประกอบ สามารถแยกยอยไดหลายชนิด เชน นวนิยายแนวสังคม นวนิยาย อิงประวัติศาสตร นวนิยายทองถ่ิน เปน
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ตน (อวยพร พานิชและคณะ, 2526, หนา 8) ดวยเหตุท่ีนวนิยายเปนวรรณกรรมท่ีมีท่ีมาจากเคาโครงเรื่องจริงผสม
กับจินตนาการของผูเขียน ซึ่งเรื่องราวเก่ียวกับแงมุมใดแงมุมหน่ึงของชีวิตมนุษย นวนิยายจึงเปรียบเหมือนภาพ
จําลองชีวิตมนุษย 

นวนิยายลึกลับเหนือธรรมชาติเปนนวนิยายเก่ียวกับ ภูติผี ปาฏิหาริย ท่ีสรางข้ึนมาจากจินตนาการของ
ผูเขียนท่ีอิงกับแนวความเช่ือของบุคคลในสังคม ท่ีมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมุงใหผูอานไดรับความเพลิดเพลิน
สนุกสนานเปนหลัก แตก็ยังแทรกแนวคิด ความเช่ือเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถพิสูจนหรืออธิบายไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และผูคนในสังคมบางสวนก็ไมยอมพิสูจนเพราะเช่ือในสิ่งเหลาน้ันวาเปนความจรงิ นวนิยายลึกลับเหนือ
ธรรมชาติจึงเปนนวนิยายท่ีมีความนาสนใจเพราะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความเช่ือของคนในสังคม และเหตุการณท่ี
เคยเกิดข้ึนในสังคม (ขวัญจิตร นุชชํานาญ, จารุวรรณ ธรรมวัตร และชูศักดิ์ ศุกรนันทน, 2556, หนา 57; สุจิตรา   
จรจิตร, 2547, หนา 97) ดังน้ัน ในบรรดานวนิยายประเภทตางๆ นวนิยายลึกลับเหนือธรรมชาติจึงเปนนวนิยาย
ประเภทหน่ึงท่ีไดรับความนิยมทุกยุคทุกสมัย เพราะเปนเรื่องเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถพิสูจนได เชน ภูตผี ปศาจ 
ชีวิตหลังความตาย หรือเวทมนตรคาถา และยังสะทอนถึงความเช่ือดั้งเดิมของคนในสังคม 

ภาวะเหนือธรรมชาติ เปนสภาวะหรือเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแลวไมสามารถอธิบายหรือหา
เหตุผลของการเกิดเหตุการณน้ันได นอกจากการสันนิษฐานหรือการคาดเดาตามเหตุการณ ดังน้ันการศึกษาเรื่อง 
การสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายเปนการศึกษาเหตุการณ ปรากฏการณ หรือสภาวะท่ีผิดวิสัยของมนุษยซึ่ง
ปรากฏข้ึนหรือบันดาลใหเกิดข้ึน ท้ังน้ีผูเขียนไดนําเสนอผานองคประกอบของวรรณกรรม (ขวัญจิตร นุชชํานาญ, 
2555, หนา 11, 73) การเขียนนวนิยายประเภทเหนือธรรมชาติใหมีเรื่องราวนาสนใจน้ัน ผูเขียนจะตองมีกลวิธีการ
แตงอยางแนบเนียน โดยสรางเรื่องใหนาสนใจ นาติดตาม และนาเช่ือถือ เพ่ือทําใหผูอานเกิดความคลอยตาม ดังน้ัน
การวิเคราะหกลวิธีการสรางเรื่องเหนือธรรมชาติหรือการสรางภาวะเหนือธรรมชาติ จึงพิจารณาไดจากโครงเรื่อง ตัว
ละคร ฉาก และบรรยากาศ (พิชากร กรัตนุตถะ, 2546, หนา 4)  

ในบรรดานักเขียนนวนิยายเหนือธรรมชาติในชวงปจจุบันน้ัน มีนักเขียนทานหน่ึงไดนําจินตนาการ ความ
เช่ือของคนไทยมาผสมผสานเขากับหลักวิชาการหลายแขนง ทําใหนวนิยายเหนือธรรมชาติท่ีสรางสรรคออกมาไมได
มีเพียงแคความบันเทิงเทาน้ัน แตยังมีสาระความรูสอดแทรกดวย จึงทําใหงานเขียนของนักเขียนทานน้ี มีคุณภาพ
นาสนใจ และเปนท่ีนิยมช่ืนชอบของผูอาน นักเขียนทานน้ีก็คือ “พงศกร” (จิณณะ รุจิเสนีย, 2554, หนา 4)  

พงศกร เปนนามปากกาของ นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ ผูประพันธนวนิยายชุดผา ซึ่งเปนนักเขียนนวนนิยาย  
เหนือธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับเปนอยางมากในปจจุบัน เพราะนอกจากกลวิธีการสรางเรื่องเหนือ
ธรรมชาติท่ีนาสนใจแลว ยังมีการสอดแทรกความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีเขียนอีกดวย งานเขียนของพงศกร จึงไดรับความ
นิยมจากผูอานไมนอย เห็นไดจากจํานวนครั้งของการตีพิมพและการถูกนําไปสรางเปนละครโทรทัศน  

นวนิยายชุดผาของ พงศกร เปนนวนิยายเหนือธรรมชาติ ซึ่งมีเน้ือเรื่องเก่ียวกับวิญญาณท่ีมีความผูกพัน
หรือมีความเก่ียวของกับผืนผา นวนิยายชุดผาน้ีมีลักษณะเดน คือ การสอดแทรกความรูเก่ียวกับผืนผาและความเช่ือ
เรื่องเหนือธรรมชาติของคนประเทศตางๆ ท่ีปรากฏในนวนิยาย นอกจากน้ีนวนิยายชุดผาน้ียังถูกนํามาสรางเปนละคร
โทรทัศนทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 แลว จํานวน 4 เรื่อง ไดแก สาปภูษา รอยไหม ก่ีเพา และกลกิโมโน   ซึ่ง
ไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงเห็นวาหากวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติท่ีปรากฏใน 
นวนิยายชุดผาของพงศกรจะเปนประโยชนในการคนพบกลวิธีในการนําเสนอเรื่องเหนือธรรมชาติในนวนิยายของ
พงศกร  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในนวนิยายชุดผาของพงศกร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอมูลท่ีใชในการวิจัย คือ นวนิยายชุดผาของพงศกร ซึ่งจัดพิมพโดย สํานักพิมพกรูฟ พับลิชช่ิง จํานวน 7 
เรื่อง คือ ก่ีเพา (พ.ศ. 2555) สาปภูษา (พ.ศ. 2556) สิเนหาสาหรี (พ.ศ. 2556) กลกิโมโน (พ.ศ. 2557) เลหลุนตยา 
(พ.ศ. 2557) รอยไหม (พ.ศ. 2557) และลูกไมลายสนธยา (พ.ศ. 2557) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับน้ีไดสังเคราะหแนวคิดการพิจารณานวนิยายตามองคประกอบของนวนิยาย จากแนวคิดของ
วนิดา บํารุงไทย (2544) และสุจิตรา จรจิตร (2547) และแนวคิดเก่ียวกับการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยาย 
จากแนวคิดของ พิชากร กรัตนุตถะ (2546) และขวัญจิตร นุชชํานาญ (2555) เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห
การสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร ดังน้ี  

1. โครงเรื่อง  
1.1 การสรางความขัดแยง 
1.2 การเปดเรื่อง 
1.3 การดําเนินเรื่อง 
1.4 การปดเรื่อง 

2. ตัวละคร  
3. ฉากและบรรยากาศ 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ข้ันรวบรวมขอมูล 
1.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับนวนิยาย 
1.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวนิยายเหนือธรรมชาติ 

2. ข้ันวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายของพงศกร ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว 

3. ข้ันนําเสนอผลการวิเคราะห 
เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร ท้ัง 7 เรื่อง พบวา 
ผูเขียนไดนําเสนอการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานองคประกอบ 3 ดานคือ การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผาน   
โครงเรื่อง การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละคร การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานฉากและบรรยากาศ 
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
  

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานโครงเร่ือง  
  ผลการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานโครงเรื่องในนวนิยายชุดผาของพงศกร พบวา มีการ
สรางความขัดแยง 3 วิธี คือ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
และความขัดแยงระหวางสิ่งเหนือธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ การเปดเรื่อง พบวิธีการเปดเรื่อง 3 วิธี คือ การ
พรรณนาฉาก การพรรณนาตัวละคร และบทสนทนา การดําเนินเรื่อง พบวิธีการการดําเนินเรื่อง 2 แบบ คือ การ
นําเสนอลําดับของเหตุการณเรื่องราว และการสรางความสนใจใครรู สวนการปดเรื่อง พบวิธีการปดเรื่องเพียงแบบ
เดียว คือ แบบจบลงดวยความสุข ความสมหวัง ดังน้ี 

การสรางความขัดแยง เปนการลําดับเรื่องราวเหตุการณโดยใชปมปญหาผูกเรื่องใหเก่ียวเน่ืองกัน 
พบวาผูเขียนสรางความขัดแยงในนวนิยายชุดผา 3 วิธี ดังน้ี 

1) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผูเขียนไดสรางความขัดแยงระหวางความรัก
ของมนุษยตางภพภูมิกับกฎของจักรวาล ซึ่งความแตกตางของมนุษยสองภพภูมิ ทําใหไมสามารถอยูรวมกันแตตัว
ละครก็ฝาฝนกฎน้ัน พบจาก เรื่องลูกไมลายสนธยา 
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2) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย ผูเขียนไดสรางความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย  
อันเปนสาเหตุใหตัวละครเกิดความโกรธแคน หรือทุกขใจอยางท่ีสุด จนนําไปสูความอาฆาตพยาบาทจองเวรกัน  
ขามภพชาติ พบ 5 เรื่องคือ รอยไหม สาปภูษา เลหลุนตยา สิเนหาสาหรี และก่ีเพา  

3) ความขัดแยงระหวางสิ่งเหนือธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผูเขียนไดสรางความขัดแยง
ระหวางสิ่งเหนือธรรมชาติ กับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ การสรางความขัดแยงระหวางเทพเจากับปศาจท่ีมาหลงรัก  
เทพเจาแลวไมสมหวัง จึงมีความอาฆาตพยาบาท พบจาก เรื่องกลกิโมโน   

 
การเปดเร่ือง เปนวิธีการนําเขาสูเรื่องของผูเขียน พบวาผูเขียนมีการเปดเรื่อง 3 วิธี ดังน้ี 
1) การเปดเร่ืองโดยการพรรณนาฉาก ผูเขียนมักการเปดเรื่องโดยการพรรณนาฉากและบรรยากาศ 

ท่ีเปนสถานท่ีในตางประเทศท่ีตัวละครเอกอาศัยอยูหรือไปเยือน เพ่ือนําเขาสูเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติท่ีตัวละคร
กําลังจะประสบในประเทศน้ันๆ พบ 4 เรื่องคือ รอยไหม กลกิโมโน ก่ีเพา และลูกไมลายสนธยา ดังตัวอยางจาก เรื่อง
ก่ี เ พ า  ผู เ ขี ยน เป ด เ รื่ อ ง โ ด ยกา รพรรณนาฉากและบรรยากาศ  ช ว งปล าย เ ดื อนตุ ล าคม ใน เ มื อ ง 
แมนฮัตตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใบไมเปลี่ยนสีสวยงาม และมีใบไมรวงเกลื่อนพ้ืน เปนบรรยากาศของเมืองท่ี 
ตัวละครเอก คือ เพกา อาศัยและทํางานอยู ซึ่งท่ีทํางานของเธอเปนจุดเริ่มตนของการเผชิญเรื่องเหนือธรรมชาติของ
เธอ มีขอความปรากฏดังน้ี 

แมนฮัตตัน, สหรัฐอเมริกา 
สายลมปลายเดือนตุลาคม พัดใบไมสีเหลืองทองท่ีรวงเกลื่อนอยูบนพ้ืนถนนให ลอย

หมุนวน นอยๆ กอนจะตกกระจัดกระจายลงดังเดิม 
เพกาสูดลมหายใจเอากลิ่นหอมของฤดูใบไมรวงเขาไปจนเต็มปอด นิวยอรกในชวงน้ี

ชางงดงามเกินบรรยาย ใบไมบนตนพรอมใจกันเปลี่ยนสี เหลือง สม แดง สลับสลางแลดูสวยงาม 
(พงศกร, 2555, หนา 1) 

2) การเปดเร่ืองโดยการพรรณนาตัวละคร ผูเขียนจะเปดเรื่องโดยการบรรยายลักษณะและ
ความรูสึกของตัวละครเพ่ือนําเขาสูเรื่องอยางนาติดตาม พบ 2 เรื่อง คือ สาปภูษา และสิเนหาสาหรี ดังตัวอยางจาก
เรื่องสิเนหาสาหรี ผูเขียนเปดเรื่องโดยการบรรยายบุคลิกลักษณะ และความนึกคิดของตัวละครเอก คือ นวลเน้ือแกว 
ซึ่งเธอกําลังคิดถึงประเทศอินเดียในมุมมองของเธอท่ีเปนคนทันสมัย และชอบความเจริญแบบโลกตะวันตก จึงไมเคย
คิดอยากจะไปเท่ียวท่ีประเทศน้ีเลย แตมีความจําเปนจะตองไปท่ีประเทศน้ีเพ่ือชวยงานแตงงานนองสาวของเธอ มี
ขอความปรากฏดังน้ี 

เมื่อเอยถึงอินเดีย สองสิ่งท่ีนวลเน้ือแกวจะนึกถึงเปนอันดับแรกๆ ก็คือ แหลง 
อารยธรรมเกาแกของโลกและสาหรีก็เทาน้ัน 

สาวทันสมัยอยางเธอไมเคยคิดอยากไปเท่ียวอินเดียเลย ดวยเสียงเลาลือเรื่อง ขอทาน
และ ความสกปรกกับความยากลําบาก ท้ังท่ีเพ่ือนสนิทหลายคนเคยไปเท่ียวและบอกหญงิสาววา 
อินเดียยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมายใหนาคนหา (พงศกร, 2556ข, หนา 1) 

3) การเปดเร่ืองโดยบทสนทนา พบจากเรื่องเลหลุนตยา ผูเขียนเปดเรื่องโดยบทสนทนาระหวาง  
ตัวละครเก่ียวกับเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีเปนท่ีสนใจของคนท่ัวไปเพ่ือนําเขาสูเรื่อง คือ การใหเอลดาในวัยเด็ก
เกิดความสงสัยเรื่องของพระนางสุภยาลัตวา พระนางมีจิตใจโหดเหี้ยมจริงหรือ กอนจะนําเขาสูคําถามเรื่องการท่ี 
ยายของเธอตาบอดเพราะพระนางสั่งใหคนมาควักท้ิงจะไดทอลุนตยาไมไดอีกใชหรือไม ทําใหผูอานเกิดความรูสึก
สงสัยชวนติดตาม มีขอความปรากฏดังน้ี 

มัณฑะเล ป พ.ศ. 2510 
“แมจา จริงหรือเปลาท่ีเขาเลาวา พระนางศุภยาลัตทรงสําเร็จโทษเจาพ่ีเจานอง ไป

มากหลาย สิบองค เพ่ือใหบัลลังกของพระเจาตีบอมั่นคง” 
ดวงตาใสแจวราวลูกแกวจองมองสตรีรางผอมบาง ซึ่งน่ังหลังหยัดตรงอยูหนาก่ีทอผา 

ดวงหนาของผูเปนมารดาสงบน่ิง ริมฝปากเรียวบางเพียงแตยิ้มเล็กนอย 
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“แมจา จริงหรือเปลาท่ีเขาเลาวา วันท่ีทรงประหารเจาพ่ีเจานองของพระเจาตีบอ 
พระนางสุภยาลัตใหจัดละครในพระราชวัง แลวสั่งใหพวกปพาทยประโคมเพลง ใหพวกละคร
รองเสียงดัง เพ่ือจะไดกลบเสียงกรีดรองของคนท่ีกําลังจะถูกฆา” (พงศกร, 2557ง, หนา 1) 

 
การดําเนินเร่ือง เปนกลวิธีเก่ียวกับการนําเสนอเรื่องเพ่ือใหผูอานสนใจอยากติดตามเรื่อง พบวา 

ผูเขียนมีวิธีในการดําเนินเรื่อง 2 แบบ ดังน้ี 
1) การนําเสนอลําดับของเหตุการณเร่ืองราว คือ การจัดลําดับเหตุการณเรื่องราวในการเขียนเรือ่ง

พบวา นวนิยายท้ัง 7 เรื่อง ผูเขียนไดใชวิธีการนําเสนอลําดับของเหตุการณเรื่องราว วิธีเดียว คือ การเลาเรื่องราว
ตามปฏิทิน    

2) การสรางความสนใจใครรู คือ กลวิธีของผูเขียนท่ีใชระหวางการดําเนินเรื่อง เพ่ือทําใหอยาก
ติดตามเรื่อง พบ 2 วิธี ดังน้ี   

การสรางความสนใจใครรูโดยการสรางปมปญหา ผูเขียนไดสรางปมปญหาเพ่ือใหผูอานเกิด
ความสงสัยและอยากติดตามอาน ดังตัวอยาง เรื่องรอยไหม กลาวถึง ความสงสัยของเรรินท่ีมีตอหญิงชราท่ีมาร่ําไห
เรียกเธอวาเจาริน ผูเขียนสรางปมปญหาเพ่ือสรางความนาสนใจใหอยากติดตาม มีขอความปรากฏดังน้ี 

“ยายหมายถึงใครคะ....เจารินคือใคร” เรรินยอมรับวาอดไมไดท่ีจะตองถามออกไป
เชนน้ัน  ดวยไดยินคนเรียกวา ‘เจาริน’ ถึงสามคนแลว 

“เจาริน เปนคนเดียวกับเจาหญิงมะณีริน ใชไหมคะ ยาย” หลอนกลั้นใจถามออกไป
ในท่ีสุด 

“เจาริน...เจาหลวงสงเจารินมา....บฮูเลยวาจะสงใหมาตาย...ทอผา ผาไหมผืนงาม...ผา
ไหมแหงความตาย” หญิงชรารองไหจนปากเบ้ียวบิด สิ่งพูดออกมาดูไมปะติดปะตอกัน และ
ไมไดตอบคําถามของ เรรินสักนิดเดียว  

หากยิ่งพูด...สิ่งท่ีหญิงสูงวัยพูดออกมาน้ัน ยิ่งทําใหเรรินรูสึกเย็นยะเยือกไปท่ัวราง 
(พงศกร, 2557ข, หนา 151) 

การสรางความสนใจใครรูโดยการใชลางบอกเหตุ ผูเขียนใชกลวิธีการสรางความสนใจใครรูดวย
วิธีการใชลางบอกเหตุ เพ่ือแนะนําหรือใหผูอานคาดคะเนเหตุการณลวงหนา ดังตัวอยางการใชลางบอกเหตุจากเรื่อง 
ก่ีเพา ท่ีกลาวถึง ความรูสึกของเพกาท่ีมีหลังจากทราบวากระดาษท่ีชายแปลกหนายัดใสมือของเธอเขียนดวยอักษร
จีน แปลวา ตาย เธอคาดเดาวาโชครายกําลังจะเยือนเธอในไมชา มีขอความปรากฏดังน้ี  

“สือ...แปลวาความตาย” 
เพ่ิงวันแรกท่ีมาถึง เจาหมิงเทียนพามาไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล หากยังไมทันไร ก็เกิด

เรื่องข้ึนเสียแลว หลอนรูสึกเหมือนโชครายกําลังจะมาเยือนในไมชา มีอยางท่ีไหน มาไหวพระดีๆ  
แทๆ กลับเจอคนบาเอาคําอัปมงคลมายัดใสมือ (พงศกร, 2555, หนา 99) 

 
การปดเร่ือง เปนสวนท่ีคลี่คลายปญหาหรือท้ิงทายใหผูอานไดคิด พบวา ผูเขียนใชกลวิธีในการปด

เรื่องแบบจบลงดวยความสุข ความสมหวัง เพียงแบบเดียว เนนใหตัวละครประสบความสําเร็จดานความรัก สวนตัว
ละครท่ีเปนสิ่งเหนือธรรมชาติ ลวนไดรับการปลดปลอยใหพนจากพันธนาการท่ีผูกมัด ดังตัวอยาง จากเรื่องเลห 
ลุนตยา ปดเรื่องโดยใหวิญญาณของเจาหญิงมินพยูปลาบปลื้มใจท่ีมีคนมาลางมลทินใหกับพระองค ขณะท่ีตัวละคร
เอกอยางเอลดากับติณเทพก็สมหวังในความรัก สวนแอนโธนี แทนไทและภุมรีก็เดินทางกลับประเทศของตน มี
ขอความปรากฏดังน้ี 

นอกเหนือจากยายจะดีใจแลว ผูท่ีจะปลาบปลื้มใจเปนท่ีสุด เห็นจะไมพนไปจาก เจา
หญิงมินพยูผูอาภัพ พระองคทรงรอเวลาน้ีมานานนักหนา...รอเวลาท่ีจะมีใครมาลางมลทินให
พระองค และบัดน้ี ความทุกขโทมนัสท่ีกัดกินดวงพระวิญญาณของพระองคมานานนักหนา ก็คง
จะไดปลดเปลื้องลงเสียที 

“ลากอนทุกคน ขอใหพวกคุณโชคดี” 
เอลดาและติณเทพยืนเคียงกัน มองดูรถตูคอยๆ เคลื่อนจากไปตามถนน.... 
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เขาและเธอโบกมือใหกับเพ่ือนท้ังสามดวยใจท่ีอาลัยอาวรณ สงความรักและความ
ปรารถนาดี ไปกับสายลมเย็นท่ีแผวรวยริน กระซิบเอยอําลาไปกับกรุนหอมของเอ้ืองผึ้งท่ีอวลอยู
ในอณูอากาศ “มิงกาลาบา....จนกวาเราจะไดพบกันใหม” (พงศกร, 2557ง, หนา 469) 

 
การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละคร  

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละคร คือ การสรางใหตัวละครมีความสามารถเหนือธรรมชาติท่ี
มนุษยท่ัวไปไมสามารถทําได ผลการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละครในนวนิยายชุดผาของ
พงศกร พบวา มี 2 ประเภท คือ ตัวละครท่ีเปนมนุษย และตัวละครท่ีเปนอมนุษย ดังน้ี 

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละครท่ีเปนมนุษย หมายถึง ตัวละครท่ีเปนมนุษยแตมี
ความสามารถเหนือธรรมชาติ ท่ีมนุษยท่ัวไปไมสามารถทําได ซึ่งผูเขียนไดสรางใหตัวละครมีภาวะเหนือธรรมชาติ 
ไดแก มีสัมผัสพิเศษ สามารถสื่อสารกับสัตวและติดตอกับเทพเจาได ผูเขียนสรางใหตัวละครเหลาน้ีใชความสามารถ
ในการชวยเหลือผูอ่ืน ตัวอยางเชน แทนไท เปนตัวละครท่ีมีสัมผัสพิเศษ ผูเขียนมักเช่ือมโยงตัวแทนไทไปของเก่ียวกับ
เรื่องเหนือธรรมชาติในนวนิยายเรื่องอ่ืน ไดแก สาปภูษา ก่ีเพา เลหลุนตยา และก่ีเพา เพ่ือใหแทนไทชวยเหลือ 
ตัวละครเอกในเรื่องน้ันๆ จากสิ่งเหนือธรรมชาต ิซึ่งความสามารถเหนือธรรมชาตขิองเขาเกิดจากการท่ีเคยฝกจิตมา
ในอดีตชาติ ดังน้ันในชาติน้ีหลังจากท่ีเขาไดฝกจิตดีแลวจึงสามารถควบคุมพลังท่ีมีติดตัวมาได ดังตัวอยางในเรื่อง   
เลหลุนตยา แทนไทปรึกษาติณเทพซึ่งเปนผูมีพลังเหนือธรรมชาติเชนเดียวกับเขา เรื่องท่ีทูนจีบิดาของติณเทพแนะนํา
ใหน่ังสมาธิฝกควบคุมจิตเพ่ือใชประโยชนจากอํานาจจิต มีขอความปรากฏดังน้ี 

“ทํายังไงผมจะควบคุมมันได” แทนไทถอนหายใจยาว “ผมเคยพยายามมาทุกวิถีทาง
แลว แตไมเคยสําเร็จ คุณพอของคุณหมอพยายามจะสอนผม แตผมยังไมมั่นใจ” 

 “การท่ีคุณมีความสามารถน้ี น่ันหมายความวาจิตของคุณเคยถูกฝกมาแลวเมื่อครั้ง
อดีต” แทนไทอธิบาย 

“ดังน้ันจึงไมใชเรื่องยากท่ีคุณจะฟนความทรงจําในอดีตข้ึนมาใหมอีกครั้งหน่ึง เมื่อถึง
เวลาน้ัน คุณจะไดคําตอบเองละ วาจะควบคุมพลังพิเศษของตัวเองอยางไร ขอใหคุณมีความ
มั่นใจและเช่ือในสิ่งท่ีพอของผมสอน มันอาจจะฟงดูเหมือนเรื่องหลอกเด็ก แตขอใหคุณมั่นใจ
เถิดวา ท่ีคุณกําลังสัมผัสอยูน้ันเปนเรื่องจริง ไมใชคุณคนเดียวท่ีเปนแบบน้ี ยังมีอีกหลายคนท่ีมี
ความสามารถคลายกับคุณ อยางนอยก็คือผมและพอ” (พงศกร, 2557ง, หนา 325) 

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานตัวละครท่ีเปนอมนุษย หมายถึง ตัวละครท่ีไมใชมนุษย เปนสิ่งท่ี
ไมสามารถพิสูจนได ไดแก วิญญาณ เทพเจา มนุษยจากภพภูมิ และมนุษยก่ึงจิ้งจอก พบมากท่ีสุดคือ วิญญาณท่ีมี
ความอาฆาตพยาบาท ตองการเรียกรองความยุติธรรมและรอคอยการปลดปลอย เมื่อไดรับสิ่งท่ีตองการแลวก็จะไปสู
ภพภูมิท่ีควร สวนเทพเจาเปนผูชวยเหลือมนุษย แมจะกลับสวรรคไมไดแตก็ยังมีพลังพิเศษของเทพและมีความเปน
อมตะ มนุษยก่ึงจิ้งจอกมีอํานาจในการสะกดจิตมนุษยได นอกจากน้ียังพบมนุษยจากภพภูมิอ่ืน คือ มนุษยจากอุตตร
กุรุทวีปท่ีสามารถเดินทางไปมาระหวางภพภูมิโดยผานกระจก ดังตัวอยาง วิญญาณ จากเรื่องเลหลุนตยา เจาหญิง 
มินพยูเปนวิญญาณ ท่ีมีความโกรธแคนเน่ืองจากถูกใสรายวาทําผิดกฎมณเฑียรบาลรายแรงเปนเหตุใหถูกประหาร
ชีวิต จึงตองการเรียกรองความยุติธรรม เจาหญิงมินพยูจะเขาสิงรางผูท่ีนุงลุนตยาของเธอแลวขโมยเล็บยาหรือขวัญ
ของพวกเขาไป มีขอความปรากฏดังน้ี 

“เรามาทวงความยุติธรรม” สุรเสียงน้ันเต็มไปดวยความราวราน “เรามาทวงความ
ถูกตอง เรามาทวงชีวิตของเราคืน” 

สิ้นคําพูดประโยคสุดทายเสียงทองฟาก็ดังลั่นข้ึนมาท้ังท่ีทองฟาปราศจากฝนพรอมกัน
น้ันรางสูงระหงของภุมรีก็หันขวับไปทางแอนโธนีอยางรวดเร็ว 

“ตายเสียเถอะ ลูกหลานอายฝรั่งดั้งขอ” มือท่ีแข็งแกรงราวกรงเล็บเหล็กของภุมรีบีบ
เขาท่ีคอของแอนโธนี กอนท่ีอีกฝายจะทันตั้งตัว “เพราะปูของมึงทําใหกูตองตายอยางทุกข
ทรมาน” (พงศกร, 2557ง, หนา 432) 
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การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานฉากและบรรยากาศ 
ฉากและบรรยากาศ เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหผูอานมีความรูสึกคลอยตามและเกิด

จินตนาการถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน พบวา นวนิยายชุดผาของพงศกร ปรากฏการสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานฉาก
และบรรยากาศ 4 ประเภท คือ ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฉากและบรรยากาศท่ี
เนนการรับรูดวยประสาทสัมผัส ฉากและบรรยากาศท่ีเกิดจากความเช่ือ ผูเขียนสรางใหเห็นถึงจินตนาการของผูเขียน
อันเกิดจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความลึกลับของสถานท่ี ผูเขียนสรางใหเห็นถึง
ความอัศจรรยของสถานท่ีท่ีเหนือกาลเวลา ดังน้ี 

1) ฉากและบรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศ ผูเขียนไดสรางฉากและ
บรรยากาศท่ีเนนความแปรปรวนของสภาพอากาศอยางผิดปกติ โดยสรางใหสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติเปนผูมีพลัง
อํานาจลึกลับสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดตามตองการ ดังตัวอยางจาก เรื่องสาปภูษา ผูเขียนไดสรางฉาก
และบรรยากาศท่ีวังเวงท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน ประกอบกับมีลมแรงและอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผิดปกติ มี
ขอความปรากฏดังน้ี 

เสียงสุนัขแถวๆ น้ันตางพรอมใจกันสงเสียงหอนโหยหวน ท้ังท่ีไมมีอะไรผิดปกติ สาย
ลมจากภายนอกกระโชกแรง พัดพาก่ิงไมไปเสียดสีกับชายคาบานเกิดเปนเสียงหวีดหวิว พาให
ทุกผูคนรูสึกถึง ความวังเวงซึ่งเกิดข้ึนโดยกะทันหัน 

บรรยากาศเย็นสบายของยามรติกาลในตอนแรกน้ัน บัดน้ีเปลี่ยนเปนเยือกเย็นจนทุก
คนรูสึกหนาวสั่น ขุมขนตามรางกายลุกชัน (พงศกร, 2556ก, หนา 424) 

2) ฉากและบรรยากาศท่ีเนนการรับรูดวยประสาทสัมผัส ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศท่ีเนน
การรับรูดวยประสาทสัมผัสท้ัง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ท่ีมีตอสิ่งเหนือธรรมชาติอันเกิดจากอํานาจของสิ่งเหนือ
ธรรมชาติท่ีทําใหเกิดความนาหวาดกลัว ดังตัวอยางจาก เรื่องสิเนหาสาหรี ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศอันเกิด
จากอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาต ิซึ่งสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส มีขอความปรากฏดังน้ี 

หากนวลเน้ือแกวเฉลียวใจสักนิด แลวหันกลับมามอง...หรือแคเหลือบตาดูกระจกสอง
หลังสักนิดละก็...เลือดในกายของหญิงสาวอาจจะเย็นเฉียบจนกลายเปนนํ้าแข็งไปก็ได 

เพราะบนก่ิงของแมกโนเลียตนสูงใหญตนหน่ึงน้ัน มีรางของสตรีในชุดสาหรีสีขาวน่ังใช
ขาเก่ียวก่ิงไม หอยสวนศีรษะต่ําลงมา ตําแหนงท่ีครั้งหน่ึงเคยเปนดวงตาน้ันขางหน่ึงกลวงโบ อีก
ขางท่ีมีลูกตาสีขาวทะลักออกมาจากเบาน้ัน...กําลังจองมาทางรถยนตสีดําอยางแนวน่ิง! (พงศกร, 
2556ข, หนา 142) 

3) ฉากและบรรยากาศท่ีเกิดจากความเชื่อ พบวา ผูเขียนสรางใหเห็นถึงจินตนาการของผูเขียน อัน
เกิดจากความเช่ือในพระพุทธศาสนา ดังตัวอยางจาก เรื่องลูกไมลายสนธยา ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศ ท่ี
เกิดจากความเช่ือจากไตรภูมิพระรวง โดยสรางสวนหน่ึงของอุตตรกุรุทวีปตามจินตนาการของผูเขียน มีขอความ
ปรากฏดังน้ี 

มองไปรอบกาย หญิงสาวเห็นทุงหญากวางใหญสุดตา สีเขียวขจีของตนหญา แปลก
กวาสีเขียวท่ี เดือนพัตราเคยเห็น เน่ืองจากมีประกายเหลื่อมรุงระยับอยูในน้ัน ปลายของยอด
หญามีระดับเสมอกัน 

ถัดจากทุงหญาท่ีมีสีสันสวยงามเหมือนแพนหางของนกยูงเปนบึงนํ้าขนาดใหญท่ีมอง
ไมเห็นฝง นํ้าในบึงใสแจวราวแกวผลึก มีดอกบัวหลากสี นานาพันธุบานสลาง ท้ังอุบลชาติ กุมุท
ชาติ สงกลิ่นหอมรวยริน (พงศกร, 2557ค, หนา 128) 

4) ฉากและบรรยากาศท่ีเกิดจากความลึกลับของสถานท่ี ผูเขียนไดสรางฉากและบรรยากาศท่ีเนน
ความลึกลับของสถานท่ีตามจินตนาการของผูเขียน โดยสรางใหเห็นถึงความอัศจรรยของสถานท่ีท่ีเหนือกาลเวลา  
ดังตัวอยางจาก เรื่องลูกไมลายสนธยา โดยผูเขียนไดสรางเสนทางไปสูประตูเช่ือมระหวางอุตตรกุรทุวีปกับชมพูทวีป
ตามจินตนาการของผูเขียน มีขอความปรากฏดังน้ี  

หลังจากเดินจนแทบหมดแรง บันไดลึกลับกวาสองรอยข้ันท่ีทอดดิ่งลงมาจากหองเก็บ
ของก็มาสิ้นสุดท่ีลานรูปครึ่งวงกลมแหงหน่ึง 
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เดือนพัตราขยับขอมือ สายตาเหลือบมองดูนาฬิกา ดวยประสงคจะรูวาจากหองเก็บ
ของมาถึงสุดปลายบันไดใชเวลานานเทาใด แตแลวหลอนก็ตองอาปากคาง ดวยความประหลาด
ใจ เมื่อพบวาเข็มของนาฬิกาหยุดน่ิงไปตั้งแตเมื่อครึ่งช่ัวโมงท่ีแลว 

“อาวยังไงกัน” หญิงสาวเขยาขอมือและพึมพํากับตัวเอง เพ่ิงเปลี่ยนถานนาฬิกาได 
ไมนาน เหตุใดนาฬิกาจึงหยุดเดินไปเสียเฉยๆ (พงศกร, 2557ค, หนา 61) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหการสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผาของพงศกร แสดงใหเห็นถึง
กลวิธีการเขียนเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติของพงศกรไดอยางชัดเจน ตัวบทของนวนิยายชุดผาท้ัง 7 เรื่อง มี  
ความคลายคลึงกัน คือ ในแตละเรื่องจะกลาวถึงผืนผาของแตละประเทศท่ีเช่ือมโยงกับความรกั ความแคนและ ความ
เช่ือเหนือธรรมชาติของผูคนในชาติน้ันๆ ซึ่งแบงผืนผาได 3 ประเภท ไดแก ผืนผาท่ีเก่ียวกับการแตงงาน และความ
ตายของเจาสาว พบ 4 เรื่อง คือ ผาหมสะพักตาดทองของไทยจากเรื่องสาปภูษา ชุดก่ีเพาของจีนจากเรื่องก่ีเพา 
สาหรีของอินเดียจากเรื่องสิเนหาสาหรี ผาตุมของลานนาและลานชางจากเรื่องรอยไหม ผืนผาท่ีเก่ียวกับมนุษยกับ 
สิ่งเหนือธรรมชาติ พบ 2 เรื่อง คือ ชุดกิโมโนของญี่ปุนท่ีทอจากขนนกกระเรียนทองคําจากเรื่องกลกิโมโน และ
ผาลูกไมของอุตรกุรุทวีปซึ่งเปนภพภูมิมนุษยท่ีปรากฏในไตรภูมิพระรวงจากเรื่องลูกไมลายสนธยา และผืนผาท่ี 
เก่ียวโยงกับเหตุการณในประวัติศาสตรในสมยัท่ีกองทัพอังกฤษยกกําลังทหารเขายึดมัณฑะเล คือ ผาลุนตยาของพมา
จากเรื่องเลหลุนตยา ในนวนิยายชุดผาทุกเรื่องผูเขียนไดแทรกความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและความเช่ือ
เหนือธรรมชาติของคนในประเทศท่ีเก่ียวกับผืนผาในนวนิยายแตละเรื่อง  

นวนิยายชุดผาของ พงศกร เปนเรื่องเก่ียวกับผืนผาและวัฒนธรรมของคนในแตละประเทศ โดยทุกเรื่องจะ
สะทอนความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือดั้งเดิมของคนไทยผานตัวละคร ซึ่งตัวละครเอกฝายชายจะเปน
คนในประเทศท่ีเก่ียวของกับผืนผาท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ันๆ ดังน้ี เรื่องก่ีเพาเปนชาวจีนฮองกง เรื่องสาปภูษา
เปนชาวไทย เรื่องสิเนหาสาหรีเปนชาวอินเดีย เรื่องกลกิโมโนเปนชาวญี่ปุน เรื่องเลหลุนตยาเปนชาวพมา เรื่องรอยไหม
เปนชาวลาว และเรื่องลูกไมลายสนธยาเปนมนุษยท่ีมาจากอุตรกุรุทวีป ตามความเช่ือท่ีปรากฏในไตรภูมิพระรวง 
สวนตัวละครเอกฝายหญิงในนวนิยายชุดผาเกือบทุกเรื่องจะเปนชาวไทย มีเพียงเรื่อง เรื่องเลหลุนตยา ท่ีตัวละครเอก
ฝายหญิงเปนชาวพมา และมีตัวละครเอกฝายชายเปนชาวพมาเช้ือสายไทย มีบรรพบุรุษเปนชาวอยุธยาท่ีถูกกวาด
ตอนไปอยูในพมาตั้งแตครั้งเสียกรุงครั้งท่ี 2 แตครอบครัวของเขายังคงสืบทอดความเช่ือดั้งเดิมของชาวไทยตอกันมา 
เห็นไดวาในนวนิยายชุดผาน้ีผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องราวความรักของตัวละครท่ีเปนชาวไทยหรือผูท่ีมีเช้ือสาย
ไทย กับคนตางชาติตางวัฒนธรรมหรือตางภพภูมิ โดยใชผืนผาเปนตัวเช่ือมโยง  

การสรางภาวะเหนือธรรมชาติผานโครงเรื่องน้ันพงศกร มักสรางความขัดแยงท่ีสาเหตุมาจากความรัก  
ความริษยา และความโลภ อันนําไปสู ความอาฆาตพยาบาทขามภพขามชาติ ซึ่งทายท่ีสุดแลวก็คลี่คลายปญหาดวย
การใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา คือ การใหอภัย ทําใหตัวละครท่ีเปนสิ่งเหนือธรรมชาติไดรับการปลดปลอย
ใหพนจากพันธนาการ และไปสูภพภูมิใหมตามกรรมของตนเอง สวนตัวละครเอกก็ไดสมหวังดานความรัก แนวคิด
ดานพระพุทธศาสนาถือเปนแนวคิดสําคัญในการนําเสนอเรื่องเหนือธรรมชาติของพงศกร สอดคลองกับวิระวัลย  
ดีเลิศ (2549, หนา 225) ท่ีกลาวถึง การสรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายของภูเตศวรวา แกนเรื่องสะทอน
สาระสําคัญไวอยางละเอียดและเปนสิ่งท่ีผูเขียนมุงหวังท่ีจะใหแนวคิดเพ่ือใหผูอานนําไปใชประโยชนสูงสุดน่ัน คือ 
ความคิดดานพระพุทธศาสนา เชน หนทางในการดับทุกข การใหอภัยตอกัน การไมยึดติดกับสรรพสิ่งท้ังปวงบนโลกน้ี 
การไมอาฆาตพยาบาทจะไดไมเกิดกรรมตอกันจนเกิดเปนชาติภพตอไปไมมีสิ้นสุด 

นวนิยายชุดผาทุกเรื่องของพงศกร เปนงานเขียนท่ีมีคุณคา เพราะไดนําเสนอแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
โดยผานโครงเรื่อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในนวนิยายเรื่องลูกไมลายสนธยา 
ผูเขียนไดสรางตัวละครท่ีเปนมนุษยจากอุตตรกุรุทวีป ตามความเช่ือทางพุทธศาสนาจากวรรณคดีไทยเรื่องไตรภูมิ
พระรวง และยังสรางฉากและบรรยากาศในภพภูมิดังกลาวจากความเช่ือทางพุทธศาสนาผสมผสานกับจินตนาการได
อยางนาสนใจอีกดวย สอดคลองกับกนกวรรณ คงธนชุณหพร (2554 ,หนา 175-176) ท่ีกลาวถึง นวนิยายท่ี
สอดแทรกแนวคิดพุทธศาสนาของแกวเกาวามีคุณคา แสดงใหเห็นวาการอานบันเทิงคดีทําใหผูอานเรียนรูพระธรรม
คําสอนทางพุทธศาสนาไดอีกวิธีหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน ท่ีมนุษยตองพบกับปญหาตางๆ มากมาย 
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หลักธรรมทางพุทธศาสนายอมเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของผูอาน เปนท่ีพ่ึงทางใจของผูท่ีตองประสบปญหาเหลาน้ัน 
การเรียนหลักธรรมทางพุทธศาสนาผานนวนิยาย ยอมเปนหนทางท่ีทําใหผูอานเพลิดเพลิน และยังทําใหผูอานซึมซับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไดเปนอยางดีอีกดวย   
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ควรจะนําผลการวิเคราะหดานการสรางภาวะเหนือธรรมชาติ ไปใชในการเรียนการสอนในรายวิชาเก่ียวกับ
การอานและการเขียนวรรณกรรม เชน รายวิชาวรรณกรรมปจจุบัน รายวิชาวรรณกรรมกับสังคม เปนตน 
 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรจะมีการศึกษาการแปรรูปนวนิยายชุดผาของพงศกรจากวรรณกรรมสูบทละครโทรทัศน 
2. ควรจะมีการวิเคราะหแนวคิดทางพุทธศาสนาในนวนิยายเหนือธรรมชาติของพงศกร 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษารวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร  2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึกประชาชน จํานวน 15 คน 
สอบถามความคิดเห็นของนักทองเท่ียว จํานวน 396 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในรูปคาความถ่ี คารอยละ 
สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัย พบวา   
1. การรวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา อาหารทองถ่ิน

ของตําบลไตรตรึงษ มี 8 ชนิด ไดแก แกงเขียวหวาน แกงสมมะรุม หมูเค็ม ลาบปลาดุก หมูฝอย นํ้าพริกปลารา นํ้าพริก
มะพราว และนํ้าพริกกําแพงพัง 

2. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเ ที่ยวตออาหารทองถิ่นของตําบลไตรตรึงษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเขามาซื้ออาหารทองถ่ินเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน  
ชวงเวลาเลือกซื้ออาหารทองถ่ิน คือ ชวงเย็น  มีคาใชจายเฉลี่ยตอมื้อ 100 – 149 บาท  มีความตองการท่ีจะเลือกซื้อ 
แกงเขียวหวานไกมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อคือ รสชาติ  เดินทางมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวนอาหาร
ท่ีซื้อในแตละครั้ง คือ 3 อยาง รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารทองถ่ินจากเพ่ือน โดยมีความคาดหวังในการซื้อ 
แตละครั้งคือ ความคุมคา ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อแตละครัง้ คือ คนรัก และตองการใหรานจําหนายอาหาร 
มีจุดขายดานรสชาติมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: อาหารทองถ่ิน / การทองเท่ียว / พฤติกรรมการบริโภค / ตําบลไตรตรึงษ 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to compile local food of Tri-Trung Sub-district, 
Kamphaegphet province, 2) to study the consumption behaviours of the tourists to wards local 
food of Tri-Trung Sub-district, Kamphaengphet province. Data were collected by the means 
of in-depth interview of 15 people and questioning the opinions of 396 tourists. The data were 
analyzed using frequency, percenttage, standard deviation, and content analysis. 

The findings were as follows: 
1) Local food collected from Tri-Trung Sub-district, Muang District, Kamphaengphet 

province consists of 8 kinds: Green curry, Moringa sour curry, Salted pork, Spicy minced catfish 
salad, Shredded pork, Fermented fish spicy dip, Coconut spicy dip, and Very spicy chili dip (Nampik 
Kamphaengpang). 

2) Consumption behaviours of the tourists towards local food of Tri-Trung Sub-district, 
Muang District, Kamphaengphet province revealed that most of the tourists bought local food for 
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their daily meals in the evening, each of whom spent 100-149 bath per meal. Chicken green curry 
was bought the most due to its taste. The tourists came to buy local food twice a week, and 
bought three kinds of meals each time. They got local food information from friends, and they 
expected to have valuable food every time they bought. Those who joined making a decision on 
buying food were their lovers. The unique selling point of the shop needed the most was a taste. 
Keyword: Local food / Tourism / Consumption behavior / Tri-Trung Sub district 
 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหน่ึงของการคาบริการรวมของประเทศแลวยังเปนอุตสาหกรรมท่ี
กอใหเกิดธุรกิจเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก และ
การคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการลงทุนการจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถ่ิน โดยในแตละป
สามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางประเทศปละหลายแสนลานบาท รวมท้ังสรางกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนับแสนลานบาทเชนเดียวกัน ขณะเดียวกัน ธุรกิจการทองเท่ียว
กอใหเกิดการจางงานกวา 2 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 6-7 ของแรงงานท้ังระบบ รวมท้ังยังชวยกระจายรายไดและ
การจางงานไปสูชนบท ตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ (แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ังศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม ประเพณี 
ปฏิมากรรม ภาษาไทย งานประดิษฐ จิตรกรรม อาหาร สถาปตยกรรม เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิต
ของมนุษยตั้งแตในสมัยอดีตจนถึงปจจบัุน กอใหเกิดวิถีชีวิต ขนบธรมเนียม ประเพณี ความเช่ือตางๆ ของกลุมชนท่ี
ไดรวมตัวกันเปนกลุมกอนและสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน สะทอนให
เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสรางข้ึนซึ่งในกลุมชนหรือทองถ่ินน้ันๆ จะมีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเปนของตนเอง
แตกตางกันไป ความแตกตางเหลาน้ีจะเปนตัวกําหนดวัฒนธรรมของแตละกลุมชน อาทิ อาหาร ประเพณี 
ศิลปหัตถกรรม เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับ การสรางโบราณสถานวัตถุตางๆ เปนตน โดยเฉพาะวัฒนธรรม
อาหารท่ีมีในแตละทองถ่ิน จังหวัดก็แตกตางกันดวย 

“อาหาร” เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ และเก่ียวของผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษยมาตั้งแตอดีต เรื่อยมาจนกระท่ัง
ปจจุบัน และในอนาคต เพราะ “อาหารเปนสิ่งท่ีขาดไมได” ท้ังในแงของความตองการพ้ืนฐานทางรางกาย การสราง
การเจริญเติบโต และใหพลังงาน อาหารน้ันถูกมองวาเปนองคประกอบของการทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว ตาม
รานอาหาร โรงแรม รีสอรทเทาน้ัน ในป ค.ศ. 1990 แตในปจจุบันอาหารถูกมองวามีความสําคัญตอการเปนตัวแทนท่ี
จะนําเสนอสังคม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมน้ัน (Hall & Sharples, 2003) ซึ่งสะทอนวัฒนธรรม
ทองถ่ินท้ังอดีต และปจจุบัน Boniface (2003) ไดกลาววาการทองเท่ียวทางอาหารน้ันเปนประสบการณท่ีสามารถ
สัมผัสได การทองเท่ียวทางอาหารไมใชสิ่งใหมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว
ตางๆ ไดหยิบยกเรื่องอาหาร มาเพ่ือเปนหัวขอหลักในการเนนศึกษา เน่ืองจากเห็นถึงความสําคัญมากยิ่งข้ึน  
การทองเท่ียวทางอาหารมีอิทธิพลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ โดยไดรับความสนใจ 
เน่ืองจาก 1) ปจจุบันสังคมโลกไดใหความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 2) มีการเกิดของแหลงสถานท่ี
รับประทานอาหารท่ีแปลกใหมและหลากหลาย 3) การสงเสริมการตลาดท่ีใชเรื่องอาหารเปนสิ่งดึงดูดเปนแนวทาง
ใหมท่ีสามารถสรางความนิยมใหแกนักทองเท่ียวได 4) การสรางประสบการณมากกวาการรับประทานอาหารในบาน 
เปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบหน่ึงของนักทองเท่ียว และ 5) อาหารทําใหนักทองเท่ียวรูสึกและสัมผัสแหลง
ทองเท่ียวน้ันอยางเชิงลึก หรือเรียกไดวา Sense of place (Hall & Sharples, 2003) เปนเอกลักษณของแหลง
ทองเท่ียวน้ันๆ แมวาในสมัยปจจุบันน้ีอาหารในแหลงตางๆ ไดรับอิทธิพลจากท่ีอ่ืนๆ มากมายจนทําใหยากท่ีจะแยก
ลักษณะของอาหารไปตามเกณฑภูมิศาสตร ลักษณะอากาศ หรือประวัติศาสตร แตถือเปนวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา และปจจัยภายนอก รูปแบบของการทองเท่ียวในโลกยุคปจจุบันท่ีกําลังไดรับความนิยมอยางสูง คือ 
การทองเท่ียวเชิงอาหาร ซึ่งหมายถึงการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีเกิดจากแรงจูงใจท่ีจะไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีมี
เอกลักษณดานอาหาร หรือเก่ียวของกับการผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร รานอาหาร หรือแหลงทองเท่ียวเฉพาะเรื่อง
อาหาร (Hall & Mitchell, 2005) 
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จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองเกาและมีประวัติศาสตรท่ีกลาวถึงกันมาชานาน โดยกลาวถึงกําแพงเพชรวา
เปนเมืองหนาดานของสุโขทัย ซึ่งมีฐานะเปนเมืองลูกหลวง เดิมเรียกวา “เมืองชากังราว” และมีเมืองโบราณบริเวณ
ลุมแมนํ้าปงซึ่งมีการคนพบและยังพอมีหลักฐานยืนยันไดวาเปนเมืองเกาแกมาอยางชานาน คือ เมืองแปบ เมืองเทพนคร 
เมืองพาน เมืองคณฑี เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองพังคา เมืองโกสัมพี เมืองรอ เมืองแสนตอ เมืองพงซังซา 
บานคลองเมือง เมืองไตรตรึงษ ซึ่งลวนแลวแตตั้งอยูในอาณาเขตจังหวัดกําแพงเพชรทั้งสิ้น ตําบลไตรตรึงษเปน
ชุมชนโบราณแหงหน่ึงในพ้ืนท่ีลุมแมนํ้าปงตอนลางในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไดมีการเลือกทําเลท่ีอยูอาศัยบรเิวณ
ริมแมนํ้า หลักฐานตางๆ ท่ีคนพบท้ังโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทําใหทราบวาพ้ืนท่ีน้ีมีผูคนอยูอาศัยมาแลวตั้งแต
สมัยทวารวดีและมีพัฒนาการตอมาจนถึงสมัยอยธุยา โดยมีบทบาทในการเปนชุมชนท่ีตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมสมยั
โบราณ ในอดีตน้ันเปนจุดเช่ือมตอระหวางหัวเมืองทางภาคเหนือซึ่งก็คือดินแดนลานนาและแควนสุโขทัยกับ
บานเมืองโบราณในท่ีราบลุมแมนํ้าเจาพระยา ดินแดนตอนในทางภาคเหนือเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันสําคัญ 
ซึ่งสวนใหญเปนผลผลิตท่ีไดจากปา นอกจากน้ีบานเมืองในเขตแควนสุโขทัยยังเปนท่ีตั้งของแหลงผลิตเครื่องสังคโลก
ซึ่งเปนสินคาสําคัญของอาณาจักรอยุธยา ทรัพยากรเหลาน้ีเปนท่ีตองการของผูคนในดินแดนโพนทะเล ดวยเหตุน้ีจึง
ทําใหแมนํ้าไดถูกใชเปนเสนทางลําเลียงขนถายสินคาจากหัวเมืองภาคเหนือลงมาสูเมืองทาในลุมนํ้าเจาพระยา 
หลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวาเมืองไตรตรึงษเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในเสนทางคมนาคมสมัยโบราณ มีการติดตอ
แลกเปลี่ยนกับชุมชนหรือบานเมืองอ่ืนๆ คือการคนพบวัตถุท่ีเปนของตางถ่ินท่ีมิไดมีแหลงผลิตข้ึนภายในชุมชน อาทิ 
ลูกปดหิน ลูกปดแกว ตะเกียงดินเผา อันเปนเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีพบอยูท่ัวไป
ในภาคกลาง เครื่องปนดินเผาท่ีผลิตจากแหลงเตาลานนา รวมท้ังเครื่องปนดินเผาท่ีผลิตในประเทศจีน เปนตน 
(พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร, 2560) 

อน่ึงนอกจากน้ี ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เปนตําบลหน่ึงท่ีมีอาหารทองถ่ินท่ี 
โดดเดนและมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย และกระบวนการประกอบอาหารท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวสืบทอดกันมาจาก
รุนสูรุน อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ มีความนาสนใจท่ีหลากหลาย เชน แกงบวน ลาบปลา แกงสมมะรุม 
นํ้าพริกมะพราว นํ้าพริกกําแพงพัง เปนตน จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอาหารทองถ่ิน
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีมีความนาสนใจ เพ่ือใหทราบถึง
องคประกอบสําคัญของอาหารทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว และพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตอ
อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน ผูประกอบการเพ่ือสงเสริมจัดทําการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของ ตําบลไตรตรึงษ 
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
1. มุงรวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประเภทอาหารคาว   
2. มุงศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร 
ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
1. ประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 15 คนกําหนดผูใหขอมูล

แบบเจาะจง  



453 
 

2. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในป 2558  
จํานวน 36,000 คน (องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ, 2558) กําหนดขนาดผูใหขอมูลโดยใชสูตรของ
ทารา ยามาเน ไดจํานวนผูใหขอมูล 396 คน 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีท่ีใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แหลงขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยแหลงขอมูลดังน้ี 
1. ประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 15 คน กําหนดขนาดของ

ผูใหขอมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง ซึ่งเปนผูท่ีมีถ่ินฐานอาศัยอยูในตําบลไตรตรึงษ 
ไมนอยกวา 3 ป ซึ่งเปนผูใหขอมูลเก่ียวกับอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

2. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในป 2558 
จํานวน 36,000 คน (องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ, 2558) กําหนดขนาดผูใหขอมูลโดยใชสูตรของทารา 
ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางรอยละ 5 ไดขนาดผูให
ขอมูลจํานวน 396 คน (Yamane, 1973, p. 725 อางถึงใน เพชรา บุดสีทา, 2549, หนา 153) และใชการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ (เพชรา บุดสีทา, 2549, หนา 145) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณเชิงลึก ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาหารทองถิ่นของตําบลไตรตรึงษ 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร   
2. แบบสอบถาม ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหาร

ทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว เปนแบบกําหนดใหเลือกตอบ (Check-List) จํานวน 5 ขอ 

โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร เปนแบบกําหนดใหเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ 
การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
คณะผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือตามลําดับ ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวเก่ียวกับอาหารทองถ่ิน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักทองเท่ียว 
2. ศึกษาหลักการสรางประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม 
3. สรางประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม 
4. สงประเด็นการสัมภาษณเชิงล ึก และแบบสอบถามใหผู เ ชี ่ยวชาญดานการวิจ ัยและการ

ทองเท่ียว จํานวน 3 ทานตรวจพิจารณาความเท่ียงตรง (Validity) และความเปนปรนัย (Objective) ไดแก 
1) ดร.วาสนา ศรีจํารูญโชติ ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2) อาจารยการันต เจริญสุวรรณ ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3) อาจารยเยาวนาถ บางศรี ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยคัดเลือกคัดเลือกขอท่ีมี
คา IOC ≥  0.5 ข้ึนไป พรอมท้ังปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ สําหรับขอท่ีใชไดมีคา 
IOC ระหวาง 0.8 - 1.0 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับตําบลไตรตรึงษ คือ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน นําขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามมาคํานวณคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีของครอนบัค (Cronbach) ไดแก คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ซึ่ง
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ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.85 และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพ่ือใชในการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทองถ่ินของนักทองเท่ียว 

การเก็บรวบรวมขอมูล   
คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
1. นักวิจัยลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือสํารวจขอมูลเบ้ืองตน 
2. ประสานงานกับประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือขอสัมภาษณ

เก่ียวกับอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ พรอมนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี 
3. ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกประชาชน จํานวน 15 คน โดยใชผูชวยในการบันทึกขอมูล จํานวน 2 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ธันวาคม 2559 
4. สอบถามนักทองเท่ียวจํานวน 396 คน เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทองถ่ินตําบลไตรตรึงษ 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชผูชวยนักวิจัยจํานวน 10 คนในการเก็บรวบรวมขอมูล ชวงเดือน 
ธันวาคม 2559  –  กุมภาพันธ 2560 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมได คณะผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนนําไปวิเคราะห หลังจากน้ันจะทํา

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปของคาความถี่ (Frequency) 
คารอยละ (Percent) และใชการบรรยายประกอบคําอธิบายผลของขอมูลจากตาราง สวนขอมูลเชิงคุณภาพจะทํา
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การรวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา อาหารทองถ่ิน
ของตําบลไตรตรึงษ มี 8 ชนิด ไดแก แกงเขียวหวาน แกงสมมะรุม หมูเค็ม ลาบปลาดุก หมูฝอย นํ้าพริกปลารา นํ้าพริก
มะพราว และนํ้าพริกกําแพงพัง 

2. การศึกษาศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

1) ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 
31-40 ป รองลงมามีชวงอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญ คือ มัธยมศึกษา รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี 
อาชีพสวนใหญของนักทองเท่ียว คือ นักเรียน/นักศึกษา รองลง คือ อาชีพเกษตรกร ตามลําดับ 

2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเขามาซื้ออาหารทองถ่ินเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน  
ชวงเวลาเลือกซื้ออาหารทองถ่ิน คือ ชวงเย็น  มีคาใชจายเฉลี่ยตอมื้อ 100 – 149 บาท   มีความตองการท่ีจะเลือก
ซื้อแกงเขียวหวานไกมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อคือ รสชาติ  เดินทางมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน
อาหารท่ีซื้อในแตละครั้ง คือ 3 อยาง รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารทองถ่ินจากเพ่ือน โดยมีความคาดหวังในการ
ซื้อแตละครั้งคือ ความคุมคา ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อแตละครั้ง คือ คนรัก และตองการใหรานจําหนาย
อาหารมีจุดขายดานรสชาติมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาอาหารทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงค 2 ขอ ไดแก 1) เพื่อศึกษารวบรวมอาหารทองถิ่นของตําบลไตรตรึงษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบล
ไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีการรวบรวมขอมูลปฐมภมูิจาก 1. ประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลไตรตรงึษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 15 คน กําหนดผูใหขอมูลแบบเจาะจง 2. นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวในตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในป 2558  จํานวน 36,000 คน (องคการบริหารสวน
ตําบลไตรตรึงษ, 2558) กําหนดขนาดผูใหขอมูลโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดจํานวนผูใหขอมูล 396 คน มี
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคในประเด็นท่ีสําคัญ 2 ขอ ไดดังตอไปน้ี 
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วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษารวบรวมอาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
จากการศึกษาพบวา อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ มี 8 ชนิด ไดแก แกงเขียวหวาน แกงสมมะรุม หมูเค็ม 
ลาบปลาดุก  หมูฝอย  นํ้าพริกปลารา  นํ้าพริกมะพราว  และนํ้าพริกกําแพงพัง  

ขอคนพบดังกลาว คณะผูวิจัยมีความเห็นวา หากพิจารณาจากลักษณะของพ้ืนท่ีในทองถ่ินตําบลอ่ืนๆ ในจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดขางเคียงในแถบภาคเหนือตอนลางน้ัน จะพบวามีความคลายคลึงกันในปจจัยตางๆ ท้ังสภาพ
ภูมิประเทศ แหลงทรัพยากรและกลุมคนท่ีอยูอาศัย ทําใหมีวิธีการใชประโยชนเชิงอาหารจากทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ิน
คลายคลึงกัน การใชประโยชนจากวัตถุดิบท่ีนํามาประกอบอาหารชนิดเดียวกัน อาจจะแตกตางกันในรายละเอียด 
เชน การเตรียมวัตถุดิบหรือเครื่องปรุง  จึงอาจจะกลาวอนุมานไดวา ในพ้ืนท่ีตําบลไตรตรึงษ และตําบลอ่ืนๆ ใน
จังหวัดกําแพงเพชร อีกท้ังจังหวัดใกลเคียงแถบภาคเหนือตอนลางน้ันมีรูปแบบวัฒนธรรมอาหารชุดเดียวกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอบเชย วงศทอง (2542) ท่ีกลาววา ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลใหการบริโภคอาหาร
ในทองถ่ินตางกัน ไดแก สภาพทางภูมิศาสตร บริเวณท่ีคนอาศัยอยูจะเปนสิ่งท่ีกําหนดอาหารหลักท่ีจะบริโภค 
นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ฤดูกาล เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ศาสนาและเทคโนโลยี ลวน
เก่ียวของกับการบริโภคอาหารทองถ่ินดวยเสมอ และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของอังคณา มหายศนันท 
(2542) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางพืชอาหารและการใชประโยชนของชาวลัวะในจังหวัดนาน ท่ีพบวา 
พืชอาหารท่ีพบในหมูบานเตยกลาง มีแหลงท่ีมาจากพืชในปา พืชปลูกในไรหมุนเวียน และพืชในสวนครัว แหลงพืช
อาหารหมูบานมีความหลากหลายเชนน้ีทําใหชาวลัวะมีอาหารอยางพอเพียง และพ่ึงพาอาหารจากภายนอกหมูบาน
นอยมาก 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวตออาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรงึษ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเขามาซื้ออาหารทองถ่ินเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน  
ชวงเวลาเลือกซื้ออาหารทองถ่ิน คือ ชวงเย็น  มีคาใชจายเฉลี่ยตอมื้อ 100 – 149 บาท  มีความตองการท่ีจะเลือกซื้อแกง
เขียวหวานไกมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อคือ รสชาติ  เดินทางมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวนอาหารท่ีซื้อ
ในแตละครั้ง คือ 3 อยาง รับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารทองถ่ินจากเพ่ือน โดยมีความคาดหวังในการซื้อแตละ
ครั้งคือ ความคุมคา ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อแตละครั้ง คือ คนรัก และตองการใหรานจําหนายอาหารมีจุด
ขายดานรสชาติมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ ความหมายของผลิตภัณฑ (Product) ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ซึ่งกลาว
ไววา ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ มีสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ดังน้ี 1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ 
(Product Differentiation) คือ มีความสามารถออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดมากท่ีสุด 2) ความแตกตางดานการบริการ (Service Differentiation) เปนการสรางความแตกตางกัน
ดานการบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 3) ความแตกตางกันดานบุคลากร (Personnel Differentiation) จาก
ผลการวิจัยทําใหเห็นวา อาหารทองถ่ินของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรสามารถสรางความ
แตกตางในดานผลิตภัณฑในดานรสชาติอาหาร ดานราคา (Price) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ราคาอาหาร
พื้นบานของตําบลไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร มีกลยุทธในการตั้งราคาขายที่ดีและเหมาะสม ซึ่งสอดคลอง
กับกลยุทธดานราคาท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) กลาววาตองคํานึงถึง 1)การยอมรับของลูกคาในมูลคา
ของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน 2) ตนทุนสินคา และคาใชจายท่ีเก่ียวของ วามีความเหมาะสมในการ
กําหนดราคา 3) การแขงขัน วาคูแขงมีการกําหนดราคาเปนเชนไร 4) ปจจัยอ่ืนๆ เชน คานิยม แฟช่ัน เปนตน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของธนวัฒน คงทอง (2555) ไดศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อนํ้าพริกพรอมบริโภค พบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกในแตละปจจัยหลกั
ปรากฏผลดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ รสชาตินํ้าพริกอรอย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานการ
สงเสริมทางการตลาด  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัดกําแพงเพชร  องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร และองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ เปนตน 
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ควรนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการวางแผนสงเสริมและสนับสนุนอาหารทองถ่ินตําบลไตรตรึงษในการสนับสนุนการ
ทองเท่ียวตอไป 

2. ประชาชนทองถ่ินในตําบลไตรตรึงษ  ควรนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาอาหารทองถ่ิน เพ่ือทําให
อาหารทองถ่ินเปนท่ีตองการของนักทองเท่ียวมากข้ึน สงผลดีตอการสรางงานและรายไดของประชาชนตอไป 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาวิจัยอาหารทองถ่ิน ตําบล อําเภออ่ืนๆ ในจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีเอกลักษณของอาหาร

และมีการใชประโยชนจากอาหารอยูในปจจุบัน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  
2. ควรศึกษาภูมิปญญาอาหารทองถ่ินท่ีมุงการใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ เชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ เพ่ือเปนสื่อกลางท่ีเช่ือมโยงตอการพัฒนาประเทศสูอาเซียน เปนตน 
3. ควรศึกษาอาหารทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร และพ้ืนท่ีใกลเคียงในมิติตางๆ ท่ีหลากหลายและ

เช่ือมโยงกับการบวนการจัดการของภาครัฐ เชน ดานผลิตภัณฑมาตรฐานชุมชน เปนตน 
4. ควรศึกษาวิธีการเก็บรักษาและสรางบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินของจังหวัด

กําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยจําแนกตาม
ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ปการศึกษา 2559 รวมท้ังสิ้น 322 คน โดยใชตาราง
ของ Krejcie and Morgan และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 
และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหสถิติทดสอบ  
t-test Independent ซึ่งผลการศึกษาวิจัย พบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และผล
การเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
คําสําคัญ: บทบาท / ผูบริหารสถานศึกษา / วัฒนธรรมองคกร / เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 

Abstract 
 The research of this study were to 1) study the role of school administrators to construct   
organization culture under KamphaengPhet primary educational service area office 2 and 2) 
compare the role of school administrators to construct organization culture under KamphaengPhet 
primary educational service area office 2 as perceived by school administrators and teachers. The 
sample group was 322 educational administrators and teachers, sampled by using Krejcie and 
Morgan’s table stratifies random sampling. The data collecting instrument was a 5 rating scale 
questionnaire. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test 
Independent. The research results showed that 1) the role of school administrators to construct   
organization culture under KamphaengPhet primary educational service area office 2 was at a high 
level. 2) Comparisons of the school administrators and teachers perception toward study the role 
of school administrators to construct   organization culture under KamphaengPhet primary 
educational service area office 2, there were no significant differences.  
Keywords: role / school administrators / organization culture / KamphaengPhet Primary Educational 
Service Area Office 2  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วัฒนธรรมองคกร คือ วิถีชีวิตของคนกลุมใดกลุมหน่ึงท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งจะกลายเปนนิสัยและ
ความเคยชิน และกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ คานิยม รวมท้ังภาษาวัตถุสิ่งของ
ตางๆ วัฒนธรรมทําใหคนรวมตัวกันเปนสังคม มีการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูป
จริยธรรม ตลอดจนคานิยมท่ีใชในการตัดสนิใจหรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองคกรถือเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหการ
ดําเนินงานขององคกรกาวหนาและสงผลใหองคกรไดรับความเช่ือถือจากสังคม ดังน้ันองคกรทุกประเภทจึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองนําจริยธรรมมาใชในการบริหารและแกไขปญหาองคกรอยางถูกวิธีเพ่ือใหไดรับความเช่ือถือ มี
ภาพพจนท่ีดี อันนํามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศและความกาวหนาในระยะยาวขององคกร (ตะวัน สาดแสง, 2552, หนา 
11) 
 โรงเรียนเปนองคกรหน่ึงในสังคมซึ่งมีวัฒนธรรมเปนของตัวเอง วัฒนธรรมโรงเรียนมีสวนเก่ียวของของ
บุคลากรทุกระดับ ซึ่งสะทอนออกมาไดหลายทางคือ วัตถุประสงคของโรงเรียน การมอบอํานาจ การตัดสินใจ 
ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ความไววางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ ความเอ้ืออาทร ความซื่อสัตยสุจริต 
ความหลากหลายของบุคลากร ทําใหเกิดความแข็งแกรงทางวัฒนธรรมของโรงเรียน อาทิ ครูมีความรับผิดชอบ 
กระตือรือรนสามารถบังคับตนเองและตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนของเด็ก ครูเปนครอบครัวเดียวกัน ยอมรับ 
เคารพ และเอ้ืออาทรตอกัน (Peterson, 1978, p.56) ดังน้ัน วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนดูไดจากพฤติกรรมการ
เรียนการสอนของครูอาจารยและนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครูเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะสงผลตอการเรียนการ
สอนโดยตรง และเปนตัวบงช้ีคุณภาพวัฒนธรรมภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน ซึ่งในโรงเรียนน้ันวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธทางบวกกับโรงเรียน และสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน โรงเรียนเปนองคกรท่ีประกอบดวย
บุคลากรท่ีสําคัญ ไดแก ผูบริหาร ครูอาจารย และเจาหนาท่ีตางๆ ซึ่งแตละคนจะมีแนวความคิด คานิยม ความเช่ือ 
และพฤติกรรมปฏิบัติท่ีติดตัวมาแตกตางกันไปตามลกัษณะของสังคมท่ีตนเองดําเนินชีวิตอยูและเมื่อบุคลากรดังกลาว
ไดเขามาอยูรวมกันในโรงเรียน ทุกคนจะหลอหลอมความคิด คานิยมความเช่ือ และปฏิบัติพฤติกรรมใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบัติเปนแนวเดียวกันเปนเวลานาน จนกลายเปนวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีมีผลตอ
การบริหารงานภายในโรงเรียน ถาผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจในวัฒนธรรมโรงเรียนแลว สามารถนํามาใช
ประโยชนใหเหมาะสมกับบุคลากร ชุมชน และสภาพแวดลอมของโรงเรียนไดแลวการบริหารงานภายในโรงเรียนจะ
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการบริหารน้ี จะมีมากแมแตการตัดสินใจและการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล จะตองอยูในระเบียบขอบังคับหรือการจัดการในองคกรก็ตาม ถาหากระเบียบหรือขอบังคับท่ีใชอยู
ขัดกับวัฒนธรรมของบุคคลน้ันแลว บุคคลน้ันก็จะพยายามหลีกเลี่ยงกฎเกณฑใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ทําให
ระเบียบกฎเกณฑเปนอยางหน่ึง แตแนวการปฏิบัติเปนไปอีกอยางหน่ึง กลาวไดวาวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการบริหาร
งานในโรงเรียนหรือวัฒนธรรมมีผลกระทบตอการบริหาร (วิไลวรรณ มีแหยม, 2551, หนา 30-32) สอดคลองกับ
งานวิจัยของจิรวัฒน กลึงกลางดอน (2557, หนา 15) ซึ่งพบวา วัฒนธรรมมีสวนสําคัญในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
หลายประการ ไดแก งานวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน งานนิเทศภายใน งานวัดผลและประเมนิผล งานโรงเรียน
กับชุมชน ท้ังน้ีหากผูบริหารเขาใจและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนเปนอยางดีแลวจะสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมกับบุคลากร และสอดคลองกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน การบริหารงานในโรงเรียนจะ
เปนไปดวยความราบรื่นบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการตางๆ ทําใหการบริหารจัดการศึกษา
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

ดังน้ัน ผูบริหารควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองคกรท่ี
เปนอยู และประเมินความเหมาะสมหรือคุณคาท่ีมีตอองคกร เพ่ือจะไดสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนไปในแนวทางท่ี
เหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร อยางเชนท่ีสายการบินเซาทเวสตแอรไลน ผูบริหารระดับสูงคือ เฮิรบ เคลลี่เฮอร 
ประธานบริหารเซาทเวสตแอรไลน ไดสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข ความสนุก จนคน
ในเซาทเวสตทาทายวา แมบริษัทอ่ืนจะลอกเลียนสูตรการทําธุรกิจของเซาทเวสตได แตอาจไมประสบความสําเร็จ
เทากับเซาทเวสต เพราะวัฒนธรรมองคกรน้ันแตกตางกันไป ไมอาจลอกเลียนแบบวัฒนธรรมการทํางานของ 
เซาทเวสตได (ตะวัน สาดแสง, 2552, หนา 95) 

จากเหตุผลท่ีกลาวขางตน การท่ีวัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรใน
โรงเรียน และมีผลกระทบตอการบริหารงานในโรงเรียนเปนอยางมาก ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของผูบริหาร
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สถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาของหนวยงาน เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บทบาทและ
หนาท่ีใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผูบริหารและคณะครู และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปนแบบอยางในการ
ปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 190 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน และครูผูสอน จํานวน 272 คน รวมท้ังสิ้น 322 คน โดยใชตาราง
ของ Krejcie and Morgan และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (ประกรณ ประจัญบาน, 2552, หนา 118) เครื่องมือท่ีใช
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับ
ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนท่ี 2 เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 สรุปผลไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
ผูบริหารสถานศึกษา 50 15.53 

ครูผูสอน 272 84.47 

รวม 322 100.00 

ผลการวิเคราะห พบวา เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 50 คน โดยคิดเปนรอยละ 15.53 และเปน
ครูผูสอนจํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 84.47 

 
2. ผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ไดผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมและจําแนกรายดาน 

ดาน วัฒนธรรมองคกร 
N = 322 ระดับการ

ปฏิบัติ 𝒙𝒙� S.D. 

1. ความมุงประสงคของโรงเรยีน 4.22 0.42 มาก 
2. การมอบอํานาจ 4.09 0.54 มาก 
3. การตัดสินใจ 4.27 0.55 มาก 
4. ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา 4.17 0.44 มาก 
5. ความไววางใจ 4.12 0.48 มาก 
6. ความมีคณุภาพ 4.18 0.52 มาก 
7. การยอมรับ 4.34 0.42 มาก 
8. ความเอ้ืออาทร 4.33 0.39 มาก 
9. ความซื่อสัตย 4.18 0.40 มาก 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.29 0.41 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.31 มาก 

ผลการวิเคราะห พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกรมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการยอมรับ (�̅�𝑥 = 4.34) สวนดานท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอบทบาทหนาท่ี

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกรมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการมอบอํานาจ (�̅�𝑥 = 4.09) 
 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอน ไดผล
การเปรียบเทียบดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สรางวัฒนธรรมองคกร 

ผูบริหาร 
(n=50) 

ครูผูสอน 
(n=272) 

 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. t p 

1. ความมุงประสงคของโรงเรียน 4.74 0.44 4.13 0.57 11.01 .93 
2. การมอบอํานาจ 4.71 0.45 3.97 0.70 10.28 .33 
3. การตัดสินใจ 4.81 0.39 4.17 0.71 12.18** .00 
4. ความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร 4.82 0.39 4.05 0.65 14.56 .89 
5. ความไววางใจ 4.84 0.37 3.98 0.56 15.34 .63 
6. ความมีคุณภาพ 4.87 0.33 4.05 0.62 16.83** .00 
7. การยอมรับ 4.82 0.38 4.24 0.59 10.11** .04 
8. ความเอ้ืออาทร 4.82 0.38 4.24 0.60 11.16 .17 
9. ความซื่อสัตย 4.79 0.41 4.07 0.50 15.13 .15 
10. ความหลากหลายของบุคลากร 4.93 0.25 4.17 0.50 24.26** .00 

รวมเฉลี่ย 4.82 0.15 4.11 0.18 26.85 .51 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานการตัดสินใจ ดานความมีคุณภาพ ดานความเอ้ืออาทร และดานความหลากหลายของบุคลากรมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานอ่ืนๆ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีประเด็นในการอภิปรายผลดังน้ี 

1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารทําใหผูรวมงาน
มีความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความรูสึกเปนเจาของ มีความผูกพันและไดรับการยอมรับ การไววางใจจาก
ผูบริหาร สอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมองคกรของวันชัย มีชาติ (2550, หนา 279) กลาววา หนวยงานท่ีประสบ
ความสําเร็จจะมีวัฒนธรรมท่ีแข็งแกรงและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งสมาชิกในองคกรถือวาตนเองเปนสวนหน่ึงของ
เปาหมายองคกรและพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ความมุงประสงคของโรงเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหาร
มีการช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจความมุงประสงคของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรท่ีจะนํามาประยุกตใชในสถานศึกษาของสุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา 220-
225) ท่ีกลาววาผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีเวลาในการอภิปรายหรือพูดคุยกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
ในเรื่องเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานศึกษาและการดํารงสถานศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน 
สารรัตนะ (2552, หนา 121) ท่ีไดกลาววาความสําคัญของความมุงประสงคของโรงเรียนวาเปนตัวการท่ีจะนําไปสู
การกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามความเหมาะสม และตัวช้ีนําองคกร
เปนหลักชัยท่ีจะทําใหทุกคนมีเหตุผล มีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มักรวมแรงรวมใจกันท่ีจะปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบังเกิดผลตามความมุงประสงคของโรงเรียน 

2) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครู
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ในฐานะท่ีตนเองเปนกําลังสําคัญสวนหน่ึงของโรงเรียน ครูเห็นความสําคัญของเพ่ือน
รวมงาน และรูสึกวาทุกคนเปนเจาของโรงเรียนรวมกันและครูในโรงเรียนใหการชวยเหลือ และรวมพัฒนาโรงเรียน
ดวยความเต็มใจ เปนตน นงลักษณ เรือนทอง (2550, หนา 77) ไดกลาววาในการปฏิบัติงานควรยึดถือโรงเรียนเปน
หลัก โดยถือวาครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงควรใหความชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูสึกเปนเจาของ มีความผูกพัน รูจักรับผิดชอบชวยเหลือ และพัฒนาโรงเรียนรวมกันใหมากท่ีสุด ความรูสึกเปน
สวนหน่ึงของโรงเรียนจึงเก่ียวของกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันผูบริหารซึ่งรับผิดชอบในโรงเรียน
จะตองสํารวจขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานเสมอ และควรตระหนักวา การสรางความผูกพันและความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน จะชวยสงเสริมความกาวหนา และทําใหเขามีความรูสึกวาเปนบุคคลสําคัญของโรงเรียน 

3) ความไววางใจ โดยภาพรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากโรงเรียนไดเปดโอกาสให
ครูปฏิบัติงานตามวุฒิ หรือความถนัด ความสนใจ และความตองการเพ่ือใหเกิดผลดีแกโรงเรียน โรงเรียนมีความ
เช่ือมั่นในความสามารถ และศักยภาพของครู โดยการมอบความไววางใจในการปฏิบัติงานตางๆ และโรงเรียนมีความ
เช่ือมั่น และไววางใจในทีมงานการพัฒนา การศึกษาตามแผนกลยุทธโรงเรียนจากทุกฝายท่ีโรงเรียนกําหนด เปนตน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของออยทิพย สุทธิเทพ (2554, หนา 79) ท่ีไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีการปฏิบัติในระดับมากทุกดานและท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การยอมรับ การมอบอํานาจ
และความไววางใจ และเมื่อพิจารณาการสงเสริมในระดับนอยท่ีสุดพบวายังมีผูบริหารบางคนท่ียังมีความเช่ือวา
บุคลากรจะปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดผลดีกับโรงเรียน อยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็น
อ่ืนๆ ซึ่งในการบริหารงานผูบริการนอกจากจะเช่ือมั่นในตนเองแลวควรจะมีความเช่ือมั่นในความสามารถของผูอ่ืน 
และใหความไววางใจกับผูรวมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีความภูมิใจในตนเอง และพรอมท่ีจะรวมมือในการพัฒนาองคกร 
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4) ความมีคุณภาพ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครูปฏิบัติการสอนอยาง
เต็มความสามารถ เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ครูใหความสําคัญกับวิสัยทัศนของ
โรงเรียน และสอนใหนักเรียนเปนไปตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมการสราง
บรรยากาศความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนงลักษณ เรือนทอง (2550, หนา 78) ท่ีกลาววาการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนจะตองคํานึงถึงมาตรฐานของคุณภาพครูและนักเรียน โดยมีความเช่ือวาครูและนักเรียน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเก่ียวของกับคุณคาและการคาดหวังใหครูปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

5) การยอมรับ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหารเปดโอกาสและให
การยอมรับความคิดเห็นท่ีดีในการปฏิบัติงานของครู และนักเรียน ผูบริหารแสดงความช่ืนชมตอความสําเร็จใน
ผลงานของครู ท้ังในและนอกโรงเรียนอยางเปดเผย ดวยความเสมอภาคและครูในโรงเรียนใหการยอมรับ ในความรู 
ศักยภาพ ความสามารถของเพ่ือนรวมงานอยางเปดเผยและสรางสรรคเปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ (2552, หนา 135-136) ไดกลาววาความตองการไดรับการยกยองนับถือเปนความตองการของสังคม
มนุษย ความตองการท่ีจะใหคนอ่ืนยอมรับ เปนผลใหมนุษยตองเปลี่ยนคานิยม แนวคิด ตลอดจนเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแตงกาย และอ่ืนๆ สรุปก็คือ ความตองการท่ีจะเห็นตนเองสําคัญ เชน ความตองการใหคนอ่ืนยกยอง
สรรเสริญ ชมเชย ความตองการท่ีจะควบคุมคนอ่ืน ใชอิทธิพลหรือคําสั่งใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม ความตองการท่ีจะเปน
อิสระ ความตองการเสรีภาพจากการกดข่ีท้ังปวง ตองการท่ีจะเปนตัวของตัวเอง ตองการท่ีจะประสบความสําเร็จ 
ตองการท่ีจะชนะอุปสรรคท้ังปวง เปนตน 

6) ความเอ้ืออาทร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากโรงเรียนมีระบบเอาใจ
ใสดูแล และเอ้ืออาทรในความเปนอยูของครูทุกคนในโรงเรียน โรงเรียนเอาใจใสคณะครู ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
ใหมีความกาวหนาในหนาท่ี และโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการตางๆ สําหรับครูอยางสม่ําเสมอดวยความเสมอภาคเปน
ตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2550, หนา 88-101) ไดกลาวถึงผูบังคับบัญชาจะตองสนใจเรื่อง
สวนตัวของผูใตบังคับบัญชา หากผูใตบังคับบัญชามีปญหาสวนตัวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ความพอใจงาน 
ความสําเร็จของงานหรือไมก็ตาม เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองใหคําปรึกษา และแนะนําในปญหาสวนตางๆ 
น้ัน แกเขาและผูบังคับบัญชาตองชวยพัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาท่ีไดตั้งมาตรฐานการ
ทํางานไวสูง และไดแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบแลวจะตองสงเสริมสมรรถภาพ ผูอยูใตบังคับบัญชาใหกาวหนาอยู
เสมอ เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานในการทํางานท่ีตั้งไว นับเปนหนาท่ีสําคัญท่ีสุดของผูบังคับบัญชา 

7) ความหลากหลายของบุคลากร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากครู 
แตละคนรูจักยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาตามศักยภาพ
ของนักเรียน ผูบริหารใหความสําคัญตอวิธีการสอนของครูท่ีหลากหลาย โดยเนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ และ
ผูบริหารเช่ือมโยงความแตกตางของรูปแบบ และวิธีการสอนของครูแตละคนนําไปสูเปาหมาย และคานิยมรวมของ
โรงเรียนเปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา ศิริชยานันท (2552, หนา 80-83) ท่ีพบวา วัฒนธรรมโรงเรียน
สงผลตอการนิเทศภายในโรงเรียนภาพรวม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 คือ ความหลากหลายของบุคลากร และเมื่อ
พิจารณาการสงเสริมในระดับนอยท่ีสุดพบวา ยังมีผูบริหารบางคนสงเสริมใหครูมีการยืดหยุนในวิธีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และผูบริหารไดประสานความหลากหลาย
ของรูปแบบและวิธีการสอนใหเปนไปตามเปาประสงคของโรงเรียนอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ 
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญท่ีผูบริหารทุกคนควรปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและบรรลุเปาประสงคของโรงเรียนท่ี
วางไว 

2. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในการสรางวัฒนธรรมองคกร จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนน้ัน 
พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรม
องคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 2 โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1) ดานการตัดสินใจพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร เขต 2 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในการสรางวัฒนธรรมองคกรของผูบริหาร
สถานศึกษาน้ัน จะตองอาศัยการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ ซึ่งตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติหนาท่ี 
และอาศัยขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและคณะครูรวมกันหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขปญหาของ
สถานศึกษา การคํานึงความเปนไปไดในการตัดสินใจท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน และผูบริหารเปดโอกาสใหผูท่ีรู
สถานการณและปญหาเปนอยางดีเปนผูตัดสินใจ โดยไมจําเปนตองเปนผูบริหารสถานศึกษาเทาน้ัน 

2) ดานความเอ้ืออาทร พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กําแพงเพชร 
เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบริหารไดแสดงความชวยเหลือเก้ือกูลกัน และรับรูความรูสึกของผูรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของวีรยุทธ  
แสงสิริวัฒน (2550, บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวาความยึดมั่นผูกพันเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความชวยเหลือเก้ือกูล
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการตระหนักถึงความรูสึกนึกคิดของผูรวมงาน ผสมผสานถึงความเปนกันเอง เพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดีในการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร แนะนําวิธีการทํางานให
ผูปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพูดคุยปรึกษาหารือ เพ่ือรวมกําหนดเปาหมายและแผน ตลอดถึงการ
รวมตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีสวนทําใหประสิทธิผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมี
คุณภาพ 

3) ดานความหลากหลายของบุคลากร พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กําแพงเพชร เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารใหความสําคัญใน
ความแตกตางระหวางบุคคลท่ีอาจมีความแตกตางท้ังเก่ียวกับปรัชญา ความเช่ือ บุคลิกภาพ เทคนิค วิธีสอนของครู
แตละคน และรวมท้ังการรูจักยืดหยุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน
ดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะการนาํผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารควรสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ใหมีบทบาทในการรวมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมากยิง่ข้ึน 
เชน เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน สิ่งเหลาน้ีลวนสามารถสรางกําลังใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากร เปนการกระตุนใหบุคลากรทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอองคกรตอไป 

2. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความตองการพ้ืนฐานของบุคลากร เพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรดานความยึดมั่นผูกพันตอองคกรใหเพ่ิมมากข้ึน เพราะหากบุคลากรรูสึกวาผูบริหารใหความใสใจกับความ
ตองการของตน จะทําใหบุคลากรมีความรูสกึท่ีดีตอสถานศึกษา และทุมเทการปฏิบัติงานเพ่ือสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ผูท่ีสนใจทําการศึกษาคนควาครั้งตอไป ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพันธ หรืออาจสงผล
ตอบทบาทการสรางวัฒนธรรมองคกรของผูบริหารสถานศึกษาในดานตางๆ เชน บรรยากาศองคกรและภาวะผูนํา 
เปนตน เพ่ือชวยเพ่ิมความเขาใจในตัวแปรท่ีสามารถสงผลตอการสรางวัฒนธรรมองคกรในดานตางๆ ของผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือท่ีผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของจะไดสามารถนํามาปรับใช นําขอดอยหรือจุดออนท่ีมีอยูในองคกรมา
ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากตัวแปรตางๆ ไดอยางเต็มท่ี และเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางเต็มศักยภาพ 

2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยศึกษาจากบุคลากรท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ ดวย เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมทุกกลุม เชน ครูอัตราจาง บุคลากรสายสนับสนุน หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนตน 
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3. ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม ทําใหผลการศึกษาอาจ 
ไมเท่ียงตรงมากนัก ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ควรเก็บขอมูลเชิงประจักษรวมดวย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลกึ 
การสังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมหรือผลงานของผูบริหาร เปนตน 
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1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
2อาจารยประจาํ สังกัดโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรและหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ผูบริหารและ
ครูผูสอน จํานวน 192 คน และผูใหขอมูลประกอบดวยผูท่ีมีประสบการณดานวัฒนธรรมองคกร จํานวน 17 คน 
เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) วัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานท้ัง 10 ดานมีการปฏิบัติในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ 1.1) ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร 1.2) ดานคุณภาพ และ 1.3) ดานการยอมรับนับถือ  และ 
2) แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด
ตาก 2.1) ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ไดแก จัดการประชุมสรางความเขาใจและเปดโอกาสใหทุก
ฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รับรูและเขาใจ
ตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศ
ทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน 2.2) ดานคุณภาพ ไดแก ผูบริหารสรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับ
บุคคลกรมีรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ และ 
2.3) ดานการยอมรับนับถือ ไดแก เพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหา
แนวความคิดท่ีดี และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารเปดโอกาสใหครูปฏิบัติงาน อยาง
อิสระ ผูบริหารใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัย และ แตกตางกันมาหา
แนวทางความเปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน 
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคกร / โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

Abstract 
The objective of the studies was to study the organizational culture and guideline for 

organizational culture development of small school under The Secondary Educational Service Area 
office 38, Tak province.  The research procedure was divided into 2 steps as follows the first step 
was to study the organization culture.   The samples used in this research were selected from 
administrators and teachers in the small schools, totaling 192 cases.  The questionnaire was used 
as a tool in the research which content validity was between 0. 60- 1. 00 and reliability was 0. 96. 
Data was analyzed using percentage, standard deviation.   The second step was seeking for the 
guideline for organizational culture development.  The informant, totaling 17 cases, were 
supervisors, school administrators, and Professional Level Teachers. The research tool was a 
structured interview.  Content analysis was used to analyze data.  According to the research,  t he 
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research findings were as follows: The overall of 10 aspects of the Organizational culture of small 
schools under the office of the secondary education area 38 , Tak Province was at a high level. 
When distinguishing in each aspect found that the lower percentage of aspects than the others 
were Mission / Vision / Objective of the Organization / Quality / and respect and for the guideline 
for the organizational culture development subject matter under the office of the secondary 
education area 38, Tak province 2. was mission and vision. The objective of organization:  Held the 
meetings to create a shared understanding and give an opportunity for all parties between 
administrators, teachers, students, the school board, parents and the community to recognize and 
understand the objective of each organization.  Promote the goal and focus point needed to be 
improved to all parties to know in order that all involved parties will have a clear working direction 
towards the same goal. Quality aspect: the school administrators should give teachers the morale 
support to work and the reward for the achieved works and let all teachers have the short or long 
training course to develop their knowledge and keep up with the times.  Respect aspect:  Increase 
the value of and encourage school personnel to seek for any good and creative ideas to be used 
in working.  All teachers were given the opportunities to work independently and accepted the 
ability of themselves by the school administrators.  The school administrators should bring new, 
up-to-date and different ideas to find the possibilities of concrete action in working together. 
Keywords: organizational culture / small schools. 
  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ท้ังยังเปนเครื่องวัดและกําหนดความ
เจริญ ความเสื่อมของสังคม วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอความเปนอยูของประชาชนและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ หากสังคมใดมีวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมดงีามสังคมน้ัน ยอมเจริญกาวหนา วัฒนธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย ชวยใหมนุษยรูจักทํามาหากินรวมกันอยูรวมกันและมีความเจริญเหนือสัตวประเภทอ่ืน 
วัฒนธรรมชวยใหมนุษยและสังคมพัฒนาข้ึนโดยลําดับ วัฒนธรรมจะแสดงออกในรูปของคานิยม (Value) โดยมี
บรรทัดฐาน (Norms) เปนกลไกในการควบคุมการประพฤติการปฏิบัติบรรทัดฐานท่ีสามารถรักษาสังคมไดอยาง
ชัดเจน คือ กฎระเบียบ (Laws) ภายใตระบบสถาบันท่ีเปนโครงสรางของสังคม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, หนา 4) 
 การท่ีมนุษยจะเรียนรูเก่ียวกับเรื่องของวัฒนธรรมน้ัน เราไมจําเปนท่ีจะตองเรียนรูจากแคในตําราหรือใน
หองเรียนเทาน้ัน แตเราสามารถเรียนรูไดจากสิ่งท่ีอยูรอบๆ ตัวเราไดท้ังน้ัน เพราะวัฒนธรรมก็คือหนทางท้ังหมดของ
การดําเนินชีวิตน่ันเอง อาทิ ครอบครัว คนในครอบครัวของเราก็ถือวามีสวนสําคัญในการท่ีทําใหเราเขาใจใน
ความหมายของคําวาวัฒนธรรม วาหมายถึงอะไรและเปนอยางไร เพราะจากการเกิดและเติบโตข้ึนมาไดในสังคมหน่ึง
น้ัน วัฒนธรรมก็เปรียบเสมือนกับมรดกท่ีไดรับการถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง โดยผานการ
กระบวนการเรียนรู จากการอบรมสั่งสอนและประสบการณของพอแม จึงทําใหเราสามารถเขาใจไดวาคนในสังคม
เดียวกันจะมีพฤติกรรม ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยมและการแสดงออกทางวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, 
หนา 6) 

คําวา “วัฒนธรรม” มักจะเช่ือมโยงกับพฤติกรรมองคกร กระบวนการทํางานในองคกร หรือ ความเปนผูนํา
ในองคกร วัฒนธรรมมิไดหมายรวมถึงทุกๆ อยางท่ีเกิดข้ึนในองคกร ในอดีตมีการแปลความหมายของคําวา
วัฒนธรรมออกมาอยางมากมาย ข้ึนอยูกับมุมมองของแตละบุคคลวาจะมองในรูปแบบใด เชน นักมานุษยวิทยาอาจ
มองวา วัฒนธรรมเปนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบัตสิืบตอกันมาภายในกลุมชนกลุมหน่ึง นักสังคมวิทยาอาจ
มองวาเปนความเช่ือ คานิยม และบรรทัดฐานของสังคมหน่ึงๆ ท่ีมีผลตอการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม 
สวนนักบริหารและจัดการอาจมองวา วัฒนธรรมคือกลยุทธ ลักษณะโครงสรางขององคกรและการควบคุมภายใน
องคกร ในโลกปจจุบัน มีความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูถึงเทคโนโลยีตางๆ สิ่งแวดลอมท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป องคกรตางๆ 
ตองมีการพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีทุกคนในองคกรตองมีความ
กระตือรือรนในการหาวิธีการท่ีจะมาปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการทํางานของตน ตลอดจนพฤติกรรมท่ีคนในองคกร
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ยึดถือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมท่ีบุคคลในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือ คานิยม น่ันก็คือ วัฒนธรรมองคกร (สมยศ นาวีการ, 2543, หนา 9) 
 วัฒนธรรมโรงเรียนเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของสังคมและมีลักษณะเหมือนวัฒนธรรมของสังคมทุก
ประการ กลาวคือ มีวีถีแหงการดําเนินงานในโรงเรียนมีวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ เชน อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนหลักสูตรและประมวลการสอนและมีวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ เชน คานิยมหลักเกณฑกฎระเบียบตางๆ รวมท้ัง
วิถีทางของการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียนมีขนบประเพณีและวิธีการทํางานซึ่งเปนกิจวัตรประจําใน
โรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอครูท้ังทางตรงและทางออมมีอิทธิพลท่ีแตกตางกัน ตามกลุมยอยของครู
ซึ่งกําหนดโดยปจจัยทางชีวสังคมและประสบการณทางวิชาชีพของแตละคนวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอผูบริหารโรงเรียน 
ครูและนักเรียนโดยกอใหเกิดความคาดหวัง เจตคติ พฤติกรรมและสงผลตอผลผลติของโรงเรียนดวย (ธร สุนทรายุทธ, 
2551, หนา 491) 
 องคกรแตละองคกรท่ีจัดตั้งข้ึน ยอมมีลักษณะขององคกรท่ีแตกตางกันไปตามแตละวัตถุประสงคท่ีองคกร
น้ันๆ ตั้งข้ึน ซึ่งจะแตกตางกันท้ังรูปแบบ จุดมุงหมายขนาดและความยุงยากซับซอน แตในความแตกตางดังกลาวน้ี
จะมีอยูสิ่งหน่ึงท่ีเหมือนกันในทุกองคกร คือ “บุคคล” หรือ “คน” ท่ีจะเปนผูดําเนินการในสิ่งตางๆ ขององคกร การ
กระทําของคน (Human Behavior) จะมีผลตอความสาํเร็จหรือลมเหลวในการบรรลุเปาหมายขององคกร จึงทําให
เราไดทราบถึงธรรมชาติของมนุษย ความตองการ ตลอดจนสิ่งกระตุนหรือสิ่งจูงใจตางๆ ท่ีจะทําใหมนุษยเกิดความ
สมัครใจในการอุทิศตนเพ่ืองานและองคกรการบริหารงานองคกรใดๆ น้ัน จะตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยท่ีสําคัญ
และ “คน” นับวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะแมวาองคกรจะมีเงินและวัตถุดิบมากมายมหาศาล 
ตลอดจนมีการจัดการท่ีล้ําเลิศเพียงใดก็ตาม สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หาก
ปราศจากคนซึ่งเปนผูท่ีนําทรัพยากรไปใชใหเกิดประโยชน ดังน้ันจะเห็นไดวา “คน” เปนทรัพยากรทางการบริหารท่ี
มีคาท่ีสุดเหนือสิ่งใดๆ ในองคกร (จีรนันท เดชมิตร, 2550, หนา 2) 

โรงเรียนเปนองคกรหน่ึงในสังคม ซึ่งมีวัฒนธรรมเปนของตัวเอง วัฒนธรรมโรงเรียนมีสวนเก่ียวของกับ
พฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับซึ่งสะทอนออกมาไดหลายทาง คือ เปาประสงคของโรงเรียน (Organization 
Purposes) การมอบอํานาจ (Empowerment) การตัดสินใจ (Decision Making) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ
โรงเรียน (Sense of Community) ความไววางใจ (Trust) ความมีคุณภาพ (Quality) การยอมรับ (Recognition) 
ความเอ้ืออาทร (Caring) ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) (Patterson, 
1986, pp.50-51) วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีแข็งแกรง อาทิ ความจริงแทจากคณะครู ครูมีความรับผิดชอบ กระตือรือรน 
สามารถบังคับตนเองและตัดสินใจ โดยคํานึงถึงประโยชนจากการถกเถียงกันในท่ีประชุมอยางเปดเผย ครูเปน
ครอบครัวเดียวกัน ยอมรับ เคารพ เอ้ืออาทรตอกัน (Schein, 1985, p.7) 

ผูบริหารไดใหความสนใจวัฒนธรรมองคกร และนําวัฒนธรรมดังกลาว มาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการโรงเรียน และยังมีการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมากข้ึน เพราะวัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียนมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Nahavandi & Malekzadeh, 
1999, p.74) การสรางความมั่นคงและเอกลักษณรวม การสรางพฤติกรรมท่ีอยูรวมกันในสมาชิก (Ivancevich & 
Matterson, 1989, p.75) การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานโดยมีขวัญและกําลังใจ จะสงผลตอ
ความประทับใจของสมาชิกในรูปแบบการปฏิบัติงาน การสรางสรรค ความผูกพันองคกร คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
ผลผลิต การปรับตัวขององคกรเปนเครื่องยึดเหน่ียวใหบุคลากร ในโรงเรียน มีความรักความสามัคคี เปนนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกัน และเปนเครื่องมือท่ีจะเช่ือมโยงกิจกรรม ตางๆ ในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางราบรืน่ จึงกลาวไดวาวัฒนธรรม
โรงเรียนเปนปจจัยท่ีสําคัญ ในการท่ีจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 เน่ืองจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดตาก ไดมีการประเมินภายนอกรอบสาม
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จากผลการประเมินพบวา 
สถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกจําแนกตามระดับคุณภาพท่ีแตกตางกันและยังพบขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินภายนอก รอบสาม ท้ัง 3 ดาน คือ ดานคุณภาพนักเรียน ดานการเรียนการสอน และดานการบริหารโรงเรยีน 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 2558) แตละโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก มีลักษณะท่ีคลายกัน จํานวนนักเรียน จํานวนบุคลากร และบริบทของโรงเรียน ซึ่ง
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ผลคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอาจมีองคประกอบหลายอยางท่ีมีสวนสําคัญทําใหคุณภาพการศึกษาท่ีแตกตางกันของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดตาก 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยมีความเห็นวา เรื่องวัฒนธรรมองคกร มีผลเช่ือมโยง
ตอพฤติกรรมมนุษยจนแยกไมออก วัฒนธรรมองคกรท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ จะเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีคอนขาง
แข็งแกรงและมักจะสั่งสมมานาน เปลี่ยนแปลงไดยาก เพราะวัฒนธรรมแบบน้ีจะฝงรากลึกอยูในตัวคน คนหาตนตอ
ของการเกิดวัฒนธรรมคอนขางยาก ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียน รูปแบบวัฒนธรรมองคกร ปจจัยใดท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก รูปแบบใดท่ีทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พัฒนาผูเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต  ซึ่งผลจาก
การศึกษาคนควาครั้งน้ี จะทําใหทราบถึงวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการใชเปนขอมูลพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเปน
ท่ียอมรับของบุคลากรและบุคคลท่ัวไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
จังหวัดตาก 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยเปน 2 ข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 จังหวัดตาก 
 ข้ันตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 
 ขอบเขตของเนื้อหา 
 ศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด
ตาก ตามกรอบแนวคิดของแพทเตอรสัน (Patterson, 1986, pp.50-51 อางถึงใน สุพัฒนศร ศรีรุงเรือง 2554, pp. 
2-3) ซึ่งประกอบดวย 10 ดานดังน้ี 1) พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร 2) การใหอํานาจ 3) การตัดสินใจ 
4) ความรูสึกเปนกลุม 5) ความเช่ือถือ 6) คุณภาพ 7) การยอมรับนับถือ 8) ความเอ้ืออาทร 9) ความมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 10) ความหลากหลาย  โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมโรงเรียน แลวจึงนํามาแปล
ความหมายเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดตาก 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 จังหวัดตาก 

ขอบเขตดานประชากร 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38 จังหวัดตาก จํานวน 10 โรงเรียน โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด รวมประชากรท้ังสิ้น 192 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด

ตาก ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน  10 ดาน 1) พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร 2) การให
อํานาจ 3) การตัดสินใจ 4) ความรูสึกเปนกลุม 5) ความเช่ือถือ 6) คุณภาพ 7) การยอมรับนับถือ 8) ความเอ้ืออาทร 
9) ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี 10) ความหลากหลาย  
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 ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 

ขอบเขตผูใหขอมูล  
ศึกษานิเทศก ผูบริหารและครูผูสอน ท่ีมีความเช่ียวชาญในการหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จํานวน 17 คน ใหขอมูลจาก
การสัมภาษณ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยมีเกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญ วิทยฐานะชํานาญการ ประสบการณ
การทํางาน 10 ปข้ึนไป 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38 จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

จังหวัดตาก จาํนวน 10 โรงเรียน โดยจํานวน 192 คน จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 10 คน ครูผูสอน จํานวน 182 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช 
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับ
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยการ
สอบถามขอมูล 10 ดาน ดานท่ี 1 พันธกิจ  วิสัยทัศน วัตถุประสงคกร ดานท่ี 2 เก่ียวกับการใหอํานาจ  ดานท่ี 3 
เก่ียวกับการตัดสินใจ ดานท่ี 4 ความสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ดานท่ี 5 ความเช่ือถือ ดานท่ี 6 คุณภาพ ดานท่ี 7 
การยอมรับนับถือ ดานท่ี 8 ความเอ้ืออาทร ดานท่ี 9 ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดานท่ี10 ความหลากหลาย  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา 1) ดานพันธกิจ / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคขององคกร มีคาระหวาง 
0.60 – 1.00  2) ดานการใหอํานาจ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  3) ดานการตัดสินใจ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00   
4) ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  5) ดานความเช่ือถือ มีคาระหวาง 0.60 – 

วัฒนธรรมองคกร 
1. ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคกร (Organization Purpose)  
2. ดานการใหอํานาจ (Empowerment)  
3. ดานการตัดสินใจ (Decision Making)  
4. ดานความสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน (Sense of Community)  
5. ดานความเช่ือถือ (Trust)  
6. ดานคุณภาพ (Quality)  
7. ดานการยอมรับนับถือ (Recognition)  
8. ดานความเอ้ืออาทร (Caring)  
9. ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี (Integrity) 
10. ดานความหลากหลาย (Diversity)  
 

แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 
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1.00  6) ดานคุณภาพ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  7) ดานการยอมรับนับถือ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  8) ดาน
ความเอ้ืออาทร มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  9) ดานความมีเกียรติและศักดิศ์รี มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  10) ดาน
ความหลากหลาย มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการแจกแจงคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 

ผูใหขอมูล  
ศึกษานิเทศก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38 จังหวัดตากท่ีมีความเช่ียวชาญในการหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จํานวน 17 คน โดยใชขอมูลจากการศึกษาวัฒนธรรมองคกรใน
ข้ันตอนท่ี 1 มาเปนฐานในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของ
สถานศึกษาท่ีตองการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยมี
เกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญดังน้ี วิทยฐานะชํานาญการ ประสบการณการทํางาน 10 ปข้ึนไป 
 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 จังหวัดตาก ในภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลีย่สูงกวาดานอ่ืน ไดแก ดาน
เก่ียวกับการตัดสินใจ รองลงมา ไดแก ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดานความหลากหลาย ดานการใชอํานาจ ดาน
ความเอ้ืออาทร ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ดานความเช่ือถือ ดานการยอมรับนับถือ ดานคุณภาพ และ
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ไดแก ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ตามลําดับซึ่งแตละดานมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดและ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคของโรงเรียน รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญกับความ
เขาใจของครูและนักเรียนตอพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคของโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก 
ผูบริหารช้ีแจงใหบุคลากรทุกคนรับรูทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงาน พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคโรงเรียน 

2. ดานการใชอํานาจ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารเช่ือวาการใหอํานาจแกบุคลากรท่ีมีประสบการณในโรงเรียนจะทําใหการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนดีข้ึน  รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญของการมอบอํานาจในการตัดสินใจรับรู
ขาวสารสนเทศและปจจัยตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหาร
ใหอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินงานตามภาระรับผิดชอบการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน  

3. ดานตัดสินใจ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 
ไดแก ผูบริหารเช่ือวาการตัดสินใจมีความสอดคลองกับการดําเนินงานรองลงมา ไดแก ผูบริหารเช่ือวาคุณคาของการ
ตัดสินใจสงผลโดยตรงกับผลงานท่ีเกิดข้ึน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก การตัดสินใจดําเนินงานในโรงเรียน
เนนการมีสวนรวมของบุคลากร  

4. ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดบัมาก โดยขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรทุกคนแสดงถึงความผูกพันในการชวยเหลือ และพัฒนาสมาชิกทุกคนใน
โรงเรียน รองลงมา ไดแก บุคลากรทุกคนถือวาตนเองเปนท้ังผูใหและผูรับบริการจากโรงเรียนและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา
กวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรทุกคนมีความผูกพันกับโรงเรียน  



471 
 

5. ดานความนาเช่ือถือ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหปฏิบัติงานอยางอิสระ ภายในขอบเขตท่ีกําหนดให รองลงมา ไดแก 
ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเลือกทํางานตามความรู ความสามารถและประสบการณของแตละคน และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรมีความไววางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน  

6. ดานคุณภาพ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 
ไดแก ผูบริหารใหคุณคากับมาตรฐานสูงสุดของงาน การคาดหวังในมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรยีน รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหคุณคากับการพัฒนาตนของบุคลกรใหมีคุณภาพและเจริญกาวหนา
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

7. ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารใหการตอบรับในความสําเร็จของบุคลากร รองลงมา ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารใหการยอมรับ เห็นคุณคา
แนวคิดและความคิดเห็นท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

8. ดานความเอ้ืออาทร โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารดูแลเอาใจใสและเอ้ืออาทรในความเปนอยูของบุคลากร รองลงมา ไดแก ผูบริหารสงเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหาร
สนับสนุนใหมีสวัสดิการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานบุคลากร  

9. ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ผูบริหารใหความสําคัญกับความมานะพยายามปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอของบุคลากร 
รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญในการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงานของทุกคนโดยยึดมั่นใน
เรื่องจริยธรรม และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรทุกคนปฏิบัติตอกันโดยยึดคุณธรรมและจริยธรรม 

10. ดานความหลากหลาย โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารใชความแตกตางระหวางบุคคลกอใหเกิดประโยชนตอวัตถุประสงคและคานิยมบุคลากร 
รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีความยืดหยุน มีการผสมผสานเช่ือมโยงความแตกตางในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานท่ี
หลากหลายของบุคลากร และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารเห็นคุณคาความแตกตางดานบุคลิกภาพ
และแนวคิดตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน 

แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
จังหวัดตาก มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรจัดการประชุมสราง
ความเขาใจและเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม ระหวางผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และ
ชุมชน รับรูและเขาใจตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมายพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร และจุดเนนท่ี
ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน   

2. ดานการใชอํานาจ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรจดัการประชุมมอบอํานาจในการตัดสินใจภาระ
งานใหกับผูรับผิดชอบงาน ใหโอกาสในการรับรูขาวสาร การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน  

3. ดานเก่ียวกับการตัดสินใจ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจกระทําสิ่งใดๆ ในสถานศึกษา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานในการประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ ใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวม ในการตัดสินใจ และตัดสินใจดวยตนเองในฐานะเจาของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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4. ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารโรงเรียนให
โอกาสบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเองในฐานะเจางานหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย ใหความไว เช่ือ
ใจ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรรักงานและสรางจิตสํานึกความผูกพันตอโรงเรียนรวมกัน 

5. ดานความเช่ือถือ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารใหความเช่ือวาครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีจิตสํานึก มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีวิสัยทัศนกวางไกล เพ่ือปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ สรางความรู สรางระเบียบ สรางวินัย สรางคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารใหความมั่นใจเช่ือใจตอการ
ตัดสินใจของครูในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 

6. ดานคุณภาพ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารสรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคล
กร มีรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ  

7. ดานการยอมรับนับถือ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรเพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ังสงเสริมให
บุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิดท่ีดี และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารเปด
โอกาสใหครูปฏิบัติงาน อยางอิสระ ผูบริหารใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ี
ทันสมัย และแตกตางกัน มาหาแนวทางความเปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน  

8. ดานความเอ้ืออาทร ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารสอบถามใสใจคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูบริหารและบุคลากรใหความสนใจในผลงานและการพัฒนาวิชาชีพของครูดวยกันทุกๆ คน  

9. ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารเห็นคุณคาของความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมานะพยายามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารใสใจและมีมาตรฐานเดียวกันตอ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  

10. ดานความหลากหลาย ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารยอมรับเขาใจเห็นคุณคา ความ
แตกตางดานบุคลิกภาพของบุคลากรทุกคน ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นแนวคิดใหมๆของบุคลากรแตละคนและเห็น
คุณคาความแตกตางของบุคลากรทุกคน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก มี
ประเด็นสําคัญดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 จังหวัดตาก มีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของจันทิมา ศรีบัวคํา (2557) ท่ีไดศึกษาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาท่ีตองการ
พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา วัฒนธรรมองคกร ตามทัศนะของ
ผูบริหารและครูผูสอนท้ัง 10 ดาน มีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรวาความสัมพันธ กับการ
บริหารภายในองคกร หากวัฒนธรรมองคกรดีจะเปนตัวบงช้ีความสําเร็จขององคกร วัฒนธรรมท่ีดีจะตองมีการ
สอดแทรก คานิยม ความเช่ือ แนวทางการดําเนินงานขององคกรท่ีเหมาะสม มีเปาหมายเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายขององคกร สอดคลองกับคํากลาววา วัฒนธรรมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการบริหารสถานศึกษา สามารถ
นํามาใชเปนวิธีการนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จนําไปเปนเทคนิควิธีในการปฏิบัติงานเปนกฎเกณฑหรือระเบียบใน
การกระทําและการปฏิบัติรวมกันของบุคคล ถาผูบริหารและบุคลากรทุกฝายมีความเขาใจและยอมรบัในความสําคญั
ขององคประกอบของวัฒนธรรมเหลาน้ี ยอมสามารถจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหบรรลุความสําเร็จไดตามเปาหมาย 
(ธร สุนทรายุทธ, 2551,หนา 505-507) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ดานพันธกิจ วิสัยทัศน  วัตถุประสงค
ขององคกร พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ผูบริหารช้ีแจงใหบุคลากรทุกคนรับรูทิศทางและแนว
ทางการปฏิบัติงาน พันธกิจ วิสัยทัศน  วัตถุประสงคของของโรงเรียน ดานคุณภาพ พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน และดานการยอมรับนับถือ พิจารณาเปน
รายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผูบริหารใหการยอมรับ เห็นคุณคาแนวคิดและความคิดเห็นท่ีดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพรรณี แอออย (2557) ดานวัฒนธรรมองคกร ดานเปาหมาย
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ขององคกร พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก องคกรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
จุดมุงหมายขององคกรรวมกัน ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก วัฒนธรรมองคกรในแตละขนาดของโรงเรียนน้ัน โรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษอาจจะมีความหลากหลายทางดานความคิด ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญสามารถรวมแนวคิดความ
มุงหมายขององคกรเปนหน่ึงเดียวได ดานคุณภาพ พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก องคกร
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหบุคคลากรรวมมือพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานโรงเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก องคกร
อาจจะมีความแตกตางในการวางระบบเน่ืองดวยปจจัยองคประกอบอ่ืนท่ีเขามามีสวนประกอบ เชน ดานงบประมาณ 
โรงเรียนขนาดใหญสามารถท่ีจะดําเนินงานโดยใชงบประมาณในการสรางคุณภาพ ในขณะท่ีโรงเรียนเล็ก ไมสามารถ
ดําเนินการในเรื่องน้ีไดอยางเต็มท่ีดวยการติดขัดงบประมาณไมเพียงพอ และดานการยอมรับนับถือ พิจารณาเปนราย
ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก องคกรเปดโอกาสและใหการยอมรับในความคิดใหมๆ ของบุคลากรในโรงเรยีน ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจาก องคกรของโรงเรียนขนาดใหญมีระบบการจัดการเปนไปตามข้ันตอนการบริหารเปนช้ันๆ งานท่ีผาน
ลงมาดานลางถือวาไดกลั่นกรองแลว ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดกลางหรอืเล็กอาจจะใชการสื่อสารจากบนลงลางเพียง
ช้ันเดียว ทําใหเกิดความผิดพลาดข้ึนได 

อธิบายไดวา ดานพันธกิจ  วิสัยทัศน  วัตถุประสงคขององคกร น้ันอาจจะมีความหลากหลายทางดาน
ความคิด จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนความเขาใจเปาหมายของวัฒนธรรมองคกร ดานคุณภาพ การท่ีบุคลากรขาด
ขวัญกําลังใจอาจเปนปจจัยท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ เพราะถาบุคคลกรขาดขวัญกําลังใจในการทํางานก็จะ
ทําใหมีเปาหมายแคใหงานสําเร็จแตไมไดใสใจทุมเทใหความสําคัญในคุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย และดาน
การยอมรับนับถือ องคกรน้ันอาจไมเปดโอกาสการยอมรับในความคิดใหมๆของบุคลากรในโรงเรียน ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากระบบการจัดการเปนไปตามข้ันตอนการบริหารของผูบริหาร ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางทางความถนัดใน
ความสามารถในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการทํางานข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรณี แอออย (2557) 

2. ผลการวิจัยพบวา แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จากการสําภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 ทาน ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
หาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด
ตาก วิทยฐานะชํานาญการ ประสบการณการทํางาน 10 ปข้ึนไป ไดเสนอแนวทางท่ีสอดคลองกับผลการวิจัย
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก ดังน้ี 

ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ผูบริหารควรจัดการประชุมสรางความเขาใจและเปด
โอกาสใหทุกฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รับรูและเขาใจ
ตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝาย
ไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
จุรีพร ปยะโสภาสกุล (2556) ไดศึกษาการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนคลองก่ิวยิ่งวิทยา อําเภอบานบึง 
จังหวัดเพชรบุรี พบวา การช้ีแจงวัตถุประสงคของโรงเรียนโดยการจัดการประชุมเปนการสรางความเขาใจและเปด
โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม ระหวางผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน ซึ่ง
โรงเรียนใหความสําคัญมาก เน่ืองจากทุกฝายตองรับรูและเขาใจตรงกัน มีการประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนน
ท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือเปนสัญญาและใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมาย
เดียวกัน การประชุมช้ีแจงเพ่ือนําผลไปวางแผน กําหนด เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพในปการศึกษาตอไป หรือนํา
ผลท่ีไดจากการประชุมไปปรับปรุง แผนงาน โครงการใหประสบความสําเร็จ และสรางผลสัมฤทธ์ิมีคุณภาพสูนักเรยีน 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุริยา จันดาหงส (2554) ไดศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในศูนยเครือขายพลอยงาม 
อําเภอบอไร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบวา ผูบริหารช้ีแจงให บุคลากรทุกคนเขาใจจุดมุงหมายท่ี
ชัดเจนของโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียน ผูบริหาร ตัดสินใจไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงเรียน ดานคุณภาพ ผูบริหาร
ควรใหผูบริหารสรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคลกรมีรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมี
ความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจรวย ชัยสวัสดิ์ (2553)  ไดศึกษาขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 
พบวา ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาครู มีการสงครูเขาอบรมอยางตอเน่ือง มีการนิเทศติดตามมีการ
มอบหมายงานตรงความสามารถของแตละบุคคล เนนการบริหารแบบมีสวนรวมทุกคนรวมกันทํางานใหเกียรติและมี
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ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพ่ือนรวมงานทําใหเกิดความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานการ
ยอมรับนับถือ ผูบริหารควรเพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิด
ใหมๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางอิสระ 
ผูบริหารควรใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัยและแตกตางกันในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของดรุณี ชวาลารัตน (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดจันทบุรี พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ดาน
การยอมรับ คาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เพ่ือนรวมงานใหการ
สนับสนุน ผลงานท่ีสําเร็จและไดรับการยอมรับและยกยองจากผูบริหาร ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจพบวา ผูบริหารให
การยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัย และ แตกตางกันมาหาแนวทางความ
เปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน และผูบริหาร ยกยองชมเชยความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนภัตสร โอสถานนท (2549) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวการ
พัฒนาวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต “สาธิตพิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา สภาพท่ีเปนอยูของวัฒนธรรม ควร
จะเปนของวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด ความแตกตางของสภาพท่ีเปนอยูกับสภาพท่ีควรจะเปนของ
วัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมาก ทังน้ีเน่ืองมาจากบุคลากรในโรงเรียนมีความตองการท่ีจะไดรบัการยอมรับและยก
ยองในความสามารถในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนรวมงานและผูบริหาร 

อธิบายไดวา จัดการประชุมสรางความเขาใจและเปดโอกาสใหทุกฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู 
รับรูและเขาใจตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน  สรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคลกร มีรางวัล
สําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ เพ่ิมคุณคาของบุคลากร
พรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิดใหมๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการ
ปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงาน อยางอิสระ ใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเหน็
ใหมๆ ท่ีทันสมัยและแตกตางกันในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา ศรีบัวคํา (2557) พบวา 
บุคลากรทุกคนในองคกรจะตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายเพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงาน 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โครงสรางขององคกรท่ีชัดเจน เรื่องการมอบอํานาจ รับรูถึงการเปนสวนหน่ึงของ
องคกร มีความเอ้ืออาทร มีความรักความสามัคคี เนนการทํางานเปนทีม มอบขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน ช่ืนชมตอ
ความสําเร็จ มีเปาหมายในการทํางานรวมกันการท่ีองคกรมีระบบการบริหารงานท่ีสอดคลองกับองคกร ยอมนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จได 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
ท่ีแข็งแกรง เพ่ือการขับเคลื่อนองคกรใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารโรงเรียนของสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนา ควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกรในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกดาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษา 

2. ผูบริหารโรงเรียนของสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนา ควรจัดการประชุมสรางความเขาใจและเปดโอกาส
ใหทุกฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รับรูและเขาใจ
ตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ม ี
ทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน สรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคลกร มีรางวัลสําหรับการ
ปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ เพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ัง
สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิดท่ีดี และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดย
เปดโอกาสใหครูปฏิบัติงาน อยางอิสระ ใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัย 
และ แตกตางกัน มาหาแนวทางความเปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน 
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  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เพ่ือนําไปใชกําหนดนโยบายการบริหารงานในสถานศึกษา 
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมในองคกรใหสงผลตอการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของครูโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 
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รุงรัตน กลั่นการบุญ1  และภูมิพิพัฒน รักษพรมงคล2  
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1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  

2อาจารยประจาํ สังกัดโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและหาแนวทางการนิเทศภายในงานวิชาการของ
โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในงาน
วิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามประมาณคา 5 
ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวทางการนิเทศภายในงาน
วิชาการ โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการนิเทศงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการนิเทศภายในงาน
วิชาการ อยูในระดับปานกลาง โดยดานกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประเมินผลการนิเทศ และกระบวนการ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การวางแผนการนิเทศ 2) ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการ ในภาพรวมพบวา การ
ปฏิบัติการนิเทศ มีปญหามากท่ีสุด รองลงมาเปนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ การ
ประเมินผลการนิเทศ และการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ  สวนแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของ
โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศ ควรมี
การประชุมเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดบั
ความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหา 2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาควรมีการ
ดําเนินการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการนําขอมูลผลการวิเคราะห วางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอน 
เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ควรดําเนินการนิเทศ นําหลักการนิเทศ 
เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสม 4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ควร
ตรวจสอบความสําเร็จของโครงการ สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
โอกาสตอไป 
คําสําคัญ: นิเทศภายใน / งานวิชาการ/ โรงเรียนผดุงปญญา  

 
Abstract 

  The objective of the studies was to study the problem condition and guideline for internal 
supervision development of academic in Phadungpanya school, Tak Province by consisted of 2 
steps 1) Study the problem condition of internal supervision of academic. The tools were used in 
this research were the questionnaire. Data was analyzed using percentage, standard deviation and 
content analysis. 2) Interviewed 17 experts to seek for internal supervision development of 
academic. The research findings were as follows: 1) the overall of the condition and the problem 
of internal supervision development of academic was supervision assessment. For the procedural 
aspect which was the highest means was the internal supervision assessment and the lowest was 
supervision planning. 2) The overall problems of internal supervision of academic were found that 
the highest problem was supervision operation and respectively. Guideline for internal supervision 
development of academic in Phadungpanya school, Tak Province, The results revealed that 1) the 
studying process of current condition, problems and needs in supervision, school should arrange 
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the meetings in order to study the current condition and analyze the cause of the problem. 2) 
Supervision planning process: school should hold the meeting to do an action plan by bringing 
data and plan the internal supervision systematically, and prioritize action steps by writing as a 
school supervision project. 3) Supervision process: there should be providing supervision for 
research for education development in school. Apply the principles of supervision, techniques, 
media, and monitoring tools for the right situation. 4) Supervision of assessment process: Evaluate 
the achievement of the project and the feedback. Summarize the results of the assessment. 
Keywords: Internal Supervision / Academic / Phadungpanya School 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพกําลังคนท่ีมีคุณภาพยอม
พัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรื่องไดอยางรวดเร็ว ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการศึกษา มาตรา 22 กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2546, หนา 7) และสืบเน่ืองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกลาวไวในมาตรา 6 วาในการจัดการศึกษาน้ันมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 5) เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใหสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําไปเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการใชเปนเครื่องมือ ใน
การดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา ก-ง) ดังท่ีไดกลาวมาน้ัน ครูจึงเปนบุคคลท่ีมีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนผูมีบทบาทพัฒนา
ผูเรียนโดยตรง โดยมีผูบริหารเปนผูดําเนินการดานการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนของครู
(อลิศรา ชูชาติ, 2549, หนา 267) 
  การพัฒนาครูและนักเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  จํ าเปนตองอาศัย
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ท้ังน้ี กระบวนการบริหารจะมีความชัดเจนอยูในระบบของ
การบริหารราชการ สวนกระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรูใหกับเยาวชน ซึ่งนับเปน
หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีสงเสริมคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาจึงเปนงานสนับสนุนความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีจะสงผลตอการเรียนของผูเรียนอยางแทจริง (ประมวล องอาจ, 2548, หนา 2) 
  ในการนิเทศน้ันตองตั้งอยูบนหลักการทางวิชาการ มีจุดมุงมายชัดเจน เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถเชิงสรางสรรคท้ังทางดานความคิดเห็นและการกระทํา ใชหลักมนุษย-สัมพันธ 
รวมท้ังการใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ี
ประกอบดวยผูบริหารและครู ดําเนินการโดยใชภาวะผูนําใหเกิดความรวมมือรวมใจ ประสานงานและใชศักยภาพในการ
ทํางานอยางเต็มท่ี ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษาน้ันๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูนิเทศการศึกษา การจัดกิจกรรมนิเทศ
ภายในสถานศึกษากระทําไดหลายรูปแบบ การท่ีผูบริหารจะเลือกใชรูปแบบใดน้ันข้ึนอยูกับบริบทของสถานศึกษาน้ันๆ 
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 4 ดานประกอบดวย 
กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ กระบวนการวางแผนการนิเทศ กระบวนการ
ปฏิบัติการนิเทศ กระบวนการประเมินผลการนิเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 51)  



479 
 

  โรงเรียนผดุงปญญา เปนหน่ึงในโรงเรียนขนาดใหญของจังหวัดตาก เปดทําการสอนตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล มีภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร งานท่ัวไป โดยในการบริหารงานท้ัง 4 ดานน้ัน  
โรงเรียนผดุงปญญาใหความสําคัญในการบริหารงานดานวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจของการบริหารงานโรงเรียนโดยมีขอบขาย
งานจํานวน 17 ดาน และทางโรงเรียนไดใหความสําคัญกับกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน แตยังคงมีอุปสรรคในการ
ดําเนินการนิเทศ เชน การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไมเปนไปตามกระบวนการของการนิเทศภายใน คือ ขาด
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการพัฒนา ขาดการประชุม การวางแผนท่ีดี และขาดการนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ และครูไมกลานิเทศกันเอง เพราะกลัวไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือนครูดวยกัน ขาดความรูในหลักวิชา  กลัวจะ
เสียเวลาการจัดการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือการนิเทศและวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม ขาดการวัดและประเมินผล
การนิเทศภายใน ทําใหไมทราบความกาวหนาของการดําเนินการนิเทศ สงผลใหการดําเนินการนิเทศไมประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควร เปนตน จากอุปสรรคปญหาดังกลาว สงผลใหพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผดุงปญญา 
ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเทาท่ีควร เห็นไดจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ปรากฏวาผลการทดสอบของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยรวม 8 กลุมสาระการเรียนรูโรงเรยีน
ผดุงปญญาท่ีมีคะแนนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 2558) และสืบประกอบกับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนผดุงปญญา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) รอบท่ี 3 น้ัน โรงเรียนดีรับขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดท่ีโรงเรียนผดุงปญญาควรพัฒนาไว 
2 ประการ มีใจความใหโรงเรียนควรพัฒนางานดานวิชาการโดยสิ้นเชิง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2554, หนา 2)  
  การนิเทศภายในโรงเรียน ถือเปนกระบวนการหน่ึงท่ีชวยใหงานวิชาการประสบความสําเร็จ ดังเกรียงศักดิ์ 
เรืองแสง (2550, หนา 1) กลาววา กระบวนการท่ีจะขับเคลื่อนใหการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
บรรลุผลตามท่ีกําหนดไวก็คือ การนิเทศภายในโรงเรียน เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการหน่ึง ท่ีชวย
สงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีสอนใหมีคุณภาพ 
นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับอดิศักดิ์ สมบูรณกุล (2553, หนา 45) กลาว
วา การจัดการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในโรงเรียน ยอมรับวามีความสําคัญยิ่งและมีประโยชนตอครูผู
ปฏิบัติการสอนอยางแทจริง อันสงผลใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร 
ซึ่งปจจุบันท้ังผูบริหารและครูไดเห็นความสําคัญและไดปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนมากกวาท่ีผานมา 
ตลอดท้ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหมีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน 
โดยเฉพาะงานวิชาการ ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมาสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงข้ึน  
  จากความเปนมาและปญหาขางตน ผูวิจัยซึ่งอยูในฐานะครูโรงเรียนผดุงปญญา ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของโดยตรง
ในปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนสามารถพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของครู โรงเรียนผดุงปญญา 
จังหวัดตาก และผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารนําไปใชเปน แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตลอดไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก  
2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย  
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  การวิจัยน้ีแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ  
   ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 
   ขอบเขตของเนือ้หา 
    ผูวิจัยไดนํากระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามขอบขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบงออกเปน 4 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 36) 
ไดแก 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติการ
นิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ สวนขอบขายการบริหารงานวิชาการ 17 ดาน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 29-31) มีท้ังหมด 17 ดาน ไดแก 1) การ
พัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 2) การวางแผนงานดานวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แ ก บุ ค ค ล  ค ร อ บ ค รั ว  อ ง ค ก ร  ห น ว ย ง า น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ส ถ า บั น อ่ื น ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  
15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใชในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   ประชากร 
    ผูใหขอมูลไดแก ครูและผูบริหารโรงเรียนผดุงปญญา ท้ังหมด 98 คน โดยแบงเปนผูบริหาร
จํานวน 5 คน และครูจํานวน 93 คน (โรงเรียนผดุงปญญา, 2559, หนา 8-11) 
   
 ข้ันตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ได
ทําการศึกษาเน้ือหาในประเด็นตอไปน้ี    
   ขอบเขตของเนือ้หา 
   ผูวิจัยไดนํากระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามขอบขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบงออกเปน 4 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2546, หนา 36) ไดแก 
1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ 
4) การประเมินผลการนิเทศ โดยผูวิจัยใชกรอบการบริหารงานวิชาการ 17 ดาน  
   ประชากร 
   ผูใหขอมูล ไดแก ผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูและประสบการณ เก่ียวกับการนิเทศภายในงานวิชาการ 
จํานวน 17 คน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผดุงปญญาจังหวัดตากจํานวน 5 คน ครูโรงเรียนผดุง
ปญญา จังหวัดตาก จํานวน 93 คน (โรงเรียนผดุงปญญา, 2559) โดยใชเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการของ 
โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
ปลายปด คือ แบบกําหนดคําตอบไดมากกวา 1 ขอโดยเลือกคําตอบจากคําตอบท่ีกําหนดใหหลายคําตอบเพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและจัดทําเปนเครื่องมือดําเนินการเก็บขอมูลในการหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงาน
วิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังน้ี หาคารอยละของแบบสอบถามตอน
ท่ี 1  หาคาเฉลี่ย และหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ในแตละดาน วิเคราะหขอมูลปญหา
การนิเทศภายในงานวิชาการท่ีไดจากแบบสอบถามมาจัดอันดับความสําคัญของประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีไดรับจาก
กลุมตัวอยางเพ่ือนํามากําหนดเปนเครื่องมือเพ่ือดําเนินการเก็บขอมูลดานแนวทางพัฒนาในข้ันตอนท่ี 2 ตอไป 
  ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 
ผูวิจัยไดดําเนินการหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก โดยการ
สัมภาษณ ผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน นําผลจากการศึกษาสภาพและผลจากการศึกษาปญหาการนิเทศภายในงาน

กระบวนการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา 
จังหวัดตาก จํานวน 4 ข้ันตอน 
1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ 
2. การวางแผนการนิเทศ  
3. การปฏิบัติการนิเทศ  
4. การประเมินผลการนิเทศ 
 

แนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในงานวิชาการของ
โรงเรียนผดุงปญญา 
จังหวัดตาก 

ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 
1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกบัการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น  
2) การวางแผนงานดานวิชาการ  
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7) การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
9) การนิเทศการศึกษา  
10) การแนะแนว  
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแขง็ทางวิชาการ  
13) การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดัการศึกษา 
15) การจัดทําระเบยีบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  
17) การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 



482 
 

วิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มาสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงาน
วิชาการของครู โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก โดยการวิเคราะหเน้ือหา โดยจับเน้ือหาท่ีมีประเด็นคลายคลึงกันมา
อยูในกลุมเดียวกันเพ่ือหาขอสรุปในการวิจัย ทําการแจกแจงความถ่ีและจัดอันดับความสําคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรยีนผดุงปญญา จังหวัดตาก  ผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก  โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 3 ลําดับแรกพบวากระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
ประเมินผลการนิเทศ รองลงมาคือ การปฏิบัติการนิเทศ การศึกษาสภาพในการนิเทศ ตามลําดับ สวนกระบวนการท่ี
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการวางแผนการนิเทศ สรุปเปนรายดานดังน้ี 

1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 
ไดแก สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหขอมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รองลงมา ไดแก 
สถานศึกษามีการประเมินและทบทวนเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  

2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการกําหนดกรอบการ
จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา ไดแก 
สถานศึกษามีการกําหนดรายละเอียดวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ํากวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการวางแผนการนิเทศการใชหลักสูตรและจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของ
สถานศึกษา    

3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป SAR และสรุปรายงานประจําป 
รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการนิเทศงานวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนไดแก 
สถานศึกษามีการนิเทศการใชหลักสูตรและจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา    

4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป SAR และสรุป
รายงานประจําป รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการประเมินเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการประเมินความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  

2. ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ในดานท่ีมีปญหาเปนสวน
ใหญ   ใน 3 อันดับแรก ไดแก กระบวนการปฏบัิติการนิเทศ รองลงมา ไดแก กระบวนการศึกษาสภาพในการนิเทศ 
กระบวนการประเมินผลการนิเทศ และกระบวนการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ 
ใน 3 อันดับแรก ไดแก การวิเคราะหสาเหตขุองปญหาดานงานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับดูแล นิเทศ
และติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ รองลงมา ไดแก การสํารวจและประเมินวิจัยในกระบวนการเรียนรูพัฒนาครูและ
นักเรียน และการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคลครอบครัว ชุมชนองคกรอ่ืน ตามลําดับ 

2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การวางแผน
การใชกระบวนวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับ
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บุคคลครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนและสถาบันอ่ืน และกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ และประเมินผลเก่ียวกับงาน
ดานวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข ตามลําดับ 

3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก  การนิเทศ
งานวิจัยกระบวนการเรียนรู พัฒนาครูและนักเรียน  รองลงมา ไดแก การนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา และการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 

4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การ
ประเมินการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การประเมินความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน และการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 

3. แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก สรุปไดดังน้ี 
1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ  

- สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศ
การศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

- สถานศึกษาควรสํารวจและประเมินความตองการของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหา
และความตองการ วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการ
แกปญหา และดําเนินการตามความตองการของครู 

2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ  
- สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการดําเนินการประชุมการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ นําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหาและความตองการ มากําหนด
กิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา 
และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

- สถานศึกษาควรวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอนท่ีนําเอาทางเลือกท่ีจะดําเนินการ
มารวมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรม และจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ  
- สถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การ

นิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการตามกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน  

- นําหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณและบุคลากรผูรับการนิเทศเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอย ควรเตรียมความพรอมกอนการนิเทศแลว จึงปฏิบัติการนิเทศเพ่ือเสริมแรงใหกําลังใจ รับทราบปญหา
ความตองการของผูรับการนิเทศแลวนําปญหาความตองการน้ันมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน 

4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ  
- สถานศึกษาควรตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประเมินความคิดเพ่ือทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศประเมินกระบวนการ
นิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ  

- สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติการ
นิเทศในโอกาสตอไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก พบวา การนิเทศภายในงาน
วิชาการ ท้ัง 4 กระบวนการ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีรายละเอียดดังน้ี  

กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงาน
วิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะคณะทํางานในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
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และความตองการ ขาดการปฏิบัติอยางจริงจังในการวางแผนกอนการนิเทศภายใน การประชุมรวมกันทุกฝาย เพ่ือ
ทําความเขาใจ ศึกษาขอมูล และสรางเครื่องมอืในการนิเทศนอยครั้ง สงผลใหสถานศึกษามีการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาในการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนของคนกลุมเดียวไมหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศรพี 
ปรีดานนท (2555) พบวา สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ คณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึน
เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาอยางจริงจัง ไมมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน การเตรียมการและการวางแผนท่ีดี ทํา
ใหการจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ และขาดการวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและเปรียบเทียบกับ
เปาหมายท่ีกําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของอินทิรา จันรคณา (2552) พบวาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
อนุบาลเชียงราย ขาดการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการโดยใหคณะครูมีสวนรวมกอนการวาง
แผนการนิเทศภายในคอนขางนอย 

กระบวนการวางแผนการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของกับกระบวนการวางแผนการนิเทศยังมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการวางแผนการนิเทศคอนขางนอย เริ่มตั้งแตผูบริหาร ครูวิชาการและครูผูสอน ขาดการจัดทําแผนและ
โครงการการนิเทศภายในท่ีถูกตอง นํามาซึ่งการนิเทศอยางไมเปนระบบ นอกจากน้ียังขาดการวางแผนการใช
ทรัพยากรเพ่ือการนิเทศ เชน งบประมาณสนับสนุน อุปกรณ สื่อ และเครื่องมือในการนิเทศท่ีหลากหลายตรงกับ
วัตถุประสงคของการนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงศักดิ์ ไชยชมภู (2550) พบวา ข้ันตอนการวางแผนและ
กําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน มีการปฏิบัติระดับปานกลาง ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการ
นิเทศรวมกัน ขาดงบประมาณในการสรางสื่อ เครื่องมือการนิเทศภายในผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอและ
ตอเน่ือง และไมมีการรายงานผลการนิเทศใหทราบอยางชัดเจน สําหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน
เอกชน ไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการอยางเปนระบบ ควรมีการวางแผนดําเนินการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบ ควรสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในใหมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ควรมี
การประชุมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศกอนเขาทําการนิเทศและควรมีการประเมินผล รายงานผล
การนิเทศกอนเขาทําการนิเทศและควรมีการประเมินผล รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางท่ัวถึงและชัดเจน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอรรถพล ปนมั่น (2550) พบวา สภาพปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานการวางแผนการนิเทศ คือ สถานศึกษาขาดการ
จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 

กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การปฏิบัติการนิเทศไมเปนไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายในท่ี
กําหนดไว ผูปฏิบัติการนิเทศขาดการศึกษาทําความเขาใจสื่อและเครื่องมือท่ีใชไนการนิเทศ และไมมีการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลียว นัยนา (2552) พบวา
กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดานการปฏิบัติการนิเทศ คือ ขาดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว และขาดการรายงานผลการ
นิเทศภายในตอตนสังกัดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก ตุยหลา (2552) พบวา สภาพ
การนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2 ดานการปฏิบัตกิารนิเทศ คือ การ
นิเทศไมท่ัวถึงขาดความตอเน่ือง ไมเปนปจจุบันและไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ขาดการจัดระบบกํากับ 
ควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล ขาดการรายงานผลการนิเทศอยางเปนระบบ ไมมีตารางการปฏิบัติการท่ี
แนนอน ขาดเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติการนิเทศภายใน 

กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาไมไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลการนิเทศไวอยางชัดเจน 
ท้ังการกําหนดกิจกรรมการประเมินผล การกําหนดวิธีการประเมินผล และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมและวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศรพี ปรีดานนท (2555) 
พบวา สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการประเมินผลการนิเทศ คือ การประเมินผลยังไมครอบคลุมท้ังดานกระบวนการ ปจจัยและ
ผลผลิต โดยเปนการประเมินดานเดียว ไมมีการประเมินเปนระยะ เชน ประเมินกอนดําเนินการนิเทศ ประเมิน
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ระหวางดําเนินการนิเทศ และประเมินผลการพัฒนาจากการประเมินครั้งท่ีผานมา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาดการประเมินผลการการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ในภาพรวมพบวา 
กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ มีปญหามากท่ีสุด รองลงมาเปนกระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการการนิเทศ กระบวนการประเมินผลการนิเทศ และกระบวนการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน มีรายละเอียดดังน้ี  

กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 
3 อันดับแรก ไดแก การวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานงานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับดูแล นิเทศและ
ติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ รองลงมา ไดแก การสํารวจและประเมินวิจัยในกระบวนการเรียนรูพัฒนาครูและ
นักเรียน และการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคลครอบครัว ชุมชนองคกรอ่ืน ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะผูบริหารและครูผูรับผิดชอบยังขาดการการวางแผนกอนการนิเทศภายใน การประชุมรวมกันทุกฝาย เพ่ือทํา
ความเขาใจ ศึกษาขอมูล และสรางเครื่องมือในการนิเทศนอยครั้ง สงผลใหสถานศึกษามีการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาในการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนของคนกลุมเดียวไมหลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของของณรงศักดิ์ 
ไชยชมภ ู(2550) พบวา ปญหาการนิเทศภายในท่ีสําคัญคือ การกําหนดปญหาและความตองการการนิเทศภายในยัง
ไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการนิเทศรวมกัน ขาดงบประมาณในการสราง
สื่อ เครื่องมือการนิเทศภายในผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอและตอเน่ืองและไมมีการรายงานผลการนิเทศให
ทราบอยางชัดเจน 

กระบวนการวางแผนการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การวางแผนการใช
กระบวนวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล
ครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนและสถาบันอ่ืน และกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ และประเมินผลเก่ียวกับงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของกับ
กระบวนการวางแผนการนิเทศยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผนการนิเทศ รวมท้ังขาดการจัดทําแผน
และโครงการการนิเทศภายในท่ีถูกตอง จึงทําใหการนิเทศยังคงไมเปนระบบ นอกจากน้ียังขาดการวางแผนการใช
ทรัพยากรเพ่ือการนิเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด นาคกุล (2550) พบวา ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตนธงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาลําปาง เขต 2 ท่ีสําคัญ คือ การวางแผนการนิเทศ ขาดการประชุมช้ีแจง
ใหคณะครูรับทราบนโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการนิเทศ
ภายใน จึงทําใหครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการการนิเทศภายในทุกข้ันตอน และแผนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนยังไมชัดเจน 

กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การนิเทศงานวิจัย
กระบวนการเรียนรู พัฒนาครูและนักเรียน  รองลงมา ไดแก การนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา และการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษายังขาดแคลนวิทยากรท่ีมีความรู
ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศครู ขาดความรวมมือจากชุมชน ครูยังเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
และยังขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและขาดการประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย 
รุงเรือง (2546) พบวา ปญหาการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน กรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3  เกิดจากการขาดแคลนวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการนิเทศครูใหม ขาดงบประมาณในการจัดฝกอบรมและขาดงบประมาณในการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและวัสดุอุปกรณ ขาดความรวมมือจากชุมชน ครูไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน บุคลากรทํางาน 
ไมตรงกับความสามารถ ครูมีภาระงานมาก แหลงการเรียนรูสําหรับนักเรียนมีไมเพียงพอ ครูขาดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานและขาดการประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน 

กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การประเมิน
การใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การประเมินความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน และการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
สถานศึกษาไมไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลการนิเทศไวอยางชัดเจน ท้ังการกําหนดกิจกรรมการ
ประเมินผล การกําหนดวิธีการประเมินผล และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและ
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วัตถุประสงคของการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศรพี ปรีดานนท (2555) พบวา สภาพการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ดานการประเมินผลการนิเทศ คือ การประเมินผลยังไมครอบคลุมท้ังดานกระบวนการ ปจจัยและผลผลิต โดยเปน
การประเมินดานเดียว ไมมีการประเมินเปนระยะ เชน ประเมินกอนดําเนินการนิเทศ ประเมินระหวางดําเนินการ
นิเทศ และประเมินผลการพัฒนาจากการประเมินครั้งท่ีผานมา ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการประเมินผล
การการปฏิบัติงานของตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของราณี กุยรัมย (2553) พบวา ดานการประเมินผล มี
ปญหาเรื่องการสรุปผลการรายงานผลการนิเทศท่ีไมครบกระบวนการการสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

3. แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มีรายละเอียดดังน้ี 
กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดย

สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการในการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชน
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ สํารวจและประเมินความตองการของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความ
ตองการ วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหา และ
ดําเนินการตามความตองการของครู ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการเปน
จุดเริ่มตนของการทราบถึงสภาพปจจุบันของสถานศึกษาและเปนแนวทางในการจัดทําแผนการนิเทศภายใน โดยทุก
ฝายไดมีสวนรวมในการจัดทําเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและบรรลุวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน ซึ่ง
สอดคลองกับวิจัยของเฉลียว นัยนา (2552) พบวาไดเสนอแนะแนวทางการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 การศึกษาสภาพในการนิเทศ คือ ควรมีการสอบถาม
สภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ครูควรมีสวนรวมในการวางแผนการและดําเนินการนิเทศภายใน สื่อและ
เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศควรสอดคลองกับสภาพการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและควรมีการสรุปผลการ
นิเทศภายในทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการ 

กระบวนการวางแผนการนิเทศ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการดําเนินการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ นําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหาและความตองการ มากําหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการ วางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอนท่ีนําเอาทางเลือกท่ีจะดําเนินการมารวมกันกําหนดรายละเอียด
กิจกรรม และจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการ
ดําเนินงานน้ันควรมีการวางแผนตางๆ กอน เชน คณะทํางาน งบประมาณ ทรัพยากรตางๆ เปนตน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนดําเนินไปอยางมีระบบและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของสุรชัย 
รอดเจริญ (2550) พบวาไดเสนอแนวทางในการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 2 ควรมีการวางแผนท่ีจัดเจนวาจะตองทําอะไร ท่ีไหน อยางไร โดยใคร เมื่อใด โดยกําหนดออกมาเปน
ปฏิทินการนิเทศภายในใหชัดเจน โดยใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนดวย ควรสรางจิตสาํนึก
รวมกัน ใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการนิเทศภายในรวมท้ังการสนับสนุนใหการชวยเหลือในดานตางๆ ท้ัง 
งบประมาณ วิชาการ และใหแรงจูงใจอยางสม่ําเสมอ และจัดประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางตอเน่ืองเพ่ือ
สรางความสัมพันธ และความเขาใจอันดีตอกัน 

กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ผูเ ช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรดําเนินการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา 
และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการตามกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการนิเทศภายในโรงเรียน นํา
หลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณและบุคลากรผูรับ
การนิเทศเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  ควรเตรียมความ
พรอมกอนการนิเทศแลว จึงปฏิบัติการนิเทศเพ่ือเสริมแรงใหกําลังใจ รับทราบปญหาความตองการของผูรับการนิเทศ
แลวนําปญหาความตองการน้ันมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการปฏิบัติการนิเทศมี
ความจําเปนท่ีผูเก่ียวของตองศึกษาแผนการและวิธีการในการปฏิบัติใหเขาใจตรงกันเสียกอน เพ่ือใหการปฏิบัติ
เปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงคของการนิเทศภายในท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของจินดา 
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กรองทอง (2552) พบวาไดเสนอแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 กระบวนการปฏบัิติการนิเทศ คือ ผูนิเทศควรนิเทศใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ
ควรมีการบูรณาการแผนการนิเทศเขากับการปฏิบัติงานประจําของครู เพ่ือเปนการลดภาระงาน และสรางความรูสึก
วาการนิเทศภายในเปนเรื่องปกติท่ีสอดแทรกอยูในงานประจํา  

กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประเมินความคิดเพ่ือทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศประเมินกระบวนการนิเทศการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการ สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะการประเมินผลตองประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจตรงกันท้ังผูประเมินและผูรับการ
ประเมินจึงตองมีการกําหนดรายละเอียดการประเมินผลการนิเทศภายในใหชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของสุรชัย 
รอดเจริญ (2550) พบวาไดเสนอแนวทางในการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 2 การประเมินผลการนิเทศ คือ ควรเปนการประเมินผลเชิงบวก คือ ประเมินเพ่ือการพัฒนา ใหกําลังใจ
และเสนอแนวทาง โดยใหทุกฝายไดมีสวนรวม และรับรูในผลการประเมิน และสงเสริม สนับสนุนใหผูท่ีมีความตั้งใจ
ในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานดี ใหไดรับการเสริมแรกอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังตองนําผลการประเมินในรอบท่ี
ผานมาเปนขอมูล ท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข และพัฒนาการนิเทศใหดีข้ึน และยังสอดคลองกับวิจัยของจินดา กรอง
ทอง (2552) ไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บุรีรัมย เขต 2 การประเมินผลการนิเทศ พบวา หลังจากการดําเนินการนิเทศภายใน ควรมีการประชุมสรุปผลการ
การนิเทศภายในและมีการนําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมาตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัด และผูบริหารตอง
พรอมท่ีจะรับเปลี่ยนแปลง แกปญหาในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก แสดง
ใหเห็นวาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก น้ันยังมีปญหาในการนิเทศภายในงาน
วิชาการ เพ่ือใหการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ประสบความสําเรจ็ยิ่งข้ึนน้ัน ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ โรงเรียนควรมีการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการในการนิเทศ จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

2. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการวาง
แผนการนิเทศ โรงเรียนควรมีการดําเนินการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจบัุน 
ปญหา วางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอน เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการ
ปฏิบัติการนิเทศ โรงเรียนควรดําเนินการนิเทศ นําหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไป
ใชใหเหมาะสม 

4. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการ
ประเมินผลการนิเทศ โรงเรียนควรมีควรตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไว 
สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ควรมีการทําวิจัยดานโครงการประเมินผลการนิเทศภายในงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีของเกษตรกร
ในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

A Comparative Study between Cost and Profits of Jasmine Rice Cultivation Using 
Organic Fertilizer and Chemical Fertilizer of Agriculturists in Mae ka Sa Unit, 

Matsot District, Tak 
 

พรไพลิน จันทา1, สุนสิา ปูกันกะ2, ดวงพร พันธไชย3, พัชรี ทวีชัยไพศาล4, นพรัตน อนสุรณ5, 
และพรรษพร เครือวงษ6 

Phonphinlin janta 1, Sunisa Pookunka2, Doungporn punchai3, Patcharee Tweechaipraisan4, 
Nopparat Anuson5 and Punsaporn Cruawong6  

 
1,2,3,4,5นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 

6อาจารยประจาํโปรแกรมวิชาการบัญช ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ

โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีและเพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใช
ปุยอินทรียกับปุยเคมีของเกษตรกรในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยทําการรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุหอมมะลิ ซึ่งเก็บเก่ียวผลผลิตไดในป 2559 จํานวน 12 ครัวเรือน โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ เกษตรกรผูปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียจํานวน 6 ครัวเรือน และเกษตรกรผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมี
จํานวน 6 ครัวเรือน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหครั้งน้ีคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบวา การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,805.89 บาท รายได
เฉลี่ยตอไรเทากับ 5,373.78 บาท ทําใหการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,567.89 
บาท สวนเกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุยเคมีพบวา มีตนทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,045.29  บาท รายไดเฉลี่ยตอไร
เทากับ 4,343.99 บาท ทําใหการปลูกขาวโดยใชปุยเคมีมีผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรเทากับ 298.70 บาท จาก
ผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา ตนทุนของการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนต่ํากวาการปลูกขาวโดยใช
ปุยเคมี และผลตอบแทนท่ีมากกกวาการใชปุยเคมี  
คําสําคัญ: ปุยอินทรีย / ปุยเคมี / ตนทุน / ผลตอบแทน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study and analyze costs and Profits of Jasmine rice 
cultivation using organic fertilizer and chemical fertilizer. And to compare costs and Profits of 
Jasmine rice cultivation using organic fertilizer and chemical fertilizer of agriculturists in Mae ka Sa 
Unit, Matsot District, Tak. Data collection was made by questionnaires from agriculturists who grew 
and harvested Jasmine rice in 2016 from 12 households divide in 2 groups 1) six of Jasmine rice 
cultivation using organic fertilizer and 2) six of Jasmine rice cultivation using chemical fertilizer. The 
statistics were frequency, percentage and mean. 
 The results show that the average costs per rai for Jasmine rice cultivation using organic 
fertilizer is 2,805.89 baht. Its average revenue per rai is 5,373.78 baht. Thus, it profit per rai is 2,567.89 
baht. As for Jasmine rice cultivation using chemical fertilizer, the average costs per rai is 4,045.29 
baht. Its average revenue per rai is 4,343.99 baht. Thus, it profit per rai is 298.70 baht. From the 
result costs of Jasmine rice cultivation using organic fertilizer is lower than those of Jasmine rice 
cultivation using chemical fertilizer. And the profits of Jasmine rice cultivation using organic fertilizer 
is higher than those of Jasmine rice cultivation using chemical fertilizer. 
Keywords: organic fertilizer / chemical fertilizer / costs / profits 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ขาวเปนอาหารท่ีมีความสําคัญของประชากรท่ัวโลกจากรายงานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดประมาณความ

ตองการขาวของโลกมีจํานวนความตองการเทากับ 465.62 ลานตัน และยังพบวาท่ัวโลกมีการบริโภคขาวสาร
ประมาณ 457.71 ลานตัน ในทวีปเอเชียน้ันมีการบริโภคขาวสารประมาณรอยละ 86 ของเอเชีย สําหรับประเทศไทย
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญมาอยางยาวนานและเปนสินคาสงออกของประเทศอยางตอเน่ืองมาหลายทศวรรษ ท้ังน้ี
ในดานนโยบายของรัฐบาลไดมีเปาหมายและยกระดับรายไดและชีวิตความเปนอยูของชาวนาใหดีข้ึน รวมถึงการ
มุงเนนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

จังหวัดตากตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 16,408 ตารางกิโลเมตร จากการ
สํารวจขอมูล ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจําป 2559 พบวา ประชากรสวนใหญยังคงมีอาชีพเกษตรกรรม 
ท่ีสําคัญไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน ซึ่งมีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการทํานาจํานวน 34,308 คน และมีพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกจํานวนท้ังสิ้น 291,914 ไร โดยอําเภอแมสอดมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกขาวเปนอันดับ 2 ของจังหวัดตาก จาก
จํานวนท้ังหมด 9 อําเภอ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 60,782 ไร อําเภอแมสอดมีความไดเปรียบในเรือ่งของแรงงาน 
เน่ืองจากเปนอําเภอท่ีอยูติดชายแดน และเปนท่ีตั้งจุดผานแดนถาวรดานพรมแดนแมสอด เช่ือมโยงเมืองเมียวดี รัฐ
กะเหรี่ยง ประเทศพมา ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนคาแรงงานใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด และเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมโดยอําเภอแมสอดประกอบไปดวยตําบลท้ังหมด 9 ตําบลและ 1 เทศบาล 
ไดแก ตําบลแมกุ  ตําบลพะวอ  ตําบลแมตาว  ตําบลแมกาษา  ตําบลทาสายลวด  ตําบลแมปะ  ตําบลมหาวัน  
ตําบลดานแมละเมา  ตําบลพระธาตุผาแดง  และเทศบาลนครแมสอด โดยเฉพาะตําบลแมกาษามีจํานวนหมูบาน
เยอะท่ีสุด เปนจํานวน 16 หมูบาน และประชากรท่ีอาศัยอยูในตําบลแมกาษาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จึงเปนท่ีมาของการเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย เปนระบบการผลิตขาวท่ีไมใชสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เชน ปุยเคมี 
สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดโลก แมลงและสัตวศัตรูขาว การปลูกขาว
โดยใชปุยอินทรียนอกจากจะทําใหไดผลผลิตขาวท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแลว ยังเปนการอนุรักษ
ธรรมชาติและเปนการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนอีกดวย ในขณะท่ีการใชปุยเคมีของเกษตรกร ยังคงเปนสิ่งจําเปนและ
มีความสําคัญในการเพ่ิมผลผลิตพืชตอไรใหสูงข้ึน แมวาในปจจุบันมีการใชปุยเคมีกันอยางกวางขวาง แตสวนใหญยัง
ใชไมถูกตองตามหลักวิชาการ หากใสปุยท่ีมีธาตุอาหารนอยกวาความตองการของพืชก็จะทําใหพืชเจริญเติบโตชา 
แคระแกรน ใหผลผลิตต่ํา หากใสมากเกินไปหรือใสไมตรงตามความตองการของพืช นอกจากจะมีตนทุนสูงกวาท่ีควร
จะเปนแลว ยังอาจสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช ความตานทานตอโรคแมลงศัตรูพืช และสภาพท่ี 
ไมเหมาะสม เชน อากาศรอนจัด หนาวจัด ลมแรง โรคแมลงระบาด พืชขาดภูมิตานทานทําใหไดรับความเสียหาย
อยางรุนแรงไดงาย จนกระทบตอการใหผลผลิตของพืชทําใหเกิดความจําเปนตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช การใชสารเคมีแตละครั้งมีผลตอสุขภาพของเกษตรกร เกิดผลกระทบเก่ียวกับสารพิษตกคางในผลผลิตและ
ปนเปอนในสภาพแวดลอม และทําใหมีตนทุนการผลิตสูงข้ึนไปอีก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

ในปจจุบันราคาขาวในประเทศไทยตกต่ํา สงผลกระทบถึงเกษตรกรท่ีทําเพาะปลูกขาวในประเทศไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจึงทําใหเกษตรกรมีรายไดนอยลงไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ในทุกฤดูกาลทํานา 
ชาวนาสวนใหญจะตองเปนลูกหน้ีเงินกูท้ังในระบบ คือ กูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ หรือ ธ.ก.ส. เพ่ือนําเงินมาจาย
คาปจจัยการผลิต อันไดแก ปุย ยาปราบศัตรูพืช และคาจางแรงงานรถไถนา หรือคาผอนรถไถนา รวมไปถึงคาจางรถ
เก่ียวขาว และนอกระบบ ซึ่งมีท้ังกูเงินสดมาจายคาปจจัยการผลิต และซื้อสินคาเงินเช่ือแลวจายคืนเมื่อขายขาวได
นอกจากเปนหน้ีเพ่ือการลงทุนแลว มีอยูไมนอยท่ีเปนลูกหน้ีนอกระบบเพ่ือนําเงินมาใชจายในชวงท่ียังเก็บเก่ียวและ
ขายขาวไมได ดังน้ัน จึงกลาวไดวาชาวนาสวนใหญจึงเปนหน้ี และกอหน้ีใหมในทุกฤดูกาลการผลิต และจายคืนใน
ฤดูกาลเก็บเก่ียวหมุนเวียนอยางน้ีเรื่อยไป ท่ีเปนเชนน้ีก็ดวยเหตุปจจัยดังตอไปน้ี ชาวนาสวนใหญไมมีท่ีนาเปนของ
ตนเอง หรือมีอยูบางแตก็มีจํานวนไมมากพอท่ีจะทําการปลูกขาวใหมีผลผลิตมากพอท่ีจะนํารายไดมาเลี้ยงครอบครัว 
นอกจากตองลงทุนในการทํานาสูงแลว ชาวนายังเสี่ยงตอภัยธรรมชาติ อันไดแก ภัยแลง นํ้าทวม และการทําลายจาก
ศัตรูพืช ท้ังยังเสี่ยงตอราคาขายท่ีอาจจะต่ํากวาตนทุนในปท่ีมีผลผลิตขาวลนตลาดโลก และสงผลใหราคาขาวใน
ประเทศตกต่ําไปตามดวย โดยปุยเปนสวนหน่ึงของปจจัยการผลิต โดยปุยท่ีเกษตรเลือกใชสวนใหญมีอยู 2 ชนิด คือ
ปุยอินทรียและปุยเคมี และปุยท้ังสองชนิดยอมมีราคาท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ีการเลือกใชปุยแตละชนิดยังสงผลตอ
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ตนทุนการเพาะปลูกขาว จึงทําใหผูวิจัยตองการทราบวาตนทุนการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี ชนิดไหนท่ี
มีตนทุนต่ํากวา เพ่ือจะไดเสนอทางเลือกใหแกเกษตรกรสําหรับการลดตนทุนในการเพาะปลูกขาว  

จากการศึกษาสถานการณและงานวิจัยตางๆ จะพบวาการปลูกขาวโดยใชสารเคมีสงผลกระทบตอการปลกู
ขาวของเกษตรกรท้ังสิ้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ใน
ฐานะท่ีผูวิจัยเปนสวนหน่ึงของชุมชนซึ่งอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตนทุน และผลตอบแทน
การปลูกขาว และวิเคราะหโครงสรางตนทุนการปลูกขาวของเกษตรกร เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเกษตรกรในการลด
ตนทุนท่ีไมจําเปนลงและหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดี
ข้ึนของเกษตรกร 

 
วัตถุประสงคของการทําวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและ
ปุยเคมีของกลุมเกษตรกรในเขต ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิของกลุมเกษตรกรในเขต
ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการทําวิจัยในครั้งน้ี ไดแก เกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี 
ของเกษตรกรในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวนท้ังสิ้น 1,250 ครัวเรือน โดยกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยครั้งน้ีไดแกเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี ของเกษตรกรในเขตตําบล 
แมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 12 ครัวเรือน โดยไดแบงออกเปน 2 กลุม ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรท่ี
ปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย และปุยเคมี ในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวนกลุมละ 
6 ครัวเรือนโดยใชวิธีเฉพาะเจาะจงเหมือนกันท้ัง 2 กลุม  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีใชรวบรวมขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาว
พันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี โดยแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนจะแบงออกเปน 2 ชุด ท้ัง 2 ชุดจะมีขอมูลท่ี
เหมือนกันประกอบดวย 5 สวนดังน้ี  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว  
สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  
สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานตนทุนและผลตอบแทน  
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาในดานตางๆในการปลูกขาวและจําหนายขาวพันธุหอมมะลิโดยใช

ปุยอินทรียและปุยเคมี  
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ  
การเก็บรวบรวมขอมูล มีท้ังหมดอยู 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในเรื่องตนทุนและผลตอบแทน 
2. ออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลในการใชวิเคราะหและแปลความหมายโดยกําหนดกลุม

ประชากรตัวอยาง 
3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจและเก็บขอมูลโดยการกระจายแบบสอบถามใหกับเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุหอมมะลิ

โดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีตามหมูบานตางๆในเขตตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

รูปแบบการเพาะปลูก 
- ปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย 
- ปลูกขาวโดยใชปุยเคม ี

 

ตนทุนและผลตอบแทนในการปลกูขาว 
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4. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในการหาตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดย
ใชปุยอินทรียและปุยเคมีและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห สามารถแบง
ออกเปนรายการท่ีสําคัญ โดยจะมีดานขอมูลท่ัวไปและขอมูลสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประสบการณในการทําเกษตร ประสบการณในการ
ปลูกขาวพันธุหอมมะลิ ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมี อาชีพอ่ืนๆ นอกจาก
อาชีพทํานา จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียและปุยเคมีท้ังหมด วิเคราะหโดยหาคารอยละ และ
ขอมูลดานตนทุนในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ ซึ่งแบงเปน ขอมูลดานรายได ขอมูลดานตนทุน ประกอบดวย ตนทุน
วัตถุดิบ ไดแก คาพันธุขาว คาปุย ตนทุนคาแรงงาน ไดแก คาไถนา คาปลูกขาว คาใสปุย คาเก็บเก่ียว คาโมขาว 
ตนทุนคาใชจายในการผลิต ไดแก คาเชาเครื่องจักร คาเชาท่ีนา คาขนขาวไปเก็บ คาซอมแซม คานํ้ามันเช้ือเพลิง
อุปกรณการเกษตร และตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาจางเครื่องยนตในการขนไปขาย และคาจาง
คนงานเพ่ือแบกในการขนไปขาย จะมีการนําขอมูลมาคํานวณเพ่ือหาคาเฉลี่ยของตนทุนรวมตอไร และคํานวณหา
ผลตอบแทนเฉลี่ยตอไร โดยผลตอบแทนเฉลี่ยตอไร  = รายไดเฉลี่ยตอไร – ตนทุนเฉลี่ยตอไร 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย การปลูกขาวโดยใชปุยเคม ี

จํานวน
(ครัวเรือน) 

รอยละ 
จํานวน

(ครัวเรือน) 
รอยละ 

เพศ     
    ชาย 1 16.67 1 16.67 
    หญิง 5 83.33 5 83.33 
อายุ     
    30 – 40 ป 1 16.67 0 0.00 
    41 – 45  ป 4 66.6 1 16.67 
    50  ปข้ึนไป 1 16.67 5 83.33 
ระดับการศึกษา     
    ไมไดศึกษา 0 0.00 0 0.00 
    ประถมศึกษา   3 50.00 0 0.00 
    มัธยมศึกษา 3 50.00 5 83.33 
    ปริญญาตรี 0 0.00 0 0.00 
    ปริญญาโท 0 0.00 0 0.00 
จํานวนสมาชกิในครอบครัว     
    1 – 3 คน 0 0.00 1 16.67 
    4 – 6 คน 6 100.00 5 83.33 
    7 – 9 คน 0 0.00 0 0.00 

 

จากตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของเกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุย
อินทรีย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในชวงอายุ 41- 
45 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.67 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 50.00 สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 50.00 และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูในชวง 4 – 6 คน คิดเปนรอยละ 100.00
จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของเกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุยเคมี ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในชวงอายุ 50 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเปน



494 
 

รอยละ 83.33 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 83.33 จํานวนสมาชิกในครัวเรอืนอยูในชวง 4 – 
6 คน คิดเปนรอยละ 83.33  

 

ตารางท่ี 2 สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย การปลูกขาวโดยใชปุยเคม ี

จํานวน 
(ครัวเรือน) 

รอยละ จํานวน 
(ครัวเรือน) 

รอยละ 

ประสบการณในการทําเกษตร     
    1 – 10 ป 1 16.67 0 0.00 
    11 – 20 ป 4 66.67 1 16.67 
    21 – 30 ป 1 16.67 3 50.00 
    31 – 40 ป 0 0.00 2 33.33 
    41 – 50 ป 0 0.00 0 0.00 
    มากกวา 51 ป 0 0.00 0 0.00 
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะล ิ     
   1 – 2 ป   0 0.00 0 0.00 
   3 – 4 ป 1 16.67 0 0.00 
   5 – 6 ป 0 0.00 0 0.00 
   7 – 8 ป 1 16.67 0 0.00 
   9 ปข้ึนไป 4 66.67 6 100.00 
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยอินทรีย 

    

    1 – 2 ป   0 0.00   

    3 – 4 ป 0 0.00   

    5 – 6 ป 3 50.00   

    7 – 8 ป 1 16.67   

    9 ปข้ึนไป 2 33.33   
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยเคม ี

    

    1 – 2 ป     0 0.00 
    3 – 4 ป   0 0.00 
    5 – 6 ป   0 0.00 
    7 – 8 ป   0 0.00 
    9 ปข้ึนไป   6 100.00 
อาชีพอ่ืนๆ นอกจากทํานา     
    ทําไร 3 50.00 5 83.33 
    คาขาย 3 50.00 0 0.00 
    รับจาง 0 0.00 1 16.67 
จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะล ิ     
    1 – 5 ไร 2 33.33 2 33.33 
    6 – 10 ไร 2 33.33 4 66.67 
   11 – 15 ไร 1 16.67 0 0.00 
   16 – 20 ไร 1 16.67 0 0.00 
   21 ไรข้ึนไป    0 0.00 0 0.00 
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ตารางท่ี 2 สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

รายการ 
การปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย การปลูกขาวโดยใช

ปุยเคม ี
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
รอยละ จํานวน 

(ครัวเรือน) 
รอยละ 

ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย     
    สวนใหญรายไดไมเพียงพอใชจาย 3 50.00 1 16.67 
    รายไดกับรายจายสมดุลกัน 3 50.00 5 83.33 
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยอินทรีย 

    

    ลดตนทุนการปลูก 5 83.33   
    ทําใหดินไรสารเคม ี 1 16.67   
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิ
โดยใชปุยเคม ี

    

    หาซื้องาย   5 83.33 
    สะดวกสบายตอการปลูก   1 16.67 

จากตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถามของ
เกษตรกรท่ีปลูกขาวโดยใชปุยอินทรีย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทําเกษตรอยูในชวง 
11 – 20 ปคิดเปนรอยละ 66.67 ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิ 9 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 66.67 
ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชอินทรียอยูในชวง 5 – 6 ป คิดเปนรอยละ 50.00 อาชีพอ่ืนๆ 
นอกจากทํานาสวนใหญประกอบอาชีพ ทําไร คิดเปนรอยละ 50.00 คาขาย คิดเปนรอยละ 50.00 จํานวนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย อยูในชวง 1 – 5 ไร คิดเปนรอยละ 33.33 และ 6 -10 ไร คิดเปนรอยละ 33.33 
ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย สวนใหญรายไดไมเพียงพอใชจาย คิดเปนรอยละ 50.00 และบางครัวเรือน
รายไดกับรายจายสมดุลกัน คิดเปนรอยละ 50.00 แหลงเงินท่ีนํามาใชลงทุนในการทํานา เปนเงินสวนตัว คิดเปนรอยละ 
66.67 ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย เกษตรกรมีทัศนคติในดานการลดตนทุนการ
ปลูก คิดเปนรอยละ 83.33 

จํานวนและรอยละสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบแบบสอบถามของเกษตรกรท่ีปลูกขาว
โดยใชปุยเคมี จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทําเกษตรอยู
ในชวง 21 - 30 ป คิดเปนรอยละ 50.00 ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิสวนมาก 9 ปข้ึนไป คิดเปน 
รอยละ 100.00 ประสบการณในการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยเคมี 9 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00 อาชีพ
อ่ืนๆ นอกจากทํานาสวนใหญประกอบอาชีพทําไร คิดเปนรอยละ 83.33 จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใช
ปุยเคมี อยูในชวง 6 – 10 ไร คิดเปนรอยละ 66.67 ความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย สวนใหญรายไดกับ
รายจายสมดุลกัน คิดเปนรอยละ  83.33 แหลงเงินท่ีนํามาใชลงทุนในการทํานา เปนเงินกูยืมคิดเปนรอยละ 66.67 
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย เกษตรกรมีทัศนคติในดานการหาซื้องาย คิดเปน 
รอยละ 83.33 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนเฉลีย่ตอไรในการปลกูขาวพันธุหอมมะลโิดยใชปุยอินทรียและปุยเคม ี

 ปุยอินทรีย รอยละ     ปุยเคมี รอยละ ผลตาง รอยละ 
รายได 5,373.78 100.00 4,343.99 100.00 1029.79 19.16 
ตนทุนเฉลี่ยตอไร 2,805.89 52.21 4,045.29 93.12 (1,239.40) 44.17 
   คาวัตถุดิบ       
      คาเมลด็พันธุ 111.71 2.08 250.6 5.77 (138.89) 124.33 
      คาปุย 96.96 1.80 436.01 10.04 (339.05) 349.68 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนเฉลีย่ตอไรในการปลกูขาวพันธุหอมมะลโิดยใชปุยอินทรียและปุยเคม ี
(ตอ) 

 ปุยอินทรีย รอยละ     ปุยเคมี รอยละ ผลตาง รอยละ 
   คาแรงงาน       
      คาถอนกลาและคาปกดํา 492.74 9.17 744.7 17.14 (251.96) 51.13 
      คาใสปุย 49.83 0.93 74.46 1.71 (24.63) 49.43 
      คาเก่ียวขาว 675.37 12.57 672.26 15.48 3.11  0.46 
      คาโมขาว 291.61 5.43 179.64 4.14 111.97 38.40 
   คาใชจายการผลติ 1,009.87 18.79 1,603.99 36.92 (594.12) 58.83 
   คาใชจายในการดําเนินงาน 77.8 1.45 83.63 1.93 (5.83)  7.49 
ผลตอบแทนตอไร 2,567.89 47.79 298.7 6.88 2,269.19 88.37 

 จากตารางท่ี 3 สรุปตนทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรีย 
พบวามีรายไดเฉลี่ยตอไรเทากับ 5,373.78 บาท และตนทุนเฉลี่ยตอไรเทากับ 2,805.89 บาท ทําใหมีผลตอบแทน
เฉลี่ยตอไรเทากับ 2,567.89 บาท เมื่อวิเคราะหตนทุนแตละชนิดเทียบกับรายไดท้ังหมด พบวา ตนทุนการปลูกขาว
พันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียประกอบไปดวย ตนทุนวัตถุดิบ ไดแก คาเมล็ดพันธุ คิดเปนรอยละ 2.08 และคาปุย 
คิดเปนรอยละ 1.80 ตนทุนคาแรงงาน ประกอบไปดวย คาถอนกลาและคาปกดําคิดเปนรอยละ 9.17 คาใสปุยคิด
เปนรอยละ 1.80 คาเก่ียวขาวคิดเปนรอยละ 12.57 คาโมขาวคิดเปนรอยละ 5.43 และคาใชจายในการผลิตรวมคิด
เปนรอยละ 18.79 โดยมีคาใชจายในการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 1.45 ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรคิดเปนรอยละเทากับ 
52.21 ผลตอบแทนตอไรคิดเปนรอยละ 47.79 

 สรุปตนทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรของการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยเคมี จากตารางท่ี 3 พบวา
มีรายไดเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,343.99 บาท และตนทุนเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,045.29 บาท ทําใหมีผลตอบแทนเฉลี่ยตอ
ไรเทากับ 298.7 บาท เมื่อวิเคราะหตนทุนแตละชนิดเทียบกับรายไดท้ังหมด พบวา ตนทุนการปลูกขาวพันธุหอม
มะลิโดยใชปุยเคมี ประกอบไปดวย ตนทุนวัตถุดิบ ไดแก คาเมล็ดพันธุ คิดเปนรอยละ 5.77 คาปุย คิดเปนรอยละ 
10.04 ตนทุนคาแรงงาน ไดแก คาถอนกลาและคาปกดําคิดเปนรอยละ 17.14 คาใสปุยคิดเปนรอยละ 1.71 คาเก่ียว
ขาวคิดเปนรอยละ 15.48 คาโมขาวคิดเปน รอยละ 4.14 คาใชจายในการผลิตรวมคิดเปนรอยละ 36.92 โดยมี
คาใชจายในการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 1.93 ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไรคิดเปนรอยละเทากับ 93.12 ผลตอบแทนตอไร
คิดเปนรอยละ 6.88 
 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนระหวางการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียและการปลูกขาวโดยใชปุยเคมี พบวาผูปลูก
ขาวโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนต่ํากวาผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมีเฉลี่ยไรละ 1,239.40 คิดเปนรอยละ 44.17  การ
เปรียบเทียบผลตอบแทนระหวางการปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียและการปลูกขาวโดยใชปุยเคมี พบวา ผูปลูกขาวโดย
ใชปุยอินทรียไดรับผลตอบแทนสูงกวาผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมีเฉลี่ยไรละ 2,269.19 คิดเปนรอยละ 88.37 ทําใหผู
ปลูกขาวโดยใชปุยอินทรียมีรายไดสูงกวาผูปลูกขาวโดยใชปุยเคมีเฉลี่ยไรละ 1,029.79 คิดเปนรอยละ 19.16 
  
อภิปรายผลการวิจยั 

พบวาเมื่อเปรียบเทียบตนทุนระหวางการปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียกับปุยเคมีน้ัน เกษตรกร
ท่ีปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียมีตนทุนเฉลี่ยท้ังหมดตอไรต่ํากวาปุยเคมี ดานรายไดเกษตรกรท่ีปลูกขาว
พันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียมีรายไดเฉลี่ยตอไรสูงกวาปุยเคมีและเมื่อนํารายไดและตนทุนท้ังสิ้นเฉลี่ยตอไรของ
การปลูกขาวพันธุหอมมะลิโดยใชปุยอินทรียกับปุยเคมีมาหาผลตอบแทนเฉลี่ยตอไรพบวาการใชปุยอินทรียมี
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอไรมากกวาปุยเคมี ซึ่งผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานของการวิจัยน้ีและสอดคลองกับ 
จุฑาทิพย สองเมืองและคณะ (2551) และอรกช เก็จพิรุฬห (2556) ท่ีพบวาการผลิตขาวอินทรียมีตนทุนท้ังหมด
เฉลี่ยตอไรต่ํากวาการผลิตขาวใชสารเคมี และการปลูกขาวอินทรียมีกําไรสุทธิสูงกวาการปลูกขาวใชสารเคมี 
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ขอเสนอแนะ 
1. เกษตรกรไมมีการบันทึกรายรับรายจายและเกษตรกรสวนใหญใชการคาดคะเนหรือการประมาณการ

ของตนทุนจึงทําใหไมไดขอมูลท่ีแทจริง  
2. เกษตรกรควรมีการจัดทําบัญชีเก่ียวกับรายรับรายจายและรายละเอียดตางๆในการปลูกขาวเพ่ือให

ทราบตนทุนท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงตนทุนการผลิตตอไรใหมีตนทุนต่ํามากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขา
การบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปกครอง
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร แมสอด จํานวน 110 คน การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณมุงศึกษาความสอดคลองการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด กับความคาดหวังของผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
 ผลการวิจัยเรื่องระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังในดานความรูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 โดยเฉพาะเรื่องการนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานไดจริง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 จากการสัมภาษณผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีคาดหวัง
ในดานอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยมีความมุงหวังใหประกอบอาชีพสูงท่ีสุดของนักบัญชี ไดแก ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) และมีความคาดหวังใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนนักบัญชี
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา  
 ผลการศึกษาพบวาผูปกครองสวนใหญมีความยินดีในการเขารวมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยควรมี
การจัดระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครองผานชองทางไปรษณีย ซึ่งในปจจุบันผูปกครองใหความ
เช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 92.31 
เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงเปนมหาวิทยาลัยของคนใน
ทองถ่ินท่ีเปดมาเปนระยะเวลานานพอสมควร อีกท้ังยังพบวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถท่ีจะนําความรูความสามารถ และประสบการณท่ีเรียนรูไปประกอบอาชีพใน
อนาคตได รวมถึงการกํากับดูแลของอาจารยท่ีมีตอนักศึกษาซึ่งจะทําใหผูปกครองมีความรูสึกมั่นใจวาบุตรหลานน้ัน
จะสามารถสําเร็จการศึกษาไปไดอยางมีคุณภาพ รอยละ 7.69 ตอบวาไมมีความเช่ือมั่นเทาท่ีควร เพราะวา 
ผูปกครองยังมีความกังวลในเรื่องของการสําเร็จการศึกษาแลวไมมีงานทํา  
 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม
สอด เนนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรโดยใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการจากบุคคล
ท่ีมีประสบการณ เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง จะทําใหนักศึกษาเกิดการประยุกตใช เชน อาจจะใหนักศึกษา
เก็บช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับสํานักงานบัญชี หรืออาจจะใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในระหวางเรียน  
คําสําคัญ: ความคาดหวัง / สาขาวิชาการบัญชี / แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

Abstract 
 The research investigated the level of parents' expectation on educational management 
of an accounting program of Kampheng Phet Rajabhat University Maesot and explored guidelines 
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for developing educational management in the accounting program. A sample group of the 
research was 110 parents of the accounting students. The quantitative research was used in this 
study focusing on relationship between teaching and learning of a bachelor of accountancy of 
Kampheng Phet Rajabhat University Maesot and the expectations of the parents. 
 The findings revealed that the highest level of parents' expectation toward educational 
managements of the accounting program was knowledge that had the average at 4.07 and S.D. 
0.73 . Especially, in terms of apply the knowledge into a work has the average at 4.36 and S.D. at 
0.77. The results from the interviewing the parents indicated that the parents expected on their 
children to be an accountant in a highest position such as Certified Public Accountant (CPA) and 
Tax Auditor (TA) and the students to be a standardized accountant to work after graduation.  
 The results showed that the majority of the parents are willing to participate activities in 
the university providing communication systems for giving information back to the parents via mail 
channel and the parents believed in the bachelor of accountancy of Kampheng Phet Rajabhat 
University Maesot at the high level which had 92.31 percent. This is because Kampheng Phet 
Rajabhat University is the national university which has been opened for long period of time for 
local people. Besides, the students who graduated from this university success in their careers and 
they are able to exploit the knowledge and experiences from the study to work in future careers. 
Furthermore, lectures' supervision systems toward the students make the parents believed that 
their children will be able to graduate with high professional qualities. Only 7.69 percent referred 
to no confidence because the parents concerned on graduates' unemployment.  
 The guidelines for educational development on educational management of an 
accounting program of Kampheng Phet Rajabhat University Maesot are desired to focus on 
development of learning methods and techniques from experts and using authentic learning. This 
will lead the students on applying their knowledge. Students may use the accounting knowledge 
during their internships in the accounting office or exchanging the knowledge with the relevant 
agencies during the study.  
Keywords: expectation / accounting program / development of teaching and learning methods 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาจัดเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต นํามาซึ่งความรู ความคิด สติปญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวม เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะและคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด มีดังน้ี 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics 
and Moral) 2) ดานความรู (Knowledge) 3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห
เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills) ซึ่งเปนผลท่ีมุงหวังใหผูเรียนเกิดการพัฒนาจากการเรียนรูท้ัง 5 ดานท่ีไดรับการ
พัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหท้ังในและนอก
หลักสูตรและแสดงออกถึงความรูความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนท่ีเช่ือถือเมื่อเรียน
จบในรายวิชาหรือหลักสูตรน้ันแลว (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยท่ีทําการเปดการเรียนการสอนหลายสถาบัน หลายหลายสาขา
ใหเลือก แตสาขาหน่ึงท่ีไดรับความนิยมมากลําดับตนๆ คือ สาขาการบัญชี ซึ่งเปนสาขาท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ และ
สังคมท้ังภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ ท้ังกิจการท่ีมุงหวังกําไร และกิจการท่ีไมมุงหวังกําไรเปนอยางมาก อาทิ 
วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร 
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ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558) เพราะนักบัญชีน้ันสามารถชวยการวางแผน การ
ประเมินผลและควบคุมการดําเนินงานการตัดสินใจ ใหกับองคกรธุรกิจ ซึ่งถือวานักบัญชีสามารถเปนผูชวยสําคัญใน
การวิเคราะหธุรกิจเปน เปนจิ๊กซอวตัวหน่ึงท่ีจะนําไปสูการบริหารธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ ในปจจุบันทาง
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ไดทําการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งอีก
หน่ึงแหง ในเขตจังหวัดตาก โดยเลือกพ้ืนท่ีในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เน่ืองมาจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีหาง
จากตัวอําเภอ การเดินทางท่ีลําบากพอสมควร และยังเปนเขตชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา หรือท่ี
เรียกวา “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งถือไดวาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเล็งเห็นถึงการเขาถึงการศึกษาได
อยางถูกจุด โดยใชช่ือเรียกอีกช่ือวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ไดทําการเปดสาขาตางๆ เพ่ือทําการ
รองรับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษไดอยางเหมาะสม และสาขาท่ีดําเนินการเปดลําดับแรกๆ คือ สาขาการบัญชี โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหคนในทองถ่ินไดมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสาขาวิชา
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ไดมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาโดยตลอด เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษามีคุณภาพ เปนท่ีตองการของผูประกอบ
ตลาดแรงงาน และการนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปประยุกตในการประกอบอาชีพตอไปไดในอนาคต การ
บริหารงานของหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีจึงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริมความรวมมือระหวางการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย หลักสูตร กับรัฐบาล สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต อีกท้ังยังใหความสําคัญตอ
ผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเพ่ือรวมกันในการตั้งเปาหมาย ลักษณะความตองการบัณฑิต การเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เพ่ือใหไดบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมีคุณภาพมาตรฐานมากท่ีสุด 

ดังน้ีผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนสาขาการบัญชี เปนอยางมาก โดยมีความประสงคตองการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ท่ีนอกเหนือจากความตองการของผูประกอบการ หนวยงานท่ีมีสวนรวมใน
การพัฒนานักศึกษายังมีอีกหลายหลายหนวยงาน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาถึงความคาดหวังของผูปกครองของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ท่ีมีตอการศึกษาวิชาชีพทางการบัญชี โดยใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิต จํานวน 5 ดาน ท่ีไดรับ
การพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหท้ังในและ
นอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรูความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนท่ีเช่ือถือเมื่อ
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพ่ือจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการบัญชี และ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด  
 
ขอบเขตการวิจัย 

มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
ขอบเขตดานประชากร 
ผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท้ังหมด 110 คน โดยจําแนก

เปนผูปกครองของนักศึกษาตามระดับช้ัน ดังน้ี 
ป 1 รหัสหมูเรียน 6055201 จํานวน 25 คน 
ป 1 เทียบโอน รหัสหมูเรียน 6055301 จํานวน 8 คน 
ป 2 รหัสหมูเรียน 5955201 จํานวน 16 คน 
ป 3 รหัสหมูเรียน 5855201 จํานวน 28 คน 
ป 4 รหัสหมูเรียน 5755201 จํานวน 33 คน 
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ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังให
บัณฑิตมี ท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การศึกษาจากการสัมภาษณท้ัง 5 ประเด็น ไดแก 1) ความคาดหวังของอาชีพในความตองการของบุตร
หลานของทาน 2) ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงค 3) บทบาทการเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการของหลักสูตร 4) ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง และ 5) ความเช่ือมั่นท่ีมีตอ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

การศึกษาแนวทาง 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาความคาดหวังของผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด ในปการศึกษา 2559 เพ่ือนํามาเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
1. แบบสอบถามการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด แบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามความคาดหวังในการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร แมสอด ตอนท่ี 3 สอบถามขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

2. แบบสัมภาษณการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดแบงออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 สัมภาษณขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบ
สัมภาษณ ตอนท่ี 2 มีคําถาม จํานวน 5 ขอ ขอท่ี 1 ความคาดหวังของอาชีพในความตองการตอบุตรหลาน ขอท่ี 2 
ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีพึงประสงค ขอท่ี 3 บทบาทการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการของ
หลักสูตร ขอท่ี 4 ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง ขอท่ี 5 ความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร แมสอด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุงศึกษาความสอดคลองการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด กับความคาดหวังของผูปกครองของนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปกครองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมจํานวน 110 
คน ซึ่งแบบสอบถามท่ีใหคําตอบเชิงปริมาณผูวิจัยใชกลุมประชากรท้ังหมดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี สวนแบบสัมภาษณ
ท่ีใหคําตอบเชิงคุณภาพผูวิจัยใชกลุมตัวอยางโดยเฉพาะเจาะจง จํานวน 26 คน เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน
วิจัยครั้งน้ีท้ังหมด 7 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการศึกษาและออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณการศึกษาวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 2 ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความ
คาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการสอบถามความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยผูวิจัยไดเขาไปศึกษาวิจัยจากการลงพ้ืนท่ีพบปะผูปกครอง และไดมี
การดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังบานของผูปกครอง จํานวนท้ังหมด 110 ฉบับ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการสัมภาษณผูปกครองเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 26 คน เพ่ือใหไดขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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 ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหและประเมินผลโดยใชโปรแกรม SPSS FOR WINDOWS โดยแบบสอบถามใชระดับ
ความคาดหวังเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับของลิเคิรทสเกล (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑการประเมินระดับความคาดหวัง ดังน้ี 
     คาเฉลี่ย    แปลความหมาย 

4.50 – 5.00   มีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49   มีความคาดหวังอยูในระดับมาก 
2.50 – 3.49   มีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49   มีความคาดหวังอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.49   มีความคาดหวังอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 ข้ันตอนท่ี 6 ศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
 ข้ันตอนท่ี 7 สรุปผลการวิจัย และการนําเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรับทราบและวางแผนการพัฒนา
ตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยได 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ตามความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการ
บัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จากการศึกษาวิจัยมีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 110 ชุด ไดแก 
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบรายละเอียด ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ตามความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
   หญิง 
   ชาย 

 
69 
41 

 
62.70 
37.30 

อายุ 
   36 – 40 ป 
   41 – 45 ป 
   46 – 50 ป 
   51 – 55 ป 
   56 – 60 ป 
   61 ปข้ึนไป 

 
6 

29 
29 
17 
11 
9 

 
5.50 

26.40 
26.40 
15.50 
10.00 
8.20 

การศึกษา 
   ระดับช้ันประถมศึกษา 
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
   ระดับปริญญาตรี 
   ระดับปริญญาโท 
   อ่ืนๆ (ไมไดรับการศึกษา) 

 
55 
13 
7 
1 
2 

12 
1 

19 

 
50.00 
11.80 
6.40 
0.90 
1.80 

10.90 
0.90 

17.30 
 



503 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ตามความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด (ตอ) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 
   เกษตรกร/ประมง 
   ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ 
   รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
   พนักงานเอกชน 
   รับจางท่ัวไป 
   แมบาน/พอบาน 
   พนักงานรัฐวิสากกิจ 
   อ่ืนๆ (ไมไดประกอบอาชีพ) 

 
51 
5 
7 
6 

15 
16 
2 
8 

 
46.40 
4.50 
6.40 
5.50 

13.60 
14.50 
1.80 
7.30 

 สาเหตุของการท่ีสงบุตรหลานเขามารับการศึกษา ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด (โดยเรียงลําดับความสําคัญจากสาเหตุท่ีมากไปหานอย 1 ถึง 5) จาก
การศึกษาพบวา อันดับท่ี 1 สาเหตุท่ีเลือกเรียนเพราะเปนมหาวิทยาลัยของภาครัฐ อันดับท่ี 2 สาเหตุท่ีเลือกเรียน
เพราะความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน อันดับท่ี 3 สาเหตุท่ีเลือกเรียนเพราะมีระบบการจัดการเรยีนการสอนท่ีมี
คุณภาพ อันดับท่ี 4 สาเหตุท่ีเลือกเรียนเพราะคาใชจายตลอดหลักสูตรไมสูง และอันดับท่ี 5 สาเหตุท่ีเลือกเรียน
เพราะมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 
 

2. ความคาดหวังตอการเรียนการสอนในหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา 
 
ตารางท่ี 2 ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

ความคาดหวังตอการเรียนการสอน 
ระดับความคาดหวัง 

Mean S.D ระดับ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. การเรียนการสอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียนของสังคม 

3.92 0.84 มาก 

2. มีการปลูกฝงใหเห็นคณุคาของวิชาชีพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี 

4.02 0.70 มาก 

3. มีการจัดโครงการการเรียนรูมารยาททางสังคม 3.87 0.83 มาก 
4. การเขาหองเรียนและทํากิจกรรม มีการเช็คช่ือเพ่ือใหนักศึกษา มคีวามตรง
ตอเวลา 

4.04 0.73 มาก 

5. การเสรมิสรางใหเกิดความความเสียสละ รูจักการใหและการแบงปน 
ชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 

4.08 0.81 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.98 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 2 ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด (ตอ) 

ความคาดหวังตอการเรียนการสอน 
ระดับความคาดหวัง 

Mean S.D ระดับ 
ดานความรู 
1. รายวิชามีความหลากหลาย นาสนใจ และทันสมัย 4.04 0.73 มาก 
2. มีระยะเวลาท่ีใชศึกษาตลอดหลกัสูตรฯ อยางเหมาะสม  
( 4 ป) 

4.11 0.65 มาก 

3. มีการทําโครงงานวิจัยระดบัปรญิญาตรีเพ่ือฝกปฏิบัติงานวิจัยพ้ืนฐาน 3.87 0.76 มาก 
4. การเรียนการสอนมีการบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง 4.01 0.76 มาก 
5. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏบัิติงานไดจริง 4.36 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.07 0.73 มาก 
ดานทักษะทางปญญา 
1. มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 3.88 0.79 มาก 
2. มีการสนับสนุนการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเปดโลกทัศนให
กวาง 

3.83 0.88 มาก 

3. ระบบการเรียนการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยฝกใหผูเรียนไดคิด และ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง 

4.00 0.80 มาก 

4. ฝกการคิด การตัดสินใจ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 4.15 0.78 มาก 
5. มีกิจกรรมการนําไปสูการคิดอยางสรางสรรค 4.01 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.97 0.80 มาก 
ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. หลักสูตรฯ มีการฝกงานอยางเหมาะสม (จํานวน 650 ช่ัวโมง) 4.14 0.72 มาก 
2.หลักสูตรฯ มีเครือขายในการเรียนรูรวมกับปราชญชาวบาน วิสาหกิจชุมชน 3.80 0.77 มาก 
3. มีการฝกการทํากิจกรรมกลุม/การทํางานเปนทีม 3.88 0.80 มาก 
4. มีการทํากิจกรรมกลุม จะตองไดมาซึ่งความคิดของทุกคน เพ่ือฝกการยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4.01 0.75 มาก 

5. มีการกําหนดสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา เพ่ือฝกความ
รับผิดชอบ 

4.11 0.86 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 3.98 0.78 มาก 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีสื่อและเทคโนโลยีภายในหองเรียนท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย และพรอมใชงาน 3.98 0.92 มาก 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาไดฝกการสื่อสารและการเปน
วิทยากร 

3.92 0.82 มาก 

3. มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 4.10 0.82 มาก 
4. มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน/เว็บไซต 4.01 0.84 มาก 
5. การคนควาขอมูลความรูจากแหลงสืบคนท่ีนาเช่ือถือ 4.10 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยภาพรวม 4.02 0.83 มาก 
ภาพรวมท้ังหมด 5 ดาน 4.00 0.78 มาก 

 จากการศึกษาความคาดหวังตอการเรียนการสอนในหลักสตูรของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พบวา ความคาดหวังตอการเรียนการ
สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความคาดหวังในภาพรวมมีคาความคาดหวังอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคาดหวังดานความรูมากท่ีสุด มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 รองลงมาคือ ดานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 ดานความ
คาดหวังท่ีนอยท่ีสุดคือ ทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80  
 จากการสัมภาษณผูปกครองท้ังหมด 26 คน พบวา สวนใหญมีความเก่ียวของกับนักศึกษาโดยเปน
มารดาจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมามีความเก่ียวของเปนบิดา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 19.23 
มีความเก่ียวของเปนปา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.69 และเปนพ่ีชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.85 
ตามลําดับ มีความคาดหวังนักศึกษาท่ีเรียนอยูในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ผูวิจัย
สรุปตามประเด็น ท้ังหมด 5 ประเด็น ดังน้ี  

1) ความคาดหวังของอาชีพในความตองการของบุตรหลานของทาน พบวา ผูปกครองมีความ
คาดหวังในดานอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยมีความมุงหวังใหประกอบอาชีพสูงท่ีสุดของนักบัญชี ไดแก 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคาดหวังใหนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 30.77 เชน ครู อาจารยสอนวิชาการบัญชี เจาหนาท่ี
พนักงานของกรมสรรพกร เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล ตํารวจธุรการ เปนตน พนักงานปฏิบัติงานทางดานบัญชีใน
สํานักงานบัญชี ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมไปถึงพนักงานธนาคาร คิดเปนรอยละ 19.23 

2) ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงค พบวา ผูปกครองมีความคาดหวัง
ใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเปนนักบัญชีท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานไดจริงเมื่อจบการศึกษา คิดเปน
รอยละ 30.78 รองลงมามีความตองการใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถทางดานการใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
ทางดานธุรกิจ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาพมา เปนตน คิดเปนรอยละ 26.23 เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 19.23 มีลักษณะการเปนผูนํา คิดเปนรอยละ 3.85 มีความรูรอบตัวตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีอาจเกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 3.85 และไมแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 16.06 

3) บทบาทการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของหลักสูตร พบวา ผูปกครองมีความยินดใีน
การเขารวม คิดเปนรอยละ 84.62 และมีผูปกครองบางสวนไมสามารถเขารวมได คิดเปนรอยละ 15.38 เน่ืองจาก 
ไมสะดวกในการเดินทางมามหาวิทยาลัยฯ 

4) ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีความตองการขอมูล
ขาวสารเพ่ิมเติมเน่ืองจากปจจุบันท่ีไดรับจะเปนเพียงผลการเรียนท่ีสงไปรษณียมาเทาน้ัน สวนขาวสารอ่ืนๆ จะรับรู
จากนักศึกษาโดยตรง ซึ่งจากการสัมภาษณพบวา มีความตองการขอมูลสงกลับมาในลักษณะสงขอมูลขาวสารทาง
ไปรษณีย คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมามีความตองการขอมูลขาวสารแจงทางสื่อโซเชียลมีเดีย เชน line 
Facebook หรือการแจงขาวสารทางเว็บไซตตางๆ ของทางมหาวิทยาลัยหรือของสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 30.77 
โทรศัพทสายตรงยังไปยังผูปกครอง คิดเปนรอยละ 3.85 อ่ืนๆ มีความคิดเห็นวาเพียงพออยูแลวเพราะวาสวนใหญ
ทราบขาวสารจากนักศึกษาก็ถือวาเปนการบอกตอท่ีเพียงพอแลว 

5) ความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พบวา 
ผูปกครองมีความเช่ือมั่นในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีความเช่ือมั่นอยูใน
ระดับมากท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คิดเปนรอยละ 92.31 เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมถึงเปนมหาวิทยาลัยของคนในทองถ่ินท่ีเปดมาเปนระยะ
เวลานานพอสมควร อีกท้ังยังพบวานักศึกษาท่ีจบสถาบันแลวยังมีงานทํา ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
สามารถท่ีจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได รวมถึงการดูแลของอาจารยท่ีมีตอนักศึกษาซึ่งจะทําใหผูปกครองมี
ความรูสึกมั่นใจวาบุตรหลานน้ันจะสามารถจบไปแลวมีงานท่ีแนนอน และอีกรอยละ 7.69 ตอบวาไมมีความเช่ือมั่น
เทาท่ีควร เพราะวา ผูปกครองยังมีความกังวลในเรื่องของการหางานทําภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

3. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด จากการศึกษาวิจัยทําใหผูวิจัยไดเสนอแนะผลวิจัยตอหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จึงมีแนวคิดรวมกันท่ีจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรโดยใหความสําคัญกับ
กระบวนการและวิธีการจากบุคคลท่ีมีประสบการณ เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง จะทําใหนักศึกษาเกิดการ
ประยุกตใช เชน ใหนักศึกษาเก็บช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับสํานักงานบัญชี หรืออาจจะใหนักศึกษา
เขาไปเรียนรูกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระหวางเรียน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาตามความคาดหวังของผูปกครอง ดังน้ี 
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1) 1.ทางดานอาชีพ ผลจากการสัมภาษณความคาดหวังของผูปกครองท่ีตอนักศึกษาสาขาการบัญชี 
ใหความคาดหวังในอาชีพ CPA/TA จํานวน 13 คน โดยตรงกับความคาดหวังดานความรูจากแบบสอบถาม ในเรื่อง
ของการความรูความสามารถท่ีไดรับไปปฏิบัติงานไดจริง แนวทางการพัฒนาสาขาการบัญชีจึงไดมีการเพ่ิมความรู
ความสามารถโดยการจัดใหมีการฝกประสบการณ เพ่ิมมากข้ึน โดยทําสหกิจศึกษารวมกับหนวยงานภายนอก ควบคู
ไปกับการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน รวมไปถึงการท่ีใหนักศึกษาไปทําการศึกษาธุรกิจแตละประเภทในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือหาความแตกตางในการจัดทําบัญชีของแตละกิจการ โดยสอดแทรกในรายวิชาสัมมนาการบัญชี 
และวิชาวิจัยทางการบัญชี 

2) ลักษณะความตองการบัณฑิตสาขาวิชากับบัญชีท่ีพึงประสงค แนวทางการพัฒนาลักษณะความ
ตองการบัณฑิตสาขาวิชากับบัญชีท่ีพึงประสงค พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนนักบัญชีท่ีมีคุณภาพ สามารถทํางานไดจริงเมื่อจบการศึกษา ทางสาขา
การบัญชีมีการเสริมสรางกิจกรรมการฝกคิด การตัดสินใจ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา มีการจัดสงนักศึกษาเขา
แขงขันทักษะวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับในรูปแบบของการจัดทําบัญชี เพ่ือนําไปสูความ
เช่ือมั่นในตัวเองเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการสรางกระบวนการคิด และการตัดสินใจซึ่งมีผลตรงกับความคาดหวังของ
ผูปกครองตอไป 

3) บทบาทการเขามสีวนรวมในการบริหารการจัดการหลักสูตร แนวทางการพัฒนาบทบาทการเขา
มีสวนรวมในการบริหารการจัดการหลักสูตรของผูปกครอง โดยผูปกครองสวนใหญใหการรวมมือเปนอยางดี  
มีบางสวนท่ีไมสามารถใหความรวมมือไดอยางเต็มท่ี เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ ทางสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จัดทําโครงการเยี่ยมบานนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางเครือขายระหวางผูปกครองกับอาจารยสาขา
การบัญชี 

4) ระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง แนวทางการแกไขระบบการสื่อสารการ
แจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง ผลจากการสัมภาษณ พบวาระบบการสื่อสารการแจงขอมูลสงกลับทางผูปกครอง มี
การแจงไมเพียงพอ เน่ืองมาจากหลายปจจัยท่ีเขามามีบทาทในการสงขอมูลขาวสาร ทางสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จัดทําการสรางเครือขายการติดตอท่ีหลายหลายชองทางเพ่ิมมากข้ึน อาทิ 
การสรางกลุมทาง IG LINE FACEBOOK รวมไปถึงการติดตามขาวสารทางเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด รวมไปถึงการแจงขาวสารผานนักศึกษาโดยจัดทําเปนเอกสาร โดยมีการลงรับตามแบบตอบ
กลับหนังสือ 

5) ความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด แนวทางการ
พัฒนาความเช่ือมั่นท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เน่ืองมาจากเดิมผูปกครอง
ใหความเช่ือมั่นในสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ในระดับมาก แตยังมีบางสวนท่ียัง 
ไมมั่นใจวาเรียนสาขาการบัญชีจบแลวจะมีงานทํา ทางสาขาการบัญชีจัดทําการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี
เปนไปตามความคาดหวัง 5 ดานท่ีผูปกครองตองการ โดยมีการพัฒนาในหลากหลายดานใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดย
การฝกนักศึกษาใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเรียนการสอน นอกสถานท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีการฝกประสบการณ
โดยตรงกับสถานประกอบการท่ีนาเช่ือถือ มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงเพ่ิมมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผูวิจัยอภิปราย จํานวน 2 ประเด็น ดังน้ี 
1. ระดับความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แมสอด จากการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด จากการศึกษาความคาดหวังตอการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ังหมด 5 ดาน 
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางมีความคาดหวังในดานความรูมากท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องการนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได
จริ ง  ซึ่ ง ไม สอดคลองกับงานวิจัยของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (2554) ท่ีไดศึกษาความตองการและความ
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คาดหวังของผูใชบัณฑติในอนาคต ตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร พบวาความคาดหวังของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะบัณฑิตจะให
ความสําคัญในดานคุณธรรม จริยธรรมมากท่ีสุด จากการศึกษาวิจัยน้ันเห็นวาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ควรพัฒนาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานไดจริง เชน อาจจะให
นักศึกษาเลือกฝกงานทางดานสาขาวิชาการบัญชีเทาน้ัน โดยเฉพาะสํานักงานบัญชีเพราะจะทําใหนักศึกษามีความ
เขาใจวงจรการจัดทําบัญชีมากยิ่งข้ึนกอนออกไปทํางานจริง และควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในแตละรายวิชา โดยไมตองมีโครงการฝกอบรมเปนพิเศษ เพียงใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เชน การฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน เพราะหาก
ปฏิบัติอยูเสมอก็จะกลายเปนความเคยชิน เปนจิตสาํนึกท่ีตองปฏิบัติอยางน้ันอยูเสมอ ซึ่งจะทําใหเห็นวาการทํางาน
ของหลักสูตรน้ันจะตองทํางานรวมกับทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยสราง
ภาคีเครือขายรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับผูปกครอง และผูใชบัณฑิต  

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด จากการศึกษาวิจัยทําใหผูวิจัยไดเสนอแนะผลวิจัยตอหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จึงมีแนวคิดรวมกันท่ีจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรโดยใหความสําคัญกับ
กระบวนการและวิธีการจากบุคคลท่ีมีประสบการณ เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง จะทําใหนักศึกษาเกิดการ
ประยุกตใช เชน อาจจะใหนักศึกษาเก็บช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับสํานักงานบัญชี หรืออาจจะให
นักศึกษาเขาไปเรียนรูกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระหวางเรียน  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตควรสรางภาคีเครือขายรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับผูปกครอง และผูใช
บัณฑิต โดยอาจจะมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน กรรมการในการบริหารจัดการหลักสูตร มีการประชุม และการวางแผน 
การพัฒนาหลักสูตร อยางนอยเดือนละครั้งเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนการสอนนําเสนอใหคณะกรรมการทราบ 

2. หลักสูตรควรพัฒนาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานไดจริง โดยใหนักศึกษาเลือกฝกงาน
ทางดานสาขาวิชาการบัญชีเทาน้ัน โดยเฉพาะสํานักงานบัญชีเพราะจะทําใหนักศึกษามีความเขาใจวงจรการจัดทํา
บัญชีมากยิ่งข้ึนกอนออกไปทํางานจริง และควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปในหลักสูตรการเรียนการ
สอนในแตละรายวิชา โดยไมตองมีโครงการฝกอบรมเปนพิเศษ เพียงใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีกับกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของหลายๆ ฝาย 
เพ่ือใหการพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
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Satisfaction with the Model Development of the Clothing for the Karen People 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบ ลักษณะลวดลายของผาทอตามความตองการของกลุม

นักทองเท่ียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก และศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของ
กลุมชนเผากะเหรี่ยงหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาและ
พัฒนา ไดแก กลุมทอผาชนเผากะเหรี่ยงหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก และ
นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผลการพัฒนา 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบ ลักษณะลวดลายของผาทอตามความตองการของกลุมนักทองเท่ียวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก สวนใหญจะนิยมเสื้อสั้น ชอบสีท่ีมีสีสันโดยเฉพาะสีแดง ชอบผาฝายท่ีมีความทนทาน ใส
แลวน่ิม รูสึกสบายตัว โอกาสท่ีจะใสจะนิยมใสเขาวัดและประเพณีสงกรานต หรือประเพณีตางๆ ลวดลายท่ีใหความ
สนใจสวนใหญจะเปนลายดอกพิกุล จากการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง หมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบ
พระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลการพัฒนาพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรปูแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมือง
ของกลุมชนเผาท่ีพัฒนาภาพรวมอยูในระดับมาก สวนใหญมีความพึงพอใจ เรื่อง ความเหมาะสมของลายเสื้อผา จาก
ผลการพัฒนา จะเห็นวากลุมตัวอยางเกิดความสนใจ ซึ่งกลาวไดวา ผลของการพัฒนาผลิตภัณฑโดยกําหนด
กลุมเปาหมายทําใหสินคาท่ีผลิตออกมาตรงกับความตองการของกลุมลูกคา จะทําใหเกิดความนาสนใจตอ
นักทองเท่ียวเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ผูผลิตสามารถผลติสนิคาตรงตามความตองการของลูกคา เพ่ือการดํารงอยูของวัฒนธรรม
ควบคูกับการพัฒนาเปนอาชีพและรายไดของคนในชุมชน  
คําสําคัญ: ผาพ้ืนเมือง / กลุมชนเผากะเหรี่ยง / เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the patterns of fabrics according to the needs 

of tourists in Tak province. And study Satisfaction with the model development of the cloth of the 
karen ethnic group, Ban Chang Rai, Tambon Phop Phra, Phop Phra District, Tak Province. The 
samples used in education and development include: Karen group, Ban Chang Rai district, Phop 
Phra district, Phop Phra district, Tak province and tourists in the Tak special economic zone. The 
pattern of woven fabric according to the needs of tourists in Tak Special Economic Zone. Most 
popular shirt colors like the color especially red. Like a durable company. Then soft feel 
comfortable. The opportunity to wear will be added to the temple and tradition Songkran or 
tradition. Most of the motifs are based on the development of local Karen tribal fabrics, Muen 
Rakhai village, Tambon Phop Phra, Tak Province. The results showed that the sample was satisfied 
with the image of the development of the native cloth of the developed tribe at a high level. Most 
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satisfied. The suitability of clothing pattern. As a result of the development, the sample was 
interested. That said. The result of the product development by targeting the product to meet the 
needs of customers. It will make more attractive to tourists. Manufacturers can produce products 
that meet customer needs for their existence of culture, coupled with the development of the 
profession and the income of the people in the community. 
Keywords: local cloth / Karen tribe / special economic zone 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาประเทศโดยการสงเสริมใหมีการคาและการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศมี
การขยายตัวโดยการลงทุนใน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) น้ันจะไดรับสิทธิพิเศษทางดาน
ตางๆ ท่ีเอ้ือตอการลงทุนไมวาจะเปนสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากร การสงเสริมการลงทุน ความพรอมของปจจัยการ
ผลิต การอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกรรมและบริการพ้ืนฐานตางๆ ตั้งแตระบบขนสง ไฟฟา ประปาฯลฯ 
ซึ่งการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวน้ันถือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาสังคมทองถ่ินใหมี
ความเจริญมากยิ่งข้ึน (ดํารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช, 2545) โดยเนนการตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาท้ังในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมการจางงานและ
สรางความเปนอยูท่ีดีใหประชาชน 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศ และกําหนดแนวทางในการดําเนิน
นโยบายดานเศรษฐกิจโดยมุงเนนการสงเสริมการคาชายแดนผานการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีใหมี
ศักยภาพ โดยกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน  
5 จังหวัด จํานวน 6 พ้ืนท่ี รวมถึงพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในระดับตําบลท่ีอยูติด
ชายแดน โดยมีพ้ืนท่ีตั้งอยูในอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ และอําเภอแมระมาด ซึ่งในสวนของจังหวัดตากไดมีการ
กําหนดกลุมกิจการไว 10 กลุมกิจการ ไดแก 1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวของ 2) เซรามิค 
3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง 4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 5) อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 6) อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรและช้ินสวน 7) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
8) กิจการโลจิสติกส 9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ 10) กิจการเพ่ือการสนับสนุนการทองเท่ียว (เติมธรรม สิทธิเลิศ, 
2558) 

ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากมีชนกลุมนอยท่ีมีจํานวนปริมาณมากกวากลุมอ่ืนๆ อาศัยอยู เชน 
กะเหรี่ยง มง เมี่ยน อาขา ลาหู ลีซู และไทยพ้ืนราบ โดยชนเผากะเหรี่ยงมีจาํนวนประชากรไมต่าํกวา 12,000 คน ซึ่ง
มีจํานวนนอยกวาชนเผามง ซึ่งมีจํานวนประมาณ 50,000 คน ถือวามีจํานวนมากกวาคนไทยพ้ืนราบ ในสวนใหญชน
เผาจะมีการทอผาพ้ืนเมืองใชเองตามบานเรือน ในอดีตผาปกชาวเขาสวนใหญจะใชผาไหมดิบท่ีผลิตเองมาปกเปน
ลวดลายตางๆ ซึ่งลวดลายเหลาน้ีกลุมชนเผาคิดคนออกแบบลวดลายเอง ปกติแลวการถักทอจะมีความประณีตใน
การคิดลวดลาย ซึ่งจะเห็นไดจากชุดของกลุมชนเผาท่ีทอจากผาฝายแลวเมื่อมีการทอลวดลายเรียบรอยแลว จะนํามา
แปรรูปเปนเสื้อผาท่ีจะสวมใสในเทศกาลปใหม หรือในวันสําคัญตางๆ และสามารถท่ีจะประดิษฐเปนเครื่องใชอยาง
อ่ืนได เชน ถุงยาม กระเปาสะพาย กระเปาเป กระเปาใสสตางค เครื่องใชอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งผาปกของกลุมชนเผาจะมี
ลวดลายท่ีแตกตางกันออกไป และมีช่ือเรียกแตกตางกัน ในปจจุบันการทอผาพ้ืนบานพ้ืนเมืองของชนเผาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก มีการทอผาลวดลายสัญลักษณดั้งเดิม ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผา
พ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยงในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งศิลปะการทอผาของกลุมชนเผาน้ันถือเปน
เอกลักษณสําคัญของประเทศไทยท่ีจะพัฒนาเผยแพรศิลปะบนผืนผา เปนการพัฒนากระตุนเศรษฐกิจไทยในดาน
การคาและการลงทุน เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระดับประเทศ อีกท้ังในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก เปน
พ้ืนท่ีท่ีมีแหลงการทองเท่ียวไมวาจะเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงระบบนิเวศ มีนักทองเท่ียวเริ่มมา
ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวในแตละปท่ีมีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 

ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงเลือกหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีรวมกลุมกันทอผา
โดยใชเครื่องจักรในการทอ มีลวดลายท่ีหลากลาย ทันสมัย ตรงตามความตองการของลูกคา และอีกอยางสมาชิก
กลุมทอผามีความสนใจและตองการท่ีจะพัฒนาผาทอของกลุมชนเผากะเหรี่ยงใหนักทองเท่ียวไดซื้อไปเปนของฝาก 
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หรือซื้อเก็บไวเปนท่ีระลึกเมื่อไดมาเท่ียว เพ่ือใหการวิจัยและพัฒนาเกิดประโยชนสูงสุด คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาผลักดันผลิตภัณฑผาทอใหสินคามีมูลคาเพ่ิม อีกท้ังผาทอกลุมชนเผากะเหรี่ยงยังถือเปนเอกลักษณอยางหน่ึง
ของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ ลักษณะ ลวดลาย ของผาทอ ตามความตองการของนักทองเท่ียวในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดตาก 

2. เพ่ือออกแบบและศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง 
หมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
ศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผาหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  
1. ศึกษาสํารวจรูปแบบสินคา ผลิตภัณฑผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรีย่งในหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบล

พบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามความตองการของของนักทองเท่ียว 
2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยงในหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบล 

พบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ใหตรงตามความตองการของกลุมลูกคา นักทองเท่ียว โดยนําผลท่ีไดจากการ
ศึกษาวิจัยมาประยุกตใชใหมีรูปแบบตามผลการศึกษาวิจัย 

3. ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองจากกลุมลูกคา และนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก รวมท้ังลูกคาท่ีเดินทางมาซื้อสินคาท่ีราน ผูประกอบการซื้อสินคาไปขายตอ  
 ขอบเขตดานประชากร/ดานพ้ืนท่ี 

1. วัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษาจากกลุมทอผาชนเผากะเหรี่ยงในหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก จํานวน 6 คน และกลุมลูกคาท่ีมาซื้อสินคาจากกลุมฯ จํานวน 25 คน รวมท้ังหมด 31 คน 

2. วัตถุประสงคขอท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามความความพึงพอใจเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังกลุมทอ
ผาและสถานท่ีทองเท่ียวในเขตอําเภอพบพระ จังหวัดตาก จํานวน 400 คน 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. คณะผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือปรึกษากับกลุมทอผาในตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เพ่ือนํา

ขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาผาพ้ืนเมือง 
2. ออกแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยไดดําเนินการหาคา IOC เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ โดยใหอาจารยสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบ 
จํานวน 3 ทาน ไดคา IOC เทากับ 0.80 แสดงวาแบบสอบถามชุดน้ีใชได 

3. สัมภาษณความตองการรูปแบบ ลักษณะ ลวดลาย ของผาทอ ตามความตองการของนักทองเท่ียวใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก กลุมตัวอยางท้ังหมด 25 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชแบบสุมแบบบังเอิญ 

4. ออกแบบผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง หมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัด
ตาก ตามความตองการของกลุมลูกคาและนักทองเท่ียวท่ีมาในเขตอําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการนําผลท่ีไดจากการ
ศึกษาวิจัยมาจัดเวทีการประชุมสนทนากับกลุมผูผลิตทอผาของกลุมชนเผาท้ังหมด 6 คน จากน้ันสรุปผลความ
ตองการและนําไปใหผูเช่ียวชาญทางดานออกแบบวิเคราะหและออกแบบลวดลายผาและนํามาใหกลุมทอผาทดลอง
ทําการผลิต 
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5. สอบถามความพึงพอใจจากนักทองเท่ียวท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางของสิทธ์ิ ธีรสรณ (2552) คณะผูวิจัยได
กําหนดใหเก็บตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง  

6. วิเคราะหผล ถาไมพึงพอใจหรือมีความพึงพอใจในระดับนอยตองปรับปรุงพัฒนา 
7. ประเมินผลการวิจัยและสรุปผล 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย ท้ังหมด 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ ลักษณะ ลวดลาย ของผาทอ ตามความตองการของนักทองเท่ียวในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดตาก จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน มีอายุระหวาง 15 ป ถึง 40 ป และเจาของ
กิจการและสมาชิกกลุมผาทอของกลุมชนเผา หมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จํานวน 
6 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางมีความชอบและสนใจผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง จาก
การศึกษารูปแบบกลุมตัวอยางนิยมสวมใสเฉพาะเสื้อ คิดเปนรอยละ 60.00 ชนิดวัตถุดิบท่ีเลือกเปนผาฝาย เพราะมี
ความทนทานและน่ิม รูสึกสบายตัว สีท่ีชอบสวนใหญชอบสีแดง คิดเปนรอยละ 64.00 สวนใหญเลือกลวดลายดอก
พิกุล คิดเปนรอยละ 52.00 โอกาสในการนําไปใชนิยมใสเขาวัด ทําบุญและรวมประเพณีวันสงกรานต 

รูปแบบ สวนใหญกลุมตัวอยางจะนิยมเฉพาะเสื้อ คิดเปนรอยละ 72.00 เดรสสั้น คิดเปนรอยละ 
20.00 เดรสยาวคลุมเขา คิดเปนรอยละ 8.00 สวนใหญชอบสีแดง 64.00 รองลงมาชอบสีมวง คิดเปนรอยละ 20.00 
และสีนํ้าเงิน คิดเปนรอยละ 16.00 ลวดลายท่ีเลือกมี 3 แบบ โดยเรียงตามลําดับตามท่ีลูกคาเลือก ดังน้ี  

 

แบบท่ี 1 ลายดอกพิกุล คิดเปนรอยละ 60.00 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบผาลายดอกพิกุล 

 

แบบท่ี 2 ลายกากบาท คิดเปนรอยละ 24.00 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบผาลายกากบาท 

 

แบบท่ี 3 ลายดอกปบ คิดเปนรอยละ 16.00 

 
ภาพท่ี 3 รูปแบบผาลายดอกปบ 
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วัตถุดิบ ผาฝาย ท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกมีลักษณะดายท่ีทนทาน น่ิม ผาท่ีสวมใสสบาย โอกาสใน
การนําไปใช สวนใหญกลุมตัวอยางจะนิยมใสชุดผาพ้ืนเมืองเขาวัดทําบุญ หรือเขารวมประเพณีวันสงกรานต เปนตน
ราคาซื้อ ข้ึนอยูกับความยากของลวดลาย โดยประมาณการรายละเอียดการวิเคราะหการซื้อมาดังน้ี เสื้อ ราคา
ประมาณ 250 บาท ชุดเดรสสั้น ราคาประมาณ 450 บาท ชุดเดรสยาวราคาประมาณ 1,500 บาท เสื้อโคท ราคา
ประมาณ 1,000 บาท และผาถุงยาว ราคาประมาณ 750 บาท 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง หมูบานหมื่นฤาชัย 
ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สวนรูปแบบและลวดลายจะข้ึนอยูกับกลุมวัย อายุ และลักษณะการสวมใส
เปนสวนใหญ จากการศึกษากลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 15 ป ถึง 40 ป นิยมสวมใสเฉพาะเสื้อ เดรสยาว และชุด
ผาถุงเปนสวนใหญ ชอบสีท่ีมีสีสันฉูดฉาดโดยเฉพาะสีแดง ชอบผาฝายท่ีมีความทนทาน ใสแลวน่ิม รูสึกสบายตัว 
โอกาสท่ีใสจะนิยมใสเขาวัดและประเพณีสงกรานต หรือประเพณีตางๆ ลวดลายท่ีใหความสนใจสวนใหญจะเปนลาย
ดอกพิกุล ราคาซื้อจะข้ึนอยูกับความยากงายของลวดลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การเก็บขอมลูการสัมภาษณ 
 

2. การออกแบบและศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง 
หมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จากท่ีผูวิจัยไดไปพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผา
กะเหรี่ยง ในหมูบานหมื่นฤาชัย ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สรุปไดวา คนสวนใหญนิยมใสเสื้อท่ีเปนสี
แดง ลายดอกพิกุล ตามรูปแบบภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 5 เสื้อลายดอกพิกุล สีแดง 

ผลการออกแบบลวดลายผาน้ันมาจากการสัมภาษณความตองการของกลุมลูกคาและนักทองเท่ียว
ท่ีมาซื้อสินคาภายในรานของกลุมชนเผาฯ จํานวน 25 ตัวอยาง และการประชุมสนทนากับกลุมผูผลิตทอผาของกลุม
ชนเผาท้ังหมด 6 คน จากน้ันสรุปผลความตองการและนําไปใหผูเช่ียวชาญทางดานออกแบบวิเคราะหและออกแบบ
ลวดลายผาและนํามาใหกลุมทอผาทดลองทอข้ึนมาเพ่ือประเมินความพึงพอใจจากกลุมลูกคาและนักทองเท่ียวท่ีมา
เท่ียวในเขตอําเภอพบพระ จังหวัดตาก จํานวน 400 ตัวอยาง จากการศึกษาคณะผูวิจัยสามารถสรุปได ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 คารอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 
เพศ 
ชาย 126 31.50 
หญิง 274 68.50 

ภาพรวม 400 100.00 
อายุ 
ต่ํากวา 20 ป 55 13.80 
20-30 ป 191 47.80 
31-40 ป 95 23.80 
41-50 ป 56 14.00 
60 ปข้ึนไป 3 0.80 

ภาพรวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1 คารอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 

ระดับการศึกษา 
ไมไดศึกษา 206 51.50 
ประถมศึกษา 50 12.50 
มัธยมศึกษาตอนตน 42 10.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 52 13.00 
อนุปริญญา/ปวส. 22 5.50 
ปริญญาตร ี 28 7.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 

ภาพรวม 400 100.00 
อาชีพ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 3.80 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 34 8.50 
ลูกจาง/พนักงาน 26 6.50 
เกษตรกร 231 57.80 
รับจาง/กรรมกร 55 13.80 
นักเรียน/นักศึกษา 37 9.30 
อ่ืนๆ( โปรดระบุ) 2 0.50 

ภาพรวม 400 100.00 
รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา 5,000 บาท 179 44.80 
5,001-10,000 บาท 193 48.30 
10,001-15,000 บาท 14 3.50 
15,001-20,000 บาท 12 3.00 
20,001-25,000 บาท 2 0.50 

25,000 บาทข้ึนไป 0 0 

ภาพรวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 274 ราย คิดเปนรอยละ 68.50 
อยูในชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 191 ราย คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมาอยูในชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 95 ราย 
คิดเปนรอยละ 23.80 สวนใหญจะไมไดรับการศึกษา จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมาจะศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 13.00 สวนมากจะประกอบอาชีพหลักเปน
เกษตรกร จํานวน 231 ราย คิดเปนรอยละ 57.80 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,001-10,000 บาท จํานวน 193 
ราย คิดเปนรอยละ 48.30  

 
ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจตอรูปแบบลวดลายผาและความสวยงาม 

รายการ �̅�𝑥 S.D. คาแปล 
1. ความเหมาะสมของลายเสื้อผา 4.50 0.55 มากท่ีสุด 
2. ลวดลายมีเอกลักษณเฉพาะตัว 4.39 0.60 มาก 
3. ลายผาสรางใหเกิดมลูคาราคาของเสื้อ 4.31 0.62 มาก 
4. รูปแบบลายผามีจดุเดน เปนท่ีนาสนใจ 4.39 0.64 มาก 
5. ลายผาทันสมัยเปนท่ีนิยม 4.35 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจตอรูปแบบลวดลายผาและความสวยงาม 
รายการ �̅�𝑥 S.D. คาแปล 

6. สีท่ีเลือกใชมีความเหมาะสม สวยงาม 4.28 0.64 มาก 
7. ลวดลายผาทอมีความประณตี เรียบรอย 4.43 0.63 มาก 
8. ทานมีความพึงพอใจตอสินคาท่ีพัฒนาในระดับใด 4.36 0.61 มาก 
9. เน้ือผาท่ีนํามาใชทอมีคุณภาพทําใหผูสวมใสรูสึกสบายตัว 4.46 0.57 มาก 
10. ถาตั้งราคาขายเสื้อตัวละ 250 บาท ทานคิดวาเหมาะสม 4.41 0.76 มาก 

ภาพรวม 4.38 0.31 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผาท่ีพัฒนา
ในดานการศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 คาแปลจะ
ออกมาในคาท่ีมากเมื่อมองท่ีระดับความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองสวนใหญจะพอใจในเรื่องของความ
เหมาะสมของลายเสื้อผา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ซึ่งอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด 
เน้ือผาท่ีนํามาใชทอมีคุณภาพทําใหผูสวมใส รูสึกสบายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 
ซึ่งอยูในระดับมาก ลวดลายผาทอท่ีมีความประณีตเรียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.63 ซึ่งอยูในระดับมาก และถาตั้งราคาขายเสื้อตัวละ 250 บาททานคิดวาเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 ซึ่งอยูในระดับมาก รูปแบบลวดลายผามีจุดเดนเปนท่ีนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.39 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ซึ่งอยูในระดับมาก ลวดลายมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ซึ่งอยูในระดับมาก ทานมีความพึงพอใจตอสินคาท่ีพัฒนาในระดับใด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ซึ่งอยูในระดับมาก ลายผาทันสมัยเปนท่ีนิยม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.35 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ซึ่งอยูในระดับมาก ลายผาสรางใหเกิดมูลคาราคาของเสื้อ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ซึ่งอยูในระดับมาก สีท่ีเลือกใชมีความเหมาะสม สวยงาม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ซึ่งอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุมชนเผากะเหรี่ยง หมูบานหมื่นฤาชัย ตําบล 
พบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาผาพ้ืนเมืองของกลุม
ชนเผาท่ีพัฒนา ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนใหญมีความพึงพอใจ เรื่อง ความเหมาะสมของลายเสื้อผา จากผลการ
พัฒนา จะเห็นวากลุมตัวอยางเกิดความสนใจ ซึ่งกลาวไดวา ผลของการพัฒนาผลิตภัณฑโดยกําหนดกลุมเปาหมาย
ทําใหสินคาท่ีผลิตออกมาตรงกับความตองการของกลุมลูกคา จึงทําใหเกิดยอดขายเพ่ิมมากข้ึน ผูผลิตสามารถผลิต
สินคาเพ่ิมตามความตองการของลูกคา เพ่ือการดํารงอยูของวัฒนธรรมควบคูกับการพัฒนาเปนอาชีพและรายไดของ
คนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการจัดการผลิตภัณฑของทวีศักดิ์ เทพพิทักษ (2549) ท่ีกลาวไววา ผลิตภัณฑจะ
มีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะไมตรงตามความตองการของลูกคา ยอมไมสามารถนํา
ความสําเร็จมาสูองคกรธุรกิจได ซึ่งการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑตามแนวคิดทางดานลูกคา (customer 
orientation) ปรับผลิตภัณฑหรือสรางผลิตภัณฑใหมใหเขากับตลาดน้ัน  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

1. จากการศึกษารูปแบบ ลักษณะ ลวดลาย ของผาทอ ตามความตองการของนักทองเท่ียวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก คณะผูวิจัยศึกษาจากกลุมลูกคาท่ีมาซื้อสินคาจากกลุมชนเผากะเหรี่ยง หมูบานหมื่นฤาชัย 
ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จํานวน 25 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณ ซึ่งถือวามีจํานวนไมเพียงพอตอ
ขอมูลท่ีนําไปพัฒนา ควรเพ่ิมจํานวนประชากรท่ีศึกษา เพ่ือใหผลงานวิจัยเกิดประโยชนสูงสุด ตรงกับความตองการ
ของลูกคามากท่ีสุด 
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2. ควรติดตามผลการนํารูปแบบการพัฒนาไปใชจะทําใหเกิดผลอยางไรตอกลุมชนเผากะเหรี่ยง หมูบาน
หมื่นฤาชัย ตําบลพบพระอําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรเพ่ิมปริมาณจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย เพ่ือใหไดผลตรงกับความตองการมากท่ีสุด  
2. การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรท่ีจะพัฒนาผาทอของกลุมชนเผากะเหรี่ยง หมูบานหมื่นฤาชัย ตําบล 

พบพระอําเภอพบพระ จังหวัดตาก ใหมีผลิตภัณฑรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย เชน กระเปา รองเทา เครื่องประดับตางๆ 
เปนตน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมาเก่ียวกับกระบวนการทําลวดลายจากเครื่องสังคโลก

จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยใชเครื่องมือดานการสัมภาษณ สังเกต และการลงพ้ืนท่ีสํารวจ ศึกษาจากกลุมผูผลิตเครื่อง 
สังคโลก เก่ียวกับวัฒนธรรมอัตลักษณสังคโลก ลวดลายจากเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย และเทคนิค กระบวนการ
ผลิตเก่ียวกับเครื่องสังคโลก จังหวัดสุโขทัย ไดมีการสังเกตแบบมีสวนรวม เพ่ือใชสังเกตสภาพท่ัวไปของบรรยากาศ
ภายในกลุมเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย จํานวน 5 กลุม การแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ของกลุมตัวแทน
สมาชิกกลุมผูผลิตเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย จํานวน 5 กลุม เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต ลวดลาย และความ
ตองการผลิตภัณฑ จากน้ันทําแบบสอบถามความตองการลวดลายจํานวน 1 ฉบับ (จาก 5 ประเภท จํานวน 25 
ลวดลาย และคัดเลือกใหเหลือ 3 ลวดลาย) จํานวน 100 คน ไดมีการสรุปผลการวิเคราะห พบวา ประเภทลวดลาย
รูปสัตว คือลายปลา คิดเปนรอยละ 44.58 ประเภทลวดลายเรขาคณิต คือลายจักสาน คิดเปนรอยละ 53.33 
ประเภทลวดลายพันธุพฤกษา คือ ลายพันธุไมกานขดกานแบง คิดเปนรอยละ 32.35 แลวผูวิจัยไดทําการออกแบบ
เปนภาพราง 2 มิติ แลวนําใหผูเช่ียวชาญหรือผูทรงวุฒิประเมินรูปแบบ จึงทําการออกแบบลวดลายเครื่องสังคโลก
ของจังหวัดสุโขทัยไดออกแบบราง 2 มิติ จํานวน 15 ชุด (ใน 1 ชุดจะมี 3 รูปแบบ ประกอบดวย เสื้อยืด เสื้อเช้ิต เสื้อ
โปโล) จึงนําไปทําแบบประเมินรูปแบบโดยใหกลุมผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานการออกแบบกราฟกจํานวน 3 
ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ครั้งท่ี 1 โดยการออกแบบราง 2 มิติ จํานวน 15 ชุด เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ
จํานวน 3 ชุด และปรับปรุงลวดลายการฟกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ครั้งท่ี 2 โดยการออกแบบ 3 มิติ 
(ภาพเสมือนจริง) จํานวน 3 ชุด และเลือกแบบท่ีคะแนนสูงสุดไปเขียนแบบข้ันผลิตตอไป และนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหและเช่ือมโยงประเด็นตางๆ เพ่ือสรางองคความรู แลวนําขอมูลท่ีไดไปออกแบบกราฟกเสื้อผาแฟช่ันและ
พัฒนาเปนผลติภัณฑเครื่องสังคโลกในรูปแบบใหม 
คําสําคัญ: ออกแบบ / ลวดลาย / เสื้อผา / เครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย 

 

Abstract 
The purpose is to learn about the process of making a pattern of chinaware province. The 

researchers used interviews and observations of the survey area.  Studies from manufacturer 
chinaware. Cultural identity chinaware. A pattern of chinaware offense and technical processes on 
chinaware. Sukhothai Province It is participatory observation. To observe the general condition of 
the atmosphere within the group chinaware province of Group 5.  The unstructured interview 
Members of the group representing producers chinaware Sukhothai 5 group to study the production 
process design and product needs.  Then make a query to the pattern number 1 ( from 5 to 25 
types of patterns and motifs were selected to 3)  100.  A summary analysis found that the pattern 
of the animal is striped fish accounted for 44.58 percent of the geometric pattern, woven pattern, 
representing 53.33 percent of species of flora. Gonsalves is striped hickory shaft breaks. 32.35 per 
cent, the researchers have designed a 2D sketch.  15 series ( the first series will have three models 
include T- shirts, polo shirts)  took to complete the assessment form by a group of experts or 
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professionals, graphic designers, 3 persons using structured interviews once.  1.  2D design, drafting 
a set of 15 selected to form 3 sets of traffic patterns and improve on the advice of experts.  The 
2nd design 3D ( virtual reality)  3 sets.  And a Highest Score to write the next production.  The data 
was analyzed and linked to issues of knowledge.  The data has to graphic design, fashion and 
chinaware products in new ways. 
Keywords: design / tracery / clothes / Sukhothai Chinaware 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเสื่อมถอยในดานตางๆ ของสังคมไทย การหลงลืมวัฒนธรรม

ประเพณีของความเปนไทย เน่ืองจากคนในสมัยน้ีน้ันหันไปรับวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งเปนวัฒนธรรมท่ีไมมีความ
ซับซอนเมื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ิน ซึ่งมีความสลับซับซอน ลึกซึ้ง เขาใจยาก ทําใหคนในสมัยน้ีหัน
ไปเลียนแบบพฤติกรรมของชาวตางชาติมาเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนการยอมรับวัฒนธรรมท่ีผิดๆ ของชาวตางชาติเขามา 
สงผลใหคนในสมัยน้ีละเลยและหลงลืมวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนสิ่งท่ีดีงามไป (นภารัตน จันทโชติ, 2558) 

ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ไดมีนโยบายในการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมของไทย 
โดยมีนโยบายเก่ียวกับการ พัฒนาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม การจัดความรูภูมิปญญา และทุน
ทางวัฒนธรรม การสงเสริมการผลิต และพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการทางวัฒนธรรมโดยใชทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยในลักษณะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และไดมีการรณรงคสงเสริมใหสถานศึกษามีการ
แตงกายดวยผาไทย และการแตงกายดวยผาไทยในงานประเพณี เพ่ือเปนการอนุรักษ ฟนฟู สรางสรรค สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมของแผนดินใหเจริญรุงเรือง และแสดงถึงเอกลักษณความเปนไทย (วีระ โรจนพจนรัตน, 2558)  
 อุตสาหกรรมแฟช่ันเปนอุตสาหกรรมท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรคในการผลิตผลงาน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคา ท้ังน้ีอุตสาหกรรมแฟช่ันคอนขางมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจพอสมควร อุตสาหกรรมแฟช่ันของไทย
มีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ืองจากผูบริโภคหลายๆ กลุมท้ังหญิงและชาย โอกาสของผูประกอบการอยูท่ีกลุม
นักทองเท่ียวตางชาติ ซึ่งมีแนวโนมอยางมากในการเผยแพรแฟช่ันสินคาจากไทย ออกสูตางประเทศ โดยสามารถแบง
นักชอปออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมนักชอปท่ัวไป กลุมนักชอปเชิงวัฒนธรรม กลุมนักชอปแบบมุงเปา กลุมนักชอป
ตามกระแสผูประกอบการจึงจําเปนตองมีความคิดสรางสรรค ในการออกแบบสินคาใหเกิดความนาสนใจ และมี
ความแตกตางจากแบรนดอ่ืนๆ โดยตองคํานึงถึงประโยชน และประสิทธิภาพของสินคาน้ันๆ อีกท้ังผูประกอบการเอง
ตองมีความสามารถทางการตลาด เน่ืองจากการวางขายของแบบท่ัวไป อาจไมเพียงพอในยุคของการแขงขันท่ีรุนแรง
แบบน้ี เพราะเราจะมีคูตอสูจากหลายดานมากข้ึน รวมถึงการสรางเครือขายเพ่ือความแข็งแกรงของการทําการตลาด
มากยิ่งข้ึน (สมาพันธ SME ไทย, 2558)  

เครื่องสังคโลกน้ันเปนงานหัตถศิลป หรือหัตถกรรม ถือไดวาเปนวัฒนธรรมเชิงหัตถศิลปท่ีมีการสืบทอด
ตั้งแตสมัยเมืองสุโขทัยเปนราชธานี เปนภูมิปญญาของชาวบานท่ีมีช่ือเสียงเลื่องลือไปท่ัวโลกอันมีคาควรแกการยกยอง
ท้ังสิ้น ยอมปฏิเสธไมไดถึงคุณคาท่ีมีอยูในตัวงาน แมผานกาลเวลามาเน่ินนานเพียงใด คุณคาน้ันก็ยังคงอยู และอาจมี
คุณคามากยิ่งข้ึนไปอีก เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงกับคุณคาทางประวัติศาสตรศิลปะรวมดวย เครื่องสังคโลกเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความสวยงาม อาทิ ถวย ชาม จาน โองนํ้า ตลอดจนตุกตารูปคน สัตว เปนตน ซึ่งในกระบวนการผลิต
เครื่องสังคโลกน้ัน จะมีการเขียนลายและเคลือบนํ้ายาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสุโขทัย และมีลักษณะลวดลายท่ีมี
ความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะของสุโขทัย ไดแก ลายพันธุพฤกษา ลายรูปสัตว ลายชองกระจก ลายเรขาคณิต 
และลายเบ็ดเตล็ด เปนตน (สนอง พรมเพร็ช, 2560, มีนาคม 3)  

จากความเปนมาและความสําคัญของการวิจัยมีแนวคิดท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง “ออกแบบลายกราฟกเสื้อผา
แฟช่ันจากลวดลายเครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย” เพ่ือเกิดรูปแบบใหมท่ีคุณคาและอัตลักษณ ของสังคโลก
สุโขทัย ท่ีไดรับแรงบันดาลใจในรูปแบบลวดลายสังคโลกสโุขทัย มาออกแบบเปนลวดลายเสื้อผาแฟช่ัน ผสมผสานกับ
ความสรางสรรคแบบใหมบนกลิ่นอายของการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน มีลักษณะของการออกแบบ
ท่ีมีความสรางสรรค เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ และสามารถท่ีจะใสเสื้อผาเหลาน้ีออกงานตางๆ ไดอีกท้ัง
ยังเปน การชวยสงเสริม และบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับลวดลายเครื่องสังคโลกเหลาน้ีผานทางเสื้อผาแฟช่ันออกมาให
มีความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัยในทางออมไดอีกดวย 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบลายกราฟกเสื้อผาแฟช่ันจากลวดลายเครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคท่ีมีตอ การออกแบบกราฟกเสื้อผาแฟช่ันจากลวดลาย

เครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการออกแบบลายกราฟกเสื้อผาแฟช่ันจากลวดลายเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย ผูวิจัย ไดกําหนด
ขอบเขตของงานวิจัย ดังน้ี 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาวิจัยดังน้ี 
- ขอมูลดานเครื่องสังคโลกและลวดลายบนเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย 
- ขอมูลดานหลักการออกแบบลวดลาย 
- ขอมูลดานการออกแบบกราฟก 
- ขอมูลดานการสกรีนเสื้อ 
- ขอมูลดานแฟช่ัน 
- ขอมูลดานสุนทรียศาสตร 
- ขอมูลดานทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
- ขอมูลดานงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกรอบแนวคิดของณัฐธิกานต ปนจุไร (2558, หนา 89) ซึ่งไดกลาวไววา หลักการจัดองคประกอบท่ี
เปนพ้ืนฐานในการสรางงานศิลปะ และการนําไปประยุกตในงานข้ันตอไป ประกอบดวย เสน รูปราง สวนสัด ท่ีวาง ส ี
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพ่ือเปนแนวทางของการออกแบบกราฟกเสื้อผาแฟช่ันจากลวดลาย
เครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย 

2. ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ไดแก เครื่องมือแบบสังเกต เครื่องมือแบบสอบถาม เครื่องมือประเมิน
รูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ  

3. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโดยการสังเกต และการสัมภาษณ จากแหลงขอมูล โดยการ ลงพ้ืนท่ีไปสังเกตจาก
กลุมเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของบรรยากาศภายในกลุม
เครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย 

4. ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโดยการทําแบบสอบถามขอมูล โดยการลงพ้ืนท่ีไปสอบถามจากกลุมตัวแทนสมาชิก
กลุมเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย จํานวน 5 กลุม เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตลวดลาย และความตองการผลิตภัณฑ 
ราคาท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ รูปแบบท่ีสอดคลอง กับความตองการของผูบริโภค ปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิด
จากกระบวนการผลิต  

5. ลงพ้ืนท่ีและสัมภาษณ ขอมูลจากการทําแบบสอบถามตามความตองการดานลวดลาย จาก 5 
ประเภท ประกอบดวยจํานวน 25 ลวดลาย แลวคัดเลือกใหเหลือ 3 ลวดลาย จากกลุมผูผลิต บุคคลท่ัวไปในจังหวัด
สุโขทัย และนักทองเท่ียวในจังหวัดสุโขทัย  

6. การสรุปและรวมรวมขอมูล 
7. ปฏิบัติการการออกแบบลวดลายเครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย ท่ีคัดเลือกจาก 3 ลวดลาย ไดทํา

การออกแบบ ราง 2 มิติจํานวน 15 ชุด (ใน 1 ชุด มี 3 รูปแบบ ประกอบดวย เสื้อยืด เสื้อเช้ิต เสื้อโปโล)  
8. ประเมินรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ครั้งท่ี 1 โดย

การออกแบบราง 2 มิติ จํานวน 15 ชุด เพ่ือคัดเลือกรูปแบบจํานวน 3 ชุด ดานการออกแบบกราฟก 
9. ปรับปรุงลวดลายการฟกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
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10. ประเมินรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ครั้งท่ี 2 โดยการออกแบบ 3 
มิติ (ภาพเสมือนจริง) จํานวน 3 ชุด และเลือกแบบท่ีคะแนนสูงสุดไปเขียนแบบข้ันผลิตตอไป 
 
กระบวนการดําเนินงานวิจัย เร่ืองออกแบบลายกราฟกเสื้อผาแฟชั่นจากลวดลายเคร่ืองสังคโลก จงัหวัดสุโขทัย 

11.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพ่ือเปนแนวทางของการออกแบบกราฟกเสื้อผาแฟช่ันจาก
ลวดลายเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย และเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับขอมูลการวิจัย 
 จากการลงพ้ืนท่ีสังเกต ของผูวิจัย เพ่ือศึกษาหาแนวทางการออกแบบลวดลายเสื้อผาแฟช่ันจากลวดลาย
เครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับ สภาพท่ัวไปของบรรยากาศภายในกลุมเครื่อง

ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย/สอบถามขอมูลจากผูเก่ียวของกับงานวิจัย 

สรุป และรวบรวมขอมูล 

ออกแบบลายกราฟกเสื้อผาแฟช่ันจากลวดลายเครื่องสังคโลก จังหวัดสุโขทัย 15 ชุด 
 

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญครั้งท่ี 1 ออกแบบราง 2 มติิ

จํานวน 15 ชุด เพ่ือคัดเลือกรูปแบบจํานวน 3 ชุด 

ผลิตภณัฑตนแบบ 1 ชุด 

ลวดลายสังคโลกจังหวัดสุโขทัย 

สังเกต สมัภาษณ แหลงขอมลูเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของกลุมเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย 

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญครั้งท่ี 2 เปนการออกแบบ 3 
มิติจํานวน 3 ชุด เพ่ือคัดเลือกรูปแบบจํานวน 1 ชุด 

ผาน 

ไมผาน 
 

ผาน 

ไมผาน 
 

ออกแบบเครื่องมืองานวิจัย 

สอบถามขอมูลของกลุมตัวแทนสมาชิกกลุมเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย 

แบบสอบถามความตองการในการคัดเลือกลวดลายจาก 5 ประเภทจาก 25 ลวดลาย ใหเหลือ 3 ลาย เพ่ือใชในการออกแบบ 

ปรับปรุง และออกแบบลวดลายกราฟกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 
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สังคโลกจังหวัดสุโขทัย จากการลงพ้ืนกลุมผูผลิตเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย จํานวน 5 กลุม ไดแก กลุมสุเทพ 
สังคโลก ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย กลุมอุษาสังคโลก ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย กลุมบัวสังคโลก ต.เมืองเกา 
อ.เมือง จ.สุโขทัย กลุมวิชาญสังคโลก ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย และ กลุมกะเณชา แกลอรี่ ต.เมืองเกา อ.เมือง  
จ.สุโขทัย พบวามีกระบวนการการผลิตเครื่องสังคโลกมีความคลายคลึงกัน สวนใหญประเภทของเน้ืองานเปนงานปน 
ในดานของลวดลายท่ีเปนเอกลักษณจะมีอยูไมมากนัก สวนใหญจะเปนลวดลายท่ีคลายๆ กันทุกกลุม เชน ลายสัตว 
ลายพฤกษา ในสวนการข้ึนรูปดวยมือ หรือท่ีเรียกกันวาการข้ึนรูปแบบอิสระตามความถนัดของชางปนน้ัน คือการนํา
เน้ือดินมาข้ึนรูปดวยมือ ซึ่งเปนวิธีการ หรือหลักการเบ้ืองตนในการข้ึนรูปผูผลิตท่ีเปดโอกาสใหผูปนไดแสดง
ความสามารถทางดานทักษะและความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มท่ี การข้ึนรูปดวยมือน้ี สิ่งท่ีสําคัญ คือ คุณสมบัติของ
ดินท่ีจะใชข้ึนรูปจะมีเน้ือดินปนท่ีมีความเหนียว และคุณสมบัติทางกายภาพของดินมีเปอรเซ็นตการหดตัวสูงและมี
การแตกราวไดงาย ดังน้ันตองมีการผสมวัตถุดิบตัวอ่ืนลงไปในสูตรสวนผสมของเน้ือดินปน เพ่ือชวยลดการหดตัว การ
แตกราวได จะเปนโครงสราง ไดแก ดินขาว ดินเช้ือ และทราย เมื่อไดเน้ือดินปนตามสูตรสวนผสมท่ีตองการแลวจะ
นําเน้ือดินไปหมักพอเน้ือดินไดท่ีแลวจึงนํามานวด โดยการนวดดวยสันมือกดหมุนลงไปในดิน นวดเชนน้ีจนเน้ือดิน
ผสมเคลาเปนเน้ือเดียวกันมีความน่ิมสม่ําเสมอกันรวมท้ังเห็นการตรวจสอบสิ่งท่ีไมตองการเจือปนอยู เชน เศษใบไม 
ใบหญา เศษปูน และกรวด ฯลฯ และท่ีสําคัญเปนการไลฟองอากาศท่ีแทรกอยูในเน้ือดินปนดวย และนวดตอไปจนได
ท่ีจนนําไปสูกระบวนการการข้ึนรูปดวยมือได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การข้ึนรูปดวยมือ หรือการข้ึนรูปแบบอิสระ 

การข้ึนรูปดวยแปนหมุน เปนเทคนิคการข้ึนอีกวิธีหน่ึง แปนหมุนท่ีทําดวยหิน ซึ่งสลักใหมีรูปกลม ตั้งอยูบน
กอนหิน หมุนดวยมือ ซึ่งกระบวนการผลิตช้ินงานน้ันพบวาเปนการยากลําบากมากท่ีจะควบคุมการทํางานใหแปน
หมุนไดไมเท่ียง ครั้งตอมาแปนไดถูกดัดแปลงตามความถนัดของชาง เชน จากหินเปลี่ยนมาทําดวยไม ซีเมนต แผน
เหล็ก ปูนพลาสเตอร หรือทําดวยลอรถยนต มีเพลาเหล็ก และลูกปนรองรับ ทําใหหมุนไดเท่ียงแนนอน ใชหมุนดวย
มือ ฝาเทา หรือหมุนดวยเครื่องยนตไฟฟา เปนตน การปนบนแปนหมุนน้ีจะไดเฉพาะภาชนะตางๆ ท่ีมีรูปกลม โดย
การใชเทคนิคการรีดบีบเน้ือดินเหนียวดวยมือบนแปนหมุน แปนหมุนดวยเครื่องเครื่องยนตไฟฟา ทําไดเฉพาะเครื่อง
ปนขนาดเล็กท่ีมีรูปแบนกลม หรือกลมรี เชน ถวย ชาม จาน และแปนหมุนประเภทเครื่องปนขนาดใหญใชแปนแบบ
หมุนโดยเทาถีบ เชน โอง ไห เปนตน 
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ภาพท่ี 2 การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 

การเขียนลายสังคโลก คือ การใชดินสอเดินลายเบ้ืองตนตามรูปแบบท่ีเราตองการ ขอควรระวังอยาใหมือ
ดานท่ีจับดินสอสัมผัสโดนภาชนะ เพราะเสนท่ีไดจะไมมีความเปนธรรมชาติ และมือขางน้ันอาจสัมผัสโดนเปนรอย 
เมื่อลากมือแลวจะทําใหแผนดินสกปรกได (สําหรับภาชนะท่ีมีขนาดใหญ หรือการวาดลงบนจาน ชาม) และในสวน
ของการเลือกใชการเขียนดวยพูกัน ควรเลือกขนาดท่ีมีความเหมาะสมกับภาชนะ และขนาดของรูปวาด การจุมสี 
เมื่อจุมสีแลวควรนํามาปาดกับปากแกว หรือภาชนะท่ีใสให ปลายพูกันมีลักษณะแหลมไมบานออกเปนพุม เพ่ือท่ี
เวลาลงสีบนเสนท่ีรางน้ันจะดูคมชัดและแหงเร็ว ขอควรระวังเก่ียวกับเทคนิคการลงสีก็เชนเดียวกันกับการราง อยา
ใหมือดานท่ีจับพูกันสัมผัสโดนภาชนะ เพ่ือไมใหเกิดความสกปรกกับตัว ช้ินงาน และมือดานน้ัน การใชดินสอหรือ
พูกันในการวาด หากวาดผิดตองการแกไข สามารถใชฟองนํ้าชุบนํ้าในถังท่ีเตรียมไว แลวบิดพอหมาดๆ ถูรอยดินสอ
หรือพูกันท่ีตองการแกไขอยางเบามือ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การเขียนลวดลายสังคโลก 

จากการสัมภาษณกลุมผูผลิตสังคโลก จํานวน 5 กลุมผูผลิต พบวา  
กลุมท่ี 1 กลุมสุเทพสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย โดยสัมภาษณคุณสนอง พรมเพ็ชร พบวา ดาน

ลวดลาย พบวา ในดานการออกแบบลวดลายสวนใหญจะเปนในดานของฝมือภูมิปญญาชาวบานท่ีเปนคนออกแบบ
เองตามความถนัด ความคิดของแตละคน แตเนนความเปนเอกลักษณดั้งเดิม และสวนใหญจะนิยมทําเปนลวดลาย
ปลา อาทิ เชน รูปปลากาดํา รูปปลาตะเพียน ปลาเงิน ปลาทอง เปนสวนใหญ และยังมีลวดลายดอกไม เชน ดอก
โบตั๋น ดอกบัว ดอกทานตะวัน เปนตน ดานรูปทรง พบวา มีการข้ึนรูปแบบอิสระ รูปทรงมีความเรียบงายไมซับซอน 
ดูแลวสบายตาสวยงาม มีความคงเอกลักษณดั้งเดิมของเครื่องสังคโลก และยังใชแปนหมุนในการข้ึนรูปทรงของ
ภาชนะ เชน จาน ชาม ถวย แกว โอง เปนตน ดานการใชสี พบวา มีการใชสีท่ีผสมจากธรรมชาติ เชน สีดํา ผสมมา
จากข้ีเถา สีแดง ผสมมาจากดินแดง สีขาว ผสมมาจากดินขาว สีนํ้าตาล ผสมมาจากรากไม สีเขียว ผสมมาจากดิน
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ลูกรังท่ีใชเปอรเซ็นตในการผสมนอยกวาสีแดง สีนํ้าเงิน ผสมมาจากดอกอัญชัญ สีเหลือง ผสมมาจากขมิ้น เปนตน 
ดานเทคนิคการเคลือบ พบวา ใชนํ้ายาเคลือบข้ีเถาไม 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การสัมภาษณคุณสนอง พรมเพ็ชร 

กลุมท่ี 2 กลุมอุษาสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย สัมภาษณคุณอุษา ทัฬหสิริเวทย พบวา ดานลวดลาย 
พบวา ในดานการออกแบบลวดลายสวนใหญจะนิยมทําเปนลวดลาย เชน ปลากาดํา ชาง มา วัว ควาย เถาวัลยแบบ
มีใบ เถาวัลยแบบไมมีใบ ดอกบัวเล็บชาง และดอกโบตั๋น เปนตน ดานรูปทรง พบวา มีการข้ึนรูปแบบอิสระ รูปทรงมี
ความเรียบงายไมซับซอน ดูแลวสบายตาสวยงาม มีความคงเอกลักษณดั้งเดิมของเครื่องสังคโลก และยังใชแปนหมุน
ในการข้ึนรูปทรงของภาชนะ เชน จาน ชาม ถวย แกว โอง แจกัน เปนตน  

ดานการใชสี พบวา มีการใชสีท่ีผสมจากธรรมชาติ เชน สีแดง ผสมมาจากดินลูกรัง สีขาว ผสมมาจาก
หินฟนมา สีเขียว ผสมมาจากดินลูกรังท่ีใชเปอรเซ็นตในการผสมนอยกวาสแีดง สีนํ้าเงิน ผสมจากดอกอัญชัญ ดาน
เทคนิคการเคลือบ พบวา ใชนํ้านํ้ายาเคลือบข้ีเถาและดินขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การสัมภาษณคุณอุษา ทัฬหสิรเิวทย 

กลุมท่ี 3 กลุมบัวสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย สัมภาษณคุณสุดสุดา เขียวบาง พบวา ดานลวดลาย 
พบวา ในดานการออกแบบลวดลายสวนใหญจะนิยมทําเปนลวดลาย เชน ปลาตะเพียน ดอกโบตั๋น ดอกทานตะวัน 
ดอกบัว และใบตําลึง เปนตน ดานรูปทรง พบวา มีการข้ึนรูปแบบอิสระ รูปทรงมีความเรียบงายไมซับซอน ดูแลว
สบายตาสวยงาม มีความคงเอกลักษณดั้งเดิมของเครื่องสังคโลก และยังใชแปนหมุนในการข้ึนรูปทรงของภาชนะ 
เชน จาน ชาม ถวย แกว โอง แจกัน เปนตน มีการข้ึนรูปดวยมือ เชน พระพิฆเนศ เปนตน และการข้ึนรูปโดยใช
บล็อกอีกดวย ดานการใชสี พบวา มีการใชสีท่ีผสมจากธรรมชาติ เชน สีแดง ผสมมาจากดินลูกรัง สีขาว ผสมมาจาก
ข้ีเถา สีเขียว ผสมมาจากมะกอก สีนํ้าตาล ผสมมาจากมะขาม และยังมีสีเคมีมาผสมอีกดวย ดานเทคนิคการเคลือบ 
พบวา ใชนํ้านํ้ายาเคลือบข้ีเถา 
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ภาพท่ี 6 การสัมภาษณคุณสุดสุดา เขียวบาง 
 

กลุมท่ี 4 กลุมวิชาญสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย สัมภาษณคุณวิชาญ นุมพรม เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 พบวา ดานลวดลาย พบวา ในดานการออกแบบลวดลายสวนใหญจะนิยมทําเปนลวดลาย เชน ปลา
ตะเพียน ปลาลิ้นหมา ปลาสรอย ปลาปกเปา ปลาคราฟ ปู เถาวัลย ดอกทานตะวัน และดอกบัว เปนตน ดานรูปทรง 
พบวา มีการข้ึนรูปแบบอิสระ รูปทรงมีความเรียบงายไมซับซอน ดูแลวสบายตาสวยงาม มีความคงเอกลักษณดั้งเดิม
ของเครื่องสังคโลก และยังใชแปนหมุนในการข้ึนรูปทรงของภาชนะ เชน จาน ชาม ถวย แกว โอง แจกัน เปนตน 
และมีงานประติมากรรม เชน พระพิฆเนศ ยักษเฝาเมือง ชาง และพญานาค เปนตน ดานการใชสี พบวา มีการใชสีท่ี
ผสมจากธรรมชาติ เชน สีแดง ผสมมาจากดินลูกรัง สีขาว ผสมมาจากข้ีเถา สีเขียว ผสมมาจากมะกอก สีนํ้าตาล 
ผสมมาจากมะขาม สีนํ้าเงิน ผสมมาจากดอกอัญชัญ ดานเทคนิคการเคลือบ พบวา ใชนํ้านํ้ายาเคลือบข้ีเถาแบบ
โบราณ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การสัมภาษณคุณวิชาญ นุมพรม 

กลุมท่ี 5 กลุมกะเณชา แกลอรี่ของจังหวัดสุโขทัย สัมภาษณคุณสันติ พรมเพ็ชร พบวา ดานลวดลาย 
พบวา ในดานการออกแบบลวดลายสวนใหญจะเปนในดานของฝมือภูมิปญญาชาวบานท่ีเปนคนออกแบบเองตาม
ความถนัด ความคิดของแตละคน แตเนนความเปนเอกลักษณดั้งเดิม และสวนใหญจะนิยมทําเปนลวดลายปลา อาทิ 
เชน ปลากาดํา ปลาตะเพียน นก กวาง ชาง มา ควาย เถาวัลย ดอกโบตั๋น และดอกบัว เปนตน ดานรูปทรง พบวา มี
การข้ึนรูปแบบอิสระ รูปทรงมีความเรียบงายไมซับซอน ดูแลวสบายตาสวยงาม มีความคงเอกลักษณดั้งเดิมของ
เครื่องสังคโลก และยังใชแปนหมุนในการข้ึนรูปทรงของภาชนะ เชน จาน แจกัน พระอบ พาน ชาม ถวย แกว โอง 
เปนตน มีการข้ึนรูปดวยมือ เชน พระพิฆเนศ เปนตน ดานการใชสี พบวา มีการใชสีท่ีผสมจากธรรมชาติ เชน สีดํา 
ผสมมาจากข้ีเถา สีแดง ผสมมาจากดินแดง สีขาว ผสมมาจากดินขาว สีนํ้าตาล ผสมมาจากรากไม สีเขียว ผสมมา
จากดินลูกรังท่ีใชเปอรเซ็นตในการผสมนอยกวาสีแดง สีนํ้าเงิน ผสมมาจากดอกอัญชัญ สีเหลือง ผสมมาจากขมิ้น 
เปนตน ดานเทคนิคการเคลือบ พบวา ใชนํ้ายาเคลือบข้ีเถาไม ดิน หิน หินฟนมา 
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ภาพท่ี 8 การสัมภาษณคุณสันติ พรมเพ็ชร 

จากการสํารวจความตองการลวดลายสังคโลก จากกลุมผูผลิต 5 กลุมๆ ละ 1 ทาน จํานวน 5 ทาน บุคคล
ท่ัวไปและนักทองเท่ียวในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 95 คน รวมจํานวน 100 คน โดยสํารวจจาก 5 ประเภทของ
ลวดลายสังคโลก จํานวน 25 ลวดลาย และคัดเลือกใหเหลือ 3 ลวดลาย ไดมีการสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 
พบวาผูตอบแบบสอบถามเปน เพศหญิง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61 เพราะในวันท่ีลงพ้ืนท่ีน้ันสวนใหญจะมีแตเพศ
หญิงท่ีใหความรวมมือมากท่ีสุด และรองลงมาเปน เพศชาย คิดเปนรอยละ 39 ดานอายุพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
อายุ 21-30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35 รองลงมามีอายุ ต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 20 และลวดลายเครือ่งสังคโลก
จํานวนท้ังหมด 3 ลวดลายท่ีไดคัดเลือก ไดแก ประเภทลวดลายรูปสัตว คือลายปลา พบวามีผูแสดงความคิดเห็น 
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 44.58 ประเภทลวดลายเรขาคณิต คือลายจักสาน พบวามีผูแสดงความคิดเห็น 
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 53.33 ประเภทลวดลายพันธุพฤกษา คือ ลายพันธุไมกานขดกานแบง พบวามีผูแสดง
ความคิดเห็น จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 32.35  

ในสวนข้ันตอนการปฏิบัติการการออกแบบ ผูวิจัยไดนําลวดลายเครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย ท่ีถูก
คัดเลือก จํานวน 3 ลวดลาย ไดทําการออกแบบโดยใชกรอบแนวคิดของณัฐธิกานต ปนจุไร (2558, หนา 89) ซึ่งได
กลาวไววา หลักการจัดองคประกอบท่ีเปนพ้ืนฐานในการสรางงานศิลปะ และการนําไปประยุกตในงานข้ันตอไป 
ประกอบดวย เสน รูปราง รูปทรง สวนสัด ท่ีวาง สี โดยออกแบบเปนภาพราง 2 มิติจํานวน 15 ชุด โดยการ
ผสมผสานระหวาง ลายพันธุไมกานขดกานแบง ลายปลา และลายจักรสาน นํามารอยเรียงใหมีการจัดวางท่ีเหมาะสม
ลงตัว ท้ังในดานรูปราง ลายเสน สัดสวน เปนตน รวมถึงมีกลมกลืนไปในทางเดียวกัน โดยเสริมเสนหกลิ่นอายความ
เปนของลวดลายสังคโลก และรูปแบบสรางสรรคท่ีไดออกแบบใหม 
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ภาพท่ี 9 การออกแบบท่ีใชเครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย มาทําการออกแบบใหม 

แลวผูวิจัยนํารูปแบบท่ีทําการออกแบบไปประเมินรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
ทาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ครั้งท่ี 1 โดยการออกแบบราง 2 มิติ จํานวน 15 ชุด เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ
จํานวน 3 ชุด ดานการออกแบบลวดลายท่ีเกิดจากการสรางสรรคลายใหม ผลประเมินพบวา 

ผูเช่ียวชาญทานท่ี 1 อาจารยสุรภา วงศสุวรรณ สาขาออกแบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
ราชมงคลพระนคร ไดคัดเลือกรูปแบบท่ี 5 6 และ14 เพราะลักษณะของลายเสนใหความรูสึกออนไหว มีความคมชัด
ของเสนลวดลายท่ีชัดเจนและความพลิ้วไหวของเสน 

 
 

 
 
 
ผู เ ช่ียวชาญทานท่ี 2 ผูชวยศาสตราจารยชัญญา อุดมประมวล สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดคัดเลือกรูปแบบท่ี 4 8 และ11 เพราะลวดลายมีความพลิ้วไหวเรียบงาย ดู
เคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา ไมเยอะจนเกินไป และลวดลายมีความใกลเคียงกับลายผาพ้ืนเมือง 
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ผูเช่ียวชาญทานท่ี 3 คุณสุรศักดิ์ บัวจันทร เจาของกิจการ ส ศิลป กราฟกดีไซต ไดคัดเลือกรูปแบบท่ี 10 

11 และ12 เพราะเปนทรงกลมจะจัดวางกับเสื้อผาไดงาย และดูเขาใจกวาลวดลายอ่ืน แตอยากใหมองเห็น
องคประกอบของลวดลายมาข้ึน 

 
 
 
 

 
แลวผูวิจัยไดนํารูปแบบลวดลาย ไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ประเมินในครั้งท่ี 1 มาปรับปรุงลวดลายกราฟก

ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไดผลสรุปจาก 2 ใน 3 ของผูเช่ียวชาญ คือรูปแบบท่ี 11 และมีการปรับแกตาม
ขอเสนอแนะในสวนของลายเสนของลายละเอียดใหมีลายเสนหนาข้ึน ปรับเปลี่ยนในสวนของดอกไม (ดอกโบตั๋น) ให
มีลักษณะเดนข้ึน ชัดเจน และในสวนของตัวปลาใหปรับเปลี่ยนในของรายละเอียดคีบใหมีความนาสนใจมากข้ึน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบ 10 รูปแบบ 11 รูปแบบ 14 

ผูวิจัยนํารปูแบบของเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย ท่ีผูเช่ียวชาญหรอืผูทรงคุณวุฒิประเมินครั้งท่ี 1 นํามา
คัดเลือกจาก 9 รูปแบบ ใหเหลือ 3 รูปแบบ นํามาออกแบบใหมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญหรอืผูทรงคุณวุฒิ 
แลวผูวิจัยไดนํารูปแบบลวดลาย ไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ประเมินในครั้งท่ี 2 ไดผลสรปุ ของผูเช่ียวชาญ คือ 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 1 เลือกรูปแบบ 11 เพราะ องคประกอบการจัดวางมีความลงตัวดูไมเยอะจนเกินไป 
เหมาะสําหรับการจัดวางบนเสื้อท้ัง 3 รูปแบบ เสื้อยืด เสื้อเช้ิต เสื้อโปโล 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 2 เลือกรูปแบบ 11 เพราะ มีความพลิ้วไหว เรียบงาย และการจัดองคประกอบท่ีลงตัว ทํา
ใหเหมาะสมสําหรับการจัดวางบนเสื้อไมมากหรือเกินเกินไป 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 3 เลือกรูปแบบ 11 เพราะ มีรูปรางท่ีพลิ้วไหว ดูการจัดวางองคประกอบท่ีกวาภาพอ่ืน ทํา
ใหเหมาะกับการนํามาสกรีนลงเสื้อ 

ดังน้ันผูวิจัยเห็นพองวา รูปแบบท่ี 11 เหมาะสมท่ีจะผลิตเปนตนแบบ เพราะ มีการจัดองคประกอบ  ท่ี
เหมาะสม ดูเรียบงาย ไมเยอะจนเกินไป และสามารถจัดวางไดงาย เหมาะสําหรับนําไปใสในเสื้อท้ัง 3 รูปแบบ เสื้อ
ยืด เสื้อเช้ิต เสื้อโปโล 
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ภาพท่ี 10 รูปแบบท่ีผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานเลือก และไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ท้ัง 3 ทาน 

 
อภิปรายผลงานวิจัย 
 การพัฒนาลวดลายของเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย สามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตความสําคัญอยูท่ี
ตัววัสดุ โดยจะตองรูถึงลักษณะคุณสมบัติเฉพาะ ขอบเขตและขอจํากัดกอนนําไปใช การนําลวดลายของเครื่อง 
สังคโลก ไปใชทําผลิตภัณฑท่ีไมเหมาะสมกับคุณสมบัติของลวดลายเครื่องสังคโลก ผลิตภัณฑน้ันๆ ก็ดูแลวไมมีคุณคา 
เชน การนําลวดลายไปใสพรมเช็ดเทาทําใหดูไมเหมาะสมและทําใหดูไมมีความสวยงาม พอหมดการอายุการใชงานก็
ตองท้ิงหรือบางทีพรมเช็ดเทาสกปรกก็ทําใหมองไมเห็นลวดลายสุดทายผลิตภัณฑน้ันก็ดูไมมีคุณคา  

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากลวดลายของเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย เปนสิ่งหน่ึงท่ีแสดงใหเห็น
ถึงอารยธรรม และวัฒนธรรมบงบอกถึงรสนิยมท่ีดีของผูใชผลิตภัณฑตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีแปรผัน ดังน้ัน
สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูบริโภค วาผูบริโภคตองการลวดลายรูปแบบไหน ทําใหออกมาสื่อความหมายเปนอยางไร ซึ่ง
นํามาสอดคลองของณัฐธิกานต ปนจุไร (2558, หนา 89) ซึ่งไดกลาวไววา หลักการจัดองคประกอบท่ีเปนพ้ืนฐานใน
การสรางงานศิลปะ และการนําไปประยุกตในงานข้ันตอไป ประกอบดวย เสนเกิดจากการรอยเรียง เกิดเปนรูปราง
แบบ 2 มิติ  มีความกวางกับความยาวไมมีความหนา ถายทอดออกมาในรูปตางๆ เชน รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือ 
รูปอิสระท่ีแสดงเน้ือท่ีของผิวท่ีเปนระนาบ การสื่อผลงานในรูปการจัดองคประกอบ แสดงถึงขนาดสัดสวน พ้ืนท่ีวาง 
ท่ีพอเหมาะพอดีตามเกณฑท่ีกําหนดหรือท่ีนิยม และสวนท่ีกําหนดข้ึนใหมีความสัมพันธกัน อีกท้ังดานการออกแบบ
ไดสื่อความหมายในรูปลักษณของวัฒนธรรม ประเพณีการเขียนลวดลายท่ีถูกถายทอดมาในรูปแบบลวดลายสังคโลก
จังหวัดสุโขทัยมีความสอดคลองกับของคุณชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล (2536) ท่ีกลาวไววามองลวดลายผาในฐานะสื่อ
สัญลักษณ ของกลุมลาวเวียง ท่ีใชเปนเครื่องมือสื่อสารในสังคม เพ่ือคนหาความหมาย ทางสังคม และวัฒนธรรม 
และวิธีการสื่อความหมายในรูปแบบนามธรรม 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอในการนําผลการวิจัยไปใช 
การใชประโยชนจากผลการวิจัยในครั้งน้ี กอใหเกิดความรูจากการศึกษาในสองดาน ไดแก ดานท่ีหน่ึง

คือความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ ศึกษากระบวนการการผลิตลวดลายจากเครื่องสังคโลกในภาพรวม และดานท่ี
สอง  คือหลักการและแนวทางในการพัฒนาลวดลายจากเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย โดยใชตัวอยางการศึกษาวิจัย
ในครั้งน้ี นอกจากน้ีผูศึกษางานวิจัยสามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเครื่อง 
สังคโลกตอไป หรือสามารถนําไปตอยอดเปนรูปแบบงานในลักษณะอ่ืนๆ ไดอีก แตหากมีลวดลายท่ีเยอะหรือซับซอน
เกินไปอาจทําใหไมนาสนใจ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
ควรศึกษารูปทรงของตัวปลาท่ีมีคุณลักษณะท่ีบงบอกถึงความเปนตัวตน (อัตลักษณของปลาแบบ

สุโขทัย) เราควรนําความเปนจุดเดนของตัวปลาบางจุดมาสรางเปนเน้ืองานใหมก็ได แตความคมชัดของเสนลวดลาย
ท่ีบางเกินไปอาจมีปญหาในเรื่องของการผลิตเชนกัน ลองคํานึงถึงขณะท่ีจะยอ หรือขยาย รายละเอียดท่ีมันเล็กมาก
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มันจะหายแทบจะไมเห็นเลย ตองแกปญหาตรงสวนของความหนา บาง ของเสนกราฟก ควรลองทําในลักษณะของ
การวางซ้ําเพ่ือดูหวังหวะการใชเสน และองคประกอบโดยรวม เสนนาจะใหความรูสึกท่ีพลิ้วไหวกวา  

การออกแบบลวดลายตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายท่ีจะสวมใสสามารถนําไปออกแบบลายกราฟก
สําหรับเสื้อผาแฟช่ันได เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย 
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แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

The Development of Wood Product Business Community of the Parish 
Kosamphi, Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province 

 

อนันธิตรา ดอนบันเทา1 ศิริพร โสมคําภา1 และอนธุิดา เพชรพิมูล1 

Anantitra Donbanthao1, Siriporn Somkhumpa1 and Anuthida Phetphimoon1 

 
1 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน 

อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร เชน การรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได  
2) เพ่ือศึกษาความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอคนในชุมชนตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 3) เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 4) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสัก
ของชุมชนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จํานวน 80 
คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ สัมภาษณ (Interview) 
คําสําคัญ: ธุรกิจชุมชน / ผลิตภัณฑจากไมสัก / ตนทุน / ผลตอบแทน / จุดคุมทุน 
 

Abstract 
The study to intended: 1) The study the business conditions of the teak products of the 

community. Kosamphi Nakhon District Kamphaengphet such as business integration, fund raising, 
production and income. 2) To study the needs and expectations of community-based teakwood 
products for the people in the community based on self-reliant community economic 
development. 3) To study the cost and return of teak products for community business 
development in Kosamphum Nakhon Khampangphet. 4) To find out how to develop a teakwood 
product of the community in Kosamphon. Kosamphi Nakhon District Khampangphet. The 
population in this study, the number 80 was used in this study was a questionnaire and Interview. 
Keywords: community business/ teakwood products/ cost / return of an investment / break-even 
point 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยไดประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจอันสืบเน่ืองมาจากแนวทางการพัฒนาและการบริหาร
การเงินของประเทศท่ีลมเหลว ยิ่งโดยเฉพาะภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในชวงป 2540 เปนผล
จากการดําเนินนโยบายทําใหภาคเอกชนสามารถกูยืมเงินจากตางประเทศไดในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาเงินกูยืม
ภายในประเทศ ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจมิใชภาคการผลิตท่ีแทจริง (real 
sector) แตเปนเพียงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินเพ่ือการเก็งกําไรเทาน้ัน และไดนําพาประเทศไปสูความวิกฤต ทํา
ใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง  

ตามความเปนจริงประเทศไทยมีชุมชนชนบทท่ีมีศักยภาพในการรองรับผูท่ีไดผลกระทบอยางไมนาเช่ือ 
ท้ังน้ีประเทศไทยมีเศรษฐกิจชุมชนเปนแกนค้ําจุนสังคมและวัฒนธรรมไทย และเปนพลังสรางเสริมความมั่นคงและ
เอกราชของชาต ิลักษณะเศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง มีอิสระและเสรีภาพทางเศรษฐกิจอยางแทจริง 

ดวยเหตุน้ีธุรกิจชุมชนถือเปนองคกรชุมชนประเภทหน่ึงซึ่งมีหนาท่ีสําคัญตางๆ เชน การสะสมทุนและการ
ใชทุนอยางเหมาะสม เปนตลาดในการกระจายสินคาและเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยการผลิตสินคาและบริการ
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ท่ีจะกระจายรายไดโอกาสสูคนในชุมชน ท่ีสําคัญองคกรธุรกิจชุมชนยังเปนกลไกท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมถึงการประสานงานในดานความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ ในลักษณะเครือขาย
ซึ่งจะเปนผลในการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 การพัฒนาธุรกิจตองพบกับปญหาอุปสรรคมากมาย จนมีธุรกิจชุมชนบางแหงตองปดตัวเองลงไป ซึ่งปญหา
ของการทําธุรกิจท่ีประสบในปจจุบัน คือความชัดเจทางธุรกิจ โดยธุรกิจชุมชนจะตองทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เปนผลทําใหธุรกิจชุมชนเปนรูปธรรมยากเพราะตองอยูไดท้ังกําไรทางธุรกิจ และ
ตนทุนในการดําเนินกิจการ เปนปญหาของธุรกิจชุมชน เน่ืองจากมีทุนในการดําเนินงานนอยไมเพียงพอ 
 เฟอรนิเจอรถือเปนสิ่งท่ีจําเปนในบานเรือนหรือสํานักงานท่ีผูบริโภคใชสําหรับอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวันหรือตกแตงเพ่ือความสวยงาม โดยวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรมีหลากหลายประเภท เชน ไม เหล็ก 
หนัง พลาสติก เปนตน ผูบริโภคสวนใหญนิยมเลือกซื้อเฟอรนิเจอรท่ีผลิตจากไม เพราะมีความสวยงาม ทนทาน  
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย แตดวยขอจํากัดทางดานกฎหมายและภาวะขาดแคลนไมเน้ือแข็ง จึงทําใหผูประกอบการหัน
มาใชไมเน้ือออน เชน ไมยางพารา ไมอัด เปนตน เพ่ือทดแทนไมเน้ือแข็งในการผลิตเฟอรนิเจอรจนไดรับความนิยม
มาจนปจจุบัน 

คณะผูวิจัยจึงไดเลือกกลุมธุรกิจชุมชมผลิตภัณฑแปรรูปไมสักในอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
เน่ืองจากคณะผูวิจัย ไดการเขารวมธุรกิจในชุมชนรวมกับจังหวัดกําแพงเพชร พบวากลุมธุรกิจน้ีมีปญหาเก่ียวกับการ
ดําเนินงานธุรกิจชุมชนในหลายดานท้ังในดานกระบวนการผลิตและดานการตลาด 

จากปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดังกลาว จึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาดานตนทุน
และผลตอบแทนซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจชุมชน โดยการศึกษาวากลุมธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑมีอะไรบาง 
การจัดจําหนายมีการจัดจําหนายอยางไร ใครคือกลุมลูกคา การกําหนดราคามีวิธีการอยางไร การสงเสริมดาน
การตลาดมีการทําอยางไร และตนทุนและผลตอบแทนคุมคาหรือไม เพ่ือเปนแนวทางท่ีทําทุกคนมีงานทํา ไมไป
ทํางานนอกถ่ินซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ียั่งยืนในชุมชนตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
เชน การรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได 

2. เพ่ือศึกษาความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสัก สนองตอคน
ในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 

3. เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 

จังหวัดกําแพงเพชรประกอบดวย 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจชุมชน 
2. แนวคิดเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทน 
3. แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พ้ืนท่ีศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) คือ กลุมผลิตภัณฑจากไมสัก จํานวน 25 

หมูบาน ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
 เวลาท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีใชระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต มกราคม – ธันวาคม 2559 
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 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี

นคร จังหวัดกําแพงเพชร  
2. กลุมเปาหมาย ทําการสุมตัวอยางจากประชากรจากผูประกอบการจํานวน 80 ราย จาก

ผูประกอบการท่ีมากกวา 100 ราย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีศึกษา 
ดังตอไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก กลุมผลิตภัณฑจากไม ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร 

2. กลุมเปาหมาย คือ ผูผลิตผลิตภัณฑจากไมสักโดยวิธีการสุมตัวอยางจากผูประกอบการจํานวน 
80 ราย จากผูประกอบการท่ีมากกวา 100 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. สังเคราะหจากเอกสารงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําผลจากการศึกษามาเปนแนวทางใน

การสรางเครื่องมือสําหรับทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

2. แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสัก
ของชุมชน ความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอคนในชุมชนตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
และแนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ทําหนังสือขอความอนุญาตการเขาไปเก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูใหญบานวังใหม ท่ีประชากร

ในชุมชนผลิตผลิตภัณฑจากไมสักตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
2. คณะผูวิจัยเขาพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจในประเด็นท่ีจะเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกับกลุม

เปาหมายเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดและความนาเช่ือถือและเปนไปในทิศทางท่ีใกลเคียงกัน 
3. ดําเนินการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี โดยการใชวิธีแบบสอบถามและการสัมภาษณกับผูประกอบการใน

การทําธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสัก  
4. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถามและสัมภาษณท้ังในระหวางท่ีเก็บ

ขอมูล และหลังจากน้ันก็นําขอมูลมาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน นํามาประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) คณะผูวิจัยนําเสนอขอมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดสวนตัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี (frequency) 
และคารอยละ (percentage)  

2. การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนอง
ตอคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวน 5 ระดับตาม
เกณฑของ Likert Scale ท่ีอยูในรูปแบบคะแนนเฉลี่ย เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  5 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับนอย 
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1 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับนอยท่ีสุด 
 

โดยมีเกณฑท่ีใชในการแปลความหมายขอมูลใชวิธีของ Likert Scale แบบจําแนกแตละชวงยอย
ตางกัน แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ โดยทําการกําหนดชวงของการวัดไดดังน้ี (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) 
  ระดับ 5 คะแนนตั้งแต 4.21-5.00 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 คะแนนตั้งแต 3.41-4.20 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมาก 
  ระดับ 3 คะแนนตั้งแต 2.61-3.40 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยปานกลาง 
  ระดับ 2 คะแนนตั้งแต 1.81-2.60 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอย 
  ระดับ 1 คะแนนตั้งแต 1.00-1.80 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

3. วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน โดยใชสูตร 

  อัตราสวนตนทุนขายสินคา  =  
ยอดขายสุทธิ

ตนทุนขาย
 

  อัตราสวนผลตอบแทนกําไรสุทธิ  =  
กําไรสุทธิ

ยอดขายสุทธิ
 

  จุดคมทุน  =  
ตนทุนคงท่ีรวม

ราคาขาย/หนวย – ตนทุนผันแปร/หนวย
 

 
4. วิเคราะหแนวทางพัฒนาธุรกิจ โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร เก่ียวกับการรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได พบวา สวนมากเปนผูท่ีมี
โรงงานในการประกอบการ และมีแหลงเงินทุนท่ีนํามาประกอบธุรกิจจากกูธนาคาร รองลงมาเปนเงินกูกองทุน
หมูบานและจากเงินกูนอกระบบตามลําดับ สวนใหญมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการผลิต และชุมชนไดรับประโยชนจาก
การประกอบธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑจากไมสักคือครอบครัวมีรายได  

2. ผลการศึกษาความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอ
คนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง โดยแบงออกเปน 4 ดาน พบวา  

1) ดานการเงินพบวา ความตองการและความคาดหวังการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของธุรกิจ
ชุมชน 

2) ดานการบริหารจัดการคน ความตองการและความคาดหวังโครงสรางของคณะกรรมการธุรกิจ
ชมชนอยางชัดเจน  

3) ดานการจัดการดานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ความตองการและความคาดหวังจัดอบรมออกแบบ 
ผลิตภัณฑใหมๆ  

4) ดานการตลาด ความตองการมีการจัดตั้งราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑชุมชน และความหวัง
การจัดตั้งราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑชุมชน 

3. ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร พบวา  

1) กลุมผลิตภัณฑจากไมมีตนทุนคอนขางสูง ไมวาจะเปนตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร และเมื่อ
เทียบกับปริมาณการขายคอนขางมาก และในเรื่องผลตอบแทนมีอัตราสวนกําไรสุทธิของกลุมผลิตภัณฑจากไมสัก
เทากับ 0.21 และมีจุดคุมทุนท่ีแตกตางกันโดยต่ําท่ีสุดอยู -16.74 ช้ิน 
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2) สิ่งท่ีชุมชนอยากจะใหพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก และแนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจาก 
ไมสักชุมชนมากท่ีสุด คุณภาพของผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย และความหลากหลายของ 
รูปผลิตภัณฑ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร” ทําใหทราบถึง สภาพการทําธุรกิจจากผลติภัณฑจากไมสักของชุมชน ความตองการและ
ความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชน ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชน และ
แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร สามารถ
สรุปการอภิปรายผลไดดังน้ี 

ความตองการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมากและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจาก 
ไมสักสนองตอคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมากซึ่ง
สอดคลองกับ ซึ่งสอดคลองกับศุภนารี สุธารส (2552, บทคัดยอ) ท่ีวา ดานการจัดจําหนาย คือ การลดราคาหรือแถม
สินคา ดานการนําเสนอสินคา คือ การจัดโชวเฟอรนิเจอรผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน และดานการสงเสริม
การตลาด คือ สถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก ปญหาของลูกคาท่ีพบมากท่ีสุดของดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพ
ผลิตภัณฑไมดี ดานราคา คือ ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย คือ สถานท่ีจําหนาย
ไมมีท่ีจอดรถ ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีการลดราคาหรือแถมสินคา ดานบุคลากร คือ พนักงานใหบริการชา 
และดานการนําเสนอสินคา คือ การจัดโชวสินคาไมคอยผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน 

แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
พบวา สิ่งท่ีชุมชนจะใหพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีอยากใหพัฒนามากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ 
รองลงมา คือ ชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับศุภนารี สุธารส (2552, บทคัดยอ) ท่ีวา ดาน
ผลิตภัณฑ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑมีความคงทนถาวร ดานบุคลากร คือ พนักงานและผูขายมีความ
นาเช่ือถือ ดานราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย คือ การลดราคาหรือ
แถมสินคา ดานการนําเสนอสินคา คือ การจัดโชวเฟอรนิเจอรผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได ควรสนับสนุนเรื่องการระดมทุน

ในการผลิตสินคาเพ่ือการจัดจําหนาย เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินคาใหเกิดความตองการท่ีเพียงพอแก
ลูกคา  

2. อัตราผลตอบแทนกลุมชุมชนผลิตภัณฑชุมชนจากไม ควรมีอบรมในเรื่องตนทุนท่ีแทจริง จาก
ผลิตภัณฑชุมชนจากไมซึ่งจะไดวางแผนทางการเงินในการใชจายในผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือใหเกิดสภาพคลองแก
ผลิตภัณฑชุมชน 

3. ความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสัก ชุมชนยังคงตองการ
ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการคน ดานการจัดการดานวัตถุดิบและผลติภัณฑ ดานการตลาดอยางมาก เพ่ือให
ผลิตภัณฑอยูในชุมชนอยางยั่งยื่น ดังน้ันควรใหความชวยเหลือในดานดังกลาวอยางเรงดวนเพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดตอไป 

4. แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน ผลิตภัณฑชุมชนยังคงใหพัฒนาผลิตภัณฑจาก 
ไมสัก ไมวาจะเปนคุณภาพของผลติภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ความหลากหลายของรูปผลิตภัณฑ 
เพ่ือใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ และเปนท่ีตองการของลูกคาตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาตนทุนท่ีแทจริงผลิตภัณฑอ่ืนๆ หรือใกลเคียง เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชน 
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2. ควรมีการผสมผสานในการศึกษาพัฒนาในดานตางๆ รวมกัน ไมวาจะเปนดานการตลาด ดานการเงิน 
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหสามารถแกปญหาของกลุมผลิตภัณฑชุมชนได 

3. ควรมีการนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนใหกับรัฐบาลเพ่ือท่ีจะชวยกันแกปญหาดังกลาวของกลุมธุรกิจชุมชน 
และชวยใหธุรกิจชุมชนอยูอยางยั่งยืน 
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ศุภนารี สุธารส. (2552). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวไทย

ในการ ซ้ือ เฟอร นิ เ จอร ไม สั ก ในจั งห วัด เชี ย งใหม .  วิทยา นิพนธบริหาร ธุร กิจมหา บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก
และวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ประชากร คือ บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จังหวัดตาก โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 74 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปน
รอยละ 74.30 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 48.60 การศึกษาระดับปริญญาตร ีคิดเปนรอยละ 55.40 เปน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและลูกจาง คิดเปนรอยละ 66.20 และมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 33.80 
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ต า ก  เ ข ต  2 จั ง ห วั ด ต า ก  
โดยภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  

(�̅�𝑥= 4.02) รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม (�̅�𝑥=3.99) ดานการติดตามและประเมินผล (�̅�𝑥= 3.90) ดานกิจกรรม

การควบคุม (�̅�𝑥= 3.89) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการประเมินความเสี่ยง (�̅�𝑥= 3.82) จากการวิเคราะห
การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก ตามแนวคิดของ COSO 
ท้ัง 5 ดาน จะเห็นไดวาในแตละดาน มีระดับความคิดเห็นมากซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงการควบคุมภายในท่ีดีและระบบ
การควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนแบบอยางท่ีดีตอ
หนวยงานอ่ืนๆ ตอไป  
คําสําคัญ: การควบคุมภายใน / สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา / ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
The objective of internal control of Tak Primary of Educational Service Area Office 2 

research is to study internal control and analyze good control method of the office. A questionnaire 
is a research tool that consisting of 74 office personnel. The statistical methods that used in data 
analysis are mean, standard deviation, and descriptive analysis. 74.30 percent of personnel are 
women, 48.60 percent are 31 - 40 years old, 55.40 percent are bachelor's degree graduates, 66.20 
percent are officers and employees, and 33.80 percent are 1-5 years experienced workers. The 

highest mean is information and communication (�̅�𝑥= 4.02), followed by environment (�̅�𝑥= 3.99), 

progression and evaluation (�̅�𝑥= 3.90), Activity and control (�̅�𝑥= 3.89), and risk evaluation (�̅�𝑥= 3.82). 
From the result, there are various opinions in 5 aspects of COSO which indicate good internal 
control, capable and efficient system that can be the role model for other institutes. 
Keywords: internal control / Primary Educational Service Area Office / efficiency 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การควบคุมภายในมีบทบาทตอการบริหารองคกร ผูบริหารไมสามารถจะมาดูแลการบริหารงานไดอยาง

ท่ัวถึง ถาหากการควบคุมภายในยังไมมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการสรางระบบการควบคุมภายในใหครอบคลุม
ไปถึงการควบคุมภายในดานการบริหาร และการควบคุมภายในดานการปฏิบัติงานในทุกๆ หนวยการดําเนินงาน 
เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดาํเนินงานขององคกรจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
ซึ่งอาจจําแนกวัตถุประสงคของการดําเนินงานเพราะเปนสิ่งท่ีผูทําหนาท่ีผูบริหารจะตองปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตางๆ ของหนวยงานเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไวการวางระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดข้ึน ถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากกับหนวยงาน โดยผูบริหารเปนผูรับผิดชอบท่ี
จะตองจัดใหมีการใชแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการควบคุมตามแนวคิดของ COSO ซึ่งเปนกระบวนการท่ีไดรับ
การยอมรับจึงสรางความมั่นใจวาองคกรจะประสบความสําเร็จเมื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานทางการเ งินมีความถูกตองและเ ช่ือถือได แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) เกิดข้ึนในป พ.ศ.2535 เปนคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 
สถาบันในสหรัฐอเมริการวมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายในไดใหความหมายของการควบคุม
ภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดรวมกันโดยคณะกรรมการผูบริหารตลอดจนพนักงานขององคกรทุก
ระดับช้ัน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาวิธีการหรือการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวจะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมโดยการสรางระบบการควบคุมภายในเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติมีการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในซึ่งมีองคประกอบเช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองเขาเปนกระบวนการบริหาร 5 องคประกอบ คือ 
สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการ
ควบคุม (Control Activities) ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการ
ติดตามประเมินผล (Monitoring) (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน, 2544) 

การควบคุมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก ใชแนวทางในการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ครบ 5 องคประกอบ มีการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีความสําคัญตอองคกรทํา
ใหเกิดการควบคุมท่ีเพียงพอตอการบริหารและการพัฒนาองคกรตอไป แตยังมีปญหาในเรื่องของการแบงแยกหนาท่ี
ในการปฏิบัติงานท่ีไมตรงกับความรูความสามารถและประสบการณทํางานของแตละบุคคล การดําเนินงานในองคกร
ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึงจะตองมีปรับปรุงการควบคุมภายใน การดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ
และความรูความสามารถท่ีตรงตามหนาท่ีการปฏิบัติงานใหตรงตามวัตถุประสงคมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
กับการบริหารจัดการพัฒนาในแตละดานและอบรมใหความรูสูโรงเรียนอยางตอเน่ือง เน่ืองจากในหนวยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีบุคลากรผูรับผิดชอบอยูตลอดเวลา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, 
2553) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จังหวัดตาก ตามกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในและเปนแนวทางใน
การพัฒนาองคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการควบคุมภายในของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
2. เพ่ือวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งมีเน้ือหาการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการควบคุมภายในตามระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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ขอบเขตดานประชากร 
การศึกษาบุคลากรในหนวยงานการบริหารการเงินในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 

2 จังหวัดตาก  
ขอบเขตดานระยะเวลา 
ดําเนินการศึกษาวิจัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก และใชเวลาเก็บ

ขอมูลในชวง เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาคนควาวิจัยเรื่องการศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 จังหวัดตาก มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

 
 

 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
ครั้งน้ีไดทําการกําหนดแผนการดําเนินงาน ขอบเขต วิธีการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง
ครบถวน มีรายละเอียดตอไปน้ี 

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

จังหวัดตาก จํานวน 91 คน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ประชากรท่ีศึกษาจําแนกตามประเภทบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 
2 จังหวัดตาก 

ประเภทของบุคลากร จํานวนบุคลากร 

ผูอํานวยการ   1 

รองผูอํานวยการ      8 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล    17 
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 5 
กลุมบริหารงานบุคคล 8 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 10 
กลุมนโยบายและแผน 6 
กลุมอํานวยการ 6 
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 4 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
ลูกจางประจํา 5 
อัตราจาง (ลูกจางช่ัวคราว) 19 
รวม 91 

ท่ีมา: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2,2559 

การศึกษาเก่ียวกับการควบคุม
ภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 จังหวัดตาก โดยศึกษา
กระบวนการทํางานของ
องคกรและสภาพท่ัวไปของ
องคกร 

ระบบการควบคุมภายใน
ท่ีดีของการปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต 2 จังหวัดตาก 

 

วิเคราะหแนวทางการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO  
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามและประเมินผล 
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กลุมตัวอยาง 
ขนาดตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยใช

สูตรจากการคํานวณขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน ดังน้ี 

n =  
N

1+Ne2
 

 เมื่อ N คือ ขนาดของประชากร = 91 คน 
  e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง = 5 % 
  n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 

การคํานวณไดดังน้ี 

n =  
91

1+ (91×0.052)
 

n = 74 คน 
ดังน้ันการคัดเลือกกลุมตัวอยางการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 74 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลใชวิธีการสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึนจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมี 3 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามจํานวน 5 ขอไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด ตําแหนงงานท่ีทําอยูในปจจุบันและอายุการทํางาน โดยใชคําถามแบบเลือกคําตอบ 
สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวของกับการควบคุมภายในของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก ออกแบบสอบถามตามแนวทางการปฏิบัติของ COSO จํานวน 5 องคประกอบ
ไดแก 1) ดานสภาพแวดลอมการควบคุม 2) ดานการประเมินความเสี่ยง 3) ดานกิจกรรมการควบคุม 4) ดาน
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) ดานการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑในการใหลงคะแนนความคิดเห็น 
ดังน้ี  
 ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
 ความคิดเห็นมากท่ีสดุ 5 
 ความคิดเห็นมาก 4 
 ความคิดเห็นปานกลาง 3 
 ความคิดเห็นนอย 2 
 ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 1 

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 

2 จังหวัดตาก แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะกับการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก เปนสวนท่ีใหทางผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องการควบคุมภายใน มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
ข้ันท่ี 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการควบคุมภายในเพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางการพัฒนาองคกร

ใหการควบคุมภายในท่ีดี 
ข้ันท่ี 2 นําขอมูลจากการศึกษาการควบคุมภายในท่ีไดศึกษาคนความาออกแบบสอบถามในการวิจัย 
ข้ันท่ี 3 นําเสนอแบบสอบถามในการวิจัยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
ข้ันท่ี 4 ปรับปรุงการแกไขแบบสอบถามในการวิจัยตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูท่ีมีความรูความ

เช่ียวชาญ 
ข้ันท่ี 5 ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบในการวิจัยท่ีกําหนดข้ึนมาใชกับกลุมตัวอยาง  
ข้ันท่ี 6 นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะหหาขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ    
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ข้ันท่ี 7 สรุปผลวิจัยท่ีไดรับจากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการควบคุมภายในของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 

ข้ันท่ี 8 นําเสนอขอมูลการควบคุมภายในท่ีดีใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จังหวัดตาก    

ข้ันท่ี 9 จัดทํารูปเลมวิจัยเรื่องการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 จังหวัดตาก แบบฉบับสมบูรณ 

การวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  
สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นกับการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 จังหวัดตาก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีเกณฑในการใหวิเคราะหคาเฉลี่ยใน 
แตละระดบัดังน้ี 

คาเฉลี่ย แปลความหมาย 
4.21 – 5.00 ความคิดเห็นมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 ความคิดเห็นมาก 
2.61 - 3.40 ความคิดเห็นปานกลาง 
1.81 – 2.60 ความคิดเห็นนอย 
1.00 – 1.80 ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 

2 จังหวัดตาก เปนแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลโดยการแสดงความคิดเห็นปลายเปดเพ่ือใหกลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร เพ่ือจะอธิบายขอมูลลักษณะของกลุมบุคลากรตัวอยางท่ีศึกษาท่ีไดรับกลับมา
ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะนํามาปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอการควบคุมภายใน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
จังหวัดตาก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.30 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน
รอยละ 48.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.40 เปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและลูกจาง คิดเปน 
รอยละ 66.20 และมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 33.80 

การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โดยภาพรวมพบวา มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร (�̅�𝑥 = 4.02) รองลงมาคือ 

ดานสภาพแวดลอม (�̅�𝑥 = 3.99) ดานการติดตามและประเมินผล (�̅�𝑥 = 3.90) ดานกิจกรรมการควบคุม (�̅�𝑥 = 3.89) 

และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการประเมินความเสี่ยง (�̅�𝑥 = 3.82) โดยรายละเอียดในแตละดานมีดังน้ี 

1. ดานสภาพแวดลอม ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.99) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การกําหนดนโยบายแผนงานแผนงบประมาณ และแนวทางหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานมีความชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.09) รองลงมาคือ มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน

เหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดําเนินงาน (�̅�𝑥 = 4.05) การใหนโยบายการบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร

มีความชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.05) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานสูระดับลาง (�̅�𝑥 = 
3.91) 

2. ดานประเมินความเสี่ยง ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.82) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย การดําเนินงานของหนวยงาน

อยางชัดเจน (�̅�𝑥 = 4.08) รองลงมาคือ บุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและใหการยอมรับ 

(�̅�𝑥 = 3.92) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง 

(�̅�𝑥 =3.65)  



541 
 

3. ดานกิจกรรมการควบคุม ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.89) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และวงเงินอนุมัติของผูบริหารแตละ

ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร (�̅�𝑥 = 4.00) รองลงมาคือ บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ

วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม (�̅�𝑥 = 3.97) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการสอบทานผลการ

ดําเนินงานโดยฝายบริหาร (�̅�𝑥 = 3.81) 

4. ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.02) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือรองรับงาน สารบรรณในการรับ – 

สงขอมูลขาวสารในหนวยงาน (�̅�𝑥 = 4.19) รองลงมาคือ หนวยงานมีเครื่องมือ เครื่องใชดานคอมพิวเตอรท่ีใช

สนับสนุนการปฏิบัติอยางเพียงพอ (�̅�𝑥 = 4.09) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีชองทางใหพนักงานเสนอ

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร (�̅�𝑥 = 3.89) 

5. ดานการติดตามและประเมินผล ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.90) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันทีใน
กรณีท่ีมีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมี

นัยสําคัญ (�̅�𝑥 = 4.00) รองลงมาคือ การรายงานการติดตามผลการดําเนินงานเสนอใหผูบริหารทราบเปนระยะๆ 

อยางสม่ําเสมอ (�̅�𝑥 = 3.93) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ

ดําเนินการแกไขอยางทันกาล (�̅�𝑥 = 3.84) 
จากการวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

จังหวัดตาก จะเห็นไดวาในแตละดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางชัดเจน ทําใหบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม สามารถปฏิบัติ
และวัดผลได แสดงใหเห็นถึงการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอ เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนแบบอยางท่ีดีตอหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก โดย
ภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกมลวรรณ พุฒชาต (2553) 
ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment, 
CSA) ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุม
ภายใน โดยการประเมินตนเอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในภาพรวมมีความเห็นดวยในระดับมากทุกดาน และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการควบคุมภายในของ
สวนราชการในจังหวัดหนองบัวลําภู การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการควบคุมภายในของสวน
ราชการในจังหวัดหนองบัวลําภู และศึกษาปจจัยเก้ือหนุนและปจจัยผลักดันท่ีสงผลตอการควบคุมภายในของสวน
ราชการในจังหวัดหนองบัวลําภู สวนราชการในจังหวัดหนองบัวลําภูมีการควบคุมภายในโดยรวมอยูในระดับมาก ทุก
ดาน การควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก พบวา ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหนวยงานมีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เช่ือถือได และตรงตอเวลา รวมถึงการรายงานขอมลูท่ีจําเปนท้ังจากภายในและภายนอกใหผูบริหาร
ทุกระดับรับทราบ ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของอภิสิทธ์ิ ศรีใจ (2555) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา เทศบาลมีการจัดชองทางสื่อสารภายนอก
และภายในเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานของเทศบาลมีขอมูลระบบคอมพิวเตอร เพ่ือประกอบในการ
พิจารณาการดําเนินงาน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. หนวยงานควรจัดทําคูมืออธิบาย แผนงานและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

เพ่ือใหบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติ เพ่ือลด หรือควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกร 
2. หนวยงานควรจัดอบรม เรื่องการควบคุมภายในใหกับพนักงานใหม เพ่ือใหบุคลากรยอมรับและปฏบัิติ

ตามนโยบาย มีความรู ทักษะ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงานมีความรับผิดชอบและเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
ตนเอง  

3. หนวยงานควรมีชองทางการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหกับบุคคลภายนอก เพ่ือให
หนวยงานเกิดการพัฒนายิ่งข้ึนไป เชน ชองทางการแสดงความคิดเห็นผานสื่อออนไลน และกลองแสดงความคิดเห็น 

4. ผูบริหารควรมีการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหผลการดําเนินงาน
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

5. หนวยงานควรพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา เพ่ือใหสะดวกตอการรับ – สง
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องการควบคุมภายในเฉพาะดานไดแก  
1) ดานการประเมินความเสี่ยง 

- ระบบควบคุมภายในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ระบบควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี 

2) ดานกิจกรรมการควบคุม 
ในเรื่องของการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝายบริหาร เพ่ือใหทราบถึงขอมูลของการควบคุม

ภายในเชิงลึกครอบคลุมท้ังหมด 
2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการควบคุมภายในกับหนวยงานอ่ืนๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตาก เพ่ือทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ หรือขอเสนอแนะของการควบคุม
ภายใน ภาพรวมท้ังหมดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อันจะสงผลใหการดําเนินงานตางๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ควรเพ่ิมเติมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ และการสังเกต เพ่ือเพ่ิมเตมิขอมลูการวิจัยให
สมบูรณ และไดขอมูลท่ีมคีวามชัดเจนยิ่งข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 2) ศึกษาแนวทางในอนาคต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ประชากรกลุมตัวอยาง 
70 คน ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาสวนโยธา หัวหนากองคลงั เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและ
แผน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณ ขอมูลการวิเคราะห โดยใชมาตราสวนประมาณคา และสถิติท่ีใช คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
คําสําคัญ: แนวทาง / การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to assess the operation for people’s life quality 

under Local Administrative Organization, Phrankratai District, KamphaengPhet Province.  
2) to study the future guidelines to develop people’s life quality under Local Administrative 
Organization,Phrankratai District, KamphaengPhet Province. The samples consisted of 70 persons 
namely Mayor, Chief Executive of the Sub-district Administrative Organization, Chief Administrator 
of the Sub-district Administrative Organization, Municipal Clerk, the head of the office of the 
municipal clerk, the director of artisan department, the director of financial department, the 
director of educational department, the director of public health department, the head of the 
office of the clerk, the head of Public. Works sector, the head of financial department and Policy 
and Planning Officers of the Sub-district Administrative Organization, Phrankratai District, 
KamphaengPhet Province. The instrument used in the research were evaluated questionnaires. And 
interviews Data were analyzed by using percentage. The mean and standard deviation.  
Keywords: guidelines / improving the quality of life of the local government 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 เปนทิศทางการพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการโดยนําทุนของประเทศไทย อันประกอบดวย ทุนทางดาน
มนุษย สังคม กายภาพ การเงิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนวัฒนธรรม มาสรางความยั่งยืนภาค
เกษตรเพ่ือความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน รวมกับ การสรางธรรมาภิบาลและความเปนหน่ึงเดียวในทุก
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ระดับ สรางความสมดุลและการดํารงอยูรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 
2554, หนา ฉ) 

นับแต ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนตนมา บทบาท อํานาจ 
หนาท่ี และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปจจุบันใหความสาํคัญกับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระ ในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550, หนา 113 - 114) 

ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกาศใช จึงมี
บทบาท อํานาจ หนาท่ี อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เทาน้ัน แตยังขยายบทบาทหนาท่ีไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากราชการ
สวนกลางซึ่งมีแนวคิดสงเสริมการกินดีอยูดีของประชาชน คือ การสงเสริมความเจริญกาวหนาท้ังในดานวัตถุ และ
จิตใจใหประชาชนไดใชความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ เชน การรักษาและสงเสริมไวซึ่งปจจัยพ้ืนฐานของ
การดํารงชีพ ไดแก การจัดใหมีท่ีอยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม การศึกษาและอาชีพ สงเสริมความ
มั่นคงของครอบครัว คือ การสรางความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางพอ แม ลูก ญาติมิตร ครอบครัวเปนหนวย
สําคัญท่ีสุดของประเทศชาติเปนรากฐานแหงความเจริญกาวหนา และเปนปจจัยท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ 
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ปญหาของการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ ปญหาดาน
การศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานการประกอบอาชีพ ดานการมีสวนในการพัฒนาหรือการจัดการทองถ่ินหรือ
บานเมือง ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานจิตใจในการอยูรวมกันอยางสงบสุข (ดุษฎี อายุวัฒน, 
2548 อางถึงใน เฉลียว เกษจันทรทิวา, 2553, หนา 4) 

นับตั้งแตพุทธศักราช 2543 เปนตนมา ในพ้ืนท่ีของจังหวัดกําแพงเพชรยังประสบปญหาสังคม ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด รอยละ 29.42 รองลงมา ปญหาดานการมีการงานทําและรายได รอยละ 
22.03 ปญหาดานสุขภาพอนามัย รอยละ 20.55 ปญหาดานการศึกษา รอยละ 9.63 ตามลําดับ รวมถึงพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพรานกระตาย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอพรานกระตาย
ดําเนินงานตามแผนข้ันตอนกระจายอํานาจ พุทธศักราช 2543 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร วาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีดําเนินกับประชาชนในพ้ืนท่ี เปนอยางไร เพ่ือจะไดนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ตอไปใน
อนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพราน
กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ในอนาคต 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพราน
กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยมีข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาจากประชากร 
จํานวน 70 คน ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ
นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขจากอาจารยท่ีปรึกษา ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือ
ตรวจหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงเน้ือหา มาจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบรูณ 
เพ่ือดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง และนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 

ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ในข้ันตอนน้ีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ (interview schedule) 
ผูท่ีใหขอมูล ไดแก ผูท่ีมีประสบการณความรูความสามารถในดานทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยนํา 
แบบรางสัมภาษณท่ีผานการตรวจแกไขของอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ไปใหผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจ
ความตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสมัภาษณมาวิเคราะห
ขอมูลตามข้ันตอนของการวิจัยตอไป 
 
ผลการวิจัย 

1. การประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใน
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับมาก (µ = 3.73) และเมื่อ
พิจารณารายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมาก คือ ดานการปรับปรุงแกไข (µ = 3.90) ดานการตรวจสอบ
และประเมินผล (µ = 3.89) อยูในระดับมาก ดานการวางแผน (µ = 3.89) อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ไดแก ดานการนําแผนไปใช (µ = 3.38) อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย 
จังหวัดกําแพงเพชร ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาตามรายดานดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผน 1) ควรมีการสงเสริมผลักดันใหประชาชนในชุมชน/หมูบานรวมวางแผนงาน
ดานสาธารณสุข เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหไดรับบริการสาธารณสุขครบถวน 2) เทศบาล/อบต. ควร
ออกประชาคมหมูบานเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร  
3) สงเสริมใหประชาชนวางแผนการจัดเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเช้ือโรคตางๆ การดูแลรักษา
ความสะอาดในพ้ืนท่ี 

2.2 ดานการนําแผนไปใช 1) ใหการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมหัตถกรรมหินออน กลุมทํา
นํ้าพริก ทําพวงหรีด ออกมาขายเพ่ือเปนการสรางอาชีพใหคนในชุมชน 2) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน และการดําเนินการเครือขายใหประชาชนในพ้ืนท่ี 3) ควรจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง เชน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก ใหชาวบานในพ้ืนท่ี  

2.3 ดานการตรวจสอบและประเมินผล 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลวามีการปฏิบัติตามแผนงานดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2 ) จัดกิจกรรมใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา 
การสาธารณสุข ฯลฯ มากข้ึน 3) ประชาสัมพันธใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล 
การสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ผลิตสินคา รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

2.4 ดานการปรับปรุงแกไข 1) ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูนําชุมชน ผูนําหมูบานตรวจสอบ 
รายงานการจัดสวัสดิการสงัคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ 2) ควรสงเสริมหรือ
เพ่ิมชองทางการใหขาวสารการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การสาธารณสุขแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารมากข้ึน 3) ควรสงเสริม สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจและกระตุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางแผนพัฒนาการดานคุณภาพชีวิตโดยการจัดอบรมสัมมนาการมีสวนรวมในการวางแผน ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมากยิ่งข้ึน  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ในครั้งน้ี มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี 
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การประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

การประเมินการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
ดานการปรับปรุงแกไข และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนําแผนไปใชอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ี เปน
เพราะวาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการสงเคราะหและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีหลักการท่ีสําคัญคือ สงเสริมการกินดีอยูดีของประชาชนคือการสงเสริมความเจริญกาวหนาท้ังในดานวัตถุและ
จิตใจใหประชาชนไดใชความรูความสามารถ ในการประกอบอาชีพ เชนการรักษาและสงเสริมไวซึ่งปจจัยพ้ืนฐานของ
การดํารงชีพ ไดแก การจัดใหมีท่ีอยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม การศึกษาและอาชีพ โดยองคการบริหาร
สวนตําบล ไดมีการสะทอนความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการดําเนินงานจากการหา
ขอบกพรอง ท่ีทําใหงานท่ีไดไมตรงตามเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน แลวหาวิธีแกไขปญหาน้ันแลว พบวาการ
ปฏิบัติตามแผนหรือการนําแผนไปใชน้ันยังไมดเีทาท่ีควรน้ันเปนเพราะวาผูท่ีรับผดิชอบในการนําแผนไปปฏิบัติไมเหน็
ความสําคัญและความจําเปนในแผนการน้ัน หรือมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน รวมท้ังขาดการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ  

แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  

จากการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอพรานกระตายจังหวัดกําแพงเพชร ควรมีดังน้ี 

ดานการวางแผน ควรมีการสงเสริมผลักดันใหประชาชนในชุมชน/หมูบาน รวมวางแผนงานดาน
สาธารณสุข เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหไดรับบริการสาธารณสุขครบถวนและท่ัวถึง  

ดานการนําแผนไปใช คือ ใหการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมผลิตหินออน นํ้าพริก พวงหรีด ผาทอ 
ออกมาขายเพ่ือเปนการสรางอาชีพใหคนในชุมชน 

ดานการตรวจสอบและประเมินผล คือ มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลวา มีการปฏิบัติตามแผนงานดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ดานการปรับปรุงแกไข คือ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือผูนําชุมชน ผูนําหมูบานตรวจสอบ 
รายงานการจัดสวัสดิการ สังคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
1. ดานการวางแผนเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลควรมีการสงเสริมผลักดันใหประชาชนในชุมชน

รวมวางแผนงาน ดานสาธารณสุข การจัดการดูแลรักษาความสะอาด ปองกันเช้ือโรคในตลาดสด และสถานท่ี  ขาย
อาหารในเขตเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหไดรับการบริการสาธารณสขุ
ครบถวนและท่ัวถึง 

2. ดานการนําแผนไปใช เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ควรใหการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ เชน
กลุมผลิตหินออน นํ้าพริก พวงหรีด ผาทอ ออกมาขายเพ่ือเปนการสรางอาชีพใหคนในชุมชน 

3. ดานการตรวจสอบและประเมินผล เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ควรมีการแตงตั้งภาค 
ประชาชน รวมเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลวามีการปฏิบัติตามแผนงานดานงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ดานการปรับปรุงแกไข เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือผูนํา
ชุมชน ผูนําหมูบานตรวจสอบ รายงานการจัดสวัสดิการ สังคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การ
สาธารณสุข ฯลฯ  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  
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2. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  
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การส่ือสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  
บาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต บานส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตการณภาคสนาม และวิเคราะหขอมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห  

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต คือ การสื่อสารจากลางข้ึนบน 
และการสื่อสารแนวระนาบ มาจากการสื่อสารผานการทบทวนการดําเนินงานจากการเก็บเงินสัจจะสะสม การสงใช
เงินกู การอนุมัติใหกู การตรวจสอบ และการสงเสริม 2) กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวม คือ การ
คัดเลือกสื่อบุคคล ท่ีทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความซื่อสัตย โปรงใส มีความเปน
กลางไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก และสื่อเฉพาะกิจจากการสรางกิจกรรมเครอืขาย โดย
การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด โรงทํานํ้าดื่ม ปมนํ้ามัน ธนาคารขาว การเลี้ยงปลา และการทําปุย 3) ผลท่ีเกิดจากการ
สื่อสาร คือ ไมปรากฏวามีผูกูคนใดไมสงเงินกู สมาชิกพ่ึงตนเองได และขอความชวยเหลือในสวนของภาครัฐนอยลง 
คําสําคัญ: การสื่อสารแบบมสีวนรวม / กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติ 
 

Abstract 
 The purpose of this quantitative research was to study the communication for participation 
development in empowering procedure of saving for production group in Ban Sor Wor Nork, Moo 
2, Sukhirin subdistrict, Sukhirin district, Narathiwat province. The in-depth interviews, group 
conversations, and field observation were employed. The descriptive analysis was used for data 
analysis. 
 The results were as follows: 1) The communication formats of saving for production group 
were upward communication and horizontal communication which were from communication via 
the procedure review of Sadja money saving, loan payment, loan approval, check, and support. 
Next, 2) the strategy of participated communication was the selection of population media. Their 
positions were the committees of saving for production group which were considered by honesty, 
transparency, neutrality, and open-mindedness. Also, the specialized media of network activity was 
employed for establishing the marketing demonstration center, drinking water plant, gas station, 
bank for rice, fish culture, and fertilizer production. Finally, 3) the communication results were the 
loan was paid by every borrower. Moreover, the members could depend on themselves. Lastly, 
the requirement of government assistance was at a low level. 
Keywords: participated communication / the saving for production group 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ระบุวา ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายดานยังต่ํากวาเปาหมาย
และไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมฐานความรู การแกไขปญหาความยากจนและความเหลือ่ม
ล้ํายังตองเรงดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศจึงมีความสําคัญจากการสํารวจการติดตามระดับความรูและการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน 
พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คาดวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนปจจัยสําคัญเปนอันดับแรก เมื่อไหรท่ี
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีอาชีพท่ีสรางรายไดอยางมั่นคง แนวโนมการออมของภาคครัวเรือนก็นาจะมีแนวโนมไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการออมในหลายชองทาง โดยการประชาสัมพันธให
ความรูใหถึงประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการออมเพ่ือความเปนอยูท่ีดีข้ึนในอนาคต  
 บานส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เปนหมูบานท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ซึ่งเปนรางวัลท่ี
ไดรับจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ท้ังน้ี สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน (2554) ไดระบุ
วา กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนการผสมผสานระหวางแนวคิดของสหกรณการเกษตร เครดิตยูเน่ียน และสินเช่ือ
เพ่ือการเกษตร โดยใช “เงินเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทําใหคนมีคุณธรรม มีการชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร 
แบงปนซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย มีการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของเสียงสวนใหญ เคารพในกฎกติกาท่ีมาจากขอตกลงรวมกัน เกิดการเรียนรูการบริหารจัดการเงินทุนของ
ตนเองเพ่ือจัดสรรผลประโยชน และจัดเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก ทําใหชุมชนมีแหลงทุนในการประกอบอาชีพเปน
ของตนเอง ลดการพ่ึงพิงแหลงทุนจากภายนอกชุมชน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เปนการฝกคนใหมีความอดทน มีสัจจะ  
มีระเบียบวินัยในการใชเงิน รูจักใชจายเงินอยางมีเหตุมีผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว
เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 จากขอความขางตนท่ีกลาวถึงกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งบงบอก
ถึงการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ซึ่งอรทัย กกผล (2552) กลาววา 
ในการทํางานเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคํานึงถึงเง่ือนไขหรือหลักการท่ีสําคัญ  
3 ประการ คือ 1) การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเขารวม เพราะจะทําใหเกิดความรูสึก
เปนสวนหน่ึงของชุมชนในการแกไขปญหา/ตัดสินใจในเรือ่งน้ันๆ 2) กระบวนการมีสวนรวมน้ันตองอยูบนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาค และขีดความสามารถของแตละบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม 3) การมีสวนรวมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพ/อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจวาจะเลือกหรือจัดใหมีการมีสวนรวมหรือไมเกิดจากการบังคับ หรือขูเข็ญจากผูท่ี
เหนือกวา ท้ังน้ี การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีทําใหขอมูลขาวสาร ท้ังดานท่ีเปนขอเท็จจริงและดานท่ีเปนความคดิ 
ความรูสึก ความคาดหวังไดถูกแสดงออกมาอยางหลากหลายลุมลึกและสมบูรณครบถวนมากข้ึน ซึ่งจะทําใหการ
วินิจฉัยปญหาและการเสนอทางเลือกในการแกไขปญหามีหลากหลายและตรงกับความตองการมากข้ึน ผลท่ีตามมา
คือทําใหการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการวางแผนดําเนินไปไดอยางรอบรู รอบคอบและรอบดานยิ่งข้ึน 
โดยการท่ีประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนท่ีจะตองมีความรู และมีขอมูลขาวสารเพียงพอ 
ในนโยบายท่ีตนตองการมีสวนรวม ขอมูลขาวสารเหลาน้ีสวนใหญแลวมักจะเปนของหนวยงานท่ีเปนผูริเริ่ม (สม
ลักษณา ไชยเสริฐ, 2549)  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิต เพ่ือนําองคความรูท่ีไดไปขยายตอยังกลุมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน 
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  

2. เพ่ือศึกษากลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวมของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.
นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
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3. เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิรนิ 
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก 

1. คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการพิจารณาจากตําแหนงและประสบการณ จํานวน 5 คน 
2. สมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต พิจารณาจากสมาชิกเกรด A คือ ผูท่ีสงสัจจะตรงตอเวลา 

ไมขาด สงเงินกูตรงเวลาไมขาด สงเงินสัจจะหรือเงินตนเพ่ิมข้ึน และมีผูค้ําเขมแข็งรับผิดแทนผูกูได จํานวน 7 คน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 

งานวิจัยช้ินทําการศึกษารูปแบบการสื่อสาร กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวม และผลท่ี
เกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 
 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

เก็บขอมูลวิจัย ณ ท่ีทําการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส 
 ขอบเขตดานเวลา 

ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
บาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

หลักการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ประกอบดวย 1) ความรูสึกเปนเจาของใหกับสมาชิกทุก
คน ทําใหเกิดความรับผิดชอบ และชวยกันดูแลเอาใจใสในการดําเนินงานของกลุม 2) การพ่ึงตนเอง ฝกนิสัยประหยดั 
และอดออม โดยนําเอาคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ ของชาวชนบท คือ ความซื่อสัตย ความอดทน มารวมกันในรูป
กลุม ทําใหมีการรรวมเงินทุนชุมชนเปนของตนเอง ลดการพ่ึงพาแหลงทุนจากภายนอกหมูบาน 3) หลักคุณธรรม ใช
การออมทรัพยเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เพ่ือใหคนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไววางใจ 4) หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุมทุกคนจะตองให
ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหว และตรวจสอบซึ่งกันและกัน (สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน, 2554) 

การสื่อสาร หมายถึง การใชชองทางตางๆ ในอันท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
(information exchange) การแลกเปลี่ยนความหมาย (shared meaning) ระหวางสมาชิกในสังคม การตีความ
สาร (message interpretation) สามารถสะทอนใหเห็นถึงมิติการสื่อสารในเชิงการสรางความรวมมือกัน 
(participatory communication) บนทิศทางของความสัมพันธแนวระนาบ (horizontal communication) และ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสองทาง (two-way communication) (ปาริชาต สถาปตานนท, 2551) 

หลักการมีสวนรวม ในการทํางานเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคํานึงถึง
เง่ือนไขหรือหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเขารวม 
เพราะจะทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชนในการแกไขปญหา/ตัดสินใจในเรื่องน้ันๆ 2) กระบวนการมีสวน
รวมน้ันตองอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแตละบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม 3) การมี
สวนรวมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจวาจะเลือกหรือจัดใหมีการมีสวนรวมหรือไมเกิด
จากการบังคับ หรือขูเข็ญจากผูท่ีเหนือกวา (อรทัย กกผล, 2552) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูใหขอมูลหลัก  
1. คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

พิจารณาจากตําแหนงและประสบการณ ประกอบดวย 1) นายประดิษฐ จันทรศิริ ตําแหนงเหรัญญิก 2) นายบุญนอย 
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จันทรโชติ ตําแหนงประธานเงินกู 3) นายไสว มินทการ ประธานกรรมการฝายอํานวยการ 4) นางสลักจิต โฉมอุไพ
ประธานกรรมการฝายตรวจสอบ 5) นายประภาษ เพชรรัตน ประธานกรรมการฝายสงเสริม 

2. สมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากสมาชิกเกรด A คือ ผูท่ี
สงสัจจะตรงตอเวลาไมขาด สงเงินกูตรงเวลาไมขาด สงเงินสัจจะหรือเงินตนเพ่ิมข้ึน และมีผูค้ําเขมแข็งรับผิดแทนผูกู
ได จํานวน 7 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง แบบสนทนากลุม แบบสังเกต เพ่ือใหผูให

ขอมูลหลักทุกกลุมมีพ้ืนท่ีในการพูดคุย ตอบคําถาม  
การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนของเครื่องมือท่ีสรางข้ึนกอนนําไปใชกับผูใหขอมูลหลัก โดย
พิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม และทําการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบ
สัมภาษณ (Content Validity) และแนวทางท่ีครอบคลุมของคําถาม และทําการแกไขขอบกพรองตอไป ซึ่งการ
สัมภาษณผูวิจัยจะพูดคุยในประเด็นท่ีเตรียมไวอยางชัดเจน โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การ
สังเกตการณภาคสนาม 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใหความสําคัญกับ

มุมมองของเจาของปญหา (lay views) ใชการพรรณนาวิเคราะหอยางเปนระบบ ตามประเด็นเน้ือหาท่ีศึกษา 
แบงแยกเปนกลุมตามเน้ือหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามท่ีกําหนด คัดสรรขอมูลท่ีตองการ และนําขอมูลท่ีได
ท้ังหมดมาทําการวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือนําไปสูขอสรุปพรอมขอเสนอแนะ  
 
ผลการวิจัย 

รูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว. นอก เริ่มตนจากพัฒนากรผูประสานงานตําบลสุคิริน ป พ.ศ. 

2532 คือ นายพิเชฐ ลิ่มสถาพร เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 5 เปนผูเขามาใหความรูในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือ
การผลิต มีการสงผูนําไปเขารวมอบรม ประชุม ศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆ จนผูนําในหมูบานเล็งเห็นความสําคัญ
ในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต โดยใหช่ือวา กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว. นอก สมาชิกกอตั้ง 
จํานวน 37 คน จากท้ังหมด 4 ครัวเรือน  

การดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว. นอก ไดแบงคณะกรรมการออกเปน 4 ฝาย 
ประกอบดวย 1) ฝายอํานวยการ 2) ฝายเงินกู 3) ฝายตรวจสอบ และ 4) ฝายสงเสริม โดยมีการแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรและปฏิบัติตามหนาท่ี คณะกรรมการและสมาชิกมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
นําแผนไปปฏิบัติรวมกันผานการจัดประชุมประจําเดือน โดยจะพบกันในวันท่ีสงสัจจะสะสม ทุกวันท่ี 14 ของเดือน 
ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งการประชุมเปนไปตามระเบียบของกลุม สําหรับการเขารวมประชุมของสมาชิก 
มีการประชาสัมพันธรับทราบอยางท่ัวถึงใหความสําคัญในการประชุมโดยพรอมเพียงโดยสมาชิกเขารวมประชุม รอย
ละ 50 - 75 ในการพิจารณาเงินกู คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู เปนไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ และมี
หลักฐานตรวจสอบชัดเจน 

การดําเนินงานมีการจัดลําดับความสําคัญ และประสานใหเกิดความเขาใจกัน โดยแบงการใหกู
ออกเปน 3 ประเภท คือ กูสามัญ จํานวน 100,000 บาท กูพิเศษ (ตองมีหลักฐาน) จํานวน 490,000 บาท กูฉุกเฉิน 
จํานวน 1,000 บาท ไมเสียดอกเบ้ีย 1 เดือน การบริหารกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต แบงเปน เงินเฉลี่ยคืน 20% 
เงินปนผล 69% เงินสะสม 0.5% เงินสวัสดิการ 0.5% ซึ่งการเคลื่อนไหวของเงินกู ในชวงเดือน ตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม จะไมมีการปลอยกู เก็บเงินไวกับกรรมการ 700,000 บาท/เดือน เงินสัจจะ 190,000 บาท ผูท่ีกูเกินวงเงิน
จะไมสามารถถอนเงินคืนได โดยสมาชิกกลุมสามารถตรวจสอบความถูกตองไดจากคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ี  

กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวม 
1. การคัดเลือกสื่อบุคคล ท่ีทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความซื่อสัตย 

โปรงใส มีความเปนกลางไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก ประกอบดวย 



552 
 

1) นายประดิษฐ จันทรศิริ ตําแหนงเหรัญญิก สามารถควบคุมสมาชิกใหอยูในระเบียบไดอยางดียิ่ง 
จึงไดรับความไววางใจสูงสุดจากสมาชิก  

2) นายบุญนอย จันทรโชติ ตําแหนงประธานเงินกู สามารถกํากับดูแลการเงินของกลุมฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังเงินสัจจะสะสม และเงินกู มีการหมุนเวียนเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา สวนใหญใชบริการเงินกูแกสมาชิก 
สวนนอยท่ีนําฝากธนาคาร เปนท่ีไววางใจของสมาชิกดานการเงินอยางท่ีสุด จึงเปนผูควบคุมการเงินท้ังหมดของกลุม
ภายใตระเบียบท่ีกําหนด 

การเก็บเงินสัจจะสะสม คณะกรรมการฝายอํานวยการ จํานวน 4 คน เปนผูรับผิดชอบ โดยแบง
ออกเปน 4 สายๆ ละ ประมาณ 120-150 คน จัดเก็บทุกวันท่ี 14 ของเดือน ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่ง
พบวานายประดิษฐ จันทรศิริ เหรัญญิก เปนผูมีบทบาทสูงสุด สมาชิกใหความเคารพศรัทธา จึงสงเงินสัจจะสะสม 
ไมเคยขาด กรณีขาดสงกรรมการจะไปตามถึงบานสมาชิก 

การสงใชเงินกูและการอนุมัติใหกู พบวากรรมการมีการจัดลําดับการกูและไดพิจารณาอยางยุติธรรม
กอนปลอยเงินกู โดยยึดหลักท่ีวา “คนกูไมแกน คนค้ําไมผุได หรือคนกูไมผุ คนค้ําตองเปนไมแกน” ในวันท่ี 14 ของ
เดือน จะจัดคณะกรรมการใหกู จํานวน 1 คน และเก็บเงินกูคืน จํานวน 3 คน นอกจากน้ียังพบวา ระเบียบกลุมฯ 
หามคณะกรรมการค้ําประกันผูกูทุกราย ผูกูจะตองหาผูค้ําประกัน จํานวน 2 ราย ในการใหกูไมเกินท่ีระเบียบกลุมฯ 
กําหนด (3 เทาของเงินฝาก) กรณีผูกูขอเงินกูเกินท่ีระเบียบกําหนดจะตองหาหลักทรัพยท่ีมีมูลคาไมนอยกวาเงินท่ี
ตองการกู ในระยะเวลาท่ีผานมาไมปรากฏวาไมมีผูกูคนใดไมสงเงินกูพรอมดอกเบ้ีย หากพบทางคณะกรรมการจะ 
ไลเบ้ียกับผูค้ําประกันเปนอันดับแรก ซึ่งผูค้ําประกันยินยอมจายหน้ีในงวดน้ันใหแกคณะกรรมการกอนจะไปไลเบ้ีย
จากผูกู (ผูท่ีตนเองค้ําประกัน) 

สําหรับคณะกรรมการฝายตรวจสอบ จะทําการตรวจสอบคอนขางนอย พบวามีการตรวจปละไมเกิน 
2 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งมีความถูกตอง โปรงใส สวนคณะกรรมการฝายสงเสริมแทบจะไมตองทําหนาท่ีอะไรเลย เพราะ
สมาชิกสามารถบอกถึงความมีศักยภาพของกลุมฯ ไดทุกเรื่อง รวมถึงความสามารถของคณะกรรมการท่ีมีความ
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และโปรงใส อยางตอเน่ือง 

2. การขยายผลกิจกรรมจากสื่อเฉพาะกิจ ประกอบดวย การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด โรงทํานํ้าดื่ม 
ปมนํ้ามัน ธนาคารขาว การเลี้ยงปลา และการทําปุย โดยมีการสอบถามประชาชนในหมูบาน สอบถามถึงสถานท่ี
ดําเนินการ หลังจากจําหนายจะแบงเงินแกผูลงหุนในกิจกรรมในวงเงินเทากันแกสมาชิกทุกคน เพ่ือใหสมาชิกทุกคนมี
ความรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน แกไขปญหาซื้อของแพง โดยวิธีรวมกันซื้อ รวมกันขาย  

ผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
ผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต พบวา 1) ไมมีผูขาดสงเงินสัจจะแมแตราย

เดียวในรอบ 3 ป ท่ีผานมา 2) สมาชิกเพ่ิมวงเงินสัจจะข้ึน เฉลี่ยรายละ 200 บาท 3) ผูกูสงเงินกูครบถวนกอนเวลา 
หรือตรงเวลาถึง 99% 4) ผูสงไมตรงเวลาจะถูกสังคมลงโทษ เชน ไมใหความชวยเหลืองานศพ ไมใหเขารวมกิจกรรม
ของหมูบาน ไมไปมาหาสู 5) เกิดความรัก ความสามัคคี ระหวางประชาชนท้ังใน และนอกหมูบานยิ่งข้ึน 6) สมาชิก
พ่ึงตนเองได และขอความชวยเหลือในสวนของภาครัฐนอยลง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต คือ การสื่อสารจากลางข้ึนบน ซึ่งเปนการสื่อสารจาก
สมาชิกไปสูคณะกรรมการ จัดวาเปนการสื่อสารสองทาง ขอดีคือ ทําใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรม
ตางๆ ของกลุมออมทรัพยเ พ่ือการผลิต เปนการสรางความเช่ือมั่นใหแกสมาชิกในการออมทรัพย ทําให
คณะกรรมการไดรับขาวสารใหมๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย
เพ่ือการผลิต ทําใหคณะกรรมการสามารถเขาใจความคิดเห็นของสมาชิกไดดีข้ึนเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และทําให
คณะกรรมการสามารถเขาใจและหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น สิ่งใหมๆ 
ท่ีเปนประโยชนแกกลุม ท้ังน้ีแอดเลอร และเอเล็มฮอรท (Adler & Elemhorst, 1996 อางถึงในรสชงพร โกมลเสวิน, 
2547) พบวา การสื่อสารจากบนลงลางน้ัน สมาชิกมักจะเห็นวาโอกาสท่ีจะทําการสื่อสารในลักษณะดังกลาวไปยัง
คณะกรรมการเปนไปไดยากและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขาวสารดังกลาวเปนขาวสารเชิงลบ ดังน้ัน 
คณะกรรมการควรพิจารณาเลือกรับขาวสารท่ีถูกตองและเช่ือถือได ขอมูลขาวสารจากสมาชิกสูคณะกรรมการ
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บางครั้งไดรับการบิดเบือนถอยคํา หรือระงับเรื่อง หรือมีการดัดแปลงขอมูลขาวสารน้ัน เน่ืองจากขาวสารน้ันตองผาน
หลายข้ันตอนกวาจะถึงผูบังคับบัญชาระดับสูง 

นอกจากน้ัน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส ไดอาศัยการสื่อสารแนวระนาบ จากการสื่อสารผานการทบทวนการดําเนินงานจากการเก็บเงินสัจจะสะสม 
การสงใชเงินกู การอนุมัติใหกู การตรวจสอบ และการสงเสริม สอดคลองกับปาริชาต สถาปตานนท (2551) ท่ีกลาว
วา การใชชองทางตางๆ ในอันท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนความหมาย 
ระหวางสมาชิกในสังคม การตีความสาร สามารถสะทอนใหเห็นถึงมิติการสื่อสารในเชิงการสรางความรวมมือกันบน
ทิศทางของความสัมพันธแนวระนาบ และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสองทาง  

กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวมเกิดจากการคัดเลือกสื่อบุคคล ท่ีทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความซื่อสัตย โปรงใส มีความเปนกลางไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิก ผลการศึกษาท่ีไดสอดคลองกับขอมูลของ กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2549) โดยกลาววา สื่อบุคคล มี
คุณลักษณะเปนสื่อท่ีมีความความนาเช่ือถือ (credibility) ความนาไววางใจ (trustworthiness) และทักษะการ
สื่อสาร (communication skill) ความสําคัญของสื่อบุคคลอีกประการหน่ึงคือ สื่อบุคคลน้ันมีขีดความสามารถใน
การทํางานท่ีจะหาไมไดในสื่อประเภทอ่ืนๆ เชน การสื่อสารท่ีจัดการความขัดแยงได ซึ่งลักษณะของสื่อบุคคลท่ีสราง
ผลกระทบในเชิงความสัมพันธกับผูรับสาร เกณฑท่ีนิยมวัดมากท่ีสุด คือ 1) ความนาเช่ือถือของสื่อบุคคล ท่ีมักจะมา
จากการพิสูจนดวยผลงาน หรือมาจากการใชเวลาสั่งสมยาวนาน 2) ความนาไววางใจของสื่อบุคคล สื่อบุคคลน้ันเปน
ผูท่ีมีเจตนาดี เปนผูพรอมใหความชวยเหลือ เปนผูมีคุณธรรม เสียสละเพ่ือสวนรวม 3) ความเปนผูทันสมัย (modern 
man) เชน ลักษณะการติดตอกับโลกภายนอก (cosmopolitan) การเปนบุคคลท่ีกวางขวางเปนท่ีรูจัก (sociable) 
การเปนผูท่ีรูจักการปรับตัว และ 4) ทักษะทางดานการสื่อสาร  

กิจกรรมเครือขายของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ประกอบดวย โดยการจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด โรงทํา
นํ้าดื่ม ปมนํ้ามัน ธนาคารขาว การเลี้ยงปลา และการทําปุย ซึ่งสํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน (2552) 
กลาววา วัตถุประสงคของการขยายกิจกรรมจากการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เพ่ือ 1) ฝกหัดให
สมาชิกมีความเขาใจ มีความรู มีความสามารถ ในการขาย 2) เปนการฝกหัดการนําเงินไปลงทุนใหเกิดดอกผล
เพ่ิมพูนข้ึน 3) เพ่ือชวยเหลือสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต และประชาชน ในหมูบานสามารถซื้อสินคาในราคา
ประหยัด 4) ปองกันถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางโดยการรวมกันขาย ผลผลิตของสมาชิก 5) ตองการให
สมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความรู ความ สามารถดานการคาขายในระดับชุมชน และขยายสูธุรกิจใน
อนาคต 

กิจกรรมท่ีกลาวมาขางตน จัดเปนสื่อเฉพาะกิจประเภทสื่อกิจกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชสําหรับการสื่อสาร
ท่ีสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ จํานวนและกลุมผูรับสารมีลักษณะแนนอน (ระวีวรรณ ประกอบผล
, 2545) ซึ่งเกศินี จุฑาวิจิตร (2548) กลาววา ลักษณะท่ีสําคัญของการใชสื่อกิจกรรมเปนสื่อเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนา 
ไดแก การเลือกกิจกรรมท่ีกลุมเปาหมายสนใจ โดยเนนใหกลุมเปาหมาย และผูสนใจท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับท้ังสาระ
ตามวัตถุประสงค ซึ่งกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเหลาน้ี จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
กลุมเปาหมายดวย เชน ถากลุมเปาหมายเปนชาวบานในชนบท สิ่งท่ีจะตองระลึกถึงประการหน่ึง คือ ชวงเวลาของ
การจัดกิจกรรม ซึ่งการท่ีเราจะตอบคําถามไดน้ันคงตองอาศัยการสังเกตวิถีชีวิตของชาวบาน 

ผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต พบวา ไมปรากฏวามีผูกูคนใดไมสงเงินกู สมาชิก
พ่ึงตนเองได และขอความชวยเหลอืในสวนของภาครัฐนอยลง สอดคลองกับแนวคิดของสุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2549) ท่ี
กลาววา การเปลี่ยนแปลงจากผลของการสื่อสารอาจกอใหเกิดผล 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงความรู 
(knowledge change) การเปลี่ยนทัศนคติ (attitude change) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (practice 
change) ซึ่งผลของการสื่อสารดังกลาวเกิดจากองคประกอบของกระบวนการสื่อสารท่ีประกอบไปดวยผูสงสารท่ีทํา
การสงขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีเปนสื่อบุคคล และ
สื่อกิจกรรมไปยังสมาชิก และเมื่อผูรับสารไดรับสารน้ันแลวยอมเกิดปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงข้ึน โดยสิ่งท่ี
เกิดข้ึนน้ันอาจเปลี่ยนแปลงดานความรูสึกนึกคิด อารมณ รวมไปถึงความรู ความเขาใจและพฤติกรรมของผูรับสาร
น้ันดวย 
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ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. กรมการพัฒนาชุมชนควรถอดบทเรียนความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออมทรพัย
เพ่ือการผลิต และจัดทําคูมือเพ่ือขยายผลการดําเนินงานไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

2. กรมการพัฒนาชุมชนควรศึกษาความยั่งยืนของกิจกรรมเครือขายท่ีมาจากการขยายผลของการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

3. สามารถนํารูปแบบ วิธีการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพ่ือการผลิต บาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี
บริบทใกลเคียงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาการสื่อสารของสื่อบุคคลท่ีสงผลใหการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต
ประสบความสําเร็จ 

2. ควรศึกษาคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของผูรับสารท่ีเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตท่ีดี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบสําหรับนักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร เปน
กิจกรรมท่ีเนนใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม ถือไดวาเปนจุดประสงคหลักของ
การศึกษาในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังเปนเปาหมายอันดับตนๆ ท่ีจะพัฒนาผูเรียนเพ่ือ 
เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีจะเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม จึง
เปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบัน การจัดการเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน 
ไมสามารถพัฒนามาจากรปูแบบการจัดการ เรียนรูแบบใดแบบหน่ึง หรือเพียงกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวได ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงบูรณาการการจัดการเรียนรู 3 รูปแบบ ไดแก 1) ใชในกิจกรรมท่ี 1 มโนทัศน ความรับผิดชอบทางสังคม 
(Social Responsibility Concept) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (Group process - 
based Learning) ใชในกิจกรรมท่ี 2 เรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใช กระบวนการกลุม (Social 
Responsibility Using Group Process) 3) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม 
(Instructional Model based on Bloom’s Affective Domain) ใชกับกิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางแรงบันดาลใจใน
การทําประโยชนตอสังคม (Encouraging Inspiration in Social Benefits) โดยทํากิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยการพัฒนาตามแบบ Bloom Taxonomy ท้ัง 3 Domain รวมท้ังวัดและประเมินผล
ท้ัง 3 กิจกรรมดวย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยการบูรณาการการจัดการเรียนรู และเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
นอกจากน้ีผูรับผิดชอบโครงการไดดําเนินกิจกรรมกับโรงเรียนบานโนนมวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
กลุมเปาหมายตามวัตถุประสงค โดยแบง 3 กลุม ประกอบดวย ครูผูเขารวมโครงการ 5 คน นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 40 คน และนักศึกษาวิชาชีพครู 20 คน 
 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบสําหรับนักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา  
 หนวยการเรียนรูท่ี 1 จากการประเมินโดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คาเฉลี่ยคะแนน
สอบกอนเรียนของนักเรียน เทากับ 7.25 คะแนนและคะแนนสอบหลังเรียนเทากับ 8.13 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกัน
จะพบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 หนวยการเรียนรูท่ี 2 จากการประเมินโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน นักเรียน
จะตองไดคะแนน 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงจะผานเกณฑ โดยมีพฤติกรรมบงช้ีในการประเมิน 
ไดแก 1) สงงานตรงเวลา 2) ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 3) ตั้งใจเรียน 4) ทําเวรทําความสะอาด 5) ชวยเหลืองาน
สังคม 6) ทําประโยชนแกสวนรวม 7) เคารพกฎระเบียบ 8) ตรงตอเวลา 9) ใชหลักประชาธิปไตย 10) รักษาสาธารณ
สมบัติ โดยผลการประเมินพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 83.91 ถือวาผานเกณฑ 
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 หนวยการเรียนรูท่ี 3 จากการประเมินกิจกรรมบันทึกความดี นักเรียนจะตองไดคะแนน 80 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 150 คะแนน จึงจะถือวาผานเกณฑ โดยผลการประเมินสมุดบันทึกความดี พบวา นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 124.78 ถือวาผานเกณฑ และจากการสังเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ พบวาในเรื่องความรับผิดชอบตอ
ตนเอง นักเรียนสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามกิจวัตรประจําวันของนักเรียน เรื่องความรับผิดชอบตอโรงเรียน นักเรียน
สามารถปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน พบวานักเรียนสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะความเปนพลเมืองท่ีดี แมจะเปนงานท่ีไมไดรับมอบหมายก็ตาม 
คําสําคัญ: การบูรณาการการจัดการเรียนรู / การเสริมสรางพฤติกรรม / พฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

Abstract 
 This research aims to reinforce responsible behavior for students. Baan Non Muang School 
Khampangphet that is an activity that emphasizes moral development. Including social 
responsibility that can be regarded as the main purpose of the Study in social, religious and cultural 
science subjects as well as being the top target. To develop learners to be a good citizen of society 
Therefore, the learning process will enhance social responsibility behavior that is very important 
for Thailand in the present age. The management of social responsibility behavior cannot develop 
from only one learning management or just one activity. 
 The researcher integrates 3 types of learning management: 1) Used in Activity 1, Social 
Responsibility Concept. 2) The Group process - based Learning. Use in Activity 2. Learn Social 
Responsibility Concept Using Group Process 3) Instructional Model based on Bloom's Affective 
Domain is used for Activity 3, which inspires attitudes by promoting socially responsible behavior. 
By developing Bloom Taxonomy in all three domains, and measuring and evaluating all three 
activities to help students learn effectively. 
 Activities to Integrate learning management to enhance responsive behavior for students 
Baan Non Muang School, Khampangphet. The purpose is to develop and strengthen social 
responsibility. By integrating the pattern of learning management and to strengthen social 
responsibility 
 In addition, the project's participants with activities at Ban Non Muang School, Nakhon 
chum, Meong, Kamphaeng Phet. The 3 groups consist of 5 participating teachers, 40 attending 
students and 20 internship teachers. 
 The result of the integration of learning management activities to enhance student 
responsibility behavior. Baan Non Muang School Kamphaeng Phet Province found that: 
 Unit 1, based on the pre-test and post-test assessments, found that the average pre-test 
scores for students were 7.25 and the post-test scores were 8.13 that shown the post test score is 
higher than pre test score at the 0.05 level of significance. 
 Unit 2, based on student behavior observation. Students must score 50 points out of 100 
points to pass. The behavioral indicators included in the assessment were: 1) timely delivery;  
2) assigned work; 3) attending classes; 4) cleaning; 5) social assistance; 6) benefiting the public;  
7) respect the rules 8) punctuality 9) use democratic principles 10) pretend the public properties. 
By the evaluation found that students with an average score of 83.91 are considered passable. 
 Unit 3, Evaluation from goodness record. Students must score 80 points out of a full score 
of 150 to qualify. The result of the evaluation of the goodness record showed that the average 
score of students was 124.78 and from the qualitative data synthesis found that in self-
responsibility. Students can perform their duties according to their daily routines, School 



557 
 

responsibility, they can fulfill their assigned duties. And the responsibility of the community found 
that students can perform their duties as a good citizens. Even though it is not an assignment. 
Keywords: integrated learning management / strengthen behavior / responsibility behavior 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลในปจจุบัน ไดมุงทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ตลอดจนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดานอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับการสงเสรมิบทบาท
ใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวผูรับผิดชอบจึงตระหนักถึงการพัฒนาผูเรียนโดย
มุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานํานวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู ความเช่ียวชาญของบุคลากร 
เนนการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองนโยบายดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงแกปญหาการศึกษาของชาติ ท้ังเรื่องการ อานออกเขียนได การยกระดับความรู
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา เปนตน รวมท้ังการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะชีวิตและ
การทํางาน ทักษะการเรียนรู ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดยใช
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย อาทิ การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มในสถานศึกษา การยกระดับความรู ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
การพัฒนาศักยภาพครู และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความตองการของโรงเรียน  
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม ถือไดวาเปนจุดประสงคหลกัของการ ศึกษา
ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังเปนเปาหมายอันดับตนๆ ท่ีจะพัฒนาผูเรียนเพ่ือเปนพลเมือง
ท่ีดีของสังคม ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีจะเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบัน  

การจัดการเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน ไมสามารถพัฒนามาจากรูปแบบการจัดการ 
เรียนรูแบบใดแบบหน่ึง หรือเพียงกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวได ดังน้ันผูวิจัยจึงบูรณาการการจัดการเรียนรู  
3 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน (Concept Attainment) ใชในกิจกรรมท่ี 1 มโนทัศนความ
รับผิดชอบทางสังคม (knowledge) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (group process - based 
learning) ใชในกิจกรรมท่ี 2 เรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใช กระบวนการกลุม (practice, skill) 
3) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม (instructional model based on Bloom’s 
affective domain) ใชกับกิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม (attitude, attribute) 
โดยทํากิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยการพัฒนาตามแบบ Bloom Taxonomy ท้ัง 3 
domain รวมท้ังวัดและประเมินผลท้ัง 3 กิจกรรมดวย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการรูแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม  

2. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยการบูรณาการจัดการเรียนรู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก โดยแบง 3 กลุม ประกอบดวย ครูโรงเรียนบานโนนมวงผูเขารวมโครงการ 5 คน 
นักเรียนโรงเรียนบานโนนมวงท่ีเขารวมโครงการ 40 คน และนักศึกษาวิชาชีพครู 20 คน 
 กระบวนการวิจัย 

กิจกรรม/โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผดิชอบสําหรับ
นักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามกระบวนการ 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
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ขั้นวางแผน ไดแก การดําเนินงานของคณะผูรับผิดชอบโครงการประชุมเพ่ือออกแบบกิจกรรม 
รวมท้ังการประชุมรวมกับผูบริหาร และครู โรงเรียนบานโนนมวง เพ่ือดําเนินการและเขารวมกิจกรรม 

ขั้นดําเนินงาน ไดแก การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยแบงออกเปน 3 หนวยการเรียนรู ดังน้ี 
  หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องมโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม (ข้ันการพัฒนาดานความรู) ใน
หนวยการเรียนรูน้ีประกอบดวยเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับความหมาย ลักษณะ พฤติกรรมท่ีเปนตัวบงช้ีของความ
รับผิดชอบ โดยใหนักเรียน/ผูเขารวมโครงการ ไดรับความรูกอนเพ่ือดําเนินการเรียนรูในหนวยการเรียนรูท่ี 2 ตอไป 
  หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใชกระบวนการกลุม 
(ข้ันการพัฒนาทักษะ, การปฏิบัติ) ในหนวยการเรียนรูน้ีประกอบดวยเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู ถึง
พฤติกรรมท่ีเปนตัวบงช้ีของความรับผิดชอบ โดยใหนักเรียน/ผูเขารวมโครงการ ไดเรียนรูแนวทางของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ เพ่ือนําไปเปนแรงบันดาลใจตอการทําประโยชนเพ่ือสังคมตอไป 
  หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่องเสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม ในหนวยการ
เรียนรูน้ีประกอบดวยการดําเนินการปฏิบัติตนใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอเพ่ือน ตอสังคม  

ขั้นตรวจสอบ ไดแก การประเมินผลพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน รวมท้ังการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 

ขั้นปรับปรุง ไดแก การสรุปรายงานผลการดําเนินงาน และปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
รูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรม/โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผดิชอบสําหรับ
นักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินการโดยมีรูปแบบกิจกรรมเปนไปตามหนวยการเรียนรู 
ดังน้ี 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องมโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม โดยกิจกรรมของหนวยการเรียนรูท่ี 1 
มีดังน้ี 
  กิจกรรมท่ี 1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
  กิจกรรมท่ี 2 ศึกษามโนทัศน (concept) ความรับผิดชอบทางสังคม โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรู concept attainment ประกอบดวย  

1. ความหมายของความรับผิดชอบทางสังคม 
2. คุณลักษณะของความรับผิดชอบทางสังคม 
3. ตัวช้ีวัดของความรับผิดชอบทางสังคม 
4. ตัวอยางของผูมีความรับผิดชอบทางสังคม 

  กิจกรรมท่ี 3 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใชกระบวนการกลุม โดย

กิจกรรมของหนวยการเรียนรูท่ี 2 มีดังน้ี 
  กิจกรรมท่ี 1 สื่อสารเปนเหตุ  

1. แบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
2. เลือกหัวหนากลุม โดยใชแนวทางประชาธิปไตย 
3. ใหหัวหนาเดินมาดูรูปท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเปนความรับผดิชอบตอตนเอง ตอโรงเรียน 

ตอครอบครัว ตอสังคม 
4. หัวหนาเดินกลับไปใบรูปดังกลาวใหเพ่ือนสมาชิก โดยหามพูด แสดงทาทางเพียงอยาง

เดียว ใหเวลา 2 นาที 
5. ใหเพ่ือนสมาชิกทายทาทางดังกลาววาเพ่ือนทําทาอะไร และเปนความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ตอโรงเรียน ตอครอบครัว หรือตอสังคม  
6. หากเพ่ือนสมาชิกทายถูก/ผิด สามารถเลือกหัวหนาคนเดิมหรือคนใหมก็ได 
7. หากเลือกหัวหนาคนใหม ใหใชแนวทางประชาธิปไตยเชนเดิม และอธิบายเหตุผลให

หัวหนาคนเกาทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยน 
8. กลุมใดทําคะแนนไดนอยท่ีสุด จะถูกลงโทษ 
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  กิจกรรมท่ี 2 ตอติดดี 
1. แบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
2. แจกภาพจิ๊กซอวใหแตละกลุม โดยใหแตละกลุมมาจับภาพเอง 
3. ใหแตละกลุมตอภาพ จากน้ัน ทายวาภาพน้ันคืออะไร และเปนความรับผิดชอบดานใด 

  กิจกรรมท่ี 3 เลารอบวง 
1. แบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
2. ใหเลือกตัวแทน 1-2 คน (เพ่ือทําหนาท่ีจดบันทึกเรื่องราว) 
3. ใหนักเรียนแตละกลุมเลาเรื่องราวอะไรก็ไดกลุมละ 1 เรื่อง โดยนักเรียนเลาตอๆ กันไป

เปนเรื่องราว 
4. กําหนดให 1 กลุมจะตองมีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอตนเอง โรงเรียน ครอบครัว 

สังคม อยางนอย 10 พฤติกรรม  
5. ใหนักเรียนแยกคําท่ีเปนพฤติกรรมตอตนเอง โรงเรียน ครอบครัว สังคม  
6. กําหนดเวลา 30 นาที 
7. ออกไปนําเสนอ 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่องเสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม โดยกิจกรรมของ
หนวยการเรียนรูท่ี 3 ใหนักเรียนไดเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี และความรับผิดชอบตอสงัคม 
โดยนักเรียนกลับไปทําความดี ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอโรงเรียน ตอสังคม ซึ่งเมื่อทําความดีหรือความ
รับผิดชอบน้ันแลว นักเรียนจะตองจดลงในสมุดบันทึกความดี แบงออกเปนความรับผิดชอบตอตนเอง ตอโรงเรียน 
ตอสังคมและชุมชน  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบของนักเรียน โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบของนักเรียน ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัย ดังน้ี 

ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 และ 6 จํานวน 40 คน และนักศึกษาวิชาชีพครู 20 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  
 เนื้อหาการวิจัย 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบในยุคการศึกษาไทย 4.0 กรณีศึกษา
โรงเรียนบานโนนมวง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มุงเนนการจัดกิจกรรมโดยมี รูปแบบการ
จัดการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) การจัดการเรียนรูมโนทัศน และการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุมเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือใหเกิดทักษะความรับผิดชอบ แบงเปน 3 กิจกรรมการ
เรียนรู ไดแก 

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง มโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม 

 ตัวแปร 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
- ตัวแปรอิสระ คือ หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบ รูปแบบการจัดการเรียนรูดวย

ตนเอง การจัดการเรียนรูมโนทัศน และการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมเปนฐาน 
- ตัวแปรตาม คือ ทักษะความรับผิดชอบ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง 
จังหวัดกําแพงเพชร สามารถสรุปผลการดําเนินวิจัยได ดังน้ี 

1. กิจกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการรปูแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมไดบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู โดยครอบคลุมพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัย ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม และ
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม จึงออกมาเปน 3 หนวยการเรียนรู ดังน้ี 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องมโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม  
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใชกระบวนการกลุม 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่องเสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม 

2. ผูดําเนินโครงการไดดําเนินการเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยการบูรณาการ
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูและกิจกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึน ผลการเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ ดงัน้ี 

1) หนวยการเรียนรูท่ี 1 พบวา พฤติกรรมดานความรับผิดชอบกอนเรียนของนักเรียน เทากับ 7.25 
คะแนนและหลังเรียนเทากับ 8.13 จะเห็นไดวาพฤติกรรมดานความรับผิดชอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) หนวยการเรียนรูท่ี 2 พบวา นักเรียนจะตองไดคะแนนพฤติกรรมดานความรับผิดขอบ 50 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงจะผานเกณฑ โดยมีพฤติกรรมบงช้ีในการประเมิน ไดแก 1) สงงานตรง
เวลา 2) ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 3) ตั้งใจเรียน 4) ทําเวรทําความสะอาด 5) ชวยเหลืองานสังคม 6) ทําประโยชน
แกสวนรวม 7) เคารพกฎระเบียบ 8) ตรงตอเวลา 9) ใชหลักประชาธิปไตย 10) รักษาสาธารณสมบัติ โดยผลการ
ประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ เทากับ 83.91 ถือวาผานเกณฑ 

3) หนวยการเรียนรูท่ี 3 จากการประเมินกิจกรรมบันทึกความดี นักเรียนจะตองไดคะแนน 80 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน จึงจะถือวาผานเกณฑ โดยผลการประเมินสมุดบันทึกความดี พบวา นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 124.78 ถือวาผานเกณฑ และจากการสังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวาในเรื่องความ
รับผิดชอบตอตนเอง นักเรียนสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามกิจวัตรประจําวันของนักเรียน เรื่องความรับผิดชอบตอ
โรงเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน พบวา
นักเรียนสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะความเปนพลเมืองท่ีดี แมจะเปนงานท่ีไมไดรับมอบหมายก็ตาม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง 
จังหวัดกําแพงเพชร มีกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนเรียนรูถึงพฤติกรรมความ
รับผิดชอบท่ีมีอยูภายในตัวของนักเรียน และดึงศักยภาพ ความใฝดีในตนเองใหออกมา กลาท่ีจะทําความดีใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง ภูมิใจในตนเอง และจะมีแรงจูงใจในการทําประโยชนใหผูอ่ืนในสังคม ซึ่งสอดคลองกับกรม
วิชาการ (2545, หนา 6) และอรวรรณ เจาะประโคน (2551, หนา 27) ท่ีใหความหมายของความรับผิดชอบวาเปน
สิ่งท่ีบุคคลรูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคม ท่ีจะสามารถทําประโยชนตอสวนรวม มีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือ
ความเสื่อมของสังคม รวมท้ังการพยายามทําหนาท่ีของตนเองใหสําเร็จและไดผลดี รวมท้ังการทําหนาท่ีเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม ความรับผิดชอบทางสังคมมักควบคูกับความภูมใิจในตนเอง เมื่อมีความภูมิใจในตนเองจะสามารถ
มีแรงจูงใจในการทําประโยชนใหผูอ่ืนเชนกัน  
 บูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก  

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน มุงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับมโนทัศนของความ
รับผิดชอบ เพราะหากผูเรียนจะเกิดทักษะพิสัยและจิตพิสัยน้ันสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานคือพุทธิพิสัย สอดคลองกับ Joyce 
และ Weil (1996, p.161) ท่ีกลาววารูปแบบการสอนน้ีเปนรูปแบบการสอนท่ีมุงชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหา
สาระตางๆ และจะสามารถนําไปใชในการทําความเขาใจมโนทัศนอ่ืนๆ รวมท้ังทักษะตางๆ ตอไปได  
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม มุงใหนักเรียนไดนําองคความรูความรับผิดชอบมา
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึน โดยมีวัตถุประสงครวมกันและมีการดําเนินการรวมกัน สอดคลองกับทิศนา แขมมณี 
(2552, หนา 143) กลาววากระบวนการกลุมเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน ให
ผูเรียนเกิดทักษะทางสังคมและสามารถขยายขอบเขตของการเรียนรูไดมากยิ่งข้ึน 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม โดยมุงใหผูเรียนไดปฏิบัติตน
อยางเปนกระบวนการเริ่มตนจาก องคความรู การตอบสนอง การเห็นคุณคา จนกระท่ังเกิดเปนคานิยมท่ีดีงาม ซึ่ง
สอดคลองกับ Bloom (1956) ท่ีไดจัดลําดับข้ันของการเรียนรูไว 5 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 ข้ันการรับรู (receiving 
or attending) คือการท่ีผู เรียนไดรับรูคานิยมท่ีตองการจะปลูกฝงในตัวผู เรียน ข้ันท่ี 2 ข้ันการตอบสนอง 
(responding) คือการท่ีผูเรียนไดรับรูและเกิดความสนใจในคานิยมน้ัน แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง ข้ันท่ี 3 ข้ันการเห็นคุณคา (valuing) คือการท่ีผูเรียนไดรับประสบการณเก่ียวกับคานิยมน้ัน แลวมี
โอกาสไดตอบสนอง ข้ันท่ี 4 ข้ันการจัดระบบ (organization) คือข้ันท่ีผูเรียนรับคานิยมท่ีตนเห็นคุณคาน้ันเขามาอยู
ในระบบคานิยมของตน ข้ันท่ี 5 ข้ันการสรางลักษณะนิสัย (characterization) คือข้ันท่ีผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยม
ท่ีตนรับมาอยางสม่ําเสมอและทําจนเปนนิสยั เชนเดียวกันนักเรียนท่ีผานกระบวนการกิจกรรมท่ีทําข้ึนน้ัน จะไดรับ
การฝกฝนทักษะความรับผิดชอบจนกระท่ังเล็งเห็นคุณคา และรับเอาสิ่งน้ันเปนคานิยม และทําจนเปนนิสัยเพ่ือให
เกิดประโยชนแกสังคมตอไป 
 
 การเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรูตามหนวย
การเรียนรูและกิจกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึน จะเห็นไดวานักเรียนในปจจุบันมีความรูเก่ียวกับความรับผิดชอบ ทราบดีวา
ความรับผิดชอบตองปฏิบัติตนเชนใด เพียงผูปกครอง ครูผูดูแล รวมไปถึงคนในสังคมตองรวมกันกระตุนใหพฤติกรรม
ความรับผิดชอบของนักเรียนไดแสดงออกมาปรากฏเปนรูปธรรม เพ่ือใหนักเรียนเห็นวาความรับผิดชอบน้ันมี
ความสําคัญตอสังคมในปจจุบัน นักเรียนบางคนแสดงออกมาจากจิตสํานึกแหงความดีและความรับผิดชอบท่ีอยู
ภายในตัวตนของนักเรียน เพียงสรางโอกาส และพ้ืนท่ีใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบท่ีเขาเหลาน้ันมี 
เพ่ือใหนักเรียนเปนคนท่ีดีและมีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบเพ่ือสังคมไดอยางยั่งยืน 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีพัฒนาจากภายใน
ใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

2. ควรพัฒนารูปแบบหรือกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใหมีความเหมาะสมกับ
ระดับช้ันของนักเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาการเรียนรูของนักเรียน 
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ผลการใชการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  
เพ่ือสงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

The Effect of Using Active Learning to Promote English Speaking Skill  
for Pre-Service Teachers 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอน
และหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก (active learning) 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบของ
นักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 รหัส 
5911206 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา 1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 27 คน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือสงเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบ
คา (t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอน

และหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก หลังเรียน (�̅�𝑥 = 40.85, S.D. =1.99) สูงกวากอนเรียน (�̅�𝑥= 18.52, S.D. =3.97) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥= 4.52, S.D. = 0.32) 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูเชิงรุก / ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ/ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to 1)  compare the students’ speaking skill before and 

after using active learning 2) study students’ interpersonal skill and responsibility after using active 
learning.  The sample used for the study consisted of twenty- seven students, the first year, who 
enrolled in Communicative English ( 1211102)  on academic year 2016, 2nd semester, majoring in 
English, faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Thailand. They were purposive 
selected.  The research instruments were lesson plans of using active learning for pre- service 
teacher, pretest and posttest, and the assessment form of the interpersonal skill.  The data were 

analyzed by mean (�̅�𝑥), standard deviation (S.D.) and t-test dependent. The findings: 

1. The students’ speaking skill after using active learning ( �̅�𝑥, =  40.85, S. D.  =1. 99)  was 

significantly higher than before (�̅�𝑥,= 18.52, S.D. =3.97) at .05 level. 
2. The students’ interpersonal skill and responsibility after using active learning was high 

in general. (�̅�𝑥, = 4.52, S.D. = 0.32) 
Keywords: active learning / students’ achievement score / interpersonal skill and responsibility 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในบทท่ัวไปกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาไววา “ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกายและจิตใจ สติ..ความสุข” จึงถือ
เปนพันธะกิจท่ีสําคัญท่ีจะตองจัดระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการเรยีนการ
สอนในปจจุบัน แมผูสอนจะใชวิธีการอยางไรก็ตามแตทายท่ีสุดมีเปาหมายเดียวกันคือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การ
เรียนรูท่ีเกิดข้ึนนาจะเก่ียวของกับความทรงจําดวย เรื่องของความทรงจํามีความนาสนใจตามท่ีเคยมีนักวิชาการ 
กลาวไววาความจํา (memorizing) คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและการเรียกขอมูลออกมาใชซึ่งอาจ
เกิดจากสัญชาตญาณหรือการสั่งสมประสบการณภายในระบบประสาท ความจําจึงเปนหนวยหน่ึงของกิจกรรมทาง
สมองซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธกับระบบทางความคิด หากมีการสอนแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือการสอน
เชิงรุก (active learning) ก็อาจจะเปนวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับในปจจุบันไดอีกวิธีการหน่ึง และ
การปฏิรูปการศึกษาไทยน้ัน สิ่งหน่ึงท่ีจะขาดไมไดเลยก็คือการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการเรียนการสอน
น้ันไมวาจะสอนดวยวิธีใด ผูสอนตองคํานึงถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือการสอน
เชิงรุก  

ในการจัดการเรียนการสอนของผูสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 เนนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ันเปน
การกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห เสนอความคิดเห็นไดอยางอิสรเสรีและฝกลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือกระตุนใหเกิด
ประสิทธิภาพและผลการเรียนรูสูงสดุของผูเรียน ดังน้ันจึงไดมีการนํากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือทํา 
และไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาไดกระทําลงไป บอนเวลล (Bonwell & Eison, 1991, p.68) ไดกลาววา 
active learning เขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเน้ือหาวิชา 
เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึนในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือ
กิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุนหรืออํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึนโดย
กระบวนการคิดข้ันสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคาจากสิ่งท่ีไดรับจากกิจกรรมการ
เรียนรู ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาพร 
พฤฑฒิกุล, 2555, หนา 4) โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตองเนนใหผูเรียน
ไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงเพ่ือพัฒนาการทางภาษาท่ีสมบูรณแบบ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแบบ active 
learning ถือวามีสวนสําคัญอยางมากในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันทักษะการพูดนับไดวาเปนทักษะท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
เน่ืองจากเปนทักษะเบ้ืองตนท่ีใช ในการสื่อสาร (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537, หนา 167) ทักษะการพูดจึงเปนทักษะท่ี
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนามากท่ีสุด ซึ่งเออร (Ur, 1998, p.164) ไดให ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุผลท่ีตองพัฒนา
ทักษะการพูดของผูเรียนวาทักษะการพูดเปนทักษะสําคัญท่ีสุดในบรรดาทักษะท้ังหมดเพราะทักษะการพูดแสดงให
เห็นวาผูพูดมีความรูทางภาษาและชวยใหเรียนรูทักษะอ่ืนไดงายข้ึน 

สําหรับคณะครุศาสตรน้ันวิชาภาษาอังกฤษไดกําหนดใหจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ซึ่งในความเปนจริงนักศึกษาแทบไมมีโอกาสไดพูดหรือใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นอกจาก
เวลาเรียนภาษาอังกฤษในหองเรียนเทาน้ัน ท้ังน้ีปญหาดังกลาว ชูมิน (Shumin, 1997, p.8) ไดใหความเห็นเก่ียวกับ
การสอนการพูดวา การพูดภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ียากยิ่งสําหรับผู เรียน ผูเรียนมักพูดภาษาอังกฤษไดไมดี ขาดความ
คลองแคลว ในการใช โครงสรางภาษาและสํานวนตางๆ เน่ืองจากผูเรียนไมไดอยู  ในสิ่งแวดลอมท่ีมีการใช 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดจนขาดความเขาใจในสภาพความเปนจริงทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 ปญหาท่ีผูวิจัยประสบในการสอนภาษาอังกฤษ คือ นักศึกษาไมกระตือรือรนท่ีจะพูด ไมกลาแสดงออก และ
ไมสามารถนําเรื่องท่ีเรียนไปประยุกตใชในการพูดสื่อสารทําใหนักศึกษาไมสามารถใช ภาษาในการพูดไดอยาง
เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ รวมท้ังระบบการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไมไดเนนการ สอบพูดจึง
สงผลใหนักศึกษาไมประสบความสําเร็จในการพูดตามเปาหมายของหลักสูตร 

จากการศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของแลวน้ัน พบวาวิธีแกปญหาขางตนสามารถทําไดโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรมมากข้ึน คือการนํากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ ซึ่งเปน
กิจกรรมหน่ึงในกระบวนการเรยีนรูแบบ active learning มาใช เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ีฝกทักษะการพูดท่ีสนุกชวย
ใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในช้ันเรียน และมโีอกาสฝกพฤติกรรมหลากหลายรปูแบบ ทําใหนักศึกษากลาแสดง
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ความรู สึกท่ีซอนอยู ให โอกาสกับนักศึกษาท่ีไมกลาแสดงความคิดเห็น และเปนแรงจูงใจนําไปสูการเรียนรูโดย
อัตโนมัติ และจากการศึกษางานวิจัย พบวา กิจกรรมบทบาทสมมติชวยใหผูสวมบทบาทมีความคิดสรางสรรค 
เปดเผย เกิดความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก มีความกระตือรือรน สามารถแกปญหาตางๆ และปรับพฤติกรรม
ของตนใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีใกลเคียงกับการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ในขณะเดียวกันกิจกรรมบทบาท
สมมติชวยใหนักศึกษายอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน และยังทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนานเปน
กันเองอีกดวย สมศิริ ปลื้มจิตต (2550, หนา 32) และจากงานวิจัยของพจนันท ไวทยานนท (2541, หนา 37) 
วรวรรณินี ราชสงฆ (2541, หนา 72) และวิไล พังสอาด (2542, หนา 45) พบวา กิจกรรมบทบาทสมมติชวยใหผูสวม
บทบาทมีความคิดสรางสรรค เปดเผย เกิดความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก มีความกระตือรือรนสามารถ
แกปญหาตางๆ และปรับพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีใกลเคียง 
  จากปญหาและงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการจัดการเรียนรูแบบ active learning เพ่ือสงเสริมใหให
ผูเรียนมีโอกาสไดฝกและเตรียมการใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณท่ีหลากหลาย ทําใหเกิดความสนุกสนานใน
การเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูในการปฏิบัติตนในสังคม ฝกการแกปญหาและชวยใหผูเรียนเกิดความ
มั่นใจในการตัดสินใจอีกท้ังเขาใจในความรูสึกของผูอ่ืน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมทําให
เกิดความเขาใจอันดีและเกิดความสามัคคี ซึ่งจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ

เรียนรูเชิงรุก  
 
สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาวิชาชีพครูมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร  
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 รหัส 5911206 คณะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 
1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 27 คน  

ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  
ผูวิจัยทําการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ทําการทดลองเปนระยะเวลา 4 สัปดาหๆ ละ 4 

ช่ัวโมง เริ่มในสัปดาหท่ี 10 - 13 จากการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 16 สัปดาห จํานวน 16 ช่ัวโมง 
ตัวแปรท่ีศึกษา  

ตัวแปรตน ไดแก การเรียนรูเชิงรุก  
ตัวแปรตาม ไดแก  

- ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
- ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

     
 
 
 
   

 
   
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
กลุมทดลองท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5911206 คณะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 จานวน 27 คน  
  

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยกับนักศึกษากลุมทดลองดวยตนเอง ตามข้ันตอนดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ข้ันกอนการทดลอง เปนข้ันท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ตางๆ ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูสงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู มีข้ันตอนใน
การสรางดังน้ี 

1) ศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยการเรียนรูเชิงรุก  
2) เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยการเรียนรูเชิงรกุ 

ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 41-50) และสุวิทย มูลคํา (2551, หนา 87)  
3) นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญตรวจเพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช โดยเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการเรียนรู 1 คน และดานการวัดผลและ
ประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) แลวนํา
ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Object Congruence: IOC) 
ซึ่งคาท่ีคํานวณไดตั้งแต 0.50 ข้ึนไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑท่ียอมรับได  จากการตรวจสอบคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ันผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใชทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

4) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยใชกับนักศึกษาช้ัน
ปท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5911206 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 27 คนซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งน้ี 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) วิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 การวัดผล
การเรียนรู และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบ 

2) ศึกษาระเบียบการประเมินผลจากเอกสารท่ี เก่ียวกับการวัดและการประเมินการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning 
ข้ันท่ี 1 brainstorming (ระดมสมอง) 
ข้ันท่ี 2 roleplaying (บทบาทสมมติ)  
ข้ันท่ี 3 performing assessment (การประเมินผลการ
ปฏิบัติ) 
ข้ันท่ี 4 focus group (การสนทนากลุม ประชุมและนําผลไป
ปรับปรุงแกไข) 

 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 
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3) สรางแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยแบงออกเปน 2 ตอน
ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอสอบแบบปรนัยเก่ียวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
ตอนท่ี 2 เปนการสอบโดยผูสอนกําหนดสถานการณ ใหนักเรียนเลือกพูดสนทนากับ

ตอบคําถามหรือบรรยายภาพ 
เกณฑประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
ศึกษาเกณฑการวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของฮีตัน (Heaton, 1990, 

pp.68-71) โดยแบงเปน 5 ระดับดังน้ี  
ระดับ 5 พูดสนทนาไดคลองมีความมั่นใจออกเสียงถูกตองชัดเจน  
ระดับ 4 พูดสนทนาไดคลองมีความมั่นใจออกเสียงคอนขางชัดเจน มีผิดบางเล็กนอย  
ระดับ 3 พูดสนทนาไดคอนขางคลองมีความมั่นใจ ออกเสียงไมชัดเจนเปนบางครั้ง  
ระดับ 2 พูดสนทนาไดบางเล็กนอย ไมคอยมั่นใจ ออกเสียงผิดคอนขางมาก  
ระดับ 1 พูดสนทนาเกือบไมได ไมมั่นใจ ออกเสียงสวนมากไมถูกตอง พูดแลวหยุดนาน  

4) นําแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการเรียนรู 1 คน และดานการวัดผลและประเมินผล 1 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมแลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาและ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) แลวนําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งคาท่ีคํานวณไดตั้งแต 0.50 ข้ึนไปถือวามีความสอดคลอง
อยูในเกณฑท่ียอมรับได จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ัน
ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

3. แบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี รูปแบบ วิธีการสรางแบบประเมินจากหนังสือ เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรางแบบประเมินความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับ
พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก กําหนดเปนประเด็นใน
การประเมินเปน 6 ดาน ไดแก  

- สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ 

ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
- สามารถใชความรูในศาสตรท่ีไดเรียนในรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษมาช้ีนําใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม  
- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม  
- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม  
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  

3) นําแบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู
หลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน 

ดานการเรียนรู 1 คน และดานการวัดผลและประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา แลวนําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งคาท่ีคํานวณได
ตั้งแต 0.50 ข้ึนไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑท่ียอมรับได จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ัน ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  
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4) นําแบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู
หลังการใช Active Learning ท่ีปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยใชกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5911206 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 27 
คนซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งน้ี 
 
 ขั้นท่ี 2 ข้ันทดลอง การวิจัยครั้งน้ีใชเวลาทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ภาคการศึกษา 2559 รวม 16 ช่ัวโมง 
โดยผูวิจัยสอนนักศึกษากลุมทดลองดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนจํานวน 4 แผนและประเมิน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท้ังเปนรายบุคคลและกลุม  

1. ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและอธิบายวิธีการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมต ิและบทบาท
หนาท่ีของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักศึกษากลุมทดลอง 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
3. จัดการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 4 แผน  
4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

 
สรุปผลการวิจัย 
  ผูวิจัยขอเสนอผลการทดลองและผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี  

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังการจัดการเรียนรู
เชิงรุก  

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก  

ผลการวิเคราะห นําเสนอดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 การแสดงการเปรยีบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูกอน
และหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก  

การทดสอบ คะแนนเต็ม 𝒙𝒙� S.D. t P 

กอนเรียน 50 18.52 3.97 24.57* .00 
หลังเรียน 50 40.85 1.99 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

วิชาชีพครูกอนและหลังหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุกหลังเรียน (�̅�𝑥= 40.85, S.D. =1.99) สูงกวากอนเรียน (�̅�𝑥= 
18.52, S.D. =3.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก โดยกําหนดเกณฑของการประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษา
วิชาชีพครูหลังการใช active learning แบบรูบริกส (rubrics) ประเภทแยกองคประกอบ (analytic score) โดยใช
แบบมาตราประเมินคา 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นอย 
และ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด ใชเกณฑการแปลความหมายดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 –5.00 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมากท่ีสุด   

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับปานกลาง 
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คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก  

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. ระดับ 

1. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.79 0.49 มากท่ีสุด 

2. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรอืในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางานได 

4.66 0.48 มากท่ีสุด 

3. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใชความรูในศาสตรท่ีไดเรียนใน
รายวิชาคายภาษาอังกฤษมาช้ีนําในประเด็นท่ีเหมาะสมได 

4.31 0.66 มาก 

4. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุมมากข้ึน 

4.41 0.63 มาก 

5. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเดน็ในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของ
ตนเองและของกลุมได 

4.14 0.88 มาก 

6. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของ
ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.32 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 2 พบวาดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = 0.32) เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการทํากิจกรรม

กลุมสงผลใหทานสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.49) 
ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.41) รองลงมาคือดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางานได 

(�̅�𝑥= 4.66, S.D. = 0.48) และดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมได เปนลําดับ

สุดทาย (�̅�𝑥= 4.14, S.D. = 0.88)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังการจัดการเรียนรูเชิง

รุก หลังเรียน (�̅�𝑥 = 18.52, S.D. =3.97) สูงกวากอนเรียน (�̅�𝑥 = 40.85, S.D. =1.99) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = 0.32) เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผล

ใหทานสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.49) ดานการทํา

กิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง (�̅�𝑥 = 
4.79, S.D. = 0.41) รองลงมาคือดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
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สะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางานได (�̅�𝑥 = 4.66, 
S.D. = 0.48) ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน

กลุมมากข้ึน (�̅�𝑥 = 4.41, S.D. = 0.63) ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใชความรูในศาสตรท่ีไดเรยีนใน

รายวิชาคายภาษาอังกฤษมาช้ีนําในประเด็นท่ีเหมาะสมได (�̅�𝑥 = 4.31, S.D. = 0.66) และดานการทํากิจกรรมกลุม
สงผลใหทานสามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืน

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมได เปนลําดับสุดทาย (�̅�𝑥 = 4.14, S.D. = 0.88)  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรทําการปฐมนิเทศผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือใหผูเรียนมี
บทบาทในการทํากิจกรรมไดถูกตองและไมเกิดปญหา ตลอดจนช้ีใหเห็นถึง ประโยชนของการเรียนเปนกลุมเพ่ือสราง
บรรยากาศของการเรียนรู 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก ตองใชเวลาในการทํากิจกรรมคอนขางมากควรมีการปรับความ
ยืดหยุนเวลาใหเหมาะสม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการทดลองสอน โดยใชรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกในเรื่องอ่ืนๆ วิชาอ่ืนๆ และในระดับอ่ืนๆ เพ่ือ

ชวยใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานอ่ืนๆ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. ควรมีการติดตามดานความรับผิดชอบของผูเรียนตออีกเปนระยะๆ เพ่ือศึกษาความคงทนของผล

ความรับผิดชอบโดยใชกิจกรรมท่ีมีการประเมินผลตามสภาพจริง  
 

เอกสารอางอิง 
พจนันท ไวทยานนท. (2541). ผลของการใช บทบาทสมมติท่ีมีตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วรวรรณินี ราชสงฆ. (2541). การเปรียบเทียบผลการใชเทคนิคแมแบบและเทคนิคการใช บทบาทสมมติท่ีมีผลตอ
การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความซ่ือสัตย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน ศึกษา
สงเคราะห จังหวัดพัทลุง. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิไล พังสะอาด. (2542). การเปรียบเทียบผลของการใช บทบาทสมมติและการใชแมแบบท่ีมีผลตอพฤติกรรมกลา
แสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม อําเอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สถาพร พฤฑฒิกุล. (2555). คุณภาพผูเรียน..เกิดจากการเรยีนรู. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
6(2 เมษายน  - กันยายน), 1 – 13. 

สมศิริ ปลื้มจิตต. (2534). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเหตุผลเชิงจริยธรรมในการ สอน
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการสอนโดยใชบทบาทสมมติกับการสอนตาม คูมือ. 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน-
ทรวิโรฒ. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษา แหงชาติ (พ.ศ. 2545-
2559) ฉบับสรุป. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2537). วิธีสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุวิทย มูลคํา. (2551). ครบเคร่ืองเร่ืองการคิด (พิมพครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 



570 
 

Bonwell, C.  C. , & Eison, J.  A.  ( 1991) .  Active learning:  Creating excitement in the classroom. 
Washington, D. C. :  The George Washington University, School of Education and Human 
Development. 

Heaton, J. B. (1990). Classroom testing. New York: Longman. 
Shumin, K. (1997, September). Developing adult EFL students’ speaking abilities. Forum Online, 

35( 3) , [Online] Available:  http://dosfan.lib.uic.edu/usia/E-USIA/forum/vols/vol35/no3/ 
p8.htm [2016, March 20]. 

Ur, P. (1998). A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
  



571 
 

ศึกษาการจัดการความรูของโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

The Study of Knowledge Management of Demonstration School (Watpraborommathat) 
under the cooperation of  

Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 

ชัยรัตน บุมี1 และกาญจนา นาคสวาท2 
Chairat Boomee 1 and Kanjana Naksawat2 

 
1อาจารยประจาํคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2เจาหนาที่ประจําคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการความรูและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูใน

โรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2558 จํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา การจัดการความรูในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.42, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบ คัดเลือกความรู (�̅�𝑥 

= 4.67, S.D. = 0.68) รองลงมาดานเทคโนโลยีในการจัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.54) และดานการวัดผล

การจัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.84) และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู คือ สถานศึกษา
ควรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออน ปรับปรุงในเรื่องการจัดการความรู การคัดแยกความรูท่ี
ทันสมัย มีกระบวนการตรวจสอบความรูอยางเปนระบบ โดยเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม/
สนับสนุน/พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรมีความเกง ความสามารถเฉพาะทางบรรลุเปาประสงคของ
สถานศึกษา ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนนความตองการของผูใชดวยการสามารถเช่ือมโยงการ
จัดการความรูกับผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของสถานศึกษา  
คําสําคัญ: การจัดการความรู / โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
 

Abstract 
This research was intended to 1) study on the knowledge management of Demonstration 

School (Watpraborommathat) under the cooperation with Kamphaeng Phet Rajabhat University 
and 2) study on how to improve the knowledge management of the mentioned school. There 
were 2 steps in the research which were to study the knowledge management of the school and 
to study on how to improve the knowledge management. A sample was 20 people of school 
managements, teachers and Basic Education Board of Demonstration School in an academic year 
of 2015. Tool for this research was a questionnaire, analyzed by using statistic information such as 
frequency, percentage, average and standard deviation. 

The finding indicated that: 

1. By analyzing the obtained information, overall rating was at high level (�̅�𝑥 = 4.42, S.D. 
= 0.64). When considering the details, the researchers found that the audition of knowledge 

selection aspect was at the highest level (�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.68), followed by technology for the 

knowledge management (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.54) and the assessment of the knowledge management 

(�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.84). 
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2. Analysis result on how to improve the knowledge management in Demonstration 
School showed that the school should 1) have an analytical system to identify strengths and 
weaknesses on the knowledge management of the school in order to improve it 2) have an advance 
sorting of knowledge and a knowledge review process that consistently and systematically 3) focus 
on their personnel learning in order to encourage and develop their personnel to have a specific 
competency and achieve the institution’s goal 4) encourage and support the learning exchange of 
their personnel 5) develop their information technology system by focusing on user’s requirement 
and 6) be able to connect the knowledge management with significant operational results of the 
school. 
Keywords: knowledge management / Demonstration School (Watpraborommathat) 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุ บันโลกได เขาสูยุค เศรษฐกิจฐานความรู  (Knowledge-based Economy – KBE) งานตางๆ 
จําเปนตองใชความรูมาสรางผลผลิตใหเกิดมูลคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน การจัดการความรูจึงเขามามีสวนสนับสนุนเพ่ือให
การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังน้ันการรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจายอยูท่ีตางๆ มารวมไวท่ีเดียวกัน การสราง
บรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู สรางความรูใหมๆ และการจัดระเบียบความรูในเอกสาร และทําสมุดหนาเหลือง
รวบรวมรายช่ือผูมีความรูในดานตางๆ และท่ีสําคัญท่ีสุด คือการสรางชองทาง และเง่ือนไขใหคนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางกัน เพ่ือนําไปใชพัฒนางานใหสัมฤทธ์ิผล โดยเฉพาะองคความรู (knowledge) ทางดานวิชาการท่ีมี
มากมายในสถานศึกษา รวมท้ังความรูจากแหลงภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอาจเปนประโยชนตอสถานศึกษา การจัดเก็บท่ี
เหมาะสมเพ่ือสืบคนและใชประโยชนไดทันทวงที แนวคิดทางดานการจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) จึงเปนหน่ึงในแนวทางสําหรับการ บริหารจัดการท่ีเขามามีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูและการเพ่ิมประสทิธิภาพ
การทํางานใหกับสถานศึกษา แตโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ไมรูวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะบุคลากร
ท่ีมีอายุเฉลี่ยคอนขางมากจะทํางานตามหนาท่ีท่ีเคยปฏิบัติ ทําใหขาดความกระตือรือรน และความมุงมั่นในการ
พัฒนาตนเองอยางจริงจัง กับอีกสาเหตุหน่ึงซึ่งไดแก สารสนเทศท่ีมีมากมายแตกระจัดกระจาย และท่ีสําคัญยิ่งไป
กวาน้ันคือ มีขอมูลมากมาย แตความรูมีนอยในยามท่ีตองการขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ การรวบรวมขอมูลขาด
ประสิทธิภาพ ไมครบถวน ใชเวลาคนหานาน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนในท่ีจะศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียน
สาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วามีสภาพ ปญหาและแนว
ทางการจัดการความรูท่ีสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของการทํางานสูคุณภาพ มีสภาพเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาสภาพ ปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
21 คน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก สภาพ ปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

2. ศึกษาแนวทางการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แหลงขอมูลไดมาจากการสนทนากลุม (focus group discussion) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการ
ความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 10 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต  
(วัดพระบรมธาตุ) ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  แหลงขอมูล  
  ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาสภาพ ปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระ
บรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 21 คน ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก สภาพ ปญหา การจัดการความรูใน
โรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังน้ี   

แหลงขอมูล 
  ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัด
พระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ผูมีความรู ประสบการณและเช่ียวชาญ
ดานการจัดการความรู หรือเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูมีความรู ประสบการณและเช่ียวชาญดานการจัดการความรู 
หรือเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา จํานวน 10 คน 
  ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูใน

โรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับ
เพศ ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ดาน คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการเลือกตอบ และใหคะแนน ดังน้ี 
  ตอบในชอง มากท่ีสุด แสดงวาเห็นดวยมากท่ีสุด ให  5 คะแนน 
  ตอบในชอง  มาก แสดงวาเห็นดวยมาก ให  4 คะแนน 
  ตอบในชอง  ปานกลาง แสดงวาเห็นดวยปานกลาง ให  3 คะแนน 
  ตอบในชอง นอย แสดงวาเห็นดวยนอย ให  2 คะแนน 
  ตอบในชอง นอยท่ีสุด แสดงวาเห็นดวยนอยท่ีสุด ให  1 คะแนน 

การสรางเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
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1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัด
พระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
3. รางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จํานวน 3 ทาน  
4. นําผลการพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุมและความครบถวนของ

รายการท่ีจะสอบถาม และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม  
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารสถานศึกษา คณะครู จํานวน 21 คน  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  

การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม
สําเร็จรูปโดยทําการวิเคราะห ตามลําดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไป ไดแก เพศ และประสบการณ ดวยการวิเคราะห
คาความถ่ีและรอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 การจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (ภายใตความรวมมือระหวาง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วัดพระบรม
ธาตุ) ในดานตางๆ ดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําคา
มาเทียบกับเกณฑ ดังน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการจัดการความรูมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูนอย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลการการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.42, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบ คัดเลือกความรู (�̅�𝑥 = 4.67, S.D. = 0.68) รองลงมาดาน เทคโนโลยีในการ

จัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.54) และดานการวัดผลการจัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.84) 
2. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูการจัดการความรูโรงเรยีนสาธิต (วัดพระบรม

ธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรพบวา สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู การคัดแยกความรูท่ีทันสมัย มี
กระบวนการตรวจสอบความรูอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ เนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม/พัฒนา 
ใหบุคลากรมีความเกงและความสามารถเฉพาะทางบรรลุเปาประสงคสถานศึกษา สงเสริมและใหการสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนความตองการของผูใช และ มีวิธีการท่ี
สามารถเช่ือมโยง การจัดการความรูกับผลการดําเนินการท่ีสําคัญของสถานศึกษา 

 
อภิปรายผล  

จากผลการจัดการความรูการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี   

ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการความรูการจดัการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เหตุท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองมาจาก  ผูวิจัย
ไดดําเนินการจัดการความรูแบบมีข้ันตอนกระบวนการหรือวิธีการนําขอกําหนดของการจัดการความรูท่ีถูกตอง
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ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรพบวา 1) ควรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็ง
จุดออนในเรื่องการจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู 2) ควรมีการคัดแยกความรูท่ีทันสมัย มีกระบวนการ
ตรวจสอบความรูอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 3) ควรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม/พัฒนา ให
บุคลากรมีความเกงและความสามารถเฉพาะทางบรรลุเปาประสงคสถานศึกษา 4) ควรสงเสริมและใหการสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 5) ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนความตองการของผูใช และ 6) 
ควรมีวิธีการท่ีสามารถเช่ือมโยง การจัดการความรูกับผลการดําเนินการท่ีสําคัญของสถานศึกษา จึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Epstein (2000, pp.38-52) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูในองคกรเพ่ือทราบ
วาบุคคลใชอุปกรณสือ่สารเพ่ือท่ีจะสื่อสารกันไดอยางไร โดยผูวิจัยไดนิยามความรูภายในและภายนอกบุคคล (tacit 
explicit knowledge) ในเทอมของรูปแบบและในเทอมของวิธีการสื่อสาร ผลของการวิจัยพบวาอุปกรณการสื่อสาร
มีความสําคัญตอการแพรกระจายความรูท่ีซับซอนมากกวาความรูธรรมดาท่ัวไป ในการแบงปนแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรูท่ีซอนเรนในตัวบุคคลน้ัน การใชวิธีการติดตอสื่อสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะใหผล
ดีกวาใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ความสัมพันธแบบใกลชิดจะมีบทบาทสําคัญมากตอการแพรกระจาย
ความรู การเปนเพ่ือนจะทําใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือความรูท่ีซอนเรนในบุคคลไดมากกวาการขาด
ความสัมพันธของความเปนเพ่ือน นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบวาความคลายคลึงกันทางสังคมของบุคคลไมสามารถระบุได
แนชัดวามีผลตอการเผยแพรและการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคลสวนผูท่ีบุคลิกภาพเปดเผยจะสื่อสาร
ความรูท่ีซับซอนและความรูธรรมดาท่ัวไปไดดีกวาผูท่ีไมมีบุคลิกภาพเปดเผย สอดคลองกับผลการวิจัยของ Keyser 
(2004, pp.116-119) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและผลการปฏิบัติงานของลูกจางบริษัทไฟฟา
รัฐเทนเนสซี่เปนการศึกษาเพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางบทบาทของการจัดการความรูใน
องคกรและผลงานของลูกจางจํานวน 1,870 คน ซึ่งเดิมการจัดการความรูมุงเนนการรับรูของผูบริหารระดับกลาง
และระดับสูง การศึกษาน้ีจึงมุงไปท่ีกลุมพนักงานระดับลางซึ่งมีการศึกษาไมสูง ผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธใน
เชิงบวกระหวางการจัดการความรูและผลการปฏบัิติงานของลูกจาง และยังมีความแตกตางในการรับรูและเขาใจเรือ่ง
การจัดการความรูระหวางลูกจางกลุมตางๆในองคกร สอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐกรณ สารปรัง (2551) ได
ศึกษาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 โดยรายดานท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานบรรยากาศ/วัฒนธรรมองคกร ดานกระบวนการสราง
ใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค ดานการใชความรู ดานชุมชนความรู ดานกระบวนการตรวจสอบ (วัด) 
สินทรัพยทางปญญา ดานกระบวนการถายทอดความรูภายในองคกร ดานการจัดหมวดหมูความรูและจัดเก็บ ดาน
กระบวนการถายทอด แลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการ 2) 
ปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยราย
ดานท่ีอยูในระดับต่ํา ไดแก ดานการตรวจสอบ คัดเลือกความรู ดานการยกระดับความรู ดานการคนควาหาความรู
จากภายนอก ดานการสรางความรู ข้ึนใชเองจากการทํางาน ดานการกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับใชงาน  
3) แนวทางพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต
1 ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานแตละดานดังน้ี แนวทางท่ี 1 สถานศึกษาควรสงเสริมให
ครูผูสอนสรางความรูจากการปฏิบัติงาน โดยจัดทําเปนผลงานวิชาการ การทําวิจัยในช้ันเรียน แนวทางท่ี 2 
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูท่ีมีความเช่ียวชาญ แนวทางท่ี 3 สถานศึกษาควร
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับครูผูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน เพ่ือตรวจสอบ และคัดเลือก
ความรูรวมกัน แนวทางท่ี 4 สถานศึกษาควรจัดวางรูปแบบ หรือโครงสรางท่ีชัดเจนอยางเปนระบบในดานความรู
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติเขาใจตรงกัน แนวทางท่ี 5 สถานศึกษาสงเสริมครูผูสอนท่ีมีผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานดีเดน จัดทําแฟมผลงาน และแฟมการพัฒนาคน เพ่ือเปนแบบอยางใหผูอ่ืน แนวทางท่ี 6 
สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีเวทีสําหรับการนําความรูมาแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน แนวทางท่ี 7 สถานศึกษาสงเสริมให
ครูพัฒนางานอยางตอเน่ือง เชน การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ แนวทางท่ี 8 สถานศึกษาควรจัดใหมี
การแสดงผลงานของครูผูสอนและยกยองเชิดชูเกียรติใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา 
แนวทางท่ี 9 สถานศึกษาควรจัดตั้งกลุมผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนกัลยาณมิตรเพ่ือเปนท่ี
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ปรึกษาใหกับผูท่ีกลัวเทคโนโลยี แนวทางท่ี 10 สถานศึกษาสงเสริมการนําแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) มาเปน
ตัวอยางในการปฏิบัติงานเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในงานและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง แนวทางท่ี 11 
สถานศึกษาสรางบรรยากาศในการทํางานแบบกัลยาณมิตร โดยการเห็นคุณคาของกันและกัน แนวทางท่ี 12 
สถานศึกษาสงเสริมใหมีการสับเปลี่ยนงานของครูผูสอน เพ่ือใหมีการกระจายของความรู แนวทางท่ี 13 สถานศึกษา
สงเสริมใหครูผูสอนจัดตั้งกลุมเครือขาย โดยใหกลุมคนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเขามารวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือ
จัดการเรียนรู ถายทอดทักษะ ประสบการณ และความรูในการทํางานรวมกัน โดยมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง 
และแนวทางท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริมใหมีการประเมินเชิงบวก โดยประเมินเพ่ือหาความสําเร็จไมใชหาขอบกพรอง
และสอดคลองกับผลการวิจัยของพิทักษ ศรชัย (2552) ไดศึกษาเรื่องในการจัดการความรูของโรงเรียนภูซางวิทยาคม 
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการความรูและความคาดหวังของ
ผูบริหารและครูในการพัฒนาการจัดการความรูของโรงเรียนภูซางวิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดย
ทําการศึกษา 3 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูและดานขุมความรูสรุปผลการศึกษาพบวา สภาพ
ปจจุบันในการจัดการความรูของโรงเรียนภูซางวิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ท้ัง 3 ดาน มีคาเฉลี่ยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง สวนความคาดหวังของผูบริหารและครูในการพัฒนาการจัดการความรู มีคาเฉลี่ยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  
1. ใชเปนสารสนเทศและเปนแนวทางพัฒนาการจัดการความรูในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลงานท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิสูง  
2. ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสูองคกรแหงการเรียนรู 
3. การนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในงานดานอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหลด

ภาระงานและลดระยะเวลาในการดําเนินการ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรูในโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลการจัดการความรู 
2. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการจัดการความรูของโรงเรียน

สาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ

รวมมอืกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
4. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการประเมนิโครงการของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
5. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการบริหารจดัการของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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แนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

The Guideline on How to Promote Kamphaeng Phet Rajabhat’s Education 
Quality Assurance in Border Patrol Police School 34th, Tak Province, Year 2016 

 
พิสมัย รบชนะชัย พูลสขุ1 และวิราพัตร กาวิละพันธ2 

Pissamai Robchanachai Poolsuk1 and Wirapat Kawirapan2 
 

1อาจารยประจาํคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2เจาหนาที่ประจําคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 2) เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริม
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ไดแก ครูใหญแตละโรงเรียน จํานวน 21 คน ครูแตละโรงเรียนๆ ละ 2 คน 
จํานวน 42 คน รวมจํานวน 63 คน โดยการสุมแบบเจาะจง ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

ผลการวิจัยพบวา  
1. ผลการวิเคราะหการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ความตองการเก่ียวกับการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.09, S.D.= 0.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยท่ีมีคา

มากท่ีสุด พบวา ดานความพอใจเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.48, S.D.= 0.78) รองลงมาดาน

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 4.14, S.D.= 0.82) ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 

(�̅�𝑥 = 4.11, S.D.= 0.76) และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.65, S.D.= 0.79) ตามลําดับ  
2. ผลการวิเคราะหการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง 
คือ ตองการใหจัดการอบรมหรือการทํากิจกรรมในโครงการโดยแยกเปนกลุมยอยตามกองรอย เพ่ือใหไดความรูอยาง
เต็มท่ี และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดานการเรียนการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ 
ตองการใหครูผูสอนไดรับการอบรมอยูสม่ําเสมอและอยากใหมีการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สําหรับดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณในทุกๆป เพ่ือนํามาพัฒนาโรงเรียน และดานการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางคือ ตองการใหผูปกครองไดมีสวนรับรูและเขามาชวยเหลือในการ
ทํางานของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปเปนแนวทางการการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
คําสําคัญ: การสงเสริมคุณภาพการศึกษา / โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 

Abstract 
This research was aimed to 1) study the necessity on how to promote Kamphaeng Phet 

Rajabhat University’s Education Quality Assurance in Border Patrol Police School 34th in Tak 2) 
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create the guideline on how to promote the mentioned education quality assurance. A sample 
was 63 personnel of schools, consisted of 21 directors and 42 teachers, selected by using a 
purposive sampling method. The study was divided into 2 steps which are 1) studying the necessity 
related to the promotion of the education quality assurance in border police patrol school 34th 
and 2) creating the guideline on how to promote the education quality assurance.  
The result indicated that: 

The necessity in promoting the education quality assurance of Kamphaeng Phet Rajabhat 

University in border patrol police school 34th, overall, was at the high level (�̅�𝑥 = 4.09, S.D. = 0.78). 
When considering each item, researchers found that the satisfaction toward the supporting factors 

was at a high level (�̅�𝑥 = 4.48, S.D. = 0.78) followed by the participation of educational management 

(�̅�𝑥 = 4.14, S.D. = 0.82) and general management (�̅�𝑥 = 3.65, S.D. = 0.79), respectively. 
According to the management aspect, the participants proposed the guideline which was 

that when organize trainings or activities, the organizer should divide them into groups according 
to the companies so that the participants will ensure to obtain all the knowledge they need and 
having a continuous supervision. From the learning aspect, the participants suggested that teachers 
must have a continuous training activity. The participants also would like to see a student-centered 
learning and students must be able to do the actual practice. According to the supporting factors, 
participants would like to have a yearly budget for improving and developing the school. The 
participation of educational management aspect, participants would like to see that parents or 
guardians have a perception and helping school operates. All the information will be used to 
develop and promote the education quality assurance of Kamphaeng Phet Rajabhat University in 
border patrol police school 34th in Tak province. 
Keywords: education quality assurance promotion / Border Patrol Police School 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานโครงการเพ่ือเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแตป พ.ศ. 2523 โดยทรงมุงเนนการพัฒนาโดยผานกระบวนการ
เรียนรู มีการพัฒนาท้ังทางดานองคความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชน ควบคูไปกับการ
แกปญหาพรอมกับการอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินดวย นอกจากน้ีทรงพยายามคนหาวิธีการและรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหเหมาะสมสอดคลองตามความหลากหลายในแตละชุมชนและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดดําเนินการตอเน่ืองมาเปนเวลาครบ 30 ป ในป พ.ศ. 2553 น้ี จุดมุงหมายเพ่ือใหผูท่ีอยูในถ่ิน
ทุรกันดารหางไกลและมีภาวะท่ียากลําบากตางๆ มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน การดําเนินงานพัฒนาไดครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในถ่ินทุรกันดารท่ีมีความหลากหลายแตกตางกัน มีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี อีก
ท้ังมีผูเช่ียวชาญของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีรวมดําเนินการและ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานจํานวนมาก 
เปนการพัฒนาแบบองครวมท่ีครอบคลุมท้ังในดานสุขภาพ การศึกษา การอาชีพ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน โดยกลุมเปาหมายครอบคลุมตั้งแตทารกในครรภมารดาไปจนถึงเด็กวัยเรียนและเยาวชน ตลอด ป
การศึกษา 2552 ท่ีผานมา สมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม
ติดตามการดําเนินงานในโรงเรียนอยางตอ เน่ืองดวยพระองคเองและทรงหารือรวมกับครู และหนวยงานท่ีใหการ
สนับสนุน เ พ่ือพระราชทานคําแนะนําและความชวยเหลือในการแกไขปญหาท่ีทรงพบ ซึ่งสงผลใหงานมี
ความกาวหนา เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนท่ีอยูในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จึง
ไดรับโอกาสเทาเทียมผูอ่ืนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามลําดับ 



579 
 

งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีการพัฒนามาเปนลําดับ ซึ่ง
แตเดิมเมื่อกวา 30 ปท่ีผานมา สภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสมัยน้ัน ขาดแคลนท้ังงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณทางการศึกษา อีกท้ังสภาพการคมนาคมในพ้ืนท่ีหางไกล การเดินทางคอนขางยากลําบาก ระเบียบและ
กฎหมายไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตองปรับกําลังพลมาทําหนาท่ีครู 
และเจียดจายงบประมาณของหนวย มาใชดําเนินงาน จนปจจุบันสามารถสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกมาบรรจุเปน
ครูตํารวจตระเวนชายแดนได โดยตรง และไดรับงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาเชนเดียวกับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) นอกจากน้ันยังมีกฎหมายรองรับการทํางาน เน่ืองจากรัฐได
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ทําใหโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ไดรับการยอมรับและเปนสวนหน่ึงของระบบการจัดการศึกษาของชาต ิดังน้ันการบริหารงานโรงเรียนและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ จึงมีแนวทางและข้ันตอนท่ีสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ รวมท้ังระเบียบและ
กฎหมายตางๆ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตาตุม กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 212 กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 21  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงคท่ีจะชวยเหลือนักเรียนท่ีอยูในถ่ิน
ทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆดาน ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ
อยางถูกตอง และแตเดิมทีน้ันการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ อาจเปน
เพราะครูตํารวจตระเวนชายแดนไมไดจบการศึกษาทางครูโดยตรง จึงทําใหการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ  
ดังน้ันคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จึงตองการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาใหกับครู นักเรียน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ดวยวิธีการและ
เทคโนโลยีท่ีจะชวยใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจในวิชาการอยางดี พรอมท่ีจะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไปไดเทา
เทียมกับคนอ่ืนๆ และชวยใหครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครู ตชด. ซึ่งไมไดมีอาชีพครูโดยตรงทําหนาท่ีครูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 แหลงขอมูล  

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
- จําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 

ประชากร ไดแก ครูใหญและครูในในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ท้ังหมด 
21 โรงเรียน รวมจํานวน 185 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูใหญแตละโรงเรียน จํานวน 21 คน ครูแตละโรงเรียนๆ ละ 2 คน จํานวน 
42 คน รวมจํานวน 63 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 

- จําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 
ประชากร ไดแก ผูบังคับการ รองผูบังคับการ ผูกํากับกองรอย ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณใน

การบริหารการศึกษา รวมจํานวน 10 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา  

วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
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วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 แนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  
 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
แหลงขอมูล 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ไดแก ครูใหญและครูใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จํานวน 130 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ไดแก ครูใหญและครูใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) รวม
จํานวน 63 คน ดังน้ี  

- - ครูใหญทุกโรงเรียน จํานวน 21 คน 
- - ครูโรงเรียนละ 2 คน จํานวน 42 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความ

ตองการการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 
จังหวัดตาก แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับความตองการการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับเพศ ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก มีลักษณะเปนมาตรสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ดาน คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการ
เลือกตอบ และใหคะแนน ดังน้ี 

ตอบในชอง มากท่ีสุด  แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการมากท่ีสุด ให 5 คะแนน 
ตอบในชอง มาก    แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการมาก ให 4 คะแนน 
ตอบในชอง ปานกลาง แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการปานกลาง ให 3 คะแนน 
ตอบในชอง นอย    แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการนอย ให 2 คะแนน 
ตอบในชอง นอยท่ีสุด  แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการนองท่ีสุด ให 1 คะแนน 

การสรางเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
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1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน 

2. กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของ
การวิจัย 

3. รางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จํานวน 3 ทาน  

4. นําผลการพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุมและความ
ครบถวนของรายการท่ีจะสอบถาม และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลกับครูใหญ และคณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จํานวน 63 คน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปโดยทําการ

วิเคราะห ตามลําดับ ดังน้ี 
1. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไป ไดแก เพศ และประสบการณ ดวยการ

วิเคราะหคาความถ่ีและรอยละ 
2. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ในดานตางๆ ดวยการ
วิเคราะหคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนําคามาเทียบกับเกณฑ ดังน้ี 
 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการนอย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการนอยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ความตองการเก่ียวกับการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.09, S.D.= 0.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความพอเก่ียวกับปจจยั

ท่ีสนับสนุน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.48, S.D.= 0.78) รองลงมาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับ

มาก  (�̅�𝑥 = 4.14, S.D.= 0.82) ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.11, S.D.= 0.76) และดานการ

บริหารจัดการอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.65, S.D.= 0.79) ตามลําดับ  
2. ผลการวิเคราะหการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง 
คือ ตองการใหจัดการอบรมหรือการทํากิจกรรมในโครงการโดยแยกเปนกลุมยอยตามกองรอย เพ่ือใหไดความรูอยาง
เต็มท่ี และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดานการเรียนการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ 
ตองการใหครูผูสอนไดรับการอบรมอยูสม่ําเสมอและอยากใหมีการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สําหรับดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณในทุกๆ ป เพ่ือนํามาพัฒนาโรงเรยีน และดานการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ ตองการใหผูปกครองไดมีสวนรับรูและเขามาชวยเหลือใน
การทํางานของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปเปนแนวทางการการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
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อภิปรายผล  
 จากการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี ผลการวิเคราะหการศึกษาความตองการ
เก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 
จังหวัดตาก พบวา ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.09, S.D.= 0.78) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยท่ีมีคามากท่ีสุด พบวา ดานความพอใจเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน 

อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.48, S.D.= 0.78) รองลงมาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 

4.14, S.D.= 0.82) ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.11, S.D.= 0.76) และดานการบริหารจัดการอยู

ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.65, S.D.= 0.79) ตามลําดับ ท่ีเปนเชนน้ีเ น่ืองมากจาก มีการดําเนินการตามข้ันตอน 
กระบวนการสงเสริมผูเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยผานความสัมพันธเชิงระบบ คือ 1) ดานปจจัย 
ไดแก ครู บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณท่ีใชในการจัดการศึกษา สื่อวัสดุอุปกรณ รวมไปถึงหลักสูตรหรือ
เอกสารประกอบการสอน 2) กระบวน ไดแก การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การถายทอดความรูและการบริหาร
จัดการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนและ 3) มาตรฐานตัวช้ีวัดถึงผลผลิตทางการศึกษา ไดแก มาตรฐานดานผูเรียนท่ี
มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ ตองการใหจัดการอบรมหรือการทํากิจกรรมในโครงการโดยแยกเปนกลุมยอยตามกองรอย เพ่ือให
ไดความรูอยางเต็มท่ี และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดานการเรียนการ ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ ตองการใหครูผูสอนไดรับการอบรมอยูสม่ําเสมอและอยากใหมีการดําเนินการในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สําหรับดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน ผูรวม
สนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณในทุกๆ ป เพ่ือนํามาพัฒนาโรงเรียน และดานการ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางคือ ตองการใหผูปกครองไดมีสวนรับรูและเขามา
ชวยเหลือในการทํางานของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปเปนแนวทางการการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จากผลการ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดสอดคลองกับผลการวิจัยของไพทูล บุญมั่ง (2552, บทคัดยอ) จัดทําวิจัยเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ มีสวนรวมของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ปการศึกษา 2552-2554 พบวา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนกรอบแนวทางท่ีสําคัญในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด ใหครอบคลุมท้ังดานผูเรียน ครู ผูบริหาร ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจะบรรลุผลสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สอดคลองกับผลการวิจัยของกาญจนา ธีมาธนนันท (2555) ได
ศึกษาแนวทางบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเครือขายโรงเรียนวารี พบวาควร
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล สงเสริมความสามารถตามความถนัดตามศักยภาพ โดยครูเปนผูกระตุนใหผูเรียน ได
คิดและปฏิบัติซึ่งอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณท่ีหลากหลายและนาสนใจ เลือกตามความสนใจ ผูบริหารตองสงเสริมการ
สอนซอมเสริม และคนหาสาเหตุท่ีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคนิค
การสอนครูในกลุมเครือขาย วิเคราะหแนวขอสอบการทดสอบ ระดับชาติแลวนามาใชจัดกิจการเรียนรูรวมกัน เมื่อ
พบปญหา ระดมความคิดเห็นหาทางแกไข แลวจัดเก็บขอมูลเปนองคความรู และสนับสนุนใหครูผูสอนศึกษาดูงาน
โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ สอดคลองกับผลการวิจัยของฉันทนา สุคณากุล (2555) ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการศึกษาพบวาดานการจัดการ
เรียนการสอน คือศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัด สรางเครื่องมือ พัฒนาสื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สราง
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะการคิด วิเคราะห ดานการ
นิเทศภายในโรงเรียน คือศึกษาสภาพ ปญหา วางแผนการนิเทศ สรางเครื่องมือ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
สงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง ดานการวัดผลและประเมินผล ไดกําหนดเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัด ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ประเมินผล และรายงานผลการประเมิน โดยจัดทําเปน
ขอมูลสารสนเทศสําเหตุปจจัยท่ีสงผลตอคะแนน O-NET ได สอดคลองกับผลการวิจัยของธีระศักดิ์ โนชัย (2553) ได
ศึกษาแนวทางบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวาในดานการพัฒนาครูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการ
ปฏิบัติงานดานการอํานวยการและการควบคุม ซึ่งมีการปฏิบัตินอยกวาการบริหารงานดานอ่ืน สวนโรงเรียนตนแบบ
ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติสูงไดมีการปฏิบัติงาน 5 ดาน การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน 
อํานวยการและการควบคุมอยางสม่ําเสมอ โดยใหความสําคัญในดานการอํานวยการในงานพัฒนาครูโดยเนนการ
พัฒนาดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิสูง แนวทางการบริหารวิชาการดานอํานวย 
การจัดกิจกรรมตองมีการรวมกลุมโรงเรียนวิเคราะหแนวขอสอบ และจัดทําขอสอบเพ่ือใชในการสอนซอมเสริม 
ควบคุม นิเทศ ติดตามอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับผลการวิจัยของสุนันทา แสงทาว (2550) ไดศึกษาเรื่องการ
นําเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู สูมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุทัยธานี พบวา ปญหาดานผูเรียนท่ีสูงท่ีสุด ไดแก โรงเรียนไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการ
ใชขอมูลนักเรียน และโรงเรียนไมนําผลการประเมิน มาปรับปรุงขอมูลนักเรียน ดานกระบวนการเรียนรูปญหาพบวา
โรงเรียนขาดการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการเรียนอยางตอเน่ือง ดานการวัดผลประเมินผล ครูขาด
ทักษะในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคลองกับผูเรียนและสภาพการจัดการเรียน 
แนวทางการพัฒนาการวางแผนตองมีการประชุม แตงตั้งผูรับผิดชอบ ท้ังกําหนดภารกิจและกิจกรรมตางๆ โดย
กําหนดเปาหมายในอนาคต วางแผนการนําหลักสูตรไปใชคํานึงถึงมาตรฐานตัวช้ีวัด ควรประชุมรวมแสดงความ
คิดเห็น แตงตั้งผูรับผิดชอบพรอมท้ังกําหนดภารกิจและกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน ดําเนินกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน โดยจัดเปนโรงเรียนเครือขายรวมจัดติวเตรียมสอบ  และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของณรงค โตแหยม (2552) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสุโขทัย พบวา ดานกระบวนการเรียนรู ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล กระตุนใหผูเรียนไดรูจัก
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค การนําภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชในกิจกรรมโดยบูรณาการระหวางกลุม
สาระ ดานครูผูสอน ควรมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใหรางวัลในโอกาสอันควร การใหความเปนธรรม 
สรางบรรยากาศในการเรียนหรือกิจกรรมและสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดานการมีสวนของผูปกครอง
และชุมชน ควรการจัดชมรม หรือสมาคมผูปกครอง ควรมีการสํารวจและตองม ีการวางแผนรวมกับครูผูสอนในการ
ระดมทรัพยากรในชุมชน 
 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ 
2. ตระเวนชายแดนไดสารสนเทศในการวางแผนงาน โครงการไดสอดคลองกับบริบทความตองการของ

โรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษารวมกัน 
3. สามารถผลการวิจัยไปเปนขอมูลสารสนเทศเชิงนโยบายในการวางแผนการดําเนินงานสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไปได 
4. หนวยงานอ่ืน ๆ สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรได 
5. หนวยงานสามารถการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในงานดานอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

2. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

3. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
4. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
5. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการใชเทคนิค Professional Learning Community (PLC) เพ่ือสงเสริม

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
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Marketing of Germinated Brown Rice of the Community Enterprise 

 
วรรณพรรณ รักษชน1  ศิริพร โสมคําภา2  อนันธิตรา ดอนบรรเทา3  และอนุธิดา เพชรพิมูล4 

Wannapan Rakchon1, Siriporn Somkhumpa2, Anantitra Donbanthao3  
and Anuthida Phetphimoon4 

 
1,2,3,4 อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปญหาทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก และ 2) ศึกษา

ท่ีความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก ใชการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา กลุมตัวอยาง 382 คน 
จากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สถิติ ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 
41–50 ป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูระหวาง 25,001-30,000 บาท ไดรับขอมูลขาวสารผาน
ทางโทรทัศนและเคเบิลทีวี ความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก พบวา ปริมาณการซื้อเพ่ือการบริโภค 
1-3 ถุงตอเดือน เกิดจากปจจัยดานราคาผลิตภัณฑขาวกลองงอกท่ีสูงกวาทองตลาด รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการ
ขายผลิตภัณฑขาวกลองงอกยังไมท่ัวถึง และมีขอจํากัดดานชองทางการจัดจําหนาย คือ มีจุดจําหนายและปริมาณ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอกไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค โดยมีขอเสนอแนะแยกตามสวนประสมทางการตลาด 
ดังน้ี 1) ดานผลิตภัณฑ เริ่มจากปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหมีนาสนใจมากข้ึน และ จัดทําฉลากแสดงคุณคาทางโภชนาการ 
2) ดานราคา ใชกลยุทธการตั้งราคามีหลายระดับ ตามคุณภาพของสินคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย เพ่ิมจุด
จําหนายสินคาใหมากข้ึนและท่ัวถึง และ 4) ดานการสงเสริมการการตลาด พัฒนาทักษะความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑขาวกลองงอก และเทคนิคการขายใหกับพนักงานขายหรือตัวแทนจําหนาย และจัดกิจสงเสริมการขาย เชน 
สะสมแตมจากปริมาณการซื้อ หรือใหสวนลดการคากับตัวแทนจําหนาย  
คําสําคัญ: การตลาด / ขาวกลองงอก / วิสาหกิจชุมชน 

 
Abstracts 

This research aimed to 1) study the marketing problems of germinated brown rice and 2) to 
study the opinions of consumers on germinated brown rice products. Use quantitative and descriptive 
research. The sample of 382 persons from Taro Yamane's table at 95% confidence level. The instrument 
was a statistic questionnaire consisting of percentage, mean and standard deviation. The results show 
that most respondents were female, aged between 41-50 years, engaged in agriculture. Average 
monthly income was between 25,001-30,000 baht. TV and cable TV Consumers' perceptions of 
germinated brown rice products were found to be 1-3 g / household / month due to higher germination 
price than germination market, followed by promotion of germinated brown rice. Thorough there were 
limited distribution channels, where the distribution points and quantities of germination products were 
insufficient to meet the needs of consumers. 1) Product: Start with a more attractive packaging and a 
nutrition label. 2) Price: Use multiple pricing strategies. 3) Distribution channels. 4) Marketing promotion: 
Improve knowledge and understanding of germinated brown rice products and sales techniques to sales 
staff or dealers. And to promote sales such as accumulated points from the purchase volume or to 
trade discounts with dealers. 
Keywords: marketing/ germinated brown rice/ community enterprise 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในยุคปจจุบันท่ีสถานการณตองการความรวดเร็วในการใชชีวิต ทําใหอะไรท่ีมีความรวดเร็วเปนท่ีตองการ

มาก ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค การสื่อสาร เทคโนโลยี แมแตการพยาบาลเพ่ือการดูแลสุขภาพก็ยังตองการ
ความรวดเร็ว ทําใหการใชชีวิตของผูคนในปจจุบันอยูภายใตความเสี่ยงภัยในการใชชีวิต นับตั้งแตลืมตาตื่นข้ึนมา 
จนถึงกลับเขานอนอีกครั้ง (มไหศวรรย มหัทธนาภิวัฒน, 2553) ความเสี่ยงท่ีกลาวถึง ประกอบดวย เสี่ยงจากการสูด
ดมอากาศท่ีเปนพิษ การรับประทานอาหารท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ การเดินทางท่ีอาจจะไมปลอดภัย เปนตน เพ่ือลดความ
เสี่ยงภัยท่ีจากพิษภัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับอาหารในปจจุบัน ทําใหหลายหนวยงานหันมาใหความสนใจกับการแกไขปญหา
ตั้งแตตนเหตุ เพ่ือเปนการปองกันภัยตั้งแตตนทางท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีพของผูคน โดยเฉพาะสินคาเกษตร
ท่ีผานมาผูผลิตตองการปริมาณท่ีมากใหเพียงพอกับความตองการซื้อของผูบริโภค จึงไดใชสารเคมี ปุยเคมี เพ่ือเรง
การเจริญเติบโต ปรับแตงพันธุกรรมพืชเพ่ือใหมีความสวยงาม นารับประทาน ทําใหเกิดสารตกคางในรางกายเมื่อ
รับประทานไปนานๆ จากเหตุผลดังกลาว ทําใหภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหผูบริโภคไววางใจในเรื่องความปลอดภัยในสินคาเกษตรท่ีเขาเลือกท่ีจะซื้อมา
รับประทาน 

ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ซึ่งใหความสําคัญกับการสราง
ภูมิคุมกันใหกับประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 น้ี ไดนํา
แนวคิดการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาเปนแนวทางพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ ตามลักษณะ 6 ทุน คือ ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน 
โดยเฉพาะการสรางฐานทางปญญาเพ่ือเปนภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ กาวสูสังคมและ
เศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิต และบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกท้ัง ชวยสรางความ
ยั่งยืนของภาคเกษตร เพ่ือเปนฐานการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและสมดุล มุงสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
และเปนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, หนา ฉ)  

นอกจากน้ีแลวปจจัยดานเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจระดับจุลภาคหรือระดับมหภาค ตางก็สงผล
กระทบกับการอุปโภคและบริโภค ดังเชน การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑดี ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง ภาคเกษตรเปนแหลง
สรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพ่ิมของการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ดังน้ันทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพ่ือ
สรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จากปจจัยตางๆ ทําใหผูบริโภคท่ีเล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการบริโภคหัน
กลับมามองเรื่องสุขภาพท่ีดีมาจากขางใน อยางเชน การเลือกซื้อสินคาท่ีมีความปลอดภัย โดยเฉพาะสินคาเกษตรท่ีมี
ใหเลือกมากมายในปจจุบัน  

จังหวัดกําแพงเพชร เปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณดานธรรมชาติ และมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการทํา
การเกษตรอยางยิ่ง เพราะมีแมนํ้าปงไหลผานทําใหมีนํ้าสําหรับทําการเกษตรตลอดท้ังป พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
กําแพงเพชร ไดแก ขาว มัน ออย กลวยไข เปนตน เมื่อมีความตองการในการบริโภคมากข้ึนทําใหประชาชนหันไป
พ่ึงพาสารเคมี เพ่ือการเจริญเติบโตของพืชทําใหผูบริโภคไดรับผลกระทบจากการบริโภคพืชท่ีไดรับสารเคมี และ
ปจจุบันชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จึงไดรวมกลุมและจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนข้ึน จํานวน 
1 กลุม คือ วิสาหกิจชุมชน “กลุมสงเสริมและผลิตพันธขาวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม” ตั้งอยูในหมูท่ี 1 ตําบลไทรงาม 
อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ไดจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สมาชิกสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมแตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ประกอบกับราคาขาวตกต่ํา สภาวะการแขงขันทางการตลาด
สูง มีคูแขงขันจํานวนมาก จึงไดจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ีข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตเมล็ดพันธขาวปทุมธานี และ
ผลิตอาหารปลอดภัย โดยการผลิตแบบอินทรียเปนแนวทางหลักในการดําเนินงานของกลุม เพ่ือลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตรท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน และเน่ืองจากทางกลุมยังไมมี
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การจัดการทางการตลาดท่ีดีจึงทําใหเกิดภาวะรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย สงผลตอการดํารงชีวิต ซึ่งทางกลุมยัง 
ไมมีแผนงานดานการตลาดท่ีชัดเจน ไมสามารถผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคได ทาง
คณะผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการทางการตลาด ทีมผูวิจัยจึงไดกําหนดประเด็นศึกษาวิจัยเรื่อง 
การตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอกของวิสาหกิจชุมชน “กลุมสงเสริมและผลิตพันธขาวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม” 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปญหาทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอกของวิสาหกิจชุมชน “กลุมสงเสริมและผลิต
พันธขาวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม” 

2. ศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอกของวิสาหกิจชุมชน “กลุมสงเสริมและผลติ
พันธขาวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม” 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยแบงเปนข้ันตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ใชคําถามปลายปด โดยการเลือกตอบเพียงหน่ึง

คําตอบขอคําถามประกอบดวย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา (สูงสุด), อาชีพ, รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท), ปริมาณ
การซื้อเพ่ือบริโภคตอเดือน (ถุง) และชองทางการรับขาวสารขอมูลของผลิตภัณฑขาวกลองงอก  

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก สอบถามระดับความ 
พึงพอใจของผูบริโภค 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ  
4) ดานการสงเสริมการตลาด โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ดังน้ี 

การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best. 1981, p. 182) มี
รายละเอียดดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  เห็นดวยมาก  
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  เห็นดวยนอย  
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด  

และใชแบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2541, หนา 167) เปนระดับการประเมิน ดังน้ี  

5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด  
4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก  
3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง  
2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอย  
1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนขอคําถามแบบปลายเปด (Open Ended)  

 
สรุปผลการวิจัย 

การตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอกของวิสาหกิจชุมชน“กลุมสงเสริมและผลิตพันธขาวดีปทุมธานี 1  
ไทรงาม” สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ 
  ชาย 144 37.7 
  หญิง 238 62.3 
อายุ   
  ต่ํากวา 20 ป 30 7.9 
  อายุระหวาง 20–30 ป 57 14.9 
  อายุระหวาง 31–40 ป 86 22.5 
  อายุระหวาง 41–50 ป 95 24.9 
  อายุระหวาง 51–60 ป 82 21.5 
  อาย ุ61 ปข้ึนไป 32 8.4 
ระดับการศึกษา (สูงสุด)   
  ไมไดเรียน 36 9.4 
  ประถมศึกษา 59 15.5 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 44 11.5 
  อาชีวศึกษา (ปวช.) 47 12.3 
  อนุปริญญา (ปวส.) 28 7.3 
  ปริญญาตร ี 125 32.7 
  สูงกวาปริญญาตร ี 43 11.3 
อาชีพ   
  รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 79 20.7 
  ธุรกิจสวนตัว/ คาขาย 21 5.5 
  ลูกจาง/ พนักงาน 79 20.7 
  เกษตรกรรม 102 26.7 
  รับจาง/ กรรมกร 29 7.6 
  นักเรียน/ นักศึกษา 14 3.7 
  แมบาน/ พอบาน 58 15.2 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)   
  ต่ํากวา 10,000 บาท 7 1.8 
  10,000-15,000 บาท 14 3.7 
  15,001-20,000 บาท 42 11.0 
  20,001-25,000 บาท 63 16.5 
  25,001-30,000 บาท 112 29.3 
  30,001-35,000 บาท 71 18.6 
  35,001-40,000 บาท 34 8.9 
  40,001-45,000 บาท 39 10.2 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ปริมาณการซ้ือเพ่ือบริโภคตอเดือน (ถุง) 
  ไมไดซื้อ 38 9.9 
  1-3 ถุงตอเดือน 196 51.3 
  4-6 ถุงตอเดือน 85 22.3 
  7-10 ถุงตอเดือน 63 16.5 
ชองทางการรับขาวสารขอมูลของผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
  โทรทัศน/ เคเบิลทีวี 101 26.4 
  วิทยุ/ วิทยุชุมชน 41 10.7 
  หนังสือพิมพ 25 6.5 
  อินเทอรเน็ต 97 25.4 
  สื่อสิ่งพิมพ 22 5.8 
  หอกระจายขาว 14 3.7 
  ปากตอปาก 82 21.5 

จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวา ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญงิ จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 62.3 และเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 37.7 สวนใหญอายุระหวาง 
41–50 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24.9 รองลงมา คือ อายุระหวาง 31– 40 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 
22.5 และอายุระหวาง 51–60 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ระดับการศึกษาสวนใหญวุฒิปริญญาตรี 
จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมา คือ ประถมศึกษา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.5 และ
อาชีวศึกษา (ปวช.) จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.3 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 102 คน คิด
เปนรอยละ 26.7 รองลงมา คือ รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจและลูกจาง/ พนักงาน จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.7 
และแมบาน/ พอบาน จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ปริมาณการซื้อเพ่ือบริโภคตอเดือน สวนใหญซื้อ 1-3 ถุง
ตอเดือน จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมา คือ 4-6 ถุงตอเดือน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 22.3 
และ 7-10 ถุงตอเดือน จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 16.5 สวนชองทางการรับขาวสารขอมูลของผลิตภัณฑขาว
กลองงอกของผูบริโภค สวนใหญรับขาวสารขอมูลผานสื่อโทรทัศน/ เคเบิลทีวี จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 26.4 
รองลงมา คือ อินเทอรเน็ต จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.4 และปากตอปาก จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 
21.5  

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก  
ตารางท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเหน็ของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก (ภาพรวม) 

ความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
(ภาพรวม) 

𝒙𝒙� S.D. แปลคา 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.35 .63 นอย 
2. ปจจัยดานราคา 2.40 .76 นอย 
3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 2.36 .65 นอย 
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 2.36 .58 นอย 

ภาพรวม 2.37 .57 นอย 

จากตารางท่ี 2 แสดงขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสภาพปญหาทางการตลาด ความตองการและ
พฤติกรรมของผูบริโภค ท่ีมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก พบวา ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยระดับนอย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.37 พิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40 
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รองลงมาคือ ดานการสงเสรมิการตลาดและดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 และดานผลิตภัณฑ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.35 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก (รายดาน) 

ความคิดเห็นของผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก  
(รายดาน) 

𝒙𝒙� S.D. แปลคา 

1. ดานผลิตภัณฑ 
1.1 รูปแบบของผลิตภณัฑ เชน แบบนํ้า แบบผงชงดื่ม 2.36 .69 นอย 
1.2 ความปลอดภัยในตัวสินคา (ไมมีเช้ือรา) 2.34 .69 นอย 
1.3 มีคณุคาทางโภชนาการ 2.36 .68 นอย 
1.4 สินคามีคุณภาพผานการรับรองมาตรฐาน 2.36 .71 นอย 
1.5 สี กลิ่น นารับประทาน 2.38 .68 นอย 
1.6 งายตอการดูแล การเก็บรักษา 2.35 .72 นอย 

2. ดานราคา 
2.1 ราคาไมแพง เมื่อเทียบกับคุณคาทางโภชนาการท่ีไดรับ 2.36 .73 นอย 
2.2 ราคามีหลายระดับ ตามขนาดของผลิตภณัฑ 2.44 .63 นอย 
2.3 ราคาใกลเคียงกับทองตลาด และคูแขงขัน 2.41 .74 นอย 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.1 สามารถหาซื้อไดสะดวก ตามทองตลาดท่ัวไป 2.35 .75 นอย 
3.2 สามารถซื้อไดผานชองทางตางๆ เชน ท่ีตั้งกลุม รานคา
ชุมชน ศูนย OTOP จังหวัด ผานสือ่สังคมออนไลน หรือ
สามารถโทรศัพทสั่งซื้อได 

2.41 .68 นอย 

3.3 รานคาจาํหนายตามงานเทศกาลประจําอําเภอ/จังหวัด 
หรือระดับประเทศ 

2.32 .71 นอย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
4.1 การซื้อสินคาหนารานในปริมาณมากจะไดรับสวนลด
จากมูลคาสินคารวม 

2.38 .64 นอย 

4.2 จัดใหมสีินคาทดลองชิม ตามชนิดของสินคาท่ีวาง
จําหนาย 

2.33 .69 นอย 

4.3 สําหรับลูกคาท่ีซื้อเพ่ือไปจําหนายตอจะซื้อในราคาท่ีถูก
ลงกวาราคาขายปลีก 

2.39 .62 นอย 

จากตารางท่ี 3 แสดงขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสภาพปญหาทางการตลาด ความตองการและ
พฤติกรรมของผูบริโภค ท่ีมีตอผลิตภัณฑขาวกลองงอก พิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 1) ดานผลิตภัณฑ สภาพปญหาท่ี
พบมากท่ีสุด คือ สี กลิ่น นารับประทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 รองลงมาคือ รูปแบบของผลิตภัณฑ, มีคุณคาทาง
โภชนาการ และสินคามีคุณภาพผานการรับรองมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 2) ดานราคา สภาพปญหาท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ ราคามีหลายระดับ ตามขนาดของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 รองลงมา คือ ราคาใกลเคียงกับ
ทองตลาด และคูแขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.41 และราคาไมแพง เมื่อเทียบกับคุณคาทางโภชนาการท่ีไดรับ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.36 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย สภาพปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ สามารถซื้อไดผานชองทาง
ตางๆ เชน ท่ีตั้งกลุม รานคาชุมชน ศูนย OTOP จังหวัด ผานสื่อสังคมออนไลน หรือสามารถโทรศัพทสั่งซื้อได มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.41 รองลงมาคือ สามารถหาซื้อไดสะดวก ตามทองตลาดท่ัวไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.35 และรานคา
จําหนายตามงานเทศกาลประจําอําเภอ/จังหวัด หรือระดับประเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.32 และ 4) ดานการสงเสริม
การตลาด สภาพปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ สําหรับลูกคาท่ีซื้อเพ่ือไปจําหนายตอจะซื้อในราคาท่ีถูกลงกวาราคาขาย
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ปลีก 2.39 รองลงมาคือ การซื้อสินคาหนารานในปริมาณมากจะไดรับสวนลดจากมูลคาสินคารวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.38 และจัดใหมีสินคาทดลองชิม ตามชนิดของสินคาท่ีวางจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
ตารางท่ี 4 แสดงแนวทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก (ภาพรวม) 

แนวทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
(ภาพรวม) 

𝒙𝒙� S.D. แปลคา 

1. กลยุทธดานพัฒนา/ปรับปรุงผลติภัณฑ 4.39 .65 มาก 
2. กลยุทธดานราคา 4.28 .61 มาก 
3. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 4.43 .60 มาก 
4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 4.43 .60 มาก 

ภาพรวม 4.38 .56 มาก 

จากตารางท่ี 4 แสดงแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก พบวา ภาพรวม
การพัฒนากลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก อยูในระดับพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 พิจารณา
เปนรายดาน พบวา ระดับความพึงพอใจ มากที่สุดคือ กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนายและกลยุทธดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 รองลงมาคือ กลยุทธดานพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.39 และกลยุทธดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก (รายดาน) 

แนวทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก 
(รายดาน) 

𝒙𝒙� S.D. แปลคา 

1. กลยุทธดานพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ    
1.1 เพ่ิมสวนผสมของวัตถุดิบท่ีมีคณุคาทางโภชนาการมากข้ึน 4.45 .71 มาก 
1.2 เพ่ิมสวนผสมของวัตถุดิบท่ีมสีสีันสวยงามเพ่ิม 4.39 .70 มาก 
1.3 แตงกลิ่นดวยธรรมชาติดวยวัตถุดิบ เชน ผลไม 4.35 .75 มาก 

2. กลยุทธดานราคา    
2.1 ราคาตามคณุภาพของผลิตภณัฑ 4.31 .69 มาก 
2.2 ราคามีหลายระดับ ตามคุณภาพของสินคา 4.30 .67 มาก 
2.3 ราคาใกลเคียงกับตลาด/คูแขงขัน 4.23 .71 มาก 

3. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย    
3.1 สามารถซื้อไดผานชองทางตางๆ เชน ท่ีตั้งกลุม รานคา
ชุมชน ศูนย OTOP จังหวัด ผานสือ่สังคมออนไลน หรือสามารถ
โทรศัพทสั่งซื้อได 

4.32 .72 มาก 

3.2 การเพ่ิมตัวแทนจําหนาย 4.53 .70 มาก 
3.3 การจดัหาพรีเซ็นเตอรตราสินคาท่ีกลุมลูกคารูจัก 4.47 .68 มาก 

4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด    
4.1 บัตรสะสมคะแนนสําหรับลูกคาประจํา เพ่ือรับของรางวัล 
ของแถม 

4.44 .66 มาก 

4.2 นําฉลากเกามารับสวนลดครั้งตอไป 4.49 .67 มาก 
4.3 ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม เชน กิจกรรมชุมชน วัด 
โรงเรียน 

4.38 .65 มาก 
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จากตารางท่ี 5 แสดงแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก พิจารณาเปนราย
ดาน ดังน้ี 1) กลยุทธดานพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เพ่ิมสวนผสมของวัตถุดิบท่ีมี
คุณคาทางโภชนาการมากข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 รองลงมาคือ เพ่ิมสวนผสมของวัตถุดิบท่ีมีสีสันสวยงามเพ่ิม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และแตงกลิ่นดวยธรรมชาติดวยวัตถุดิบ เชน ผลไม คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 2) กลยุทธดานราคา
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ราคาตามคุณภาพของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 รองลงมาคือ ราคามีหลาย
ระดับ ตามคุณภาพของสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และ ราคาใกลเคียงกับตลาด/คูแขงขัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 
3) กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การเพ่ิมตัวแทนจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.53 รองลงมาคือ การจัดหาพรีเซ็นเตอรตราสินคาท่ีกลุมลูกคารูจัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสามารถซื้อไดผาน
ชองทางตางๆ เชน ท่ีตั้งกลุม รานคาชุมชน ศูนย OTOP จังหวัด ผานสื่อสังคมออนไลน หรือสามารถโทรศัพทสั่งซื้อ
ได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และ 4) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ นําฉลากเกา
มารับสวนลดครั้งตอไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 รองลงมาคือ บัตรสะสมคะแนนสําหรับลูกคาประจํา เพ่ือรับของ
รางวัล ของแถม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และใหการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม เชน กิจกรรมชุมชน วัด โรงเรียน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ตามลําดับ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล มีดังน้ี 
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 238 คน และ

เพศชาย จํานวน 144 คน อายุระหวาง 41–50 ป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูระหวาง 
25,001-30,000 บาท ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑขาวกลองงอก ผานชองทางโทรทัศนและเคเบิลทีวี 
ปริมาณการซื้อเพ่ือการบริโภค 1-3 ถุงตอเดือน สอดคลองกับมไหศวรรย มหัทธนาภิวัฒน (2553) ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิผลตอกระบวนการการตัดสินใจซื้อนํ้าขาวกลองงอกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุนอยกวา 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน/ ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยเดือนระหวาง 10,001–15,000 บาท พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคเก่ียวกับคุณสมบัติของนํ้าขาวกลองงอกท่ีตองกับความตองการมากท่ีสุด คือ การตานมะเร็ง โดยซื้อ 1 
สัปดาห/ ครั้ง ครั้งละ 1 ขวดหรือกลอง และช่ืนชอบรสธรรมชาติมากท่ีสดุ สวนปจจัยท่ีเลือกซื้อมากท่ีสุด คือ คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีซื้อ คือ ดื่มเอง กลุมผูบริโภคท่ีเหมาะสม คือ วัยทํางานและวัยสูงอายุ แหลงท่ีซื้อมากท่ีสุด คือ ซุปเปอร
มารเก็ต และปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูในระดับมาก  

สวนผลการศึกษาดานสภาพปญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑขาวกลองงอก พบวา เกิดจากปจจัยดาน
ราคาผลิตภัณฑขาวกลองงอกท่ีสูงกวาทองตลาด รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการขายผลิตภัณฑขาวกลองงอกยัง 
ไมท่ัวถึง และมีขอจํากัดดานชองทางการจัดจําหนาย คือ มีจุดจําหนายและปริมาณผลิตภัณฑขาวกลองงอกไมเพียงพอ
ตอความตองการของผูบริโภค สอดคลองกับจารุวรรณ ชมพูบุตร (2553) ผลการศึกษาสภาพปญหาทางการตลาด
ผลิตภัณฑขาวกลองงอก ผลการศึกษาพบวา ลูกคาไมพอใจ ดานราคาผลิตภัณฑขาวกลองงอก และดานการสงเสริม
การขายผลิตภัณฑขาวกลองงอก (มไหศวรรย มหัทธนาภิวัฒน, 2553) ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอ
กระบวนการการตัดสินใจซื้อนํ้าขาวกลองงอกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เมื่อจําแนก
เปนรายดานมีเพียงอายุท่ีมีอิทธิผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ในข้ันตอนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง 4 ดาน มีอิทธิผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกข้ันตอน ตั้งแตข้ันการรับรูปญหา การ
คนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยการสงเสริมการตลาดมีอิทธิ
ผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยรวมและในแตละข้ันตอนมากท่ีสุด 

แนวทางการตลาดผลิตภัณฑขาวกลองงอก ดังน้ี  
1. กลยุทธดานพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ เริ่มจากปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหมีนาสนใจมากข้ึน และ 

จัดทําฉลากแสดงคุณคาทางโภชนาการ สอดคลองกับศุภลักษณ เซ็นนันท (2554) การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบริโภคตอขาวกลองงอก ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะของเมล็ดขาวท่ีหุงสุกข้ึนอยู
กับอัตราสวนการผสมขาวแตละสายพันธ และอัตราสวนของนํ้าและขาวในการหุง เพ่ือใหเหมาะสมสามารถปรับ
อัตราสวนของนํ้าได ตามความชอบของแตละบุคคล และสอดคลองกับศิริพักตร ฐานิสโร (2553) ผลการศึกษาพบวา
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การสราง ความแตกตางดวยการเพ่ิมส ีกลิ่น และรสชาติของชาเขียวเขาไป เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายใหกับผูบริโภค
มากข้ึน จะ สามารถตอบสนองใหกับผูท่ีรักสุขภาพเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะไดคุณคาจากขาวท่ีไดรับการ
รับรองแลว ผูบริโภคยังไดรับคุณคาจากชาเขียวอีกดวย  

2. กลยุทธดานราคา ใชกลยุทธการตั้งราคามีหลายระดับ ตามคุณภาพของสินคา สอดคลองศิริพักตร 
ฐานิสโร (2553) การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการในธุรกิจ
ขาวบรรจุถุง ท่ีวา ราคาสามารถตั้งมีราคาท่ีสูงกวาในของคูแขงไดน้ันตองทําใหผูบริโภครูสึกคุมคาและสรางความ 
พึงพอใจใหแกผูบริโภค เมื่อมีการเปรียบเทียบกับราคาของคูแขงขันในระดับเดียวกัน รวมถึงมีการใหเครดิตและการ
ชําระเงินแกลูกคาดวยเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด ตามประเภทของรานคา 

3. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย เพ่ิมจุดจําหนายสินคาใหมากข้ึนและท่ัวถึง สอดคลองกับ
ศศิธร วัฒนสันติพงศ (2545). พฤติกรรมผูบริโภคขาวกลองในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีจะเขาถึงผูบริโภคไดอยางสามารถครอบคลุมท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย เชน การเพ่ิมพ้ืนท่ีจัด
จําหนายในรานคาตางๆ รานสะดวกซื้อ และรานคาสงและปลีกในตลาดท่ัวไป เพ่ือใหผลิตภัณฑมีการวางจําหนาย
มากกวาผลิตภัณฑของคูแขง 

4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด พัฒนาทักษะความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑขาวกลอง
งอก และเทคนิคการขายใหกับพนักงานขายหรือตัวแทนจําหนาย และจัดกิจสงเสริมการขาย เชน สะสมแตมจาก
ปริมาณการซื้อ หรือใหสวนลดการคากับตัวแทนจําหนาย สอดคลองศิริพักตร ฐานิสโร (2553) การศึกษาปญหาและ
กําหนดกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดเพ่ือเพ่ิมผล ประกอบการในธุรกิจขาวบรรจุถุง ผลการวิจัยพบวา การจัด
กิจกรรมการตลาดและทําการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ โดยการประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ สื่อเสียงตามสายใน
หางสรรพสินคาท่ีจําหนายผลิตภัณฑ ดานขางรถ และภายในรถประจําทางปรับอากาศ เพ่ือใหผูบริโภคทราบถึงความ
แตกตาง ทางดานคุณภาพสินคา รวมถึงการประชาสัมพันธเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเขาใจมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดใหมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑผลิตภัณฑขาวกลองงอก จากขาวเกษตรอินทรียหรือขาวปลอดภัย 
2. ควรจัดใหมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑผลติภณัฑบรรจขุาวกลองงอก ท่ีสามารถเก็บขาวไดนาน และงาย

ตอการพกพาของลูกคา 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งน้ีเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีตอวัตถุประสงค/โครงสราง/รายวิชาของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จาก
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 255) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.3175) 
 การประเมินความพึงพอใจตอโครงสรางหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอย
กวา 136 หนวยกิต ประกอบไปดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 100 
หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในยคุ
ปจจุบัน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รายวิชา
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบไปดวย 1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบไปดวย15 รายวิชา 2) 
วิชาเอกบังคับ ประกอบไปดวย 11 รายวิชา 3) วิชาเอกเลือก มีท้ังหมด 5 รายวิชา และวิชาประสบการณภาคสนามมี
ท้ังหมด 2 รายวิชา จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก  
คําสําคัญ: การประเมิน / ความพึงพอใจ / หลักสูตร / บัณฑิต 
 

Abstract 
 Assessment Course Bachelor of Accountancy Program, Kampheangphet Rajabhat University 
to evaluate student satisfaction in accounting courses with the objectives/ structure/ courses of 
the graduate accounting program Faculty of Management Science Kampheangphet Rajabhat 
University. The results of the study most respondents were satisfied with the course bachelor of 
accountancy program. The majority of samples surveyed had a high level of satisfaction the average 

(�̅�𝑥=4.3175) 
 Assessment of the satisfaction with the structure of the graduate program, the total credit 
hours are not less than 136 credits. There are 30 credits of general education. There are 100 Credits 
Specialized Courses and there are 6 Credits Elective Courses. Appropriate and consistent with 
current needs of graduates. Based on data analysis the majority of samples surveyed had a high 
level of satisfaction. Courses of the Graduate Program include: 1) Basic subjects specialized courses 
It consists of 15 courses. 2) The compulsory subjects consist of 11 courses. 3)  Major elective of 5 
courses and field experiences are 2 courses. The majority of samples surveyed had a high level of 
satisfaction 
Keywords: evaluation / satisfaction / course / graduate 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานหลากหลายอาชีพไมได
เนนแตเพียงการผลิตบัณฑิตสายครูเพียงอยางเดียว เพ่ือปรับเปลี่ยนพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองจึงไดทําการเปดสอนใน
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สายวิชาชีพอ่ืนๆ ไดดวยเหตุน้ีเองจึงไดมกีารแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลยัครใูหเปดทําการสอนในสายวิชาชีพอ่ืนได
นอกจากวิชาชีพครู โดยเริ่มทําการเปดรับนักศึกษาสาขาอ่ืนไดตั้งแตปพุทธศักราช 2527 เปนตนมา วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจดัการ เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน นาคณาคุปต ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
และการเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในขณะน้ัน ทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะวิชา เพ่ือดําเนินการในการ
จัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม ช่ืนนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งได
ดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร จัดหาเอกสารตําราตลอดจนอาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเปดสอนจนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ ทองสมัคร) ได
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ข้ึนในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 12 
มีนาคม พ.ศ.2530  
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เริ่มเปดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2546 สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในอดีตโปรแกรมวิชาการบัญชีไดสังกัดรวมอยูกับโปรแกรมวิชาการ
บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) โปรแกรมวิชาการบัญชีไดตระหนักถึงความจําเปนในการผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับตามเกณฑคุณภาพทางการศึกษาท่ีเปนสากล โดยเฉพาะดานการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการวิชาชีพการบัญชี ซึ่งในปจจุบันจะอยูภายใตการควบคุมดูแลการ
พัฒนาวิชาชีพการบัญชีท้ังโดยตรงและโดยออมจากกฎหมายและสถาบันวิชาชีพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เชน 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบันหลักสูตรการบัญชีได
มีสภาวิชาชีพ หรือช่ือเต็มวา สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (Federation of Accounting Professions) 
และไดมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป และปจจุบันหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2555 ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2555 จนถึงปจจุบันปการศึกษา 2558 โดย
มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน ทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามระบบและไก การประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร  

จากขอมูลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสม และความตองการของผูใชบัณฑิต ตอหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือใหการจัด
การศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ป ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ และ
สอดคลองกับความตองการใชบัณฑิตของผูประกอบการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหการบริการทาง
การศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในทุกๆ ดาน 
อยางตอเน่ืองตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีตอโครงสราง/วัตถุประสงค/รายวิชาของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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 ขอบเขตดานประชากร 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระดับ หมูเรียน จํานวนนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 4 5515201 34 คน 
 5515202 33 คน 
 5515301 34 คน 
ช้ันปท่ี 3 5615201 33 คน 
 5615202 34 คน 
 5615203 30 คน 
 5615301 21 คน 
 รวมท้ังสิ้น 219 คน 

(ท่ีมา: สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร, 2559) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาปจจุบันสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จากประชากรจะเห็นไดวาจํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปท่ี 3 และ ช้ันปท่ี 4 มีจํานวนไมเกิน 
400 คน ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 219 คน ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ผูใชบัณฑิต คือ ผูบริหาร หัวหนาและผูควบคุมงาน เจาของกิจการ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชการเลือกแบบสุมแบบสะดวก จํานวน 120 ราย 

ดังน้ันกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีจํานวนท้ังสิ้น 339 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 คณะผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีใช
ในการเก็บขอมูล โดยคําถามมีลักษณะเปนแบบปลายปดและปลายเปด ซึ่ง แบบสอบถามเปนการสอบถามความ 
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีตอหลักสตูรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตร/โครงสรางหลักสูตร/รายวิชาของ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับหลักสูตร 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 คณะผูวิจัยใชวิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยไดดําเนินการเปนข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร กรอบแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามปญหาวิจัย วัตถุประสงคของ
การวิจัย และนิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาความรูทางดานการบัญชี ท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานของ

ตัวแปรอิสระ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับช้ันปท่ีศึกษา 
- อาชีพ 
- ตําแหนงงาน 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสตูรบัญชีบัณฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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สภาวิชาชีพการบัญชี และความตองการใชบัณฑิตของผูใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ 

2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสร็จสมบูรณน้ันไดใหท่ีปรึกษางานวิจัยและอาจารยประจําโปรแกรม
วิชาการบัญชี ตรวจสอบและแกไขความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) เรียบรอยแลว 

3. นําความคิดเห็นของท่ีปรึกษางานวิจัยและอาจารยประจําโปรแกรมวิชาการบัญชี มาปรับปรุง
และแกไขแบบสอบถามใหมีความชัดเจนถูกตองและตรงตามเน้ือหา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บขอมูลครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันช้ันปท่ี 3 และนักศึกษาช้ันปท่ี 
4 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 219 ราย  

1. มีทีมงานเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิตป 2558 และเก็บขอมูลจากนักศึกษาปจจุบันช้ันปท่ี 3 และช้ัน
ปท่ี 4 สาขาวิชาการบัญชี  

2. นําขอมูลท่ีไดรับมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของการตอบคําถาม และไดนําเฉพาะ
ขอมูลท่ีสมบูรณไปทําการวิเคราะหผลการประเมินตามลําดับตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยดําเนินการ เก็บขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาประมวลผลขอมูลโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ซึ่งอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหคาทางสถิติ ดังน้ี 

1) คาความถ่ี (frequency) 2) คารอยละ (percentage) 3) คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) คาต่ําสุด (minimum) และคาสูงสุด 
(maximum) 4) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การประเมินความพึงพอใจ หลังจากวิเคราะหขอมูล
เรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประเมินคา โดยกําหนดคาคะแนนของระดับความตองการออกมา 5 ระดับ ดังน้ี 
   4.50 – 5.00  หมายความวา  พึงพอใจมากท่ีสุด ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  3.50 – 4.49  หมายความวา  พึงพอใจมาก ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  2.50 – 3.49  หมายความวา  พึงพอใจปานกลาง ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  1.50 – 2.49  หมายความวา  พึงพอใจนอย ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
  1.00 – 1.49  หมายความวา  พึงพอใจนอยท่ีสุด ตอประเด็นในขอน้ันๆ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักศึกษาปจจุบันสาขาวิชาการบัญชี  
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปสาํหรับผูตอบแบบประเมิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 13 5.94 
 หญิง 206 94.06 
ระดับการศึกษา   
 ช้ันปท่ี 3 101 46.11 
 ช้ันปท่ี 4  118 53.88 
รวม 219 100 

 จากตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 94.06 และเพศชายจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.94 
ระดับการศึกษาเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 53.88 และเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวน 
101 คน คิดเปนรอยละ 46.11 ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2 การประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตร/โครงสรางหลักสูตร/รายวิชาของหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนคาเฉลีย่และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามตอวัตถุประสงคของหลักสตูรบัญชีบัณฑติ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยมีลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี ้

   

1. มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได
อยางมีคุณภาพสอดคลองตามความตองการของภาครัฐ เอกชนและ
ทองถ่ิน 

4.1667 .5456 มาก 

2. เปนนักวิเคราะหและผูบริหารท่ีสามารถประยุกตหลักการ แนวคดิ 
ทฤษฎีทางดานการบัญชีและบริหารธุรกิจอยางเหมาะสม 

4.0667 .6670 มาก 

3. มีความรูความเขาใจในระบบเศรษฐกิจและสังคมสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.0333 .6262 มาก 

4. สามารถติดตามและปรบัตัวใหเขากับสภาพการณ การเปลีย่นแปลง
ความกาวหนาในเทคโนโลยี และอาชีพการงาน 

4.2444 .6054 มาก 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 4.3889 .5746 มาก 
6. มีความรู ความสามารถท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 4.2556 .6100 มาก 
 รวม 4.1925 .6048 มาก 

 จากตารางท่ี 3 การประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังหมด 6 ขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1925)  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวัตถุประสงคของหลักสูตร อันดับ

แรก คือ เรื่องมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3889) 

รองลงมา คอื เรื่องมีความรู ความสามารถท่ีจะศึกษาตอในระดบัท่ีสูงข้ึน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2556) และ
ลําดับสุดทาย คือ เรื่องสามารถติดตามและปรับตัวใหเขากับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลงความกาวหนาใน

เทคโนโลยี และอาชีพการงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2444) ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอโครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

โครงสรางหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา จาํนวน 136 หนวยกิต 4.1333 .5236 มาก 
2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 4.2333 .5415 มาก 

    (1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต 4.1444 .6458 มาก 
    (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 4.1111 .7101 มาก 
    (3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 4.0778 .6742 มาก 
    (4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 4.0889 .7133 มาก 
    (5) เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา(1)-(4) 3 หนวยกิต 4.1556 .7017 มาก 
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอโครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอ) 

โครงสรางหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

3 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 100 หนวยกิต 4.1556 .6344 มาก 
    (1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต 4.3222 .6504 มาก 
    (2) วิชาชีพ (บังคับ) 33 หนวยกิต 4.2111 .6446 มาก 
    (3) วิชาชีพ (เลือก) 15 หนวยกิต 4.2889 .6744 มาก 
    (4) ประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 4.2333 .6542 มาก 
4 หมวดวิชาเลือกเสร ี จํานวน 6 หนวยกิต 4.1556 .6519 มาก 
 รวม 4.1777 .6477 มาก 

 จากตารางท่ี 4 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอโครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
ประกอบไปดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการบัณฑิตในยุคปจจุบัน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1777) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังสิ้น 30 หนวยกิต ประกอบดวย 5 กลุมวิชา เมื่อพิจารณา
เปนกลุมวิชา พบวา อันดับแรก คือ เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา (1)-(4) จํานวน 3 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1556) รองลงมา คือ กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร จํานวน 9 หนวย

กิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1444) และกลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 

หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1111) ตามลําดับ 
 หมวดวิชาเฉพาะมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังสิ้น 100 หนวยกิต ประกอบดวย 4 วิชา เมื่อพิจารณาเปน
รายวิชา พบวา อันดับแรก คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 45 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3222) รองลงมา คือ วิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2889) และประสบการณภาคสนาม จํานวน 7 หนวยกิต คาเฉลี่ย 

(�̅�𝑥=4.2333) ตามลําดับ 
 หมวดวิชาเลือกเสรีมีจํานวน 6 หนวยกิต ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.1556)  
 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

 (1) เนื้อหาวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ    
1. รหัสวิชา 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 (Business English 1)    

 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1556 .6164 มาก 
 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1000 .7351 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0556 .6246 มาก 
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ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

รายวิชาของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

2. รหัสวิชา 1552403 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 2 (Business English 2)    
 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1444 .6630 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1444 .6630 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1556 .6855 มาก 
3. รหัสวิชา 2562308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย (Business Law and Commerce) 
 3.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2222 .7154 มาก 
 3.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1444 .6960 มาก 
 3.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2333 .6542 มาก 
4. รหัสวิชา 3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)    
 4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1667 .7532 มาก 
 4.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1889 .6852 มาก 
 4.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2444 .7689 มาก 
5. รหัสวิชา 3521101 การบัญชี 1 (Accounting 1)    
 5.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.5556 .5631 มากท่ีสุด 
 5.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.5000 .5854 มากท่ีสุด 
 5.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.6000 .5363 มากท่ีสุด 
6. รหัสวิชา 3521102 การบัญชี 2 (Accounting 2)    
 6.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.5333 .6033 มากท่ีสุด 
 6.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.4222 .5604 มาก 
 6.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.5111 .5455 มากท่ีสุด 
7. รหัสวิชา 3522401 หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Information System) 
 7.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .5958 มาก 
 7.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6026 มาก 
 7.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4556 .6210 มาก 
8. รหัสวิชา 3522501 การภาษีอากร 1 (Taxation 1 )    
 8.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2000 .6902 มาก 
 8.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1111 .6941 มาก 
 8.3 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1556 .7330 มาก 
9. รหัสวิชา 3531101 การเงินธุรกิจ (Business Finance)    
 9.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.0889 .6472 มาก 
 9.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.0333 .6262 มาก 
 9.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0667 .6670 มาก 
10. รหัสวิชา 3541101 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

 10.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3222 .6504 มาก 
 10.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6731 มาก 
 10.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2333 .6877 มาก 
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ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

รายวิชาของหลักสูตร 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

11. รหัสวิชา 3561101 องคการและการจัดการ (Organization and Management)     
 11.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2889 .7070 มาก 
 11.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.2000 .6568 มาก 
 11.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2556 .6458 มาก 
12. รหัสวิชา 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)    
 12.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1778 .6963 มาก 
 12.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1000 .6368 มาก 
 12.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1444 .6960 มาก 
13. รหัสวิชา 3592105 การคาระหวางประเทศ (International Trade) 
 13.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2111 .6786 มาก 
 13.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1778 .6800 มาก 
 13.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0889 .6811 มาก 
14. รหัสวิชา 3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics 1) 
 14.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1333 .7220 มาก 
 14.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1333 .7465 มาก 
 14.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0667 .7465 มาก 
15. รหัสวิชา3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) 
 15.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.1111 .7465 มาก 
 15.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.0889 .6296 มาก 
 15.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.0667 .6670 มาก 
 รวม 4.2239 .6639 มาก 

จากตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เน้ือหาวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบไปดวย 15 รายวิชา คือ 1) รายวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ 1 2) รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
3 ) ราย วิชากฎหมายธุรกิจและการพาณิชย   4) ราย วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ   5 ) ราย วิชาการบัญชี 1   
6) รายวิชาการบัญชี 2  7) รายวิชาหลักเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  8) รายวิชาการภาษีอากร 1  9) รายวิชา
การเงินธุรกิจ  10) รายวิชาหลักการตลาด  11) รายวิชาองคการและการจัดการ  12) รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ  
13) รายวิชาการการคาระหวางประเทศ  14) รายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และ 15) รายวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
ในแตละรายวิชามีประการประเมินเน้ือหาสาระ 3 ดาน คือ 1) ดานความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 2) ดานความ
ทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 3) ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน จากการ

วิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2239)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา อันดับแรก คือ รายวิชาการบัญชี 1 ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5556) รองลงมา คือ รายวิชาการบัญชี 2 ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5333) อันดับสุดทาย คือ รายวิชาหลักเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4000) ตามลําดับ 
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 2. ดานความทันสมัยของเนื้อหาวิชากับยุคปจจุบันอันแรก คือ รายวิชาการบัญชี 1 ผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5000) รองลงมา คือ รายวิชาการบัญชี 2 ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4222) อันดับสุดทาย คือ รายวิชาหลักเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศและรายวิชาหลักการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3444)  
3. ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน อันดับแรก คือ รายวิชาการบัญชี 1 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.6000) รองลง คือ รายวิชาการบัญชี 2 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.5111) และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาหลัก

เบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย(�̅�𝑥=4.4556)  
 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสูตร หมวดวิชาชีพบังคับ 

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(2) หมวดวิชาชีพบังคับ 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1. รหัสวิชา 3522102 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting 1)    
 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4333 .6712 มาก 

 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.4000 .5767 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3889 .5746 มาก 
2. รหัสวิชา 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)   

 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3333 .5996 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6210 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3111 .6115 มาก 
3. รหัสวิชา 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)   
 3.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .5958 มาก 
 3.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3444 .6210 มาก 
 3.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3111 .6115 มาก 
4. รหัสวิชา 3522105 ตนทุน 2 (Cost Accounting 2)    
 4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4889 .6041 มาก 
 4.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3778 .5916 มาก 
 4.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4000 .6499 มาก 
5. รหัสวิชา 3523306 การรายงานการเงินและการวิเคราะห (Financial Reports and Analysis) 
 5.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2111 .6446 มาก 
 5.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.0778 .6909 มาก 
 5.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1111 .7411 มาก 
6. รหัสวิชา 3523502 การภาษีอากร 2 (Taxation 2)    
 6.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2778 .6185 มาก 
 6.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.2333 .6542 มาก 
 6.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3111 .6472 มาก 
7. รหัสวิชา 3522103 การบัญชชีั้นสูง 1(Advanced Accounting 1) 
 7.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3778 .5916 มาก 
 7.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3778 .5316 มาก 
 7.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4000 .5363 มาก 
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมลูการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสตูร หมวดวิชาชีพบังคับ (ตอ)  

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(2) หมวดวิชาชีพบังคับ 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

8. รหัสวิชา 3524102 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)   
 8.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .5958 มาก 
 8.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.4000 .5958 มาก 
 8.2 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3889 .5547 มาก 
9. รหัสวิชา 3524302 การสอบบัญช ี(Auditing)    
 9.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4333 .6368 มาก 
 9.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3667 .6439 มาก 
 9.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2889 .7070 มาก 
10. รหัสวิชา 3524303 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Internal Audit and Internal Control) 
 10.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .6499 มาก 
 10.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3333 .6704 มาก 
 10.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4444 .6553 มาก 
11. รหัสวิชา 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System  
 11.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3667 .6080 มาก 
 11.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3000 .6262 มาก 
 11.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3556 .6414 มาก 
 รวม 4.3451 .6233 มาก 

จากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ ประกอบไปดวย 11 รายวิชา คือ 1) รายวิชาการบัญชีตนทุน 1  2) รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 1   
3) รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 2  4) รายวิชาตนทุน 2  5) รายวิชาการรายงานการเงินและการวิเคราะห  6) รายวิชา
การภาษีอากร 2  7) รายวิชาตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  8) รายวิชาการบัญชีช้ันสงู 1  9) รายวิชา
การบัญชีช้ันสูง 2  10) รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ 11) รายวิชาการสอบบัญชี จากการวิเคราะห

ขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3451)  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
 1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา อันดับแรก คือ รายวิชาตนทุน 2 ผูตอบแบบสอบถามมคีวาม

พึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4889) รองลงมา คือ รายวิชาการบัญชีตนทุน 1  รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง

1  รายวิชาการสอบบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4333) และอันดับ
สุดทาย คือ รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 2  รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 และรายวิชาการตรวจสอบภายใน ผูตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.400) ตามลําดับ 
 2. ดานความทันสมัยของเนื้อหาวิชากับยุคปจจุบัน อันแรก คือ รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4000) รองลงมา คือ รายวิชาการตนทุน 2 รายวิชา

การบัญชีช้ันสูง 2  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3778) อันดับสุดทาย คือราย

วิชาการสอบบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3667) ตามลําดับ 
  3. ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน อันดับแรก คือ รายวิชาการตรวจสอบ

ภายใน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4444) รองลง คือ รายวิชาตนทุน 2 และ

รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 1 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥= 4.4000) อันดับสุดทาย 
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คือ รายวิชาการบัญชีตนทุน 1 และรายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥= 4.3889) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอรายวิชาของหลักสูตร หมวดวิชาเอกเลือก 

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(3) วิชาเอกเลือก 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1. รหัสวิชา 3524308 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Accounting) 
 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3889 .5938 มาก 
 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.2333 .6368 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.2889 .6576 มาก 
2. รหัสวิชา 3524310 การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Booking by Software) 
 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3444 .5641 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3111 .6296 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3333 .5805 มาก 
3. รหัสวิชา 3524404 วิจัยทางการบัญชี (Accounting Research) 
 3.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3889 .5746 มาก 
 3.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3000 .5497 มาก 
 3.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4333 .5619 มาก 
4. รหัสวิชา 3524404 สัมมนาการบัญชี (Seminar in Accounting) 
 4.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3111 .6296 มาก 
 4.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3111 .6296 มาก 
 4.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.3333 .6180 มาก 
5. รหัสวิชา 3533404 การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control) 
 5.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.2000 .7063 มาก 
 5.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.1333 .7673 มาก 
 5.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.1778 .7581 มาก 
 รวม 4.2992 .6305 มาก 

 จากตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก มี
ท้ังหมด 5 รายวิชา คือ 1) รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 2) รายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 3) รายวิชาวิจัยทางการบัญชี 4) รายวิชาสัมมนาการบัญชี และ 5) รายวิชาการวางแผนกําไรและการ

ควบคุม จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥= 
4.2992) รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสําหรับสวนท่ีเปนวิชาเอกเลือกท้ัง 3 ดาน ท่ีมีประการประเมิน คือ 1) ดาน
ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 2) ดานความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน และ 3) ดานการนําความรู
จากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน เมื่อพิจารณาเปนรายดวย พบวา 
 1. ดานความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา อันดับแรก คือ รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 

และรายวิชาวิจัยทางการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3889) รองลงมา 
คือ รายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมา คาเฉลี่ย 

(�̅�𝑥=4.3444) และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาสัมมนาการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3111) ตามลําดับ  
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 2. ดานความทันสมัยของเนื้อหาวิชากับยุคปจจุบัน อันดับแรก คือ รายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป และรายวิชาสัมมนาการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3111) 

รองลงมา คือ รายวิชาวิจัยทางการบัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3000) 
และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2333) ตามลําดับ  
 3. ดานการนําความรูจากวิชาท่ีไดศึกษาไปประยุกตใชประโยชน อันดับแรก คือ รายวิชาวิจัยทางการ

บัญชี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.4333) รองลง คือ รายวิชาสัมมนาการ
บัญชี และรายวิชาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3333) และอันดับสุดทาย คือ รายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.2889) ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 8 จํานวน คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอรายวิชาของหลักสูตร วิชาประสบการณภาคสนาม 

 
รายวิชาของหลักสูตร 

(4) วิชาประสบการณภาคสนาม 
คาเฉลี่ย 

𝒙𝒙� 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1. รหัสวิชา 3524801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญช ี(Preparation for Professional 
Experience in Accounting) 
 1.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.3778 .6461 มาก 
 1.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3556 .6237 มาก 
 1.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4333 .6368 มาก 
2. รหัสวิชา 3524802 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี (Professional Experience in Accounting) 
 2.1 ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชา 4.4000 .6324 มาก 
 2.2 ความทันสมัยของเน้ือหาวิชากับยุคปจจุบัน 4.3778 .6461 มาก 
 2.3 การนําความรูจากวิชาน้ีไปประยุกตใชประโยชน 4.4667 .6568 มาก 
 รวม 4.4018 .6403 มาก 
 รวมท้ังหมด 4.3175 .6395 มาก 

จากตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถามตอรายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิชาประสบการณ
ภาคสนามมีท้ังหมด 2 รายวิชา คือ 1) รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี และ 2) รายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพการบัญชี จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3175) 
 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ 
 จากการวิเคราะหขอมลู พบวา ปญหาเก่ียวกับการใชหลักสูตรท่ีผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดวาเปน
ปญหามากท่ีสุด ลําดับท่ี 1 คือ เน้ือหาบางรายวิชาในหลักสูตรไมสามารถนํามาใชประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ลําดับท่ี 2 คือ เน้ือหาบางรายวิชามีความซ้ําซอนกัน ควรนํามาประยุกต
รวมกันเปนรายวิชาเดียวกัน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.00 และลําดับท่ี 3 คือ จํานวนหนวยกิตของวิชาบังคับ
มากเกินไป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ 
 จากแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังน้ี 
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1. อยากใหหลักสูตรฯ มีการลดรายวิชาการจัดการการทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปลง เน่ืองจาก
เน้ือหาท่ีสอนไมคลายคลึงกับท่ีทํางานจริง 

2. อยากใหหลักสูตรฯ พัฒนาหลักสูตรใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง เพราะเน้ือหาบางรายวิชา
ในหลักสูตรไมไดนําไปใชจริง 

3. หลักสูตรฯ ควรปรับเน้ือหารายวิชาใหทันสมัยและมีความเปนปจจุบันมากข้ึนเพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูอยางสม่ําเสมอ 

4. อยากใหหลักสูตรฯ สอนทักษะของการพิมพดีดและการพิมพสัมผัส 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการการวิจัยเพ่ือประเมินความพึงพอใจนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีมีตอโครงสราง/วัตถุประสงค/
รายวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีมีความพึงพอใจตอการประเมินวัตถุประสงค/โครงสราง และรายวิชาของหลักสูตรภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=4.3175) แสดงใหเห็นวาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซึ่งผลงานวิจัยยังสอดคลองกับผลการศึกษาของโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (2552) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥=3.8465) และมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของบัณฑิตในยุคปจจุบัน และผลการวิจัยยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของอมรา 
ครองแกว และพิมพผกา วงศกองแกว (2554) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินหลักสูตร โปรแกรมวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอวัตถุประสงค/ 
โครงสราง/เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
รวมไมเกิน 4.2000  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ีคณะผูวิจัยจะไดนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) การประกันคุณภาพการศึกษา และเปนขอมูลเพ่ือนําไปใชในการพัฒนางาน
ดานวิชาการในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการพัฒนาการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยตอไป อน่ึงจากผลการวิจัยครั้งน้ีช้ีใหเห็นวาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
อยูตลอดเวลาเพ่ือใหทันตอสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เน่ืองดวยมาตรฐานการบัญชี 
กฎหมายภาษี มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ันหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงควรท่ีตองมีการพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองในดานการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอมรวมท้ังการนํานวัตกรรมใหมๆ เขามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยูตลอดเวลาและตองมีการปรับตัวใหทันตอการแขงขันกันสูงในยุค
ปจจุบัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 หลักสูตรฯ ควรทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีตอหลักสูตรบัญชีบัณฑิตอยาง
ตอเน่ืองทุกๆ ปการศึกษา เพ่ือหลักสูตรจะไดนําขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง  
 

เอกสารอางอิง 
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ผลการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาการ 
วางแผนและการควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 

Effects of Teaching by Organizing Academic Seminars on the Academic 
Achievement of Planning and Profit Control Subjects of Finance and Banking 

Program Students 
 

อนันธิตรา ดอนบันเทา1 
Anantitra Donbanthao1 

 
1 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนวิชาการวางแผนและการควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหมู่เรียน 5614201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 31 คน ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พบว่า การจัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษามีความรอบรู้มากข้ึน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.65) รองลงมา คือ การด าเนินกิจกรรมมีระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสมในหัวข้อท่ีศึกษา 
และ การจัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองในส่ิงท่ีต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅�= 
4.58) รองลงมา คือ กิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ส่ิงใหม่และความหลากหลายท่ีไม่มีในห้องเรียน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.55) รองลงมา คือ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะน าซักถาม พูดคุยและแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.42) รองลงมา คือ นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะใน
การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.39) และผลของ
การสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาการวางแผนและการควบคุมก าไรของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนา พบว่า ผู้เรียนมีสนใจในรูปแบบการจัดสัมมนา 
ความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนเอง มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการจัดสัมมนา และนักศึกษา
กล้าคิด กล้าท า แสดงความคิดเห็นได้มากข้ึน  
ค าส าคัญ: นักศึกษา / การสัมมนา 
 

Abstract 
This research aims to study Effects of Teaching by Organizing Seminar on Student 

Achievement, Learning, Planning and Controlling of Students in Financial and Banking Programs. 
The population was 5614201. Finance and Banking Faculty of Management Science the statistics 
used were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that the 
seminar helped students to be more knowledgeable. The average level (�̅� = 4.65) was followed 
by the duration of the activity, the appropriate time spent on the topics studied, and the seminars 
to help the students to find their own knowledge. The mean (�̅� = 4.58) was followed by the 
activity. Students were given new knowledge and no diversity in the classroom. At the highest 
level, the mean (�̅� = 4.55) was followed by the teacher giving students the opportunity to ask 
questions. Discuss and comment and listen to comments. At the high level, mean (�̅� = 4.42), 
followed by students improved their skills in solving problems in the case of problems or obstacles. 
The mean (�̅� = 4.39) and the effect of teaching by academic conferences on learning achievement 
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Academic Planning and Control of Student Financial, Financial and Banking Programs In the seminar, 
students were interested in the seminar. Enthusiasm for work can share responsibilities. Each party 
is responsible for its own functions. Help each other Have a good relationship and to unite in the 
seminar. And students dare to make more comments 
Keywords: student / seminar 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

การศึกษาในรายวิชาการวางแผนและการควบคุมก าไร มี วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ลักษณะและบทบาทของการวางแผนและการควบคุมก าไร ในระบบเศรษฐกิจ การบริหารกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การวางแผนและการควบคุมก าไรเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารระยะส้ัน ระยะยาว การควบคุมปัจจัย
การผลิตและจ าหน่าย การควบคุมการด าเนินงาน การเงินของกิจการโดยการจัดท างบประมาณชนิดต่างๆ การ
วิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณเพ่ือรายงานเทคนิคในการจัดงบประมาณสมัยใหม่ แนวความคิดทางด้านพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องบางประการในระบวนการจัดท างบประมาณอันมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ 

การท่ีผู้เรียนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ทางปัญญา การสังเกต ความฉับไว ความอยากรู้อยากเห็น ความกระตือรือร้น ความละเอียดรอบคอบ หรือแม้  
กระท่ังความอ่อนไหวต่อข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้เพราะการศึกษาการวางแผนและการควบคุมก าไรมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนจึงต้องตามให้ทันกับสภาพการณ์ท่ีเป็นไปและรู้วิธีการได้มาและแหล่งของ
ข้อมูลข่าวสาร   

ท้ังนี้ การท่ีผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังกล่าวได้ต้องอาศัยผู้สอนในการบ่มเพาะคุณลักษณะเฉพาะอันพึงมีใน
การเรียนรายวิชาการวางแผนและการควบคุมก าไร ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดว่าหากผู้สอนจัดให้มีการเรียนการสอนด้วย
วิธีสอนโดยใช้การจัดสัมมนาวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนไปน าสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะการเรียนการสอนโดย
การให้นักศึกษาได้จัดสัมมนาวิชาการ เพ่ือท่ีจะช่วยปลูกฝังบ่มเพาะให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษา
ในช้ันเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ท้องถ่ิน และสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลและความรู้ได้ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบกับใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคารระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร ระหว่างหลังเรียนโดยการจัดสัมมนาวิชาการกับเกณฑ์ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิขาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษา

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 
 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 5614201 ช้ันปี 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 31 คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
- ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 
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- ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิขาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดสัมนาวิชาการ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 5614201 ช้ันปี 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 31 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาสาระตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการสังเกตการณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาการเงินและการธนาคาร  
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเงินและการธนาคาร ก าหนดให้ด าเนินการสอนโดยการ

จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับชุมชน  
3. จัดท าส่ือเพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. สร้างแบบฝึกปฏิบัติ และมอบหมายโครงงาน 
5. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (นักศึกษาลงพ้ืนท่ีจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับชุมชน) 
6. การวิเคราะห์ผล 
7. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ

ร่วมกับชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองมือทดลอง ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการท ารายงานกลุ่ม  
2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน และรายงาน

กลุ่มเรียนรู้จากงานท่ีได้รับมอบหมายในการจัดสัมนา 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไร  
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไร ก าหนดให้ด าเนินการสอนโดย

การจัดสัมมนาวิชาการ  
3. สร้างแบบฝึกปฏิบัติ และมอบหมายโครงงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (นักศึกษาลงพ้ืนท่ีจัดสัมมนาวิชาการ) 
5. วิเคราะห์ผล 
6. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 

ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประเมินประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
โดยก าหนดค่าคะแนนออกมา 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 3.50 – 4.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน 2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.50 – 2.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาการวางแผนและการควบ คุม
ก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.37) โดยอันดับแรก พบว่า การจัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษามีความรอบรู้มากข้ึน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.65) รองลงมา คือ การด าเนินกิจกรรมมีระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสมในหัวข้อท่ีศึกษา และ การ
จัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองในส่ิงท่ีต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.58) 
รองลงมา คือ กิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ส่ิงใหม่และความหลากหลายท่ีไม่มีในห้องเรียน อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.55) รองลงมา คือ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะน าซักถาม พูดคุยและแสดงความ
คิดเห็น และ รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.42) รองลงมา คือ นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะใน
การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.39) 

ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาการวางแผนและการควบ คุม
ก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนา พบว่า ผู้เรียนมีสนใจใน
รูปแบบการจัดสัมมนา ความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ แต่ละฝ่ายมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการ
จัดสัมมนา และนักศึกษากล้าคิด กล้าท า แสดงความคิดเห็นได้มากข้ึน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาการ
วางแผนและการควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษาการเงินและการธนาคาร ท่ีใช้กิจกรรมโดยวิธีการจัด
สัมมนา จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผู้เรียนมีสนใจในรูปแบบการจัดสัมมนา ความกระตือรือร้นในการท างาน 
สามารถแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการจัดสัมมนา และนักศึกษากล้าคิด กล้าท า แสดงความคิดเห็นได้
มากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับกัสมา กาซ้อน (2553) ท่ีว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการในการสอนรายวิชาสัมมนาทางการ
บัญชีในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไ ด้แก่ ผู้สอนมีความรู้ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาท่ีสอนตามหลักสูตร รองลงมา คือ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผู้สอน
สร้างบรรยากาศให้นักศึกษากล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท าและอันดับสามผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ผู้สอน
ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามแก่นักศึกษา ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้ าง
ความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับณัทกวี ศิริรัตน์ และศศิธร ชิดนายี (2552) การใช้การเรียนแบบทีมมี ผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน มีความคิดอย่างมีวิจารณญาฌเพ่ิมมากข้ึน และใส่ใจต่อการเรียนและพึง
พอใจในต่อการเรียนแบบทีม การเรียนแบบทีมจะช่วยท าให้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีผู้สอนมีจ านวนน้อย มีผู้เรียน
จ านวนมากมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับธีวินท์ นฤนาท (2555) ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลังเข้า ร่ วม
กิจกรรมในหัวข้อ การน ากรณีศึกษามาใช้ในการจัดสัมนาแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดย ใช้กรณีศึกษาจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่าผู้ท่ีตอบ  แบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสัมมนา เ พ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาระหว่างผู้เ รียนด้วยกันเองหรือแม้กระท่ังระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสัมมนา ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน
โดยการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับชุมชน ในรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและสอดแทรกกิจกรรมเสริมท่ีส่งผลแก่ผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การเสริมสร้างทักษะ

การคิดแบบวิจารณญาณ หรือทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างผู้เรียนกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์

กับผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือทราบปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ประกอบกับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน
ไปได้ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 
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1 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการเสียภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา และเพ่ือหา
แนวทางในการบริหารจัดการในการเก็บเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็น
ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน 365 คน  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง สถิ ติ   
หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
365 ราย ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 60.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.7 ส าหรับปัญหาการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชรมีดังนี้ 1) ปัญหาด้าน
การวิเคราะห์และการจ าแนกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน 
ได้แก่ เบ้ียประกันชีวิต และเล้ียงดูบุพการี 2) ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตราภาษีการค านวณภาษีข้ันต่ า ภาษีเงิน
ได้หัก ณ ท่ีจ่าย การขอผ่อน การขอคืนภาษี การปรับ ได้แก่ การค านวณเงินค่าภาษีท่ีต้องขอคืน 3) ปัญหาการรับ
บริการด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน ได้แก่ ระยะทางไกล 4) ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและ
ข้ันตอนการช าระภาษี ได้แก่ ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น  
ค าส าคัญ: ภาษีอากร / ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
 

Abstract 
 The objective of this study was to investigate the conditions and problems in personal 
income tax payment. And to find ways to manage the collection of personal income tax in 
Landokmaitok Kosampeenakorn District, Kampaengphet Province. The instruments used in the 
study were questionnaires, collected from the sample. The data were analyzed by using statistical 
software program. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The research found that the majority of the respondents were female, more than male, 60.3%, 
male 39.7%. Landokmaitok Kosampeenakorn District, Kampaengphet Province is as follows: 1) The 
problems, analysis and classification of individual income. Understanding cost reductions include 
life insurance premiums. 2) Knowledge of tax rates, minimum tax calculation Income tax deduction 
for tax refund request adjustment is the calculation of tax required (refundable). 3) The problem 
of the service of the location of the officer is long distance. Internet and tax payment process: no 
computer. The Internet is not. 
Keywords:  tax / personal income tax 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีผู้ท่ีมีงานท าจ านวนมากไม่อยู่ในระบบภาษี พบว่ามีจ านวนผู้ย่ืน
แบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาต่ ามาก ท้ังท่ีเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ประชากรแล้ว ควรจะผู้มีหน้าท่ี
ต้องเสียภาษีในระดับเกินกว่าร้อยละ 60 ของผู้มีงานท าท้ังหมด ส่ิงเหล่านี้อาจเป็นข้อบ่งช้ี มีผู้มีเงินได้กลุ่มหนึ่ง ซ่ึง
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น่าจะเป็นผู้มีเงินได้จากภาคเศรษฐกิจนอกระบบ กระท าการหลบเล่ียงภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา ซ่ึงสะท้อนการ
จัดเก็บภาษีท่ีขาดประสิทธิภาพ การหลบเล่ียงภาษีนั้นท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแนวนอน และย่ิงส่งเสริมให้เกิด
แรงจูงใจในการหลีกเล่ียงภาษีในอนาคตมากข้ึน 
 อย่างไรก็ดี แนวโน้มของสถานการณ์การจัดเก็บภาษีของประเทศลดลงตามล าดับ แต่ยังคงมีความท้าทาย
ต่อกรมสรรพากรในการคงประสิทธิภาพการท างานเต็มขีดสมรรถนะเช่นเดิม  เนื่องจากโลกในอนาคตมีการ
เปล่ียนแปลงสูง การเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังและประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในการรักษาเสถียรภาพ
และความแข็งแกร่งของภาคการคลัง กรมสรรพากรจ าเป็นต้องสร้างฐานรายได้ภาษีท่ีมีความท่ัวถึง เป็นธรรม และ
ย่ังยืน เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน นอกจากนี้การสร้างระบบภาษีท่ีสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน
และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อันท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ท่ีล่าช้า สร้างความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึงการเข้าใจในการกรอกแบบแสดงรายการเ พ่ือ
ช าระภาษีอากรต่างๆ ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก ตอบสนองต่อความต้องการ เ พ่ือให้ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา ต าบลลานดอกไม้ ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากการจัดเก็บภาษีค่อนข้างท่ีจะมีปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการในการเก็บเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้ศึกษาก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยการศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละด้าน
ดังนี้ 

1. ด้านแยกประเภทเงินได้ 
2. ด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน 
3. ด้านอัตราการช าระภาษี 
4. ด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน 
5. ด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ย่ืนช าระภาษีอากร ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองต าบลลานดอกไม้ ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนประชากรท้ังหมด 6,333 คน ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง
รวมท้ังหมด 365 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร วันท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยแบ่งตามประเภทแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) มี
จ านวนประชากรท้ังหมด 6,333 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไ ด้
บุคคลธรรมดา ในต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยแบ่ง
ตามประเภทแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.91) รวม 365 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของประชากรเป็นแบบส ารวจรายการ ซ่ึงสอบถาม
เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวน
สมาชิกในการอุปการะ การได้รับการอบรมท าบัญชีรายรับรายจ่าย รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน รายจ่ายต่อเดือน
ของครัวเรือน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินซ่ึงแบบสอบถามวัดการ
ฝึกอบรมเร่ืองการท าบัญชีครัวเรือนการฝึกอบรมเร่ืองการท าบัญชีครัวเรือน สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใช้จ่าย การต้ังเป้าหมายในชีวิต การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนการเงิน เพ่ือ
วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert method) ซ่ึงมีการ
ก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
วัดระดับความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาในคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนและ
วิธีการต่างๆ ดังนี้ 

1. ประสานงานขอความร่วมมือ โดยท าหนังสือถึงส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเพ่ือขอความร่วมมือใ ห้  
ผู้ศึกษาจัดส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 365 ชุด 

2. จัดส่งแบบสอบถาม เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเชิงปริมาณตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
คืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด กรณีเกินก าหนดเวลาท่ีให้ส่งแบบสอบถาม ผู้ศึกษาด าเนินการทวงถามและประสานงาน
ขอแบบสอบถามคืน 

3. ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลับคืนมา ในกรณีท่ีได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะด าเนินการโดยน าแบบสอบถามชุดใหม่ให้กับกลุ่มตัวอย่างใหม่จนครบจ านวน 365 ชุด เพ่ือ
เตรียมการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาในคร้ังนี้ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการส ารวจ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาน าข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติตามส่วนการศึกษาดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงิน
ได้ต่อเดือน และอาชีพ โดยสถิติท่ีใช้ได้แก่ ตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
  ส่วนท่ี 2 สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยข้อมูลในส่วนนี้จะใช้สถิติ
ตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
  ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับปัญหาความรู้ความเข้าใจ การรับบริการในการย่ืนแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล 
  การแปลความหมายของข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์การแปลความหมายซ่ึง
ดัดแปลงมาจากมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยก าหนดค่าคะแนนดังนี้ 
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ระดับ มากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน 
ระดับ มาก ให้ 4 คะแนน 
ระดับ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
ระดับ น้อย ให้ 2 คะแนน 
ระดับ น้อยท่ีสุด ให้ 1 คะแนน 

  เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้   
คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แปลความว่า มีผลมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 แปลความว่า มีผลมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 แปลความว่า มีผลปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 แปลความว่า มีผลน้อย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 แปลความว่า มีผลน้อยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 365 ราย ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าเพศชาย  
เพศหญิง ร้อยละ 60.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.7 
 ระดับอายุ ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 25.2อายุ 51 – 
60 ปี ร้อยละ 18.9 
 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 93.4 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ปวช. ร้อยละ 6.6 
 ระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
ร้อยละ 45.2 และ รายได้ 20,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 1.1 
 อาชีพเป็นรับจ้าง/ ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 
35.9 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.1 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าฟังค าบรรยายหรืออบรมด้านกฎหมายภา ษี  
ร้อยละ 97.8 และเคยเข้าฟังค าบรรยาย หรืออบรมด้านกฎหมายภาษี ร้อยละ 2.2 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยการศึกษาหรืออ่านค าแนะน าการกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 97.8 และเคยการศึกษาหรืออ่านค าแนะน าการกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสี ยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 2.2 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบก าหนดเวลาย่ืนแบบเพ่ือย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ร้อยละ 97.8 
และไม่ทราบก าหนดเวลาย่ืนแบบเพ่ือย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 2.2 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ย่ืนแบบโดยมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 99.2 และย่ืนแบบโดยมี
สถานะเป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ร้อยละ 0.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองร้อยละ 99.2 และ
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนย่ืนแทน ร้อยละ 0.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปย่ืนแบบ ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาอ่ืน ในจังหวัดก าแพงเพชร ร้อยละ 
84.4 รองลงมาย่ืนแบบ ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองก าแพงเพชร ร้อยละ  14.0 และจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามน้อยท่ีสุดย่ืนทางธนาคาร ร้อยละ 1.6 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาความรู้ความเข้าใจ การรับบริการ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้านการวิเคราะห์และการจ าแนก
ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การจ้างงาน และ การรับเหมา รองลงมา ได้แก่ วิชาชีพอิสระ ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ หน้าท่ีหรือต าแหน่งงาน และดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร 
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 ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านค่าใ ช้จ่าย ค่าลดหย่อน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้าน
ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่ เบ้ียประกันชีวิต และเล้ียงดูบุพการี รองลงมาได้แก่การหักค่าใช้จ่ายคู่สมรส บุตรและค่าการศึกษาของ
บุตร ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ส่วนตัวในฐานะผู้มีเงินได้ ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย และเงินสมทบ
ประกันสังคม 
 ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตราการช าระภาษี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตรา
ภาษีการค านวณภาษีข้ันต่ า ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย การขอผ่อน การขอคืนภาษี การปรับ ในภาพรวมของด้านนี้คือ 
มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การค านวณเงินค่าภาษีท่ีต้อง (ขอคืน) 
รองลงมาได้แก่การขอผ่อนกรณีไม่มีเงินพอช าระภาษีและค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 
 ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี 
เจ้าหน้าท่ี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ 
ระยะทางไกล รองลงมาจ านวนเจ้าพนักงานไม่เพียงพอต้องเสียภาษี ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ สถานท่ีรับย่ืน
คับแคบไม่สะดวก 

ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
การรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รองลงมาได้แก่ ใช้อินเทอร์เน็ต 
ไม่เป็น ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ รับช าระเงิน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดก าแพงเพชร ท าให้ทราบว่าโดยภาพรวมของปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดับมากและ
แยกพิจารณาแต่ละปัญหาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการค านวณภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดา ด้านการวิเคราะห์และ การ
จ าแนกประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การจ้างงาน และ การรับเหมา รองลงมา ได้แก่ วิชาชีพอิสระ ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ หน้าท่ีหรือต าแหน่งงานและดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งก าไร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยปรมัตถ์ อินดี (2550, บทคัดย่อ) ในเร่ืองสภาพและปัญหาการช าระภาษีอากรของประชาชนแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลในเขตอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ประชาชนขาดความสนใจ
ในการช าระภาษี และด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีอากร ปัญหาคือ ประชาชนไม่ทราบและไม่เข้าใจ
รายละเอียดภาษีท่ีตนช าระ 

2. ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจ
ด้านค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ เ บ้ียประกันชีวิต และเล้ียงดูบุพการี รองลงมาได้แก่การหักค่าใช้จ่ายคู่สมรส บุตรและค่า
การศึกษาของบุตร ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ส่วนตัวในฐานะผู้มีเงินได้ ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย และ
เงินสมทบประกันสังคม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของสายสมร สังข์เมฆ (2553, บทคัดย่อ) ในเร่ืองความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต คือ ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ียังมีความรู้ความเข้าใจน้อย เช่น ผู้ท่ีมี วุฒิการศึกษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการหรือค้าขาย โดยการเผยแพร่ความรู้หลากหลายรูปแบบ 

3. ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้านอัตราการช าระภาษี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้ความเข้าใจด้าน
อัตราภาษีการค านวณภาษีข้ันต่ า ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย การขอผ่อน การขอคืนภาษี การปรับ ในภาพรวมของ
ด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การค านวณเงินค่าภาษีท่ีต้อง
ขอคืน รองลงมาได้แก่การขอผ่อนกรณีไม่มีเงินพอช าระภาษีและค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ไ ด้แก่ ภาษีเงินไ ด้ หัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราภรณ์ ธนารุณ (2545, 
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บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดเชียงราย คือ การ
จัดเก็บภาษีอากร ควรให้มีการปรับปรุงให้มีการหักภาษีเงินไ ด้ ณ ท่ีจ่ายให้ครอบคลุมทุกลักษณะกิจการและ ทุก
ประเภทเงินได้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ให้มากและเพ่ิมช่องทางอ านวย
ความสะดวกให้ช าระภาษีให้มากข้ึน 

4. ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี เจ้าพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการรับบริการด้านสถานท่ี 
เจ้าหน้าท่ี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไ ด้แ ก่  
ระยะทางไกล รองลงมาจ านวนเจ้าพนักงานไม่เพียงพอต้องเสียภาษี ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ สถานท่ีรับย่ืน
คับแคบไม่สะดวก ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ ซุ้นสุวรรณ (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางแก้ไข
ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ ผู้ช าระภาษียัง
ขาดความตระหนักในหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีต้องเสียภาษี อุปกรณ์เคร่ืองมือและการจัดเก็บข้อมูลล้าสมัยไม่เหมาะกับ
ปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไม่ท่ัวถึง ผู้เสียภาษีไม่รับทราบ 

4. ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ผลการศึกษา พบว่า 
ปัญหาการรับบริการด้านย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ในภาพรวมของด้านนี้คือ มีปัญหาระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  รองลงมาได้แก่ ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่เป็น ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ รับช าระเงิน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา 
หิรัญเรือง (2555, บทคัดย่อ) ในเร่ือง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เน้นให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ 
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และคู่มือการปฏิบัติงาน ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดวางระบบข้อมูล
ฐานภาษีและระบบบัญชีทรัพย์สิน และจัดท าคู่มือท่ีรวบรวมระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานจัดเก็บภาษี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ดังนี้ 

1. ความรู้เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วยเงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่าย หักค่า
ลดหย่อน เท่ากับเงินได้สุทธิ แล้วน าเงินได้สุทธิไปค านวณการเสียภาษีตามอัตราภาษีท่ีกฏหมายก าหนด เพราะฉะนั้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงเป็นภาษีท่ีทุกคนต้องเสียเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ข้ันต่ าในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีมากข้ึนเจ้าหน้าท่ีสรรพากรควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการเสียภาษีมาก
ข้ึน เช่น การอบรม การบรรยายท่ีเก่ียวข้องกับการเสียภาษี เพราะประชาชนส่วนใหญ่ถึงมีความรู้มากในการเสียภาษี 
โดยเข้าถึงหมู่บ้าน ต าบลต่างๆ ในจังหวัด เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเสียภาษีเพ่ือประเทศชาติ 
จะได้มีเงินทุนส ารองในการพัฒนาประเทศต่อไป 

2. การให้บริการย่ืนแบบทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี ผู้เสียภาษีต้องการย่ืนแบบทาง
อินเทอร์เน็ตโดยมีเจ้าหนี้ท่ีอบรมในการย่ืนหรือเผยแพร่ข้อมูลในการย่ืนทางอินเทอร์เน็ตและข้ันตอนการช าระภาษี
ให้กับชุมชม หมู่บ้าน ให้มีความเข้าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองภาษีอ่ืน เพ่ือให้ชุมชนได้มีความรู้ท้ังวิธีการช าระภาษีระบบการ

จัดเก็บภาษี และตระหนักในการเสียภาษีมากข้ึน เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
2. ควรศึกษาปัญหาการเสียภาษีเงินไ ด้บุคคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีต่างกันเพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไ ด้จาก

การศึกษาน ามาพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 ค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) 
เป็นดัชนีเ ชิงคล่ืนพ้ืนฐานด้านรีโมทเซนซิงท่ีถูกน ามาใ ช้งานอย่างแพร่หลายและหลากหลาย การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่า NDVI จากข้อมูลโมดิส หลายช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2556-2559 พ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่น้ า
ปิง จังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ่และมีปัญหาด้านภัยแล้ง มีข้ันตอนโดยการรวบรวมข้อมูล 
NDVI ผสม 16 วัน จากอัลกอริทึม MOD13A1 จากนั้นแปลงเป็นข้อมูลรายเดือน เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาของข้อมูลดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีค่าเฉล่ีย NDVI ปี พ.ศ. 
2556-2559 เท่ากับ 0.57 0.59 0.56 และ 0.54 ตามล าดับ และมีค่าเฉล่ีย 4 ปีเท่ากับ 0.56 เดือนสิงหาคม กันยายน 
และพฤศจิกายน เป็นช่วงท่ีมีค่า NDVI สูง (0.70 0.69 และ 0.67) ส่วนเดือนเมษายน มีนาคม และกุมภาพันธ์ เป็น
ช่วงท่ีมีค่า NDVI ต่ า (0.43 0.44 และ 0.46) เมื่อเปรียบเทียบ 4 ปี พบว่า ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีมีภาพรวมค่า NDVI 
ต่ ากว่าปีอ่ืนๆ แผนท่ีการกระจายตัวของค่า NDVI สามารถแสดงความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรมเบ้ืองต้นได้ การศึกษา
นี้จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูล NDVI ในการศึกษาด้านภัยแล้งร่วมกับค่าอ่ืนๆ ดังเช่น ค่าอุณหภูมิพ้ืนผิว (Land 
surface temperature: LST) ดัชนีผลต่างแหล่งน้ า (Normalized Difference Water Index: NDWI) ดัชนีผลต่าง
ความแห้งแล้ง (Normalized Difference Drought Index: NDDI) และดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (Enhance 
Vegetation Index: EVI) เป็นต้น 
ค าส าคัญ: แล้ง / โมดิส / ดัชนีพืชพรรณ / รีโมทเซนซิง 
 

Abstract 
 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is a basic spectral index from Remote Sensing 
that it has been widely used and diversified. This study is purpose to study the multi-temporal of MODIS 
NDVI in 2013-2016, the east side of Ping River, Kamphaeng Phet province, where large agricultural areas 
and drought problems. The research methodology is consisting of collect 16 days composite of NDVI 
from MOD13A1 algorithm, convert to monthly data, and comparative of the temporal data. The study 
found that the averages of NDVI on agricultural areas in 2013-2019 are 0.57, 0.59, 0.56 and 0.54, 
respectively. The average of four year equal 0.56. The high of NDVI values found in August, September, 
and November (0.70, 0.69, and 0.67), whereas the low values found in April, March, and February (0.43, 
0.44, and 0.46). Comparative of four year found that the lowest NDVI values trend occurred in 2016. 
The distribution map of NDVI values can show initial agricultural drought. This study will lead to apply 
of NDVI data in drought studies along with other values such as Land surface temperature (LST), 
Normalized Difference Water Index (NDWI), Normalized Difference Drought Index (NDDI), and Enhance 
Vegetation Index (EVI). 
Keywords: drought / MODIS / vegetation index / Remote Sensing 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โ ม ดิส  (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer: MODIS) เ ป็ น ตัว บัน ทึก ท่ี ติด ต้ังบน
ดาวเทียม TERRA และ AQUA ตัวอุปกรณ์แบ่งการตรวจจับข้อมูลช่วงคล่ืนออกเป็น 36 แบนด์ (spectral range 
หรือ band) ครอบคลุมช่วงความยาวคล่ืนต้ังแต่ 0.4 µm ถึง 14.4 µm และมีหลายความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี (spatial 
resolution) โดยมี 2 แบนด์ท่ีมีความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี 250 เมตร 5 แบนด์ มีความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี 500 เมตร และ
ท่ีเหลืออีก 29 แบนด์ มีความละเอียดเชิง พ้ืนท่ี 1 กิโลเมตร มีความละเอียดของการบันทึกซ้ า (revisiting time) 
เท่ากับ 1-2 วัน (NASA, 2017) ถึงแม้ MODIS จะมีรายละเอียดเชิงพ้ืนท่ีหยาบ (coarse spatial resolution) แต่ก็มี
ความสามารถในการให้ข้อมูลแบบใกล้เวลาจริง (near real time) และมีประสิทธิภาพของการใช้งานท่ีหลากหลาย 
ท้ังการศึกษาปรากฏการณ์ภาคพ้ืนดิน การศึกษาอุณหภูมิพ้ืนผิว และอุณหภูมิเมฆ การศึกษาบรรยากาศ และ
การศึกษาด้านอุทกศาสตร์ เหมาะส าหรับการตรวจจับการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ท้ัง
ในระยะส้ันและระยะยาว ท้ังเพ่ือการบริหารจัดการ และการเฝ้าระวังและเตือนภัย เช่น การศึกษาการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน (Land use and Land cover change) การศึกษาด้านอุณหภูมิ การศึกษา
ด้านไฟป่า การศึกษาด้านภัยแล้งและความแห้งแล้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอัลกอริทึมต่างๆ ท่ีให้บริการข้อมูลพร้อม
ใช้ในการจัดการเชิงพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย เช่น อัลกอริทึม MOD11 Land-Surface Temperature อัลกอริทึม MOD12 
Land cover product/LULC อัลกอริทึม MOD13 Vegetation Index อัลกอริทึม MOD14 MODIS fire product 
หรือ MODIS Hotspot / MODIS burned area product อัลกอริทึม MOD16 evapotranspiration data set 
และอัลกอริทึม MOD20 Land-Surface Temperature and emissivity เป็นต้น (สุภาสพงษ์ รู้ท านอง , 2558; 
NASA, 2017) 
 อัลกอริทึม MOD13 Vegetation Index เป็นอัลกอริทึมของโมดิสท่ีใช้ในการศึกษาค่าดัชนีพืชพรรณ 
(MODIS Vegetation Index) โดยมีค่าดัชนีช้ีวัดส าคัญสองตัว คือ ค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ 
(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) และค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (Enhanced Vegetation 
Index: EVI) (Didan et al., 2015) ค่า NDVI เป็นดัชนีท่ีถูกใช้อย่างแพร่หลาย บนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างค่า
สะท้อนของพืชพรรณจากข้อมูลรีโมทเซนซิงในช่วงคล่ืนอินฟาเรดใกล้ (near infrared: NIR) และช่วงคล่ืนสีแดง 
(red) โดยมีสมการ NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red) เมื่อ NIR และ Red เป็นค่าการสะท้อนในช่วงคล่ืน NIR 
และ Red ตามล าดับ ค่า NDVI จะมีค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง +1 โดยบริเวณท่ีค่าของ NDVI มีค่าน้อยกว่า 0 หรือมีค่าเข้า
ใกล้ -1 จะเป็นการแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นน้ า ในบริเวณท่ีค่าของ NDVI มีค่าเข้าใกล้ 0 จะเป็นการแสดงถึงพ้ืนท่ีท่ีมีพืช
พรรณสีเขียวน้อยหรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และถ้าค่าของ NDVI มีค่าเข้าใกล้ +1 จะเป็นการ แสดง
ถึงพ้ืนท่ีท่ีมีพืชพรรณปกคลุมอยู่มาก ท้ังนี้ค่า NDVI มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้ศึกษาการกระจายตัวของ พืช
พรรณและความหนาแน่นของพืชปกคลุมดิน ใ ช้จ าแนกประเภทของพืชพรรณ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงตาม
ช่วงเวลาของปริมาณพืชพรรณ ใช้ศึกษาสภาวะความแห้งแล้ง และความสมบูรณ์ของพืชพรรณ และใช้ในการค านวณ
ค่ามวลชีวภาพสัมพันธ์ (Relative Biomass) (Didan et al., 2015; Rouse et al. 1974; Tucker, 1979; Tucker 
& Choudhury, 1987) 
 จึงเป็นท่ีมาของการศึกษานี้ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์ค่า NDVI จากข้อมูลโมดิส ปี พ.ศ. 2556-2559 ใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือประเมินความแห้งแล้งเชิงพ้ืนท่ีเบ้ืองต้น 
ท้ังนี้ การศึกษาในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย เร่ือง “สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือการจัดการน้ าท่วมและน้ าแล้งพ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร” ซ่ึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์พ้ืนท่ี
เส่ียงน้ าท่วมและเส่ียงแล้ง โดยใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เ พ่ือสร้างสารสนเทศและ องค์
ความรู้อันเป็นประโยชน์ ในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ าท่วมและน้ าแล้งในบริเวณพ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออก
ของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาค่า NDVI หลายช่วงเวลา จากข้อมูลโมดิส ปี พ.ศ. 2556-2559 ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร 
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ขอบเขตการวิจัย 
 พ้ืนท่ีศึกษา  

พ้ืนท่ีศึกษา คือ ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหามากด้านน้ าท่วม
และน้ าแล้ง ครอบคลุมจ านวนอ าเภอท้ังหมด 568 หมู่บ้าน 8 อ าเภอ 44 ต าบล มีเนื้อท่ีรวม 3,459 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,161,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.65 ของท้ังจังหวัด ประกอบด้วย อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ไทรงาม คลองขลุง 
ขาณุวรลักษบุรี พรานกระต่าย ลานกระบือ ทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี (ภาพท่ี 1) สภาพพ้ืนท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นท่ี
ราบ อยู่ในช่วงระดับความสูงต้ังแต่ 32 ถึง 573 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) และมีพ้ืนท่ี
ภูเขาเพียงเล็กน้อยทางตอนบนของพ้ืนท่ีศึกษาในเขตต าบลพรานกระต่าย ต าบลท่าไม้ และต าบลวังควง การใช้
ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ร้อยละ 81.68) โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว อ้อย และมัน
ส าปะหลัง มีพ้ืนท่ีป่าไม้ร้อยละ 9.37 พ้ืนท่ีชุมชนและท่ีอยู่อาศัยร้อยละ 5.48 พ้ืนท่ีแหล่งน้ าร้อยละ 1.98 และพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ร้อยละ 1.49 เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย (ร้อยละ 49.07) กระจายอยู่โดยท่ัวไปของพ้ืนท่ี แผนท่ีพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินแสดงได้ดังภาพท่ี 2 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูล MODIS NDVI จากอัลกอริทึม MOD13A1 จากนั้น

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉล่ีย NDVI รายเดือน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง  จังหวัด
ก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2556-2559 พร้อมจัดท าแผนท่ีการกระจายตัวของค่า NDVI รายเดือน เพ่ือเผยแพร่ 

 
 

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษา ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร 
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ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ประมวลผล ดังนี้ 
1) ชุดคอมพิวเตอร์  
2) โปรแกรม QGIS ซ่ึงเป็นฟรีแวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา  
1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ MODIS NDVI จากอัลกอริทึม MOD13A1 เป็นข้อมูลราสเตอร์ (raster) ผสม 

16 วัน มีความละเอียดเชิงพ้ืนท่ีเท่ากับ 500 เมตร จาก NASA, USGS (2016) มีค่าสเกลปัจจัย ( scale factor) 
เท่ากับ 0.0001 จัดเก็บข้อมูลในช่วง 16 บิท และมีค่าประจ าพิกเซลอยู่ในช่วง -2,000 ถึง 10,000 ครอบคลุมพ้ืนท่ี
และช่วงเวลาท่ีศึกษา 
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2) ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง และข้อมูลการใช้ประโยชน์
ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน เป็นข้อมูล Shapefile มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมพัฒนาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2556 

การด าเนินการวิจัย 
1) ดาวน์โหลดข้อมูล NDVI จากฐานข้อมูลของ NASA เว็บไซต์ https://earthexplorer. usgs.gov/ 

เป็นข้อมูล NDVI ผสม 16 วัน (NASA, USGS, 2016) 
2) น าเข้าข้อมูลยังโปรแกรม QGIS พร้อมแปลงค่าพิกัดของข้อมูล NDVI ให้อยู่ในระบบ WGS84 

UTM 47 North 
3) รวมและวิเคราะห์ข้อมูลผสม 16 วัน NDVI เพ่ือสร้างเป็นข้อมูลรายเดือน  
4) แปลงค่า NDVI ให้เป็นค่าจริง โดยใช้ค่าประจ าพิกเซล (pixel) คูณด้วยค่าสเกลปัจจัย คือ 0.0001 
5) เลือกค่า NDVI เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีรูปแบบการใช้ท่ีดินแบบเกษตรกรรม 
6) วิเคราะห์ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ NDVI รายเดือน พร้อม

จัดท าเป็นแผนท่ีการกระจายตัวของค่า NDVI เพ่ือการเผยแพร่ 
7) บันทึกและสรุปผลการศึกษา 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาค่า NDVI พบว่า ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร มีค่าเฉล่ีย 
NDVI ปี พ.ศ. 2556-2559 เท่ากับ 0.57 0.59 0.56 และ 0.54 ตามล าดับ และมีค่าเฉล่ีย 4 ปีเท่ากับ 0.56 โดย
ค่าสถิติและกราฟค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย ในเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี พ.ศ. 2556-2559 แสดงได้ดังภาพ
ท่ี 3-6 เมื่อใช้ข้อมูลค่าเฉล่ียรายเดือนของท้ัง 4 ปี มาวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มเดือนท่ีมีค่า NDVI สูง ได้แก่ เดือนสิงหาคม 
กันยายน พฤศจิกายน ตุลาคม และกรกฎาคม ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.70 0.69 0.67 0.67 และ 0.63 ตามล าดับ กลุ่มเดือน
ท่ีมีค่า NDVI ปานกลาง ได้แก่ เดือนธันวาคม มิถุนายน และมกราคม มีค่าเท่ากับ 0.57 0.52 และ 0.50 และกลุ่ม
เดือนท่ีมีค่า NDVI ต่ า ได้แก่ เดือนพฤษภาคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน มีค่าเท่ากับ 0.48 0.46 0.44 และ 
0.43 ตามล าดับ (ภาพท่ี 7) 
 เมื่อเปรียบเทียบท้ัง 4 ปี พบว่า ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีมีภาพรวมค่า NDVI ต่ ากว่าปีอ่ืนๆ การแสดงค่าต่ าสุด 
เฉล่ีย ปานกลาง ของเดือนท่ีมีค่า NDVI ต่ าสุด (เดือนเมษายน) และเดือนท่ีมีค่า NDVI สูงสุด (เดือนสิงหาคม) พบว่า 
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2559 เป็นช่วงท่ีมีค่าต่ าสุด และค่าเฉล่ียของค่า NDVI น้อยกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ (ภาพท่ี 8) โดย
แผนท่ีการกระจายตัวและการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาของค่า NDVI แสดงตัวอย่างเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 และปี 
พ.ศ. 2559 โดยใช้ค่าช่วงห่างของค่าข้อมูลเท่ากับ 0.2 แสดงได้ดังภาพท่ี 9-10 
 

 
ภาพท่ี 3 ค่า NDVI รายเดือน ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี 4 ค่า NDVI รายเดือน ปี พ.ศ. 2557 

 

 
ภาพท่ี 5 ค่า NDVI รายเดือน ปี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 6 ค่า NDVI รายเดือน ปี พ.ศ. 2559 

 

 
ภาพท่ี 7 ค่าเฉล่ีย NDVI รายเดือน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2556-2559 และค่าเฉล่ียรวม 4 ปี 
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ภาพท่ี 8 ค่า NDVI ปี พ.ศ. 2556-2559 ในช่วงเดือนท่ีมีค่า NDVI ต่ าสุดและสูงสุด 
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ภาพท่ี 9 การเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาของค่า NDVI ปี พ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี 10 การเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาของค่า NDVI ปี พ.ศ. 2559 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย NDVI รายเดือน พบว่า ช่วงเดือนท่ีมีค่า NDVI ต่ าสุด คือ เดือนมีนาคม-เมษายน 
และช่วงเดือนท่ีมีค่า NDVI สูงสุด คือ เดือนสิงหาคม-กันยายน และปี พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีมีภาพรวมของค่า NDVI ต่ า
กว่าปีอ่ืนๆ ซ่ึงค่า NDVI สามารถแสดงการถูกปกคลุมของพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได้ดี และการแสดงภาพรายเดือน
สามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหากจะใช้เฉพาะค่า NDVI ในการประเมิน
ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม อาจมีข้อจ ากัดหลายประการในการบ่งช้ี เช่น การเปล่ียนแปลงช่วงเวลาการปลูกพืช
ของเกษตรกร หรือการท่ีดัชนีไม่ได้บ่งช้ีความแห้งแล้งโดยตรง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องมากข้ึนควรใช้ ปัจจัย  
อ่ืนๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือประเมินความแห้งแล้งร่วมด้วย ดังเช่น การศึกษาของ Sawaid Abbas et al. 
(2014) ท่ีได้ใช้ค่า NDVI และค่าอุณหภูมิพ้ืนผิว (Land surface temperature: LST) ในการประเมินความแห้งแล้ง
ในยูนาน (Yunnan) ประเทศจีน โดยใช้ค่าดังกล่าวสร้างเป็นค่าดัชนี NVSWI (Normalized Vegetation Supply 
Water Index) เพ่ือวิเคราะห์ดัชนีความแห้งแล้ง (Drought Index) แล้วพบว่า การประเมินความแห้งแล้งท่ีใช้ข้อมูล
พืชพรรณและอุณหภูมิดังกล่าวให้ผลสอดคล้องกับสถานการณ์การกระจายตัวของปริมาณน้ าฝนจากข้อมูลดาวเที ยม 
TRMM (TRMM Rainfall Data) ซ่ึงดัชนีนี้สามารถใช้ในการประเมินความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรมหรือสภาวะความ
แห้งแล้งทางการเกษตรได้ดี การศึกษาของ Jie Zhang et al. (2016) ท่ีใช้ค่าการคายระเหย (evapotranspiration: 
ET) และค่าศักยภาพการคายระเหย (potential evapotranspiration: PET) จากอัลกอริทึม MOD16 ET/PET และ
ค่า NDVI จากอัลกอริทึม MOD13 มาสร้างเป็นดัชนีความรุนแรงของความแห้งแล้ง (Drought Severity Index) 
และพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลท่ีเหมาะสมในการแสดงความแห้งแล้งเชิงพ้ืนท่ีระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้การใช้ช่วงคล่ืนท่ีหลากหลายในการตรวจจับความแห้งแล้งยัง เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีเ หมาะสมในการน ามา
ประเมินความแห้งแล้งเชิงพ้ืนท่ี ดังเช่น การศึกษาของ Yingxin Gu et al. (2007) ท่ีได้ท าการประเมินความแห้งแล้ง
ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้ค่าดัชนี NDVI และดัชนีผลต่างแหล่งน้ า (Normalized Difference Water Index: NDWI) 
ท่ีสร้างจากช่วงคล่ืน NIR Red และ SWIR ในการสร้างค่าดัชนีผลต่างความแห้งแล้ง (Normalized Difference 
Drought Index: NDDI) โดยท่ี NDDI = (NDVI - NDWI) / (NDVI + NDWI)) พบว่าในช่วงแล้งค่า NDVI และ NDWI 
จะมีค่าลดต่ าลงมากกว่าช่วงปรกติ และการใช้ค่าดัชนี NDDI ในการตรวจสอบความแห้งแล้งให้ผลดีกว่าการใช้ NDVI 
หรือ NDWI เพียงค่าใดค่าหนึ่ง ท้ังนี้ การใช้ค่าปริมาณน้ าฝน ค่าอุณหภูมิ ความช้ืน คุณภาพของดิน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง โดยอาจใช้ได้ท้ังเทคนิคด้านรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ก็เป็น อีก
วิธีการหนึ่งของการประเมินความแห้งแล้ง ดังเช่น การศึกษาของสุภาสพงษ์ รู้ท านอง (2560) ท่ีได้ประเมินพ้ืนท่ีเส่ียง
แล้งในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าคลองสวนหมากโดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ใช้ตัวเกณฑ์ (criteria) 7 ตัว ท่ีสอดคล้องกับการ
เกิดความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีวิเคราะห์ ไ ด้แก่ ปริมาณน้ าฝนในช่วงแล้ง ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายปี ระยะห่างจาก
ทรัพยากรน้ า ค่าดัชนี NDDI เนื้อดิน การใ ช้ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน และอุณหภูมิเฉล่ียรายปี ซ่ึงผล
การศึกษาน าไปสู่การจัดท าเป็นแผนท่ีและข้อมูลเชิง พ้ืนท่ีเ พ่ือการวางแผนจัดการความแห้งแล้งของชุมชนใน พ้ืนท่ี
เส่ียง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการศึกษา NDVI สามารถน าไปใช้ในการประเมินความแห้งแล้งเบ้ืองต้นของพ้ืนท่ีได้ 
2. ผลการศึกษา NDVI สามารถน าไปใช้ในการเตือนภัย เฝ้าระวัง และวางแผนบริหารจัดการเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการภัยแล้งได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการน าเอาปัจจัย ค่าดัชนี หรือตัวช้ีวัดอ่ืนๆ มาใช้ร่วมกับค่าดัชนี NDVI เพ่ือประเมินความ
แห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม ดังเช่น ค่า LST ค่า EP ค่า PET ดัชนี NDDI ดัชนี NDWI และดัชนี NVSWI เป็นต้น 

2. ควรมีการวิเคราะห์ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลท่ีได้ โดยจังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นจังหวัดท่ีมีแม่น้ าปิงไหลผ่านกลางจังหวัด โดยฝ่ังตะวันออกจะเป็นท่ีราบ และเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรหลัก ส่วนฝ่ัง
ตะวันตกจะมีท้ังบริเวณท่ีเป็นท่ีราบและเป็นเขตภูเขา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพ่ือออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรั กษ์
วัฒนธรรมของนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทนปราชญ์
ชาวบ้านในข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 1) ด้านประวัติความเป็นมา 2) ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 3) ด้านอาหาร 4) ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 5) ด้านศาสนสถาน 6) ด้านวิธีชีวิต ท่ีจะมาท าการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมซ่ึงควรออกแบบให้เหมาะสมมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและส่ือได้ถึงความ
เป็นจังหวัดก าแพงเพชรซ่ึงจะเป็นสีท่ีมาจากธรรมชาติ ซ่ึงจ ะมีขนาดกะทัดรัด โดยการน าเสนอเป็นเล่มส่ือ
ประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่ง เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขนาดคร่ึงกระดาษ A4 (A5) จัดพิมพ์ 4 สี ทุกหน้า 
ประกอบด้วยข้อมูลท่ีส าคัญเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในต าบลนครชุม ประกอบไปด้วย ด้านประวัติ ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียว ด้านอาหาร ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนสถาน และด้านวิถีชีวิตตามล าดับ จากการออกแบบและ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิก พบว่า การจัดเรียงองค์ประกอบของภาพ
ให้มีความเหมาะสม มีความส าคัญต่อการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ ซ่ึงเรียงล าดับของรูปภาพ ขนาดของรูปภาพ
จะต้องสอดคล้องกับความส าคัญของภาพและเนื้อหาและควรใส่ท่ีอยู่ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงจะท าให้
นักท่องเท่ียวสามารถรู้ข้อมูลและท่ีต้ังปัจจุบัน รวมถึงการออกแบบหน้าปกให้มีความโดดเด่น และดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ซ่ึงมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของต าบลนครชุม 
ค าส าคัญ: ส่ือประชาสัมพันธ์ / การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ / นครชุม 
 

Abstract 
Research, design, media relations, to promote cultural tourism district of Nakhon Chum 

The objective of this study was to design a publicity tour to promote the conservation culture. 
Junction City's offense. The research was conducted by interviewing a representative process 
research scholars. In order to obtain information to design promotional materials for the promotion 
of cultural tourism. This should be designed to be as unique as Thailand and the media, which is 
an offense. It is the color of nature. This compact the presentation of a book on media relations 
to promote cultural half size paper A4 (A5) 4-color printing on every page contains information that 
is important. Promote tourism in Nakhon Chum district includes the history, attractions and cuisine. 
Cultural and religious aspects of life, respectively. The design and layout by and highly qualified 
specialists, graphic designers found a sort of visual element to have. Proper design is critical to the 
media. This sort of image size. Images must be in line with the importance of visual content and 
should enter the address of the attractions. Where visitors can learn to make and present location. 
The design includes a cover. Stand out and attract tourists.  This is crucial to the promotion of 
tourism information. Cultural district of the city of Junction. 
Keywords: public relations materials / cultural tourism / Nakornchum 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  นครชุมเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่โบราณได้แก่ โบราณสถาน วรรณกรรมศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี 
ตลอดจนถึงการด าเนินชีวิตและ คุณค่าทางประเพณีต่างๆอันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินท่ีสืบทอดต่อ
กันมา ต าบลนครชุมแต่เดิมเป็นอาณาจักรนครชุม เมืองใหญ่แห่ง แม่น้ าปิง มีการสันนิษฐานว่าสถาปนาข้ึนในราว
พุทธศักราช 1700 รุ่งเรืองมาจนราว พุทธศักราช 2000 เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะ เมืองนครชุมจึงกลายเป็นเมืองร้าง 
ประชาชนจึงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ทางฝ่ังตะวันออกคือเมืองก าแพงเพชรในปัจจุบัน นครชุมได้รับ การฟ้ืนฟูอีกคร้ัง
หนึ่งในสมัยท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เสด็จมาท่ีเมืองก าแพงเพชรและค้นพบจารึกนครชุมท าให้ค้นหา 
เมืองนครชุมพบจึงได้ฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ โดยมีวัดพระบรมธาตุนครชุมเป็นศูนย์กลางเมือง (ไปด้วยกัน.คอม , ม.ป.ป.)  
นครชุมมีประชาชนหลายภูมิภาคเข้ามาอาศัยอยู่โดยส่วยใหญ่จะเป็นคนท่ีอพยพมากจากลาวจากเวียงจันทร์ คนใน
ชุมชนอยู่กันแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย การคมนาคมภายในชุมชนจะมีท้ังทาง
รถและทางเรือ เนื่องจากเมืองนครชุมเป็นชุมชนติดริมฝ่ังแม่น้ า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคลองสวนหมาก ในช่วงท่ี
ไม่ใช่ฤดูการท างานคนในชุมชนก็จะมารวมตัวกันร้องร าท าเพลง (ล าพู ทองธรรมชาติ และแสวง ครุตรอด, 2559, 
ธันวาคม 20) แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งท่ีเกิดโรคระบาดข้ึน คนในชุมชนล้มตายกันเป็นจ านวนมากด้วยโรคอหิวาตกโรค ผู้คนท่ี
รอดชีวิตจึงอพยพและย้ายถ่ินฐานไปอยู่ทางวัดพิกุล จนกระท้ังเวลาผ่านไปนครชุมกลายเป็นเมืองร้างอยู่ช่วงหนึ่ง  
จากนั้นเมื่อโรคอหิวาตกโรคเร่ิมหายไปผู้คนจึงกลับมาอาศัยอยู่เช่นเดิม (สนาม ฮ้ิเกษม , 2559, ธันวาคม 20) 

ตลาดย้อนยุคนครชุมเร่ิมข้ึนจากชาวบ้านท่ีน าของมาวางขายบริเวณหน้าบ้านของตนเองและเร่ิมเพ่ิมข้ึนจน
กลายเป็นตลาด นับต้ังแต่นั้นมาก็เป็นตลาดนครชุมเร่ือยมา จนกลายมาเป็นตลาดย้อนยุคนครชุม (เชิด นุ่มพรม , 
2559, ธันวาคม 20) ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของชาวเทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยจ าลองบรรยากาศตลาดแบบย้อนยุคภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วย ชุดไทยน าอาหารท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือ ร่วมสมัยวางจ าหน่ายรวมถึง ศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือ
ใบตองหรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการ แต่งกายพ้ืนบ้าน หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างส านึกในการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน พร้อมท้ังสร้างแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกใ ห้แก่เยาวชนรุ่นลูกๆ หลานๆ ได้สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมต่อๆ กันไปโดยการน าร่องท่ีเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล
ต าบลนครชุมการสร้างบรรยากาศเสมือนจริงโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานสามารถนั่ง
รับประทานอาหาร แบบด้ังเดิมซ่ึงมีการนั่ง รับประทานอาหาร โบราณท่ีหาทานได้ยาก มีการละเล่นพ้ืนบ้านประกวด
แข่งขันท าอาหารเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองล้ิมชิมรสกับอาหารบรรยากาศสานศิลป์ดนตรีไทย มีการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งการวาดภาพระบายสี ตลอดจนการบรรเลงเคร่ืองสายหรือบรรเลงดนตรีไทยสร้ าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การน าภาพยนตร์ย้อยยุคมาฉายท าใ ห้
เห็นถึงการต้ังใจพัฒนาตลาดย้อนยุคของเทศบาลนครชุมจุดประกายให้เกิดความต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นงานของชุมชน
สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีข้ึน สามารถก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (ไป
ด้วยกัน.คอม, ม.ป.ป.) 

จากท่ีมาและความส าคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของตลาดย้อนยุคนครชุม 
จึงได้จัดท าวิจัยการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชรข้ึน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุมกันมาก
ข้ึน และให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของเมืองนครชุมกันมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนท่ีอยู่ในและ
นอกชุมชนได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง และเข้าใจง่าย ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวท่ีมาเท่ียวนครชุมและตลาดย้อนยุค
เป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดีเก่ียวกับข้อมูลของนครชุมและตลาดย้อนยุค เนื่องจากมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวส่วนมากจะมาซ้ือสินค้า และรับประทานอาหารแล้วก็เดินทางกลับ แต่ยังไม่ได้เข้าถึงในส่วน
ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงในส่วนของนครชุมและตลาดย้อนยุคนครชุมนั้น ยังคงมีเร่ืองราว และ
ประวัติความเป็นมาต่างๆ ท่ีส าคัญ และควรค่าแก่การรับรู้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เ พ่ือออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่ง เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร  
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ขอบเขตของการวิจัย 

ในการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ตามวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการสัมภาษณ์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือออกแบบส่ือประชาสัมพัน ธ์เ พ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 

ประชากร ได้แก่ คนในชุมชนนครชุม ต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 10 คน อยู่ระหว่าง
ช่วงวัย 50 – 80 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง ไ ด้แก่ ตัวแทนปราชญ์และผู้ท่ีมีความ รู้เ ก่ียวกับนครชุม ต า บลนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 10 ท่าน (ใช้การสุ่มแบบเจาะจง) 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินรูปแบบเพ่ือออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิก 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิก จ านวน 3 ท่าน (ใช้การสุ่ม

แบบเจาะจง) ได้แก่ 
1) อาจารย์จรัญญา พหลเทพ อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
2) อาจารย์ศุภเดช หิมะมาน อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
3) นายสันติ อภัยราช ต าแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร รองประธานสภา

วัฒนธรรมภาคเหนือ ท่ีอยู่ 202/14 ซอยอภัยราช ม.3 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของต าบลนครชุม อ าเภอเมือง

จังหวัดก าแพงเพชรในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
ตัวแปรต้น คือ ส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัด

ก าแพงเพชร 
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของชุมชนและบุคคลท่ัวไปต่อส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่เอกสารและต าราท่ีเก่ียวข้องกับนครชุม และข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เช่ียวชาญด้านพ้ืนท่ีของนครชุม เพ่ือเป็นแนวทางของการออกแบบ ส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ออกแบบเคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่ เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์การลงพ้ืนท่ี เคร่ืองมือประเมินรูปแบบโดย
ผู้เช่ียวชาญ และเคร่ืองมือแบบประเมินความพึงพอใจ ในด้านความโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ และมีเนื้อหา ข้อความ 
และภาพลักษณ์ท่ีจดจ าง่าย เหมาะสมต่อนักท่องเท่ียว  

3. การตรวจเคร่ืองมือการวิจัยและความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาร่วม
ในการวิจัย โดยการตรวจหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (IOC) 

4. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากแหล่งข้อมูล โดยการลงพ้ืนท่ีไปสัมภาษณ์จากปราชญ์ใน
ชุมชนนครชุม และผู้มีความรู้เก่ียวกับนครชุม จ านวน 10 ท่าน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีจ าเป็นเ ก่ียวกับรูปแบบ ส่ือ
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ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ข้ันตอนท่ี 4 สรุปข้อมูล
จากการท าแบบสัมภาษณ์ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือท่ีจะน ามาปฏิบัติการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 

5. ปฏิบัติการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ โดยการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเสนอแบบร่างต่อผู้เช่ียวชาญ 

6. เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญประเมิน เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เช่ียวชาญ 

7. ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ โดยการปรับแก้แบบท่ีผู้เช่ียวชาญ
คิดว่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดเพ่ือน าไปสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ต้นแบบ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลทุติยภูมิและปฐมเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือศึกษาหาแนวทางการออกแบบสื่อประ
ชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม  

จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลนครชุม พบว่า ต าบลนครชุมเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญ ของจังหวัดก าแพงเพชรและยังมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหน้าสนใจต่างๆ เช่น แหล่งท าพระเคร่ือง แหล่งเรียนรู้ทางภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และ ขนมไทยต่างๆของนครชุม ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยโบราณและยังมีอาหารพ้ืนบ้านหรืออาหารพ้ืนถ่ิน
ของชาวนครชุม และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนครชุมโดยเฉพาะ ซ่ึงต าบลนครชุม ยังขาดการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีชัดเจน จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการประชาสัมพันธ์ และแนะน านักท่องเท่ียวให้
มาท้องเท่ียวในต าบลนครชุมเพ่ิมมากข้ึน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาท่ีเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวได้ท าความรู้จักกับนครชุม และ
ท าให้เกิดความน่าสนใจ เช่น การแสดงเนื้อหาเก่ียวกับตลาดย้อนยุคนครชุม ท่ีจัดข้ึนทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของต้น
เดือน ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีอาหารการกินท่ีเป็นเอกลักษณ์ของนครชุมหรืออาหารพ้ืนถ่ินของชาวนครชุม เช่น แกงข้ีเหล็ก 
แกงบอน เป็นต้น และยังมีการละเล่นต่างๆท่ีเป็นเอกลักษณ์ของนครชุม เช่น ระบ าคล้องช้าง เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละ
เดือนจะมีการเปล่ียนแปลงการละเล่นเพ่ือให้นักท้องเท่ียว ท่ีมาชม และยังมีการแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยโบราณ 
เพ่ือให้เห็นเป็นการจ าลองนครชุมแต่โบราณกาลข้ึนมาใหม่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม ท้ังหมด 10 ท่าน 
ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เนื้อหาท่ีจะน าเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวนครชุม เห็นสมควรว่า จะต้องมีเนื้อหาท่ีตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ปราชญ์ในชุมชนและผู้ท่ีมีความรู้เก่ียวกับนครชุม 
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1. น าเสนอข้อมูลด้านประวัติ พบว่า ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า นคร
ชุมเป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานและมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพเมียนม่าร์ ซ่ึง
เป็นเส้นทางคมนาคมมายังเมืองตาก เมืองนครชุมในสมัยสุโขทัยเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจของ
สุโขทัยในลุ่มน้ าปิง เมืองนครชุมยังมีความสัมพันธ์กับพวกมอญเป็นอย่างมากในการย้ายถ่ินฐาน เพราะเมืองนี้เป็นท่ี
นิยมกันในบรรดาคนมอญในสมัยโบราณ เพราะเป็นส่ิงท่ีควรอนุรักษ์ไว้ให้นักท้องเท่ียวหรือชนรุ่นหลังได้รู้เ ก่ีย วกับ
ความเป็นมาหรือประวัติในแต่ละยุคสมัยว่ามีความน่าสนใจมากขนาดไหน และมีความส าคัญมากกับชาวนครชุม จาก
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ จึงเป็นข้อมูลส าหรับน าเสนอในส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเ ชิง
วัฒนธรรมของต าบลนครชุม ในอันดับแรก  

2. น าเสนอข้อมูลด้านสถานท่ีท่องเท่ียว พบว่า ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ต้องการให้มีการน าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับแหล่งการเรียนรู้ท าพระเคร่ืองซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวและชนรุ่นหลังได้เข้ามาช่ืนชม 1) บ้านห้าง ร.5 เมื่อสมัยโบราณเคยเป็นท่ีท างานของพระโป้ เป็นบ้านไม้ 
2 ช้ัน ช้ันล่างสูงกว่าบ้านท่ัวไปและยังยกพ้ืนพ้นดินข้ึนมามากกว่า1วาสร้างด้วยไม้สักเกือบท้ังหลัง ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ต.
นครชุม อยู่ใกล้วัดสว่างอารมณ์เพียงเดินข้ามสะพานท่ีคลองแม่ค้ออ่อนประมาณ 100 เมตรก็ถึง 2) วัดพระบรมธาตุ
เป็นแหล่งท้องเท่ียวอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีหน้าสนใจ วัดพระบรมธาตุจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับวัด ในทุกวันอาทิตย์ จะมีการสวดธรรมจักรร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับ พุทธศาสนิกชนและยังมีเปิดให้
นักท้องเท่ียวได้เข้าไปสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิพายภายในวัด และ เส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของ
ชุมชน เป็นต้น 3) ยังมีอีกหนึ่งสถานท่ีคือตลาดย้อนยุคนครชุม ซ่ึงจะมีทุก วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของต้นเดือนทุก
เดือน ตลาดย้อนคุยนครชุมจะมีอาหารพ้ืนถ่ินมากมายท่ีจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนครชุม  

3. ด้านอาหาร พบว่า ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ต้องการให้มีการ
น าเสนอเก่ียวกับ เนื้อหา นครชุมมีวัฒนธรรมการกินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแสดงถึงความหลากหลายของ ชาติ
พันธ์ุ แรกเร่ิมเดิมท่ีเมื่อสมัยก่อนได้มีการท ากินเองกันในบ้านของตนเอง ต่อมาได้รับความนิยม จึงท าอาหารออกมา
ขายและมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์พิเศษท่ีแฝงไปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ชุมชน ด้านอาหารคาว เช่น 1) แกงข้ีเหล็ก ใบข้ีเหล็กเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนโบราณเอาใบอ่อนและดอกมาปรุง
เป็นของกิน ในวันเพ็ญเดือน 12 ท าแกงข้ีเหล็กกันทุกครัวเรือน คนนครชุมในสมัยโบราณเช่ือกันว่าเพ็ญเดือนสิบสอง 
ยอดข้ีเหล็กจะเป็นยารักษาสารพัดโรค และยังมีความเช่ือกันอีกว่า ถ้าจะเก็บยอดข้ีเหล็กต้องเก็บตอนเช้ามืดและแกง
ให้เสร็จภายในวันนั้น อาหารว่าง 2) ขนมจีบแป้งสด เป็นอาหารว่างของชาวจีนท่ีคนนครชุมรู้จักและนิยมรับประทาน 
แต่ลักษณะพิเศษของการท าขนมจีบแป้งสดของชาวนครชุม คือการใช้แป้งสดท าเป็นแผ่นแป้ง ซ่ึงจะต่างจากการใช้
แผนแป้งท าห่อเก๊ียวท่ัวไปท่ีท าขาย 3) ไส้กรอกถ่ัว เป็นของกินสัญชาติพม่าท่ีน าเข้ามาในชุมชนนครชุม โดยหม่อง
กาเล และมีผู้สืบทอดต่อมาคือ แม่หย่ง เมี่ยงค า อาหารว่างซ่ึงปรุงด้วยสมุนไพร นิยมท าใส่จานหรือถาดเป็นค า เวลา
รับประทานตักน้ าเต้าเจี้ยว หรือ น้ ากะปิหลนหยอดหน้า เวลาเค้ียวจะได้กล่ินสมุนไพร 4) ข้าวตอกอัด เป็นอาหาร
พ้ืนบ้านรับแขกบ้านแขกเมืองอีกชนิดของนครชุม และยังเป็นขนมท่ีมีการสืบทอดกันมาต่ังแต่สมัยโบราณและให้กับผู้
ท่ีมีความสนใจ 5) กระยาสารทเป็นอาหารของคนนครชุมมาต้ังแต่สมัยโบราณ 6) ข้าวหลาม (ท าเฉพาะเพ็ญเดือน3) 
7) ข้าวต้มลูกโยน ท าเฉพาะวันสารทและวันออกพรรษาเท่านั้น  

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ต้องการให้มี
การน าเสนอเก่ียวกับ เนื้อหา จากความอุดมสมบูรณ์ของคลองสวนหมากในสมัยโบราณซ่ึงเป็นเส้นเลือดหล่อเล้ียงชาว
นครชุมแต่โบราณท าให้มีผู้คนต่างเผ่าต่างพันธ์ุหล่ังไหลมายึดมั่นเป็นท่ีอยู่ท่ีอาศัย เมื่อหลายเผ่าพันธ์ุมาอยู่รวมกันเป็น
เสมือนครอบครัวเดียวกัน จึงมีความผูกพันฉันท์พ่ีน้อง ด้วยสายสัมพันธ์ ท าให้ศิลปวัฒนธรรมท่ีถูกหลอมรวมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ชนชาติท่ียังยึดถือวัฒนธรรม ชาวนครชุมไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ 
และนิยมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ เช่น วันข้ึนปีใหม่ งานนบพระเล่นเพลงหรืองานพระธาตุ เป็นต้น  

5. ด้านศาสนสถาน พบว่า ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ต้องการให้มีการ
น าเสนอเก่ียวกับ เนื้อหา วัดพระบรมธาตุ เมื่อสมัยโบราณพระมหาธรรมราชาลิไทใน พ.ศ. 1900 นั่น เมื่อถึงคราว
มาฆฤกษ์วันเพ็ญเดือนสาม เสด็จมาสู่วัดพระธาตุเมืองนครชุม พร่ังพร้อมด้วยโยธาทวยหาญ เพ่ือกระท านบบูชาองค์
พระธาตุในวาระอันส าคัญนั้น เป็นต้น วัดสว่างก่อต้ังข้ึนแรกเร่ิมนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูธรรมาธิมุตมุนี 
(สี) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ นครชุม (พ.ศ. 2439 - 2476) ชาวบ้านทุ่งสวนเรียกหลวงพ่อพระครูสีว่า “หลวงพ่อ
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เสือ” ตามลักษณะอุปนิสัยของท่านท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เก่งในด้านพุทธาคม โดยเฉพาะการยิงลูกคดและ
ชานหมากของท่าน (การยิงลูกคดคือการยิงกระสุนไปทางด้านหน้าแต่ใช้อาคมก ากับวิถีกระสุนให้คดกลับไปทาง
ด้านหลังได้) จึงเป็นท่ีเครารพนับถือและเป็นท่ีเกรงขามแก่คนท่ัวไป เป็นต้น จากจารึกหลักท่ี 3 (จารึกนครชุม) ซ่ึง
กล่าวถึงพระมหาธรรมราชาลิไท ได้มาสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุข้ึนท่ีเมืองนครขุมเมื่อ พ.ศ.1900 เป็นหลังฐานท่ี
แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้น ศูนย์กลางการปกครองเมืองก าแพงเพชรยังอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าปิง เป็นต้น จึง
เป็นเนื้อหาท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิงส าหรับประกอบคู่มือน าเท่ียวของนครชุมและตลาดย้อนยุค เพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมส าหรับนักท่องเท่ียว และการไหว้พระท าบุญต่างๆ 

6. ด้านวิถีชีวิต พบว่า ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ต้องการให้มีการ
น าเสนอเก่ียวกับ เนื้อหา ด้านความรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ของชาวนครชุมในสมัยโบราณ ซ่ึงท าให้มผู้ีคนต่างเผ่าต่าง
พันธ์ุได้เข้ามาและยึดมั่นเป็นท่ีอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก เช่น ไทย ลาว กะเหร่ียง จีน เป็นต้น ด้วยสายสัมพันธ์ และ
การได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจึงท าให้ปัจจุบัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมถูกหล่อหลอมให้ชาวนครชุมเป็นอันหนึ่งอันเด่ียว
กัน นอกจากนี้วิธีชีวิตของชาวนครชุม ทุกชนชาติต่างก็มีการสืบสกุลอยู่ในนครชุมหลายสกุล เช่น กะเหร่ียง มีทายาท
สืบสกุล รัตนบรรพตและหาญก าจัดภัย เป็นต้น ชาวนครชุมส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และ นิยมตักบาตรท าบุญ
ในวันส าคัญ เป็นเนื้อหาท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมานสามัคคีของคนในชุมชนมาแต่โบราณกาล 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ จึงได้ข้อสรุปด้านการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ีย วเชิง
วัฒนธรรมของต าบลนครชุม พบว่า ปราชญ์และตัวแทนคนในชุมชนนครชุม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของต าบลนครชุม ควรออกแบบให้มีความเหมาะสม กับ
เอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ใช้โทนสีของส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบล
นครชุม เป็นสีแบบไทยโทน (Thai tone) คือสีท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยของคนไทย ซ่ึงเป็นลักษณะของ
สีจากธรรมชาติ เช่น สีของแร่ธาตุ สมุนไพร ผัก ผลไม้ พืชทางธรรมชาติ โดยเน้นสีของธรรมชาติ และแสดงให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ เช่น สีน้ าตาลเข้ม สีน้ าตาลอ่อน หรือการใช้สีท่ีแสดงถึงความเป็นพุทธศาสนา เช่น สีเหลืองของเจดีย์วัด
พระบรมธาตุ และจัดองค์ประกอบภาพและสีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณเนื้อหาท่ีจะน าเสนอ ในด้าน
เนื้อหา ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านนครชุม มีความเห็นสอดคล้อง ว่า ควรมีการน าเสนอเนื้อหาในด้านประวัติความ
เป็นมาของชาวนครชุม ท่ีต้องแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นมาของนครชุมแต่โบราณ น าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว ท่ีจะต้องมีการน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่น ของนครชุม อันได้แก่ บ้านห้าง ร.5 วัดพระบรม
ธาตุนครชุม วัดสว่างอารมณ์ และตลาดย้อนยุคนครชุม ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีความโดดเด่นท้ังการเท่ียวในเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเท่ียวท าบุญ ต่างๆ โดยให้น าเสนอเก่ียวกับ สถานท่ี และกิจกรรมต่างๆท่ีน่าสนใจ เพ่ือเป็น
การดึงดูดให้มีการท่องเท่ียวสถานท่ีเหล่านี้มากข้ึน เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวภายในตัว ในด้านอาหาร 
ควรน าเสนออาหารท่ีมีเร่ืองราวและประวัติศาสตร์ความเป็นมา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต การกินอยู่ ของชาวนครชุม 
แต่โบราณ อันได้แก่ เมี่ยงค า เมี่ยงมะพร้าว ขนมจีบแป้งสด และข้าวตอกอัด เป็นต้น ซ่ึงเป็นอาหารท้ังคาวหวาน ท่ีมี
ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และต้องการสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารเหล่านี้  ใ ห้คงอยู่สืบไป ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีจะต้องมีการน าเสนอเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆของชาวนครชุมท่ีมีความโดดเด่นและหน้าสนใจ 
และสามารถดึงดูดความสนใจได้ดี ในด้านสนสถาน ควรมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสนสถานท่ีแสดงให้เห็นความ
เป็นนครชุม อันได้แก่ วัดพระบรมธาตุ เพราะวัดพระบรมธาตุซ่ึงเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจชองชาวนครชุมมา ต่ังแต่
สมัยโบราณ ด้านวิธีชีวิต ควรมีการน าเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวกับวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนครชุมท่ีน่าสนใจและ มี
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนนครชุม 

ด้านองค์ประกอบการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม 
ตัวแทนปราชญ์ชุมชนนครชุม มีความเห็นสอดคล้องว่า ควรท่ีจะน าเสนอในรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม ท่ีจะมีขนาดกะทัดรัด โดยการน าเสนอเป็นรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขนาดคร่ึงกระดาษ A4 (A5) จัดพิมพ์ 4 สี ทุกหน้า ใช้รูปแบบของสีท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นไทย และความเก่าแก่ เช่น สีน้ าตาลเข้ม สีน้ าตาลอ่อน หรือการใช้สีท่ีแสดงถึงความเป็นพุทธศาสนา เช่น 
สีเหลืองของเจดีย์วัดพระบรมธาตุ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่ง เรือง รูปภาพท่ีน ามาใช้ควรเป็นรูปถ่ายท่ีมี การ
ปรับแต่งให้มีความสวยงามและมีความเหมาะสม มีความดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวท่ีนครชุม โดยเนื้อหาของ
แต่ละบท จะต้องมีเนื้อหาท่ีกระชับ ไม่มากเกินไปจนดูเป็นหนังสือชีวประวัติ ควรมีประโยค และค าส าคัญ ท่ีจะช่วย
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ดึงดูดนักท่องเท่ียว โดยใช้เป็นตัวอักษรแบบปกติ ผสมผสานกับตัวอักษรแบบไทยๆ ซ่ึงอาจน ามาประกอบผสมผสาน
กันอย่างลงในส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของนครชุม ในบางส่วนและมีความโดดเด่น 
สะดุดตาต่อผู้พบเห็นเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 การออกแบบคู่มือน าเท่ียวของนครชุมและตลาดย้อนยุค  

จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์จากปราชญ์ในชุมชนนครชุม  
 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพ่ือการประเมินผลการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิก จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือการประเมินการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของต าบลนครชุม พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของต าบลนครชุม มีความเหมาะสมสวยงามตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบเป็นอย่างดี และเห็นควรใน
การปรับปรุงการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่ง เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม เป็นราย
ประเด็น ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดเรียงองค์ประกอบของภาพให้มีความเหมาะสนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการเรียงล าดับของ
รูปภาพท่ีมีความส าคัญมากนั่นควรจะเป็นรูปภาพใหญ่และรูปภาพท่ีมีความส าคัญรองลงมาใช้รูปภาพเล็ก ยกตัวอย่าง 
เช่น ด้านศาสนสถาน มีการแสดงรูปภาพท่ีต่างกัน ภาพไม่ควรถูกบดบังด้วยเส้นท่ีประกรอบภาพ รูปภาพบางรูปดูไม่
ค่อยชัดควรจะหารูปท่ีชัดเจนกว่านี้ และการวางภาพติดกันมากเกินไป ท าให้แยกภาพไม่ออก อาจจะท าให้คนดู
สับสนว่าภาพต่อเนื่องกันหรือป่าว และกราฟิกบางส่วนกินพ้ืนท่ี 

2. ควรใส่ท่ีอยู่ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวรู้ข้อมูลและท่ีต้ังปัจจุบันของสถานท่ีนั้น 
และควรใส่เลขก ากับแต่ละหน้า เพ่ือให้รู้ว่าอยู่หน้าไหน และควรใส่เบอร์ติดต่อ 

3. ควรมีค าบรรยายใต้ภาพเพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ามาชมได้รู้ ว่าภาพนี้คืออะไร และบอกช่ือภาพ สถานท่ี ท่ีอยู่ของ
ภาพ และควรมีภาพพ้ืนหลังท่ีเก่ียวโยงกับภาพพ้ืนหลังของหน้าปก เพ่ือไม่ให้พ้ืนหลังดูโล่งจนเกินไป 
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4. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านการจัดองค์ประกอบของหน้า ปก
ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มี
ความเห็นสอดคล้องว่า ระวังตัวอักษรจะอ่านยาก ตัวอักษรอ่านยากและเบียดกันจนเกินไป ควรท าขอบให้เบลอ มัน
ตัดกันเกินไป ท าให้รู้สึกแบ่งแยก space ระหว่างข้างบนข้างล่างและขอบท่ีปักซิกแซ็กน่าจะท าให้สอดคล้องกับทรง
หลังคาบ้านเรือนไทยข้างล่าง Hierarchy ของ เจดีย์ พระพุทธรูป หลังคาบ้านเรือนไทย ควรจะแบ่งให้ชัดเจน และ
การจัดวางองค์ประกอบภาพมันดูแออัดขนาดของคนใหญ่จะเท่าบ้าน หลังคาบ้านสูงจะเท่าพระพุทธรูป ลองจัดเรียง
ดูใหม่ 

และจากข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามกรอบแนวคิดการวิจัยของจารุวัลย์ ลักษณะเกียรติ  
(2554) ได้มีข้อเสนอแนะ ตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 

ด้านความโดดเด่น สะดุดตาต่อผู้พบเห็น พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของส่ือประชาพันธ์มีความโดดเด่นด้วยการใช้สีแบบไทยโทน (Thai tone) และมีการ
ส่ือถึงความเป็นไทยได้อย่างดี และเห็นควรให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของหน้าปก ให้มีรูปภาพ และสีสันท่ีโดดเด่นมาก
ข้ึน เช่น สีชองศิลาแลง ท่ีส่ือถึงความเป็นก าแพงเพชร และสีเหลืองทองของเจดีวัดพระบรมธาตุนครชุม มหาเจดีย์
ทรงสูงใหญ่สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรม และสีทองอร่ามท่ังองค์ โดยเฉพาะการใช้สีพ้ืนหลัง (background) กับ
รูปภาพ จะต้องท าให้ดูกลมกลืนไปกับภาพท่ีน าเสนอ ไม่ดูตัดกันจนเกินไป 

ด้านความดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของต าบลนครชุม มี
ความดึงดูดความสนใจปานกลาง ซ่ึงควรเพ่ิมเติมการจัดองค์ประกอบของรูปภาพ โดยเฉพาะภาพหน้าปก ให้มีความ
กลมกลืนในด้านของสีท่ีใช้ ซ่ึงสีท่ีใช้ในการออกแบบหน้าปก แบ่งเป็น 2 สี ได้แก่ สีเหลือง และสีน้ าตาลเข้ม ควรใช้
การปรับสีท้ังสองให้เช่ือมต่อ สอดคล้อง กลมกลืนกัน โดยใช้การไล่ระดับสี จากเข้มมาอ่อน เช่ือมโยงสีท้ังสองสีเข้า
ด้วยกัน ไม่ให้ดูตัดกันจนเกินไป ซ่ึงจะเพ่ิมความโดดเด่นให้กับส่ือประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การใช้ตัวอักษร
ท้ังในหน้าปก และเนื้อหา ไม่ควรเบียดกันจนเกินไป ซ่ึงจะท าให้อ่านยาก และอาจท าให้ส่ือประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจได้  

ด้านความเหมาะสมของข้อความและตัวอักษร และภาพลักษณ์เป็นท่ีจดจ าได้ง่าย พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์ ต้องมีการตรวจพิสูจน์
อักษรเพ่ิมเติม ด้านค าผิด และในส่วนของเนื้อหา ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของการน าเสนอ ดังเห็นได้ว่า การใช้
เนื้อหา และขนาดของรูปภาพบางส่วน มีเนื้อหาท่ีมาก-น้อย ไม่สัมพันธ์กัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม ท่ีได้ด าเนินการ 

แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิก 
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จากผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เ ช่ียวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 
ท่าน เพ่ือการประเมินการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนคร ชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ดังภาพท่ี 3 
เป็นรูปแบบสมบูรณ์ ก่อนน าไปสู่การผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนคร ชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร จากการสัมภาษณ์ จึงได้ข้อสรุปด้านการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์และตัวแทนคนในชุมชนมีความเห็นสอดคล้อง ควร
ออกแบบให้เหมาะสมเอกลักษณ์ และมีความเป็นไทยและสีท่ีเป็นสีจากธรรมชาติ ควรท่ีจะน าเสนอในรูปแบบ ส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม ท่ีมีขนาดกะทัดรัด โดยการน าเสนอเป็นเล่ม
ส่ือประชาสัมพันธ์ขนาดคร่ึงกระดาษ A4 (A5) จัดพิมพ์ 4 สี ทุกหน้า และเลือกน าเสนอ เนื้อหาให้มีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับนครชุม เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของนครชุม ได้แก่ ด้านประวัติ ด้าน
สถานท่ีท่องเท่ียว ด้านอาหาร ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนสถาน และด้านวิถีชีวิตตามล าดับ โดยผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลการสัมภาษณ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527, หน้า 2) ได้ให้
ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์
ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน และได้น าข้อเสนอแนะของปราชญ์
และตัวแทนคนในชุมชนนครชุม มาออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนคร
ชุม จังหวัดก าแพงเพชร ตามความสอดคล้องกับจุดเด่น สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของคนในชุมชน ซ่ึงสอดคล้อง
กับวิบูลย์ ล้ีสุวรรณ (2539, หน้า 219) ได้กล่าวว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ต้ังแต่สภาพภูมิศาสตร์ ขนบประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ล้วนเป็นองค์ประกอบและเป็นตัวก าหนดในการสร้างสรรค์งานออกแบบ 
 ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกราฟิก พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบของออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของต าบลนครชุม ต้องมีการจัดเรียงองค์ประกอบของภาพให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัด
องค์ประกอบ และเรียงล าดับของรูปภาพ ขนาดของรูปภาพจะต้องสอดคล้องกับความส าคัญของภาพและเนื้ อหา 
และควรใส่ท่ีอยู่ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถรู้ข้อมูลและท่ีต้ังปัจจุบันของสถานท่ีเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ และระบุเบอร์ติดต่อส าหรับการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละสถานท่ี 
และมีค าบรรยายใต้ภาพเพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ามาชมจะได้รู้ว่าภาพนี้คืออะไรและบอกช่ือภาพ สถานท่ี ท่ีอยู่ของภาพและควร
มีภาพพ้ืนหลังท่ีเก่ียวโยงกับภาพพ้ืนหลังของหน้าปก เพ่ือไม่ให้พ้ืนหลังดูโล่งจนเกินไป ในด้านการจัดองค์ประกอบ
ของหน้าปกของส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม ต้องระมัดระวังเร่ืองตัว
อักษรไทยท่ีหากมีเนื้อหาท่ีเบียดกันเกินไปซ่ึงจะท าให้อ่านยาก และควรจัดองค์ประกอบของสีหน้าปกท่ีตัดกันให้มี
ความสัมพันธ์กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องกับ 

จารุวัลย์ ลักษณะเกียรติ (2554) ได้กล่าวว่าการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์จะต้องมีความโดดเด่น ดึงดูด
ความสนใจได้ดีและมีตัวอักษรและข้อความท่ีเหมาะสม เป็นภาพลักษณ์ท่ีจดจ าได้ง่าย ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
ออกแบบและพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม ให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของชุมชนและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ เพ่ือใช้เป็นรูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุมรูปแบบหนึ่ง ให้เกิดประโยชน์สืบไป 

1. มีความโดดเด่น สะดุดตาต่อผู้พบเห็น 
2. ดึงดูดความสนใจได้ดี 
3. ข้อความกะทัดรัด เด่น เน้นตัวอักษร และภาพลักษณ์เป็นท่ีจดจ าได้ง่าย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การวิจัยเร่ืองการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของต าบลนครชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร มุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิในปัจจุบัน เก่ียวกับข้อมูลส าคัญในการน าเสนอและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของต าบลนครชุม ซ่ึงหากมีการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับ
ข้อมูลกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีจัดเพ่ิมข้ึนภายในต าบล 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาเก่ียวกับการสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบส่ือ

มัลติมีเดีย 
2. การศึกษาเก่ียวกับการแยกหมวดหมู่การน าเสนอส่ือประชาสัมพันธ์ตามประเภทการท่องเท่ี ยว

ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 2) แนวทางการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 3) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ประกอบการ ธุร กิจ 
ท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 6 คน และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการ
ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพักแรม สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง 
จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า  1)  สภาพท่ัวไปมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง เป็นช่วงๆ และ 
ไม่สม่ าเสมอ มีการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ นามบัตร การจัดบอร์ด ป้ายประกาศ และส่ือมวลชน
ท้องถ่ิน ส าหรับปัญหาอุปสรรค พบว่า บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และมีงบประมาณน้อย  
2) แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ คือ ตัวอักษรแสดงถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และบุคลิกของ ท่ีพักแรม มีเนื้อหา
ประวัติของท่ีพักแรม รายละเอียดเก่ียวกับการบริการต่างๆ เคร่ืองอ านวยความสะดวก ชัดเจน กระชับ สีหลัก
สอดคล้องเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาของสี ขนาดเหมาะสม พกพาสะดวก ค านึงถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง บรรยากาศจริง 3) ระดับความพึงพอใจต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ปกหน้า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (�̅� = 4.52) รองลงมา คือ หน้าใน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) และปกหลัง ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.07) 
ค าส าคัญ: ส่ือส่ิงพิมพ์ / การประชาสัมพันธ์ / ท่ีพักแรม / จังหวัดก าแพงเพชร 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) the conditions and difficulties of producing 
print media for public relations of accommodations businesses in Kamphaeng Phet Province; 2) 
approaches to such print media production; and 3) the level of satisfaction of customers with the 
print media.  
 This was a mixed methods research. The key informants, chosen through purposive 
sampling, consisted of 6 accommodations business owners or operations-level staff and 6 
academics from the fields of communication arts, tourism and hospitality, and marketing. 
Qualitative data were analyzed through descriptive analysis. The sample population for the 
quantitative portion consisted of 400 tourists using the accommodations services, chosen through 
purposive sampling. Data were analyzed using frequency, percentage, arithmetic mean, and 
standard deviation.  
 The results showed that 1) the accommodations businesses studied did public relations 
work from time to time but not consistently. They produced pamphlets, name cards, boards, and 
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posters and also utilized local mass media. Their main difficulties were that their personnel lacked 
public relations knowledge and skills and their budget was limited. 2) Their approaches to 
producing print media were to choose a font that expressed the identity and personality of the 
business, to include content about the history of the business, to provide details about the 
accommodation’s services and facilities, to use clear and concise language, to use primary colors 
following the psychological principles of color usage, to produce a suitable size of print material 
that is easy to carry, to keep in mind the objectives of the medium, the target audience, and the 
budget, and to use photographs of the actual location portraying the real atmosphere. 3)  Most of 
the customers had a high level of satisfaction with the public relations print media overall ( �̅� = 
4.23). The highest mean satisfaction score was for the category of front cover (�̅� = 4.52), followed 
by inside pages (�̅� = 4.15) and back page (�̅� = 4.07). 
Keywords: print media / public relations / accommodation / Kamphaeng Phet Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญญา 
 อุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจการท่องเท่ียวนับเป็น
อุตสาหกรรมบริการท่ีส าคัญอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากท ารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมีแนวโ น้ม
เพ่ิมข้ึนโดยตลอด เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของเงินตราต่างประเทศและยังเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไ ด้และ
ความเจริญไปสู่ชนบท ท าให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพ ค่าใช้จ่ายท่ีนักท่องเท่ียวใช้จ่ายออกไปจะเป็นรายได้ของ
บุคคลผู้มีส่วนเก่ียวข้องในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากมาย เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
ของท่ีระลึก เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ของนักท่องเท่ียวจะกลายเป็นรายได้ของธุรกิจบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก กิจการขนส่ง ฯลฯ (ปวีณา โทนแก้ว, 2542, อ้างถึงใน เพียงพิศ เรือนแปง, 
2551, หน้า 1) 
 การส่งเสริมและการสนับสนุนของภาครัฐท่ีพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม
หลักเพ่ือฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะสามารถน าเงินตราจากต่างประเทศ เข้าสู่ประเทศไทยได้
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการกระจายการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้จากการจ่ายเงินของนักท่องเท่ียว
แต่ละคร้ังจากแหล่งท่องเท่ียวไปยังอุตสาหกรรมการผลิตสาขาต่างๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลกก็ได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียวเช่นเดียวกัน ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางในทุกระดับภูมิภาคของโลก (จาตุรงค์ จิระวงศ์วาน, 
2549, หน้า 1) 
 ส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยนั้นได้เติบโตมาพร้อมกับปริมาณการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
และมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นอุตสาหกรรมแนวหน้าของประเทศ และโรงแรมของไทยหลายแห่งไ ด้
ก้าวหน้าข้ึนมาเป็นโรงแรมระดับแนวหน้าของโลก ในปี พ.ศ. 2545 อุตสาหกรรมนี้มีโรงแรมและท่ีพักกว่า 3,700 
แห่ง มีจ านวนห้องพักรวมกันไม่น้อยกว่า 230,000 ห้อง สร้างรายได้ปีละไม่ต่ ากว่า 170,000 ล้านบาท (มิ่งสรรพ์ ขาว
สอาด, 2546, หน้า 3 ) 
 ในการด าเนินงานขององค์การหรือสถาบันต่างๆ ในสังคม จะต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลต่างๆท้ังภายใน
และภายนอกองค์การอยู่เสมอ การประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทส าคัญต่อองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ในการท่ีจะช่วย
ให้การบริหารองค์การด าเนินไปอย่างราบร่ืน เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้บรรลุผล (effect) ต่างๆต่อองค์การ เช่น เกิดความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน (mutual understanding) ดังท่ีสถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศอังกฤษ (1975, อ้างถึง
ใน Gruning และ Hunt, 1984 ) ได้ให้ค าจ ากัดความของการประชาสัมพันธ์ว่าคือ “การปฏิบัติงานด้วยการวางแผน
อย่างรอบคอบและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงความเข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่างอง ค์การ
กับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ” 



645 
 

 นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ยังเป็นความพยายามท่ีจะเกิดผลในการโน้มน้าวใจ (Persuasion) ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อสาธารณชนต่างๆ ดังท่ีคัตลิปและเซนเตอร์ (Cutlip and Center, 1978, อ้างถึงใน Gruning and Hunt, 
1984) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “การประชาสัมพันธ์ คือ การวางแผนในอันท่ีจะมีอิทธิพลต่อประชามติโดยการปฏิบัติ
ในส่ิงท่ีดีและแสดงถึงความรับผิดชอบซ่ึงยึดถือการส่ือสารสองทาง”  
 จากความส าคัญของกระบวนการประชาสัมพันธ์ นับเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ จะต้องมีการส่ือสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เก่ียวกับบริการ หรือสินค้าต่างๆของธุรกิจ เพ่ือเป็นการโน้มน้าวใจพร้อมการตัดสินใจเข้าใช้บริการ 
 จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็น  
ท่ีราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ าของล าธารต่างๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า 
คลองขลุง และคลองแขยง ซ่ึงจะไหลลงสู่แม่น้ าปิง ท่ีเป็นแม่น้ าส าคัญท่ีไหลผ่านกลางพ้ืนท่ีของจังหวัดต้ังแต่เหนือสุด
จนใต้สุด ก าแพงเพชรเป็นท่ีต้ังของเมืองเก่าท่ีปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ ก าแพงเมือง
และป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมี
เมืองก าแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ต้ังอยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น้ าปิง และเมืองนครชุม 
อยู่ทางฝ่ังขวาของแม่น้ าปิง ก าแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ าตกอัน
งดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ซ่ึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ียังคงสมบูรณ์ ท้ังป่าไม้ นก สัตว์ต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชมความงามอีกด้วย 
 จังหวัดก าแพงเพชรจึงเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวค่อนข้างสูง จึงท าให้มีสถานบริการส าหรับ
ให้บริการนักท่องเท่ียวเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก และสถานท่ีพักแรมก็เป็นธุรกิจบริการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีให้บริ การ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียวในจังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงมีอยู่ด้วยกันหลายท่ีหลายแห่ง แต่ละแห่งก็จะแตกต่าง
กันออกไป 
 จากความส าคัญของธุรกิจท่ีพักแรม และการประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ ธุรกิจท่ีพักแรม อุปสรรค ปัญหาในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัม พันธ์
ส าหรับใช้ในธุรกิจของตนเอง พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมมี
รูปแบบ หรือต้นแบบของช้ินงานประชาสัมพันธ์ เ พ่ือใ ช้และผลิตเองในหน่วยงาน ลดค่าใ ช้จ่ ายในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ และปรับปรุงมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจท่ีพักแรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดก าแพงเพชรมากย่ิงข้ึน สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมและจังหวัดก าแพงเพชรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรมจังหวัดก าแพงเพชร 
3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ี พัก

แรม จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ ตลอดจนแนวทาง การผลิต ส่ือ
ส่ิง พิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ และประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร 
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 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาในขอบเขตพ้ืนท่ีของสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีท าการวิจัยคร้ังนี้  ไ ด้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
ท่ีเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้าน
การท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด และนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจ  
ท่ีพักแรมในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed method approach) ระหว่าง
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผสมผสานกับวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ แนวทางการผลิตส่ือส่ิง พิม พ์เ พ่ือ  
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชรโดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนการวิจัยท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัม พันธ์
ธุรกิจ ท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร 
  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
ธุรกิจท่ีพักแรม  
  หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม โดยวิธีการเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 6 
คน ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) จากสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) โดยจะก าหนดแนว
ค าถามไว้อย่างกว้างๆ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคล่ือนไหว 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการวิจัยในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของธุรกิจท่ีพักแรม และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้บริการในสถานประกอบการธุรกิจ ท่ีพักแรมในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 6 คน เพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่าง
การพูดคุยในการสัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตเพ่ือจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นระบบตาม
ประเด็นเนื้อหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามท่ีก าหนด คัดสรรข้อมูลท่ีต้องการ 
ตัดทอนข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป และน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ขั้นตอนการวิจัยท่ี 2 ศึกษาแนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร 
  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิง ลึก
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด  
  หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล คือ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวและ การ
โรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 6 คน ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  



647 
 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะก าหนดแนวค าถามไว้อย่างกว้างๆ 
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการวิจัยในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับนักวิชาการด้านนิเ ทศ
ศาสตร์ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม นักวิชาการด้านการตลาด จ านวน 6 คน เพ่ือด าเนินการเตรียม
ความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างการพูดคุยในการสัมภาษณ์จะมีการขออนุญาต เพ่ือ
จดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นระบบตาม
ประเด็นเนื้อหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามท่ีก าหนด คัดสรรข้อมูลท่ีต้องการ 
ตัดทอนข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป และน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ขั้นตอนการวิจัยท่ี 3 ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิง พิมพ์เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร 
  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการส ารวจจาก
นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม 
  ประชากรท่ีศึกษา คือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในเขตต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ช่วงเดือนมกราคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในเขตต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตารางส าเ ร็จรูปในการก าหนดขนาดก ลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน (Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ± 5% ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 
จ านวน 400 คน 
  การสุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง จากนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการในสถาน
ประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมในเ ขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จากบัญชีรายช่ือผู้เข้าพักแรม ในช่วงเดือนมกราคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ในภาคสนามนัน้ 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของธุรกิจ 
ท่ีพักแรม และจัดท าหนังสือราชการขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
สถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม จ านวน 6 แห่ง ในเขตต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เ พ่ือ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรมในจังหวัดก าแพง เพชร 
ผู้วิจัยแบ่งสรุปการวิจัยออกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. สภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ท่ีพักแรมมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ และไม่สม่ าเสมอเนื่องจาก 
ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนมากจะเป็นบุคลากรท่ีมีต าแหน่ง เป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้คิดและ
ออกแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ โดยมีการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ได้แก่ แผ่นพับ นามบัตร การจัดบอร์ด ป้าย
ประกาศ และการใช้ส่ือมวลชนในท้อง ถ่ิน การประชาสัมพันธ์ของท่ีพักแรมไม่มีผู้รับผิดชอบงานประ ชาสัม พันธ์ 
บุคลากรขาดความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ มีงบประมาณส า หรับ
การประชาสัมพันธ์จ านวนน้อย 
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2. แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  
แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร คือ การใช้ตัวอักษรแสดงถึง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และบุคลิกของท่ีพักแรม ตัวอักษรสะท้อนความเป็นสากล หรือความทันสมัย เรียบหรู อ่าน
ได้ง่าย ชัดเจนตรงประเด็น มีสองภาษา สีสันสะดุดตา ภาพถ่ายสถานท่ีจริง สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวได้ดี สะท้อน
จุดขาย มีมุมมองท่ีแปลกตา สร้างความสนใจ สร้างสรรค์ สะท้อนถึงความใหญ่โต หรูหราของสถานท่ีพักแรม มีคน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในภาพ ภาพมีความชัดเจน มีความละเอียดสูง สวยงาม บรรยากาศของท่ีพักแรมครบ ถ้วน 
เนื้อหามีข้อมูลประวัติของ ท่ีพักแรม รายละเอียดเก่ียวกับการบริการต่างๆ และเคร่ืองอ านวยความ สะ ดวก  
มีรายละเอียดท่ีชัดเจน กระชับได้ใจความ มีการอธิบายภาพประกอบอย่างละเอียดครบถ้วน จัดล าดับเนื้อหาอย่าง
เป็นระเบียบ สีหลักได้ท้ังสองโทนสี คือสีเย็น และสีร้อน สอดคล้องเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาของสี สีมีความ  
คมเข้ม ชัดเจน สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานท่ีพักแรม ขนาดเหมาะสมกับการใ ช้งาน และ
งบประมาณ พกพาสะดวก รูปแบบแผ่นพับ มีขนาดพอเหมาะ ขนาด A4 มีหลากหลายรูปแบบ มีประสิทธิภาพ การ
ผลิตค านึงถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและความสามารถ ทักษะในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลครบถ้วนมีรายละเอียดของการให้บริการ สถานท่ีพักแรม ใ ช้ภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง 
บรรยากาศจริงและใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

3. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือปกหน้ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� 
= 4.52) รองลงมาคือหน้าในมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15) และปกหลังระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.07) พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้  

1) ด้านตัวอักษร พบว่า ข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ตัวอักษรมีความกลมกลืนกันเข้า
กันได้และตัวอักษรมีจุดเด่นในการดึง ดูดสายตามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.31) อย่างเท่าๆ กัน 
รองลงมาคือขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.28) และความกว้าง
ของข้อความหรือคอลัมน์ มีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.26) 

2) ด้านภาพประกอบ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ภาพประกอบสร้างความ
น่าเ ช่ือถือของข้อมูลเนื้อหา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.32) รองลงมาคือภาพประกอบให้
ความหมายได้ดีและภาพประกอบสร้างอารมณ์และความรู้สึกมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.31) 
อย่างเท่าๆ กัน และภาพประกอบมีสีสันความสมจริงมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.28) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพและปัญหาอุปสรรคในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า สภาพโดยท่ัวไปมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ และไม่สม่ าเสมอ โดยมี
การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ได้แก่ แผ่นพับ นามบัตร การจัดบอร์ด ป้ายประกาศ และการใช้ส่ือมวลชนในท้อง ถ่ิน 
สอดคล้องกับปิยาภรณ์ ประภัสสร, (2549) กล่าวว่า 1) ส่ือผลิต คือ ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธ์ผลิตข้ึนเองเ พ่ือใ ช้
เผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ส่ือเหล่านี้ได้แก่ 
แผ่นพับ ใบปลิว สมุดเล่มเล็ก วารสารประจ าหน่วยงาน วีดีโอ วีซีดีเผยแพร่หรือแนะน าหน่วยงาน การท า web site 
ของหน่วยงาน เป็นต้น  2) ส่ือมวลชน คือ ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธ์จะใช้เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังผู้รับ
จ านวนมาก เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว และกว้างขวางข้ึน ซ่ึงส่ือมวลชนนี้นักประชาสัมพันธ์ สามารถซ้ือ
พ้ืนท่ีหรือเวลา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือขอความอนุเคราะห์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จากส่ือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารก็ได้ สอดคล้องกับอรุณี ปัญญามูลวงษา (2542) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของนักท่องเท่ียวในการใช้บริการ
ท่ีพักตากอากาศในอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในด้านการโฆษณา โดยผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ คือ หนังสือ
ท่องเท่ียวมากเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมาคือ การแนะน าจากบุคคลซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก และแผ่นพับโฆษณา ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับจาตุรงค์ จิระวงศ์วาน (2549) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสถานท่ีพักแรมบ้าน
อาแป ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการก็ได้ท าเอกสารแผ่นพับและเว็บไซต์แนะน า
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สถานท่ีพักแรมของตนข้ึน และประสาน อบต.ดอยฮาง เพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจสถานท่ีพักแรมผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต
ต าบลและแผ่นพับแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลดอยฮาง อาจเป็นเพราะการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการท่ีพักแรมมีการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมและสะดวกในการแจกจ่ายไปยัง
ผู้ใ ช้บริการ ณ สถานประกอบการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าส่ือส่ิง พิมพ์ยังเป็นส่ือพ้ืนฐานท่ีมีความส าคัญ ในการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้ข้อมูลข่าวสารการบริการ และรายะเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ี
พักแรม 

ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ของ ท่ีพักแรมคือไม่มีผู้รับผิดชอบงานประ ชา สัม พัน ธ์ 
บุคลากรขาดความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ สถานท่ีพักแรมมีงบประมาณส าหรับการประ ชาสัม พันธ์
จ านวนน้อย สอดคล้องกับจาตุรงค์ จิระวงศ์วาน (2549) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสถานท่ีพัก
แรมบ้านอาแป ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือผู้ประกอบการขาดโครงข่าย
ทางพันธมิตรในธุรกิจเดียวกัน ขาดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ขาดทักษะด้านการจัดการ ไม่เห็น
ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ ขาดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ อาจเป็นเพราะสถานประกอบการธุรกิจ
ท่ีพักแรมยังคงให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์น้อย และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในหน่วยงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม ท่ีมี
งบประมาณจ านวนน้อยหรือจ ากัด จะด าเนินการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดก าแพงเพชรมีขนาด
กลางและขนาดเล็ก เป็นท่ีพักประเภทรีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือเกสเฮ้าส์ 

2. แนวทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัดก าแพงเพชร คือ การใช้
ตัวอักษรแสดงถึง เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และบุคลิกของ ท่ีพักแรม เนื้อหามีข้อมูลประวัติของ ท่ี พักแรม 
รายละเอียดเก่ียวกับการบริการต่างๆ เคร่ืองอ านวยความสะดวก มีรายละเอียดท่ีชัดเจน กระชับได้ใจความ สีหลัก
สอดคล้องเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาของสี ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณ พกพาสะดวก 
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและความสามารถ ทักษะในการรับข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลครบถ้วน มีรายละเอียดของการให้บริการ สถานท่ีพักแรม ใช้ภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง บรรยากาศจริง
และใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับวิภูษิต ทองพิทักษ์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าพรีเมียมและของขวัญ กรณีศึกษา บริษัท แอ็ดไมร ดีไซน์ แอนด์  
ครีเอช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า แนวทางกระบวนการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือสร้างภาพลักษณ์ 
ดังนี้ คือ การเลือกใช้สี มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยการเลือกใช้สีท่ีมีความสอดคล้องกับองค์กร ในการ
ออกแบบจะสามารถส่ือให้ผู้รับสารสามารถมีความรู้สึกร่วม และเข้าใจในองค์กรมากข้ึน การออกแบบกราฟิกเลือกใช้
เทคนิคออกแบบท่ีแปลกใหม่สามารถสร้างจุดสนใจต่องานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ด้าน
ความทันสมัยได้ การเลือกใช้ตัวอักษรบนส่ือส่ิงพิมพ์ ควรให้ความสนใจเร่ืองประโยชน์ใช้สอย และความชัดเจนเป็น
หลัก นอกจากนั้นตัวอักษรลักษณะต่างๆ ยังสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ กันไป และสอดคล้องกับปวินท์ ระมิงค์
วงศ์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและ การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมการขาย: กรณีศึกษา 
โรงเรียนสอนดีเจ ไอเลิฟดีเจ ผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์ คือ ต้องมีสัญลักษณ์ท่ีสามารถส่ือ
ให้เห็นรูปแบบท่ีชัดเจนของธุรกิจเ ก่ียวกับดีเจ โดยมีตัวอักษรและ รูปสัญลักษณ์อยู่รวมกัน และส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีไ ด้
ด าเนินการผลิตข้ึนเพ่ือเป็นต้นแบบ คือ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร และแฟ้มรวม และสอดคล้องกับสิตาง ศ์ุ 
เจนวินิจฉัย (2551)  ไ ด้ศึกษา เ ร่ือง  การออกแบบส่ิงพิมพ์ส าหรับ Rainbow Farm อ.แม่ ริม จ.เชียงใหม่  
ผลการศึกษา พบว่า การออกแบบแผ่นพับ ครอบคลุมในด้านการออกแบบท้ังการจัดวางภาพประกอบ ตัวอักษร การ
ใช้สีหรือองค์ประกอบโดยรวมมากท่ีสุด หลังจากนั้นจึงน ามาจัดท าต้นแบบให้สมบูรณ์ และน าไปผลิตโดยส่งเป็นไฟล์
และจัดพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต อาจเป็นเพราะว่าการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องสร้างจุดขาย 
โดยมีอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของสถานประกอบการเบ้ืองต้นเป็นหลัก ประกอบการจิตวิทยาการใ ช้ขนาดห รือ
รูปแบบตัวอักษร องค์ประกอบของสี ภาพ ขนาด เป็นองค์ประกอบศิลปะท่ีส าคัญในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อ่ืนๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบดังกล่าวสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมให้ความส าคัญในการออกแบบ ส่ือ
ส่ิง พิมพ์ เน้นเฉพาะหลักการออกแบบให้ครบองค์ประกอบท่ีส าคัญๆ ในการส่ือสารด้วยตัวอักษร ภาพ สี และ
รายละเอียดเนื้อหาท่ีเหมาะสม 



650 
 

3. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีพักแรม จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อส่ือส่ิง พิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านตัวอักษร พบว่า ตัวอักษรมีความกลมกลืนกันเข้ากันได้และ ตัวอักษรมีจุดเด่นในการดึง ดูด
สายตา ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม และความกว้างของข้อความหรือคอลัมน์ มีความเหมาะสม และด้าน
ภาพประกอบ พบว่า ภาพประกอบสร้างความน่าเ ช่ือถือของข้อมูลเนื้อหาภาพประกอบให้ความหมายได้ดี และ
ภาพประกอบสร้างอารมณ์และความรู้สึก และภาพประกอบมีสีสันความสมจริง สอดคล้องกับชเนศ รัตนอุบล (2553) 
ได้ศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวงด้วยส่ือส่ิงพิมพ์กราฟิก ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในรูปแบบ
ของส่ือส่ิงพิมพ์กราฟิกการประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวง รูปแบบท่ี 1 แผ่นพับหรือโบชัวร์ อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความ
พึงพอใจด้านเนื้อหาสาระของส่ือส่ิงพิมพ์กราฟิกการประชาสัมพันธ์ตลาดบางหลวง รูปแบบท่ี 1 แผ่นพับหรือโบชัวร์ 
อยู่ในเกณฑ์ดี และสอดคล้องกับทิวา หงษ์โต (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาประเภทและรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์เ พ่ือ
การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ส่ือโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา 
จดหมายข่าว ใบปลิว จุลสาร และแฟ้มเอกสาร ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบมีความพึงพอใจต่อรูปแบบส่ือแ ผ่นพับ 
แบบ 2 พับ รองลงมาคือ แผ่นพับแบบ 3 พับ ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยามีความพึงพอใจต่อส่ือแผ่นพับ แบบ 3 พับ 
รองลงมาคือ แผ่นพับ แบบ 2 พับ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบแผ่นพับ แบบ 3 พับ รองลงมาคือ 
แผ่นพับ แบบ 2 พับ และสอดคล้องกับศรีธน มีแต้ม (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการตอบสนองของผู้อ่านจากการออกแบบ
ส่ิงพิมพ์โดยการใช้สีเอกรงค์ ผลการวิจัย พบว่า การตอบสนองต่อความชัดเจนของตัวอักษรบนพ้ืนเอกรงค์ไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ในด้านความพึงพอใจต่อตัวอักษรบนพ้ืนเอกรงค์ เพศชาย และเพศหญิงมี
ความพึงพอใจต่างกันในแต่ละชุดสี ส่วนด้านความชัดเจนของภาพบุคคล ภาพสีกลาง ภาพไฮคีย์ ภาพสีสด และภาพ
โลว์คีย์ พบว่าเพศชายและเพศหญิงสามารถมองเห็นความชัดเจนของภาพได้แตกต่างกันในแต่ละชุดสี นอกจากนี้  
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อภาพบุคคล ภาพสีกลาง ภาพไฮคีย์ ภาพสีสด และภาพโลว์คีย์ 
แตกต่างกันในแต่ละชุดสี และสอดคล้องกับสุชลา จันทร์แจ่ม (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบส่ือส่ิงพิม พ์เ พ่ือ
ส่งเสริมการขายธุรกิจสปาของธาราบุรีรีสอร์ท & สปา ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมการขายธุรกิจสปาของธาราบุรีรีสอร์ท & สปา ด้านเนื้อหาของส่ือส่ิงพิมพ์มีความน่าสนใจและ
ดึงดูดใจ แต่ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเลือกรับบริการ ได้แก่ อัตราค่าบริการพิเศษ รายละเอียดของ
บริการสปาท่ีน่าสนใจ และคุณสมบัติพิเศษของสินค้าท่ีใช้ส าหรับให้บริการ ด้านการออกแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ 
ออกแบบการจัดหน้าสวยงาม ดึง ดูดความสนใจ สะดวกในการอ่าน ลักษณะและขนาดของส่ือส่ิง พิมพ์มีความ
เหมาะสม ภาพประกอบมีความคมชัด ใช้สีท่ีเป็นพ้ืนภาพได้อย่างเหมาะสม แต่ควรเพ่ิมจ านวนภาพประกอบ เช่น 
เพ่ิมภาพของการให้บริการสปาแบบต่างๆ และภาพของผลิตภัณฑ์สปา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ 
โดยเฉพาะแผ่นพับจะเป็นส่ือท่ีเน้นการให้การส่ือสารเก่ียวกับรายละเอียดของสถานประกอบการท่ีพักแรมได้ดีท่ี สุด 
เหมาะสมกับการแจกจ่ายไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานประกอบการ หรือการส่งจดหมายตรงถึงผู้ใช้บริการ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรมจะเน้นให้ความส าคัญกับองค์ประกอบหลักๆ ท่ีส าคัญในการออกแบบและ
ผลิตส่ือส่ิง พิมพ์ประเภทแผ่นพับใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ อาจเนื่องมาจากการผลิตแผ่นพับใช้
งบประมาณต้นทุนในการผลิตท่ีต่ าและการออกแบบผลิตแผ่นพับง่าย รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ณ จุด
ให้บริการหรือสถานประกอบการธุรกิจท่ีพักแรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้สู่การพัฒนาการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ส าหรับ
สถานประกอบการท่ีพักแรม รวมท้ังแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นการขยายผลต่อยอดให้ได้องค์ความรู้ท่ีลุ่ม ลึก
กว้างขวางย่ิงข้ึน ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานท่ีพักแรมควรมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย 
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2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าองค์ความรู้เ ก่ียวกับการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  น าไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของหน่วยงานตามความเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยในส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบและ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน 

2. ควรศึกษาวิจัยในส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ประเภทอ่ืนๆ 
3. ควรศึกษาวิจัยโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและวิธีการออกแบบส่ือ 
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การพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก 
Developing of Skills on Drawing Diagrams of Forces Acting on Objects with 

Magnetic Boards 
 

ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล1 
Supawat Wisitsirikun1 

 
1อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 2) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อวิชาฟิสิกส์ แหล่งข้อมูลประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 22 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกระดานแม่เหล็กส าหรับการ
เรียนการสอน เ ร่ืองการเขียนแผนภาพของแรง แบบทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ และ
แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุหลังเรียนด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะ / ทักษะการเขียนแผนภาพ / กระดานแม่เหล็ก 
 

Abstract 
This action research aims to 1 )  the skills drawing force diagrams on objects before and 

after studying and, 2) study student’s attitude toward Physics. The sample was used by purposive 
sampling consisted of 2 2  undergraduate General Science students, faculty of Education, KPRU in 
the first semester: 2 0 1 7  academic year. Research tools included the magnetic board for teaching 
the drawing of the force diagram, a test of drawing force diagram on object and the student's 
attitude toward Physics.  

The study found that 1) the comparison skills of drawing diagrams of force after studying 
with magnetic boards higher than before studying with statistical significance at .0 5  and 2 )  the 
student’s attitude toward Physics was at a moderate. 
Keywords: skill development / skills of drawing diagram / magnetic board 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของ
ทุกคนท้ังในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพ่ือใช้อ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมาก
ท่ีจะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนอย่างไม่หยุดย้ัง วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ัง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน ตลอดจนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ และท่ีส าคัญย่ิงคือความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
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เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมคีวามสุข (รัตนาภณ์ ริยะป่า, 
2550, หน้า 1) 
 วิชาฟิสิกส์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวม ท้ังเป็นวิชาท่ีใช้ตรรกศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ (มนต์ชัย สิทธิจันทร์, 2547, หน้า 1) ท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียน
เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หลักการ กฎ และทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานของวิชาฟิสิกส์ สามารถน าหลักการทาง
ฟิสิกส์ไปแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แต่สภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงสอน
ในรูปแบบการสอนตามต าราท่ีเน้นการท่องจ า ผู้สอนไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระ ตุ้นให้
นักศึกษาได้ใช้ปฏิบัติการทางความคิดข้ันสูง และผู้สอนยังมีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน จึงท า
ให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในมโนทัศน์ ท่ีส าคัญทางฟิสิกส์ ซ่ึงสอดคล้องกับอัศวรัฐ นามะกันค า (2550, หน้า 1) ท่ี
กล่าวถึงการสอนฟิสิกส์ของครูผู้สอนยังมีลักษณะเป็นศูนย์กลาง เน้นการบอกความรู้ การใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือมุ่งเน้นให้จดจ าสมการและน าไปใช้ จึงท าให้ผู้เรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ นอกจากนี้   
แม็กเดอมอด (McDermott, 1990, p.734) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบบอกความรู้แก่นักศึกษานี้ เป็นวิธีการสอนท่ี  
ไม่ได้ผลส าหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545 , หน้า 123) การสอนแบบ
บรรยายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีปรากฏการณ์ต่างๆ และไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาแบบ
ประยุกต์ได้ นอกจากนี้ยังพบประเด็นเร่ืองความยากในวิชาฟิสิกส์ท่ีมาจากการแก้ปัญหาโจทย์ ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยง
สถานการณ์ท่ีแสดงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ การน านิยาม หลักการ กฎ และทฤษฎีมาใช้ อีกท้ังยังพบว่านักศึกษา  
ไม่สามารถเร่ิมต้นแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง และไม่มีข้ันตอนของการแก้โจทย์ปัญหาท่ีถูกต้องเพียงพอ (สมศักด์ิ 
โสภณพินิจ, 2543, หน้า 41) ซ่ึงสอดคล้องกับรีดีช (Redish, 1994, p.796) ท่ีได้กล่าวถึงว่า ฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีต้องมี
การอาศัยความสามารถในการแปลความโจทย์ปัญหาไปเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ กราฟเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร พีชคณิต สมการต่างๆ ทางฟิสิกส์และทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์วิชา ฟิสิกส์ต่ าลง จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไข นักฟิสิกส์ศึกษาได้ช้ีให้เห็น
ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนการ
จัดการเรียนรู้ไปสู่ผลส าเร็จ (Metallidou, 2009, pp.76-82)  

จากประสบการณ์การสอนวิชาฟิสิกส์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า มีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้น้อย ขาดความ
กระตือรือร้น เบ่ือหน่ายในการเรียนและมีเจคติท่ีไม่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ จึงสมควรท่ีจะหาทางปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างย่ิง ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจ าเป็น
จะต้องเลือกใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาวิชา และการทดลองแต่ละคร้ังมีโอกาสผิดพลาด  
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสูง ส าหรับการศึกษาตัวอย่างประกอบบางเนื้อหาหรือบางกิจกรรมไม่อาจน าของจริง
หรือสถานการณ์จริงมาแสดงให้นักศึกษาเห็นได้ เพราะข้อจ ากัดของเวลาและสถานท่ี ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้าง
มโนมติได้ ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกไม่ดี ขาดความกระตือรือร้น และเบ่ือหน่ายท่ีจะศึกษาในรายวิชา 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวท าใ ห้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
นักศึกษามีความสามารถในการเขียนแผนภาพของแรงส าหรับสร้างสมการเพ่ือท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ได้ 
โดยการสร้างกระดานแม่เหล็กส าหรับการเรียนการสอนเร่ืองการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกะท าต่อวัตถุและเพ่ือศึกษา
เจตคติของนักศึกษาท่ีดีต่อวิชาฟิสิกส์ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก 
2. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ช้ันปีท่ี 3 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้ได้แก่ 

1. ชุดการเรียนรู้กระดานแม่เหล็ก ส าหรับการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนแผนภาพของแรง 
2. แบบทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 7 ข้อ  
3. แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงของเนื้อหา เห็นด้วย

กับระดับความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการส ารวจเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง  มีเจตคติในมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีเจตคติในมาก 
3 หมายถึง  มีเจตคติในปานกลาง 
2 หมายถึง  มีเจตคติในน้อย 
1 หมายถึง  มีเจตคติในน้อยท่ีสุด 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย มีดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มประชากรท าแบบทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุก่อนเรียน ท่ี
สอนด้วยชุดกระดานแม่เหล็กและ ประเมินเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ 

2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ด้ วย
กระดานแม่เหล็ก 

3. ภายหลังการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท า
ต่อวัตถุด้วยแบบทดสอบชุดเดิม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 

1. ข้อมูลผลการทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ เพ่ือหาผลการพัฒนาทักษะการเขียน
แผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่า Paired-Samples T Test 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ การแปรผลส่วนนี้ใช้ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะ
การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุก่อนและหลังด้วยกระดานแม่เหล็ก 2) เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมี
ต่อวิชาฟิสิกส์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระต่อวัตถุระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา
กลศาสตร์ เร่ืองการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ (N=22) 
รายการทดสอบ �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 12.91 7.801 

9.882* .000 
หลังเรียน 32.05 3.579 

* p<.05  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ทักษะการเขียนแผนภาพของแรง ท่ีกระท าต่อวัตถุ ของนักศึกษาโปรแกรม วิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 22 คน หลังจากท่ีได้ฝึกทักษะการเขียน
แผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

2. ผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อวิชาฟิสิกส์ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ 

รายการประเมินเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ x  S.D. ระดับเจตคติ 
1. นักศึกษารู้สึกสนุกสนานกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ 3.95 0.58 มาก 
2. นักศึกษาเช่ือว่าวิชาฟิสิกส์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 4.45 0.60 มาก 
3. นักศึกษารู้สึกว่าเรียนวิชาฟิสิกส์แล้วท าให้เป็นคนมีเหตุผล 4.00 0.82 มาก 
4. นักศึกษารู้สึกว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือหน่าย 3.27 0.70 ปานกลาง 
5. นักศึกษาไม่เคยหนีเรียนวิชาฟิสิกส์ 4.18 1.10 มาก 
6. นักศึกษารู้สึกว่าคนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นคนล้าหลัง 3.05 0.65 ปานกลาง 
7. การเรียนวิชาฟิสิกส์ช่วยให้นักศึกษาฉลาดข้ึน 4.05 0.72 มาก 
8. นักศึกษาคิดว่าการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เป็นส่ิงท้าทาย 4.00 0.62 มาก 
9. วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ียากส าหรับนักศึกษา 2.59 0.91 ปานกลาง 
10. นักศึกษามีความสุขกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ 3.86 0.64 มาก 
11. นักศึกษารู้สึกทุกข์ใจเมื่อถึงช่ัวโมงฟิสิกส์ 3.50 0.60 มาก 
12. นักศึกษารู้สึกว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาเพ้อฝัน 3.36 0.49 ปานกลาง 
13. นักศึกษาอยากให้หมดเวลาเร็ว ๆ เมื่อเรียนวิชาฟิสิกส์ 3.32 0.65 ปานกลาง 
14. นักศึกษาชอบอ่านหนังสือท่ีเก่ียวกับวิชาฟิสิกส์ 3.32 0.94 ปานกลาง 
15. นักศึกษารู้สึกว่าคนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นคนท่ีเห็นแก่ตัว 3.36 0.49 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.70 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร มีระดับของเจตคติเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.62, S.D.= 0.70 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษา ในสามอันดับแรก คือ นักศึกษาเช่ือว่าวิชาฟิสิก ส์มี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, S.D.= 0.60) รองลงมาได้แก่ นักศึกษาไม่เคยหนีเรียนวิชา
ฟิสิกส์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.18, S.D.= 1.10) และนักศึกษารู้สึกว่าเรียนวิชาฟิสิกส์ช่วยให้นักศึกษาฉลาดข้ึนอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.05, S.D.= 0.72 ) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก ผู้วิจัย 
ได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1. ทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการเ ขียน
แผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยกระดานแม่เหล็กมีคะแนน หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ Portoles และ Lopez (2008, p.106) ท่ีกล่าวว่าการท าให้นักศึกษาสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาได้ประสบความส าเร็จประการแรกคือ ต้อง รู้และเข้าใจแนวคิดทฤษฎี และหลักการทางฟิสิกส์ 
ประการท่ีสอง ต้องมีกลยุทธ์ในการใช้แนวคิด และหลักการทางฟิสิกส์ในการน าไปใ ช้แก้ปัญหา จากแนวคิดนี้จะ
น าไปสู่การจัดกิจกรรม หรือนวัตกรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์และน าความรู้เหล่านี้ไปแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์ได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2542, หน้า 41) และ กรมวิชาการ (2546, หน้า 
218) ท่ีกล่าวถึงการเตรียมส่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2. ศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ จะเห็นได้ว่านักศึกษามีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิชาฟิสิกส์ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้อง
กับมนต์ชัย สิทธิจันทร์ (2547, หน้า 1) ท่ีกล่าวว่า สภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ ส่วนใหญ่ยังคงสอนใน
รูปแบบการสอนตามต าราท่ีเน้นการท่องจ า ผู้สอนไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้
นักศึกษาได้ใช้ปฏิบัติการทางความคิดข้ันสูง และผู้สอนยังมีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน  จึงท า
ให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในมโนทัศน์ท่ีส าคัญทางฟิสิกส์ จึงท าให้นักศึกษามีเจตคติท่ีไม่สูงมากต่อวิชาฟิสิกส์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
1. อาจารย์ควรมีการเตรียมส่ือการสอนด้วยชุดกระดานแม่เหล็กให้มีความพร้อมและใช้ร่วมกับรูปแบบ

การเรียนแบบอ่ืนๆ มาบูรณาการร่วมด้วย เช่น การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ หรือ
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น และท าการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา 

2. การเรียนการสอนด้วยกระดานแม่เหล็กอาจต้องใช้เวลาท่ีมาก เพราะ ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการหา  
ตัวแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการเขียนแรง จึงควรมีการวางแผนการสอนให้ดีเพ่ือให้เหมาะสมกับเวลา โดยการจัดเตรียม
ตัวแปรต่างๆ ส าหรับตัวอย่างการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุให้พร้อมต่อการฝึกของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาเนื้อหาเร่ืองอ่ืนๆ ให้สามารถใช้ได้กับชุดกระดานแม่เหล็กเพ่ือพัฒนาการวิเคราะห์ 

การค านวณ และการแก้โจทย์ปัญหา 
2. ควรมีศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น ความ

คงทนของการเรียนรู้ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
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แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ กรณีศึกษากลุ่มน้ าพริก 
คลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง และ
เพ่ือหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ประชากร คือ สมาชิกในกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง จ านวน 60 คน 
เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาเนื้อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัญหาการด าเนินงานกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชรภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้าน
การตลาด รองลงมาคือ ด้านการเงิน และด้านการจัดการ ตามล าดับ 

แนวทางการพัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง ได้บทสรุปการประชุมดังนี้ 
1. กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างต้องการมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นของตนเองภายใต้ช่ือตราสินค้า

ว่า “น้ าพริกแม่โสดา” ซ่ึงเป็นช่ือของประธานกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างเป็นผู้คิดค้นท าน้ าพริก 
2. น้ าพริกท่ีกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างจะผลิตและจ าหน่ายในตราสินค้า “น้ าพริกแม่โสดา” มี 

2 ชนิดคือ น้ าพริกแบบใส่ถุงเป็นกิโล และแบบใส่กระปุก 
3. ผลิตภัณฑ์น้ าพริก ซ่ึง เป็นสินค้าของชุมชนจะผลิตขายโดยแปรรูป กรรมวิธีท่ีได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี น้ าพริกบรรจุในกระปุก ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ ติดฉลากท้ังสองด้าน บรรจุถุงละ5 กรัม ราคาขาย 9 บาท
ต่อซอง จุดเด่นของน้ าพริกอยู่ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากของกินพ้ืนบ้าน ท่ีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระท่ีไ ด้
จากพืชสมุนไพรไม่มีวัตถุกันเสียและวัตถุปรุงแต่งรสอาหารเจือปน 

4. บ้านคลองสะพานช้าง หมู่ ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชรได้
ด าเนินการจัดสร้างร้านค้าชุมชนในหมู่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ให้เป็นร้านค้าของชุมชนท่ีขาย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในขณะนี้สามารถน าสินค้าของชุมชนมาวางขายได้ในบริเวณร้านค้าชุมชนดังกล่าว ดังนั้นกลุ่ม
แม่บ้านมีแผนการทดลองขายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการค้าของชุมชน เพ่ิมโอกาสทาง
การตลาด และคาดว่าชุมชนจะมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้ังสองชนิดนี้ 

แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
1. มีการจัดต้ังกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าพริกแม่โสดามีการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีสนใจท า

ผลิตภัณฑ์น้ าพริก ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มท้ังส้ิน 60 คน ขายหุ้น
ให้กับสมาชิกหุ้นละ 100 บาท ได้จ านวนหุ้น 60 หุ้น คิดเป็นเงิน 6,000 บาท 

2. มีการผลิตและทดลองจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้านค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ของน้ าพริกตราแม่โสดา 
3. มีแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มในอนาคตกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ าพริกแม่โสดามีแนวคิดในการผลิตและขายสินค้าของกลุ่ม ณ บริเวณร้านค้าชุมชน และสมาชิกกลุ่มจะท าการผลิต
และขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในงานออกร้านต่างๆท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม เช่น งานออกร้านของหมู่บ้าน ต าบลอ าเภอ 
และจังหวัด งาน OTOP ตลอดจนงานออกร้านต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้าน 
ค าส าคัญ: แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง / กลุ่มอาชีพ  
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Abstract 
This study aimed to investigate the implementation and to find ways to develop a strong 

professional group of chili paste of Klong Saphan Chang Moo 3, Tambon Ban Pang Makha, Khanu 
Woralaksaburi, Khampang Phet. The samples were 60 members of chili paste group of Klong Saphan 
Chang derived by comparing the sample size according to the table of Krejcie and Morgan. The 
instruments used in the study was a 5 – level rating scale questionnaire. Data analysis was done 
by using percentage mean, and standard deviation. 

The study results were as follows: 
 Overall, the problems in operating the Klong Saphan Chang chili paste group were at a 
high level. Considering aspect by aspect it was found that the most problematic aspect was 
marketing followed by the aspects of financial and management respectively. 
 The development guidelines for Klong Saphan Chang chili paste group can be concluded 
as follows: 

1. The professional chili paste group of Klong Saphan Chang needs the products of their 
own community under the brand name "Mae Soda Chili Paste" which is the name of the president 
of the group who invented it. 

2. The chili paste of Klong Saphan Chang will be manufactured and distributed under 
the brand of "Mae Soda Chili Paste". There are two kinds for sale: in a bag of a kilo and in small 
pots. 

3. Chili paste product of the community will be produced by processing with transferred 
technology. It’s packed in pots and aluminum foil bags, labeling on both sides, packed with 5 g for 
9 baht per pack of chili featured on products processed from edible folk ingredients, rich in 
antioxidants derived from plants, herbs, without preservatives, food additives and flavor.  

4. Ban Klong Chang Moo 3, Tambon Pang Makha sub-district has taken to build a 
community store to be a community shop that sells products of the community. Now the 
community people can sell products of their community. Thus, the group plans to try to sell its 
products in the store of the community. This is to increase the commercial channels and marketing 
opportunities of the community. It is expected that the community will have increased revenue 
from product sales of this kind. 

Guidelines for the strengthening 
1. The establishment of a group of Mae Soda Chili Paste started by forming a group of 

housewives in Klong Saphan Chang interested in making chili paste with current membership of 60 
members. 60 shares of Baht 100 per share were sold to the members as stock totaling 6,000 baht. 

2. Trial production and the sale of products at the store such as community products of 
chili sauce, “Mae Soda Chili Paste”, have taken place. 

3. The implementation of the women's group in Klong Saphan Chang Village such as a 
production group of Mae Soda Chili Paste brings about ways in production and sales of the products 
at the community store. And members of the group will produce and sell the products in the fairs, 
which represent groups such as trade fairs of village, district and provincial OTOP, as well as various 
fairs of shops or booths which are the representation of women's groups. 
Keywords: guidelines to build up strength / occupation group 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระใน

การก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ และก าหนดให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นและต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม (มาตรา 282 มาตรา 283) 
ส่วนในการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินนั้น ได้ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมข้ึนให้แก่ท้องถ่ินเป็นส าคัญโดย มีสาระส าคัญ คือ 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ี ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
ด้วยกันเอง (มาตรา 283) 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีความรับผิดชอบกว้าง ขวาง
กว่าเดิมหลายประการ เช่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ท้ังมีสิทธิจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับท้อง ถ่ิน 
โดยให้เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถ่ินนั้น รวมไปถึงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินอีกด้วย(มาตรา 289 มาตรา 290 ) 
 ปัจจุบันแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงคณะกรรมการกระจาย
อ านาจ ฯ ได้จัดท าข้ึนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2543 นั้น มีผลท าให้กระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ ต้องถ่ายโอนของรัฐไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เสร็จส้ินภายในปี พ.ศ. 2549 การบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถ่ิน โดย ส่วนกลางหมายถึงการรวมอ านาจการปกครอง ส่วนภูมิภาคหมายถึงการแบ่งอ านาจ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
การบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเ ร่ืองต่างๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน ยังถือว่าเป็นแก่นส าคัญในการจัดท าแผน พัฒนา
ท้องถ่ิน สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง และน าผลการพัฒนาสู่พ้ืนท่ีท่ีมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยในกระบวนการการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของ ชุมชน
จะต้องอาศัยการประสานงานและการร่วมมือกันจากหน่วยงานหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรของรัฐในระดับ
ต่างๆ รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ซ่ึงต้องใช้วิธีด าเนินการหลายรูปแบบในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน โดยหลาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ินต่างพยายามส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เนื่องจากการรวมกลุ่มมี
ข้อดีดังต่อไปนี้ 1) การรวมกลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังคนเดียว 2) การรวมกลุ่มท าใ ห้
สมาชิกสามารถร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 3) การรวมกลุ่มเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร เช่น การจดบันทึก การจัดท าบัญชี หรือด้านสังคม 
เช่น ทักษะในการท างานกลุ่ม เนื่องจากเป็นการท างานร่วมกันของคนหมู่มากท่ีต่างนิสัย และความคิดเห็น จึงต้องมี
การปรับตัวปรับความคิดเข้าหากัน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้โดยราบร่ืน และช่วยให้กล้าแสดงความคิดเห็นใน
ท่ีประชุม เป็นต้น (สุกิจ มาลีเศษ, 2555, หน้า 3) 

ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มท าน้ าพริก ยังขาดกลยุทธ์หรือวิธีการขาย ยังไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ี
ทันสมัยและน่าสนใจ ขาดการส่งเสริมเร่ืองการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มรวมท้ังด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากข้อมูล ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอา ชีพ
น้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร แล้วน ามาหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้เป็นรากฐานหนึ่งในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปาง

มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย

ตามข้ันตอนการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1. การศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากประชากรท้ังหมด ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะ พาน
ช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 60 คน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยทางการ

บริหาร ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านกระบวนการผลิต ด้านการจัดการ ด้านการตลาด 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

     ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
2. การหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ ท่ี 3 ต าบล 

ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ในข้ันตอนนี้ ได้แก่ แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลอง
สะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามส าหรับสมาชิกในกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง จ านวน 
1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ประสบการณ์ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างหมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า    
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 ด้าน 1) ด้านบุคลากร จ านวน 7 ข้อ 2) ด้านการเงินจ านวน 8 
ข้อ 3) ด้านกระบวนการผลิต จ านวน 8 ข้อ 4) ด้านการจัดการ จ านวน7 ข้อ 5) ด้านการตลาด จ านวน 5 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค าถามกับเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ได้ค่าความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละด้าน 
2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านต่าง ๆมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม การ

ด าเนินงานในแต่ละด้าน สร้างแบบสอบถามแบบมาตรส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ  
3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับลูกค้าท่ีมาซ้ือน้ าพริกของกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 2 

ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาคได้ค่าความเช่ือมั่น 0.67 

4. ได้จัดท าเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
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 ขั้นตอนท่ี 2 น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปาง
มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

1. ผู้วิจัยน าประเด็นมาจัดอันดับปัญหาสูงสุดของการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพาน
ช้าง เพ่ือเสนอต่อผู้เช่ียวชาญในการจัดกลุ่มสนทนา เพ่ือขอข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

2. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญลงในแบบบันทึกสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ประมวลผล เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับจากสมาชิกกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละฉบับ และน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ ก าหนดรหัสและลงรหัส น าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วยการแจกแจง
ความถ่ี และหาค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐานวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรี
สะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24) ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับน้อยท่ีสุด 

สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม 
2. หาค่าความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha 

coefficient) ตามวิธีของ Cronbach 
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation หรือ S.D.) และการจัดล าดับความส าคัญของสภาพปัญหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา แนวทางการสร้างเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ กรณีศึกษากลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 
ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยได้ท าการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่ม 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านกระบวนการผลิต ด้านการจัดการ ด้านการตลาดจากการ ศึกษา
ดังกล่าวท าให้ทราบผล ดังนี้ 
 ระดับปัญหาการด าเนินงานกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการตลาด  
 ด้านบุคลากร เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ี
มีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ สมาชิกยังขาดการทุ่มเทให้แก่กลุ่มอาชีพ รองลงมา คือ สมาชิกยังขาดความตระหนักว่า
กลุ่มอาชีพเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตของตน ไม่สามารถบอกแนวทางในการด าเนินบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างครบถ้วน และระดับปัญหาน้อย คือ สมาชิกยังขาดความเช่ียวชาญในการท าน้ าพริก  
 ด้านการเงิน เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ระดับปัญหามากท่ีสุด คือ การใช้เงินในการลงทุนยังขาดการวางแผนท่ีดี รองลงมา คือ งบประมาณท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการลงทุน ขาดการตรวจสอบท่ีดี การใช้เงินของกลุ่มยังไม่คุ้มค่าเท่าท่ีควร และ
ปัญหาน้อยสุด คือ สมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน ตามล าดับ 
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 ด้านกระบวนการผลิต เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน รองลงมา คือ ขาดความรู้เร่ือง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกแกง และปัญหาน้อยท่ีสุด คือ รสชาติยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตามล าดับ 
 ด้านการจัดการ เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินการบริหารจัดการหรือสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พริกแกง รองลงมา คือ ยังขาดร้านค้าท่ีมาตรฐานขาดการวางแผนการบริหารจัดการ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และไม่มีสถานท่ีจอดรถ ปัญหาน้อยสุด คือ ไม่มีการประชุมปรึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกัน
แก้ปัญหาและร้านค้าแต่ละร้านท่ีมีอยู่ยังขาดการรักษาความสะอาด ตามล าดับ 
 ด้านการตลาด เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ยังขาดกลยุทธ์หรือวิธีการขาย รองลงมา คือ ยังไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและ
น่าสนใจ ขาดการส่งเสริมเร่ืองการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มรวมท้ังด้านการส่งเสริมการตลาด และปัญหาน้อยสุด 
คือ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ตามล าดับ 
 แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
 ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามด าเนินงานของกลุ่มอาชีพท าน้ าพริกบ้านคลองสะพานช้างจัดการกับผลิตภัณฑ์
น้ าพริกท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางคณะผู้วิจัยไ ด้พูดคุยกับหัวหน้าและสมาชิกในกลุ่มท าน้ าพริก พบว่าทาง
กลุ่มได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดต้ังกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าพริกแม่โสดา มีการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีสนใจท า
ผลิตภัณฑ์น้ าพริก ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างปัจจุบัน มีสมาชิกกลุ่มท้ังส้ิน 60 คน ขายหุ้น
ให้กับสมาชิกหุ้นละ 100 บาท ได้จ านวนหุ้น 60 หุ้น คิดเป็นเงิน 6,000 บาท 

2. มีการผลิตและทดลองจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้านค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ของน้ าพริก ตราแม่โสดา 
3. มีแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มในอนาคตกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ าพริกแม่โสดามีแนวคิดในการผลิตและขายสินค้าของกลุ่ม ณ บริเวณร้านค้าชุมชน และสมาชิกกลุ่มจะท าการผลิต
และขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในงานออกร้านต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม เช่น งานออกร้านของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
และจังหวัด งาน OTOP ตลอดจนงานออกร้านต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยการด าเนินงานกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง ส่วนใหญ่ประสบปัญหามาก แต่ยังขาด

การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในด้านต่างๆ เท่าท่ีควร ถ้าหากประธานกลุ่มได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ท่ี
เก่ียวข้องให้สนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ กลุ่มอาจจะเติบโตได้เร็วสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึนก็จะเป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

2. จากผลการวิจัยสมาชิกกลุ่มควรจะได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายอาจจะมี
การผลิตสินค้าใหม่ๆ เพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยู่และสามารถขยายตลาดให้กว้างข้ึน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในเชิงการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมี ส่ วน

เก่ียวข้องกับโครงการในชุมชนเพ่ือจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายๆ ฝ่ายรวมท้ังแนวความคิดและปัญหาต่างๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

2. การวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ เพ่ือศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติ ต่อ
คณิตศาสตร์ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี ด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย ข้ันวางแผน (P) 
เป็นการเตรียมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เ พ่ือเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในสาระการ
เรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ข้ัน
ด าเนินงาน (D) เป็นการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ โดย
จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ข้ันประเมินผล (C) เป็นการประเมินมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ทักษะการ
ท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ข้ันปรับปรุง (A) น าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ให้มีความสมบูรณ์  
  ผลการวิจัยพบว่า 

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จ านวน 
15 กิจกรรม ประกอบไปด้วย สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ แต่ละกิจกรรม
มี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้ันกิจกรรมกลุ่ม ข้ันเกมการแข่งขัน ข้ันสรุป และกิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน เน้นกิจกรรมกลุ่ม
จัดท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีทักษะการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกคนยอมรับผลจากการท างานด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
นักเรียนยินดีท่ีจะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ และสมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อการท างานให้ส าเ ร็จตาม
เป้าหมาย ตามล าดับ 

4. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 
คณิตศาสตร์สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และวิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ค่ายคณิตศาสตร์ / มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ / ทักษะการท างานเป็นทีม / เจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to develop Math Camp activities that reinforce the 
mathematical concepts through English, to compare the mathematical concepts of students who 
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attending a Math Camp, to study teamwork skills, and attitude toward Mathematics after attending 
Math Camp. Research method is divide into 4 steps: Plan (P) is preparation of Math Camp activities 
that reinforce the mathematical concepts through English in Learning Standards including Numbers 
and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, and Data Analysis and Probability. Do (D) is 
implementation the Math Camp activities that reinforce the mathematical concepts through English 
by learning base. Check (C) is to measuring and collecting mathematical concepts through English, 
teamwork skills, and attitude toward Mathematics. The last step, Act (A) is improvement the Math 
Camp activities.  
  The result found that; 

1. Development of Math Camp activities that reinforce the mathematical concepts through 
English in Learning Standards including Numbers and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, 
and Data Analysis and Probability. There were 2 groups of activities; academic and recreation 
activities. In each academic activities had 4 steps are learn and exchange, group activities, game 
competitions, and conclusions. The recreation activities are activities that prepare the participants 
be ready for academic activities. It was organize before and after, and during academic activities 
focus on group activities.  

2. The students had mathematical concepts through English after attending Math Camp 
higher than 75% was significant at .05 level. 

3. The students had teamwork skills after attending Math Camp in high level. The highest 
average score on all members accepted the results of their work willingly, then they are willing to 
work without a request, and all members are important to achieve the goal respectively. 

4. The students had attitude toward Mathematics after attending Math Camp in high level. 
The highest average score on the students think Mathematics was useful, then they can applied in 
everyday life, and Mathematics help to develop thinking respectively.  
Keywords: Math camp / mathematical concepts through English / teamwork skills / attitude toward 
Mathematics 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอุดมศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญของการส่งเสริม
บทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่สถานศึกษาในท้องถ่ิน โดยมีเป้าหมายใน
การยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณาถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบัน 
อุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาน านวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนความ รู้
ความเช่ียวชาญทางวิชาการของบุคลากร ไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึง เป็นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก ซ่ึงส่วนหนึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความพร้อมสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล (world-class standard school) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนสาระ
คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (world citizen) 
  ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดทาง คณิตศาสตร์รวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการส ารวจ ต้ังข้อคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล การใช้ยุทธวิธี
หลากหลายในการแก้ปัญหา การส่ือสารและการเช่ือมโยงความ รู้กับชีวิตจริงหรือศาสตร์ รวมท้ังสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์จึง เป็น
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กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ โดยฝึกจากประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท้ังยังเป็นการฝึกทักษะทางสังคมท่ีส าคัญ ได้แก่ การอยู่
ร่วมกัน การท างานเป็นหมู่คณะ ซ่ึงจะต้องเป็นคนท่ีมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลาเป็นผู้น าท่ีดี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ โดยในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์จะเน้นการเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง เก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน สรุปความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ และเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานไปพร้อมกัน 
(Panarach, 2011, p.456) 
  จากความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษท่ีมุ่ง พัฒนาให้
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ประกอบกับการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เน้นการท ากิจกรรม
กลุ่ม ซ่ึง ผู้เรียนได้รับท้ังความรู้คู่กับความสนุกสนาน ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ ศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ การ
ท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยหวังว่าผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ ได้รับท้ังความรู้ควบคู่กับความสนุกสานาน พร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาเนื้อหาคณิตศาสตร์อ่ืนๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี

เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ 
3. เ พ่ือศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนหลังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี

เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  
4. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ มีมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเน้ือหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 5 สาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ไ ด้แก่ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ 

- มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการท างานเป็นทีม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
   ประชากร เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน ซ่ึงท าหน้าท่ีร่วมพัฒนากิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ต าบล
พรานกระต่าย อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 119 คน เป็นกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาผลการจัด
กิจรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จ านวน 15 
กิจกรรม การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการ 
ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น สาระการเรียนรู้ละ 3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี 4 ข้ันตอน คือ  
    ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้เดิม และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ ในเนื้อหาคณิตศาสตร์
แต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือประกอบ และให้นักเรียนทุกคนฝึกจนเข้าใจ 
    ข้ันกิจกรรมกลุ่ม แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 -4 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาโจทย์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ความรู้ใหม่ท่ีก าหนดให้ โดยนักเรียนจะน าความรู้จากข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้มาฝึกเพ่ิมเติมร่วมกัน หาวิธี
แก้ปัญหาร่วมกัน และท าความเข้าใจร่วมกัน 
    ข้ันเกมการแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด โดยทุกคนต้องมีโอกาส
เป็นตัวแทนกลุ่ม และหากมีกลุ่มท่ีตอบค าถามหรือท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีประจ าฐานกิจกรรมจะ
เฉลยและอธิบายจนนักเรียนทุกคนเข้าใจร่วมกัน 
    ข้ันสรุป นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับในแต่ละกิจกรรม โดยนักศึกษาวิชาชีพครูใช้เทคนิค
การต้ังค าถาม 

ส่วนกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรม
วิชาการ เกิดความสนุกสนาน เน้นกระบวนการกลุ่มซ่ึงจัดท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  

2. แบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เป็นลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีความ
หลากหลายในฉบับเดียวกัน ได้แก่ แบบจับคู่ แบบเขียนตอบส้ัน แบบเติมค า แบบตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความ
เท่ียงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
เช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) เท่ากับ 0.92 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.77 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .020 – .067 

3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
scale) จ านวน 13 ข้อ มีค่าความเท่ียงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(–coefficient) เท่ากับ 0.89 

4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท จ านวน 
13 ข้อ ข้อค าถามมีท้ังข้อความเชิงบวกและเชิงลบ มีค่าความเท่ียงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่าง ข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
เท่ากับ 0.78 

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ 

- มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
   ขั้นวางแผน ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยและนักศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูร่วมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ 
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยในแต่ละกิจกรรมจะเน้นจะเน้น การ
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน สรุป
ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ละ 3 กิจกรรม 

2. จัดท าคู่มือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับนักศึกษาวิชาชีพครู  

3. ประสานไปยังผู้บริหารและครูโรงเรียนท่ีจะจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษา 
อังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น จ านวน 5 คร้ัง แยกตามสาระการเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ นักเรียนจะเดินเวียนเข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละฐาน ซ่ึงมีนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพ่ีเล้ียงประจ าฐาน 

2. กิจกรรมในแต่ละฐาน จะเร่ิมจากการร้องเพลงคณิตศาสตร์และแสดงท่าทางประกอบ ซ่ึง
เป็นเพลงประจ ากลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน หลังจากนั้นพ่ีเล้ียงประจ าฐานจะให้ท า
กิจกรรมวิชาการตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เ ก่ียวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน 
สรุปความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ และแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือให้มีการ
แข่งขันให้สนุกสนาน แล้วสรุปความรู้ท่ีได้ร่วมกัน ในแต่ละกลุ่มจะจัดคละระดับช้ัน คละเพศ และคละความสามารถ
ของผู้เรียน 
  ขั้นประเมินผล ด าเนินการดังนี้ 

1. สมาชิกค่ายท าแบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้
จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

2. สมาชิกค่ายท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม 
3. สมาชิกค่ายท าแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
4. นักศึกษาวิชาชีพครูประชุมร่วมกันหลังจากจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์

ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมค่าย ข้อบกพร่อง จุดท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
  ขั้นปรับปรุง 
    น าผลการประชุมของนักศึกษาวิชาชีพครู และผลการประเมินมาปรับปรุงกิ จกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไป
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการในคร้ังต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

2. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t – test one group) 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี .05 

3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉล่ียดังนี้ 
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    4.50 - 5.00 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.59 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
   2.50 - 3.49 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
   1.00 - 1.49 หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผล ดังนี้ 
  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ แบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ 
รายละเอียด ดังนี้ 
   กิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย เนื้อหาคณิตศาสตร์ในช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 5 สาระการเรียนรู้ จ านวน 
15 กิจกรรม ดังนี้ 

1) จ านวนและการด าเนินการ จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย ทศนิยม การเปรียบเทียบ
ทศนิยม และการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม 

2) การวัด จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย รูปส่ีเหล่ียม การหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม และ
การหาพ้ืนรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้เส้นทแยงมุม 

3) เรขาคณิต จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย รูปเรขาคณิต การเปรียบเทียบรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ และการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

4) พีชคณิต จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย แบบรูปและความสัมพันธ์ การแยกแยะแบบ
รูปและความสัมพันธ์ และการแก้โจทย์ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์ 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น จ านวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย แผนภูมิ การ
อ่านและเขียนแผนภูมิจากข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูลจากแผนภูมิ 
   การจัดกิจกรรมวิชาการในแต่สาระการเรียนรู้ ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 
ข้ันตอน ได้แก่ 

1) ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมของนักเรียน โดยเร่ิมจากเนื้อหาท่ีง่ายๆ  
หรือเร่ืองท่ีอยู่รอบตัว แล้วอธิบายถึงความรู้คณิตศาสตร์ในเนื้อหานั้นๆ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้
นักเรียนฝึกการออกเสียงตาม และยกตัวอย่างประกอบเพ่ิมเติมในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจเพ่ิม
มากข้ึน 

2) ข้ันกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3-4 กลุ่ม จ านวน
เท่าๆ กัน ในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีท่ี 5 และปีท่ี 6 ท้ังนักเรียนชายและหญิง  และมี
นักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพ่ีเล้ียงประจ ากลุ่ม คอยแนะน า ให้ความรู้ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา ใน
ทุกกิจกรรมจะมีส่ือประกอบ และใช้เทคนิคแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในกรณีท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ พ่ีเล้ียงประจ าฐานจะ
คอยแนะน าเพ่ิมเติมจนกว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจ และให้ช่วยกันท ากิจกรรม 

3) ข้ันเกมการแข่งขัน แต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ความรู้เก่ียวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษตามกติกาท่ีก าหนด ในเวลาท่ีก าหนด โดยนักศึกษาวิชาชีพครูคอยกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนานใน
การท ากิจกรรมไปพร้อมกัน และกลุ่มท่ีท ากิจกรรมได้มากท่ีสุดจะได้รับเบ้ียมากท่ีสุด และกลุ่มท่ีได้รองลงมาจะได้รับ
เบ้ียน้อยลงตามล าดับ 

4) ข้ันสรุป นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังความรู้ท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีพ่ีเล้ียงคอยแนะน า และมีการใช้ส่ือประกอบการสรุป 

 
   การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 

 

 
ภาพท่ี 2 การวัด 

 

 
ภาพท่ี 3 เรขาคณิต 

 

 
ภาพท่ี 4 พีชคณิต 
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   ภาพท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 
  กิจกรรมนันทนาการ เป็นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความ
สนุกสนาน โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตร์และเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีท่าทาง
ประกอบเพ่ือให้ผู้เ รียนสนุกสนานท้ังยังเป็นการฝึกการกล้าแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเป็นกิจกรรม
รวมกลุ่มผู้เรียน จัดก่อนเร่ิมกิจกรรม ระหว่างท ากิจกรรม และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  
 
 2. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ พบผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสต ร์ท่ี
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 

 n  X  S.D.  t  p 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 119 30 31.84 2.63 7.64 .00 

 * p < .05 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 31.84 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.63 ค่า t = 7.64 และ Sig. = .00 
 

3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนหลังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริม 
สร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน  หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ความหมาย 
1. ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ 4.52 0.72 มากท่ีสุด 
2. สมาชิกในกลุ่มอธิบายงาน ได้ชัดเจน ทุกคนเข้าใจตรงกัน 4.15 0.76 มาก 
3. สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์ 4.04 1.05 มาก 
4. ข้าพเจ้ายอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 4.29 0.72 มาก 
5. สมาชิกในกลุ่มเข้าใจท่ีข้าพเจ้าอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในการท างาน 4.15 0.81 มาก 
6. ขณะท างานร่วมกัน ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม 3.85 0.93 มาก 
7. ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส 4.24 0.78 มาก 
8. ข้าพเจ้าซักถามข้อสงสัยในการท างานกับสมาชิกในกลุ่ม 4.09 0.79 มาก 
9. ข้าพเจ้าเช่ือว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 4.05 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน  หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ความหมาย 
10. สมาชิกในกลุ่มมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมือท างาน 4.21 0.88 มาก 
11. สมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 4.34 0.68 มาก 
12. สมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผลในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

4.24 0.81 มาก 

13. ทุกคนยอมรับผลจากการท างานด้วยความเต็มใจ 4.58 0.62 มากท่ีสุด 
รวม 4.21 0.83 มาก 

 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.21, S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกคนยอมรับผลจากการท างานด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅� = 4.58, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ 
นักเรียนยินดีท่ีจะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ (�̅� = 4.52, S.D. = 0.72) และสมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อ
การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย (�̅� = 4.34, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
 
 4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการเข้า ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ �̅� S.D. ความหมาย 
1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
2. ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ 4.25 0.87 มาก 
3. ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ 4.49 0.72 มาก 
4. ข้าพเจ้าท าการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง 3.81 1.08 มาก 
5. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นทุกคร้ังท่ีจะเรียนหรือท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ 3.89 0.94 มาก 
6. ข้าพเจ้ามีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ 4.21 0.96 มาก 
7. คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเรียนรู้ได้ยากมาก 4.03 0.80 มาก 
8. การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระบบ 4.36 0.80 มาก 
9. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนจะถามครู 3.97 1.02 มาก 
10. ถ้าสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี วิชาอ่ืนก็จะดีด้วย 3.55 1.25 มาก 
11. ข้าพเจ้าไม่ชอบท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ 4.16 0.81 มาก 
12. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
13. คณิตศาสตร์สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.02 0.47 มาก 
  
  จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.02, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า และคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์มี ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�= 4.70, S.D.= 0.59) รองลงมา คือ คณิตศาสตร์
สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (�̅�= 4.66, S.D.=0.57) และวิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด (�̅�= 4.57, 
S.D.=0.65) ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ลักษณะ

ของกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแต่ละกิจกรรมวิชาการ ด าเนินการ 4 
ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้ันกิจกรรมกลุ่ม ข้ันเกมการแข่งขัน และข้ันสรุป ส่วนกิจกรรมนันทนาการเป็น
กิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ท้ังยังเป็นการฝึกการกล้า
แสดงออก โดยจัดเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มผู้เรียนก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับชัยศักด์ิ ลีลาจ รัสกุล (2542) รวมท้ังสมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ (25 51) กล่าวว่า ค่าย
คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งท่ีจัดข้ึนนอกห้องเรียน โดยจัดให้ผู้เรียนเข้ามาร่วมกิจกรรม  
พักแรมร่วมกัน ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ โดยจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ และความสามารถทางคณิตศาสตร์ รวมถึงทักษะกระบวนการและประสบการณ์ทางตรง
ด้านคณิตศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมท่ีจัดให้ กิจกรรมเหล่านี้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันระหว่างกัน
และกัน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: สสวท. , 
2554) 

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  
มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ผลดังกล่าวเกิดจากการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์จะเน้นการเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
การจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาท่ีมีคุณสมบัติร่วมกัน สรุปความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ภาษาอังกฤษ และเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานไปพร้อมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเร่ิมจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือทบความความรู้เดิมและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม การแข่งขัน และ
สรุปความเข้าใจร่วมกันอีกคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ (2550) พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของพัชรินทร์ ขุนทอง (2553) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ี
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ มี
ทักษะการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เน้นการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการกลุ่ม การแข่งขันระหว่างกลุ่ม ซ่ึงเป็นการฝึกทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมท้ังผู้เรียนฝึกการ
เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม และสอดคล้องกับ สสวท. (2554) ซ่ึง
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้เรียนรู้
การอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกให้เป็นผู้มีวินัย รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา เป็นผู้น าและเป็นผู้ตามท่ีดี ท้ังยังเป็นการฝึกการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551) 

4. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ มี
เจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
มีการจัดการแข่งขัน และสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมวิชาการ ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และพร้อมท่ีจะเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ต่อไปเ ร่ือย ไม่รู้สึกเบ่ือ ผลดังกล่าว
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความรักใน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สสวท, 2554) และงานวิจัยของ เยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ (2550) พบว่า กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรศึกษาข้ันตอนการท ากิจกรรมให้ชัดเจน และทดลองฝึกท ากิจกรรมต่างๆ ก่อนท่ีจะด าเนินการจัด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
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2. การท ากิจกรรมนันทนาการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรมวิชาการ และท ากิจกรรม
ต่อๆ ไป จะต้องเตรียมเพ่ือสอดแทรกให้เกิดความสนุกสนาน นักเรียนไม่รู้สึกเบ่ือ  

3. สามารถน าข้ันตอนของกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ท่ีเสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนในแต่ละช่วงช้ัน พร้อมท้ังศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ 

2. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ 
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ธุรกิจชุมชนท่ีส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปล่ียนแปลง  
ของสถานการณ์ทางการเงิน 

The Business Community that Affect the Economic Development of the 
Province under Change the Financial Situation. 

 
ศิริพร โสมค าภา1 อนันธิตรา ดอนบันเทา2 และอนุธิดา  เพชรพิมูล3 

Siriporn Somkhumpa1, Anantitra Donbanthao2 and Anuthida Phetphimoon3 
 

1,2,3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ี

ส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 2) เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางการเงิน ประชากรท่ีศึกษา คือ คณะกรรมการธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
251 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถ่ี ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร คือ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจชุมชนประกอบด้วย เศรษฐกิจตกต่ า ค่าเงินบาทอ่อนค่า ความวิตกกังวลในสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ 2) แนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงวิกฤตการณ์ทาง
การเงิน คือ มีการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผล
การด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา  
ค าส าคัญ: ธุรกิจชุมชน / การเปล่ียนแปลง / สถานการณ์ทางการเงิน 
 

Abstract 
  This research. The objective 1) this study was to investigate changes in the financial 
situation of the country that affected the community business in Kamphaengphet. 2) Find ways to 
prevent problems that community businesses face in changing their financial situation. The study 
population was 251 community businesses in Kamphaeng Phet province. Using questionnaire Data 
were analyzed by means of percentage, frequency and mean. The findings were as follows: 1) The 
change in the financial situation of the country that affected the community business in Kamphaeng 
Phet was the economic situation that affected the community business. Economic downturn Thai 
baht depreciates Anxiety in the political situation in the country. 2) Guidelines for preventing 
problems faced by community businesses in changing the financial crisis: financial and accounting 
management. Have a plan to operate regularly. And reviewed the performance in the past. 
Keywords: business community / change / financial situation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศในปัจจุบัน ท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและอ่ืนๆ ท าให้เกิด
จากการเปล่ียน แปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายในการบริหารงานของรัฐบาล อีกท้ังการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกยังส่งผลกระทบกับประเทศไทยและประชาชนในประเทศ เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับประเทศ
ย่อมส่งผลกระทบกับระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับชุมชน จนกระท้ังถึงระดับครัวเรือน ท่ีผ่านมาประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจไทย ประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจทุน เศรษฐกิจชุมชนนั้น
ใหญ่กว่าเศรษฐกิจทุน ด ารงอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในชนบทเป็นระบบเศรษฐกิจของชา วไทย
จ านวนมาก ปัญหาของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ประชาชนทุกคนต้องเผชิญปัญหากันทุก
รูปแบบ ถือเป็นวิกฤตการณ์อันโหดร้ายของประชาชน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจชุมชน 
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วิสาหกิจชุมชน หรือธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีทุกคนพยายามถามเสมอๆ ว่า “เงินหายไปไหนหมด ท าไมคนงานจึงต้องถูก
ปลด ท าไมธุรกิจจึงล้มละลาย ท าไมเราจึงยากจนลงท าไม” และวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนต้องท าอย่างไรต่อไป ท้ังนี้ 
ประเทศไทยเคยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาแล้ว และต้องใช้เวลาในการ ฟ้ืนตัวของประชาชน และ
ผู้ประกอบการ ซ่ึงลักษณะส าคัญของระบบเศรษฐกิจชุมชน คือ ครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิต เป้าหมาย
การผลิต คือ การด ารงอยู่ การรักษาตัวให้อยู่รอดของครอบครัวและชุมชน ให้สามารถเล้ียงตัวเองได้ และผลิตซ้ า 
การผลิตจึงมีลักษณะเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ผลิตเพ่ือขายก็ได้แต่ก็เพ่ือให้ได้เงินมาซ้ือสินค้าให้ครอบครัวด ารงชีวิตอยู่
ได้ มากกว่าท่ีจะคิดขยายการผลิตให้ใหญ่โต ให้มีก าไรสูงสุด ให้ร่ ารวย ครัวเรือนมีลักษณะเป็นผู้ผลิตอิสระ ขายสินค้า
ไม่ใช่ขายแรงงาน วิธีการผลิตหลักคือ ผู้ผลิตรายเล็กเป็นอิสระ ใช้แรงงานของสมาชิกของครอบครัวเพราะเป็นส่ิง ท่ี
ครอบครัวมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ (พรรณี บัวเล็ก, 2555, หน้า 335) ส าหรับการผลิตสินค้าจ าหน่ายในชุมชนนั้น เกิด
จากการรวมกลุ่มเป็นธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ผลกระทบนั้นมีท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงธุรกิจ
ชุมชน หมายถึง "กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอันประกอบด้วย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขาย
ผลผลิต กิจกรรมการซ้ือ และการบริโภคของชุมชน" (ธนาวิทย์ บัวฝ้าย, 2558) จากความหมายดังกล่าว กิจการธุรกิจ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 108 รายการ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2559) และเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจในระ ดับ
จังหวัดด้วย 
 จากการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบ
และไม่มีเอกภาพ ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือ
ภาคเอกชน และบางคร้ังมีการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการท่ีแท้จริง (อานันท์ ตะนัยศรี, 2554) เมื่อ
เกิดการเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ภายใน ประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและอ่ืนๆ ย่อมท าให้ธุรกิจ
ชุมชน หรือ วิสาหกิจชุมชน ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิตสินค้า ค่าแรงงานในสายการผลิต ค่า
ขนส่งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตและจ าหน่ายสินค้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิต จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชรนั้น มีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2558 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร, 2558) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงนิ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์
ทางการเงินภายในประเทศ ธุรกิจชุมชนสามารถปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ได้ ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้ จะช่วยให้
เสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและย่ังยืนของธุรกิจชุมชนได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางการเงิน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
มุ่ง ศึกษาปัจจัยแวดล้อมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองท่ีส่งผลกระทบให้เกิด

วิกฤตการณ์การเงิน และส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน เช่น กระบวนการด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้าน
การเงินและการบัญชี ของธุรกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร สถานประกอบการ 108 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 100 ราย และตามประเภทธุรกิจ จ านวน 10 ประเภท
ธุรกิจ เช่น กลุ่มการผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์ การผลิตประมง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/
เส้ือผ้า เคร่ืองจักสานดอกไม้ประดิษฐ์ ของช าร่วย/ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองประดับ/อัญมณี 
เคร่ืองไม้/เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองหนัง  การผลิตปัจจัยการผลิต เคร่ือง ป้ัน การผลิตสินค้ าอ่ืนๆ และธุรกิจบริการ
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ประกอบด้วย ร้านค้าชุมชน ออมทรัพย์ชุมชน หรือสุขภาพและบริการ จ านวนสมาชิกของสถานประกอบการ จ านวน 
251 คน 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

มุ่งศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
- ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการบริหารธุรกิจ  
- ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงินและการบัญชี ด้าน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และด้านผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงิน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ 

(quantitative research) มุ่งศึกษาธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 10 ประเภทธุรกิจ จ านวน 100 ราย หรือจ านวนสมาชิก
ของสถานประกอบการ จ านวน 251 คน 

3. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการ 10 ประเภทธุรกิจ ท่ีใช้ในการศึกษา 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีประกอบด้วยข้อค าถาม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย  
5. การหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย โดยน าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านงานวิจัยตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของงานวิจัย 
และสอดคล้องกับหัวข้อท่ีวิจัย และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการใช้วิธีเจาะจง เน้นท่ีกลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจชุมชน จ านวน 10 กลุ่ม และสมาชิกของธุรกิจชุมชน จ านวน 108 คน หรือจ านวนสมาชิกของสถาน
ประกอบการ จ านวน 251 คน โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพ่ือท าการตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหาความเข้าใจ ภาษาท่ีใช้ ความเข้าใจตรงกันของค าถาม และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบสอบถาม 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลโ ดยหา
ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าข้อมูลมาสรุปผล จัดท ารายงาน แล้วน าเสนอ
รายงาน การจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บจากข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลปฐภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 
 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

-ธุรกิจชุมชน 

-การบริหารจัดการ 

-การตลาดและผลิต 

-การจ าหน่วย 

-การเงินการบัญชี 

ผลลัพธ์ 

แนวทางการป้องกันสถานการณ์
ทางการเงินของธุรกิจชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา “ธุรกิจชุมชนท่ีส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ทางการเงิน” พบว่าสมาชิกของธุรกิจชุมชน จ านวน 108 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 100 ราย 
หรือจ านวนสมาชิกของสถานประกอบการ จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีด าเนิน
การศึกษา ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ข้อมูลผู้ประกอบ 100 ราย จ านวน 251 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 62.95 
เพศชาย จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41ปี - 50 ปี จ านวน 91 คิดเป็นร้อยละ 
36.25 รองลงมามี อายุระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.08 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลบทบาทหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล 

จากตารางท่ี 1 ข้อมูลบทบาทหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ใ ห้ข้อมูล พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีบทบาท
หน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนท่ีเป็นหัวหน้า/เจ้าของธุรกิจท่ีตอบ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.26 รองลงมา 
คือ สมาชิกธุรกิจชุมชน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.28 ล าดับท่ีสาม คือ กรรมการธุรกิจชุมชน จ านวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.31 และสุดท้าย คือ รองหัวหน้าธุรกิจชุมชน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลสินค้าหลักของธุรกิจชุมชนท่ีขายดีของผู้ให้ข้อมูล 

จากตารางท่ี 2 ข้อมูลสินค้าหลักของธุรกิจชุมชนท่ีขายดีของผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลโดย
สินค้าหลักของธุรกิจชุมชนท่ีขายดีหลักมี 3 ส่วน ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 คือ อาหารและเคร่ืองด่ืม (สเต๊กหมู  ส้มต า  
ร้านกาแฟ  ก๋วยเต๋ียว  ผลิตพริกแกงจ าหน่าย และปลูกผัก/ผักสด) จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.09 กลุ่มท่ี 2 
คือ สินค้าประดิดประดอย (ตะกร้าสาน  ทอเส่ือ  กระทงจากเปลือกข้าวโพด  ไม้กวาดอ่อน  กรอบรูปไม้สัก) จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 35.86 และกลุ่มท่ี 3 คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ล าไยอบแห้ง  ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี  ข้าวเกษตร
อินทรีย์ และกล้วยอบเนย) จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
บทบาทหน้าท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชน   
หัวหน้า/เจ้าของธุรกิจ 86 34.26 
รองหัวหน้าธุรกิจชุมชน 33 13.15 
กรรมการธุรกิจชุมชน 56 22.31 
สมาชิกธุรกิจชุมชน 76 30.28 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มท่ี 1 อาหาร เคร่ืองด่ืมและบันเทิง 68 27.09 
กลุ่มท่ี 2 สินค้าประดิดประดอย  90 35.86  
กลุ่มท่ี 3 ผลิตภัณฑ์เกษตร 93  37.05 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจชุมชน   
ก าหนดยอดขาย 9 9.0 
ก าหนดยอดการผลิต 20 20.0 
ก าหนดราคาขาย 26 26.0 
ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน 5 5.0 
ก าหนดแผนงานของธุรกิจชุมชน 6 6.0 
อ่ืนๆ เป็นสมาชิกกลุ่ม 34 34.0 
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จากตารางท่ี 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูล
เป็นเพียงสมาชิกกลุ่มเท่านั้น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดราคาขาย
สินค้า จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ล าดับท่ีสาม คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดยอกการผลิต จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ล าดับท่ีส่ี คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดยอดขาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ล าดับท่ีห้า 
คือ มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนธุรกิจ 

 
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมระดับประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของธุร กิจ

ชุมชน 
 ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมระดับประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนนี้ 
เพ่ือเป็นการศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธุรกิจชุมชนได้ 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจระดับประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของ
ธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การปรับอัตราภาษีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP  53 21.11 
การปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 80 31.87 
การปรับอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย 5 1.99 
การปรับนโยบายการปล่อยสินเช่ือหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมประกอบการ
รายใหม่ของธนาคาร (เช่น ธนาคารออมสิน  ธ.ก.ส.  ธนาคารกรุงไทย)  

86 34.26 

การปรับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)  23 9.16 
การปรับราคาทองค า 30 11.95 
การปรับค่าจ้างแรงงานของกระทรวงแรงงาน 251 100.00 

จากตารางท่ี 4 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจระดับประเทศท่ีส่งผลกับการ
ด าเนินงานของธุรกิจชุมชนของผู้ให้ข้อมูล พบว่าผู้ให้ข้อมูลเลือกการปรับราคาน้ ามันเช้ือเพลิงและการปรับค่าจ้ าง
แรงงานของกระทรวงแรงงานส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนอย่างมาก ซ่ึงมีผู้ตอบทุกคนเลือก 
จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  

รองลงมาคือ การปรับนโยบายการปล่อยสินเช่ือหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ของ
ธนาคาร มีผู้ตอบเลือก จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีการจัดหาเงินทุนส า หรับ
ด าเนินงานธุรกิจชุมชนจากการกู้ยืม 

ล าดับท่ีสาม คือ การปรับอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้ของธนาคาร ซ่ึงมผู้ีเลือกตอบ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  
ล าดับท่ีส่ี คือ การปรับอัตราภาษีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP มีผู้เลือกตอบ จ านวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.0  
ล าดับท่ีห้า คือ การปรับราคาทองค ามีผู้เลือกตอบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  
ล าดับท่ีหก คือ การปรับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา จ านวนผู้เลือกตอบ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  
และล าดับท่ีสุดท้าย คือ การปรับอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย มีผู้เลือกตอบ จ านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.0  
อันดับสุดท้ายท้ังสามข้อ ผู้ให้ข้อมูลได้ให้เหตุผลท่ีไม่เลือกว่า ไกลตัว ผลกระทบมาไม่ถึง หากท าธุรกิจ

ส่งออกระหว่างประเทศอาจได้รับผลกระทบรุนแรงกว่านี้ 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนในจังหวัด
ก าแพงเพชรของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เศรษฐกิจตกต่ า ค่าเงินบาทอ่อนค่า ในปี พ.ศ. 2540 84 51.22 
วิกฤตการณ์การเงินโลกส าหรับปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลงประมาณร้อยละ 9 จากระดับท่ีแข็งค่าท่ีสุด 

65 39.63 

ความกังวล ความวิตกในสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเอง อาจจะ
ยังคงมีความไม่แน่นอน 

83 50.61 

สถานการณ์วิกฤติการเงินในปลายปี พ.ศ. 2553 เร่ืองของความรุนแรง
ของวิกฤตการณ์การเงินโลก  

81 49.39 

แนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นทางการเงินแก่ประชาชน  81 49.39 
การประกันเงินฝาก เพราะการประกันเงินฝากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ความปลอดภัยทางการเงิน 

61 37.20 

จากตารางท่ี 5 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีส่งผลกับธุรกิจชุมชนใน
จังหวัดก าแพงเพชรของผู้ให้ข้อมูล พบว่าปัจจัยท่ีผ่านมาท่ีส่งผลกระทบกับธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย เศรษฐกิจตกต่ า 
ค่าเงินบาทอ่อนค่า ในปี พ.ศ. 2540 มีผู้เลือกผลกระทบ จ านวน 84 คนคิดเป็นร้อยละ 51.22  

รองลงมาคือ ความกังวล ความ วิตกในสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเอง อาจจะยังคงมีความ 
ไม่แน่นอน มีผู้เลือกมีผลกระทบ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 50.61 

ล าดับท่ีสาม คือ สถานการณ์วิกฤติการณ์การเงินในปลายปี พ.ศ. 2553 เ ร่ืองของความรุนแรงของ
วิกฤตการณ์การเงินโลก และแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นทางการเงินแก่ประชาชน จ านวนผู้ตอบ
ท้ัง 2 ข้อ คือ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 49.39 

ล าดับท่ีส่ี คือ วิกฤตการณ์การเงินโลกส าหรับปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 
9 จากระดับท่ีแข็งค่าท่ีสุด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 39.63 

ล าดับท้ายสุด คือ การประกันเงินฝาก เพราะการประกันเงินฝากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความปลอดภัย
ทางการเงิน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 

ผลศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทางการเงิน 

ผลการศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทาง 
การเงิน พบว่าจากการน าเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญ มี ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและอบรมให้ความรู้ภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการได้ให้ข้อมูล 164 คน สรุปได้ดังนี้  

 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ทางการเงิน
ของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
การวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา 

92 56.10 

การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี 164 100.00 
การจัดท าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ 51 31.10 
การจัดเก็บเงินทุนส ารอง หรือก าไรสะสมท่ีได้จากการด าเนินงาน 72 43.90 
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชน ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 77 46.95 
พยายามพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้ได้  85 51.83 
แรงงานในครัวเรือน สมาชิกธุรกิจชุมชน หรือแรงงานในชุมชนเดียวกันใน
การผลิตสินค้า 

68 41.46 
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จากตารางท่ี 6 ข้อมูลแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์
ทางการเงินของผู้ให้ข้อมูล พบว่ามีผู้เห็นด้วยมีแนวความคิดท่ีหลากหลายแนวคิด เมื่อน ามาจัดเรียงล าดับจากมากไป
น้อยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

ล าดับแรก คือ การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ มีผู้เห็นด้วย 164 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

รองลงมา คือ มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผลการด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา 
เพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน มีผู้เห็นด้วย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.10 

ล าดับท่ีสาม คือ ควรพยายามคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้ได้ เพ่ือท่ีจะได้คาดการณ์ยอดการผลิต
ได้อย่างใกล้เคียงท่ีสุด มีผู้เห็นด้วยจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 

ล าดับท่ีส่ี คือ มีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชน ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย มี
ผู้เห็นด้วย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 46.95 

ล าดับท่ีห้า คือ มีการจัดเก็บเงินทุนส ารอง หรือก าไรสะสมท่ีได้จากการด าเนินงาน เพ่ือเก็บไว้ใช้เมื่อเกิด
สถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง มีผู้เห็นด้วย จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 

ล าดับท่ีหก คือ ใช้แรงงานในครัวเรือน สมาชิกธุรกิจชุมชน หรือแรงงานในชุมชนเดียวกันในการผลิตสินค้า 
มีผู้เห็นด้วย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46 

ล าดับท่ีเจ็ด คือ มีการจัดท าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลของธุรกิจชุมชน เช่น ข้อมูล
สมาชิก การกู้ยืมเงินของสมาชิก ข้อมูลรายได้-ค่าใช้จ่ายของธุรกิจชุมชน เป็นต้น และควรปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการธุรกิจชุมชนให้มีความทันสมัย มีผู้เห็นด้วย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมระดับ ประเทศท่ีส่งผลกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน
ในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การปรับราคาน้ ามันเช้ือเพลิงและการปรับค่าจ้างแรงงานของกระทรวงแรงงานส่งผล
กระทบกับการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนอย่างมาก ซ่ึงมีผู้ประกอบการทุกท่าน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 รองลงมาคือ การปรับนโยบายการปล่อยสินเช่ือหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ของธนาคาร 
มีผลต่อผู้ประกอบการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีการจัดหาเงินทุนส า หรับ
ด าเนินงานธุรกิจชุมชนจากการกู้ยืมนั้นเอง ซ่ึงสอดคล้องกับมนต์รัก ธีรานุสรณ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจชุมชนอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จด้านการเงิน ด้าน
การผลิต ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ  
 ผลการศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีธุรกิจชุมชนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงวิกฤตการ ณ์ทาง
การเงิน พบว่าจากการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ มีผู้
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ า และมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบท่ีผ่านมา เพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน มีผู้เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 92.0 ล าดับท่ีสาม คือ ควรพยายามคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้ได้ เพ่ือท่ีจะได้คาดการณ์ยอดการ
ผลิตได้อย่างใกล้เคียงท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับสลิลทิพย์ ศิริไพบูลย์ (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาเศรษฐกิจชุมชน อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใ ช้จ่าย ประชาชนจึงได้ไปท างานต่างถ่ิน แต่มีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ คือ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า การว่างงาน ต้นทุนการเกษตรสูง เศรษฐกิจตกต่ า และความยากจน 
ประชาชนจึงต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การวางแผนด้านการเงินและการบัญชีจะช่วยให้ธุรกิจชุมชนสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจได้ ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงนั้นจะรุนแรงมากเพียงใดและจากสาเหตุใดก็ตาม เพราะการท่ีมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ จะช่วยป้องกันการขาดสภาพคล่องให้กับธุรกิจชุมชนได้ 

2. การบริหารจัดการแรงงานในครัวเรือนมีผลต่อเงินทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียไป หากช่วงสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าธุรกิจควรเน้นการใ ช้แรงงานในครัวเรือนก่อนๆ ท่ีจะจัดหาแรงงานจากแหล่ง อ่ืน จะช่วยในการ
ประหยัดต้นทุนได้  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ศึกษาการจัดการด้านการเงินและการบัญชีให้กับสมาชิกในกลุ่มธุรกิจชุมชนจะช่วยให้ ทุกคนสามารถเข้าใจ
ถึงรายได้ท่ีได้รับจากการขายสินค้าของทางธุรกิจชุมชน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของเทศบาล และเพ่ือหาแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชรโดยจ าแนกตาม 
เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองปางมะค่า จ านวน 365 คน และผู้เช่ียวชาญ 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซ่ึง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถ่ีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัญหาการพัฒนาคุณภาพให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่ามี 5 ด้าน ซ่ึง
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองของ
ผู้รับบริการ ด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง โดย
ด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมาด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการ
เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองของ ผู้รับบริการ ตามล าดับ และด้านท่ีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ด้านความ
น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า  
สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความน่าเช่ือถือไ ว้วางใจในการบริการ  
3) ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนาคุณภาพ / การบริการ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study and analyze Pang Makha municipal officer’s 

service problems and difficulties in many aspects, and to provide guidelines for development 
approach to some certain problems. The subjects of this study were 3 6 5  local residents and 6 
experts in related field. Local subjects were classified by age, marriage status, sex, education level, 
occupation and monthly salary. The interview was conducted by distributing questionnaire to 
subjects. Responses were made on a 5 -point scale ranging from 1  to 5 .  Response rates were 
analyzed by statistical analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation and content 
analysis. On the basis of the results of this study, it can be concluded that: 1) Pang Makha municipal 
officer’s service problems and difficulties can be divided into 5  aspects as follows: service 
concrescence, service reliability, service responsiveness, recipient’s confidence in services, officers’ 
attentiveness. The analysis results in many instruments revealed that overall problem levels are in 
average scale. The most problematic aspect is service concrescence followed by recipients’ 
confidence in service, officer’s attentiveness to recipient, service responsiveness respectively and 
the least problematic is service reliability. 2 )  Guidance to development approach to Pang Makha 
municipal officer’s service could be summarized as follows: 1) on service concrescence aspect. 2) 
on service reliability aspect. 3) on officer’s attentiveness on customers. 
Keywords: guidelines for quality development/ service 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายขององค์กรภาครัฐเร่ิมต้ังแต่รัฐบาลมี

การปฏิรูประบบราชการ ในปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ด าเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการ
ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการท่ีดี จะเห็นได้จากการท่ีหน่วยงานภาครัฐเร่ิม
ด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความ
ยุติธรรมต่างๆ โดยการลดข้ันตอน ในการท างานให้เป็นการบริการเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว การอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ประชาชนพึงพอใจต่อการบริการจากหน่วยงานอย่างสูงสุด ท้ังนี้การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน สะดวก รวดเร็วและชัดเจน ใช้
เวลาด าเนินการไม่มาก เมื่อประชาชนมาติดต่อสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้อง
เดินทางไปมาหลายคร้ัง ก็จะท าให้ประชาชนมีเวลาไปประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับกรณีการลงทุนของธุรกิจภาคเอกชน หากระบบราชการโดยเฉพาะการบริการท่ี  
ไม่ชัดเจน นักลงทุนก็ไม่กล้าเส่ียงเข้ามาลงทุน ท าให้ประชาชนไม่มีงานท า ขาดรายได้ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงได้เร่งด าเนินการให้มีการปรับปรุงการบริการท่ีดีซ่ึงประชาชนก็คาดหวัง ว่าจะ
ได้รับการการบริการท่ีจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียค่าใช้จ่ายต่ า คุ้มค่าต่อเงินภาษีของราษฎร และมี
การแข่ง ขันการให้บริการของภาครัฐทุกด้าน มีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน การสร้างจิตส านึกต่อการบริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและความเป็น
ข้าราชการมืออาชีพต่อไป 

การปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีรัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ีเรียกว่า “นโยบายสาธารณะ” โดยก าหนดเป็นหลักการหรือกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และรวมถึงการ
ตัดสินใจเก่ียวกับเป้าหมายนั้นด้วย ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น จึงจะท าให้
เป้าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การบริการด้านการศึกษา สวัสดิการ การ
คมนาคม เป็นต้น ท้ังนี้ท้องถ่ินต้องมีการวางแผน ก าหนดแนวทางของการกระท าในรูปของคณะกรรมการ มีสิทธิ
เสรีภาพในการก าหนดกฎ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน และเกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถ่ินนั้นใ ห้มาก
ท่ีสุด ดังนั้นถ้าต้องการทราบผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยการประเมินผลซ่ึงถือเป็นข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความส าคัญ เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง มาใช้ปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

เทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
หนึ่งท่ีมีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร และมักจะได้รับการประสาน
ขอความร่วมมือหลายด้านจากส่วนราชการในอ าเภอปางมะค่าอยู่เสมอ การด าเนินงานของส านักงานเทศบาลเมือง
ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ได้พยายามพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่
ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น พนักงานมาไม่ตรงเวลา เคร่ืองมือในการให้บริการ มีปัญหาเสียบ่อย และส่ิง
อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ จึงท าให้การให้บริการไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึง นับว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่าง ย่ิง (ส านัก
ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองปางมะค่า, 2557) การวัดคุณภาพของงานบริการท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจนคือการวัดจาก
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซ่ึงหมายถึง ประชาชนในเขตเทศบาลนั้นๆ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมอืงปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
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ในการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยก าหนดข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีวิจัย 
2. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริกา รของ

ส านักงานเทศบาล เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
3. สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยก าหนดข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. สรุปปัญหาทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลของผู้มาใช้บริการส านักงานเทศบาล ท่ีได้
จากการศึกษาวิจัยในข้ันท่ี 1 

2. น าประเด็นปัญหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาล เข้าประเด็นในการสนทนา
กลุ่ม เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งตาม
การศึกษาวิจัยไว้ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

- ประชากร คือ ประชากรท่ีมาใช้บริการส านักงานเทศบาลต าบลปางมะค่า รวมจ านวน 3,960 คน 
- กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีอยู่

ในเขตเทศบาลเมืองปางมะค่า จ านวน 365 คน โดยค านวณด้วยสูตร ทาโร ยามาเน่ โดยก าหนดความคลาดเคล่ือน 
0.05 

ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

- ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในการแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดก าแพงเพชร โดยแบ่งผู้เช่ียวชาญออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยสองลักษณะ คือ แบบสอบถามและแบบสนทนา

กลุ่ม โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยจะสัมพันธ์กับช่วงของการศึกษาวิจัยดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
การศึกษาตอนท่ี 1เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

สภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงใช้ในการสอบถามผู้มาใช้บริการส านักงานเทศบาลเมือง
ปางมะค่า จังหวัดก าแพงเพชร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 สภาพปัญหาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเทศบาล แบบสอบถามมีข้อค าถาม 5 
ด้านจ านวนท้ังหมด 33 ข้อ 
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ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในช่วงการศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพการ

ให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า ในจังหวัดก าแพงเพชรมี 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสร้างจากต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง เพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 
2. น าข้อมูลท่ีศึกษามาสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจแก้ไขให้ถูกต้องและครอบคลุม

ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วเสนอผู้เ ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเนื้อหา และ

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
6. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค าถามกับเนื้อหา โดยการหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of concordance: IOC) ได้ค่าความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละด้าน 
7. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม และน าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง  
8. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (ry out) กับประชากรท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังนี้ จ านวน 30 คน 
9. น าแบบสอบถามท่ีได้ทดลองเก็บข้อมูลมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) ของ

แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.67 
10. จัดท าแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยน าประเด็นปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่ามาจัดล าดับความส าคัญ 3 

อันดับแรก น าประเด็นปัญหาท่ีจัดอันดับความส าคัญแล้ว มาเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 6 คน เพ่ือขอค าเสนอแนะมา
สังเคราะห์เป็นแนวทางการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ข้ันตอนตามข้ันตอนของการวิจัย ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในข้ันตอนท่ี1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาในข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตีความจากข้อมูลการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านั กงาน
เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดก าแพงเพชร และน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี้ 

 
 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 พบว่าประชาชนท่ีมาใช้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่าท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนท้ังส้ิน 365 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.50 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.50 โดยมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
62.50 และสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีอายุระหว่าง 41 ข้ึนไป - 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 54.50 ส่วนระดับการศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 49.90 ในส่วนของอาชีพเกษตรกร/ท าสวน/ท าไร่/ท านา คิดเป็น
ร้อยละ 84.10 มีรายได้10,000 บาทข้ึนไป-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.20 

ระดับปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 ผลการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า 5 ด้านซ่ึงได้แก่ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองของผู้รับบริการ  
ด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมาคือ ด้านความเช่ือมั่นแก่
ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองของผู้รับบริการ และน้อยท่ีสุด  คือ ด้านความ
น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ ตามล าดับ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุดคือ จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน
รองลงมาคือ เทศบาลต าบลปางมะค่าจัดบริการน้ าด่ืม ท่ีสะอาดไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ ขาดการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนการบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการเมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ไม่มีการแสดงข้ันตอนล าดับการบริการอย่างเป็น
ข้ันตอนให้แก่ประชาชน รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการขาดความรู้ความสามารถในต าแหน่งท่ีท าอยู่ เช่น การ
ตอบข้อสงสัย หรือการให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างล่าช้าไม่สะดวก
รวดเร็ว ฉับไว  

3. ด้านการตอบสนองของผู้รับบริการ เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุดคือช่องทางการให้บริการยังไม่หลากหลาย รองลงมา คือ 
ข้ันตอนการให้บริการยังขาดระเบียบไม่เป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (ข้ันตอนไม่เป็นระบบ และบริการซับซ้อนและ
ปัญหาน้อยขาดการก าหนดระยะเวลาในการให้บริการไม่มีความเหมาะสม ) 

4. ด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการเมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ เทศบาลได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้ท่ีรับผิดชอบหรือสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลา รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการขาดความรับผิดชอบในการติดตามงานท่ีรับ
มอบหมาย เจ้าหน้าท่ีไม่สนใจให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ  และปัญหาน้อยสุดคือ มาตรฐานการ
ให้บริการยังไม่ไปในทางเดียวกัน 

5. ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้ รับบริการเมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีไม่พอใจและไม่ยอมรับค าต าหนิติชมด้วยท่าทีท่ี
เต็มใจ รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน และน้อยสุดคือ ขาดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติอยู่เวรช่วงพักกลางวัน และคอยให้บริการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า ต าบลปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 สรุปประเด็นท่ีได้จากการสนทนากลุ่มคณะกรรมการได้ประชุมลงมติแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่าแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
1) จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน 
2) เทศบาลต าบลปางมะค่าจัดบริการน้ าด่ืมท่ีสะอาดไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ 
3) ขาดการจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนการบริการ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   
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วิธีแก้ปัญหา 
1) ให้เพ่ิมบุคลากรจากเดิมท่ีมีอยู่ 1 คน ซ่ึงการให้บริการเกิดความล้าช้า ควรจะเพ่ิมบุคลากรอีก 1-

2 คน เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2) เทศบาลจะเพ่ิมเคร่ืองท าเย็นเพ่ิมอีก 2 จุด ไว้ให้บริการแก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 
3) ติดประกาศตามท่ีต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการ ติด ต่อ

สอบถาม 
4) จัดท าป้ายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
5) ใช้ส่ือต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ แถบบันทึกเสียง และรูปภาพในการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ

ให้ทราบท่ัวกัน 
6) จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ไว้ให้พร้อมเพรียง ผู้มาใช้บริการจะได้สะดวกรวดเร็วข้ึนเมื่อทราบ

ข้ันตอนต่างๆ ในการขอใช้บริการส านักงานเทศบาล 
2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

1) ไม่มีการแสดงข้ันตอนล าดับการบริการอย่างเป็นข้ันตอนให้แก่ประชาชน 
2) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการขาดความรู้ความสามารถในต าแหน่งท่ีท าอยู่ เช่น การตอบข้อสงสัย หรือ

การให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3) การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างล่าช้าไม่สะดวกรวดเร็ว ฉับไว 
วิธีแก้ปัญหา 
1) ก าหนดผังข้ันตอนการให้บริการท่ีชัดเจน 
2) เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยต้องพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการมี
ทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง ท้ังด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการการปฐมนิเทศการฝึกอบรมการศึกษาหรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

3. ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
1) เจ้าหน้าท่ีไม่พอใจและไม่ยอมรับค าต าหนิติชมด้วยท่าทีท่ีเต็มใจ 
2) เจ้าหน้าท่ีไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3) เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
วิธีแก้ปัญหา 
1) จัดอบรมเร่ืองสร้างความเป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดย

อาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียงท่ีสุภาพ มีหางเสียง เช่น ขอประทานโทษครับ (ค่ะ) มีอะไร
ให้ผม (ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (คะ) กรุณารอสักครู่นะครับ (คะ) เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อ
การเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เร่ือง  

2) จัดระบบการท างานให้เกิดความคล่องตัว องค์กรควรปรับลดข้ันตอนท่ียุ่งยากให้ง่ายข้ึน เพ่ือ
สร้างการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 

3) จัดท าล าดับข้ันตอนการให้บริการองค์กรควรจัดท าข้ันตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อนเ พ่ือ
เป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 เทศบาลจะจัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้วิธีสร้างนักบริการมืออาชีพองค์กรต้องสรรหาบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม จากนั้น จึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร ซ่ึงในแต่ละเร่ือง มีรายละเอียด 
ดังนี้  

1. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ ส่ิงท่ีผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรกคือความเป็นคนท่ีรักในงานบริการ 
เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการ มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือ
ผู้รับบริการย้ิมแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้ พนักงานท่ีให้บริการควรเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย  
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2. บุคลิกภาพท้ังลักษณะการแต่งกายท่ีแลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาท่ีแสดงออก เช่น 
การย้ิม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด ส่ิงเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ  

3. เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นส่ือกลางระ หว่าง
ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการการสนทนาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ สร้างความเป็นกันเอง 
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียง
ท่ีสุภาพ มีหางเสียง เช่น ขอประทานโทษครับ (ค่ะ) มีอะไรให้ผม (ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (คะ) กรุณารอ
สักครู่นะครับ (คะ) เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เร่ือง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีปัญหามากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นต้องจัดท านโยบายส่งเสริมด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่ าง
ท่ัวถึงและสามารถติดต่อประสานงานกับเทศบาลอย่างสะดวก และเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และท าให้
งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. จากผลการศึกษาสมาชิกกลุ่มควรจะได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลและมีการ
อบรมความรู้ในเร่ืองการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านความเห็น
อกเห็นใจผู้รับบริการพร้อมยอมรับค าต าหนิติชมพร้อมรับค าต าหนิไปปรับปรุงแก้ไขด้วยท่าทีท่ีเต็มใจ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาความต้องการของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล เมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับความต้องการของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองปางมะค่า. (2557). รายงานประจ าปี. ก าแพงเพชร: ส านักงานทะเบียน

ท้องถ่ินเทศบาลเมืองปางมะค่า 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกับ 
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

Factors of Work Environment and Psychological Characteristics Related to 
Personnel Participation in Phayakkhaphum Phisai Industrial  

and Community Education College Internal Quality Assurance 
 

อนิรุทธ์ จันทมูล 1 

Anirut Chantamool 1 

 
1รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของค รูและ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมพิิสัย เก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมต่ีอการมส่ีวนร่วม
ในการประกันคุณภาพภายใน  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอา ชีพ 
พยัคฆภูมิพิสัย เก่ียวกับลักษณะทางจิตท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่าง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน กับ พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตท่ีเ ก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach คือ .894 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน
คุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยโดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อย 2) ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ลักษณะทางจิต ด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
4) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่มีสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน แต่ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือของบุคลากร มีสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01 5) ลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  
แรงจูงใจในการประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน / ลักษณะทางจิต /การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1 )  to study engaging behavior In the internal quality 
assurance of teachers and educational personnel in Phayakkhaphum Phisai Industrial and 
Community Education College 2) to study the opinions of teachers and educational personnel in 
Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College about working environment 
factors for internal quality assurance participation 3) to study the opinions of teachers and 
educational personnel in Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College 
about psychological characteristics related to internal quality assurance 4) to study relationships 
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between work environment factors on participation in internal quality assurance and behavior of 
participation in internal quality assurance of teachers and educat ional personnel in 
Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College 5) to study relationships 
between psychological and participatory behavior in internal quality assurance of teachers and 
educational personnel Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College The 
research instruments were five-level rating scale Questionnaires with the reliability value of 0.894 
 The major finding were as follows : 1) The behavior In the internal quality assurance of 
teachers and educational personnel are frequent level 2) the opinions of teachers and educational 
personnel about working environment factors for internal quality assurance participation are high 
level 3) the opinions of teachers and educational personnel about psychological characteristics 
related to internal quality assurance are high level 4) Working environment factors Management 
support and the quality of education training was not related to participation in internal quality 
assurance but the operating environment factors cooperation of personnel positively correlated 
with participation in internal quality assurance at the .01 level of significance 5) Attitude towards 
participation in quality assurance in education, motivation in quality assurance, education and 
mental health , there was a positive relationship with participation in internal quality assurance at 
the .01 level of significance. 
Keywords: working environment / psychological / participatory behavior in internal quality assurance 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคัญในการผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคแห่งความรู้ (knowledge-based society) ท่ีจ าเป็นจะต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือพร้อมเข้าสู่ระบบการแข่งขันกับนานาประเทศ (พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, 
หน้า 1) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักท่ีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยมีพันธกิจหลักส าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย ประการแรก คือ ด้านจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประการท่ีสอง ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเ ข้าสู่
สากล ประการท่ีสาม ด้านขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม ประการ
ท่ีส่ี ด้านการเป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยีของประเทศ ประการท่ีห้า ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประการท่ีหก ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และประการสุดท้าย ด้านการส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ท้ังนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา โดยให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ในหมวดท่ี 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับและมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสัง กัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดการอาชีวศึกษาจ าต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและเป็นท่ียอมรับดังกล่าว โดยการด าเนินงานของสถานศึกษาต่างๆ ได้ยึด
กรอบและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก  

แนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในปัจจุบันอาศัยแนวคิดปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต (input-process-output) ซ่ึงมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงกระบวนการ (process quality 
assurance) อันหมายถึง การด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงเป็นระบบและข้ันตอน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลผลิต 
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(output) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส าคัญ โดยมีองค์ประกอบหลักท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานดังกล่าว
อยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร (man) เคร่ืองมือ (machine) วัสดุอุปกรณ์ (material) และวิธีการ (method) 
ท้ังนี้ถือได้ว่าบุคลากร (man) เป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งท่ีมีความส าคัญและเก่ียวพันกับการด าเนินงานเพ่ือ
มุ่งสู่สัมฤทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ข้ันตอนในการประกันคุณภาพการศึกษาย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วม (participation) ของผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใน
สถานศึกษา เพ่ือร่วมมือในการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรการศึกษา (Sherr & Lozier, 1911, pp 7-10 
อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 2)  

ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินงาน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่สัมฤทธิผลการประกันคุณภาพขององค์กร ดังนั้นการศึกษาถึง
ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษาในการจะน าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้าง  และกระตุ้นการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ท้ังนี้การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาในมุมมองด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและ
ลักษณะทางจิตของบุคคลร่วมกันเพ่ืออธิบายถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยอาศัยแนวคิดปฏิสัมพันธ์ 
(an interaction model of behavior) (Magnusson & Endler, 1977 อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 2) 
ซ่ึงอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่ามาจากเหตุปัจจัยส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยภายใน
ตัวของบุคคล อันได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลหรือลักษณะทางจิตของบุคคล และ 2) ปัจจัยภายนอกตัว
บุคคล อันได้แก่ ส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม อาทิ การสนับสนุนจากสังคม สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เป็นต้น และจากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี อิทธิพลกับปฏิบัติงานของบุคคลของสมยศ นาวีการ (2521) พบว่า
ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส าคัญ  3 ด้าน  คือ 1) ปัจจัยด้าน
สถานการณ์ (situational factors) อาทิ เป้าหมายของการด าเนินงานการสนับสนุนของผู้บริหาร ความร่วมมือและ
การประสานงานของผู้ร่วมงาน  เป็นต้น 2) การรับรู้บทบาท (role perception) ซ่ึง เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสามารถและการจูงใจท่ีจะมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานตามท่ีองค์กรคาดหวัง และ 3) ความสามารถและทักษะ 
(ability and skills) เป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคล  ซ่ึงรวมถึงระดับความเช่ียวชาญในงานเฉพาะอย่าง ท้ังนี้
ความสามารถและทักษะเป็นปัจจัยท่ีสามารถพัฒนาและเปล่ียนแปลงให้เพ่ิมข้ึนได้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรยังต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือของบุคคลภายในองค์กรในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นทีม ซ่ึงพบว่ามีความ
จ าเป็นในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก ซ่ึงแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming, 
1986) กล่าวว่าการประกันคุณภาพย่อมต้องอาศัยความร่วมมือกันหรือการท างานร่วมกันเป็นทีม อันจะมีผลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างมาก  

นอกจากสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในการอธิบายการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรแล้วนั้น ลักษณะทางจิตของบุคคลก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญเช่นกัน ท้ังนี้พบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยทางจติ
ท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคคล เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 105) กล่าวว่าแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงเป็น
ปัจจัยภายในตัวของบุคคลท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการท างาน จากการศึกษาของดวงเ ดือน  
พันธุมนาวิน (2524, หน้า 125) กล่าวว่าเจตคติก็เป็นจิตลักษณะท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของบุคคล อันจะบอกถึง
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หากบุคคลมีเจตคติสอดคล้องกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จถึงการกระท านั้นๆ รวมไปถึงสุขภาพจิตของบุคลากรท่ีคาดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จากการศึกษาของสุภาพรรณ โคตรจรัส (2527) พบว่าในการ
ท างานผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดีจะเป็นบุคคลท่ีรับรู้และรู้สึกว่าตนเป็นคนท่ีมีประโยชน์และสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคม
หรือส่วนรวมได้ จะเป็นผู้ท่ีท างานได้เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างาน สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมีความเก่ียวข้องควบคู่กันระหว่างปัจจัยภายนอก  อันหมายถึง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยภายใน อันหมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นเหตุส าคัญท่ีน าองค์กรไปสู่เป้าหมายตามท่ีวางไว้ เช่นเดียวกันในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรก็ย่อมมีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะเป็นตัวผลักดันให้
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การด าเนินงานของสถานศึกษาก้าวไปสู่คุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดและ
สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ  

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ต าบลก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอาชีวศึกษาตามกรอบพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยเฉพาะด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล โดยมีการประกัน
คุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและลักษณะทางจิตท่ี
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย คร้ังนี้ย่อมมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากจะท าให้ทราบถึงเหตุปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยตรงใน
การด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน อันส่งผลถึงกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดรับกับพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิ
พิสัย และเก่ียวโยงถึงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความคาดห วัง
ของตลาดแรงงานและสังคม โดยผู้วิจัยคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
รวมไปถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือการพิจารณาน าไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและยกระดับการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ในการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เก่ียวกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เก่ียวกับ
ลักษณะทางจิตท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน กับ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย   

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจัย 
การวิจัยนี้อาศัยรูปแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดของ Magnusson และ  Endler (Magnusson & 

Endler, 1977, pp.3-31 อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 5) และแนวคิดการประท าทางสังคมของ Reeder 
(Reeder,1973, p.74 อ้างอิงใน พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546, หน้า 5) โดยผู้วิจัยได้จ าแนกปัจจัยท่ีศึกษาออกเป็น 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร 
ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน และการได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2) ปัจจัยภายในตัว
บุคคล หรือลักษณะทางจิตของบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการ
ประกันคุณภาพภายใน และสุขภาพจิตของบุคลากร 

ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ท่ี

ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย ข้าราชการครู จ านวน 9 คน พนักงานราชการครู จ านวน 13 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีสอน จ านวน 12 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 9 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 43 คน  
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ จ าแนกเป็นดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
2) ลักษณะทางจิตของบุคคล  

ตัวแปรตาม ไ ด้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประกอบด้วย ข้าราชการครู จ านวน 9 คน พนักงานราชการครู จ านวน 13 คน ลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีสอน จ านวน 
12 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีธุรการ จ านวน 9 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 43 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามท่ีดัดแปลงจากแบบสอบถามของ พงศ์ธวัช วิวังสู, 

(2546, หน้า 137-155) มีท้ังหมด 7 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายในแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การ

มีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ จ านวน 28 ข้อ  

2. ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร จ านวน 10 ข้อ 
3. ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 ข้อ  
4. ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน จ านวน 10 ข้อ 
5. ด้านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 10 ข้อ  
6. ด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน จ านวน 10 ข้อ 
7. ด้านสุขภาพจิตของบุคลากร จ านวน 10 ข้อ  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหา 

ความเหมาะสมเก่ียวกับการใช้ภาษา ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญและได้น ามาปรับปรุงการใช้ภาษาของ  
ข้อค าถามในแบบสอบถาม จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบหาคุณภาพ โดยน าไปทดสอบกับครูและบุคลากรทาง
การศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมจ านวนท้ังส้ิน 30 คน  น ามา
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) ของแบบสอบถามในแต่ละด้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ คือ .894 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการท าหนัง สือภายในขออนุญาตผู้อ านวยการวิทยาลัยการ

อาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  
การจัดกระท าข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา จ านวน 43 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสมเหตุสมผล
ในการตอบ พบว่า แบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมามีความสมบูรณ์ 43 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. น าแบบสอบถามมาตรวจหาความถ่ีของรายการสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
น าแบบสอบถามมาตรวจหาความถ่ีของระดับคะแนนตามเกณฑ์ 

3. น าคะแนนมาหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตอบในแต่ละข้อของ
แบบสอบถาม แล้วแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์  

4. น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยการวิเคราะห์ 
Pearson Correlation โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม อยู่ในระดับบ่อย (µ = 4.02) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นรายข้อจ านวน 4 ข้อ จากจ านวนท้ังหมด 28 ข้อ อยู่ในระดับบ่อยมาก (µ = 4.62 - 4.93) 
จ านวน 22 ข้อ อยู่ในระดับบ่อย (µ = 3.58 - 4.35) และจ านวน 2 ข้อ อยู่ในระดับบางคร้ัง (µ = 3.00 – 3.49) 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (µ = 
3.69)  

1) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (µ = 
3.84) ความคิดเห็นด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร เป็นรายข้อ ทุกข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ 
= 3.07 - 4.21)  

2) ด้านการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับปานกลาง (µ = 3.39) ความคิดเห็นด้านการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรายข้อ จ านวน  2 
ข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.86 - 4.09) อยู่ในระดับปานกลาง 8 ข้อ (µ = 2.88 - 3.44)  

3) ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (µ = 
3.84) ความคิดเห็นด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน เป็นรายข้อ จ านวน ทุกข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับ
มาก (µ = 3.74 - 4.05)  

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะทางจิต 
1) ด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (µ = 3.67) ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพภายใน เป็นรายข้อ จ านวน 6 ข้อ จาก
จ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.60 - 4.10) อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ (µ = 3.27 - 3.47)  

2) ด้านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการท างานประกันคุณภาพภายใน มีคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 4.03) ความคิดเห็นด้านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการท างานประกันคุณภาพภายใน  
เป็นรายข้อ จ านวน ทุกข้อจากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.58 - 4.30)  

3) ด้านสุขภาพจิต มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 3.76) ความคิดเห็นด้าน
สุขภาพจิต เป็นรายข้อ จ านวน 8 ข้อ จากจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (µ = 3.62 - 4.34) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 ข้อ (µ = 3.13 - 3.34)   

4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรม
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน แต่ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความร่วมมือของบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายใน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  

5. ลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม อยู่ในระดับบ่อย ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของเจริญ สุวรรณวงศ์ (2536) ท่ีพบว่า การได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชน 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีความส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก และการสนับสนุนทางสังคมและสามารถท านาย การเข้า
ร่วมปฏิบัติงานของบุคคลได้ร้อยละ 25.32  

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านการได้รับการฝึกอบรม
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ด้านประกันคุณภาพการศึกษา อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญในระดับท่ียังไม่เพียงพอ (Tichy & 
Devanna, 1986 อ้างอิงใน เสริมศักด์ิ วิสาลาภรณ์, 2536) ในด้าน 

1. ความมุ่งมั่นเพ่ือเปล่ียนแปลงองค์กรเชิงนวัตกรรม  
2. การพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร โดยเน้นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แต่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความร่วมมือของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ
นุชนารถ ธาตุทอง (2539) ท่ีพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ.01 และสอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา มาลัย (2538) พบว่า ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน เป็น
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส าคัญ โดยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของแ ต่ละ
บุคคลตลอดจนก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร เนื่องจากเป็นการน าความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญของ  
แต่ละบุคคล ร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก สอดคล้องกับ Woodcock (1989) ท่ี
พบว่า ความร่วมมือระหว่างบุคคลจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เช่นเดียวกับบุญเลิศ ทัดมั่น (2537) พบว่า 
ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.01  

จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการ
อาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม อยู่ในระดับบ่อย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะทาง
จิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สุขภาพจิต สอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิกา หลีเจริญ ( 2536) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ได้แก่ ความรู้ในงานท่ีเข้าร่วมปฏิบัติ และเจตคติท่ีดีต่องาน โดยถือเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การศึกษาของศักด์ิชัย นิรัญทวี (2532) พบว่า เจตคติต่อสภาพ
การท างานและความรู้สึกเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวท านายพฤติกรรมการเข้าร่วมท างานของบุคลากรได้
อย่างมีนัยส าคัญ และจากการศึกษาของผอบเธียร วงศ์ภักดี (2537) พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องเป็น
อย่างมากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังชนกพร บัวสุข ( 2545) และวิไลวรรณ แซ่หว่า (2542) พบว่า
แรงจูงใจด้านความคาดหวังเก่ียวกับผลประโยชน์ของกิจกรรมหรือโครงการ ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละ
บุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การสนับสนุนของ ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ

ภายใน เนื่องจากผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จูงใจ ตลอดถึงการโน้มน้าวใจให้บุคลากรเข้าร่ วม
กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน หากบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในระดับท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิ ค าแนะน า 
การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไ ด้เข้า
อบรมด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น จะเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในมาก
ย่ิงข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประ กัน

คุณภาพภายใน จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร อาทิ ข้าราชการครู พนักงาน ราชการต าแหน่งครู ลูกจ้าง
ช่ัวคราวต าแหน่งครู และลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

2. ควรศึกษาเชิงทดลองเก่ียวกับนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารท่ีเ ก่ียวกับการส่ง เสริม
สนับสนุน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  

ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

Factors Affectted to Kasikorn Bank Employees’Job Happiness,in Nakhon Sawan 
Province 

 
ธญา เรืองเมธีกุล1 

Taya Rungmatekul1 
 

1นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสุขในการท างาน 2) ศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อความสุขในการท างาน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเ ก่ียวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน กับความสุขใน
การท างาน และ 4) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อความสุขในการท างานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 133 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
และใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า  

การศึกษาระดับความสุขในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ใน ระดับ
มาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ พนักงานรู้สึกยินดีในผลงานท่ีตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเ ร็จ และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต่ าท่ีสุด และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตัดสินใจท างานธนาคารเพราะเห็นว่าเป็นงาน
ท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

การศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมากท่ี สุด 
รองลงมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงานล าดับถัดมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและ
ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงานปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัย
ท่ีเก่ียวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีผล ต่อ
ความสุขในการท างานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคนและสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล และปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน ตามล าดับ  

ผลการศึกษาพบอีกว่า ตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถอธิบาย ตัวแปรตามได้ร้อยละ 52.72 และเมื่อพิจารณา
อิทธิพลของตัวแปร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยเก่ียวกับตัวเองและปัจจัยเก่ียวกับการท างานตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน 
 

Abstract 
This study aimed 1) to study the happiness level of work, 2) to study the factors affecting 

work happiness, 3) to study the relationship between factors related to the work, factors related 
to the person and interpersonal relationships, factors related to self, factors related to working 
environment with happiness at work, and 4) to study the influence of each factor on the happiness 
of working of Kasikorn Thai Bank employees in Nakhon Sawan. The samples were Kasikorn Thai 
Bank employees in Nakhon Sawan totaling 133 people. The data were collected using a 
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questionnaire and the research evidence from documents. The data were analyzed using 
descriptive and basic statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Pearsoncorrelation coefficient and Multiple Regression. 

The results showed that overall Kasikorn Thai Bank employees in Nakhon Sawan are happy 
to work at a high level.When considering the item with the highest mean, it was found that they 
are happy in the work they are responsible for success, while that of the lowest mean it was found 
that they are bankers because their jobs play an important role in economic development of the 
country. In the study of factors affecting work happiness, it was found that, the factors affecting 
work happiness as overall are at a moderate level. When considering each aspect it was found that 
the highest average factor is the factor about a good working atmosphere followed by facto rs 
related to the task, factors about people and interpersonal relationships and factors related to self. 
In studying the relationship between factors affecting happiness in work, it was found that factors 
affecting the happiness in all aspects are factors related to the task, factors related to people and 
interpersonal relationships, factors related to self, and factors related to working environment 
which had a very high positive relationship with happiness in work significantly at the .05 level. In 
the study of the influence of each factor on work happiness, it was found that, factors affecting 
work happiness the most are those related to working environment, self, the people and 
interpersonal relationships, and factors related to the work respectively. 
 The study found that all independent variables can explain the dependent variables for 
52.72%. The results showed that the factors related to people and interpersonal relationship are 
the factors affecting happiness in work of Kasikorn Thai Bank employees in Nakhon Sawan the most, 
followed by the factors related to working environment, and factors related to themselves and 
their work respectively. 
Keywords: factors affectted employees’ job happiness 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการแสวงหาความสุข โดยคนส่วนใหญ่จะมองความสุขเฉพาะ
ในด้านรูปธรรมซ่ึงจะวัดกันด้วยวัตถุเพราะสามารถจับต้องได้ เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง เป็นต้น มากกว่าท่ีจะมอง
ความสุขในด้านนามธรรม ซ่ึงจะท าให้ยึดติดกับส่ิงเหล่านั้น และก่อให้เกิดความโลภ ไม่รู้จักพอ แล้วคิดว่าส่ิงเหล่านี้
คือความสุข โดยแท้จริงแล้วนั่นคือความสบายใจ ไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริง ในขณะท่ีความสุขในนามธรรมหรือ ความสุข
ใจนั้นเป็นความสุขท่ีแท้จริง (เฉก ธนะสิริ, 2543) ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท างานมากกว่าท าอย่างอ่ืน 
แต่กลับมีปัญหาในการท างานตามมาด้วย ซ่ึงก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีค้นพบ
ความหมายและมีความสุขในการท างาน  

เพียร์ซอล (Pier, 1992, p.52) กล่าวว่า กุญแจส าคัญ 2 ประการ ท่ีเราควรมีในการท างาน คือ ความสุข 
รวมถึงความภาคภูมิใจในการท างาน และอิสรภาพในการตัดสินใจ ซ่ึง 2 องค์ประกอบนี้ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญใน
การสร้างความพึงพอใจในงาน โดยความสนุกและความภาคภูมิใจในการท างานจะเกิดข้ึนได้ เมื่อเรามีความสุขในการ
ท างาน เมื่อพิจารณาถึงความหมายของความสุขนั้น พบว่า แต่ละคนให้ความหมายของความสุขแตกต่างกัน ดังนั้น
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาความสุขจะแตกต่างกันไปด้วย จากการศึกษาถึงความหมายของความสุขในการ
ท างานของผู้วิจัย พบว่า การมีความสุขในการท างาน คือการท างานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของจอร์น ดัน ท่ีกล่าวว่า ความสุขในการท างานไม่ได้หมายถึงแต่การท างานไปวันๆ เท่านั้น แต่หมายถึงการท าอะไร
พิเศษให้กับงานนั้นด้วย ซ่ึงการท าอะไรพิเศษให้กับงานและให้ความสนใจกับงาน จะก่อให้เกิดความสุขในการท างาน 
(โรเซนบวม, 1990, p.86) ในขณะท่ี มาเนียน (Manion, 2003) กล่าวว่า ความสุขในการท างานเป็นผลท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ และการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกอยากจะท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วาร์ (Warr, 1990) ท่ีกล่าวว่า
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ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคลากร ในการท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงจะท าให้เกิดความ
พึงพอใจ และเกิดความสุขในการท างาน (พรรณิภา สืบสุข, 2548)  

เมื่อบุคลากรมีความสุขในการท างานผลท่ีตามมาคือ บุคลากรจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบ
ผลส าเร็จ เกิดภาคภูมิใจต่อผลงาน ท าให้เพ่ือนร่วมงานมีความสุข บรรยากาศในท่ีท างานดี มีการช่วยเหลือกันในงาน 
รวมท้ังองค์การได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Manion, 2003) ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการลาออก 
การขาดงานในองค์การลดลง (Ketchian, 2003) ดังนั้นการสร้างความสุขในท่ีท างานจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่าง ย่ิง
เพราะจะท าให้เกิดความราบร่ืนในการบริหารองค์การ โดยการท่ีคนในองค์การมีความสุขในการท างานจะก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซ่ึงจะท าให้มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และหากคนในองค์การความสุขในการท างาน จะ
ช่วยลดความขัดแย้ง และลดความเครียดในการท างาน นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า และพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีน าความส าเร็จมาสู่องค์การซ่ึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความสุขในการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพของบุคคลให้มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณภาพ และมุ่งเน้นให้สังคมมี
ความสุขอย่างย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555- 2559) มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปล่ียนแปลง  

จากความส าคัญดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การมีหน้าท่ีในการส่ง เสริมท าให้บุคลากรเกิด
ความสุขในการท างาน ซ่ึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน คือสภาพแวดล้อมในการท างาน หาก
สภาพแวดล้อมในการท างานดี จะสามารถเอ้ืออ านวยให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ มีผลท าให้มีความสุขในการท างานมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญท่ีท าใ ห้ความสุขในการท างานของพนักงานลดลง ไ ด้แก่ สภาพแวดล้อม  
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไม่เพียงพอ ซ่ึง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างานจึงเป็นส่ิง
ส าคัญมาก และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นส่ิงท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติงาน 
(Jones, 1994) 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินท่ีต้ังมานานกว่า 70 ปี ในช่วงท่ีผ่านมาธนาคาร
ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์การ ซ่ึงเป็นการปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนากระบวนการท างาน ท้ังในด้านระบบงานระบบการบริหาร รวมท้ังปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือมุง่
สู่การการเป็นสถาบันทางการเงินท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพ่ือให้
บรรลุภารกิจของกิจการในเครือธนาคารกสิกรไทย ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถา บันการเงินท่ีหลากหลาย ด้วย
คุณภาพระดับโลก โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้เพ่ือบรรลุผลท่ีดีและเป็นธรรมต่อ
ลูกค้าผู้ถือหุ้น พนักงาน และประเทศไทย (ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน), 2557) 

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวน ท้ังส้ิน 25 สาขา จ านวนพนักงานในปี พ.ศ.2559 
รวมท้ังส้ิน 284 คน จากการท่ีธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์การ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการท างาน
ต่างๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและประสิทธิภาพของพนักงานดีข้ึนและท าให้ผลประกอบการ
ของธนาคารโดยรวมดีข้ึนด้วย ทางธนาคารให้ความส าคัญในการให้บริการและเน้นให้ลูกค้าพอใจสูงสุดผ่านช่องการ
ให้บริการของธนาคารมีหลายช่องทาง แต่หนึ่งช่องทางท่ีส าคัญมากคือ ช่องทางสาขา ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ โดย
การให้บริการแก่ลูกค้าของส่วนงานสาขาจะให้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ฝากถอน โอนเงิน 
ธุรกรรมเก่ียวกับต่างประเทศ เปิดบัญชี สินเ ช่ือต่างๆ เป็นต้น เ พ่ือรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
นอกจากนั้นพนักงานท่ีอยู่ในสาขาจะต้องแนะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมแก่ลูกค้าเสมอ ซ่ึงการปฏิบัติงานของ
พนักงานสาขาจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนการท างานใน
จังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราการเข้าออกของพนักงานอยู่เสมอ (ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงส่งผลในด้านความ
ต่อเนื่องในการท างาน และท าให้ขาดอัตราก าลังคนท่ีจะให้บริการลูกค้าของธนาคาร อาจท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึง
พอใจในการใช้บริการและหนีไปใช้บริการธนาคารอ่ืนๆ อันจะส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของธนาคา รและ
ความมั่นคงของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยซ่ึงท างานในเขตจังหวัดนครสวรรค์จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์” โดยท่ีผลจากการศึกษา
นี้จะได้น าเสนอให้กับผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการก าหนดนโยบาย 
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การบังคับบัญชา การบริหารสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานของของบุคลากรของธนาคารกสิกรไทย 
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต 

จังหวัดนครสวรรค์ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง และ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานกับ ความสุขในการท างาน
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท้ังส้ิน 200 คน  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์จ านวน 133 

คน โดยขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือน 0.05 
ข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง หลังจากหาจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้แล้ว จึงท าการค านวณหาขนาดก ลุ่ม

ตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified sampling) ด้วยวิธีการหาขนาดตัวอย่างของ ช้ันภูมิเป็น

สัดส่วนกับจ านวนประชากรท้ังหมดในช้ันภูมิ (proportionate stratified random sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2545, หน้า 12-13) โดยมีจ านวนหน่วยงานท้ังส้ิน 14 สาขา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามข้ึนจากแนวคิด 

ทฤษฏี และผลงานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
1. แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ ต าแหน่งงาน อายุภาระความ

รับผิดชอบต่อทางครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างาน  
2. แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการท างานของพนักงานโดยให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 

ซ่ึงมีเกณฑ์การให้ คะแนน เพ่ือแปลความหมายของแบบวัด ได้แก่ มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แต่ละระดับได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

3. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน เป็นค าถามลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 
ซ่ึงมีเกณฑ์การให้ คะแนน เพ่ือแปลความหมายของแบบวัด ได้แก่ มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แต่ละระดับได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

4. เป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด ให้ตอบโดยเสรี 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดับ

ข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีจะศึกษาเ พ่ือ

นิยามเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 
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3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษา สาระส าคัญให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และนิยามศัพท์ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เท่ียงตรง (validity) ของเนื้อหา โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีสอดคล้องโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 

5. น าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญพิจารณาและตรวจสอบแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือแก้ไข
และปรับปรุงอีกคร้ัง 

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์ ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 

7. น าแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไว้ไปหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้สูตร 
วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Conbrach, 1970, p.161)  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของ เคร่ืองมือ ดังนี้ 
ในการทดสอบความเช่ือมั่น ของเคร่ืองมือท่ีใช้ โดยการน าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน ามาค านวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่นรวม โดย
ใช้สถิติค่าความเช่ือมั่นค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค ซ่ึงสามารถค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่น ซ่ึงต้อง
มีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach,1990, p.204) 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น พบว่า เคร่ืองมือการวิจัย มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยรวมเท่ากับ 0.73  
8. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูลในการศึกษาต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 

คือ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
เอง โดยส่งแบบสอบถามให้กับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเมื่อผู้วิจัย ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากพนักงาน จะได้ท าการตรวจสอบข้อความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม ของพนักงาน 

การด าเนินการเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้วิธีการน าส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบค าถามได้กรอกข้อความเอง (administered questionnaire) 
โดยจะด าเนินการดังนี้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมจากบุคลากรธนาคาร
กสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

2) ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงธนาคาร
กสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  

3) ผู้ศึกษาจะด าเนินการแจกแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง โดยอธิบายถึงจุดประสงค์ของการศึกษาและช้ีแจงถึงการตอบข้อมูลให้บุคลกร
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ   

4) เมื่อได้แบบสอบถามครบจ านวน 133 ชุด หลังจากนั้น ผู้ศึกษาจะตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับมาท้ังหมดอย่างละเอียด ก่อนจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)  
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (documentary survey) ซ่ึงผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากธนาคาร

กสิกรไทย และยังไ ด้ค้นคว้าจากหนัง สือ บทความในหนังสือ บทความในวารสาร เอกสารเผยแพร่งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และการค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไ ด้จากการวิจัยเอกสาร ผู้ศึกษาน าผลการวิจัยมาท าการวิเคราะห์

ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท าการวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
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พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์จ านวน 133 ตัวอย่าง จากนั้นรวบรวมข้อมูลท่ีไ ด้จากก ลุ่ม
ตัวอย่างมาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติซ่ึงมีการด าเนินการดังนี้ 

1. น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมา 
2. ท าการคัดเลือกแบบสอบถามโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมี

ความสมบูรณ์ จ านวน 133 ชุด 
3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ท าการตรวจสอบแล้วด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
4. น าผลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบค าบรรยาย 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยท าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของ เคร่ืองมือ ดังนี้ 
1.1 ดัชนีความสอดคล้อง  

โดยค านวณจากสูตร  IOC = 
N

R  

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้อง  
 ∑R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 N = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
การให้คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อข้องผู้ทรงคุณวุฒิมี 3 ค่า ดังนี้ 
 +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได้ 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได้ 
 -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได้ 
1.2 ค่าความเช่ือมั่น  

การหาค่าความเช่ือมั่น โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และ
น ามาค านวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่นรวม โดยใช้สถิติค่าความเช่ือมันค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา
ของครอนบาค ซ่ึงสามารถค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่น ซ่ึงต้องมีค่ามากกว่า 0.8 (อภินันท์ จันตะนี, 2552) 
โดยใช้สูตร ดังนี้ 

α = 
𝑘

𝑘 − 1
{1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

} 

 
โดย α = ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
 k  = จ านวนข้อของเคร่ืองมือ 
 𝑠𝑖

2 = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
 𝑠𝑡

2 = ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 

2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ 

 ค่าร้อยละ 
    𝑃 =  

𝑓

𝑛
 × 100   

เมื่อ  P  =  ร้อยละหรือ %  
 f  =   ค่าความถ่ีท่ีต้องการเปล่ียนแปลงให้เป็นร้อยละ 
 n  =  จ านวนความถ่ีท้ังหมดหรือจ านวนประชากร 
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2) วิเคราะห์ระดับความสุขในการท างานและระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ด้วย
ค่าเฉล่ีย (𝑋) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D)  

ค่าเฉล่ีย  
𝑋 ̅ = 

∑ 𝑋

𝑁
 

เมื่อ 𝑋  =  ค่าเฉล่ีย 
 ∑ 𝑋  =  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
 𝑁  =  จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

𝑆. 𝐷. =   
√∑ 𝑋 − 𝑋

𝑛 − 1
 

 
เมื่อ S.D.   =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ∑ 𝑋  =  ข้อมูลแต่ละค่า 
 𝑋  =  ค่าเฉล่ียของข้อมูลชุดนั้น 
 N   =  จ านวนข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 
 n   =  จ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละตัวกับความสุขในการท างาน ด้วยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ด้วย ค่า สัมประ สิท ธ์ิสหสัม พัน ธ์แบบเ พียร์ สัน ( Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  

โดยมีเกณฑ์เปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ดังนี้  
r = 0 - +0.29  มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก 
r = +0.30 - +0.49 มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
r = +0.50 - +0.69 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
r = +0.70 - +0.89 มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
r = +0.90 - +1.00  มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

เคร่ืองหมาย + หรือ – แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้ ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัน ธ์ 
เป็นบวก หมายความว่า ตัวแปรมีลักษณะเพ่ิมหรือลดตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นลบ หมายความว่า  
ตัวแปรมีลักษณะเพ่ิมหรือลดตรงข้ามกัน ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
ท้ังหมดท่ีระดับ .05 

2) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อความสุขในการท างาน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (multiple regression) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถอภิปรายผล โดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. การศึกษาระดับความสุขในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรณรงค์ ว่องสุนทร เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และวิมล หอมย่ิง (มปป.) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสุขในการท างานของพนักงาน ในส่วนการผลิตหัวอ่านเขียน บริษัท เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจณี พันธ์ุไพโรจน์ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และบุคลากรมีความสุขใน
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การท างานระดับมาก และยังสอดคล้องกับดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยแวดล้อมในการ
ท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของเภสัชกรอยู่ในระดับมีความสุขมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนฤมล แสวงผล (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคือ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และความร่ืนรมย์
ในงาน 

จากผลการศึกษาระดับความสุขในการท างาน จะเห็นได้ว่า พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท าอยู่
ในระดับสูง หากงานท่ีรับผิดชอบอยู่เกิดความผิดพลาด ทุกคนจะพยายามหาวิธีการในการแก้ไขความผิดพลาดนั้นๆ 
ร่วมกัน โดยไม่มีการปัดปัญหา หรือความผิดพลาดนั้นให้พ้นจากตนเอง ดังท่ี Alexander Kjerulf (2007) กล่าวว่า 
ความสุขในการท างานอาจไม่ถึงกับต้องมีความสุขตลอดเวลา อาจมีช่วงเวลาท่ีเกิดความรู้สึกท้อ เหนื่อย ดังนั้น ส่ิงท่ี
ส าคัญคือต้องมีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วยการมองในด้านบวก 

นอกจากนี้พนักงานยังมีความเห็นว่า การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อเพ่ือนร่วมงานการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน มีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างานเนื่องจากการเป็นพนักงานธนาคารนั้น
เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แสดงให้เห็นว่าพนักงานธนาคารต้องท างานร่วมกันเป็นกลุ่มงานมี
การท างานเป็นทีมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไม่ได้ท างานแต่เพียงผู้เดียว ต้อง
อาศัยความร่วมมือเพ่ือประสานงาน มีส่วนร่วมกับทีมฝ่ายอ่ืนๆ นั้นคือ เมื่อพนักงานธนาคารได้รับการความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงาน หรือได้รับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อเพ่ือนร่วมงาน จะน าไปสู่ความสุขในการ
ท างาน และส่งผลให้เกิดความไว้วางใจท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างเป็นสุข ดังท่ี Diener 
และ Myers (2003) ศึกษาพบว่า ผู้ท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างาน และมีความสุข
มากกว่าผู้ท่ีขาดสัมพันธภาพในการท างาน  และ Manion (2003) ท่ีท าการศึกษาความสุขในการท างาน โดย
ผลการวิจัย พบว่า ความสุขในการท างานเกิดข้ึนได้จากการประสานงานท่ีดี 

2. การศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า พนักงาน
ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน
ล าดับถัดมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเองสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรณรงค์ ว่องสุนทร เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และวิมล หอมย่ิง (มปป.) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสุข
ในการท างานของพนักงาน ในส่วนการผลิตหัวอ่านเขียน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสุข คือ ด้านสภาพแวดล้อมในงาน และคุณลักษณะของงาน ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวัง
ในงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง กับ
งานวิจัยของสิรินทร แซ่ฉ่ัว (2553) ท าการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน ผลการศึกษา พบว่า ความสุขอันเกิดจาก
ปัจจัยภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซ่ึง เ รียงปัจจัยจากมากไปน้อย ไ ด้ดังนี้  คุณลักษณะของงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง และสภาพแวดล้อมในงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล 
แสวงผล (2554) ท าการศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุข
ในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคือ ความรักในงานความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ และ
การติดต่อสัมพันธ์ 

จากผลการศึกษาในส่วนนี้สามารถอธิบายได้ว่า การมีคุณค่าในตนเองความเช่ือและมั่นใจ
ความสามารถของตนการมีอ านาจในการควบคุมตนเองและความภาคภูมิใจและพอใจในตนเอง ท าให้พนักงานรู้สึกมี
ความสุข เนื่องจากงานธนาคารเป็นงานท่ีต้องให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และหาแนวทางแก้ไขท่ี
เก่ียวข้องกับการเงินให้กับประชาชน ดังนั้นจึงเป็นวิชาชีพท่ีมีเ กียรติ และจ าเป็นต่อสังคมวิชาชีพหนึ่ง จึงท าให้
พนักงานธนาคารรู้สึกถึงคุณค่าของการเป็นพนักงานธนาคาร ส่งผลให้พนักงานธนาคารเกิดความสุขในการท างาน 
และคงอยู่ในสายอาชีพทางธนาคารต่อไป  
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นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในการท างานภายในธนาคารนั้นยังมีส่วนส าคัญท าให้พนักงานธนาคาร
มีความสุขในการท างาน เนื่องจากการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ ท้ังภายใน และภายนอกหน่วยงานท่ีท าอยู่นั้นมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในการท างานธนาคารเนื่องจากงานธนาคารนั้นเป็นงานท่ีต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อ่ืน  
ไม่สามารถท างานเพียงผู้เดียวได้ มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการท างานเป็นทีมร่วมกับทีมหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน นั่นคือเมื่อพนักงานธนาคารได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการ
ท างาน โดยการมีส่วนร่วมหรือมีความเก่ียวข้องในงาน มีเพ่ือนร่วมงานคอยเป็นก าลังใจให้การสนับสนุน และมีการ
สนับสนุนการท างานจากหัวหน้างาน ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจ น าไปสู่ความสุขในการท างาน และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานท่ีดีตามมา ดังท่ี Diener และ Myers, (2003) กล่าวว่า ผู้ท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดี
ต่อบุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างาน และมีความสุขมากกว่าผู้ท่ีขาดสัมพันธภาพในการท างาน อีกท้ังพบว่า 
ผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ จะมีความสามารถในการตัดสินใจและมีความสุข
มากกว่าผู้ท่ีไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน 

นอกจากนี้โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีความชัดเจน และคล่องตัว และสนับสนุนให้
พนักงานธนาคารได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในงาน ตลอดจนการท่ีผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น 
และเอาใจใส่ทุกข์สุขของผู้ปฏิบัติงาน อีกท้ังการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงอธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อม
ท้ังทางกายภาพ และทางจิตสังคม จะท าให้พนักงานธนาคารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ท่ี
ดี เมื่อเกิดผลลัพธ์ท่ีดี ก็ท าให้ได้รับการชมเชยท้ังจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้บริการ อาจได้รับผลตอบแทน มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความสุขในการท างานตามมาในท่ีสุดดังท่ี Manion 
(2003) ศึกษาความสุขในการท างาน และกล่าวโดยสรุปไว้ว่า ความสุขในการท างานเกิดข้ึนได้จากปัจจัยน า 4 
ประการ ท่ีเป็นแนวทางท าให้เกิดความสุข ความสนุกสนานในการท างาน คือ การประสานงานท่ีดี มีความรักและเอา
ใจใส่ในงานท่ีท า มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการได้รับการยอมรับนับถือ อีกท้ังตอบว่าความสุขในการท างานให้ผลลัพธ์เชิง
บวกในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ มีอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก เช่นความสนุกสนาน การย้ิม หัวเราะ น าไปสู่การให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเกิดสัมพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ท าให้สภาพแวดล้อมการท างานน่าร่ืนรมย์ 

3. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีต่อความสุขในการท างาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการ
ท างานทุกด้าน ได้แก่ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ี
เก่ียวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจณี พันธ์ุไพโรจน์ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข
ในการท างาน และสามารถท านายความสุขในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพัก
ต่อคณะ และ ปัจจัยด้านงานเก่ียวกับลักษณะงาน มีความสามารถในการท านายเป็นล าดับถัดมา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการ
ท างานของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยแวดล้อม
ในการท างานได้แก่ ด้านงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่านิยมร่วม
ขององค์กร และด้านผู้น า มีผลต่อความสุขในการท างาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชภาภัทร กิตติอัคร
โภคิน (2559) ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงและความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลความสัมพันธ์เ ชิง
สาเหตุของความสุขในการท างานของพนักงาน บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินทร แซ่ฉ่ัว (2553) ท าการศึกษา
เร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มส่ือและกลุ่มงาน
สร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายในองค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขใน
การท างานในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง (2555) 
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านคุณลักษณะงาน ด้าน
สัมพันธภาพในท่ีท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับความสุขในการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

นอกเหนือจากงานวิจัยข้าง ต้นแล้ว จากผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล 
แสวงผล (2554) ท าการศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ได้แก่ การติดต่อ
สัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการ
ท างาน และงานวิจัยของอรรถพร คงเขียว (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความสุขในการท างาน
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอนฟิแดนท์ จ ากัด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ปฏิบัติงานกับระดับความสุขในการท างานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านลักษณะ
งานท่ีท า ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุข
ในการท างานในระดับปานกลาง นอกจากนั้น พบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับ
ความสุขในการท างานในระดับต่ า 

ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน สามารถ
อธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน เป็นส่วนท่ีส าคัญต่อการสร้างความสุขในการท างาน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Roderic Gray (2007, p.51)  กล่าวว่า ความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้า เป็นส่ิงท่ีจะท าให้พนักงานรู้สึกไม่มคีวามสุขในการท างานได้มากท่ีสุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเป็นส่ิงส าคัญมากต่อการเกิดความสุขในการท างาน เนื่องจาก สัมพันธภาพระหว่างบุคคลส่งผลต่อความส าเร็จ
ของงานในระดับท่ีสูง เพราะหัวหน้างานเป็นผู้ท่ีให้การสนับสนุน มีผลต่อความราบร่ืนในการท างาน สอดคล้องกับ
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545, หน้า 311) ท่ีการรวบรวมงานวิจัยด้านผู้บังคับบัญชาท่ีดี พบว่า ผู้บังคับบัญชาท่ีมี
ประสิทธิภาพต้องสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานเป็นทีมได้ ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มี
มนุษยสัมพันธ์ เข้ากับผู้อ่ืนได้ และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการให้เกียรติ รวมถึง สนใจในความรู้สึก ทัศนคติ ค าร้องทุกข์ 
ค าแนะน าจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยท่ีเ ก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างาน คือ สถานท่ีท างานมีความสะอาด สวยงาม อากาศเย็นสบาย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พนักงานก็
ท างานได้สะดวกและง่ายต่อการด าเนินงาน ซ่ึงองค์การหลายแห่งพยายามสร้างสภาพในการท างานท่ีดีเพราะเป็น
ปัจจัยมีความสัมพันธ์ในแง่บวกระหว่างความสุขในการท างานของพนักงานด้วย เช่นเดียวกับทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Herzberg (1991, pp.5-7) กล่าวว่า สภาพทางกายภาพของงานท่ีดี คือ การมีอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ เพียงพอต่อ
การท างาน  

นอกจากนี้ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีผู้วิจัยนิยามถึงนั้น ยังหมายความรวมถึง
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนควรมีความยุติธรรม และน าพฤติกรรมมา
พิจารณาร่วมกับผลการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอว่าการปรับเงินเดือนควรมีมากกว่าปีละหนึ่งคร้ัง ตามผลงาน ปริมาณ
งานและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี สอดคล้องกับทฤษฎีคุณภาพชีวิตด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรมของ Walton (1973, อ้างถึงใน อุษา แก้วอาภา, 2545, หน้า 27-31) เนื่องจากทุกคนมุ่งท างานเพ่ือให้
ได้รับการตอบสนองและจ าเป็นต่อการมีชีวิตอยู่รอด นอกจากนี้บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนในประเภท
ของงานแบบเดียวกัน และเช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของสโรธร ปุษปาคม (2550 , หน้า 58)  พบว่า ระบบ
ค่าตอบแทนท่ีบุคลากรพึงพอใจควรค านึง ถึงความเสมอภาคภายใน คือ การจ่ายมีความสัมพันธ์กับทักษะ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน มีความเสมอภาคภายนอก คือ การเปรียบเทียบการจ่าย
ค่าตอบแทนขององค์การกับองค์การท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเสมอภาคระหว่างบุคคล เป็นการ
จ่ายค่าตอบแทนให้เช่ือมโยงกับการทุ่มเทและผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการจ่ายผลตอบแทนท่ียุติธรรมนั้น ต้องพิจารณา
จาก ระบบการจ่าย ค่าจ้าง นโยบายการเล่ือนต าแหน่งท่ีมีความยุติธรรมและสอดคล้องกับความคาดหวังของบุคลากร 
(พิบูล ทีปะปาล, 2550, หน้า 65-66) 

และจากทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างานของ Walton (1973, อ้างถึงใน อุษา แก้วอาภา, 2545, หน้า 
27-31) ในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน (the total life space) คือ การท่ีบุคคลจัดเวลาในการ
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ท างานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับชีวิตของตนเอง มีส่วนช่วยท าให้เกิดความสุขในการท างาน ซ่ึง
จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความสมดุลในชีวิตการท างานในระดับปานกลาง สาเหตุอาจเนื่องมาจากลักษณะ
งาน รวมถึงปริมาณงานท่ีมาก ในขณะท่ีมีการก าหนดส่งผลงานท่ีค่อนข้างเร่งด่วน นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ชีวิตของ
แต่ละบุคคลในด้านของการจัดสรร และวางแผนเวลาการท างานของตนเอง ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่สมดุลในชีวิต
การท างาน แต่ปัญหาด้านนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีท าให้ความสุขในการท างานลดน้อยลงมากนัก ซ่ึงอาจเป็นเพราะความ
คุ้นชินกับลักษณะงานท่ีท า ประกอบกับการได้ท างานท่ีตนรัก โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีสถานภาพโสด ยังไม่มีภาระความ
รับผิดชอบในครอบครัวมากนัก จึงสามารถทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มท่ี และเลือกใช้ชีวิตหลังเลิกงานไปกับการท างาน
ในสถานท่ีท างานค่อนข้างมาก โดยไม่ได้รู้สึกว่าความไม่สมดุลในชีวิตการท างานจะท าให้ความสุขในการท างานลดลง
มากนัก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีความสุขในการ

ท างานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีความผูกพันในงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับต่ าท่ีสุด
ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้การสนับสนุนในการส่งเสริมความสุขในการท างานของพนักงานด้านการมีความผูกพันในงาน 
หรือเปิดโอกาสให้พนักงานท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเสริมสร้างผูกพันในงานของพนักงานเพ่ิมมากข้ึน เช่น อาจจัด
โครงการสัมมนาให้กับพนักงาน เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของการสร้างความสุขในการท างาน พร้อมท้ังมีท่ีปรึกษา
ในการเสนอแนะวิธีการด าเนินการการสร้างความสุขในการท างานท่ีเหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆ เช่น การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม สะอาด สวยงาม มีสถานท่ีผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน มีส่ิง
อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการท างาน เป็นต้น 

2. จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีความคิดเ ห็นว่า 
ปัจจัยท่ีมีต่อความสุขในการท างานมีความส าคัญอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวกับ
ตัวของงานมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับต่ าท่ีสุดดังนั้น ผู้บริหารควรให้งานเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใ ห้เ กิด
ความส าเร็จในงานท่ีได้รับมอบหมายงานท่ีจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขมากท่ีได้ปฏิบัติงานนั้นๆ รวมถึงให้อิสระ
ในการท างาน และการตัดสินใจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ซ่ึงจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นได้ว่า พนักงานให้
ความส าคัญกับลักษณะของงานท่ีมีอิสระในการท างานสูง ดังนั้น ผู้บริหารควรท าความเข้าใจถึงลักษณะงานของกลุ่ม
พนักงานถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีอิสระในการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการท างานได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
คุณภาพของผลงาน และเป็นการสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงานธนาคารด้วย รวมท้ังการตระหนักถึง
ปริมาณงานท่ีมอบหมายนั้นมีความเหมาะสมกับระยะเวลาการท างานหรือไม ่หากปริมาณงานมีความเหมาะสม ก็จะ
ส่งผลให้เกิดความสุขท้ังในด้านปริมาณงาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน และสุขภาพร่างกาย 

3. ปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ซ่ึงเป็นข้อมูล
ส าคัญส าหรับผู้บริหารองค์กรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
ท างานได้อย่างมีความสุข บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรได้ในท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงอาจมีความแตกต่างจากธนาคารในสาขาอ่ืนๆ หรือธนาคารอ่ืนๆ อัน
เนื่องมาจากบริบทในการท างานท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น การพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้านผู้รับบริการ เป็นต้น ดังนั้น
งานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของธนาคารกสิกรไทย 
ในสาขาอ่ืนๆ หรือธนาคารอ่ืนๆ ต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมี อิทธิพล ต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคาร เพ่ือจะทราบถึงปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ ท่ีท าให้ระดับความสุขของพนักงาน
ธนาคาร เพ่ิมข้ึนหรือถดถอยลง และเพ่ือค้นหาแนวทางการรักษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคาร 
ให้คงอยู่หรือเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 
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3. ควรมีการศึกษาโดยการจัดท าโครงการเพ่ือเพ่ิมความสุขในการท างานของพนักงานธนาคาร ในเร่ือง
การมีคุณธรรม ความดี การได้รับการยอมรับ หรือการลดความกดดันในงาน เป็นต้น 

4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือสนทนากลุ่ม เพ่ือเจาะลึกถึงสาเหตุของ
ความสุขในการท างาน ท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถเข้าถึงได้ 
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การศึกษาความเท่ียงตรงของการพยากรณ์ยอดขายสินค้า  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคชั่น 
The Accuracy of Forecasting Sales Product  

Case Study: Chamaporn-Construction Limited Partnership 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิธีในการพยากรณ์การส่ัง ซ้ือสินค้าหรือซ้ือวัตถุดิบ และเพ่ือ
เปรียบเทียบความเท่ียงตรงของการพยากรณ์การส่ังซ้ือสินค้า ด้วยวิธีการพยากรณ์ยอดขายสินค้าของห้างหุ้น ส่วน
จ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารให้ฝ่ายขายเป็นคนดูแลในการเช็ครายการสินค้าท้ังหมด
และท าการจดบันทึกส่งใ ห้ผู้บริหาร ผู้บริหารจึงจะท าการส่ังซ้ือสินค้าตามจ านวนท่ีต้องการ การหาผลรวมของ
ค่าเฉล่ียยอดขายสินค้า ปี 2559 ของ ห้าง หุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน และผลรวมของค่าเฉล่ียวิธีการ
พยากรณ์ยอดขายสินค้าท้ัง 2 วิธี คือ 1) วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน 2) วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วง
น้ าหนัก 3 เดือน สามารถน าค่าเฉล่ียดังกล่าวมาท าการเปรียบเทียบ เพ่ือหาค่าความเท่ียงตรงของวิธีท่ีใ ช้ในการ
ค านวณ การพยากรณ์ยอดขาย ดังนี้ ผลรวมค่าเฉล่ียยอดขายสินค้า ปี 2559 คือ 686.41 บาท ผลรวมค่าเฉล่ียการ
พยากรณ์ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน คือ 638.20 บาท และผลรวมค่าเฉล่ียการพยากรณ์ วิธีค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน คือ 637.74 บาท พบว่าการพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน มี
การพยากรณ์ยอดขายสินค้าเกินความต้องการของลูกค้าเท่ากับ 48.26 และการพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือน ท่ีแบบ
ถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน มีการพยากรณ์ยอดขายสินค้าเกินความต้องการของลูกค้าเท่ากับ 48.68 เมื่อพิจารณาพบว่าการ
พยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน มีค่าความแม่นย าและใกล้เคียงกับยอดขายสินค้า ปี 2559 มาก
ท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้กิจการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรักษาสินค้า 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์ / ยอดขายสินค้า 
 

Abstract 
 This study to learn how to product the order or buy raw materials. And to compare the 
accuracy of the product order with forecast sales of the Chamaporn-construction limited 
partnership. The study found that the sales managers take care to check the list and make a note 
sent to executives. Management will therefore make an order based on the number desired. The 
sum of the average annual sales in 2559 of the Chamaporn-construction limited partnership. And 
the sum of the average sales forecasting method 2 ways: 1) How moving average for the past 3 
months 2) 3-month moving average, a weighted average can be used to make such a comparison. 
To determine the accuracy of the methods used in the calculation. Forecast sales for the total 
year 2559 sales average is 686.41 bath Total average forecast. How moving average for the past 3 
months was 638.20 bath and the sum of the average forecast. How moving average weighted three 
months was 637.74 bath were predicting how moving average for the past 3 months had forecast 
sales to exceed customer requirements were 48.26 and predicting how moving average weighted 
three months. Forecast sales exceed customer demand is forecast to 48.68, considering that the 
moving average roll. 3 is a precise and close sales year in 2559, which makes the acquisition cost 
and the cost of storing and transporting goods. 
Keywords: forecast / product sale 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีการแข่ง ขันทางการค้ามากข้ึนท าให้ต้องมีการพัฒนาและป รับปรุง
กระบวนการด าเนินธุรกิจ เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินงานและเพ่ิมระดับการให้บริการและโอกาสทางการขายให้แก่
ธุรกิจ โดยการหาเคร่ืองมือและกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การพยากรณ์ปริมาณ
ยอดขาย การวางแผนการผลิตหรือน าเข้าสินค้ากรณีท่ีเป็นสินค้าส าเ ร็จรูป การพัฒนาระบบการจัดจ าหน่าย
สินค้าเพ่ือความได้เปรียบให้กับธุรกิจ  รวมถึง เ ร่ืองของการขนส่งสินค้า ได้มีวิวัฒนาการหลายอย่างประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและการขนส่ง  เ ช่น การส่ือสารแบบไร้สาย 
อินเทอร์เน็ต และการส่งมอบอย่างทันทีทันใด ซ่ึงองค์กรประสบปัญหากับการแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงต้นทุนใน
การด าเนินงานท่ีสูงข้ึนมีผลมาจากภาวะราคาพลังงานท่ีสูงข้ึน รวมถึงความต้องการของลูกค้ามีหลากหลายไม่มี
ขอบเขต ผู้บริโภคมีอ านาจต่อรองสูงกว่าผู้ผลิตซ่ึงถือได้ว่าตลาดเป็นของผู้บริโภค ท าใ ห้หลาย ๆ  องค์กรหัน
มาให้ความสนใจทางด้านโลจิสติกส์ และหาวิธีในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพ่ือลดต้นทุนและท าก าไรให้
ม าก ที่สุด  เ นื ่องจ ากการจัดการโลจิสติกส์ส ามารถลดต้นทุนและส ร้างก าไรทางธุรกิจ ทั ้ง ยังชว่ยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจท้ังตัวผลิตภัณฑ์ ราคา และเวลาในการส่งมอบท่ี
รวดเร็ว ซ่ึงประโยชน์เหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่น ในบริษัทและ
เป็นจุดท่ีท าใ ห้รายได้และยอดขายเพ่ิม ข้ึน  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ถือได้ว่าเป็น
ส่วนของต้นทุนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  ต้นทุนโลจิสติกส์เกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีรองรับกระบวนการโลจิ
สติกส์  ประเภทต้นทุนหลัก ๆ ได้แก่ ต้นทุนการขนส่ง  ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนการรักษาสินค้าคงคลัง  และแนวคิด
ต้นทุนการบริหาร ซ่ึงจุดมุ่งหมายของทุกองค์กรก็คือการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์มากกว่าการลดต้นทุน
ในแต่ละกิจกรรม ซ่ึงต้นทุนรวมจะสะท้อนออกมาจากท้ังกิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริมในกระบวนการโลจิสติกส์ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีในการพยากรณ์การส่ังซ้ือสินค้าหรือซ้ือวัตถุดิบ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความเท่ียงตรงของการพยากรณ์การส่ังซ้ือสินค้า ด้วยวิธีการพยากรณ์ยอดขายสินค้า

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพร
คอนสตรัคช่ัน ในระดับผู้จัดการพนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายขายและพนักงานขับรถ และศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบ
สัมภาษณ์ โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวอย่างได้แก่ บุคลากร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน 
จ านวน 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการพนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายขาย และพนักงานขับรถ 
 ผู้วิจัยน าเคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์จากผู้ท่ีให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ 2) การพยากรณ์หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน และ 3) การพยากรณ์หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ 
3 เดือน ถ่วงน้ าหนัก ซ่ึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ความต้องการพัฒนาวิธีการพยากรณ์ยอดขายสินค้า
เพ่ือจัดการการบริหารงานด้านคลัง สินค้าและการส่ังซ้ือสินค้า เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเดินธุรกิจของ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์การพยากรณ์ยอดขายสินค้า โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ส่วนท่ีมีส่วนท่ีเก่ียวข้อง คือ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานขาย และพนักงานขับรถ และได้น าข้อมูลท่ีรวบรวมจาก
แบบสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล เ พ่ือท าการเปรียบเทียบยอดขายจริงของสินค้าในปี 2558 กับการพยากรณ์
ยอดขายสินค้าในปี 2559 และน ามาสรุปเป็นผลการศึกษางานวิจัย 
  
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ความเท่ียงตรงของการพยากรณ์ยอดขายสินค้า กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน ซ่ึงผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในกิจการส่วนใหญ่จะเป็นการบอกการด าเนินงาน
ของแต่ละฝ่ายว่ามีหน้าท่ีอย่างไรบ้าง และมีการอธิบายต้ังแต่ วิธีการส่ังซ้ือสินค้า/ปริมาณการส่ังซ้ือสินค้า/ความถ่ีใน
การส่ังซ้ือ/คลังสินค้า การด าเนินการรับและตรวจนับสินค้า/การด าเนินการจัดเก็บและรักษาสินค้า/ลักษณะในการ
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ด าเนินงานด้านการขายสินค้า  โดยท่ีจะผ่านผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานขาย พนักงานขับรถ ดังสรุปค า
สัมภาษณ์ท่ีสนับสนุน ดังนี้ 1) วิธีการส่ังซ้ือสินค้า พนักงานบัญชีเป็นผู้จดบันทึกรายการสินค้าท่ีขายไปและแจ้งยอด
การขายสินค้าให้แก่ผู้จัดการท าการส่ังซ้ือสินค้า โดยผู้จัดการจะโทรส่ังซ้ือกับบริษัทผู้ผลิตสินค้า 2) ปริมาณการส่ังซ้ือ
สินค้า พนักงานขายจะท าการตรวจเช็คสินค้าท่ีขายไป และแจ้งผู้จัดการในการส่ังซ้ือ ผู้จัดการก็จะส่ังมาตามปริมาณ
การขาย 3) ความถ่ีในการส่ังซ้ือ พนักงานขายตรวจเช็คสินค้าท่ีขายไป และแจ้งผู้จัดการในการส่ังซ้ือสินค้า ผู้จัดการก็
จะส่ังตามปริมาณในการขาย 4) การด าเนินการรับ/ตรวจนับสินค้า พนักงานบัญชีและพนักงานขายจะตรวจเ ช็ค
สินค้าทุกคร้ังก่อนส่งรายการ การตรวจเช็คสินค้าให้ผู้จัดการก่อนท าการส่ังซ้ือสินค้า 5) การด าเนินการจัดเก็บ/รักษา
สินค้า ผู้จัดการจะส่ังการให้พนักงานขับรถน าปูนเก็บไ ว้ในคลังสินค้าด้านหลังและอุปกรณ์อ่ืนๆ เก็บในคลังสินค้า
ด้านหน้า 6) ลักษณะในการด าเนินงานด้านการขายสินค้า พนักงานขายจะคอยให้ค าแนะน าและบริการลูกค้าท่ีเข้า
มาเลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ีร้าน ผู้จัดการจะขายหน้าร้านและขับรถขายหน้างานลูกค้า และ 7) ยอดขายสินค้า ปี 2558 
และ 2559 จากการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการสรุปยอดขายสินค้าในปี 2558 และปี 2559 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปยอดขายสินค้า ปี 2558 

 
ตารางท่ี 2 สรุปยอดขายสินค้า ปี 2559 

รายการ 
ยอดขายปี 2558 (จ านวนชิ้น) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. สีและ อุปกรณ์ 82 84 69 82 73 79 73 74 75 75 66 83 
2. อุปกรณ์ก่อฉาบ 43 47 42 43 75 47 42 39 44 51 42 42 
3. เคร่ืองมือช่าง 16 12 12 11 12 10 12 10 17 17 10 12 
4. ตะปู 277 301 302 277 302 627 215 258 277 252 252 252 
5. เคร่ืองมือเกษตร 793 802 713 794 733 711 790 813 673 701 659 681 
6. เคร่ืองครัว 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 5 
7. เคมี 23 22 19 22 18 17 15 12 18 23 18 20 
8. ท่อและ อุปกรณ์PVC 200 576 692 732 66 812 482 326 731 751 601 516 
9. เหล็ก ลวด 1,612 1,424 1,544 1613 1,203 1,344 1,452 1,217 1,613 1,502 1,302 1,513 
10. ห้องน้ าพร้อมอุปกรณ์ 2 2 2 3 3 6 6 6 4 7 3 5 
11. กระเบื้องหลังคา 3,055 2,412 2,794 3,054 2,726 2,768 2,624 2,767 2,868 2,869 2,726 2,869 
12. อุปกรณ์ไฟฟ้า 4 3 4 4 5 4 5 7 7 8 4 6 
13. ปูน 4,851 5,485 3,819 4,851 3,902 3,960 4,371 4,926 4,434 4,918 4,418 4,585 
14. บานประตู หน้าต่าง วงกบ 15 15 13 14 13 11 13 14 15 15 11 11 
15 หิน ทราย 117 122 81 98 81 104 101 67 98 118 101 100 
16. กระเบื้องปูพ้ืน 20 20 17 25 98 98 79 106 56 58 63 77 
17. ไม้แปรรูป 201 202 207 221 202 202 204 201 276 322 242 182 

รายการ 
ยอดขายปี 2559 (จ านวนชิ้น) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. สีและ อุปกรณ์ 61 76 82 78 69 74 60 86 56 76 74 78 
2. อุปกรณ์ก่อฉาบ 149 50 45 62 74 51 57 78 17 66 74 62 
3. เคร่ืองมือช่าง 12 13 16 12 12 10 11 13 12 13 12 13 
4. ตะปู 187 376 277 326 327 602 465 328 472 377 377 402 
5. เคร่ืองมือเกษตร 297 761 912 753 717 795 757 833 745 721 859 797 
6. เคร่ืองครัว 5 4 3 6 4 4 3 3 4 5 4 4 
7. เคมี 22 22 20 19 17 14 18 17 22 30 19 221 
8. ท่อและ อุปกรณ์PVC 731 727 742 783 611 863 382 336 861 1,562 501 616 
9. เหล็ก ลวด 1,612 1,224 1,843 1,312 1,233 1,444 1,354 1,227 1,532 1,562 1,702 1,712 
10. ห้องน้ าพร้อมอุปกรณ์ 3 4 7 5 5 5 7 6 7 7 7 8 
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ตารางท่ี 2 สรุปยอดขายสินค้า ปี 2559 (ต่อ) 

2. ผลจากการน าการพยากรณ์มาพัฒนาการพยากรณ์ยอดขายสินค้า 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการพยากรณ์มาใช้ในการค านวณ 2 วิธี คือ 1) การพยากรณ์ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี เป็น

การหาค่าเฉล่ียของยอดขายโดยใช้จ านวนข้อมูล 3 ช่วงเวลาข้ึนไปในการค านวณ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่วง ก็ใช้ข้อมูล
ใหม่มาเฉล่ียแทนข้อมูลในช่วงเวลาไกลท่ีสุดซ่ึงจะถูกตัดท้ิง และ 2) การพยากรณ์ยอดขายโดยใช้วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
แบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน ซ่ึงต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน และน ายอดขายท้ังยอดหลัง 3 เดือนมาใช้ในการค านวณ
การพยากรณ์ ผลจากการค านวณแสดงได้ดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 3 การค านวณการพยากรณ์ตามทฤษฎีการพยากรณ์หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน ของปี 2558 

 
ตารางท่ี 4 การค านวณการพยากรณ์ตามทฤษฎีการพยากรณ์หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน ของปี 
2558 

รายการ 
ยอดขายปี 2559 (จ านวนชิ้น) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
11. กระเบื้องหลังคา 3,054 2,222 2,537 3,140 2,582 2,737 2,766 2,826 3,602 3,097 2,586 3,154 
12. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3 7 6 5 6 6 6 7 7 7 5 6 
13. ปูน 4,852 4,652 4,089 4,022 4,735 3,984 5,205 4,917 3,620 5,752 5,252 4,626 
14. บานประตู หน้าต่าง วงกบ 15 18 14 15 13 11 15 18 14 16 19 15 
15 หิน ทราย 80 124 78 80 84 85 97 72 62 82 136 101 
16. กระเบื้องปูพ้ืน 40 58 94 78 99 120 100 99 133 133 125 133 
17. ไม้แปรรูป 222 242 239 242 241 242 324 205 296 312 262 266 

รายการ 
การพยากรณ์แบบค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบย้อนหลัง 3 เดือนของปี 2558 (จ านวนชิ้น) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. สีและ อุปกรณ์    78.33 78.33 74.67 78.00 75.00 75.33 74.00 74.67 72.00 
2. อุปกรณ์ก่อฉาบ    44.00 44.00 53.33 55.00 54.67 42.67 41.67 44.67 53.67 
3. เคร่ืองมือช่าง    13.33 11.67 11.67 11.00 11.33 10.67 13.00 14.67 14.67 
4. ตะปู    293.33 293.33 293.67 402.00 381.33 366.67 250.00 262.33 260.33 
5. เคร่ืองมือเกษตร    769.33 769.67 746.67 746.00 744.67 771.33 758.67 729.00 677.67 
6. เคร่ืองครัว    2.67 2.67 3.00 2.67 3.33 3.33 3.67 3.33 3.33 
7. เคมี    21.33 21.00 19.67 19.00 16.67 14.67 15.00 17.67 19.67 
8. ท่อและ อุปกรณ์PVC    489.33 666.67 496.67 536.67 453.33 540.00 513.00 602.67 694.33 
9. เหล็ก ลวด    1526.67 1527.00 1453.33 1386.67 1333.00 1337.67 1427.33 1444.00 1472.33 
10. ห้องน้ าพร้อมอุปกรณ์    2.00 2.33 2.67 4.00 5.00 6.00 5.33 5.67 4.67 
11. กระเบื้องหลังคา    2753.67 2753.33 2870.00 2849.33 2706.00 2719.67 2753.00 2834.67 2821.00 
12. อุปกรณ์ไฟฟ้า    3.67 3.67 4.33 4.33 4.67 5.33 6.33 7.33 6.33 
13. ปูน    4718.33 4718.33 4190.67 4237.67 4077.67 4419.00 4577.00 4759.33 4590.00 
14. บานประตู หน้าต่าง วงกบ    3.67 3.67 4.33 4.33 4.67 5.33 6.33 7.33 6.33 
15 หิน ทราย    106.67 100.33 86.67 94.33 95.33 90.67 88.67 94.33 105.67 
16. กระเบื้องปูพ้ืน    19.00 20.67 46.67 73.67 91.67 94.33 80.33 73.33 59.00 
17. ไม้แปรรูป    203.33 210.00 110.00 208.33 202.67 202.33 227.33 266.33 280.00 

รายการ 
ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือนของปี 2558 (จ านวนชิ้น) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. สีและ อุปกรณ์    41.67 78.00 75.33 77.50 75.00 74.50 74.33 74.83 70.50 
2. อุปกรณ์ก่อฉาบ    43.83 43.33 58.83 55.67 49.17 41.33 42.00 46.67 45.33 
3. เคร่ืองมือช่าง    12.67 11.50 11.67 12.67 11.33 10.67 13.83 15.83 13.50 
4. ตะปู    297.50 289.33 293.67 406.33 366.83 305.17 260.33 261.33 256.17 
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ตารางท่ี 4 การค านวณการพยากรณ์ตามทฤษฎีการพยากรณ์หาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน ของปี 
2558 (ต่อ) 

 
3. ผลวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับยอดขายสินค้า 

จากการค านวณวิธีการพยากรณ์ยอดขายสินค้า ด้วยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน และ
วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ 3 เดือนถ่วงน้ าหนัก ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับ
ยอดขายสินค้าปี พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีการค านวณค่าเฉล่ียแต่ละประเภทของสินค้าและค่าเฉล่ียรวมของ สิน ค้า
ท้ังหมด เพ่ือหาค่าความเท่ียงตรงของวิธีการพยากรณ์ท้ัง 2 วิธี ได้ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 สรุปการเปรียบเทียบการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ียอดขายสินค้าและยอดพยากรณ์ (จ านวนช้ิน) 

รายการ 
ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่แบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือนของปี 2558 (จ านวนชิ้น) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5. เคร่ืองมือเกษตร    756.00 768.33 750.00 732.17 754.17 788.33 739.17 710.33 675.33 
6. เคร่ืองครัว    2.83 2.50 3.17 2.67 3.33 3.67 3.50 3.17 3.50 
7. เคมี    20.67 21.00 19.50 18.17 16.17 13.83 15.50 19.50 19.67 
8. ท่อและ อุปกรณ์PVC    571.33 692.67 392.33 550.00 522.67 459.00 554.50 673.50 672.67 
9. เหล็ก ลวด    1,515.33 1,558.50 1,396.50 1,341.83 1,374.50 1,316.50 1,454.17 1,491.50 1,420.50 
10. ห้องน้ าพร้อมอุปกรณ์    2.00 2.50 2.83 4.50 5.50 6.00 5.00 5.83 4.50 
11. กระเบื้องหลังคา    2,710.17 2,861.00 2,846.66 2,801.66 2,689.00 2,719.50 2,793.66 2,851.66 2,797.33 
12. อุปกรณ์ไฟฟ้า    3.66 3.83 4.50 4.33 4.66 5.83 6.66 7.50 5.83 
13. ปูน    4,546.33 4,612.66 4,204.50 4,089.16 4,155.83 4,580.00 4,587.50 4,758.00 4,587.33 
14. บานประตู หน้าต่าง วงกบ    14.00 13.83 13.33 12.16 12.33 13.16 14.33 14.83 13.00 
15 หิน ทราย    100.66 96.33 86.66 95.33 98.66 84.50 88.16 114.66 106.16 
16. กระเบื้องปูพ้ืน    18.50 21.50 60.17 85.83 88.50 95.67 76.50 17.67 60.17 
17. ไม้แปรรูป    204.33 213.17 209.17 205.17 203.00 202.17 239.00 286.50 274.33 

รายการ ยอดขายจริง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี
ย้อนหลัง 3 เดือน 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 3 เดือนถ่วง
น้ าหนัก 

1. สีและ อุปกรณ์ 72.33 75.59 41.67 
2. อุปกรณ์ก่อฉาบ 60.11 48.19 43.83 
3. เคร่ืองมือช่าง 12.00 12.45 12.67 
4. ตะปู 408.44 311.44 297.5 
5. เคร่ืองมือเกษตร 775.22 745.89 756 
6. เคร่ืองครัว 4.11 3.11 2.83 
7. เคมี 41.89 18.30 20.67 
8. ท่อและ อุปกรณ์PVC 723.89 554.74 571.33 
9. เหล็ก ลวด 1,453.11 1,434.22 1,515.33 
10. ห้องน้ าพร้อมอุปกรณ์ 6.33 4.19 2.00 
11. กระเบ้ืองหลังคา 2,943.33 2,784.52 2,710.17 
12. อุปกรณ์ไฟฟ้า 6.11 5.11 3.66 
13. ปูน 4,679.22 4,476.44 4,546.33 
14. บานประตู หน้าต่าง วงกบ 15.11 5.11 14.00 
15 หิน ทราย 88.78 95.85 100.66 
16. กระเบ้ืองปูพ้ืน 113.33 62.07 18.5 
17. ไม้แปรรูป 265.56 212.26 204.33 

ผลรวมของค่าเฉลี่ย 686.41 638.20 637.73 
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 จากการหาผลรวมของค่าเฉล่ียยอดขายสินค้า ปี 2559 ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน และ
ผลรวมของค่าเฉล่ียวิธีการพยากรณ์ยอดขายสินค้าท้ัง 2 วิธี คือ 1) วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน 2) วิธี
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน สามารถน าค่าเฉล่ียดังกล่าวมาท าการเปรียบเทียบ เพ่ือหาค่าความ
เท่ียงตรงของวิธีท่ีใช้ในการค านวณ การพยากรณ์ยอดขาย ดังนี้ ผลรวมค่าเฉล่ียยอดขายสินค้า ปี 2559 คือ 686.41 
บาท ผลรวมค่าเฉล่ียการพยากรณ์ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน คือ 638.20 บาท และผลรวมค่าเฉล่ีย
การพยากรณ์ วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน คือ 637.74 บาท พบว่าการพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
แบบย้อนหลัง 3 เดือน มีการพยากรณ์ยอดขายสินค้าเกินความต้องการของลูกค้าเท่ากับ 48.26 และการพยากรณ์วิธี
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน มีการพยากรณ์ยอดขายสินค้าเกินความต้องการของลูกค้าเท่ากับ 48.68 
เมื่อพิจารณา พบว่าการพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน มีค่าความแม่นย า และใกล้เคียงกับ
ยอดขายสินค้า ปี 2559 มากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การพยากรณ์ยอดขายสินค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉมาพรคอนสตรัคช่ัน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาวิธีในการพยากรณ์ การส่ังซ้ือสินค้าหรือวัตถุดิบ สามารถน าทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แนวคิดวิธีการ
พยากรณ์ 1) การพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบย้อนหลัง 3 เดือน การพยากรณ์แบบค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีต้องรอเก็บ
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา ดังนั้นค่าพยากรณ์ท่ีได้ค่าแรกคือของช่วงท่ี 4 เช่น ค่าเร่ิมเก็บข้อมูลยอดขาย เดือน
มกราคม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ก็ยังพยากรณ์ไม่ได้ จะเร่ิมพยากรณ์ได้เมื่อส้ินเดือนมีนาคม โดยค านวณค่า
พยากรณ์ของเดือนเมษายน และใช้ค่านี้ท าการพยากรณ์เดือนพฤษภาคม โดยตัดยอดขายจริงของเดือนมกราคมท่ีอยู่
ไกลท่ีสุดออกไป เอายอดขายจริงของเดือนเมษายนเข้าแทนท่ีแล้วค านวณหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีซ่ึงเป็นค่าพยากรณ์ของ
เดือนพฤษภาคมต่อไป จ านวนข้อมูลท่ีใช้อาจเป็นจ านวนค่ีหรือคู่ก็ไ ด้ ถ้ายอดขายมีลักษณะค่อนข้างคงท่ี ก็ควรใ ช้
ข้อมูลจ านวนมากหาค่าเฉล่ียจึงจะได้ค่าพยากรณ์ท่ีใกล้เคียงค่าจริงมากกว่า แต่ถ้ายอดขายมีการเปล่ียนแปลงในช่วง
ส้ันๆ ควรใช้ข้อมูลจ านวนน้อยหาค่าเฉล่ีย จึงจะให้ค่าพยากรณ์ท่ีใกล้เคียงค่าจริงมากกว่า และถ้าหาค่าเฉล่ีย 12 
เดือน จะขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกไปได้ และ 2) การพยากรณ์วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ าหนัก 3 เดือน ให้ดู
ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน น ายอดขายท้ังยอดหลัง 3 เดือน คือ มีนาคมคูณกับค่าน้ าหนักตามช่วงระยะเวลา กุมภาพันธ์
คูณกับค่าน้ าหนักตามช่วงระยะเวลา และมกราคมคูณกับค่าน้ าหนักตามช่วงระยะเวลา มารวมกันแล้วหารด้วยค่า
รวมของน้ าหนักท้ังหมด และวัตถุประสงค์เพ่ือการเปรียบเทียบของความเท่ียงตรงของการพยากรณ์การส่ังซ้ือ สินค้า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจรินทร์ ชลไพศาล (2552) วิธีการพยากรณ์โดยการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอย่างง่าย (simple 
moving average) การพยากรณ์โดยวิธี simple moving average เป็นการพยากรณ์อย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลในอดีต 
โดยให้ค่า SMA คือ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอย่างง่าย ซ่ึง ในท่ีนี้  คือ ปริมาณการส่งออกยิปซัมรายเดือนท่ีได้จากการ
พยากรณ์  X คือ ตัวแปรท่ีน ามาใช้ในการพยากรณ์ ซ่ึงในท่ีนี้ คือ ปริมาณการส่งออกยิปซัมรายเดือนในอดีต และ N 
คือ จ านวนช่วงเวลาท่ีใช้ในการหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงในท่ีนี้ ท า 3 กรณี คือ 3 เดือน 5 เดือน และ 10 เดือน หากต้องการใช้
ข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตมากๆ จ านวน N จะมาก ซ่ึงในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกแร่ยิปซัม
ของปี 2552 จะใช้ข้อมูลปริมาณการส่งออกแร่ยิปซัมรายเดือนมาเป็นข้อมูลในการพยากรณ์ (X) และในท่ีนี้จะแบ่ง
ออกเป็น 3 กรณี คือ 1) ใช้ข้อมูลในอดีตเพียง 3 เดือน (3 - Months SMA) ซ่ึงจะเป็นกรณีท่ีเช่ือว่าวิกฤติเศรษฐกิจ
จะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดท้ังปี 2552 หรือกรณีเลวร้ายท่ีสุด (worst case) 2) ใช้ข้อมูลในอดีต 5 เดือน (5 
- Months SMA) เป็นกรณีปานกลางระหว่างกรณี 3 เดือน และ 10 เดือน (medium case) และ 3) ใช้ข้อมูลใน
อดีต 10 เดือน (10 - Months SMA) เป็นกรณีท่ีดีท่ีสุดเนื่องจากใช้ข้อมูลย้อนไปถึง ช่วงท่ียังไม่เกิดผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ควรมีระบบการตรวจเช็คสินค้า (บาร์โค้ด) เพ่ือลดเวลาในการท างาน 
 



717 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงานในคลังสินค้า 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Satisfaction to the Service of the Dean Office Faculty of Education,  
Kamphaeng Phet Rajabhat University 

 
มาริตา จิตชู1 และวาสนา จันทร์ผ่อง2 

Marita Chitchoo1 and Wassana Janpong2 
 

1พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2พนักงานราชการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้ คือ ผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 246 คน ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
1) ประเภทของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 52.8 รองลงมาเป็นอาจารย์ ร้อยละ 

27.6  
2) รูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่ารับบริการ งานเอกสาร

ต าราประกอบการสอน (ข้อสอบ, แบบทดสอบ, แนวการสอน,เอกสารต ารา) มากท่ีสุด ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (งานเอกสารการประกัน , การบริการถาม–ตอบ , ยืม–คืน, ขอให้สถานท่ีและ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา) ร้อยละ 34.6 และงานธุรการ (หนังสือเข้า, หนังสือออก) ร้อยละ 31.7 
วิธีการท่ีได้รับการบริการโดยติดต่อด้วยตนเองมากท่ีสุด ร้อยละ 85.4 และทางโทรศัพท์ ร้อยละ 35.4 ผู้รับบริการรับ
ข่าวสารจากส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 54.9 รองลงมา ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 53.7  

3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถจัดล าดับคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  

4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับคือ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม 
รองลงมา คือ เต็มใจในการให้บริการ และสามารถตอบค าถามได้อย่างกระจ่าง  

5) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับคือ มีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน–หลัง รองลงมา คือ 1) ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 2) ผลงานถูกต้องมีคุณภาพ และ
ข้ันตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม  

6) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับคือ สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็น
ระเบียบ รองลงมา คือ ความสะอาด สวยงามบริเวณภายในส านักงาน และมีห้องน้ าท่ีสะอาด  

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ จ าแนกตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการของ
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในราย
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ข้อพบว่า ประเภทของผู้รับบริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แต่ละประเภทมีความพึงพอใจแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในรายการดังนี้ เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส 
เจ้าหน้าท่ีมีกริยาสุภาพอ่อนน้อม เจ้าหน้าท่ีให้เกียรติผู้มาติดต่อ ได้ผลงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด และความสะอาด 
สวยงามบริเวณภายในส านักงาน และพอใจแตกต่างกัน ในรายการดังนี้ การประสานงานและการประชาสัมพันธ์   
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ / การให้บริการ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the satisfaction to the service of the Dean 
Office at Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University and 2) compare the satisfaction 
in term of client type. A sample of this research was 246 clients of the Dean Office. Statistics use 
to analyze the information were frequency, percentage, average and standard deviation. 
The result indicated that: 

1. Satisfaction Clients of the Office mostly were are follows  
1) students which can be calculated to 52.8 percent after that are teachers with 27.6 

percent 
2) From the service aspect, the result showed that a documentation service such as 

examination, test, textbook, etc. was a service that the office provided most which can be 
calculated to 52.0 percent. After a documentation service was an educational quality assurance 
services like QA document, Q&A, Circulation, Booking and QA Information, all can be calculated to 
34.6 percent and followed by administration service at 31.7 percent. 85.4 percent of the clients 
directly received the service by themselves, 35.4 percent using the telephone. 54.9 percent of the 
clients received the information of services directly from officers at the office and 53.7 percent 
received from the internet. 

3) The overall satisfaction to the service of the Dean Office was at a high level 
(�̅�=3.80). When consider in details, researchers can sort the satisfaction into, descending order, 
process and procedure of services, the services of the staff and physical environment. 

4) The satisfaction to the service of the dean office: The staff service aspect was at 
high level (�̅�=3.84). When considering each item, in descending order, the dress of the staff was at 
the highest level followed by the willingness the serve and Q&A ability of the staff respectively.  

5) The satisfaction to the service of the dean office: The process and procedure 
aspect was at high level (�̅�=3.96). When considering each item, queuing system was at the highest 
level followed by duration of the service and quality and procedure of the service respectively.  

6) The satisfaction to the service of the dean office: The physical environment aspect 
was at high level (�̅�=3.58). Researchers can sort each item in descending order to a cleanliness of 
the service place and cleanliness of the bathroom at the service place.  

2. In order the compare the satisfaction to the service of the dean office, sorted by the 
type of the client of the office, the result indicated that the clients of the office did not differ 
statistically significant. When considering each item, the satisfaction of the clients differ statistically 
significant at the 0.01 level in the following items: willingness, politeness, respected to the client, 
complete the work on schedule and cleanliness and suitability of the service place. At the 0.05 
level of statistically significant, the satisfaction differed in coordination and public relations aspect. 
Keywords: satisfaction / service 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาสาขาการศึกษาท่ีมีกรอบการปฏิบัติงานตามแนวทางของการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
โครงสร้างการบริหารองค์การประกอบการให้บริการนักศึกษา ดังนี้ 1) งานวิชาการ 2)  งานบริหาร 3) งานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 4) งานวิจัย 5) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดการองค์กรดังกล่าว ต้องมีกระบวนการท่ีมี  
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังท่ีเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกซ่ึงมีความหลากหลาย รวมท้ังคณะ 
ครุศาสตร์ต้องสนองตอบต่อความต้องการของท้องถ่ิน ท้ังในรูปแบบการงานวิชาการและการให้บริการประเภทต่าง ๆ   
 ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานให้บริการท่ีครอบคลุมภารกิจของคณะเพ่ือให้เกิดประ สิทธิ
ภาพต่อการท างานให้ได้มาตรฐานทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดต่อส่ือสาร การน าเสนอและการให้บริการเป็น
ระบบวงจรคุณภาพ ซ่ึงงานบริการท่ัวไปถือเป็นงานส่วนย่อยท่ีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับ
การให้บริการทางการศึกษาของบุคลากรภายในส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ซ่ึงงานบริการท่ัวไปนี้ถือเป็นงานท่ี
ให้บริการกับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ประชาชน โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึง
พอใจของเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เ ก่ียวกับการให้บริการท่ัวไปข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริการท่ัวไป ซ่ึงข้อค้นพบเหล่านี้จะเป็นตัว
บ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยท่ีจะสามารถน าข้อมูลท่ีไ ด้ไปใ ช้
ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงหรือพัฒนาหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 การให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความต้ังใจท่ีจะมาใช้บริการก็ตาม แต่บทบาทหน้าท่ีของผู้ให้บริการของส านักงานคณบดีก็มีความจ าเป็นท่ีจะ ต้อง
เรียนรู้และท าความเข้าใจถึงความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความมีคุณค่า มี
ความสุข ความพอใจท้ังผู้รับและผู้ให้บริการ จึงเป็นท่ีมาของความต้องการในการวิจัยเ ร่ือง ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด้วยปัญหาการวิจัยใน 2 ประเด็น คือ   
1 ) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ  มีลักษณะเป็นอย่างไร  
2) ประเภทผู้รับบริการจากส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แตกต่างกันมีความพึงพอใจจากการให้บริการของ
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้รับบริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจากสูตร แบบไม่ทราบจ านวนของโคชเรน 
ร้อยละ 20 ของผู้มาใช้บริการท้ังหมด ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 ได้
ขนาดตัวอย่าง 246 คน  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารและ
ต าราโดยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนแบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ลักษณะ
แบบตรวจสอบรายการ (check – list) 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ตัวเลือก 

ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  น้อยท่ีสุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
  น้อย  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  มาก  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
  มากท่ีสุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2. ก าหนดขอบข่ายการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา 
4. น าแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5. แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองถามกับกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น ได้ค่า

ความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
7. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 246 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะ  

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้กรอกแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (frequency) สรุปมาเป็นค่าร้อยละ (percentage) 
แบบสอบถามตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean: �̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.) 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักงาน
คณบดีคณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีความต้องการน้อยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีความต้องการปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีความต้องการมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีความต้องการมากท่ีสุด 

ข้อมูลท่ีไ ด้ไปท าการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
(Statistical Package for the Social Sciences for Window) ดังนี้ 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
2) ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยใช้ค่าความถ่ี 

และค่าร้อยละ  
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3) ข้อมูลความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ใช้สถิติค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4) ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ท่ีเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า กับ ประเภทของผู้รับบริการ ใช้สถิติค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test ANOVA) 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (open – ended) ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นค่าความถ่ีสรุปมาเป็นค่าร้อยละ  
  
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1) ประเภทของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 52.8 รองลงมาเป็นอาจารย์ ร้อยละ 27.6  2) รูปแบบ
และวิธีการรับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่า รับบริการ งานเอกสารต าราประกอบการสอน 
(ข้อสอบ  แบบทดสอบ  แนวการสอน  เอกสารต ารา) มากท่ีสุด ร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา (งานเอกสารการประกัน  การบริการถาม–ตอบ  ยืม–คืน  ขอใช้สถานท่ีและสารสนเทศการประ กัน
คุณภาพการศึกษา) ร้อยละ 34.6 และงานธุรการ (หนังสือเข้า  หนังสือออก) ร้อยละ 31.7 และวิธีการท่ีได้รับการ
บริการโดยติดต่อด้วยตนเองมากท่ีสุด ร้อยละ 85.4 และทางโทรศัพท์ ร้อยละ 35.4 และผู้รับบริการรับข่าวสารจาก
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 54.9 รองลงมา ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 53.7   3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�=3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถจัดล าดับ คือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
สามารถจัดล าดับ คือ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม รองลงมา คือ เต็มใจในการให้บริการ และสามารถตอบค าถามได้
อย่างกระจ่าง  5) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ พบว่าด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับ คือ มีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน–หลัง รองลงมา คือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม  ผลงานถูกต้องมีคุณภาพ และ
ข้ันตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม  6) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
พบว่า ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถจัดล าดับ คือ 
สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ รองลงมา คือ ความสะอาด สวยงามบริเวณภายในส านักงาน และมีห้องน้ าท่ี
สะอาด  

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ จ าแนกตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการของส านักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า 
ประเภทของผู้รับบริการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ แต่ละประเภทมีความพึงพอใจแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ ของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในรายการดังนี้ เจ้าหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าท่ี
มีกริยาสุภาพอ่อนน้อม เจ้าหน้าท่ีให้เกียรติผู้มาติดต่อ ได้ผลงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด และความสะอาด สวยงาม
บริเวณภายในส านักงาน และพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในรายการดังนี้ การ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์   
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
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 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พบว่า โดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา รองลงมาเป็นอาจารย์ ซ่ึงวิธีรับบริการ คือ งานเอกสารต าราประกอบการ
สอน (ข้อสอบ  แบบทดสอบ  แนวการสอน  เอกสารต ารา) รับบริการโดยติดต่อด้วยตนเอง และรับข่าวสารจาก
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องของอรพินท์ ไชยพยม (2542, หน้า 28) เร่ืองศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช กล่าวไว้ว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย 
ด้านท่ีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจน้อย คือ คุณภาพบริการข้อมูลท่ีได้รับ (ร้อยละ 62.6) การประสานบริการ 
(ร้อยละ 59.7) ส่วนท่ีผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมาก คือ การให้เกียรติ (ร้อยละ 68.8) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
พบว่าการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึง พอใจ 
และตัวแปรท่ีสามารถอธิบายความพึงพอใจได้ตามล าดับคือ ทักษะการให้บริการ การให้ค าอธิบาย ความสะดวกใน
การขอใช้บริการ ศิลปะการให้บริการ และความสามารถในการจ่ายค่าบริการ และสอดคล้องกับอนงค์ เอ้ือวัฒนา 
(2542, หน้า 29) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอ านาจเจริญ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการจ านวน 270 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง
ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ความสะดวก การประสานบริการ อัธยาศัย ข้อมูลท่ีได้รับ คุณภาพบริการและค่าใ ช้จ่ายเมื่อใ ช้
บริการ ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการเข้าถึงบริการอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบบริการอยู่ในระดับ
พอใช้ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจ ส่วนจ านวนคร้ังท่ีใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า จ าแนกตามประเภทของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการของ
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
บังอร ผงผ่าน (2538, หน้า 28) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลชุมชน: ศึกษากรณีโรงพยาบาล
กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสัมภาษณ์ผู้เคยมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จ านวน 2,297 คน พบว่า
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้ึนอยู่กับความท่ัวถึงเพียงพอของสถานท่ีให้บริการ ความสะดวกในเงื่อนไขการขอใช้
บริการ ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลิก ท่าที มารยาทในการบริการ และความเสมอภาค
ในการให้การบริการ โดยสาเหตุของความไม่พึงพอใจส่วนใหญ่ คือ ความไม่สะดวก การรอคอยในข้ันตอนการขอใช้
บริการ และสอดคล้องกับ Singh, Mustapha & Haqq (1996, p. 28) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ท่ีมาใช้บริการท่ี
ศูนย์สุขภาพในตรินิแดดและโทบาโก้ โดยเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้การบริการจ านวน 1,500 คน ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจส่วนใหญ่มาจากเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ได้แก่ อัธยาศัย ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี ค าแนะน าท่ี
ได้รับในด้านระบบการให้บริการ พบว่าความสะดวกสบายในการรับบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ 
ส่วนระยะเวลาการรอคอยและค่าใช้จ่ายในการบริการมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถน าผล
การศึกษาในคร้ังนี้  ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงในการให้บริการ เ พ่ือให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้มากท่ีสุด 

2. ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานให้บริการทางการศึกษากับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 
ประชาชนท่ัวไป สามารถน าผลการศึกษาในคร้ังนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงหรือพัฒนาหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. ควรน าผลการวิจัยไปท าการศึกษาวิจัยในกระบวนการของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพได้มากข้ึน 
2. ควรมีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องในเร่ืองของการให้บริการด้านอ่ืนๆ  

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และน าข้อมูลท่ี
ได้มาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครู กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาฯ จ านวน 180 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อย 74.60 
เพศชาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 ด้านอายุของนักศึกษาฯ พบว่า เป็นกลุ่มคนท่ีจบระดับการ ศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 147 คน มากท่ีสุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96.70 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่านักศึกษาท่ีมีความสนใจ ใน
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ของหลักสูตรฯ ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูในหลักสูตรฯคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ ในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงานจัด
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียมาท่ีสุด อยู่ในระดับมาก และอีก 4 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านลักษณะของกิจกรรม ด้าน
ความรู้ความเข้าใจตรงตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจรรมเสริมความเป็นครู ด้านการน าไปใช้ และด้านด้าน
ปัญหาและอุปสรรค 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของนักศึกษา / หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
 

Abstract 
This research was aimed to 1) explore the satisfaction of students from graduate diploma 

(teaching profession) program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University toward a 
teacher’s development activity and 2) use the obtained information to improve and develop the 
mentioned activity. Population was 180 students from graduate diploma (teaching profession) 
program, academic year of 2015. A tool for the research was a questionnaire. The result found that: 

1. 74.60 percent of the respondents were female (134 people) and 96.70 percent or 147 
people graduated with a bachelor’s degree which was the highest number. 

2. The overall satisfaction of the students was at a high level. When considering in detail, 
operational side had the highest average number and was at a high level. The other 4 sides, nature 
of the activity, knowledge and understanding of the participants after completing the activity, 
application and problems and obstacles, were also at a high level. 
Keywords: student satisfaction / graduate diploma for teaching profession 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมปัจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบกับหลายอา ชีพ 

โดยเฉพาะอาชีพครู ท่ีในระยะหลังมักจะมีข่าวท่ีไม่ดีนักเก่ียวกับครู รวมท้ังมีข้อวิจารณ์ต่างๆมากมายเก่ียวกับวงการ
วิชาชีพครู ท่ีกล่าวว่าคนดี คนเก่ง จะไม่เรียนครู คนเรียนเป็นครูไม่มีใจรัก  ไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครู ไม่สนใจรักษา
เกียรติและศักด์ิศรีแห่งความเป็นครู ระบบการพัฒนาครูยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงไม่สามารถสร้างเสริมความ
เป็นครูอาชีพให้งอกงามเข้มแข็งข้ึนในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ คณะครุศาสตร์ ในฐานะท่ีท าการเปิดสอน
สาขาวิชาชีพครูท้ังนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ และหลักประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เห็นถึงความส าคัญใน
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับครู จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นครูท่ีดีของนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆมากมาย 
ซ่ึงสอดคล้องกับคุรุสภาในการพัฒนาท่ีบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บางสาขาท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษาท่ี
ท างานโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบางแห่ง การศึกษานอกระบบให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะประกอบวิชาชีพครู
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสมเหมาะกับอาชีพช้ันสูง โดยจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและ จัด
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในลักษณะ การปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา พัฒนาจิตใจให้สงบมีสมาธิและเจริญปัญญา 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเป็นไปตาม
ประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู เพ่ือให้
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นกระบวนการพัฒนาผู้ท่ีจะไปท าหน้าท่ีครูได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา แต่กิจกรรมท่ีจัดข้ึนยังเกิดปัญหาต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  

ทางคณะผู้วิจัยจึงอยากทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับใด เพ่ือน า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ไปใ ช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูใ ห้กั บนักศึกษา ตอบสนอง
คุณลักษณะของครูดี มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของครูมืออาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียว กับ
กิจกรรมเสริมความครูท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจัดให้กับนักศึกษา จ านวน 180 คน  
  
2. ขอบข่ายด้านเนื้อหา 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะของ
กิจกรรม 2) ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม 3) ด้านความรู้ความเข้าใจตรงตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้า ร่วมกิ
จรรมเสริมความเป็นครู 4) ด้านการน าไปใช้ 5) ด้านปัญหาและอุปสรรค 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการวิจัยเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี ต่อกิจกรรมเส ริม ความเป็นครูในห ลัก สู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ข้ันตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นค รูใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะ  

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 180 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ลักษณะของ เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในกา รวิจั ย เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 

(questionnaire) เ พ่ือส ารวจความพึงพอใจของนัก ศึกษาท่ีมีต่อกิจ กรรมเ สริมความเป็นครูในห ลัก สู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ จ านวนปีท่ีประกอบอาชีพครู 
การศึกษาสาขาวิชา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ปีการศึกษา 2558 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ ดังนี้ 

1) ด้านลักษณะของกิจกรรม 
2) ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
3) ด้านความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจรรมเสริมความเป็นครู 
4) ด้านการน าไปใช้ 
5) ด้านปัญหาและอุปสรรค 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 
 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 
 มีความพึงพอใจมาก มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 
 มีความพึงพอใจปานกลาง มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 
 มีความพึงพอใจน้อย มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 
 มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  

 
2. การสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ก่อนน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ  มาตรฐานและ
เกณฑ์การรับรอง ตามประกาศของคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 
หลักสูตรประกาศนียบัตร กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

2) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3) ร่างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูก ต้อง

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จ านวน 3 ท่าน  
4) น าผลการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุมและความครบถ้วน

ของรายการท่ีจะสอบถาม และข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม 



728 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 180 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป

โดยท าการวิเคราะห์ ตามล าดับ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพครู ด้วยการวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 
2558 ในด้านต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และน า
ค่ามาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 

3) วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สรุปได้เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 3.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม (�̅� = 3.91) รองลงมาด้าน
ลักษณะของกิจกรรม (�̅� = 3.76) และด้านความรู้ความเข้าใจตรงตามมาตรฐานความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจรรมเสริม
ความเป็นครู (�̅� = 3.51)  
 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า กิจกรรมท่ี
จัดควรเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทยด้วย เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบัน
นักศึกษาตระหนักถึงเร่ืองนี้น้อย เพราะสมัยนี้ความเป็นไทยยังไม่มี นักศึกษายังขาดความนอบน้อม อ่อนโยน ซ่ึงต้อง
ช่วยกัน โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมต้องเอ้ือให้แก่ตัวนักศึกษาและควรมีการพัฒนากิจกรรมตามความสนใจของ ผู้เ รียน
อย่างแท้จริง เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีจะได้สนุกในการท ากิจกรรม และเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้พร้อม
ในการเป็นครู 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เหตุท่ี
เป็นเช่นนี้เนื่องจาก กิจกรรมท่ีก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
ได้แก่ การปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา พัฒนาจิตใจให้สงบมีสมาธิและเจริญปัญญา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู กิจกรรมวิชาการทางการศึกษา เพ่ือเป็นไปตาม
ประกาศคุรุสภา เร่ืองการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู โดยศูนย์
ศึกษาพัฒนาครูศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูใ ห้ กับ
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นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา มี
ล าดับข้ันตอนการท างานท่ีชัดเจน มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพครูได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการยืนยันข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเ ก่ียวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมความเป็นครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า กิจกรรมท่ีจัดควรเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทยด้วย เนื่องจากปัจจุบัน
นักศึกษาตระหนักถึงเร่ืองนี้น้อย เพราะสมัยนี้ความเป็นไทยยังไม่มี นักศึกษายังขาดความนอบน้อม อ่อนโยน ซ่ึงต้อง
ช่วยกัน โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมต้องเอ้ือให้แก่ตัวนักศึกษาและควรมีการพัฒนากิจกรรมตามความสนใจของ ผู้เ รียน
อย่างแท้จริง เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีจะได้สนุกในการท ากิจกรรม และเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้พร้อม
ในการเป็นครู สอดคล้องกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2546) อาจารย์เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในวงการ
อุดมศึกษา เพราะเป็นผู้ท่ีก่อให้เกิดองค์ความ รู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก เป็นผู้อิทธิพลต่อการสร้ าง
บัณฑิตอย่างมาก ปลูกฝังให้บัณฑิตมีความคิดท่ีดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง มีระบบระเบียนในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีสุข มงกุฎวิสุทธ์ิ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ในทัศนะของผู้น ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา พบว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีมี ประโยชน์มากสุดคือ 
การเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นและการเป็นผู้น า ผู้ตาม ปัจจัยท่ีเอ้ือให้นักศึกษาเข้า ร่ วม
กิจกรรม มหาวิทยาลัยก ากับดูแลด้านนโยบายควรสนับสนุนพ้ืนท่ีให้เพียงพอ กลุ่มกิจกรรมเป็นตัวกลางในกา รจัด
กิจกรรมควรสร้างการมีส่วนร่วม นักศึกษาท่ัวไปต้องมีบุคลิกท่ีใฝ่รู้ เห็นประโยชน์ ส่วนรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมนัน้ 
ควรมีความอิสระไม่ผูกมัด เนื้อหากิจกรรมมีความหลายหลายและควรจัดในแหล่งชุมชน โดยใช้เวลาไม่มากนัก ใช้
เทคโนโลยีในการท ากิจกรรมให้มากข้ึน ควรสร้างจิตส านึกทางสังคมให้นักศึกษา นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาและท่ีพัก
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม แตกต่างกัน และช้ันปี ภูมิล าเนา และท่ีพักแตกต่างกันก็มีความคิดเห็นเข้าร่วม
กิจกรรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรสวรรค์ สาธร ( 2552, บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนักศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พบว่า ยอมรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแตกต่างกันตามศาสนา ในกิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ ด้าน
จริยธรรมอย่างมีนัยส าคัญ ประโยชน์ท่ีได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนจากผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของบังอร รัตนมณี และ กันยา 
เจริญศักด์ิ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน คือ บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมบุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว 
พบว่านักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการการศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่านักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี มีความพึงพอใจ
ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมากกว่านักศึกษาปริญญาตรี 4 ปีและสอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญชัย 
ขัวนา และคณะ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการทาง
การศึกษาของสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ 1) ด้านบุคลากร นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิด เห็น
สอดคล้องกัน ไ ด้แก่ ควรเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับงาน เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีควรรับทราบข้อมูลท่ีชัดเจน ปรับปรุงระบบการท างานให้สะดวกและรวดเร็ว 2) ด้านส่ือและสารสนเทศ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ หนังสือ เอกสาร ต าราวิชาการ และวารสารต่างๆ มีน้อย  
ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอต่อการบริการ ควรน าอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการบริการ เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว 3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ควรจัดสถานท่ีนั่ง
พักรอส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส านักงานคับแคบไม่สะดวกในการมาติดต่อ ควรจัดสถานท่ีให้เหมาะสม เป็น
สัดส่วนในแต่ละงาน ควรจัดแผนภูมิของหน่วยงานให้ชัดเจนว่างานไหนท าอะไร และ 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ ควรจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวการเรียนการสอน และข่าวสาร
ทางวิชาการให้ชัดเจน ควรช้ีแจงข้ันตอนการขอรับบริการ ควรมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการให้บริการ ควรมีการ
ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยให้มากข้ึนเพ่ือความสะดวกของนักศึกษา และลดข้ันตอนการติดต่อหลายๆ ท่ีให้เป็น
ศูนย์รวมอยู่ท่ีเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

2. การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาพัฒนาครูในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือน าไปพัฒนากิจกรรม
เสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูได้  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ใน
ด้านอ่ืนๆ เพ่ือสนองตอบต่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

4. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย “สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใ ช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะ จง 
(Purposive หรือ Judgmental Sampling) คือ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 300 ชุด ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ประกอบ 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4)
ปัจจัยด้านบรรยากาศและส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน 5.ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา และ 6.ปัจจัยด้าน
สถานภาพครอบครัว จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) คิดเป็นร้อยละ 40.13  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 3 ปัจจัยแรก คือ 1) ปัจจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 2) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 3) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของ
หลักสูตร  
  สาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาออกกลางคัน คือ 1) ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ 2) ความ
ยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 3) อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้ อย  
4) ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน 5) นักศึกษามีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 6) พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  
ค าส าคัญ: ปัจจัย / สาเหตุ / การออกกลางคัน 
 

Abstract 
 Cause of student drop out Bachelor Of Accountancy Program As Usual Attitude Of Regular 
Students Department of Accounting Rajabhat  Kampheangphet University. The purpose of this student 
drop out Bachelor of Accountancy Program the attitude of regular students in accounting. Faculty of 
Management Science Rajabhat Kampheangphet University 2016 year academic. The sample 
population for the research was chosen through purposive or judgmental sampling, consisting of 
300 students enrolled in year 1 to 4 of the regular accounting program who filled out questionnaires 
in the 2016 academic year. 1) atmosphere at the university; 2) teaching/learning system management 
of the program; 3) instructors; 4) support structure/ facilities; 5) students’ personal factors; and 6) family 
status. Overall, all these factors were found to have a small influence (�̅�=2.4080) . Percentage 40.13. 
Factors affecting drop out of graduate Students First 3  factors this 1) teaching/learning system 
management of the program, 2) support structure/ facilities, and 3) instructors. 



732 
 

 The reason for students dropping out is 1) Inappropriate of school buildings, 2) Course content 
is difficult, 3) The instructors create incentives for teaching and learning quite a bit, 4)  The lack of 
documentation and teaching aids, 5 )  The Students have problems with the cost of studying, and 6) 
Parents do not support the cost of their education. 
Keywords: factors / cause / drop out 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียน รู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ัง ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เ รียนในแต่ละระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยาฐานะครู 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547, 2547) ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคณะวิทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงเป็นอีก 1 คณะท่ีได้เปิดสอนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาเล่า
เรียน โดยคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรเปิดสอน จ านวน 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4) หลักสูตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ในแต่ละหลักสูตรเมื่อมีการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อตามหลักสูตร
แล้วก็จะประสบปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้นักศึกษาเสียเวลาและโอกาสทางการ
ศึกษาไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
เนื่องจากการออกกลางคันถือว่าเป็นการสูญเปล่าและเป็นความล้มเหลวในด้านการจัดการศึกษา อีกท้ังนักศึกษาท่ี
ออกกลางคันเหล่านั้นย่อมได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจ รวมท้ังเป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่ง ช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา เร่ืองการ 
คงอยู่ของนักศึกษาปัจจุบันซ่ึงการแก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
บางประการและข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษา คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับ
สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพ่ือเป็นการศึกษาและน าเสนอหาแนวทางแก้ไขป้องกันหรือลดจ านวนนักศึกษาให้ลดน้อยลง จากข้อมูลส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต้ังแต่แรก
เข้าจนถึงปัจจุบันมีการออกกลางคันโดยไม่ทราบสาเหตุจ านวนกว่า 431 คน โดยต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 (ภาคปกติ) 
มีจ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 31 คน ปีการศึกษา 2557(ภาคปกติ) มีจ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 35 คน 
และปีการศึกษา 2555 จ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 37 คน (ภาคปกติ) ซ่ึงอาศัยข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ณ วันท่ี 7 กันยายน 2555 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ สาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี1 - ปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาคร้ังนี้ ใ ช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive หรือ 
judgmental sampling) คือ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากร 

ระดับ หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีคงอยู่ 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีออกกลางคัน 

ช้ันปี 1 5915201 38 33 5 
 5915202 37 35 2 
 5915303 19 18 1 

ช้ันปี 2 5815201 36 30 6 
 5815202 35 29 6 
 5815203 33 27 6 
 5815301 16 14 2 

ช้ันปี 3 5715201 51 44 7 
 5715202 55 49 6 
 5715203 46 32 14 
 5715301 14 13 1 

ช้ันปี 4 5615201 42 32 10 
 5615202 45 33 12 
 5615203 40 30 10 
 5615301 23 22 2 
 รวม 530 441 88 

(ท่ีมา: งานทะเบียนและประเมินผล, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร)  
  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลโดยใช้สูตรดังนี้ 

 n = 
Npq(𝑧)2

(𝑁−1)𝑒2  +𝑍2 𝑝𝑞
     แทนค่าในสูตรได้ดังนี้  n = 

530(0.02)(2)2

(530−1)(0.05)2 +(2)2 (0.25)
 

                =  32.06 คน หรือ 33 คน 
 จากการค านวณกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคร้ังนี้มีจ านวน 33 คน เพ่ือให้
เกิดความน่าเช่ือถือคณะผู้วิจัยจึงได้มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ชุด  
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

- ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
- ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและท าการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ออกกลางคันของนักศึกษาและสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคัน/แนวโน้มการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
 ข้ันตอนท่ี 2 หลังจากนั้นไ ด้น าแบบสอบถามท่ีมีการตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้วจึงน า
แบบสอบถามนั้นไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี 1 - 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 
2559 จ านวนท้ังส้ิน 300 ชุด 
 ข้ันตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลครบแล้วมาท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 1) หาค่าความถ่ี (frequency) 2) หาค่าร้อยละ (percentage) 3) หา
ค่าเฉล่ีย (�̅�)  ค่าต่ าสุด (minimum) และค่าสูงสุด (maximum) 4) หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยก าหนดค่าคะแนนของระดับ
ความต้องการออกมา 5 ระดับ ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับน้อย 
1.00 – 1.49  หมายถึง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน ระดับน้อยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 17 5.70 
หญิง 283 94.30 

อายุ   
ต่ ากว่า 15 ปี  0 0 
อายุ 15-20 ปี 12 4.00 
อายุ 21-25 ปี 288 96.00 
อายุ 26 ปี ข้ึนไป 0 0 

ตัวแปรอิสระ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับช้ันปี 

ตัวแปรตาม 

สาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี 
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
- ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  
- ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 
- ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษาปัจจัยสถานภาพ
ครอบครัว 
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ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ช้ันปีท่ี 1 30 10.00 
ช้ันปีท่ี 2 62 20.67 
ช้ันปีท่ี 3 113 37.67 
ช้ันปีท่ี 4 95 31.67 

รวม 300 100 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 94.30 และเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 อายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา มีอายุ 15 - 20 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.67 รองลงมา คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุ ปัจจัย /แนวโน้มท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาบัญชีบัณฑิต  
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เก่ียวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เก่ียวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุกา รออก
กลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ท้ัง 6 ปัจจัย ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  3) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ปัจจัยด้าน
ส่วนตัวของนักศึกษา และ 6) ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) 
คิดเป็นร้อยละ 40.13 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีเป็นสาเห ตุ
การออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
มีค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.5477)  คิดเป็นร้อยละ 42.46 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน   
มีค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.5306) คิดเป็นร้อยละ 42.17 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.4948)  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกกลางคัน �̅� S.D. 
ระดับปัจจัยท่ี
มีผลต่อการ
ออกกลางคัน 

ร้อยละ 
การออก
กลางคัน 

1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2.3315 0.9993 น้อย 38.85 
2. ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 2.5477 0.9470 ปานกลาง 42.46 
3. ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 2.4948 0.9028 น้อย 41.58 
4. ปัจจัยด้านบรรยากาศและส่ิงสนับสนุนการเรียน 
   การสอน 

2.5306 0.9010 ปานกลาง 42.17 

5. ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา 2.3706 0.9796 น้อย 39.51 
6. ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว 2.1730 1.0043 น้อย 36.21 

รวม 2.4080 0.9556 น้อย 40.13 
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คิดเป็นร้อยละ 41.58 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3706) คิดเป็นร้อยละ 39.51 ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3315) คิดเป็นร้อยละ 38.85 และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้าน
สถานภาพครอบครัว มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.1730) คิดเป็นร้อยละ 36.21 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

 ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันนักศึกษาปกติ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3315) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 4 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ เป็นสาเหตุการออก
กลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5133) รองลงมา คือ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ดึงดูดใจ เป็น
สาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5033) และอันดับสุดท้าย บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมี
ส่ิงเร้าเป็นจ านวนมากท าให้ไม่อยากเข้าช้ันเรียน เป็นสาเหตุการออกกลางคันการออกกลางคันอยู่ในระดับน้ อย  
มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.2367) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
   

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ดึงดูดใจ 2.5033 0.9966 ปานกลาง 
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีส่ิงเร้าเป็นจ านวนมากท าให้ไมอ่ยากเข้าช้ันเรียน 2.2367 1.0666 น้อย 
ภายในมหาวิทยาลัยมีส่ิงเร้าเก่ียวกับยาเสพติดและการพนัน 2.0733 0.9718 น้อย 
ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ 2.5133 0.9624 ปานกลาง 

รวม 2.3315 0.9993 น้อย 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   

ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 2.6933 0.9742 ปานกลาง 
จ านวนรายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไป 2.6600 0.9630 ปานกลาง 
เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรไม่เหมาะสม 2.4100 0.9617 น้อย 
จ านวนของหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรมากเกินไป 2.6067 0.8876 ปานกลาง 
หลักสูตรไม่มีระบบในการจัดการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 2.4100 0.9617 น้อย 
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป 2.5067 0.9342 น้อย 

รวม 2.5477 0.9470 ปานกลาง 
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 ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร เป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5477) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 6 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6933) รองลงมา คือ จ านวนรายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไป เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6600) และอันดับสุดท้ายหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป 
เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5067) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร 

 ตาราง ท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นสาเหตุการออกการออก
กลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4948) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 9 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย เป็น
สาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6067) รองลงมา คือ อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
มากเกินไป เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 2.6600) และอันดับสุดท้ายอาจารย์
ผู้สอนไม่มีความยุติธรรม และเข้มงวดในการสอนมากเกินไป เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5233) ตามล าดับ 

 
 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร    
อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 2.6067 0.8876 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนขาดประสบการณ์ในการสอน 2.3400 0.8871 น้อย 
อาจารย์ผู้สอนไม่มีความยุติธรรม และเข้มงวดในการสอนมากเกินไป 2.5233 0.9304 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนไม่ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา 2.4533 0.9040 น้อย 
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้มากเกินไป 2.6600 0.9630 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนไม่มีความสามารถดูแลนักศึกษาได้ท่ัวถึง 2.5000 0.9125 ปานกลาง 
อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนท่ีไม่น่าสนใจ ท าให้นักศึกษาเกิดความ 

น่าเบ่ือในการเรียน และไม่อยากเข้าเรียน 2.4933 0.9342 น้อย 
อาจารย์ผู้สอนขาดการควบคุมอารมณ์หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  2.3833 0.8826 น้อย 
การวัดและประเมินผลของอาจารย์ขาดความเท่ียงตรง      2.4933 0.8239 น้อย 

รวม 2.4948 0.9028 น้อย 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  

 ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและ ส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
บรรยากาศในการเรียนและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นสาเหตุการออกการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5306) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 5 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน เป็นสาเหตุการออกกลางคัน
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6933) รองลงมา คือ ส่ือประกอบการการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ เป็น
สาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5800) และอันดับสุดท้ายบรรยากาศในห้องเรี ยน  
ไม่เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.5300) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน 2.6933 0.9742 ปานกลาง 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ 2.3400 0.8871 น้อย 
อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ      2.5100 0.8750 ปานกลาง 
ส่ือประกอบการการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ 2.5800 0.8866 ปานกลาง 
บรรยากาศในห้องเรียนไม่เหมาะสม 2.5300 0.8822 ปานกลาง 

รวม 2.5306 0.9010 ปานกลาง 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา    
ไม่เข้าใจในเนื้อหารายวิชาท่ีเรียนและไม่ส่งงาน 2.5467 0.8347 ปานกลาง 
มีทัศนคติไม่ดีต่ออาจารย์ผู้สอน 2.4200 0.8281 น้อย 
มีทัศนคติไม่ดีต่อวิชาท่ีเรียน 2.4467 0.8541 น้อย 
มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนน้อย 2.5067 0.9342 ปานกลาง 
ขาดเรียนบ่อยเบ่ือหน่ายการเรียนการสอน 2.3600 1.0836 น้อย 
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนใหม่ไม่ได้ 2.3667 0.9671 น้อย 
ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีระหว่างเวลาท างานกับเวลาเรียน 2.3467 1.0376 น้อย 
มีปัญหาเร่ืองอบายมุขหรือยาเสพติด 2.0467 1.1084 น้อย 
มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน 2.6633 1.1580 ปานกลาง 
มีปัญหาเร่ืองชู้สาวและความสัมพันธ์จนเสียการเรียน 2.2833 1.0155 น้อย 
การถูกข่มขู่ หรือท าร้ายจากเพ่ือนนักศึกษาหรือรุ่นพ่ี 2.0900 0.9547 น้อย 

รวม 2.3706 0.9796 น้อย 
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 ตาราง ท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3706) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 11 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระ ดับ  
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.6633) รองลงมา คือ ไม่เข้าใจในเนื้อหารายวิชาท่ีเรียนและไม่ส่งงาน เป็นสาเหตุการออก
กลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5467) และอันดับสุดท้ายมีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนน้อย 
เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5067) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว 

 จากตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.1730) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย 3 อันดับแรก ท้ังหมด 10 ข้อ พบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนัก ศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันดับแรก คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เป็นสาเหตุการ
ออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5067) รองลงมา คือ ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยหารายได้ 
เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3667) และอันดับสุดท้ายสมาชิกในครอบครัวมีหลาย
คนท่ีต้องรับผิดชอบ เป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.3567) ตามล าดับ 
 
 ผลการศึกษาวิจัย “สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษา
ปกติสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2559 
 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับสาเหตุ 

การออก
กลางคัน 

ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว    
ขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว 1.9900 0.9999 น้อย 
รู้สึกขาดความรักความอบอุ่น ความยุติธรรมภายในครอบครัว 2.2400 1.0028 น้อย 
ครอบครัวให้เรียนในสาขาท่ีนักศึกษาไม่ถนัด 2.1533 1.0392 น้อย 
สภาพของครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง 2.0867 1.0243 น้อย 
สมาชิกในครอบครัวมีหลายคนท่ีต้องรับผิดชอบ 2.3567 1.0329 น้อย 
ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยหารายได้ 2.3667 0.9677 น้อย 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 2.2500 0.9920 น้อย 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง 2.0767 0.9663 น้อย 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่มีงานท าไม่มีรายได้ 2.0633 0.9878 น้อย 
การคมนาคม หรือการเดินทางไม่สะดวก 2.1467 1.0305 น้อย 

รวม 2.1730 1.0043 น้อย 
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 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
283 คน คิดเป็นร้อยละ 94.30 และเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 99.30 รองลงมามีอายุ 15 - 20 ปี จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.70 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.70 รองลงมาเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 สาเหตุท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขา วิชา
การบัญชี ส่วนใหญ่เลือกเรียนตามเพ่ือน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา คือ เลือกเพราะช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และเลือกเพราะอยากเรียนบัญชี จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.33  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุ ปัจจัย /แนวโน้มท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาบัญชีบัณฑิต 
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 

ผลการศึกษาวิจัยสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัย ซ่ึงประกอบไป
ด้วย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) ปัจจัย
ด้านอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
และ 6) ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร บัญชี
บัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) คิดเป็นร้อยละ 40.13 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 3 ปัจจัยล าดับแรก คือ ล าดับท่ี 1 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มี
ค่าเฉล่ีย ( �̅�=2.5477)  คิดเป็นร้อยละ 42.46 ล าดับท่ี 2 ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน  มีค่าเฉล่ีย 
(�̅�=2.5306) คิดเป็นร้อยละ 42.17 ล าดับท่ี 3 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4948) คิด
เป็นร้อยละ 41.58 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาสาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาออกกลางคัน ท้ัง 6 ปัจจัย พบว่า  
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก คือ ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ 2 ) ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยไม่ดึงดูดใจ และ 3) บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีส่ิงเร้าเป็นจ านวนมากท าให้ไม่อยากเข้าช้ันเรียน  
 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมาก
ท่ีสุด สาเหตุแรก คือ ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 2) คือ จ านวนรายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไป
มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 3) หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป  
 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน จากการวิเคราะห์ข้อมูล ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมาก
ท่ีสุด สาเหตุแรก คือ อาจารย์ผู้สอนสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 2) อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้มากเกินไป และ 3) อาจารย์ผู้สอนไม่มีความยุติธรรม และเข้มงวดในการสอนมากเกินไป  
 ปัจจัยด้านบรรยากาศในการเรียนและสิ่งสนับสนุกการเรียนการสอน ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก คือ ความไม่พร้อมของเอกสารและอุปกรณ์การสอน 2) ส่ือประกอบการ
การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ และ 3) อันดับสุดท้ายบรรยากาศในห้องเรียนไม่เหมาะสม  
 ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก
คือ มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นสาเหตุการออกกลางคันอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาไม่เข้าใจใน
เนื้อหารายวิชาท่ีเรียน และไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา และ 3) นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ีเรียนน้อย  
 ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัว ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด สาเหตุแรก 
คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 2) ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยหารายได้  
และ 3) อันดับสุดท้ายสมาชิกในครอบครัวมีหลายคนท่ีต้องรับผิดชอบ  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัย “สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษา
ปกติสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุออกกลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังมีท้ังหมด 6 ปัจจัย ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  3) ปัจจัยด้านอาจารย์
ผู้สอนประจ าหลักสูตร 4) ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา และ 6) ปัจจัย
ด้านสถานภาพครอบครัว พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ัง 6 ปัจจัย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4080) คิดเป็นร้อยละ 40.13 หรือได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.50 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ 3 ปัจจัยล าดับ
แรก คือ ล าดับท่ี 1 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5477) คิดเป็นร้อยละ 42.46 
ล าดับท่ี 2 ปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุกการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.5306) คิดเป็นร้อยละ 42.17 ล าดับท่ี 3 ปัจจัย
ด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร มีค่าเฉล่ีย (�̅�=2.4948) คิดเป็นร้อยละ 41.58  
 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุท่ีท าใ ห้นักศึกษาออกกลางคันมากท่ีสุดในแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด คือ 
ความไม่เหมาะสมของอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่ิงท่ีเป็น
สาเหตุของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมากท่ีสุด คือ 1) ความยากของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 2) จ านวน
รายวิชาท่ีเรียนต่อสัปดาห์มากเกินไปมีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 3) หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมมากเกินไป
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของจรัญ ยินยอม (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย “เร่ือง การศึกษาปัจจัยเก่ียวข้องกับการ
ออกกลางคันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาระดับความ
คิดเห็น และ 2) เสนอแนะแนวทางแก้ไขเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกกลางคัน จ านวน 10 ปัจจัย เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1) ความคิดเห็นระดับมาก จ านวน 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเรียนการสอน หลักสูตร และ
หน่วยสนับสนุนการเรียน  2) ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จ านวน 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ศูนย์ IT ผู้บริหาร อาจารย์ ส านักวิทยบริการ ปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับไปช่วย
ในการของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น การพิจารณาในการลด
จ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาท่ีมีความซ้ าซ้อนกัน หรือไม่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน และยังช่วยเป็นแนวทาง
ในการเพ่ิมจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในแต่ละคณะเพ่ือ

น าข้อมูลมาเปรียบเทียบหาสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจัยต่อการออกกลางคันของนักศึกษา รวมท้ังน าข้อมูลท่ีได้รับมา
ก าหนดแนวทางนโยบายท่ีชัดในการวางแผนแก้ไข และลดปัญหานักศึกษาออกกลางคัน 

2. อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาระบบการเรียนการสอน หรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆ โดยน าระบบการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เข้ามาช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 

3. การวิจัยคร้ังต่อไปควรมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนเพราะอาจจะท าให้ค้นพบถึงปัญหา
การออกกลางคันของนักศึกษาท่ีชัดเจนและตรงจุดมากข้ึน 
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1อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณ เ ร่ือง การบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือน 
ล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและความสัม พันธ์
ของปัจจัยส่วนบุคคล ในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
เกษตรกรจากกลุ่มประชาชนผู้ใช้น ้าชลประทานเข่ือนล้าพระเพลิงจ้านวน 18 กลุ่ม ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ได้กลุ่มตัวอย่าง 247 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื นฐาน การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติอ้างอิง (Chi-Square (x2)) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 148 คน (59.9%) เพศชาย 99 คน (40.1%) ส่วน
ใหญ่มีอายุ 50 ขึ นไป 129 คน (52.2%) มีความรู้ต้่ากว่าระดับปริญญาตรี 243 คน (94.7%) และมีอาชีพเกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 221 คน (89.47%) มีเพียง 4 คน (1.6%) เท่านั นท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 
บาทต่อเดือน 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรม
บริเวณเข่ือน ล้าพระเพลิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.43, S.D. = 0.64) 3) มีความ สัมพันธ์กันระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ) กับการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมเท่านั น  
ค้าส้าคัญ: การมีส่วนร่วม / การบริหารจัดการน ้า / ความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรม / เข่ือนล้าพระเพลิง 

 
Abstract 

The quantitative research on water management for sustainability of agriculture at 
Lamphra Phloeng Dam, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province, aims to study the 
levels’ relationship and personal factors of water management for sustainability of agriculture. 
Population used in the study was the farmers’ irrigation water users from 18 groups at Lamphra 
Phloeng Dam. 247 samples were choosing by purposive sampling. Data were analyzed by using 
basic statistics, frequency, percentage, mean (�̅�), Standard distribution (SD) and the reference 
statistics [Chi-Square (x2)] by instant programmed.  
 The research found that: 1) The respondents were 148 females (59.9%), 99 males (40.10%), 
most of them were more than 50 years old (129 people, 52.2%), their education were lower than 
the bachelor degree (243 people, 94.7%). 221 people (89.47%) earn less than 10,000 baht, only 4 
people (1.6%) earn more than 20000 baht per month. 2) The overall level of public participation 
on water management for sustainability of agriculture at Lamphra Phloeng Dam was at the highest 
level (�̅�= 4.43, S.D. = 0.64). 3) There was relationship between personal factors (age) and water 
management for sustainability of agriculture at Lamphra Phloeng Dam only 
Keywords: participation / water management / sustainability of farming / Lamphra Phloeng Dam 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
น ้ามีความส้าคัญอย่างย่ิงในภาคเกษตรกรรม ความร่วมมือของทุกภคส่วนจ้าเป็นต่อการรักษาระบบนิเ วศ

และสัตว์น ้า แม้ว่าทรัพยากรน ้าจะเป็นทรัพยากรท่ีใช้แล้วไม่หมดสามารถทดแทนได้ตามวัฏจักรของน ้า แต่แหล่งน ้า
เหลือน้อยลงไปเร่ือยๆ เนื่องจากการใช้น ้าอย่างไม่ค้านึงถึงความต้องการในในอนาคต (กรมชลประทาน, 2552, หน้า
1) การจัดการน ้าโดยขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรน ้ามีความรุนแรง
มากขึ น เพราะการแบ่งปันน ้า (allocation) ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและ
ความขัดแย้งในสังคม แนวความคิดการมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ น เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตระหนักในความสามา รถ 
ศักยภาพ และความต้องการของชุมชน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา  
 ส้านักงานชลประทานท่ี 8 จังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหาร
จัดการน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภทเก็บกักน ้า การส่ง
น ้าสู่พื นท่ีเพาะปลูกด้านท้ายน ้าโดยปล่อยให้น ้าไหลโดยแรงดึงดูดของโลก (gravity) มีระบบเป็นคลองส่งน ้าสายใหญ่ 
สายซอยและคูน ้าเพ่ือภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนครราชสีมา ทั งยังให้มีน ้าเพียงพอทั งภาคอุตสาหกรรมและการ
อุปโภคบริโภคจึงต้องปรับบทบาทให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทาง โครงการตั งอยู่เลขท่ี 159 หมู่ท่ี 9 บ้านบุหัวช้าง 
ต้าบลตะขบ อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากอ้าเภอปักธงชัยประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา ประมาณ 65 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 320 กิโลเมตร พื นท่ีชลประทานอยู่ใน
อ้าเภอปักธงชัย อ้าเภอโชคชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือติดต่อกับอ้าเภอสูงเนินและอ้าเภอเมื อง
นครราชสีมา ทิศใต้ติดต่อกับล้าพระเพลิง เขตอ้าเภอปักธงชัยและอ้าเภอโชคชัย ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น ้ามูล 
เขตอ้าเภอโชคชัย ทิศตะวันตกติดต่อกับอ้าเภอปากช่องและอ้าเภอสูงเนิน พื นท่ีทั งหมดของโครงการอยู่ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง เข่ือนล้าพระเพลิงลักษณะเป็นเข่ือนดิน โครงการรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การประปา การเกษตร การรักษาระบบนิเวศน์ล้าน ้า การป้องกันน ้าท่วม 
และการรักษาคุณภาพน ้า โดยการผลักดันน ้าเสีย มีพื นท่ีโครงการ 91,916 ไร่ คลอบคลุมพื นท่ี 3 อ้าเภอ 18 ต้าบล 
88 หมู่บ้าน 7,466 ครัวเรือน ดูแลรับผิดชอบอ่างเก็บน ้ารวม 4 แห่ง 1 ฝาย ได้แก่ 1) อ่างเก็บน ้าล้าพระเพลิง 2) อ่าง
เก็บน ้าล้าส้าลาย 3) อ่างเก็บน ้าบ้านสันก้าแพง 4) อ่างเก็บน ้าล้าเชียงสา 5) ฝายยางล้าเชียงสา ลักษณะส้าคัญของ  
ล้าพระเพลิง เป็นล้าน ้าสาขาส้าคัญสาขาหนึ่งของแม่น ้ามูล มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาสันก้าแพง ซ่ึงอยู่ตอนใต้สุดของ
อ้าเภอปักธงชัย จากต้นน ้าถึงบ้านบุหัวช้างเป็นช่วงท่ีล้าน ้าไหลผ่านภูมิประเทศเป็นเขามีความลาดชันมาก ล้าน ้าช่วง
นี มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตรและมีความลาดเทประมาณ 1:300 จากบ้านบุหัวช้าง จนถึงแม่น ้ามูล ล้าน ้าจะ
เร่ิมไหลผ่านท่ีราบแคบบริเวณฝ่ัง ซ้ายของล้าน ้าจะมีพื นท่ีราบมากกว่าฝ่ังขวา ล้าน ้าช่วงนี มีความยามประมาณ 60 
กิโลเมตรและมีลาดเทน้อยกว่าช่วงแรกคือ ประมาณ 1:2,500 รวมความยาวของล้าพระเพลิง 120 กิโลเมตร และอยู่
ในจังหวัดนครราชสีมาทั งหมด โดยเร่ิมจากเขตอ้าเภอปักธงชัยไหลลงแม่น ้ามูลในเขตอ้าเภอโชคชัย  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพพื นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบเชิงเขาในระยะ 30 กิโลเมตรห่างจากตัวเข่ือน จากนั น
จะเป็นท่ีราบจนถึงปลายคลองส่งน ้า พื นท่ีการเกษตรในฤดูฝนจะปลูกข้าวเต็มพื นท่ี ฤดูแล้งจะเพาะปลูกข้าวนาปรัง
และพืชไร่ประมาณ 60% ของพื นท่ีชลประทาน พืชไร่ท่ีท้าการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นถ่ัวเขียว และข้าวโพดเลี ยงสัตว์  
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิงไ ด้เร่ิมการพัฒนาการเกษตรส่งน ้าช่วยเหลือพื นท่ีเพาะปลูกท้ายเ ข่ือน 
ตั งแต่ปี 2511 เดิมมีพื นท่ีชลประทาน 57,000 ไร่ แบ่งเป็นพื นท่ีปลูกข้าว 29,500 ไร่ พื นท่ีปลูกอ้อยและพืชไร่อ่ืนๆ 
27,500 ไ ร่ ความจุคลองส่งน ้าสายใหญ่ 5 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที หลังจากปี 2513 เกษตรกรได้บุกเบิกพื นท่ี
เพาะปลูกเพ่ิมเติมและเปล่ียนจากการปลูกอ้อยและพืชไร่อ่ืนๆ มาเป็นปลูกข้าว จนกระท่ังปี 2515 พื นท่ีนาในเขต
ชลประทานเพ่ิมเป็น 65,000 ไร่ เหลือพื นท่ีปลูกอ้อยและพืชไร่อ่ืนๆ เพียง 10,000 ไร่เศษ เกษตรกรเลิกปลูกพืชไ ร่
ต่างๆ หันมาปลูกข้าวแทนหลังจากปี 2515 เกษตรกรเร่ิมสนใจการปลูกข้าวและพืชไร่ครั งท่ี 2 ในฤดูแล้ง และพื นท่ี
โครงการ ได้เพ่ิมขึ นเป็น 75,524 ไร่ในปี 2559  

พื นท่ีการเกษตรในเขตโครงการล้าพระเพลิง จะท้าการเพาะปลูกปีละ 2 ครั ง ฤดูนาปี จะเร่ิมจากเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม เกษตรกรจะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ พันธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกข้าวเบา ได้แก่ พันธ์ุ กข.23 ข้าว
ดอกมะลิ 105 ข้าวกลาง ได้แก่ พันธ์ุ เจ็ดรวง ขาวกระโทก เหลืองประทิว ชัยนาท 60 สุพรรณบุรี 60 และข้าวหนัก 
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ได้แก่ พันธ์ุเจ็ดรวง เก้ารวง ขาวพวง ขาวใหญ่ และเหลือใหญ่ ฤดูแล้ง จะเร่ิมจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 
เกษตรกรจะเพาะปลูกข้าวนาปรังในปีท่ีน ้าเหลือมากพอ และพืชไร่-พืชผัก เช่น ถ่ัวเขียว พันธ์ุก้าแพงแสน 2 ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์พันธ์ุลูกผสม No 328 และไฮบริด ระบบส่งน ้าของอ่างเก็บน ้าล้าพระเพลิง ประกอบด้วยคลองส่งน ้าสาย
ใหญ่ ฝ่ัง ซ้าย 1 สาย ยาว 74,520 กิโลเมตร คลองซอยและคลองแยกซอยรวม 9 สาย รวมความยาว 39,649 
กิโลเมตร รวมความยาวของคลองส่งน ้าทั งสิ น 114.169 กิโลเมตร มีอาคารประกอบในคลองส่งน ้าประมาณ 390 
แห่ง สามารถส่งน ้าช่วยเหลือพื นท่ีเพาะปลูกในฤดูแล้งได้เพียง 40,000 ไร่หรือประมาณร้อยละ 52.96 ของพื นท่ี 
ทั งหมด (75,524 ไร่)  

เพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ นเพราะการขาดแคลนน ้า จึงมีความจ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีประชาชน
และผู้เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันบริหารจัดการน ้า รวมกันวางแผนโดยการรวบรวมข้อมูลภาคสนามทั งด้านปริมาณน ้า
ต้นทุน ปริมาณความต้องการน ้า จากนั นจะท้าการค้านวณเพ่ือท้าการสมดุลระหว่างปริมาณน ้าท่ีมีและความต้องการ
เมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั นตอนการจัดสรรน ้า โดยวิถีชุมชนกลุ่มน ้าล้าพระเพลิง ท่ีพ่ึงพิงน ้าในการด้ารงชีวิต 
ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการน ้าตามวงจรการด้าเนินงาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุง รักษา  
ล้าพระเพลิงเพ่ือการเกษตร ท่ีตระหนักถึงความย่ังยืนในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือท้าการเกษตรกรรมของชุมชนใน
พื นท่ีเป็นส้าคัญ ด้วยเหตุนี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรม
บริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณ
เข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนในการท้า
เกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนของ การท้า
เกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลจ้าแนกตามเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์ 
กับการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื อหา 

ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมด้าเนินการวางแผนกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนและปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรท่ีเป็นประชาชนกลุ่มบริหารการใ ช้น ้าชลประทานเ ข่ือน  

ล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีอยู่จ้านวน 18 กลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 247 คน ได้มาโดยการการก้าหนดแบบเจาะจง (purposive method)  

ขอบเขตด้านพื นท่ี 
พื นท่ีในการท้าวิจัย คือ บริเวณเข่ือนล้าพระเพลิงอ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา ช่วงระหว่างพฤษภาคม 2559 –มิถุนายน 2560 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ครอบครัวต่อเดือน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่เกษตรกรท่ีเป็นประชาชนกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานเข่ือนล้าพระเพลิง 

จ้านวน 18 กลุ่ม โดยก้าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง 247 คน  
 

ตารางท่ี 1 จ้านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ใช้น ้ากลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานเข่ือนล้าพระเพลิง 
ประชาชนกลุ่มบริหารหารการใช้น ้าชลประทาน ต้าบล อ้าเภอ คน ร้อยละ 

กลุ่ม 1   สุขเกษมสามัคคี ตะคุ ปักธงชัย 15 6.07 
กลุ่ม 2   ประสานใจผู้ใช้น ้าชลประทาน ตะคุ ปักธงชัย 12 4.86 
กลุ่ม 3   รวมใจผู้ใช้น ้า ตะคุ ปักธงชัย 11 4.45 
กลุ่ม 4   ตะขบร่วมใจ ตะขบ ปักธงชัย 16 6.48 
กลุ่ม 5   เกษตรพอเพียง ตะขบ ปักธงชัย 17 6.88 
กลุ่ม 6  ดอนโคกไทยพัฒนา ดอน ปักธงชัย 19 7.69 
กลุ่ม 7   ตูม-งิ วสามัคคี ตูม ปักธงชัย 15 6.07 
กลุ่ม 8   พระเพลิงพัฒนา นกออก ปักธงชัย 10 4.05 
กลุ่ม 9   รวมใจผู้ใช้น ้า 4R หนองระเวียง เมือง 12 4.86 
กลุ่ม 10  5R รวมใจ หนองระเวียง เมือง 13 5.26 
กลุ่ม 11  5R ร่วมใจพัฒนา หนองระเวียง เมือง 14 5.66 
กลุ่ม 12  บึงทับปรางค์ร่วมใจ โชคชัย โชคชัย 16 6.48 
กลุ่ม 13  โซน 4 ร่วมใจพัฒนา โชคชัย โชคชัย 12 4.86 
กลุ่ม 14  ท่าอ่างส่ีคูสายร่วมใจพัฒนา ท่าอ่าง โชคชัย 13 5.26 
กลุ่ม 15  ท่าอ่างรักษ์น ้า ท่าอ่าง โชคชัย 14 5.66 
กลุ่ม 16  สองสายประสานใจ ด่านเกวียน โชคชัย 12 4.86 
กลุ่ม 17  โซน 6 รุ่งเรือง ด่านเกวียน โชคชัย 11 4.45 
กลุ่ม 18  เกษตรร่วมใจพัฒนาพลับพลา-ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย 15 6.07 

รวมกลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 247 100 

การสร้างเคร่ืองมือ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนใน
การท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มาสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็น

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ครอบครัวต่อเดือน 
 

การบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณ 
เข่ือนล้าพระเพลิง 

- ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
- ร่วมในการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม 
- ร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
- ร่วมในการติดตามประเมินผล 
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เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลมี 3 ตอนประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการจ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า 4 ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมด้าเนินการวางแผนกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล จัดท้าเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( rating 
scale) 5 ระดับตามแบบของ (Likert, 1932, p.17) วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อค้าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ้านวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6-1 
ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach, 1951, p. 299) = 0.77 และ
ในตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าและนัดเก็บข้อมลู 
พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย อธิบาย ชี แจงรายละเอียดของข้อมูลในแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมแบบสอบถามได้ครบรวม 247 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง ตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพ่ือน้าไปวิเคราะห์  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยใช้ (Chi-
Square (x2)) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (247 คน)   

ข้อมูลส่วนบุคคล จ้านวนคน ร้อยละ 
เพศ ชาย 99 40.10 
 หญิง 148 59.90 
อายุ ไม่เกิน 40 ปี 50 20.24 
 41-50 ปี 68 27.53 
 50 ปีขึ นไป 129 52.23 
การศึกษา ต้่ากว่าปริญญาตรี 234 94.74 
 ปริญญาตรี 13 5.26 
อาชีพ เกษตรกรรม 215 87.04 
 รับจ้างและอ่ืนๆ 32 12.96 
รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 221 89.47 

 ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 22  8.91 
 20,000 บาทขึ นไป 4  1.62 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 247 คน เป็นเพศหญิง (148 คน, 59.90%) มากกว่า
เพศชาย (99 คน,40.10%) ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ขึ นไป (129 คน, 52.23%) รองลงมาอายุ 41-50 ปี (68 คน, 27.53%) 
เกือบทั งหมดมีความรู้ต้่ากว่าระดับปริญญาตรี (234 คน, 94.74%) มีอาชีพเกษตรกรรม (215 คน, 87.04%) และมี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท (221 คน, 89.47%) นอกจากนี มีรายได้ระหว่าง 10001- 20,000 บาท (22 คน, 8.91%) 
มีเพียง 4 คน (1.62%) เท่านั นท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิงในภาพรวม
และรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 4.42 0.61 มากท่ีสุด 
2. ด้านการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม 4.45 0.67 มากท่ีสุด 
3. ด้านการลงทุนและการปฏิบัติงาน 4.48 0.63 มากท่ีสุด 
4. ด้านการติดตามประเมินผล 4.37 0.67 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.43 0.64 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (�̅� = 4.43, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการลงทุนและการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงท่ีสุด (�̅� = 4.48, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ด้านการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม (�̅�= 
4.45, S.D. = 0.67) ด้านการค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหา ( �̅� = 4.42, S.D. = 0.61) และด้านการติดตาม
ประเมินผล (�̅�= 4.37, S.D. = 0.67) ตามล้าดับ 
 ผลสรุปจากแบบสอบถามปลายเปิดในตอนท่ี 3 ท่ีเป็นข้อเสนอแนะท่ัวไปและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ชาวเกษตรกรบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิงส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐให้ความรู้
เก่ียวกับการแปรรูปอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากพืชผลทางการเกษตรท่ีผลิตได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้และท้าให้ชาวเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตดีขึ นอย่างย่ังยืน 
 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตารางท่ี 4 การติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า จ้าแนกตามเพศ พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

การบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืน 
เพศชาย เพศหญิง 

𝑥2 จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 14 14.14 29 19.59 Pearson  

chi-square  
P=.409 

มาก 62 62.63 102 68.92 
ปานกลาง 23 23.23 17 11.49 

รวม 99 100 148 100 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 5 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบ ริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามอายุ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน 

บริหาร
จัดการน ้า 

ต่้ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
𝒙𝟐 จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % 

มากท่ีสุด 1 11.11 5 22.73 3 15.79 11 16.18 23 17.83 Pearson 
chi-

square 
P=0.053 

มาก 4 44.44 10 45.45 10 52.63 49 72.06 91 70.54 
ปานกลาง 4 44.44 7 31.82 6 31.58 8 11.76 15 11.63 

รวม 9 100 22 100 19 100 68 100 129 100 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 6 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบ ริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

การบริหารจัดการน ้า 
ต่้ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 

𝒙𝟐 จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 39 16.67 4 30.77   Pearson  

  chi-square  
   P=0.766 

มาก 160 68.38 4 30.77 
ปานกลาง 35 14.96 5 38.46 
รวม 234 100 13 200 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 7 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามอาชีพพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

บริหาร
จัดการน ้า 

เกษตรกร ผสมผสาน เลี ยงสัตว์ อุตสาหกรรม ราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 
𝒙𝟐  

f % f % f % f % f % f % f % 
มากที่สุด 38 19 2 18.18 - - - - - - 3 15 38 19 

Pearson  
chi-square 
P=0.99 

มาก 128 64 9 81.82 1 100 2 66.67 10 83.33 16 15 128 64 

ปานกลาง 34 17 - - - - 1 33.33 2 16.67 1 15 34 17 
รวม 200 100 11 100 1 100 - 100 12 100 20 45 200 100 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 8 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามรายได้พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

การบริหาร
จัดการน ้า 

ต่้ากว่า10,000 10,000-15,000 15,001-20,000 20,000 ขึ นไป 
𝒙𝟐 f % f % f % f % 

มากท่ีสุด 39 17.65 1 5.88 1 20 2 50 
Pearson 

chi-square 
P=0.404 

มาก 151 68.33 11 64.71 1 20 1 25 
ปานกลาง 31 14.03 5 29.41 3 60 1 25 
รวม 221 100 17 100 5 100 4 100 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เร่ืองการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเ พลิง 
อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 247 คน เป็นเพศหญิง (148 คน, 59.90%) 
มากกว่าเพศชาย (99 คน, 40.10%) ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ขึ นไป (129 คน, 52.23%) รองลงมาอายุ 41-50 ปี (68 คน, 
27.53%) เกือบทั งหมดมีความรู้ต้่ากว่าระดับปริญญาตรี (234 คน, 94.74%) มีอาชีพเกษตรกรรม (215 คน, 
87.04%) และมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท (221 คน, 89.47%) นอกจากนี มีรายได้ระหว่าง 10001- 20,000 บาท 
(22 คน, 8.91%) มีเพียง 4 คน (1.62%) เท่านั นท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเ วณ
เข่ือนล้าพระเพลิง ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตรงตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย
ส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกรบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
เมื่อจ้าแนกตามอายุเท่านั น (ตรงตามสมมติฐาน) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันเมื่อจ้าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ รายได้ในครอบครัวต่อเดือน ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานของการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ัง ยืนในกา รท้า
เกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (�̅�= 
4.43, S.D = 0.64) เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีตั งไว้ อภิปรายได้ว่า เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือและ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ช่วยสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม
ผู้ใช้น ้าซ่ึงท้าให้หน่วยงานภาครัฐ มีความไว้วางใจและมีความเช่ือมั่นในการมอบหมายและแต่งตั งให้มีประธานกลุ่ม
ผู้บริหารจัดการน ้าเ พ่ือท้าหน้าท่ีแทนหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลบริหารจัดการน ้าชลประทาน เมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  

ด้านการลงทุนและการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�= 4.48, S.D = 0.63) และอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของรมย์รวินท์ กล่ินศรีสุข (2553, บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้าในการบ ริหาร
จัดการน ้าชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
สิงห์บุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้น ้า ความพึงพอใจของผู้ใช้น ้า และแรงจูงใจมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหา และสาเหตุของปัญหา การมี  ส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ และการมี
ส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และ สอดคล้องกับงานวิจัยวิทวัส 
พราหมณโชติ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้าในการจัดการน ้าชลประทานของโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การแบ่งปันผลประโยชน์ หรือจะได้ประโยชน์ 
แก่ตนจะให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.37, S.D = 0.67) เนื่องจาก
ประชาชนกลุ่มบริหารการใช้น ้ามีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการการบริหารจัดการน ้าตั งแต่ต้นจนถึงการ
ประเมินผล และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้า (พ.ศ.2558-2569) ท่ีได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ใ ห้ “ทุก
หมู่บ้านมีน ้าสะอาดอุปโภคบริโภค น ้าเพ่ือการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน บริหารจัดการน ้าอย่าง ย่ังยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” รวมทั ง
ควบคุมและจัดสรรน ้าให้สมดุลและบริหารจัดการความต้องการใช้น ้าให้สมดุลกับต้นทุน และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ก้าหนดสาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว ก้าหนด 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตราไว้ ณ วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 65 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล บทบัญญัติตามกฎหมายระบุ
เก่ียวกับการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ัง ยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั งไว้เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลจ้าแนกตามเพศ มีค่า
ความสัมพันธ์ Pearson chi-square P= 0.409 จ้าแนกตามระดับการศึกษา มีค่าความสัมพันธ์ Pearson chi-
square P= 0.766 จ้าแนกตามอาชีพ มีค่าความสัมพันธ์ Pearson chi-square P=0.99 จ้าแนกตามรายได้ ค่า
ความสัมพันธ์ Pearson chi-square P= 0.404 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการบ ริหาร
จัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง ยกเว้น ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีจ้าแนกตาม
อายุเท่านั นท่ีมีค่าความสัมพันธ์ Pearson chi-square P= 0.053 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล วุฒิจันทร์ 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน ้าชลประทานสาย
บ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง พบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัย และประเภทของการท้าการเกษตรหรือชนิดพื นท่ีปลูก 
 จากผลการวิจัยครั งนี สรุปได้ว่าทั งภาพรวมและรายด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงตรงตามสมมุติฐาน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลกับการ
บริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกรบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเกือบ
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ทั งหมด ไม่มีความสัมพันธ์กันและไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันเมื่อจ้าแนกตาม
อายุเท่านั น สรุปผลความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการวิจัยพบว่าเกษตรกรบ ริเวณ
เข่ือนล้าพระเพลิง ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรมีความ รู้ความสามารถในการถนอมอาหารและแปรรูป
พืชผลทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้จะท้าให้เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากขึ น  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ภาครัฐควรสนองตอบความต้องการของเกษตรกร ท่ีสนใจเก่ียวกับการถนอมอาหารและการแปรรูป

อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและควรให้ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้วยวิธีการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพาไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    

2. ผู้เก่ียวข้องควรให้ความส้าคัญ ช่ืนชม ยกย่อง และประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนต่างๆ ทราบว่าถ้าชาว
เกษตรกรให้ร่วมมือร่วมใจกันท้างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งแล้ว ย่อมได้รับความไว้วางใจและได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และการร่วมมือท่ีประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการน ้าย่อมได้ผลผลิต
ดี มีรายได้ดี มีคุณภาพชีวิตดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมอาชีพเกษตรกรรม 

ข้อเสนอแนะท้าวิจัยครั งต่อไป 
 ควรท้าการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในพื นท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกษตรกรท่ีร่วมใจ กัน
ท้างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจชองประเทศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและการน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้กับ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และประเมินผลการทดลองใช้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการ
บัญชี (Auto fight) แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชี ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีขั นตอนประกอบด้วย 1) การวางแผนก้าหนดขอบเขตระบบงาน ทรัพยากร และกรอบ
ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 2) วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจเพ่ือจัดระบบให้เหมาะสม 3) การวางระบบบัญชี ผัง
ทางเดินเอกสาร 4) การน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางบัญชีไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 5) การจัดท้าคู่มือและการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ใช้ระบบ และ 6) การดูแลรักษาระบบ ผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี พบว่า ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจด้านองค์ประกอบของระบบ มีความชัดเจน เข้าใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการแสดงผล ด้านการ
ตัดสินใจ  สามารถน้างบการเงินรายงานต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์วางแผนได้ดีขึ น รวดเร็ว งานเป็นระบบ 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด้านความปลอดภัยของระบบ โปรแกรมจะมีการ
ส้ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย มีข้อความเตือนในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดในการใช้งานค้าส่ังท่ีซ ้า หรือผิดพลาด 
มีการก้าหนดรหัสเข้าใช้งาน เพ่ือป้องกันคนท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าใจงานโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ด้านการใช้งาน พบว่า 
การศึกษา ประสบการณ์การท้างานทางด้านบัญชีนั นมีผลต่อความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี แม้ว่าในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศท่ีถูกวิธีแล้ว แนะน้า
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีจ้าเป็นท่ีต้องใช้ภายในกิจการแล้ว แต่ว่าผู้ใช้ไม่ได้มีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อน ซ่ึงท้าให้
ยากต่อการใช้งาน ซ่ึงจะท้าให้เห็นว่าการน้าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในกิจการนั นจ้าเป็นจะต้องมี
พนักงานทางด้านบัญชีและการเงินท่ีมีความรู้มาเป็นบุคคลท่ีใช้ระบบ จะท้าให้การใช้งานของระบบเกิดประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ น 
ค้าส้าคัญ: โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชี / ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

Abstract 
This research aims to study and accounting software to apply for business in small and 

medium- sized enterprises of the trial. Research instruments are accounting program ( Auto fight) , 
interviews, and evaluation of the accounting program.  The research has found that the 
development of accounting information system consists of the following steps:  1) Planning the 
extent of framework, resources, and timeframe of the process; 2) Analyze demand of the business 
to form an appropriate system; 3) Design Accounting system or Flowchart; 4) Develop the new 
system by applying business’s data into Auto fight program; 5) Bringing the new system into 
practical use, create manuals and conduct trainings to educate users; 6) Maintain the efficiency of 
the system. The results of using accounting information system show that users are satisfied with 
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many aspects of the system; they found the system clear, easy to use, and quick in processing 
data. In terms of decision making, they can use financial budgets and reports to form more effective 
analyses and planning; they also found the system timely and systematic, and able to build 
confidence on related individuals and entities. For security of the system, the program will create 
backup to prevent the loss of data, display a warning message when there is a fault or repeated 
command, and require a password to access the system in order to prevent the use of 
unauthorized persons. Nevertheless, in practical use, it is found that education and work 
experiences in accounting affect users’ capabilities in using the accounting information system. In 
spite of the training and advices about accounting information system related to the business, if 
the users have not studied accounting before, it is difficult for them to operate the system 
effectively. Therefore, having employees who have knowledges about accounting and finance are 
necessary to increase efficiency in applying an accounting information system to the business. 
Keywords: accounting software / accounting information system / small and medium business 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ในอดีตการบริหารธุรกิจจะประสบความส้าเร็จหรือไม่จะขึ นอยู่กับตัวบุคคลเป็นส้าคัญ กล่าวคือถ้าคนใด
สามารถวางแผนได้ดี ควบคุมงานได้ดี ก็จะท้าให้การบริหารกิจการนั นสัมฤทธ์ิผลได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อธุรกิจมีการ
แข่งขันมากขึ น ประกอบกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนามากขึ น คุณภาพของการบริหารนั นจะต้องให้
ความส้าคัญต่อระบบการบริหารจัดการด้วย ดังนั นการบริหารสมัยใหม่ จะให้ความส้าคัญกับระบบข้อมูล และระบบ
สารสนเทศมากขึ น เพราะหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศท่ีดีกว่าก็จะท้าให้สามารถให้ข้อมูลในการตัดสินใจท่ี
รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเช่ือถือ มากกว่า ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ซ่ึงการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ท่ีดีก็จะช่วยให้การด้าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุนสินค้า เช่น การใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการผลิตของเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ือง ว่ามีปัญ หาใน
ระหว่างการผลิตหรือไม่ มีการสูญเสียวัตถุดิบหรือไม่ มีสินค้าท่ีต้องน้าไปผลิตหรือไม่ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ น แล้วปรับปรุงแก้ไขระบบการผลิต เป็นต้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน เช่น ระบบการบริหารสินค้าแบบ
ทันเวลา ต้องใช้ข้อมูลปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณสินค้าคงเหลือ แผนการผลิต ท่ีถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีสามารถจัดข้อมูลให้กับการบริหารสินค้าแบบทันเวลาได้ การพัฒนาการตัดสินใจ โดยการ
น้าเสนอสารสนเทศท่ีถูกต้อง จะต้องเช่ือถือได้ และทันเวลาให้กับผู้ใช้แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชียังสามารถช่วยเป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลต่างๆ ภายในธุรกิจ เ พ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้ธุรกิจนั นได้ การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีดี จะช่วยเพ่ิมผลตอบแทนให้
ธุรกิจ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (อรรถพล ตริตานนท์, 2546) 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระบบเดิมนั นเน้นการบันทึกรายการทางด้านบัญชีเพ่ือจัดท้ารายงาน
ทางการเงินแสดงผลการด้าเนินงานท่ีผ่านมา มากกว่าการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ เช่น เมื่อเกิดการ
ขายขึ น ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะท้าการบันทึกรายการวันท่ีเกิดรายการ เดบิตเงินสดหรือลูกหนี การค้า และ
เครดิตขาย แต่ฝ่ายขายนั นต้องการข้อมูลว่าสินค้าท่ีขายได้เป็นสินค้าใด ผู้ซื อเป็นใคร ขายได้ในช่วงเวลาไหน ฝ่ายขาย
จึงจ้าเป็นต้องมีข้อมูลไว้ ซ่ึงเป็นการท้างานท่ีซ ้าซ้อนของข้อมูลมากเพราะหากแก้ไขปรับปรุงข้อมูลลูกค้าในระบบขาย 
แต่ไม่ได้ปรับปรุงในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก็จะเกิดปัญหาในการเพ่ิมยอดลูกหนี และการเรียกเก็บเงินได้ ท้า
ให้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระบบเดิมไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ ระบบให้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือท่ีให้ครอบคลุมถึงข้อมูลทั งหมดท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารในการตัดสินใจ 
โดยจะเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีได้จากระบบข้อมูลทางบัญชีอย่างมาก และข้อมูลจากฝ่ายบัญชีจะเป็นข้อมูลท่ีมีจ้านวน
มากท่ีสุดและจ้าเป็นในทุกๆ องค์กร อีกทั งยังเป็นข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ทั งหมดอีกด้วย 
(สุขุม โพธ์ิสวัสด์ิ, 2551; อรรถพล ตริตานนท์, 2546) 



757 
 

  

ธุรกิจจ้าเป็นจะต้องมีระบบบัญชีท่ีดี เ พ่ือจะใช้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการ
ด้าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในกิจการเล็กๆ ท่ีมีการด้าเนินงานขึ นอยู่กับเจ้าของเพียงคนเดียวหรือสองคน
นั น ความส้าคัญของระบบบัญชีอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนัก ทั งนี เพราะเจ้าของกิจการสามารถควบคุมดูแลการด้าเนินงาน
ของตนเองได้ท่ัวถึง แต่ในกิจการขนาดใหญ่ท่ีแบ่งส่วนงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบบัญชีมีความส้าคัญมาก 
เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่ีจัดหาข้อมูลต่างๆ ให้ฝ่ายจัดการแล้ว ข้อมูลท่ีได้จากระบบบัญชีนั นอาจจะแสดงถึงผล
การด้าเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะน้าไปใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจและการบริหารงานของตนว่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและยังอาจใช้เป็นหลักในการวางแผนงานในอนาคตอีกด้วย นอกจากนั นข้อมูล
ทางการบัญชียังอาจใช้เคร่ืองมือส้าคัญของฝ่ายการจัดการในการควบคุมการด้าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะข้อมูล
ท่ีได้จากระบบบัญชีนั นจะช่วยให้เห็นว่าส่วนงานต่างๆ ด้าเนินงานเป็นไปตามแผนการท่ีวางไว้หรือไม่ ดังนั นการวาง
ระบบบัญชีจึงต้องพิจารณาให้มีการจัดท้ารายงานทางการเงินอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้องเช่ือถือได้ และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากรายงานท่ีเสนอฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นแล้ว รายงานท่ีเสนอต่อส่วนราชการก็เป็น ส่ิง
ส้าคัญมากเช่นกัน เพราะธุรกิจจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดแห่งกฎหมายทั งในแง่ภาษีอากรและเ ร่ืองอ่ืนๆ อีก
หลายเร่ือง (วิไล วีระปรีย  จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2553) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบัน
ถือว่ามีส่วนส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยมาก แต่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เกิดการแข่งขันกันเป็น
จ้านวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถด้าเนินการธุรกิจได้และมีอันล้มเลิกไป
เป็นจ้านวนมาก รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยออกนโยบายและมาตรการกอบกู้ วิกฤติ
เศรษฐกิจหลากหลายมาตรการ โดยมาตรการหนึ่งท่ีมีผลท้าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ น คือ ระบบบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ีสามารถท้าให้ธุรกิจด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวรวมถึง การ
ควบคุมภายในของธุรกิจเพ่ือป้องกันการทุจริตอีกด้วย ซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันบางส่วนจะอยู่ใน
ฐานะนิติบุคคล จะต้องมีการเสียภาษี จ้าเป็นต้องมีข้อมูลการด้าเนินงานของกิจการ รายงานงบการเงิน ดังนั นเจ้าของ
สถานประกอบการประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องให้ความสนใจและความส้าคัญเก่ียวกับกา รเสีย
ภาษี และการจัดท้าบัญชีในรูปแบบท่ีก้าหนด (บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จ้ากัด, 2553) ในจังหวัดก้าแพงเพชรมี
ธุรกิจหลายประเภท มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จากการศึกษาธุรกิจผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า มี
ธุรกิจผลิตสินค้า ประเภทแว่นตาค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นจ้านวนมาก มีคู่แข่งค่อนข้างสูง ถือเป็นสินค้าท่ีมีความ
จ้าเป็นชนิดหนึ่งเช่นกัน ผู้วิจัยได้ท้าการส้ารวจและสัมภาษณ์คุณเสนอ ไชยสุวรรณ ท้าการผลิตแว่นตาเพ่ือจ้าหน่าย
มานานกว่า 10 ปี โดยใช้ช่ือร้านเสนอแว่นตานาฬิกา ตั งอยู่ท่ีในเขตพื นท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร เดิมเป็น
กิจการเล็กๆ ท่ีด้าเนินงานในรูปแบบเจ้าของคนเดียว ยังไม่เคยจัดท้าบัญชีและงบการเงินท่ีเป็นระบบ เพียงแค่จด
บันทึกรายรับ รายจ่าย ของกิจการเพียงเท่านั น ซ่ึงธุรกิจมีความสามารถในการท้าก้าไรได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันขยาย
สาขาเพ่ิมอีก 2 สาขา และขายสินค้าแบบครบวงจรจึงได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจะมีลูกค้า
แวะมาซื อสินค้าเป็นจ้านวนมากท้าให้มีปัญหากับการบันทึกรายการสินค้า การจัดท้าบัญชีด้วยมือ การเช็คสต็อก
สินค้า ผู้ประกอบการจึงมีความสนใจในการน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการด้าเนินงาน พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีมีความรวดเร็ว คล่องตัว สร้างธุรกิจให้มีความน่าเช่ือถือขึ น จึงมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันเป็นประโยชน์มีการก้าหนดแบบฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐาน หรือเอกสารต่างๆ 
บันทึกรายการทางบัญชี รวมทั งการจัดท้างบการเงินท่ีมีความถูกต้อง แม่นย้า เช่ือถือได้  
  ดังนี ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญจึงมีส่วนช่วยธุรกิจในการพัฒนา การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
โดยการน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกต์กับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ร้านเสนอ
แว่นตานาฬิกาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือคัดเลือกโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีท่ีเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมากท่ีสุด เพ่ือเป็นต้นแบบในการน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีไปประยุกต์กับธุรกิจอ่ืนๆ ได้ให้เกิด
ประโยชน์ส้าหรับธุรกิจอ่ืนๆ ต่อไป ธุรกิจสามารถจัดท้ารายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพ และน้าไปใช้ใ ห้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาและการน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและ ขนาด

ย่อม กรณีศึกษา:ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา 
2. เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กรณีศึกษา:ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา 
 
ขอบเขตการวิจัย 

มีขอบเขตการวิจัยดังนี  
ขอบเขตด้านพื นท่ี   
พื นท่ีท้าการพัฒนาและทดลอง คือ ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร  
ขอบเขตด้านเนื อหา 
การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางด้านบัญชีและการเงิน (auto flight) 

มาใช้ในการพัฒนาระบบให้กับร้านเสนอแว่นตานาฬิกา ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาเนื อหา คือ ลักษณะของธุรกิจ รูปแบบ
ของกิจการ โครงสร้างขององค์กร และรายการของธุรกิจ การออกแบบระบบบัญชีให้กับกิจการ ก้าหนดแบบฟอร์ม
เอกสาร สมุดบัญชี และรายงานท่ีต้องน้าเสนอต่อฝ่ายการจัดการและภายนอก การวางระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี และทดลองน้าระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหม่นี ออกใช้ปฏิบัติและประเมินประสิทธิภาพการใ ช้งาน  โดย
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) บัญชีการเงินเป็นการบันทึกรายการค้าท่ีเกิดขึ น
ในรูปตัวเงิน จัดหมวดหมู่รายการต่างๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน ได้แก่ งบก้าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ น้าเสนอสารสนเทศแก่ผู้ใช้และผู้ท่ีสนใจข้อมูลทางการเงินขององค์การ 
เช่น นักลงทุนและเจ้าหนี  นอกจากนี ยังจัดเตรียมสารสนเทศในการตัดสินใจของ ผู้บริหาร ซ่ึงนักบัญชีสามารถน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการประมวลข้อมูล ส้าหรับท้าการประมวลและแสดงผลข้อมูลตามต้องการ  

2. ระบบบัญชีบริหาร (managerial accounting system) บัญชีบริหารเป็นการน้าเสนอข้อมูลทางการเงนิ
แก่ผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบบัญชีจะประกอบด้วย บัญชีต้นทุน การงบประมาณ และการศึกษา
ระบบ โดยมีลักษณะส้าคัญคือ  

2.1  ให้ความส้าคัญกับการจัดการสารสนเทศทางการบัญชีแก่ผู้ใช้ภายในองค์การ 
2.2 ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานในอนาคตของธุรกิจ  
2.3 ไม่ต้องจัดท้าสารสนเทศตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
2.4 มีข้อมูลทั งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  
2.5 มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาการพัฒนาและทดลองใช้ เวลา 1 ปี 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิง พัฒนาและทดลองการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้กับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม มีขั นตอนการด้าเนินงาน 6 ขั นตอน ดังนี  
 ขั นตอนท่ี 1 ส้ารวจลักษณะของกิจการ รูปแบบการด้าเนินงานของกิจการ  โครงสร้างขององค์กร รายการ
ธุรกิจ รายการบัญชีต่างๆ ในกิจการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารจากสถานประกอบการ 
 ขั นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยร่างระบบบัญชีให้กิจการ โดยก้าหนดแบบฟอร์มเอกสาร สมุดบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ผังบัญชี 
จัดท้าฐานข้อมูล และรายงานท่ีต้องใช้น้าเสนอต่อฝ่ายการจัดการและภายนอก 
 ขั นตอนท่ี 3 ศึกษาและคัดเลือกโปรแกรมบัญชีท่ีจะสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในกิจการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา ในการจัดท้าฐานข้อมูลระบบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีของกิจการได้ 
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 ขั นตอนท่ี 4 จัดอบรมในการทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางด้าน
บัญชี เพ่ือศึกษาการจัดท้าระบบบัญชีต่างๆ เช่น บันทึกรายการ การผ่านรายการ แบบฟอร์มท่ีใช้ และการออกงบ
การเงิน  
 ขั นตอนท่ี 5 ประเมินผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งาน 
 ขั นตอนท่ี 6 น้าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในกิจการธุรกิจร้านเสนอแว่นตานาฬิกา โดยผู้วิจัยท้า
หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาและการน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับ ธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาด-ย่อม กรณีศึกษา:ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา 

โครงสร้างและการด้าเนินงานของกิจการ จากการศึกษาพบว่า ระบบบัญชีของร้านเสนอแ ว่นตา
นาฬิกา มีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว จะท้าธุรกิจประเภทซื อมาขายไป มีสินค้าท่ีส้าคัญได้แก่ แว่นสายตา แว่น  
กันแดด คอนแทคเลนส์สายตา นาฬิกาแขวน นาฬิกาข้อมือ และมีการรับบริการ ได้แก่ การรับซ่อมแว่นตา นาฬิกา 
และเปล่ียนถ่านนาฬิกา ถ่านรีโมทรถยนต์รุ่นต่างๆ เป็นต้น การประกอบกิจการด้าเนินกิจการมาประมาณ 15 ปี ซ่ึง
ปัจจุบันมีทั งหมด 3 สาขา ซ่ึงการศึกษาครั งนี ได้เลือกศึกษาและวางระบบบัญชีในสาขาท่ี 3 เพราะว่าลูกค้าค่อนข้าง
เยอะ ได้มีการรวบรวมข้อมูลรายการค้าของกิจการในรูปแบบของการจดบันทึกรายการรับและรายการจ่าย ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีส้าคัญจะต้องศึกษาและวางแผนระบบบัญชีให้ชัดเจน ซ่ึงก้าหนดมาจาก
ขั นตอนในการด้าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน จ้านวน 2 ระบบ ดังนี  

 
1) ระบบบัญชีส้าหรับการจัดซื อ จากการศึกษาระบบบัญชีผู้วิจัยไ ด้เขียนผังทางเดินเอกสารของ

แผนกซื อสินค้าและคลังสินค้า  
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ภาพท่ี 1 ผังทางเดินเอกสารระบบบัญชีส้าหรับการจัดซื อ 

หน้าท่ีการด้าเนินงาน 
- แผนกจัดซื อท้าการตรวจสอบปริมาณของสินค้าเมื่อถึงจุดต้่าสุดแล้วก็จัดท้าใบส่ังซื อขึ นมา  2  

ฉบับโดยฉบับท่ี 1 ส่งให้ผู้ขายเพ่ือซื อสินค้า ฉบับท่ี  2  ส่งให้แผนกคลังสินค้า 
- เมื่อแผนกคลังสินค้าได้รับสินค้าจากผู้ขายก็จะท้าหน้าท่ีตรวจรับของโดยจัดท้าใบตรวจรับของ

เปรียบเทียบกับใบส่ังซื อสินค้าว่าตรงกับรายการท่ีส่ังซื อหรือไม่และน้าสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้า 
- แผนกคลังสินค้าน้าใบก้ากับสินค้า / ใบก้ากับภาษีส่งให้แผนกบัญชีเพ่ือท้าการบันทึกบัญชี 

 
2) ระบบบัญชีส้าหรับการขาย จากการศึกษาระบบบัญชีผู้วิจัยได้เขียนผังทางเดินเอกสารของแผนก

ขายสินค้า  
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ภาพท่ี 2 ผังทางเดินเอกสารระบบบัญชีส้าหรับการขาย 

 
หน้าท่ีการด้าเนินงาน 
- เมื่อเ ร่ิมต้นการขายในแต่ละวัน แผนกขายจะท้าการบันทึกรายการส่ังสินค้าของลูกค้าและ

รวบรวมใบเสร็จรับเงิน 
- เมื่อสิ นวันจะน้าไปบันทึกลงในใบสรุปยอดการขาย แต่ละวันหากมีการขายเช่ือให้บันทึกไ ว้ใน  

ใบขายเช่ือ 
- เมื่อท้าการบันทึกเสร็จแล้วจะส่งไปยังแผนกบัญชี 
- แผนกบัญชีจะท้าการบันทึกลงในสมุดบัญชีขายประจ้าวัน หากมีลูกหนี จะท้าการบันทึกใน

บัญชีลูกหนี หลังจากนั นเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามวันท่ี 
 
ผลการศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชี พบว่า ธุรกิจมีรูปแบบสมุดบัญชี

และรายงานทางการเงิน และได้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีแบ่งเป็นบัญชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน 
ระบบการจัดการลูกค้า และระบบการจัดการสินค้า ส่งผลให้เจ้าของกิจการทราบผลการด้าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการในแต่ละรอบบัญชี  

 
2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: ร้าน

เสนอแว่นตานาฬิกา 
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การประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของร้านเสนอ
แว่นตานาฬิกา โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางบัญชี (Auto fight) จึงได้มีการถ่ายทอดความรู้และทดลองใช้ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และให้ผู้ใช้ท้าการประเมินระบบ จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน มีผลการประเมิน ดังนี  

- ด้านองค์ประกอบของระบบ จากการประเมิน พบว่า การวางต้าแหน่งขององค์ประกอบของ
ระบบมีความชัดเจน เข้าใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการแสดงผล  

- ด้านการใช้งาน จากการประเมิน พบว่า การศึกษา ประสบการณ์การท้างานทางด้านบัญชีนั นมี
ผลต่อความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี แม้ว่าในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
มีการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศท่ีถูกวิธีแล้ว แนะน้าสารสนเทศทางการบัญชีท่ีจ้าเป็นท่ีต้องใช้ภายในกิจการ
แล้ว แต่ว่าผู้ใช้ไม่ได้มีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อน ซ่ึงท้าให้ยากต่อการใช้งาน เช่น การตรวจสอบการบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันท่ัวไป ไม่สามารถรู้ได้ว่าบันทึกได้อย่างถูกต้องหรือไม่ การวิเคราะห์ผลจากงบการเงินท่ีได้ในแต่ละเดือน 
แต่ละไตรมาส หรือรายปี บางครั งไม่ค่อยมีความเข้าใจมากนัก รู้เพียงว่ามีผลก้าไรขาดทุนเท่าไรเท่านั น จากการศึกษา
เจ้าของสถานประกอบการ  มีความ รู้ความสามารถในการใ ช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยู่ในระดับ 
ปานกลางเท่านั น 

- ด้านการตัดสินใจ จากการประเมิน พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของร้านเ สนอ
แว่นตานาฬิกา สามารถน้างบการเงิน รายงานต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์วางแผนได้ดีขึ น รวดเร็ว งานเป็นระบบ 
เช่น การดูยอดขาย ยอดส่ังซื อ แต่ละเดือน มีความชัดเจน เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการตัดสินใจ การ
บันทึกบัญชี ตลอดจนการค้นหารายช่ือผู้จ้าหน่าย รายช่ือลูกหนี  เจ้าหนี  สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ น สามารถสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- ด้านความปลอดภัยของระบบ จากการประเมิน พบว่า ระบบมีการส้ารองข้อมูลเ พ่ือป้ อง กัน
ข้อมูลสูญหาย มีข้อความเตือนในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดในการใช้งานค้าส่ังท่ีซ ้า หรือผิดพลาด และมีการก้าหนดรหัส
เข้าใช้งาน เพ่ือป้องกันคนท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าใจงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์และการสังเกต ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงานของ
ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา คือ บริษัทมีพนักงานจ้านวน 2 คน คือ พนักงานซ่อม และพนักงานขาย ส่วนการอนุมั ติ
เอกสาร พนักงานการเงินและบัญชี จะเป็นหน้าท่ีของผู้จัดการทั งหมด 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ น ถ้ากิจการมีลูกค้าท่ีเพ่ิมมาขึ น เกิดการขยายกิจการ หรือมีงานทางด้านบัญชีและ
การเงินท่ีมากขึ น การปฏิบัติหน้าท่ีก็จะท้าให้เกิดความไม่คล่องตัว มีพนักงานไม่เพียงพอต่อการท้างาน การบริหาร
จัดการงานก็จะไม่เป็นระบบ อาจท้าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เพราะว่าคนหนึ่งอาจจะต้องท้างาน
มากกว่าหนึ่งต้าแหน่ง 
 ข้อเสนอแนะ/การแก้ไข 

1. ก้าหนดให้มีบุคลากรเพ่ิมท่ีปฏิบัติงานหน้าท่ีทางด้านการเงินและบัญชี เพ่ือจะได้ช่วยงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง หากมีการขาดงาน หรือเข้ามาช่วยในกรณีท่ีมีงานจ้านวนมาก ในบางครั งผู้จัดการคนเดียวอาจจะไม่มี
เวลาเพียงพอในการจัดการงานทั งหมด โดยเฉพาะการบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีนั นจ้าเป็น
อย่างย่ิงท่ีต้องใช้พนักงานท่ีจบสาขาวิชาการบัญชี เพราะจะได้ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 

2. ก้าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของกิจการ เช่น ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการเงินและ
บัญชีท่ีเก่ียวข้อง สามารถตรวจสอบเอกสารรายการต่างๆ ของเอกสารทางการเงินและบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยมีประเด็นการอภิปราย ดังนี  

1. ผลการศึกษาและการน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาด-ย่อม กรณีศึกษา:ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา มีขั นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 6 ขั นตอนประกอบด้วย  
1)การวางแผนก้าหนดขอบเขตระบบงาน ทรัพยากร และกรอบระยะเวลาในการด้าเนินงาน 2) วิเคราะห์ความ
ต้องการของธุรกิจเพ่ือจัดระบบให้เหมาะสม 3) การวางระบบบัญชีและผังทางเดินเอกสาร 4) การพัฒนาระบบโดย
การน้าข้อมูลของกิจการมาบันทึกใช้กับโปรแกรมส้าเร็จรูปทางบัญชี 5) การน้าระบบไปประยุกต์ใช้ การจัดท้าคู่มือ
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และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้ระบบ และ 6) การดูแลรักษาระบบ  โปรแกรมท่ีเลือกใช้ คือ โปรแกรม Auto fight 
ก่อนท่ีจะน้ามาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้นั น ผู้วิจัยได้วางระบบการจัดซื อและระบบขาย เพ่ือให้ผู้บริหาร
เข้าใจถึงระบบทางเดินของเอกสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ท้าให้กิจการมีรูปแบบสมุดบัญชี ได้แก่ 
สมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสดจ่าย สมุดซื อเช่ือ สมุดเงินสดรับ และสมุดขายเช่ือ มีรูปแบบรายงานทางการเงินท่ี
สามารถส่ังพิมพ์ผ่านระบบซ่ึงจะท้าให้งบการเงินดูน่าเช่ือถือ ได้แก่ งบก้าไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ 
เพราะว่า โปรแกรม Auto fight เป็นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ท่ีระบบถูกสร้างขึ นมาท่ีมีความ
เก่ียวข้องกันจะเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันโดยอัตโนมัติ ท้าให้ไม่เสียเวลาในการบันทึกบัญชี ท้าให้ผลลัพธ์ออกมา
รวดเร็ว ไม่ซ ้าซ้อน และได้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจได้ดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของรุ่ง รัศมี  
บุญดาว (2559, หน้า10) ท่ีกล่าวถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบวกท่ีมีต่อองค์กร ได้แก่ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะช่วยให้การบริหารงาน 
กระบวนการท้างานขององค์กรมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการท้างาน และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารให้กับองค์กรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชธนพงศ์ ยอดราช (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีต่อผลการด้าเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จากการศึกษาท้าให้พบว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนอกจากจะช่วยให้การด้าเนินงานมีประสิทธิภาพต่อองค์กร
โดยท่ัวไปแล้ว การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเหมาะสมกับขนาดธุรกิจยังช่วยให้เกิดผลในเชิงบวกในธุรกิจอีก
ด้วย ขนาดธุรกิจย่ิงมีขนาดใหญ่ขึ นก็ย่ิงได้รับประโยชน์   

2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของร้านเสนอ
แว่นตานาฬิกา พบว่า การน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางด้านบัญชี Auto fight มาใช้กับองค์กรธุรกิจ ผู้บริหารได้ทดลอง
ใช้และท้าการประเมิน พบว่า มีความพึงพอใจด้านองค์ประกอบของระบบ มีความชัดเจน เข้าใช้งานง่าย มีความ
สะดวกรวดเร็วในการแสดงผล ด้านการตัดสินใจ  สามารถน้างบการเงิน รายงานต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์
วางแผนได้ดีขึ น รวดเร็ว งานเป็นระบบ สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด้านความ
ปลอดภัยของระบบ โปรแกรมจะมีการส้ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย มีข้อความเตือนในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด
ในการใช้งานค้าส่ังท่ีซ ้าหรือผิดพลาด มีการก้าหนดรหัสเข้าใช้งาน เพ่ือป้องกันคนท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต แต่ด้านการใช้งาน พบว่า การศึกษา ประสบการณ์การท้างานทางด้านบัญชีนั นมีผลต่อความรู้ความสามารถ
ในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี แม้ว่าในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีถูกวิธีแล้ว แนะน้าสารสนเทศทางการบัญชีท่ีจ้าเป็นท่ีต้องใช้ภายในกิจการแล้ว แต่ว่าผู้ใช้ไม่ได้มีความรู้
ทางด้านบัญชีมาก่อน ซ่ึง ท้าให้ยากต่อการใช้งาน  ซ่ึงจะท้าให้เห็นว่าการน้าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมา
ประยุกต์ใช้ในกิจการนั นจ้าเป็นจะต้องมีพนักงานทางด้านบัญชีและการเงินท่ีมีความรู้มาเป็นบุคคลท่ีใช้ระบบ จะท้า
ให้การใช้งานของระบบเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ก้าหนดให้มีบุคลากรเพ่ิมท่ีปฏิบัติงานหน้าท่ีทางด้านการเงินและบัญชี เพ่ือจะได้ช่วยงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง หากมีการขาดงาน หรือเข้ามาช่วยในกรณีท่ีมีงานจ้านวนมากในบางครั งผู้จัดการคนเดียวอาจจะไม่มี
เวลาเพียงพอในการจัดการงานทั งหมด โดยเฉพาะการบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีนั นจ้าเป็น
อย่างย่ิงท่ีต้องใช้พนักงานท่ีจบสาขาวิชาการบัญชี เพราะจะได้ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 

2. ก้าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในของกิจการ เช่น ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการเงินและ
บัญชีท่ีเก่ียวข้อง สามารถตรวจสอบเอกสารรายการต่างๆ ของเอกสารทางการเงินและบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ 

3. ธุรกิจท่ีมีรูปแบบการด้าเนินงานในลักษณะเดียวกันสามารถน้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีมา
ประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเองได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1. การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ควรส้ารวจโปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีท่ีเหมาะสมส้าหรับ
ธุรกิจก่อนท่ีจะมีการน้ามาใช้กับองค์กรธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับการลงทุน 
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2. ควรศึกษาประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อการด้าเนินงานของธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื องต้น กระบวนการและผลผลิตการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 วิธีด้าเนินการวิจัยประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ้านวยการโรงเรียน รองผู้อ้านวยการโรงเรียน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ้านวน 
90 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพ่ือการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื องต้น 
กระบวนการ และผลผลิต สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า การประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื องต้น กระบวนการ และผลผลิตการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี โดยรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ในส่วนของสภาพแวดล้อมท่ียังเป็นข้อจ้ากัด 
ขึ นอยู่กับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กตั งอยู่ในชุมชน ต้าบลรอบนอกท่ีเอื ออ้านวยให้กับโรงเรียนได้น้อย กระบวนการจัดท้าแผนปฏิบั ติการ
ประจ้าปียังด้าเนินการไม่ครบและยังมีการบางขั นตอนไป ผลผลิตการเปรียบเทียบยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี วัด ท้าให้
พัฒนาไม่ตรงจุด ส่วนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ งบประมาณในการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี  
ค้าส้าคัญ: การประเมิน / การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี / แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to assess the basic environmental factors and output of 
the annual action plan of small secondary schools which under the jurisdiction of the Office of the 
Secondary Education Service Area 41. The population in this study were the school directors, 
deputies and the leaders of a small secondary school groups. The researched tool was a 
questionnaires for environmental assessment. Basic Factors, Processes and Productivity. The 
statistics used in the analysis data were percentage, mean and standard deviation. The research 
found that Environmental Assessment Process inputs and outputs, annual action plan, the overall 
is at very high level. Evaluation results was passed. The environment is also limited. It depends on 
the economy, society, culture, way of life of the parents, the students involved. Due to the small 
secondary schools located in where less accessible to them. The annual action plan process is still 
under-performing and there are some steps to take. Comparative output does not cover in all 
indicators. The development is not to the point. The fails part of this evaluation is the budget for 
the annual action plan. 
Keywords: evaluation / making of annual operation plan / annual operation plan 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 การวางแผนเป็นเคร่ืองมือท่ีส้าคัญย่ิงในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จากความส้าคัญ
ของการวางแผนกรมสามัญศึกษาได้ก้าหนดให้โรงเรียนจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีตั งแต่ปี 2552 และได้มีการ
พัฒนารูปแบบการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีเมื่อปี 2530 กรมสามัญศึกษาจึงเห็นควรมีการก้าหนดกระบวนการ
วางแผนในโรงเรียนให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ และครบขั นตอนการวางแผน ตั งแต่การเตรียมการวางแผน การจัดท้า
แผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามและประเมินผล และการปรับแผนหรือจัดท้าแผนใหม่ (กรมสามัญศึกษา , 
2541, หน้า 1) 
 การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลหน่วยงานต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นเคร่ืองมือในการด้าเนินงาน เพ่ือก้าหนดทิศทางในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีก้าหนด ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2546 ข้อ 16 ก้าหนดให้ส่วนราชการต้องท้า
แผนปฏิบัติการ 2 ประเภท คือ แผนปฏิบัติการ 4 ปี โดยต้องสนองต่อนโยบายและกลยุทธ์ของรัฐบาลและหน่วยงาน
ต้นสังกัด และแผนปฏิบัติการประจ้าปี (จัดท้าตามปีงบประมาณ) โดยให้ระบุสาระส้าคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติ
ของส่วนราชการซ่ึงได้ ก้าหนดว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
กล่าวคือ ก่อนจะด้าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท้าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ในการ
ก้าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ใน
การด้าเนินการของแต่ละขั นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวชี วัดความส้าเร็จของภารกิจ 
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส่วนราชการก้าหนดขึ น ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. ก้าหนด และในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะต้องด้าเนินการแก้ไข
หรือบรรเทาผลกระทบนั น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546 หน้า 6) 
 การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีส้าคัญในการขับเคล่ือนนโยบาย ลงสู่การปฏิบัติ ซ่ึง
แสดงให้ทราบถึงเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา และขั นตอนการด้าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน หรืออาจจะ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ส่ิงท่ีโรงเรียนต้องการให้มีหรือบังเกิดผลในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือท่ีจะได้น้าไปเขียนรายงาน 
โครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติการบุคลากรในโรงเรียน ทุกคนจะถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอดปีการ ศึกษา 
ขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ใช้แผนนี เป็นแนวทางในการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอีกด้วย ซ่ึง
เมื่อด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีเสร็จแล้ว ต้องมีการประเมินแผนปฏิบัติการประจ้าปีและน้ามาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศท่ีส้าคัญส้าหรับฝ่ายบริหารและผู้เ ก่ียวข้องท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับนโยบาย บริบทและความต้องการ 
 แนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ้าเป็น
(SWOT Analysis) เพ่ือก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี)  แล้วจึงจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของ
สถานศึกษา โดยแต่งตั งคณะท้างานเพ่ือศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากนั นจึงท้าการวิเคราะห์จัดท้ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท้าเป็น
รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ้าปี (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน, 2554 หน้า 17) ซ่ึงสอดคล้องกับการ
ด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานท่ีได้ก้าหนดแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นทุก
หน่วยงานให้ความส้าคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดท้าแผนอย่างมีคุณภาพและการใช้แผน
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานอย่างแท้จริง 
 ในการบริหารงานโรงเรียน เมื่อมีการด้าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนจ้าเป็นต้องจัดให้มีการประเมิน เพ่ือให้ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้หรือไม่ การประเมินมีวัตถุประสงค์ท่ีส้าคัญ คือเพ่ือช่วยปรับปรุง แก้ไขการ
บริหารแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการด้าเนินการต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยผู้บริหารในการตัดสินคุณค่า
ของแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับสมคิด พรมจุ้ย (2550, หน้า 17) ท่ีกล่าวไว้ว่าหลังจากการจัดท้าแผนเสร็จเรียบร้อย
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แล้วจะต้องน้าไปปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติแล้วก็จัดให้มีการประเมิน ผลการประเมินสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
การปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ น การประเมินจะช่วยให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคุณค่าของ
โครงการว่าจะขยายโครงการต่อ หรือยกเลิก รวมทั งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์การ แผน แผนงานและ
โครงการ 
 ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นหน่วยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการด้าเนินการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการวางแผนปฏิบัติการประจ้าปี เ พ่ือใ ห้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั นจึงได้ก้าหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี เพ่ือใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ก้ากับ ติดตาม โดยมี
จุดมุ่งหมายในการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายหลัก จากสังเคราะห์เอกสาร รายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตั งแต่ปี 2555 – 2557 ของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา สถานศึกษาควรมีการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจั ดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั งปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส้าคัญและความต้องการจ้าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสัง กัด ซ่ึง
องค์ประกอบท่ีสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่าน คือ องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และองค์ประกอบท่ี 4 การด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั งนี  อาจเป็นเพราะบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจั ดท้า
แผนปฏิบัติการ ผู้บริหารไม่เข้าใจในเร่ืองการจัดท้าแผนกลยุทธ์และไม่ให้ความส้าคัญของการวางแผน ซ่ึงเป็นผลท่ี
สอดคล้องกับความเห็นของพณธยา ธรรมพิทักษ์พงษ์ (2547, หน้า 3) ท่ีกล่าวไว้ว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดท้า
แผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษาในสังกัดไม่ชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารโรงเรียนไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับการวางแผนเท่าใดนัก และมักจะต้องอยู่ในสภาพจ้าใจท้ามากกว่า เพราะ
ไม่เห็นประโยชน์หรือความจ้าเป็น เมื่อได้มีการวางแผนเสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ นไม่สนใจท้าตามแผนหรือไม่มีการ
น้าเอาแผนไปใช้ปฏิบัติ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มนโยบายและแผน ของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จึงมีความสนใจท่ีประเมินการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กใน
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซ่ึงจะท้าให้ทราบถึงกระบวนการในการด้าเนินการจั ดท้า
แผนปฏิบัติการประจ้าปีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เ พ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้น้าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ้าปีในครั งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเ ล็ก 
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

2. เพ่ือประเมินปัจจัยเบื อง ต้นการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเ ล็ก 
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

4. เพ่ือประเมินผลผลิตการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื อหา 
 การวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะประเมินแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยการใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิล บีม 
(Stufflebeam) ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อม (context evaluation: C) การประเมินปัจจัยเบื องต้น 
( input evaluation: I)  การประเมินกระบวนการ (process evaluation: P)  การประเมินผลผลิต (product 
evaluation: P) 
 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ้านวยการโรงเรียน รองผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 จ้านวน 90 คน  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรท่ีศึกษา ใช้รูปแบบการประเมินของของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน 

ดังนี  
1. การประเมินสภาพแวดล้อม 
2. การประเมินปัจจัยเบื องต้น  
3. การประเมินกระบวนการ  
4. การประเมินผลผลิต  

 ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยครั งนี ประเมินแผนปฏิบัติการประจ้าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 
กันยายน 2558) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี มีการด้าเนินการวิจัย 4 ขั นตอน คือ ขั นตอนท่ี 1 ประเมินสภาพแวดล้อมแผนปฏิบัติการประจ้าปี
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ขั นตอนท่ี 2 ประเมิน
ปัจจัยเบื องต้นแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ขั นตอนท่ี 3 ประเมินกระบวนการแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเ ล็ก 
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ขั นตอนท่ี 4 ประเมินผลผลิตแผนปฏิบัติการประจ้าปีของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้อ้านวยการโรงเรียน จ้านวน 9 คน รอง ผู้อ้านวยการโรงเรียน จ้านวน 9 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ประเมินสภาพแวดล้อม 
(context evaluation) 

ประเมินปัจจัยเบื องต้น 
(input evaluation) 

การประเมินก่อนท่ีจะเร่ิมด้าเนินการ การศึกษาหาข้อมูล
เก่ียวกับสภาพปัจจุบัน  
การศึกษาหาปัญหา        
การศึกษาหาความต้องการ 
การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

บุคลากร   
งบประมาณ   
วัสดุอุปกรณ์  
การจัดการ    
ระยะเวลา     
เทคโนโลยี  
สถานท่ี 

มีการแต่งตั งคณะท้างานหรือคณะกรรมการ 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  
น้าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนมาก้าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ก้าหนดกลยุทธ์ ตัวชี วัดความส้าเร็จ
และช่ือโครงการ/กิจกรรม  
จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  
การประเมินระหว่างการด้าเนินแผนปฏิบัติการประจ้าปี 

ประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) 

ประเมินผลผลิต 
(product evaluation) 

 

เปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดขึ นกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และตัวชี วัดความส้าเร็จของแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีท่ีก้าหนดไว้ 
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ จ้านวน 72 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดเล็ก  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ( checklist)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) มีค่าความ
เท่ียงตรงอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเช่ือมั่น ในภาพรวมมีค่า เท่ากับ 0.94  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเ ฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี และร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การประเมินสภาพแวดล้อมการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเ ล็ก 
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
โรงเรียนมีการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัญหาของโรงเรียนก่อนการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียน รองลงมา 
ได้แก่ โรงเรียนมีการศึกษาข้อมูลเ ก่ียวกับความต้องการของโรงเรียนก่อนการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ของ
โรงเรียน และโรงเรียนมีการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียน ตามล้าดับ ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมท่ียังเป็นข้อจ้ากัดของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก คือ สภาพแวดล้อมค่อนข้างจ้ากัดขึ น อยู่ กับ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็กตั งอยู่ในชุมชน ต้าบลรอบนอกท่ีเอื ออ้านวยให้กับโรงเรียนได้น้อย 

2. การประเมินปัจจัยเบื อง ต้นการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเ ล็ก 
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สถานท่ีของ
โรงเรียนมีความเหมาะสมในการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี  รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีสภาพความพร้อมในการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี โรงเรียนมีการเตรียมการเพ่ือการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ตามล้าดับ ส่วนท่ี 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ งบประมาณของโรงเรียนเพียงพอในการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี  

3. การประเมินกระบวนการการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ แผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีการแต่ง ตั ง
คณะท้างาน/คณะกรรมการในการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี และคณะท้างาน/คณะกรรมการน้าผลการวิเคราะห์
มาก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ช่ือโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ้าปี  ตามล้าดับ ใน
ส่วนของกระบวนการยังด้าเนินการไม่ครบกระบวนการหรือยังมีการข้ามขั นตอนบางขั นตอนไป 

4. การประเมินผลผลิตการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมมีผลผลิตอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์และค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ แผนปฏิบัติการประจ้าปี มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับตัวชี วัดของแผนป ฏิบัติ
การประจ้าปี  และโรงเรียนมีการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับพันธกิจของแผนปฏิบัติการประจ้าปี ตามล้าดับ ใน
ส่วนของผลผลิตนั นแม้จะมีการเปรียบเทียบผลผลิตกับตัวชี วัดของแผนปฏิบัติการ แต่การเปรียบเทียบยัง 
ไม่ครอบคลุมทุกตัวชี วัด ท้าให้พัฒนาไม่ตรงจุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการประเมินการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามความคิดเห็นของผู้อ้านวยการโรงเรียน รองผู้อ้านวยการโรงเรียน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการประเมิน (CIPP model) เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน ทั ง 4 ด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เรียงล้าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
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หาน้อย ดังนี  ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
มีรายละเอียดท่ีควรน้ามาอภิปรายผล ดังนี  

1. ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการปฏิบัติในการประเมินสภาพแวดล้อมของแผนปฏิบัติการประจ้าปี
อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาตามหัวข้อประเมินท่ีมีการปฏิบัติมากกว่าข้ออ่ืนๆ คือ 
โรงเรียนมีการศึกษาข้อมูลเ ก่ียวกับปัญหาของโรงเรียนก่อนการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียน   ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยศุภกิจ ไชยเชษฐ์ (2552) ได้ท้าการวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการจัดท้าแผนปฏิบั ติการ
ประจ้าปีของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ระดับสภาพการจัดท้า
แผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนระดับปัญหาการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาสกลนคร 
เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั งนี อาจเป็นเพราะว่า ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้ก้าหนด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาจัดท้าแผนปฏิบัติการตามกรอบทิศทางท่ีก้าหนด ทั งนี เพ่ือให้การบริหารงานและการ
พัฒนางานมีแนวทางท่ีชัดเจนตอบสนองต่อนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จนท้าให้ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามีเป้าหมายและนโยบายในการจัดท้าแผนปฏิบัติการท่ีชั ดเจน 
นโยบายสามารถน้าไปปฏิบัติได้ หลักการและแนวคิดในการจัดท้าแผนมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจ ริง 
วัตถุประสงค์ในการจัดท้าแผนมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉวีวรรณ  สุภาษี (2556) ได้ท้าการวิจัย
เร่ืองการประเมินแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ผลการวิจัย พบว่าผลการประเมินแผนแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทั ง 4 ด้าน ด้านบริบท พบว่า ประเด็นท่ีมีความรู้ความเข้าใจท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ การจัดท้าแผนปฏิบัติการเป็นนโยบายของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด คือ บุคลากรทุกกลุ่มในส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาให้ความส้าคัญกับแผนปฏิบัติการประจ้าปี  

2. ด้านปัจจัยเบื องต้น โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยเบื อง ต้นอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ เมื่อพิจารณาตามหัวข้อประเมินท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุด คือ สถานท่ีของโรงเรียนมีความเหมาะสมในการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ท่ีเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะว่า อาคาร สถานท่ีของโรงเรียนมัธยมส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนรับผิดชอบ โดยระบุไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของ
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาอย่างชัดเจน ตามท่ีส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน , 
2555, หน้า 70) โดยก้าหนดให้กลุ่มนโยบายและแผนรับผิดชอบด้านการวางแผนของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
เป็นเครือข่ายสัมพันธ์เ ช่ือมโยงด้านการวางแผนถึงกันทุกระดับ ซ่ึงท้าให้งานด้านวางแผนของส้านั กงานเขตพื นท่ี
การศึกษามีความคล่องตัว สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ อันส่งผลให้ บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดท้าแผนมีการเตรียมความพร้อมของข้อมูล มีการจัดบุคลากรในการจัดท้า
แผนท่ีมีความเหมาะสมมีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นในการจัดท้าแผน ระยะเวลาในการจัดท้าแผนท่ีมีความ
เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุภาษี (2556) ได้ท้าการวิจัยเร่ืองการประเมินแผนปฏิบั ติการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ด้านปัจจัยเบื อง ต้น 
พบว่า ประเด็นท่ีมีความพอเพียงของทรัพยากรมากท่ีสุด คือ ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ
ในการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การจัดสรรงบประมาณในการจัดท้า
แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสม ส่วนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ งบประมาณของโรงเรียนเพียงพอในการจัดท้า
แผนปฏิบัติการประจ้าปี ทั งนี เพราะส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
โดยคิดจากจ้านวนนักเรียนท้าให้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีจ้านวนนักเรียนน้อยได้รับงบประมาณน้อยไปด้วย 

3. ด้านกระบวนการ โรงเรียนมีการปฏิบัติตามกระบวนการอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
เมื่อพิจารณาตามหัวข้อประเมินท่ีมีการปฏิบัติตามกระบวนการมากกว่าข้ออ่ืน คือ แผนปฏิบัติการประจ้าปีไ ด้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน ท่ีเป็นเช่นนี อาจจะเป็นเพราะว่า ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาได้ยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการวางแผน ตามท่ีส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนด
ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
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พื นฐาน, 2555, หน้า 70) โดยระบุไว้ในกระบวนการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีท่ีไ ด้ก้าหนดขั นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จึงส่งผลสู่การปฏิบัติ โดยแต่งตั งคณะท้างานประกอบด้วยบุคลากรจากทุกกลุ่ม มีการควบคุม
ตรวจสอบ ให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผน มีการติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง รวมทั งน้าแผนท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื นท่ีการศึกษา มาสรุปผลงานและเผยแพร่ผลการด้าเนินงานตามแผนให้
ผู้เก่ียวข้องทราบและข้อประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าผู้อ่ืนๆ คือส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามีการวิเคราะห์ งาน 
โครงการ กิจกรรมเพ่ือจัดอันดับความส้าคัญ ท่ีเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการจัดท้า
แผนปฏิบัติการจะเป็นฝ่ายรับเอางานโครงการท่ีเป็นงานนโยบายเร่งด่วนจากหน่วยเหนือมาบรรจุลงในแผนปฏิ บัติ
การประจ้าปีของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาให้ครอบคลุมหมดเสียก่อน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉวีวรรณ  
สุภาษี (2556) ได้ท้าการวิจัยเร่ืองการประเมินแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส้านักงานเขต
พื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ด้านกระบวนการ พบว่า ประเด็นท่ีมีการปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือ การขออนุมัติ
งาน โครงการ เป็นไปตามขั นตอน ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามีการวิเคราะห์
งาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญ  

4. ด้านผลผลิต โรงเรียนมีผลผลิตอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาตามหัวข้อ
ประเมินท่ีมีผลผลิตมากกว่าข้ออ่ืน คือ แผนปฏิบัติการประจ้าปี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ท่ีเป็นเช่นนี อาจเป็น
เพราะว่า การก้าหนดนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานท่ีก้าหนดให้ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษา ต้องรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาให้ผู้เก่ียวข้อง
ทราบ ซ่ึงส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
กลุ่มนโยบายและแผน ( ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน , 2555, หน้า 119-121) โดยระบุไว้ใน
กระบวนงานประเมินผลการด้าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุภาษี ( 2556) ไ ด้ท้าการวิจัยเร่ืองการประเมินแผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ด้านผลผลิต พบว่า ประเด็นท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ แผนปฏิบัติการประจ้าปีใช้เป็นรายงานผลการด้าเนินงานของส้านักงานเขต
พื นท่ีการศึกษาให้ผู้เก่ียวข้องทราบ ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ แผนปฏิบัติการประจ้าปีใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรในส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดโครงการอบรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีและจัดท้าคู่มือเ ก่ีย วกับ
การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

2. โรงเรียนควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน ตลอดทั งการจัดหาเอกสาร คู่มือไว้ให้บุคลากรภายในโรงเรียนไว้ศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส้าคัญกับการบริหารงบประมาณในการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี เพ่ือให้เกิดความพอเพียง และคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินแผนปฏิบัติการประจ้าปีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดอ่ืนๆ  
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการด้าเนนิการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี ของโรงเรียนแต่ละขนาด 
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ้าปีในโรงเรียนเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอ่ืน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิง ส้ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 

ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ 
ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร จ้านวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่้าเสมอ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อม และความยินดีเข้ารับการทดสอบ
สุขสมรรถนะ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใ ช้ในการ
ทดสอบสุขสมรรถนะ ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป และใช้สถิติในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สุขสมรรถนะด้านส่วนประกอบของร่างกาย พบว่า ระดับปริมาณไขมันในร่างกาย ทั ง
เพศชายและเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 2) สุขสมรรถนะด้านความยืดหยุ่นของร่างกาย พบว่า ระดับความ
อ่อนตัวของร่างกาย เพศชายส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่า และเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 3) สุขสมรรถนะ
ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื อ พบว่า ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบมือข้างขวา เพศชายส่วนมาก 
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบ
มือข้างซ้าย เพศชายส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และ 4) สุขสมรรถนะ
ด้านความอดทนของกล้ามเนื อ พบว่า ระดับความอดทนของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ต้่า และเพศ
หญิงส่วนมาก อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
ค้าส้าคัญ: สุขสมรรถนะ / ภาวะสุขภาพ / ผู้สูงอายุ 

 
Abstract 

This research was a survey research. The purpose was study to the health related physical 
fitness of the elderly in the elderly club, Nakhorn Chum sub district, Muang district, Kamphaeng 
Phet provident. The sample is 100 elderly in the elderly club, Nakhorn Chum sub district, Muang 
district, Kamphaeng Phet provident .The sample, the randomly from elderly regularly attend the 
activities of the elderly club and healthy to health related physical fitness test.The instrument 
used in this research is a record form. Tools and equipment used in health related physical fitness 
test.The analyze data with programmed data .  

The research is based on percentage.  The research found that health related physical 
fitness of the elderly, 1 )  the body composition found that body fat level, most of the males are 
very low and most of the females are very low . 2) The flexibility found the most of the males are 
very low and most of the females are very low .  3 )  The muscular strength found the muscular 
strength of right hand, most of the males are moderately and most of the females are very low. 
And the muscular strength of left hand, most of the males are moderately and most of the females 
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are very low.  Finally, 4 )  Muscular endurance found the most of males are low and most of the 
females are very low. 
Keywords: health related physical fitness / health status / elderly. 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยปี พ.ศ.2559 มีจ้านวนผู้สูงอายุเกิน 60 ปี 

ราว 10 ล้านคน จ้านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจ้านวนผู้สูงอายุไทยจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 
21 และ 24 ของประชากรรวมใน 10 ปี และ 14 ปีข้างหน้า ตามล้าดับ และสังคมไทยจะก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์” ตามนิยามของสหประชาชาติ ในปี พ.ศ.2568 กล่าวคือ ทุกๆ 5 คนท่ีเดินผ่านไป จะมีผู้ท่ีมีอายุเกิน 60 ปี
ขึ นไป 1 คน และ ทุกๆ 100 คนท่ีเดินผ่านไปจะมีผู้ท่ีมีอายุเกิน 65 ปีขึ นไปถึง 14 คน โดยจะเพ่ิมเป็น 20.5 ล้านคน
ในปี 2583 ขณะเดียวกัน สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเช่นกัน อายุเฉล่ียของหญิงไทยอยู่ท่ี 78.4 
ปี ในขณะท่ีชายไทยมีอายุเฉล่ีย 71.6 ปี (ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559, หน้า 1) จากผลส้ารวจของ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 5 ครั งท่ีผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจ้านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ้านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั งประเทศ และเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 9.4 
ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ร้อยละ 14.9 ในปี 2545 2550 2554 2557 ตามล้าดับ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
และในปี 2558 มีประชากรอายุ 60 ปีขึ นไป ร้อยละ 16 ของประชากรทั งหมด (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 
2559, หน้า 7)  

ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า เนื่องจากท้าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเป็นระยะ
เวลานานและได้ส่ังสมประสบการณ์ต่างๆ ทั งในการท้างานและด้าเนินชีวิต ซ่ึงจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ท่ี มี
คุณค่าให้กับบุคคลรุ่นหลังได้ ประเทศไทยได้ให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุ และปฏิบัติตามสมัชชาองค์การสหประชาชาติ
ท่ีให้สิทธิผู้สูงอายุในด้านความเป็นอิสระ การมีส่วนร่วม การดูแลเอาใจใส่ ความพึงพอใจในตนเองและศักด์ิศรี และได้
ก้าหนดให้วันท่ี 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ผู้สูงอายุนั นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทั ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปล่ียนแปลงด้านร่างกายอันเป็นผลมาจากความเส่ือม และความสามารถใน
การท้าหน้าท่ีลดลง ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา เช่น การเปล่ียนแปลงของระบบกล้ามเนื อ และโครงกระดูก ท่ี
มีกล้ามเนื อเห่ียว กระดูกมีความแข็งแรงลดลง บางคนอาจมีหลังโก่งท้าให้การเคล่ือนไหวเช่ืองช้า และการทรงตัวไมดี่ 
การเปล่ียนแปลงของระบบประสาทสัมผัส ความสามารถในการมองเห็น การได้ยินลดลง ท้าให้มีความบกพร่องใน
การติดต่อส่ือสาร การรับรู้กล่ินและรสลดลง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของระบบทางเดินอาหาร ท่ีมีการย่อยและ
การดูดซึมไม่ดีจึงเกิดอาการท้องอืด แน่นท้อง และอาจจะรู้สึกเบ่ืออาหาร ขณะเดียวกันนั นการเปล่ียนแปลงทางด้าน
จิตใจ เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายประกอบกับวัยสูงอายุต้องเผชิญกับเปล่ียนแปลงหน้าท่ีการงาน 
ส่งผลท้าให้รายได้และความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีการสูญเสียคู่สมรสหรือเพ่ือนฝูงท่ีใกล้ชิด จะท้า
ให้รู้สึกท้อแท้ และหมดความหวัง นอกจากนี แล้วยังมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมในผู้สูงอายุ เป็นการเปล่ียนแปลงทั ง
ในครอบครัว และสังคม การเปล่ียนแปลงในครอบครัวนั น ผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง เช่น จากการเป็นหัวหน้า
ครอบครัวกลับเป็นผู้ท่ีต้องได้รับการเลี ยงดูจากบุตรหลาน และจากการเปล่ียนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็นสัง คม
อุตสาหกรรมท้าให้ผู้สูงอายุบางคนต้องเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพ รวมทั งการเกษียณอายุราชการซ่ึงส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดน้อยลง ผลจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ นในผู้สูงอายุทั ง ด้าน
ร่างกาย จิตใจและสังคม 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความสุข ความพึงพอใจ 
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อ่ืน สามารถด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม และด้ารงไว้ซ่ึงการมีคุณค่า
ในตนเอง ส่ิงท่ีเป็นข้อมูลพื นฐานท่ีจะท้าให้ทราบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดี “การมีสุขสรรถนะท่ีดี” คือ สภาวะ
ของร่างกายท่ีดีท่ีท้าให้สามารถปฏิบัติงานและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อย และ
สามารถฟ้ืนฟูคืนสภาพร่างกายในระยะเวลาอันสั น ดังนั นผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีจ้าเป็นต้องมีสุขสมรรถนะท่ีดี เพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ้าวัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมไปทั งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยสุขสมรรถนะได้แบ่งออกเป็นสมรรถภาพในเชิงสุ ขภาพ 
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(health-related physical fitness)  และสมรรถภาพในเชิงกลไกในการเคล่ือนไหว ( motor-physical related 
fitness) (ส้านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2552, หน้า 7-9) ดังนั นการทดสอบสุขสมรรถนะจึงเป็นอีกวิธี
หนึ่งท่ีสามารถใช้ในการประเมินความแข็งแรงของร่างกายในขั นพื นฐานได้ เป็นเสมือนการตรวจสอบสภาวะร่างกาย 
และบอกภาวะท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ ท้าให้เข้าใจถึงการใช้งานของกล้ามเนื อและข้อต่อต่างๆ เข้าใจ
ภาวะความเส่ือมของกล้ามเนื อ และเข้าใจสภาวะการท้างานของหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี แล้วยังสามารถพยากรณ์
ความสามารถในการท้ากิจวัตรประจ้าวัน และความเส่ียงต่อการมีภาวะพ่ึงพิงผู้อ่ืนอีกด้วย เมื่อผู้สูงอายุเข้าใจสภาวะ
ร่างกายแล้ว ดังนั นสามารถท่ีการดูแลตนเอง รวมไปถึงการค้นหารูปแบบการออกก้าลังกาย และกิจกรรมในการ
ส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนาผู้สูงอายุได้เหมาะสม 

คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความส้าคัญในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาวะร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  จึง
ท้าการศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจสุขสมรรถนะของตนเอง สามารถน้าความรู้มาปรับใช้ในการด้ารงชีวิต ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น้าไป
พัฒนาผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพและไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร  

 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร จ้านวนทั งหมด 184 คน 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนครชุม, 2559) 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
จ้านวน 100 คน  
 ตัวแปรต้น 
 เพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตสูง และการทดสอบสมรรถนะสุขภาพ 
รวม 4 รายการคือ ส่วนประกอบของร่างกาย ความยึดหยุ่นของร่างกาย ความอดทนของกล้ามเนื อ และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื อ 
 ตัวแปรตาม 
 สุขสมรรถนะผู้สูงอายุ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง อัตราการเต้นของหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง และการทดสอบสมรรถนะสุขภาพ รวม 4 รายการ 
คือ ส่วนประกอบของร่างกาย ความยึดหยุ่นของร่างกาย 
ความอดทนของกล้ามเนื อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื อ  
 

สุขสมรรถนะผู้สูงอายุ 
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ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด

ก้าแพงเพชร ไม่มีโรคประจ้าตัวท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการทดสอบสุขสมรรถนะ เช่น โรคหัวใจ โรคไต และโรค
ทางเดินหายใจท่ีร้ายแรง เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่้าเสมอ มีความพร้อมและเต็มใจเข้ารับ
การทดสอบสุขสมรรถนะ จ้านวนทั งหมด 184 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนครชุม , 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด

ก้าแพงเพชร สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว มีความยินดีในการเข้าร่วมรับการ
ทดสอบสุขสมรรถนะ มีสุขภาพดี และพร้อมท่ีรับการทดสอบสุขสมรรถนะ ซ่ึงประเมินจากการถามประวัติสุขภา พ
ท่ัวไป โดยมีผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดสอบสุขสมรรถนะในการศึกษาครั งนี  จ้านวน 100 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ท่ีคณะผู้วิจัยได้ปรับมาจาก การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด
ก้าแพงเพชร โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี   

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ และอายุ  
ส่วนท่ี 2 แบบบันทึกข้อมูล (ปรับมาจากกรุณา นนทรักส์, 2552, หน้า 113) 
- แบบบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพ (health status) ได้แก่ น ้าหนักตัว (body weight) ความ

ดันโลหิต (blood pressure) อัตราเต้นของชีพจร (pulse rates) และค่าดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI)  
- แบบบันทึกข้อมูลสุขสมรรถนะ (health related physical fitness) ได้แก่ ส่วนประกอบ

ของร่างกาย (body composition) ความยึดหยุ่นของร่างกาย (flexibility) ความอดทนของกล้ามเนื อ (muscular 
endurance) และความแข็งแรงของกล้ามเนื อ (muscular strength) 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบสุขสมรรถนะ ได้แก่ 
1) เคร่ืองวัดองค์ประกอบของร่างกาย (body composition analyzer)  
2) เคร่ืองวัดความดันโลหิตสูงอัตโนมัติ  
3) เคร่ืองวัดแรงบีบมือ (handgrip dynamometer) 
4) เคร่ืองมือวัดการนั่งเหยียดขาก้มแตะ (sit and reach box)   
5) เคร่ืองวัดส่วนสูง 
6) เก้าอี มีพนักพิง (สูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร) 
7) นาฬิกาจับเวลา   
8) สายวัดรอบเอว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยการท่ีคณะผู้วิจัยนัดผู้สูงอายุของหมู่บ้านสว่างอารมณ์ 40 คน หมู่บ้านโนนม่วง และหมู่บ้านคลอง

แม่ลายเหนือ จ้านวนหมู่บ้านละ 30 คน พร้อมแบบบันทึกข้อมูลสุขมรรถนะ จากนั นผู้วิจัยด้าเนินการทดสอบสุข
สมรรถนะ โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ และบันทึกข้อมูลดังนี  

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุได้แก่  
1) เพศ มีหน่วยเป็น เพศชาย หรือเพศหญิง 
2) อายุ มีหน่วยเป็น ปี 

2. ข้อมูลภาวะสุขภาพ ได้แก่  
1) น ้าหนักตัว มีหน่วยเป็น กิโลกรัม 
2) ความดันโลหิต มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท 
3) อัตราเต้นของชีพจร มีหน่วยเป็น ครั ง/นาที 
4) ค่าดัชนีมวลกาย มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร 
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3. ข้อมูลสุขมรรถนะ วัดได้จาก 
1) ส่วนประกอบของร่างกาย ปริมาณไขมันร่างกาย มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์ 
2) ความยืดหยุ่นของร่างกาย มีหน่วยเป็น เซนติเมตร 
3) ความอดทนของกล้ามเนื อ มีหน่วยเป็น ครั ง/30 วินาที 
4) ความแข็งแรงของกล้ามเนื อ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบสุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 

โดยคณะผู้วิจัยน้าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศและอายุ  
2. ข้อมูลภาวะสุขภาพได้แก่ ความดันโลหิต อัตราเต้นของชีพจร และค่าดัชนีมวลกาย  
3. ข้อมูลสุขสมรรถนะ ได้แก่ ส่วนประกอบของร่างกาย ความยึดหยุ่นของร่างกาย ความอดทนของ

กล้ามเนื อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื อ  
4. ใช้เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสุขสมรรถนะ ดังนี เกณฑ์ค่ามาตรฐานปริมาณไขมันร่างกาย เกณฑ์

ค่ามาตรฐานแรงบีบมือ เกณฑ์ค่ามาตรฐานความอ่อนตัว เกณฑ์ค่ามาตรฐานลุก-นั่ง เกณฑ์ค่ามาตรฐานชีพจรขณะพัก 
Resting Heart Rate (rhr) เกณฑ์ค่ามาตรฐานดัชนีมวลกายและเกณฑ์ค่ามาตรฐานความดันโลหิตจัดแบ่งตามความ
รุนแรงในผู้ใหญ่ท่ีมีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป และน้ามาจ้าแนกตามเกณฑ์ แล้วหาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุในต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร คณะผู้วิจัยน้าข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์ คือ น้าข้อมูลมาจ้าแนกตามเกณฑ์ แล้วหาค่าจ้านวนร้อยละของแต่ละระดับท่ีไ ด้จัดไว้ โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอในรูปของตาราง ดังนี  

ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามกลุ่มเพศ 
เพศ ร้อยละ 
ชาย 30 
หญิง 70 
รวม 100 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมการทดสอบสุขสมรรถนะครั งนี  ทั งหมด 100 คน ส่วนมากเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 70.00) 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามกลุ่มช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
60 – 69 ปี 76.70 62.90 
70 – 79 ปี 10.00 27.10 
80 ปี ขึ นไป 13.30 10.00 

รวม 100 100 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ช่วงอายุ เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 76.70) อายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี และเพศหญิง
ส่วนมาก (ร้อยละ 62.90) อายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี 
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ข้อมูลภาวะสุขภาพ 
 

ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานความดันโลหิต Systolic จัดแบ่งตามความรุนแรงใน
ผู้ใหญ่ท่ีมีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป 

ระดับ เพศ 
ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 

ปกติเหมาะสม 20.30 27.10 
ปกติ 16.70 25.70 

ปกติค่อนไปทางสูง 25.60 25.70 
สูงเล็กน้อย 34.10 14.30 
สูงปานกลาง 3.30 5.70 

สูงมาก 0.00 1.50 
รวม 100 100 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความดันโลหิต Systolic เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 34.10) อยู่ในเกณฑ์สูงเล็กน้อย 
และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 27.10) อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานความดันโลหิต Diastolic จัดแบ่งตามความรุนแรงใน
ผู้ใหญ่ท่ีมีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ปกติเหมาะสม  26.70 42.90 

ปกติ 3.30 22.90 
ปกติค่อนไปทางสูง 36.70 20.00 

สูงเล็กน้อย  30.00 14.20 
สูงปานกลาง 3.30 0.00 

สูงมาก 0.00 0.00 
รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ระดับความดันโลหิต Diastolic เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 36.70) อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ค่อนข้างไปทางสูง และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมาะสม  
 
ตารางท่ี 5 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานชีพจรขณะพัก Resting Heart Rate (rhr) (ครั ง/30 
วินาที) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดี 3.30 4.30 

สูงกว่าปกติ 10.00 17.10 
ปกติ 10.00 11.50 

ต้่ากว่าปกติ 26.70 35.70 
ต้่ามาก 50.00 31.40 
รวม 100 100 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดับอัตราเต้นชีพจร เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 50.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และ
เพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 35.70) อยู่ในเกณฑ์ต้่ากว่าปกติ 
 
ตารางท่ี 6 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานดัชนีมวลกาย (BMI) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
น ้าหนักน้อยกว่าปกติ 3.30 5.70 

ปกติ 76.70 67.20 
น ้าหนักมากกว่าปกติ 20.00 21.40 

น ้าหนักมากกว่าปกติมาก 0.00 5.70 
รวม 100 100 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ระดับค่าดัชนีมวลกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 76.70) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเพศ
หญิงส่วนมาก (ร้อยละ 67.20) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
ข้อมูลสุขสมรรถนะ 
 

ตารางท่ี 7 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานปริมาณไขมันร่างกาย (%) 

ระดับ เพศ 
ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 

ดีมาก 0.00 12.80 
ดี 30.00 32.90 
ต้่า 23.30 20.00 

ต้่ามาก 46.70 34.30 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดับปริมาณไขมันในร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 46.70) อยู่ในเกณฑ์ต้่า
มาก และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 34.30) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
 
ตารางท่ี 8 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานความอ่อนตัว (เซนติเมตร) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 13.30 2.90 

ดี 10.00 10.00 
ปานกลาง 26.70 38.50 

ต้่า 30.00 5.70 
ต้่ามาก 20.00 42.90 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ระดับความอ่อนตัวของร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 30.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่า 
และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
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ตารางท่ี 9 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานแรงบีบมือ (กิโลกรัม) ของแรงบีบมือข้างขวา 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 0.00 4.30 

ดี 6.70 20.00 
ปานกลาง 53.30 28.60 

ต้่า 10.00 17.10 
ต้่ามาก 30.00 30.00 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบมือข้างขวา เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 
53.30) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 30.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
 
ตารางท่ี 10 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานแรงบีบมือ (กิโลกรัม) ของแรงบีบมือข้างซ้าย  

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 0.00 8.60 

ดี 3.30 5.70 
ปานกลาง 46.70 31.40 

ต้่า 30.00 11.40 
ต้่ามาก 20.00 42.90 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื อของแรงบีบมือข้างซ้าย เพศชายส่วนมาก (ร้อย
ละ 46.70) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก (ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
 
ตารางท่ี 11 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ้าแนกตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานลุก-นั่ง (ครั ง /30 วินาที ) 

ระดับ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ดีมาก 3.40 0.00 

ดี 0.00 1.30 
ปานกลาง 13.30 2.90 

ต้่า 0.00 2.90 
ต้่ามาก 83.30 92.90 
รวม 100 100 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า ระดับความอดทนของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 83.30) อยู่ในเกณฑ์ต้่า 
และเพศหญิงส่วนมาก(ร้อยละ 92.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั งนี  มีประเด็นท่ีน้ามาอภิปราย ดังนี  
สุขสมรรถนะด้านส่วนประกอบของร่างกาย 
พบว่าส่วนประกอบของร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 50.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และเพศหญิง

ส่วนมาก (ร้อยละ 39.50) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามากเช่นกัน ทั งนี อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีระบบการเผาผลาญพลังงานใน
ร่างกาย (metabolism) ท่ีเส่ือมสภาพตามวัย และอายุ ประกอบกับสภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจ คือ การท่ี
ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว มีการติดต่อกับสังคมน้อยลงและล้าบากมากขึ น อาจจะเป็นอุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลหรือ
ข่าวสารต่างๆ เป็นเหตุในการละเลยเ ร่ืองอาหารการกิน เช่น โดยส่วนใหญ่แล้วในตัวของผู้สูงอายุเองจะชอบ
รับประทานเนื อสัตว์ท่ีมีลักษณะอ่อนนุ่ม เคี ยวง่าย ซ่ึงเนื อสัตว์ท่ีมีลักษณะอ่อนนุ่มนั น จะมีส่วนประกอบของไขมัน
สัตว์เป็นส่วนใหญ่อีกด้วย ท้าให้มีการสะสมในไว้ร่างกาย รวมไปถึงผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการออกก้าลังกายท่ีน้อยอาจ
เนื่องมาจากผู้สูงอายุมีความคิดว่าการท้างานบ้าน และงานสวนหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ้าวันนั น ถือว่าเป็น
การออกก้าลังกายไปในตัวอยู่แล้ว เป็นผลให้ผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ออกก้าลังกาย และขาดความกระฉับกระเฉง จึงเป็น
อีกหนึ่งสาเหตุในใช้การปริมาณพลังงานในร่างกายได้ไม่มาก ซ่ึงสอดคล้องกับมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล (2542, หน้า 
58) กล่าวไว้ว่า ความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุน้อยลง เนื่องมาจากระดับของการใช้พลังงานหรือการท้างาน
ลดลง ถ้าผู้สูงได้รับพลังงานมากเกินไปทั งคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ท้าให้มีน ้าหนักเกินได้ และยังสอดคล้องกับสิติมา 
จิตตินันทน์ และสุปราณี แจ้งบ้ารุง (2559, หน้า 84) กล่าวไว้ว่า ความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูง อายุ 
โดยท่ัวไปความต้องการของพลังงานจะลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ น ทั งนี เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนของร่างกาย 
ส่วนท่ีเป็นกล้ามเนื อลดลงขณะท่ีเนื อเย่ือไขมันเพ่ิมขึ น จึงท้าให้อัตราการเผาผลาญพลังงานพื นฐานของร่าง กาย 
(Basal Metabolic Rate: BMR) ลดลง นอกจากนี มีผู้สูงอายุจ้านวนมากท่ีลดความกระฉับกระเฉงลงเมื่ออายุมากขึ น 
ดังนั น ความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุจึงน้อยลงกว่าวัยผู้ใหญ่  

สุขสมรรถนะด้านความยืดหยุ่นของร่างกาย  
พบว่า ความยึดหยุ่นของร่างกาย เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 30.00) อยู่ในเกณฑ์ต้่า และเพศหญิงส่วนมาก 

(ร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก ทั งนี อาจเนื่องมาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุท่ีมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื อ 
ปวดหลัง ปวดเอว และปวดข้อต่อต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการเคล่ือนไหว และการยืดเหยียดกล้ามเนื อลดลง
ตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับเกศินี แซ่เลา และวิชิต คนึงสุขเกษม (2555, หน้า 101) ท่ีได้ท้าการศึกษาผลของการ
ออกก้าลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดินท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง พบว่า ตามปกติผู้สูงอายุ จะมี
ความยืดหยุ่นของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้่าอยู่แล้ว และมีการเส่ือมถอยตามวัยอีกด้วย นอกจากนี ยังมีสาเหตุมากจาก
การใช้งานของกล้ามเนื อ และข้อต่อต่างๆ ท่ีน้อยลงอีกด้วย สอดคล้องกับประเสริฐ อัสสันตชัย (2554 , หน้า 84) 
กล่าวไว้ว่า เมื่อข้อต่อไม่มีการเคล่ือนไหวช่วงระยะเวลาหนึ่ง เย่ือบุภายในข้อจะหนาตัวและมีเลือดค่ัง เนื อเย่ือภายใน
ข้อจะมีไขมันและพังผืดเพ่ิมจ้านวนขึ น ปริมาณน ้าและสารในกระดูกอ่อน (glycosaminoglycan) ลดปริมาณลง ท้า
ให้สูญเสียความยืดหยุ่น  

สุขสมรรถนะด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื อ  
พบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมาก (มือขวาร้อยละ 53.30 และมือซ้ายร้อยละ 46.70) อยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง และเพศหญิงส่วนมาก (มือขวาร้อยละ 30.00 และมือซ้ายร้อยละ 42.90) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก 
ทั งนี อาจเนื่องมาจากสถานะสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เช่น บทบาทหน้าท่ี ผู้สูงอายุจะ
กลับมาเป็นผู้พ่ึงอาศัย เป็นวัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางสังคมลดลง หมดภาระหน้าท่ีการงาน หรือหมดภาระหน้าท่ี
รับผิดชอบ ท้าให้ผู้สูงอายุได้ท้างานลดลง เป็นผลให้มีการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีน้อย และการใช้เคร่ืองมืออ้านวย
ความสะดวกสบาย หรืออุปกรณ์ทุ่นแรง เป็นผลให้ผู้สูงอายุมีการออกแรงหรือการใช้แรงกล้ามเนื อท่ีลดลง จึงมีการ
ท้างานหรือออกแรงท่ีลดน้อยลง นอกจากนี เกิดจากสภาพร่างกายของตัวผู้สูงอายุเองท่ีมีการเปล่ียนแปลง และเกิด
กระบวนการเส่ือมของระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิ โครงสร้างกระดูก กล้ามเนื อ ระบบประสาทส่ังการ และระบบ
หายใจ และเมื่อผู้สูงอายุอายุมากขึ นเซลล์และอวัยวะในร่างกายจะท้างานได้น้อยลงอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ
พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ และคณะ (2558) ได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื อมือในผู้สูงอายุสาม
ช่วงอายุคือ 50-59 ปี 60-69 ปี และมากกว่า 70 ปี พบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื อลดลง อาจเก่ียวข้องกับการท่ี
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มวลกล้ามเนื อลดลง ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างกล้ามเนื อลดลง มีการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของใย
กล้ามเนื อ คุณสมบัติเชิงกลของเอ็นกล้ามเนื อ การท้างานเพ่ิมขึ นของสัญญาณประสาทท่ียับยั งการหดตัวของ
กล้ามเนื อ และการเปล่ียนแปลงของแรงตึงท่ีเฉพาะเจาะจงกับเส้นใยกล้ามเนื อรวมถึงการออกแรงสูงสุดในผู้สูงอายุ 
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นธรรมดาท่ี ความแข็งแรง และสมรรถภาพร่างกายจะลดลง เนื่องมาจากการเกิดกระบวนการ
เส่ือมของระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิเช่น โครงสร้างกระดูก กล้ามเนื อ ระบบประสาทส่ังการ และระบบหายใจ เป็นต้น 
เมื่ออายุมากขึ นเซลล์และอวัยวะในร่างกาย จะท้างานได้น้อยลง ซ่ึงจะมีผลต่อการด้าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

สุขสมรรถนะด้านความอดทนของกล้ามเนื อ  
พบว่าความอดทนของกล้ามเนื อ เพศชายส่วนมาก (ร้อยละ 83.30) อยู่ในเกณฑ์ต้่ามาก และเพศหญิง

ส่วนมาก (ร้อยละ 92.90) อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและต้่ามาก ทั งนี อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีการใช้แรงท่ีน้อย จึงท้า
ให้มวลกล้ามเนื อลดลง ขณะเดียวกันมีการเพ่ิมขึ นของไขมัน จากการรับประทานอาหารท่ีส่วนประกอบของไขมันสูง  
จะน้ามาซ่ึงปัญหาสุขภาพ ได้แก่ การเคล่ือนไหวได้ช้าลง และการบังคับกล้ามเนื อท้าได้ล้าบากมากขึ น ซ่ึงสอดคล้อง
กับเสนอ อินทรสุขศรี (2545, หน้า 48) กล่าวไว้ว่า กล้ามเนื อในผู้สูงอายุ จะมีเซลล์กล้ามเนื อในแต่ละมัดลดน้อยลงไป 
จากความเส่ือมและจะมีเย่ือพังพืดเกิดขึ นมาแทน กล้ามเนื อแต่ละมัดจึงหดเห่ียวลงไป ท้าให้การออกแรงจะเหน็ ด
เหนื่อยเมื่อยเร็ว การเดินการเปล่ียนอิริยาบถเช่ืองช้าและเคล่ือนไหวได้ล้าบาก และยังสอดคล้องกับวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 
(2558) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุจะมีภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื อ เกิดจากการไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื อ การเปล่ียนแปลง
ระดับเซลล์ท่ีเกิดขึ นตามวัย การเกิดเซลล์ตาย รวมถึงพันธุกรรม ปัจจัยเส่ียงของการท้าให้เกิดภาวะสูญเสียม วล
กล้ามเนื อ คือ การมีกิจกรรมทางกายท่ีลดลง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
ให้โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จัดกิจกรรมและรูปแบบการ

ออกก้าลังกายต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั งพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์
ท่ีดี เพ่ือท่ีจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีสุขสมรรถนะลดลงในผู้สูงอายุ 
2. ควรศึกษารูปแบบการออกก้าลังกายท่ีท้าให้สุขสมรรถนะของผู้สูงอายุดีขึ น 
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ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั นปีท่ี 1 

The Instructional Guidance Activities Package to Develop Self-esteem of the 
First Year Students at Chaopraya University 

 
ฐิราวัลย์ เส็งพานิช1 

Thirawan Sangpanit1 
 

1อาจารย์ประจ้าส้านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาผลของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาการ

เห็นคุณค่าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใ ช้
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย
ได้มาจากแบบสอบถามชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวและแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
จ้านวน 20 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไ ด้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าทีแบบ Paired Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว นักศึกษา
ชั นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีพัฒนาการเห็นคุณค่าตนเองสูงขึ น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ค้าส้าคัญ: การเห็นคุณค่าในตนเอง / การแนะแนว / ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
 

Abstract 
The objectives of this research were twofold: First, to study the result of an instructional 

guidance activities package for developing the self-esteem of the first year students at Chaopraya 
University; and Finally, to examine the satisfaction of studens toward the use of an instructional 
guidance activities package for developing the self-esteem of the first year students at Chaopraya 
University. Data received from 20 students, both sets of an instructional guidance activities package 
and satisfaction questionnaires, were employed. Also, the following statistics were applied: 
frequency, percentage, means, standard deviation, and paired sample t -test. Research results 
revealed that 1) After finishing an instructional guidance activities package, first year students had 
developed the self-esteem increasingly at the .01 level of significance; and 2) Students had the 
satisfaction toward the instructional guidance activities package for developing the self-esteem at 
the highest level. 
Keywords: self- esteem / guidance / instructional guidance activities package for developing self 
esteem.  
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2541 โดยความมุ่งมั่น ปรารถนา
ท่ีจะให้โอกาสแก่เยาวชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้ความส้าคัญต่อการดูแลนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจึงได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อยู่ในช่วงต่อ ทั งในด้านการศึกษาเล่าเรียน การคบเพ่ือน การด้าเนินชีวิต
ภายในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือนในหอพัก ประสบการณ์ชีวิต  และพื นฐานทางเศรษฐกิจของ
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ครอบครัว ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานท้าช่วงท่ีใกล้จะส้าเร็จการศึกษา จากการเผชิญกับส่ิงต่างๆ ดังกล่าว 
อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเล่าเรียนภายในมหาวิทยาลัย  

หน่วยงานศึกษาท่ัวไป จึงได้ตระหนักถึงความจ้าเป็นท่ีจะด้าเนินการพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจในด้าน
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ น เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจปัญหา เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม เพ่ือน้าไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อม และมีคุณภาพอย่าง
แท้จริง จึงได้สร้างชุดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าตนเอง ซ่ึงนักศึกษาจะรู้สึกรักตนเอง รู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่า และสามารถรักและเห็นคุณค่าของผู้อ่ืนได้ ก็ต่อเมื่อรับรู้ว่าตนเองมีเอกลักษณ์ด้านความส้าเร็จในชีวิต บุคคล
ต้องเห็นคุณค่าของตนเอง จึงจะท้าให้เกิดความสอดคล้องในตนเอง  

ดังนั น การวิจัยในครั งนี  ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าของตนเอง
ของนักศึกษา เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขและพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิง ขึ น และช่วยให้นักศึกษามีการตระหนักรู้และเห็น คุณค่า
ตนเอง เข้าใจปัญหา เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม เพ่ือน้าไปสู่การ
เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อม และมีคุณภาพอย่างแท้จริง และให้งานวิจัยครั งนี สามารถน้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้อีกต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั งนี ได้ตั งความมุ่งหมายไว้ดังนี  
1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาการเห็นคุณค่าตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั นปีท่ี 1 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่า

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั นปีท่ี 1   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  ได้แก่นักศึกษาชั นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ้านวน 353 คน เป็นชาย 112 คน และเป็นหญิง 241 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  เ ป็นนักศึกษาชั นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2554 จ้านวน 20 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
- ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
- ตัวแปรตาม ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา  

 
สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวมีคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเองเพ่ิมสูงขึ น 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั นตอน ดังนี   
1. การก้าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
3. การด้าเนินการทดลอง  
4. การเก็บรวบรวมข้อมล  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาชั นปีท่ี 1  มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา  
2. ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา  
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนากา รเห็น

คุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ มีขั นตอนดังนี  
1. ตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื อหา (content validity) ผู้วิจัยน้าแบบทดสอบการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง ท่ีสร้าง ขึ นไปให้ผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื อหา ใ ห้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการและ
ตรวจสอบภาษาจากนั นน้าแบบทดสอบมาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามค้าแนะน้าของผู้เช่ียวชาญ 

2. น้าแบบทดสอบท่ีได้แก้ไขให้มีความเท่ียงตรงตามเนื อหาให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้วน้าไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาชั นปีท่ี 1 ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง (try out) 

3. น้าแบบทดสอบท่ีไ ด้จากข้อ 2 มาท้าการหาค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ เพ่ือหาความยากง่ายราย ข้อ 
เลือกเฉพาะข้อท่ีมีค่ายากง่าย 0.2 – 0.8 มาท้าการวิเคราะห์ต่อไป โดยให้น้าคะแนนมาเรียงจากสูงสุดไปต้่าสุด ใช้
เทคนิค 25 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนสูงสุดและต้่าสุดมาวิเคราะห์ โดยใช้ t-test 

4. น้าแบบสอบถามท่ีได้คัดเลือกใหม่แล้ว ไปหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder- 
Richardson) หรือ KR – 20 มีความเท่ียงเท่ากับ 0.74 

5. น้าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณท่ีได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้ในการ วิจัย
ต่อไป 

ตารางแสดงขั นตอนการได้มาซ่ึงเคร่ืองมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นตอนท่ี 1 วางแผนการท้างาน 

ขั นตอนท่ี 2 ศึกษาต้ารา เอกสารงานวิจัย 

ขั นตอนท่ี 3 ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

ขั นตอนท่ี 4 คัดเลือกข้อมูลท่ีใช้อ้างอิง 

ขั นตอนท่ี 5 ด้าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 

ขั นตอนท่ี 7 ปรับปรุงเคร่ืองมือ 

ขั นตอนท่ี 6 เสนอผู้เช่ียวชาญ 

ขั นตอนท่ี 10 จัดท้าแบบทดสอบ และชุดกิจกรรมแนะแนวพร้อมน้าไปใช้จริง 

ขั นตอนท่ี 9 พิจารณาผลการทดลองใช้เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือส้าหรับวัดตัวแปร 
(แบบพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง) 

ขั นตอนท่ี 8 ทดลองใช้เบื องต้น ตรวจสอบคุณภาพ 

เคร่ืองมือส้าหรับการทดลอง 
(ชุดกิจกรรมแนะแนว ) 
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แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั งนี ด้าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์ 2540, หน้า 60) ดังแสดงในตาราง 
 

การออกแบบการวิจัย 
สอบก ่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1   X T2  

ความหมายสัญลักษณ์ 
T1  แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง (pre-test) 
X   แทน   การใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง  
T2  แทน   การทดสอบหลังการทดลอง (pro-test) 

การด้าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยด้าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design ซ่ึงมี 3 ระยะ

ดังนี  
1. ระยะก่อนการทดลอง 

ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท้าแบบทดสอบวัดความสามารถการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 
2. ระยะด้าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยด้าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 จ้านวน 6 ครั ง ครั งละ 1ช่ัวโมง 30 นาทีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ 
วันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 9.00 – 10.30 น. การทดลองเร่ิมตั งแต่วันจันทร์ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 
สิ นสุดวันศุกร์ท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2554  

3. ระยะหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยด้าเนินการทดสอบหลังการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีนักศึกษาท้า

ก่อนการทดลองและเก็บไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา

ชั นปีท่ี 1 
2. ศึกษาคะแนนการวิเคราะห์ท่ีได้จากการท้าแบบทดสอบก่อนและหลังได้รับการใช้ชุดการสอนกิจกรรม

แนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 
3. ศึกษาคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว

เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื นฐานท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพ 

1) ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2) T-Test ทดสอบเพ่ือทดลองความแตกต่างของผลการสอน 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการ

เห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 
2540, หน้า 248) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั งนี  เป็นการศึกษาผลการเห็นคุณค่าในตนเองของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยทดลองกับ
นักศึกษาชั นปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาพื นฐานท่ัวไป 

ในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี  
1. เปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ศึกษาคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว

เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
ชุดการสอนกิจกรรม การเห็นคุณค่าในตนเอง N Mean t p 
 คะแนนทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรม 
 คะแนนทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม 

20 
20 

45.80 
81.60 

 
26.53 

 
.000** 

จากตารางท่ี 1 ปรากฏว่า ภายหลังการทดลอง นักศึกษามีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า ก่อน
ทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า นักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ น หลัง เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 

 

 
ภาพท่ี 1 นักศึกษาระหว่างท้ากิจกรรม 
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ภาพท่ี 2 การน้าเสนอผลจากการจัดกิจกรรม 

 
 

 
ภาพท่ี 3 ผลงานจากการจัดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 2  คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเ พ่ือ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาชั นปีท่ี 1  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศ ึกษา 
ที่มีต ่อการสอนก ิจกรรมแนะแนว �̅� S.D แปลผลระดับความพึงพอใจ 

1. ปฐมนิเทศ(สร้างความสัมพันธ์) 4.17 0.69 มาก 
2. กิจกรรมที่ 1 แชร์ประสบการณ์ ปรับความคิด ความเข้าใจ ความเชื่อ ความจริง 

ถูก ผิด ให้ตรงกัน 
4.32 0.56 มาก 

3. กิจกรรมที่ 3การเข้าใจผู้อื่นและการรับผิดชอบต่อสังคม 4.42 0.46 มาก 
4. กิจกรรมที่ 4 การควบคุมอารมณ์ 4.59 0.41 มากที่สุด 
5. กิจกรรมที่ 5 เราคือคนส้าคัญ 4.56 0.38 มากที่สุด 
6. ปัจฉิมนิเทศ 4.42 0.58 มาก 

รวมทุกก ิจกรรม (6 ก ิจกรรม) 4.43 0.50 มาก  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อชุด

การสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 จ้าแนกรายกิจกรรมและทั งชุด 
พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อกิจกรรมของชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนากา รเห็น
คุณค่าในตนเองของนักศึกษารวมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ในรายกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาชั นปีท่ี 1 ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ชุด
กิจกรรมท่ี 4 การควบคุมอารมณ์ และชุดกิจกรรมท่ี 5 เราคือคนส้าคัญ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คือ ชุดกิจกรรมท่ี 1 การสร้างความสัมพันธ์ ชุดกิจกรรมท่ี 2 แชร์ประสบการณ์ ปรับความคิด ความ
เข้าใจ ความเช่ือ ความจริง ถูก ผิด ให้ตรงกัน ชุดกิจกรรมท่ี 3 การเข้าใจผู้อ่ืนและการรับผิดชอบต่อสังคม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พบว่า 
1. นักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หลังจากเข้าร่วม

กิจกรรมการแนะแนว เนื่องจากการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวในครั งนี  มีจุดมุ่งหมายส้าคัญเพ่ือท่ีจะพัฒนานักศึกษาให้มี
การเห็นคุณค่าในตนเอง (self esteem) เป็นการยอมรับและเคารพตนเองและผู้อ่ืน รับรู้ศักยภาพของตนเอง เช่ือมั่น
ในตนเองและสามารถจัดการกับความทักทายได้ 

นอกจากนี ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวผู้ศึกษาสังเกตว่า นักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมีความสนใจ
และให้ความร่วมมือในการอย่างสม่้าเสมอ มาตรงต่อเวลา ตั งใจและบอกถึงปัญหาและแสดงความคิดเห็น รับฟัง
ความคิดเห็น เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากขึ น รับผิดชอบต่อตนเองรวมทั งยอมรับความเป็นจริงพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง
ตนเองเป็นอย่างดี ท้าให้นักศึกษามีเป้าหมายและมองเห็นวิธีในการปฏิบัติตนได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนว สามารถช่วยให้ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคลให้เปล่ียนแปลตนเองในการด้าเนิน
ชีวิตให้เหมาะสมได้โดยการให้ทางเลือกในการปรับปรุงตนเองให้มคุีณภาพชีวิตท่ีดีขึ น โดยให้ซ่ือสัตย์ต่อความต้องการ 
ความคิด การรับรู้ตนเอง ซ่ึงผู้น้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่มสามารถทักทายและประเมินสมาชิกในกลุ่มท่ีมีพฤติกร รม
แตกต่างและวางแผนส้าหรับการเปล่ียนแปลง โดยตัวของนักศึกษาเอง 

2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค้าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคะแนนเฉล่ียการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลังเข้าร่วมโปรแกรม ซ่ึง
ผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั งไว้ แสดงว่าชุดกิจกรรมการแนะแนว มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับปิยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ (2549) เสาวภา เหมือนชู (2550) และสุดารัตน์ รักษาเคน (2550) ท่ี
พบว่า หลังการทดลองมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ น ซ่ึงช่วยให้เกิดความรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากขึ น ท้า
ให้มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองอีกทั งมีเป้าหมายระยะสั น และระยะยาว และมีก้าลังใจในการ
เผชิญกับอุปสรรคปัญหาท่ีจะเกิดขึ นด้วยความเข้มแข็งและเข้าใจ จากการสังเกตของผู้วิจัย นักศึกษาท่ีผ่านการเข้า
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ร่วมชุดกิจกรรมแนะแนวมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ปรับตัวได้รวมทั งมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีขึ น ตั งใจเรียน มี
ความมุ่มั่นเพ่ือให้ประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง เหมาะท่ีจะน้าไปใช้กับกลุ่มท่ีมีอายุตั งแต่

วัยรุ่นขึ นไป เนื่องจากมีวุฒิภาวะท่ีสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างมีความรับผิดชอบและตรงตามความเป็นจริง  
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. จากผลการศึกษาครั งนี ท้าให้นักศึกษาเกิดความสามารถในการเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงเป็นผลดีต่อ

นักศึกษา จึงสมควรท้าการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี กับนักศึกษาในระดับชั นอ่ืนๆ 
2. จากการศึกษาครั งนี พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการการเห็นคุณค่าในตนเอง จากชุดกิจกรรมจึง 

ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีหลากหลายเ พ่ือ
น้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
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ออกแบบส่ือมัลติมีเดียเรื่องการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 
Multimedia Design about Women's Protection from Sexual Threats 
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1,2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก้าแพงเพชร 
3,4 อาจารย์โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก้าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยการออกแบบส่ือมัลติมีเ ดียส่ือมัลติมีเดีย เร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ มี
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคาม
ทางเพศ 2) เพ่ือออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัย
โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือการออกแบบส่ือมัลติมีเ ดีย พบว่า ภัยคุกคามทางเพศนั นมี 3 
ประเภท คือ ภัยคุกคามจากการถูกล่วงละเมิดทางวาจา ภัยคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระท้าท่ีไม่ถูก
เนื อต้องตัว และภัยคุกคามทางเพศจากการละเมิดทางเพศท่ีเป็นการกระท้าอย่างชัดแจ้ง ซ่ึง ภัยคุกคามทางเพศของ
ผู้หญิงนั นมีอยู่มากมายหลายอย่างทั งกลางวันและกลางคืน และในสังคมปัจจุบันคนท่ีก่ออาชญากรรมส่วนใหญ่ คือ 
ผู้ชาย ส่ือมัลติมีเ ดียเ ร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ ผู้วิจัยใ ช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม 
กลุ่มเป้าหมายจ้านวน 100 คน พบว่า การถูกล่วงละเมิดทางวาจาเป็นส่ิงท่ีผู้ท้าแบบสอบถามพบเจอมากท่ีสุดจึงมี
ความต้องการให้ส่ือมัลติมีเดียเป็นเร่ืองป้องกันตัวเก่ียวกับการถูกล่วงละเมิดทางวาจาเพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกับการรับมือ
ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม น้าเสนอแบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย มีเนื อหาท่ีชัดเจน 
ค้าส้าคัญ: ส่ือมัลติมีเดีย / การป้องกันตัวของสตรี / ภัยคุกคามทางเพศ 
 

Abstract 
 Design, multimedia media. The protection of women from sexual threats. The objectives 
of this study were 1) to study the design of multimedia story to protect women from threats of 
sexual 2) to design multimedia materials about protection of women from sexual threats.  The 
research was conducted by researchers of primary data and secondary data designed for 
multimedia, the threat of sex are 3 types of threats, verbal abuse. The threat of sexual abuse with 
actions that do not need to be drained and the threat of sexual abuse, sexually explicit acts which 
threaten women's sexuality, there are many day and night. In today's society, people who commit 
crimes are mostly male media regarding the protection of women from sexual threats. The 
researchers used questionnaires. The target group of 100 people found to be verbal harassment is 
all respondents found it most, so the demand for multimedia is defensive about being verbal 
abuse, to understand the deal in situations appropriately presents a straightforward, easy to 
understand, with clear content. 
Keywords: multimedia / protection of women / threat of sexual 
 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาส้าคัญของสังคมท่ีต้องเร่งด้าเนินการทั งด้านการป้องกัน 

แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน รวมทั งต้องอาศัยความ
เข้าใจและร่วมมือของคนในสังคม เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อนรากเหง้าของปัญหามาจากค่านิ ยม  
เจตคติของสังคมท่ีก้าหนดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย 
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ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ถูกละเลย ท้าให้เกิดคดีต่างๆทั ง การถูกท้าร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงโดยในปี 2558 เก็บสถิติความรุนแรงกว่า 3 หมื่นราย เพ่ิมขึ นจากปี 2557 มีจ้านวนกว่า 28,000 
คน โดยแบ่งเป็นเด็กกว่า 19,000 คน สตรีกว่า 12,000 ราย ในกลุ่มของเด็กพบว่าร้อยละ 90 เป็นหญิง อายุระหว่าง 
10-15 ปี โดยอันดับหนึ่ง เป็นกระท้ารุนแรงต่อร่างกาย ทั งกักขัง บังคับ ทุบตี อันดับสองเป็นคดีทางเพศ ทั งข่มขืน 
กระท้าช้าเรา ล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนความรุนแรงในกลุ่มสตรี พบมากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 24 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
74 ปัญหาอันดับ 1 ท่ีพบได้แก่ การท้าร้ายร่างกาย 9,699 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือถูกกระท้าทางเพศ 
2,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ผู้ถูกกระท้าเป็นคู่สมรสมากท่ีสุดร้อยละ 53 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง 
ทะเลาะวิวาท อย่างไรก็ตาม เร่ืองนี เป็นเร่ืองท่ีสังคมต้องช่วยกันแก้ไข ปกป้อง (องค์การบริหารส่วนต้าบลวังไสย์, 
2558) 
 ส่ือในยุคปัจจุบันคือส่ือมัลติมีเดีย นี่เป็นปรากฏการณ์โลกใหม่ของอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ การเติบโต
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลวันนี ท้าให้การส่ือสารโทรคมนาคมและการส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ หลอมรวมตัวกันจนแยก  
ไม่ออก ส่ือทุกวันนี  นอกจากมีภาพ เสียง การเคล่ือนไหวแล้ว ยังสามารถท่ีจะตอบสนองได้แบบ  interactive 
โทรศัพท์มือถือวันนี  สามารถถ่ายรูปได้ ส่งข้อความได้ เปิดเข้าอินเทอร์เน็ตได้ และรับวิทยุได้ นี่เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
คาดคิดได้เมื่อไม่ก่ีปีก่อน วันนี โลกเราได้เข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวและปรากฏการณ์ของส่ือใหม่ท่ีหลอมรวมส่ือต่างๆ 
เข้าด้วยกันได้มาถึงแล้ว ไม่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั นท่ีนิยมใช้ส่ือมัลติมีเ ดีย ปัจจุบันนี  ทั งทางด้านการตลาด 
การแพทย์ วงการภาพยนตร์ วงการบันเทิง ทางด้านการศึกษา การโฆษณา ล้วนแล้วแต่ใช้ส่ือมัลติมีเดีย 

จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะท้าการจัดท้าส่ือมัลติมเีดีย 
เร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ เพ่ือเป็นอีกช่องทางท่ีจะช่วยให้ สตรีสามารถมีทางออกในการ
ช่วยเหลือตัวเอง ในยามวิกาล และป้องกันตัวได้เมื่อมีความจ้าเป็น และรู้จักคิดหาทางออกท่ีดีท่ีสุดในยามวิกาลว่า
ควรจะท้าตัวอย่างไร เมื่อเจอสถานการณ์ท่ีอันตราย จากภัยคุกคามทางเพศต่างๆ (ชาญณรงค์ ช่ืนศิริมงคล, 2557) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 
2. เพ่ือออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ   

 

กรอบแนวคิด 
 ส่ือมัลติมีเดีย คือ การรวบรวมเทคโนโลยีหลายอย่างไว้ด้วยกัน เพ่ือเกิดความสมบูรณ์ในการออกแบบและ
ใช้งาน มัลติมีเดียเก่ียวข้องกับส่ือและวิธีการจ้านวน 5 ส่วน ดังนี  (สุภาวดี แซ่อุ้ย 2559) 

1. ข้อความ 
2. เสียง 
3. ภาพ 
4. ภาพวีดีทัศน์ 
5. การปฏิสัมพันธ์ 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ ในรูปแบบ

ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 
2. ลงพื นท่ีแบบส้ารวจ ข้อมูลเบื องต้นเก่ียวกับความต้องการท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย ด้านการป้องกันตัวของ

สตรีจากภัยคุกคามทางเพศ จากกลุ่มเป้าหมายจ้านวน 100 คน และแบบสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านทักษะ
การป้องกันตัว 

3. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส้ารวจข้อมูลเบื องต้นเก่ียวกับความต้องการท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดียด้านการ
ป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ และแบบสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านทักษะการป้องกันตัว 
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4. ปฏิบัติการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ  โดยการ
ออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศเป็นคลิปวิดีโอสั น 1 ชุด เพ่ือเสนอแบบร่าง
ต่อผู้เช่ียวชาญ 

5. เสนอแบบร่างต่อผู้เช่ียวชาญ โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

6. ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ โดยการปรับแก้แบบท่ีผู้เช่ียวชาญคิดว่าจะเป็นไป
ได้มากท่ีสุดเพ่ือน้าไปสร้างส่ือมัลติมีเดียประเภทคลิปวิดีโอสั นต้นแบบ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษาข้อมูลการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางของการออกแบบส่ือมัลติมีเ ดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรี
จากภัยคุกคามทางเพศ และเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกตามทาง
เพศ และได้มีการสอบถามจากสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร ในปัจจุบันมีภัยคุกคามทางเพศของ
สตรีมีหลายรูปแบบทั งการโดนข่มขืน การถูกท้าร้ายร่างกาย การโดนลักทรัพย์ เป็นต้น คุกคามทางเพศของสตรีมี
ลักษณะรูปแบบท่ีรุนแรงและไม่รุนแรง แล้วยังสร้างความกระทบกระเทือนต่อสตรีทั งในด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั ง
ยังสร้างความกระทบกระเทือนต่อสังคมอีกด้วย เพราะเหตุนี สตรีควรมีความรู้ความเข้าใจในด้านของการป้องกัน ตัว
จากภัยคุกคามทางเพศเพ่ือให้สตรีสามารถป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางเพศได้ และภัยคุกคามทางเพศของสตรีนั นมี
ทั งหมด 3 ลักษณะ คือ  

1. การถูกล่วงละเมิดทางวาจา 
2. การล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระท้าท่ีไม่ถูกเนื อต้องตัว 
3. การละเมิดทางเพศท่ีเป็นการกระท้าอย่างชัดแจ้ง  
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีต้ารวจในสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร พบว่า ภัยคุกคาม

ทางเพศของผู้หญิงนั นมีอยู่มากมายหลายอย่างทั งกลางวันและกลางคืน เช่น การโดนข่มขืน ภัยจากการขึ นแท็กซ่ีและ
รถตู้โดยสาร ภัยจากหอพัก ภัยจากสะพานลอย ภัยในห้องน ้าสาธารณะ ภัยจากอินเตอร์เน็ต และการโดนหลอกลวง 
เป็นต้น อีกทั งในสังคมปัจจุบันคนท่ีก่ออาชญากรรมส่วนใหญ่คือ ผู้ชาย ดังนั นเราจะต้องรู้ถึงจุดอ่อนของผู้ชาย นั นก็
คือ จุดตรงอวัยวะเพศ คาง หลังคอ ซ่ึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวท่ีได้กล่าวมา ผู้ชายก็จะเกิดอาการ จุก มึน สลบ 
เป็นต้น 

ภาพท่ี 1 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
 ในด้านของส่ือมัลติมีเ ดียท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพบว่า ในยุคปัจจุบันนั นส่ือมัลติมีเ ดียมี
อิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนั นสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และไม่ว่าใครๆ ก็
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ดังนั นส่ือมัลติมีเดียจึงมีอิทธิพลต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาด 
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การแพทย์ วงการภาพยนตร์ ด้านบันเทิง ด้านการศึกษา เป็นต้น ดังนั นการออกแบบส่ือมัลติมีเดียนั นต้องออกแบบ
ให้ผู้รับส่ือมัลติมีเดียสามารถรับรู้ได้ว่าส่ือมัลติมีเดียนั นๆ ต้องการส่ืออะไรให้ผู้รับรู้ เข้าใจได้ง่าย มีเนื อหากระชับ มี
เนื อหาท่ีครอบคลุม ตรงตามเร่ืองท่ีจะส่ือ เพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาภัยคุกคามทางเพศของสตรีให้น้อยลง ท้าให้สตรี
สามารถท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ นได้ 
 สรุปผลการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 
 จากการส้ารวจความต้องการข้อมูลเบื องต้นเก่ียวกับความต้องการท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย ด้านการป้องกันตัว
ของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ จ้านวน 100 คน โดยส้ารวจข้อมูลสถานะภาพของสตรี คือ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว ผลการส้ารวจ ด้านช่วงอายุ ได้ผลการส้ารวจ ดังนี  
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ  จ้านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

  
0 

100 

 
0 

100 
 รวม  100 100 
2. อายุ 

ต้่ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปี ขึ นไป 

  
51 
43 
5 
1 
0 

 
51 
43 
5 
1 
0 

 รวม  100 100 
3. ระดับการศึกษา 

ต้่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก   
อ่ืนๆ (มัธยม) 

  
23 
73 
1 
0 
3 

 
23 
73 
1 
0 
3 

 รวม  100 100 
4. อาชีพ 

นักเรียน / นักศึกษา 
รับราชการ 
พนักงานบริษัท 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว   
อ่ืนๆ (พนังงานมหาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร) 
  (อัตราจ้าง) 

  
74 
3 
13 
2 
6 
1 
1 

 
74 
3 
13 
2 
6 
1 
1 

 รวม  100 100 
5. สถานภาพทางครอบครัว 

โสด 
แต่งงาน 
หย่า / หม้าย 

  
84 
14 
2 

 
84 
14 
2 

 รวม  100 100 
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 จากการส้ารวจ พบว่า ข้อมูลสถานะผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงทั งหมด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ช่วงอายุระหว่างต้่ากว่า 20 ปี มากท่ีสุด จ้านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 เพราะว่าผู้วิจัยลงไปสอบถามเป็นสถานท่ี
สาธารณะมีกลุ่มสตรีในช่วงอายุต้่ากว่า 20 ปี นิยมไปเท่ียวกัน ได้แก่ ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า รองลงมาเป็นช่วงอายุ 
20-30 ปี จ้านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 น้อยท่ีสุดคือช่วงอายุ 41-50 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ด้าน
ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73 
รองลงมาเป็นระดับการศึกษาต้่ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 น้อยท่ีสุดคือ ปริญญาโท จ้านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ด้านอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด จ้านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัท จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 น้อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ (พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร) จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ด้านสถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
สถานภาพโสด จ้านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็นสถานภาพแต่งงาน จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
14 น้อยท่ีสุดคือ สถานภาพหย่า/หม้าย จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 

รายการ จ้านวน  ร้อยละ 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทาง

เพศหรือไม่ 
มี 
ไม่มี 

 
 

44 
56 

 
 

44 
56 

 รวม 100 100 
2. ภัยคุกคามทางเพศท่ีท่านพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงหรือเคยประสบปัญหา เป็น

ภัยคุกคามทางเพศในด้านใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล่วงละเมิดด้วยวาจา 
ล่วงละเมิดด้วยการกระท้าท่ีไม่ถูกเนื อต้องตัว 
ล่วงละเมิดทางเพศท่ีเป็นการกระท้าอย่างชัดเจน 
ไม่เคยมีภาวะสุ่มเส่ียงหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 
 

69 
49 
16 
25 

 
 

43.40 
30.82 
10.06 
15.72 

 รวม 159 100 
3. ท่านคิดว่าสื่อมัลติมีเดียประเภทคลิปวีดีโอสั นในการน้าเสนอเร่ืองราวการ

ป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางเพศ สมควรมีการน้าเสนอในลักษณะใดมาก
ท่ีสุด 
น้าเสนอด้วยบทบาทการจ้า ลองเ หตุการ ณ์และสถานการ ณ์สม มุ ติ  
(simulation) 
น้าเสนอด้วยการสัมภาษณ์และบอกเล่า จากผู้เช่ียวชาญ (interview) 
น้าเสนอในรูปแบบการ์ตูน (animation) 

 
 
 

60 
 

13 
27 

 
 
 

60 
 

13 
27 

 รวม 100 100 
4. ท่านคิดว่าสื่อมัลติมีเดียประเภทคลิปวีดีโอสั นในการน้าเสนอเร่ืองราวการ

ป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางเพศ ใน 1 ชุดวีดีโอควรมีความยาวต่อคลปิ 
ประมาณเท่าไรจึงจะเหมาะสม 
น้อยกว่า 1 นาที  
1.00 - 3.00 นาที 
3.01 – 5 นาที 
5 นาที ขึ นไป 

 
 
 

15 
48 
30 
7 

 
 
 

15 
48 
30 
7 

 รวม 100 100 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ (ต่อ) 
รายการ จ้านวน  ร้อยละ 

5. ช่องทางการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียประเภทคลิปวีดีโอสั นในการน้า เสนอ
เร่ืองราวการป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางเพศ ควรเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ใดจึงจะได้ผลลัพธ์ท่ีเหมาะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Line เป็นต้น 
ประชาสัมพันธ์โดยการเปิดวีดีโอในสถานท่ีต่างๆ เช่น รพ.สต. สถานศึกษา 
สถานีต้ารวจ เป็นต้น 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Youtube เป็นต้น 
ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

 
 
 

88 
49 
 

67 
0 

 
 
 

43.14 
24.02 

 
32.84 

0 
 รวม 204 100 

 ผลจากการส้ารวจ พบว่า ความต้องการข้อมูลเบื องต้นเก่ียวกับความต้องการท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย ด้านการ
ป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ จ้านวน 100 คน โดยส้ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือท้าการออกแบบ
ส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 5 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศหรือไม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความเข้าใจเร่ืองการป้องกัน
ตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ จ้านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเร่ืองการ
ป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44  
 รูปแบบท่ี 2 ภัยคุกคามทางเพศท่ีท่านพบว่ามีความสุ่มเส่ียงหรือเคยประสบปัญหา เป็นภัยคุกคามทางเพศ
ในด้านใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามถูกล่วงละเมิดด้วยวาจา มากท่ีสุด จ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 
รองลงมาถูกล่วงละเมิดด้วยการกระท้าท่ีไม่ถูกเนื อต้องตัว จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82 น้อยท่ีสุดคือ ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศท่ีเป็นการกระท้าอย่างชัดเจน จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06  
 รูปแบบท่ี 3 ท่านคิดว่าส่ือมัลติมีเดียประเภทคลิปวีดีโอสั นในการน้าเสนอเร่ืองราวการป้องกันตัวจากภัย
คุกคามทางเพศ สมควรมีการน้าเสนอในลักษณะใดมากท่ีท่ีสุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดอยากให้ผู้ วิจัย
น้าเสนอด้วยบทบาทการจ้าลองเหตุการณ์และสถานการณ์สมมุติ มากท่ีสุด จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมา มีความคิดอยากให้ผู้วิจัยน้าเสนอในรูปแบบการ์ตูน จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 น้อยท่ีสุด คือ มี
ความคิดอยากให้ผู้วิจัยน้าเสนอด้วยการสัมภาษณ์และบอกเล่าจากผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13  
 รูปแบบท่ี 4 ท่านคิดว่าส่ือมัลติมีเดียประเภทคลิปวีดีโอสั นในการน้าเสนอเร่ืองราวการป้องกันตัวจากภัย
คุกคามทางเพศ ใน 1 ชุดวีดีโอควรมีความยาวต่อคลิป ประมาณเท่าไรจึงจะเหมาะสม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
แนวคิดต้องการคลิปวีดีโอสั นมีความยาว 1.00-3.00 นาที มากท่ีสุด จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมามี
แนวคิดต้องการคลิปวีดีโอสั นมีความยาว 3.01-5 นาที จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 น้อยท่ีสุดคือ 5 นาทีขึ นไป 
จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 รูปแบบท่ี 5 ช่องทางการเผยแพร่ส่ือมัลติมีเดียประเภทคลิปวีดีโอสั นในการน้าเสนอ
เร่ืองราวการป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางเพศ ควรเผยแพร่ผ่านช่องทางใดจึงจะได้ผลลัพธ์ท่ีเหมาะสม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามอยากให้ผู้วิจัยน้าเสนอด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Line เป็นต้น 
มากท่ีสุด จ้านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 43.14 รองลงมาอยากให้ผู้วิจัยน้าเสนอด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Pantip Youtube เป็นต้น จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 น้อยท่ีสุดคือ อยากให้ผู้วิจัย
น้าเสนอด้วยการประชาสัมพันธ์โดยการเปิดวีดีโอในสถานท่ีต่างๆ เช่น รพ.สต. สถานศึกษา สถานีต้ารวจ เป็นต้น 
จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02 
 สรุปผลการออกแบบส่ือมัลติมีเ ดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ ได้ผลสรุปว่าจาก
แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายสตรี 100 คน พบว่ากลุ่มสตรีส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้เก่ียวกับการป้องกันตัวจากภัย
คุกคามทางเพศและต้องการให้มีส่ือมัลติมีเดียเป็นเ ร่ืองการป้องกันเก่ียวกับการถูกล่วงละเมิดทางวาจา ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศท่ีพบเจอบ่อยมากท่ีสุด ในลักษณะของการน้าเสนอด้วยบทบาทการจ้าลองเหตุการณ์
และสถานการณ์สมมุติเพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกับการรับมือในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยส่ือมัลติมีเดียมีความ
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ยาวของส่ือมัลติมีเดีย 1.00 – 3.00 นาที น้าเสนอแบบตรงไปตรงมา ส่ือสารอย่างเข้าใจง่าย และต้องการให้น้าเสนอ
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Line เป็นต้น เพราะเป็นส่ือทางโซเชียลมีเดียท่ี
เข้าถึงได้ง่าย และเผยแพร่ได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 สตอร่ีบอร์ดฉากไตเติ ลแบบร่างส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 

(ท่ีมา: สรนันท์ ทาริยะวงค์ และคณะ, 2559) 
 
 ฉากท่ี 1 แสดงช่ือวิจัย คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร ผู้จัดท้า เร่ืองการถูกล่วงละเมิดทางวาจา 
ฉาก (ไตเติ ล) ท่ี 2 เป็นฉากท่ีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่ในซอย ฉาก (ไตเติ ล) ท่ี 3 เป็นฉากท่ีมีคนเดินตามหญิงสาวมา  
โดยท่ีหญิงสาวไม่รู้ตัว ฉาก (ไตเติ ล) ท่ี 4 เป็นฉากท่ีคนเดินตามหญิงสาว เข้ามาใกล้เร่ือยๆ ฉาก (ไตเติ ล) ท่ี 5 เป็นฉาก
ด้านหลังหญิงสาว มีมือก้าลังมาจับไหล่ของหญิงสาว ฉาก (ไตเติ ล) ท่ี 6 เป็นฉากด้า มีเสียงหญิงสาวกร๊ีด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3 สตอร่ีบอร์ดฉากเนื อเร่ืองท่ี 7 – 13 แบบร่างส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 

(ท่ีมา: สรนันท์ ทาริยะวงค์ และคณะ, 2559) 
 
 ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 7 เป็นฉากท่ีหญิงสาวก้าลังเปิดประตูออกมาจากห้อง ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 8 เป็นฉาก
แสดงหญิงสาวเต็มตัว แสดงให้เห็นว่าหญิงสาวแต่งตัวล่อแหลม ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 9 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินไปซื อ
ของมีแต่คนหันมามอง ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 10 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินสวนกับชาย ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 11 เป็นฉากท่ี
หญิงสาวเดินสวนกับชายคนหนึ่งแบบเห็นหัวกับไหล่ ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 12 ชายท่ีเดินสวนกับหญิงสาวหันกลับมามอง
หญิงสาว ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 13 ชายคนท่ีเดินตามหญิงสาว พูดจาลวนลามหญิงสาว เพราะหญิงสาวแต่งตัวล่อแหลม
ท้าให้ชายคนนี เกิดอารมณ์ 
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ภาพท่ี 4 สตอร่ีบอร์ดฉากเนื อเร่ืองท่ี 14-18 แบบร่างส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 

(ท่ีมา: สรนันท์ ทาริยะวงค์ และคณะ, 2559) 
 

 ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 14 เป็นฉากท่ีหญิงสาวรีบเดินหนีชายท่ีพูดลวนลาม ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 15 เป็นฉากท่ี
หญิงสาวรีบเดินเข้าซอยโดยท่ีไม่ได้คิดเลยว่าซอยนั นอันตรายแค่ไหน ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 16 เป็นฉากท่ีหญิงสาวคน
หนึ่งเดินอยู่ในซอย ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 17 เป็นฉากท่ีมีคนเดินตามหญิงสาวมา โดยท่ีหญิงสาวไม่รู้ตัว ฉาก (เนื อเร่ือง) 
ท่ี 18 เป็นฉากท่ีคนเดินตามหญิงสาว เข้ามาใกล้เร่ือยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 สตอร่ีบอร์ดฉากเนื อเร่ืองท่ี 19-26 แบบร่างส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 

(ท่ีมา: สรนันท์ ทาริยะวงค์ และคณะ, 2559) 
 

 ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 19 เป็นฉากด้านหลังหญิงสาว มีมือก้าลังมาจับไหล่ของหญิงสาว ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 20 
เป็นฉากด้า มีเสียงหญิงสาวกร๊ีด ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 21 เป็นฉากท่ีชายเรียกหญิงสาวท่ีก้าลังตกใจอยู่ ฉาก (เนื อเร่ือง) 
ท่ี 22 เป็นฉากท่ีชายถือถุงของหญิงสาว ท่ีหญิงสาวท้าตกตอนหนีชายพูดลวนลามโดยไม่รู้ ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 23 เป็น
ฉากท่ีแสดงสีหน้าของหญิงท่ีตกใจ และก้าลังมึนงงฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 24 ชายคืนถุงให้กับหญิงสาว หญิงสาวย่ืนมือรับ
ถุง ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 25 เป็นฉากท่ีหญิงสาวขอบคุณชายท่ีน้าถุงมาคืน ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 26 เป็นฉากท่ีให้ข้อคิด 
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ภาพท่ี 6 สตอร่ีบอร์ดฉากเนื อเร่ืองท่ี 27-30 แบบร่างส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 

(ท่ีมา: สรนันท์ ทาริยะวงค์ และคณะ, 2559) 
 

 ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 27 เป็นฉากท่ีแสดงข้อความการป้องกัน ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 28 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเปิด
ประตู และแสดงให้เห็นว่าหญิงสาวแต่งตัวไม่ล่อแหลม ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 29 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินซื อ โดยท่ีไม่มี
ใครหันมามอง ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 30 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินสวนกับชายคนหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 สตอร่ีบอร์ดฉากเนื อเร่ืองท่ี 31-37 แบบร่างส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ 

(ท่ีมา: สรนันท์ ทาริยะวงค์ และคณะ, 2559) 
 

 ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 31 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินสวนกับชายคนหนึ่งแบบเห็นแค่หัวกับไหล่ ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 
32 เป็นฉากท่ีชายหันมามองหญิงสาว ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 33 เป็นฉากท่ีชายหันกลับไปแล้วเดินต่อไป ฉาก (เนื อเร่ือง) 
ท่ี 34 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินซื อของอย่างสบายใจ ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 35 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินทางถึงซอย แต่หญิง
สาวเลือกเดินทางท่ีใช้ในทุกๆ วันเพราะว่าเป็นทางท่ีคุ้นเคยตรงข้ามกับซอยท่ีไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์อะไรในซอยนั น 
ฉาก (เนื อเร่ือง) ท่ี 36 เป็นฉากท่ีหญิงสาวเดินกลับมาถึงห้องอย่างปลอดภัย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัยการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ ในด้าน
ของการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัย
คุกคามทางเพศ พบว่า ภัยคามทางเพศของสตรีนั น สามารถจ้าแนกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ ภัยคุกคามจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางวาจา ภัยคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระท้าท่ีไม่ถูกเนื อต้องตัว และภัยคุกคามทาง
เพศจากการละเมิดทางเพศท่ีเป็นการกระท้าอย่างชัดแจ้ง ซ่ึงสามารถเกิดขึ นได้ในทุกสถานการณ์ และทุกสถานท่ีท่ี
น้ามาซ่ึงความสุ่มเส่ียงทั งกลางวันและกลางคืน เช่น การถูกข่มขืน ภัยจาการขึ นแท็กซ่ีและรถตู้โดยสาร ภัยจากหอพัก 
ภัยจากสะพานลอย ภัยในห้องน ้าสาธารณะ ภัยจากอินเตอร์เน็ต การโดนหลอกลวง เป็นต้น อีกทั งในสังคมปัจจุบัน
คนท่ีก่ออาชญากรรมส่วนใหญ่คือ ผู้ชาย ดังนั นเราจะต้องรู้ถึงจุดอ่อนของผู้ชาย นั นก็คือ จุดตรงอวัยวะเพศ คาง หลัง
คอ ซ่ึงเมื่อโดนในส่วนท่ีกล่าวมาผู้ชายก็จะเกิดอาการ จุก มึน สลบ เป็นต้น  
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 อภิปรายผลการออกแบบส่ือมัลติมีเ ดียเ ร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ี 2) เพ่ือออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ พบว่า กลุ่มสตรีส่วน
ใหญ่ ยังไม่มีความรู้เก่ียวกับการป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางเพศ และต้องการให้มีส่ือมัลติมีเดียเป็นเร่ืองการป้องกัน
เก่ียวกับการถูกล่วงละเมิดทางวาจา ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศท่ีพบเจอบ่อยมากท่ีสุด เพราะในยุคสมัย
นี ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ท่ัวถึงกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมากดังนั นส่ือท่ีจะเข้าถึงประชาชนได้มาก สุด 
คือ ส่ือมัลติมีเดีย สอดคล้องกับสุภาวดี แซ่อุ้ย (2559) ท่ีกล่าวว่าส่ือมัลติมีเดีย คือ การรวบรวมเทคโนโลยีหลายอย่าง
ไว้ด้วยกัน เพ่ือเกิดความสมบูรณ์ในการออกแบบและใช้งาน ประกอบด้วย ข้อความ เสียง ภาพ ภาพวีดีทัศน์ การ
ปฏิสัมพันธ์ ส่ือมัลติมีเดียนั นสามารถถ่ายทอดข้อมูล เนื อหา ภายในส่ือได้ง่ายเพราะผู้รับส่ือมัลติมีเดียจ้ามีการจดจ้า
ส่ือท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวได้ดีกว่าท่ีจะเป็นลายลักษณ์อักษร น้าเสนอในลักษณะของการน้าเสนอด้วยบทบาทการ
จ้าลองเหตุการณ์และสถานการณ์สมมุติเพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกับการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดย
ส่ือมัลติมีเดียมีความยาวของส่ือมัลติมีเ ดีย 1.00 – 3.00 นาที น้าเสนอแบบตรงไปตรงมา ส่ือสารอย่างเข้าใจง่าย 
สอดคล้องกับพิมพ์ใจ เทพจันทึก (2549) ได้กล่าวว่าการใช้ส่ือมัลติมีเดียท่ีส่ือสารอย่างเข้าใจง่าย จะช่วยให้ผู้รับสาร
เข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดส่ิงต่างๆได้ง่ายขึ นโดยน้าเสนอด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น 
Facebook Line เป็นต้น เพราะเป็นส่ือทางโซเชียลมีเดียท่ีเข้าถึงได้ง่าย และเผยแพร่ได้ง่าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเร่ืองการป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคามทางเพศ มุ่งเน้นกรณีศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิภายในจังหวัดก้าแพงเพชรเท่านั น หากมีการอ้างอิงข้อมูลในการวิจัย ควรศึกษาจาก
ข้อมูลในภาพรวมของประเทศ 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย และส่ือประเภทส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงภัยอันตรายจากการ
ถูกคุกคามทางเพศ ทั งหญิงและชาย 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เ พ่ือรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับกลุ่ม สุ่มเส่ียง เพ่ือลดปัญหาการ ถูก
คุกคามทางเพศ และสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันตัวต่างๆจากภัยคุกคามทางเพศ 
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การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร 
Publishing Design for Awareness Encouragement to the Problem of  

Teenage Pregnancy 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักถึงการท้องก่อนวัยอันควร ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 15-19 
ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพ่ือออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับปัญหาการท้องก่อน
วัยอันควรให้กับเยาวชนในจังหวัดก้าแพงเพชร ซ่ึงผู้วิจัยได้ด้าเนินกระบวนการวิจัยด้วยการศึกษาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และท้าการส้ารวจความต้องการส่ือส่ิง พิมพ์จากเยาวชนจาก
สถานการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของรูปแบบ และลักษณะของส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเยาวชนต้องการ และน้ามาใช้ในการ
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับการท้องก่อนวัยอันควร โดยผลจากการวิจัยท่ีได้คือ เยาวชน 
มีความต้องการส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ โดยเน้นการน้าเสนอด้วยภาพโดยมีภาพประกอบแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก ตัวอักษรท่ีใช้เป็นแบบก่ึงเป็นทางการ ขนาด A4 เนื อหาท่ีส่ือเป็นในเชิงบวก แนะน้าวิธีการป้องกันการท้อง
ก่อนวัยอันควร และน้าผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีได้ ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ เพ่ือน้า
ข้อเสนอแนะท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงและน้าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในล้าดับถัดไป 
ค้าส้าคัญ: การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ / การท้องก่อนวัยอันควร 
 

Abstract 
 Publishing design for awareness encouragement to the problem of teenage pregnancy, the 
age range is 15-19 years. The purpose of this research is to Publishing Design for Awareness 
Encouragement to the Problem of Teenage Pregnancy in Kamphaengphhet. The researcher 
conducted the research by interviewing data from the local health center officers. And survey the 
needs of publishing design from the youth in the school. To obtain the information. And the nature 
of publishing design that young people want and used in publishing design for awareness 
encouragement to the problem of teenage pregnancy. The result of this research is young people 
have demand for posters. By focusing on presentations with computer graphics. The letter is a 
semi-formal A4 size. The media content is positive. Introduce how to prevent teenage pregnancy. 
And bring the print Publishing design work. Through quality assessment by experts. To apply the 
suggestions that have been used to improve and publish them in the next order. 
Keywords: publishing design / teenage pregnancy 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนี  ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาทางสังคมมาโดยตลอด และจากสถิติพบว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีการท้องก่อนวัยอันควรสูงเป็นอันดับต้นๆ จังหวัดก้าแพงเพชรก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีอัตราการ
การท้องก่อนวัยอันควรอยู่ในอันดับสูง จากการส้ารวจสอบถามข้อมูลจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขต้าบลจังห วัด
ก้าแพงเพชรจึงได้ข้อมูลสถิติการท้องก่อนวัยอันควรในเขตอ้าเภอเมือง ทั งหมด 16 ต้าบล ได้สถิติการท้องก่อนวัยอัน
ควรในปี พ.ศ.2559 โดยมี 5 ต้าบลท่ีมีอัตราการท้องก่อนวัยอันควรสูงสุดดังนี  (ภูเบศ ชัยพิทักษ์, 2560) 
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ตารางท่ี 1 จ้านวนเด็กเกิดมีชีพจากการท้องก่อนวัยอันควรของจังหวัดก้าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2559 
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หนองปลิง 358 29 81.05 1 2 4 4 4 3 2 5 1 3 0 0 
นาบ่อค้า 575 31 53.97 2 3 1 1 2 5 2 2 5 2 2 4 
ทรงธรรม 259 13 50.78 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 
อ่างทอง 643 31 48.21 1 2 1 1 1 5 2 3 3 3 1 6 
วังทอง 394 19 48.22 0 1 2 1 1 0 1 4 2 3 0 1 
รวม 2,229 123 55.18 5 10 10 8 9 14 8 16 11 11 4 12 

 
จากตารางท่ี 1 สถิติการท้องก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นช่วงอายุ 15 -19 ปี ในเขตอ้าเภอเมืองจังหวัด

ก้าแพงเพชร มีการอัตราการเกิดของเด็กจ้านวน 123 คน จากจ้านวนวัยรุ่น 2,229 คน ภายในต้าบลท่ีมีอัตราต่อพัน
มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คิดเป็นอัตราต่อพันท่ี 55.18 และพบว่าเดือนท่ีมีจ้านวนการคลอดบุตรจากวัยรุ่นท่ีท้องก่อน
วันอันควรมากท่ีสุดในปี 2559 คือช่วงเดือนสิงหาคม เมื่อค้านวณระยะเวลาการตั งครรภ์ย้อนหลังกลับไป 9 เดือน จะ
พบว่าวันรุ่นเร่ิมมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี 2558 ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนท่ีมี
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจ้าปี และเป็นค่านิยมของวัยรุ่นท่ีจะมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงนี  จากการสัมภาษณ์ท้า
ให้ทราบถึงข้อมูลท่ีวัยรุ่นสมัยใหม่ขาดความตระหนักถึงปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรและขาดความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองของการป้องกันตนเองเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์  

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ซ่ึงเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ให้ค้าแนะน้าด้านเพศศึกษาเบื องต้นท่ี
ใกล้ชิดกับแหล่งชุมชนแห่งหนึ่ง กลับขาดแคลนงบประมาณในการท้าส่ือส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการท้องก่อน
วัยอันควร และส่ือท่ีหน่วยงานส่วนกลางจัดท้ามาให้เพ่ือใช้แจกจ่ายให้กับเยาวชน ทั งส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิตอล แผ่นซีดี 
ก็ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย ขาดแรงดึงดูดท่ีจะท้าให้เยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ถึงปัญหา และวิธี
ป้องกันตนเองจากการท้องก่อนวัยอันควร  

ทางคณะผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงปัญหาและต้องการน้าความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบเข้ามาเ พ่ือใ ช้
แก้ปัญหานี ให้กับชุมชน โดยการออกแบบและจัดท้าส่ือเพ่ือใช้ในการส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาการท้องก่อนวัย
อันควร โดยใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีระบบและขั นตอน ด้วยสมมุติฐานท่ีว่าการ
ออกแบบส่ือท่ีตรงกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเยาวชนเป้าหมายและผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญแล้วนั น จะสามารถสร้างความสนใจและดึง ดูดเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลและตระหนักถึง ปัญหา
เก่ียวกับการท้องก่อนวัยอันควรได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบส่ือส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพของผลงานการออกแบบส่ือส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับปัญหาการท้องก่อน

วัยอันควร 
 

กรอบแนวคิด 
 ในการออกแบบ ส่ือส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด
ด้านการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549) ดังนี  

- ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ีต้องการส่ือสาร 
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- การส่ือความหมายท่ีชัดเจนและตรงประเด็น 
- ใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหา 
- ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะในการอ่าน 
- ใช้สีได้อย่างสอดคล้องกันและประสมประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบอ่ืนๆ และช่วยเน้น

ข้อความให้อ่านได้ง่าย 
- การจัดวางองค์ประกอบท่ีอ่านได้ง่าย และสอดคล้องกับทิศทางการอ่าน โดยล้าดับความส้าคัญของ

องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความตระหนักในปัญหาเร่ืองท้องก่อนวันอันควรให้ กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขต้าบลจังหวัดก้าแพงเพชร ในครั งนี ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตท่ีจะศึกษาไว้ ดังนี  

- ข้อมูลสถิติการท้องก่อนวัยอันควรของจังหวัดก้าแพงเพชร 
- ข้อมูลหลักการออกแบบส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูลการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์-ส่ือดิจิทัล 
- ข้อมูลเก่ียวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบน 
- ข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ขั นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลเบื องต้น  
ผู้วิจัยได้ท้าการลงพื นท่ีสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีและแพทย์ประจ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.)  

ในเขต อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร โดยสุ่มเลือกสัมภาษณ์รายกรณีศึกษาจ้านวน 2 แห่ง จากจ้านวนทั งหมด 23 
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่าขุนราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลต้าบลนครชุม จังหวัด
ก้าแพงเพชร จากการสัมภาษณ์ พบว่ารูปแบบของ ส่ือท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนั นยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจ  
กลุ่มเป้าหมายได้ดีพอ และการออกแบบส่ือบางประเภทยังเส่ียงต่อความล่อแหลม ไม่เหมาะสมกับเยาวชนท้าให้เกิด
การเข้าผิด หรือกลายเป็นส่งเสริมให้เกิดการท้องก่อนวัยอันควรขึ นแทน ในด้านการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ควรมีความ
หลากหลาย เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว หนังสือ แผ่นซีดี เป็นต้น อีกทั งส่ือท่ีมีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลมีจ้านวนน้อยมากไม่เพียงพอต่อการเผยแพร่ เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณและขาดการส่งเ สริมจาก
หน่วยงานส่วนกลาง มีกรณีท่ีมีการท้าส่ือในรูปแบบแผ่นซีดีจากส่วนกลางเพ่ือแจกจ่ายให้กับเยาวชนในพื นท่ีได้น้าไป
เปิดศึกษา แต่จากผลการส้ารวจพบว่าเมื่อเยาวชนได้รับแผ่นซีดีไปก็ไม่ได้น้าไปใ ช้ศึกษาจริง จนในปัจจุบันมีการ
ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบการส่งเสริมโดยใช้การจัดกิจกรรมเข้ามาทดแทนการใช้ส่ือเพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชน แต่ก็ติด
ปัญหาท่ีการลงพื นท่ีท้ากิจกรรมแต่ละครั งใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างนาน ใช้งบประมาณสูง และท้าได้แค่เฉพาะกลุ่ม
เล็กๆ เท่านั น ดังนั นส่ือท่ีเหมาะแก่การท้าเพ่ือแจกจ่าย จึงเป็นส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีสามารถพิมพ์ได้ในจ้านวนมาก 
สามารถกระจายเผยแพร่สู่กลุ่มเยาวชนได้ท่ัวถึง และมีราคาท่ีถูกเมื่อพิจารณาจากประสิทธิผลท่ีได้ 
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ภาพท่ี 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่าขุนราม 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพการสัมภาษณ์แพทย์และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่าขุนราม 

 
ขั นตอนท่ี 2 การส้ารวจความต้องการรูปแบบของสื่อจากเยาวชน  
ท้าการส้ารวจความต้องการรูปแบบของส่ือ โดยการเก็บแบบส้ารวจจากเยาวชนช่วงอายุ 15-19 ปี ทั งหมด

จ้านวน 100 คน เพ่ือน้าผลส้ารวจท่ีได้มาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการท้าการออกแบบส่ือเพ่ือส่งเสริมความตระหนักใน
ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรในจังหวัดก้าแพงเพชร ดังนี  
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลแบบส้ารวจความต้องการรูปแบบของส่ือ 
ข้อท่ี หัวข้อ รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
1 ส่ือท่ีคิดว่าเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

ความตระหนักในปัญหาเร่ืองท้องก่อนวันอันควรมาก
ท่ีสุด 
 

โปสเตอร์ 41 41.0 
แพ่นพับ 25 25.0 
ป้ายไวนิล 4 4.0 
หนังสือ 1 1.0 
การ์ตูน 4 4.0 
ภาพยนตร์ 25 25.00 

2 ภาพประกอบแบบใดท่ีคิดว่าเหมาะสมกับการท้าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความตระหนักในปัญหาเร่ือง
ท้องก่อนวันอันควรมากท่ีสุด 

ภาพวาดการ์ตูน 29 29.0 
ภาพถ่าย 17 17.0 
ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก 54 54.0 

3 ตัวอักษรแบบใดท่ีคิดว่าเหมาะสมกับการท้าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความตระหนักในปัญหาเร่ือง
ท้องก่อนวันอันควรมากท่ีสุด 

แบบเป็นทางการ 27 27.0 
แบบก่ึงทางการ 49 49.0 
แบบไม่เป็นทางการ (แบบการ์ตูน) 24 24.0 

4 การส่ือความหมายแบบใดเหมาะสมกับการท้าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความตระหนักในปัญหาเร่ือง
ท้องก่อนวันอันควรมากท่ีสุด 

ส่ือความหมายด้วยตัวอักษร 28 28.0 
ส่ือความหมายด้วยภาพ 47 47.0 
ส่ือความหมายด้วยเสียงบรรยาย 25 25.0 

5 ขนาดของส่ือ (เปรียบเทียบจากขนาดกระดาษ) 
 

ขนาด A5 10 10.0 
ขนาด A4 85 85.0 
ขนาด A3 3 3.0 
ขนาด A1 2 2.0 
ขนาด A5 10 10.0 

6 คุณต้องการให้ส่ือท่ีผลิตออกมา มีการส่ือความหมาย
ในเชิงใด 
 

ส่ือในเชิงบวกแนะน้าการป้องกัน
ของปัญหาเร่ืองการท้องก่อนวัยอัน
ควร 

65 65.0 

ส่ือในเชิงลบแสดงให้เห็นโทษของ
ปัญหาเร่ืองการท้องก่อนวัยอันควร 

35 35.0 

7 คุณคิดว่าการท้าส่ือต่างๆ จะมีส่วนช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความตระหนักในปัญหาเร่ือง
ท้องก่อนวันอันควรมากน้อยขนาดไหน 
 

น้อย 2 2.0 
ปานกลาง 10 10.0 
มาก 58 58.0 
มากท่ีสุด 30 30.0 

 
จากตารางท่ี 2 ผลสรุปข้อมูลจากการส้ารวจพบว่าเยาวชนมีความต้องการส่ือประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ รูปแบบ

โปสเตอร์ ร้อยละ 41 ภาพประกอบท่ีใช้เป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกร้อยละ 54 ตัวอักษรท่ีใช้เป็นตัวอักษรแบบ ก่ึง
ทางการร้อยละ 49 เน้นท่ีการส่ือความหมายด้วยรูปภาพร้อยละ 47 ขนาดของส่ือส่ิงพิมพ์เป็นขนาด A4 ร้อยละ 85 
มีการส่ือความหมายในเชิงบวกร้อยละ 65 และเยาวชนคิดว่าส่ือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความตระหนัก
ในปัญหาเร่ืองท้องก่อนวันอันควรในระดับมาก ร้อยละ 58 
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ภาพท่ี 3 การเก็บแบบส้ารวจเยาวชนอายุ 15-19 ปี 

 
ขั นตอนท่ี 3 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร  
โดยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดตามหลักทฤษฎีด้านการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 1 
 
ผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 1 ใช้การส่ือในเชิงบวกส่ือถึงวิธีการป้องกันการท้องก่อนวัย ใช้สีสันจะสดใส ลักษณะ

ตัวละครเป็นกราฟิกการ์ตูนก้าลังตั งครรภ์ใบหน้ายิ มแย้มแจ่มใส 
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ภาพท่ี 5 ผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 2 

 
ผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 2 ใช้การส่ือในเชิงลบ โดยการบอกถึงโทษและปัญหาท่ีจะเต้องพบเจอเมื่อเกิดการ

ท้องก่อนวัยอันควร ลักษณะตัวละครเป็นกราฟิกการ์ตูนก้าลัง ตั งครรภ์ใบหน้าเศร้ากังวล แต่ใช้โทนสีประกอบท่ีดู
อ่อนหวานเพ่ือลดทอนความรู้สึกเชิงลบให้น้อยลง 

 
 

 
ภาพท่ี 6 ผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 3 

 
ผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 3 ใช้การส่ือในเชิงบวกและเชิงลบ เน้นท่ีการกระตุ้นความคิดผ่านค้าถามต่างๆ เมื่อ

เกิดการท้องก่อนวัยอันควร ลักษณะตัวละครเป็นกราฟิกการ์ตูนก้าลังตั งครรภ์ใบหน้ายิ มแย้ม แต่ใช้โทนสีประกอบท่ีดู
อ่อนหวาน ใช้การจัดวางองค์ประกอบกราฟิกเป็นรูปเคร่ืองหมายค้าถาม 
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ขั นตอนท่ี 4 การประเมินคุณภาพผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับปัญหา
การท้องก่อนวัยอันควร 

ท้าการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องโดยใช้การประเมินคุณภาพแบบ rating 
scale 1-5 จ้านวน 3 ท่านดังนี  

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 1 ดร.ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 

ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 2 นายแพทย์สัมพันธ์ ฮันตระกูล นายแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ้าคลินิก  
เวชกรรม สัมพันธ์การแพทย์ นครชุม 

ผู้เ ช่ียวชาญท่านท่ี 3 นางสาวปราณี แผนดี นักวิชาการการศึกษาด้านสุขศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 

ขั นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผลการประเมินคุณภาพของผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักเ ก่ีย วกับ

ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร โดยใช้ตารางเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บรรยายใน
ลักษณะความเรียงโดยมีเกณฑ์ ดังนี   

ระดับคะแนน  4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีคุณภาพมาก 
ระดับคะแนน  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
ระดับคะแนน  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีคุณภาพน้อย 
ระดับคะแนน  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีคุณภาพน้อยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการด้าเนินการประเมินคุณภาพของผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร โดยผู้เช่ียวชาญจ้านวน 3 ท่าน ได้ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 1 (N=3) 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

แปลค่า 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 �̅� S.D. 

มีความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ี
ต้องการส่ือสาร 

4 4 4 4.00 0.00 มีคุณภาพ
มาก 

มีการส่ือความหมายท่ีชัดเจนและตรง
ประเด็น 

5 4 4 4.33 0.57 มีคุณภาพ
มาก 

ใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหา 3 3 4 3.33 0.57 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับระยะในการอ่านมากน้อย
แค่ไหน 

3 4 5 4.00 1.00 มีคุณภาพ
มาก 

ใช้สีได้อย่างสอดคล้องกันและประสม
ประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ และช่วยเน้นข้อความให้อ่านได้ง่าย 

5 5 5 5.00 0.00 มีคุณภาพ
มากท่ีสุด 

ผลรวมการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 1 4.13 0.60 
มีคุณภาพ
มาก 
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จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 1 โดยผู้เช่ียวชาญในประเด็นการใช้สีได้อย่าง
สอดคล้องกันและประสมประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบอ่ืนๆ และช่วยเน้นข้อความให้อ่านได้ง่าย มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 5.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.00 รองลงมา คือ ด้านมีการส่ือความหมายท่ีชัดเจน
และตรงประเด็น มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.57 ด้านมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลท่ีต้องการส่ือสารมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.00 
ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะในการอ่านมากน้อยแค่ไหน มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.00 และ การใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหา มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.57 ผลรวมการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 1 มี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.60 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 2 (N=3) 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

แปลค่า 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 �̅� S.D. 

มีความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ี
ต้องการส่ือสาร 

5 5 4 4.67 0.57 มีคุณภาพ
มากท่ีสุด 

มีการส่ือความหมายท่ีชัดเจนและตรง
ประเด็น 

5 4 4 4.33 0.57 มีคุณภาพ
มาก 

ใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหา 4 5 4 4.33 0.57 มีคุณภาพ 
มาก 

ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับระยะในการอ่านมากน้อย
แค่ไหน 

5 5 4 4.67 0.57 มีคุณภาพ
มากท่ีสุด 

ใช้สีได้อย่างสอดคล้องกันและประสม
ประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ และช่วยเน้นข้อความให้อ่านได้ง่าย 

4 5 5 4.50 0.70 มีคุณภาพ
มากท่ีสุด 

ผลรวมการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 2 4.50 0.17 
มีคุณภาพ
มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 2 โดยผู้เช่ียวชาญในประเด็น มีความถูกต้อง

และครบถ้วนของข้อมูลท่ีต้องการส่ือสาร มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.57 
รองลงมา ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะในการอ่านมากน้อยแค่ไหน มีคุณภาพอยู่
ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.57 รองลงมา ใช้สีได้อย่างสอดคล้องกันและประสมประสาน
อย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบอ่ืนๆและช่วยเน้นข้อความให้อ่านได้ง่าย มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.70 รองลงมา มีการส่ือความหมายท่ีชัดเจนและตรงประเด็น มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.57 และ ใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.57 ผลรวมผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 2 มี
คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.17 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 3 (N=3) 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

แปลค่า 
ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 �̅� S.D. 

มีความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ี
ต้องการส่ือสาร 

3 5 4 4.00 1.00 มีคุณภาพ
มาก 

มีการส่ือความหมายท่ีชัดเจนและตรง
ประเด็น 

3 5 4 4.00 1.00 มีคุณภาพ
มาก 

ใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหา 3 5 4 4.00 1.00 มีคุณภาพ
มาก 

ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับระยะในการอ่านมากน้อย
แค่ไหน 

3 5 4 4.00 1.00 มีคุณภาพ
มาก 

ใช้สีได้อย่างสอดคล้องกันและประสม
ประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ และช่วยเน้นข้อความให้อ่านได้ง่าย 

2 5 3 3.33 1.52 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

ผลรวมการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 3 3.87 0.30 
มีคุณภาพ
มาก 

 
จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 3 โดยผู้เช่ียวชาญในประเด็น มีความถูกต้อง

และครบถ้วนของข้อมูลท่ีต้องการส่ือสาร มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.00 
รองลงมา ตัวอักษรมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะในการอ่านมากน้อยแค่ไหน มีคุณภาพอยู่
ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.00 รองลงมา ใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหา มี
คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.00 รองลงมา มีการส่ือความหมายท่ีชัดเจนและ
ตรงประเด็น มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.00 และใช้สีได้อย่างสอดคล้องกัน
และประสมประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบอ่ืนๆและช่วยเน้นข้อความให้อ่านได้ง่าย มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.52 ผลรวมผลการประเมินคุณภาพผลงานโปสเตอร์ชิ นท่ี 3 มี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.87 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.30 

 
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ 

 จากผลงานการออกแบบโปสเตอร์ทั ง 3 ชิ นพบว่าผลงานชิ นท่ีมีคะแนนคุณภาพสูงท่ีสุด คือผลงานโปสเตอร์
ชิ นท่ี 2 ท่ีมีการใช้รูปแบบของการส่ือความหมายในเชิงลบ แต่ใช้กราฟิกท่ีมีสีสันอ่อนหวานลดความรู้สึกด้านลบ
ออกไป มีความครบถ้วนของข้อมูลท่ีต้องการจะส่ือ และสามารถส่ือสารออกมาได้อย่างชัดเจน มีตัวอักษรท่ีมีขนาด
ใหญ่อ่านง่ายเห็นได้ชัดเจนและสะดุดตา เมื่อน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการส้ารวจกลุ่มเยาวชน จะพบว่ามี
ประเด็นท่ีขัดแย้งกัน นั นคือ เยาวชนนั นมีความต้องการส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีส่ือความหมายในเชิงบวกมากกว่า ในขณะท่ี
ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ชิ นท่ี 1 มีคะแนนคุณภาพรองลงมา แต่มีด้านท่ีโดดเด่นท่ีสุดในผลงานทั ง 3 ชิ น คือ 
ด้านการใช้สี เนื่องจากเป็นผลงานท่ีมีสีสันสด และเด่นชัดมากท่ีสุด ส่วนผลงานการออกแบบโปสเตอร์ชิ นท่ี 3 เป็นชิ น
ท่ีได้คะแนนคุณภาพน้อยท่ีสุด เนื่องจากมีสีสันท่ีไม่เด่นสะดุดตา ไม่มาสารถดึงดูดความสนใจได้เท่ากับผลงานชิ นท่ี 1 
และ 2 และไม่มีความโดดเด่นในด้านใดเป็นพิเศษ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความตระหนักถึงการท้องก่อนวัยอันควร ผลวิจัยท่ีได้มี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีการออกแบบส่ือส่ิง พิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549) ในด้านความ
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ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลท่ีต้องการส่ือสาร องค์ประกอบท่ีใช้ในการออกแบบโปสเตอร์ทั ง 3 ผลงาน มีความ
ครบถ้วนทั ง ภาพประกอบ ตัวอักษร และข้อมูลติดต่อต่างๆ มีการส่ือความหมายท่ีชัดเจนทั งการส่ือในเชิงบวก ท่ีเน้น
ในเร่ืองของการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร และเชิงลบท่ีแสดงให้เห็นถึงโทษและความเครียดจากการเกิดปัญหา
การท้องก่อนวัยอันควร มีการใช้ภาพประกอบได้สอดคล้องกับเนื อหาท่ีต้องการจะส่ือ โดยใช้ตัวละครการ์ตูนกราฟิก
เด็กผู้หญิงตั งครรภ์เป็นตัวหลักของชิ นงาน ตัวอักษรท่ีใช้มีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะใน
การอ่าน จากผลงานชิ นท่ี 2 ท่ีมีการใช้ตัวอักษรท่ีใหญ่เด่นชัดเจนท้าให้ได้คะแนนคุณภาพในประเด็นนี สูงท่ีสุด และ
การใช้สีได้อย่างสอดคล้องกันและประสมประสานอย่างกลมกลืนกับองค์ประกอบอ่ืนๆ และช่วยเน้นข้อความให้อ่าน
ท่ีสะท้อนผลการประเมินคุณภาพออกมาได้ชัดจนในผลงานชิ นท่ี 3 ท่ีมีสีสันท่ีอ่อน ไม่เด่น ท้าให้ผลการประเมิน
คุณภาพออกมาในระดับท่ีน้อยท่ีสุด 
 นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง การศึกษาและออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์การเลี ยงลูกด้วยนมแม่ 
(ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา และกรรณิการ์ เอ่ียมจินดา, 2557) ท่ีได้ท้าการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ โปสเตอร์ ไวนิล และแผ่นพับ โดยผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์ มีผล
การประเมินความพึงพอใจด้านการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย
4.08 ด้านการส่ือสาร มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.00  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลงานการออกแบบควรถูกน้าไปใช้เผยแพร่ตามสถานศึกษา หรือแหล่งท่ีมีเยาวชน อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 

15-19 ปี เพราะผลงานการออกแบบในงานวิจัยนี ออกแบบโดยอ้างอิงมากจากความต้องการของเยาวชนกลุ่มนี  จาก
กราฟิกท่ีได้ออกแบบในผลงานโปสเตอร์ทั ง 3 ชิ น สามารถน้าไปพัฒนาต่อยอดเป็นส่ือส่ิงพิมพ์รูปแบบอ่ืนๆ ได้อีก 
อาทิ แผ่นพับ ใบปลิว หรือภาพประกอบตามเอกสารต่างๆ 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีการหาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ออกมาในจ้านวนมาก เพ่ือน้าไป

ทดลองใช้กับกลุ่มเยาวชนเป้าหมายจริงๆ และมีการจัดเก็บผลก่อนและหลังในด้านผลของส่ือส่ิงพิมพ์ว่ามีการช่วยลด
ปริมาณการท้องก่อนวัยอันควรได้จริงหรือไม่ 

2. สามารถน้าผลงานการออกแบบไปเผยแพร่ทดลองใช้และวัดประเมินผลผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ต่างๆ
ทั ง Facebook  Twitter  Instagram หรือเว็บไซต์ต่างๆ 
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ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล 
The Effects of Group Activities on Emotional Quotient of Nursing Students 

 
ชวนนท์ จันทร์สุข1 และ นฤมล จันทร์สุข2 

Chawanon Jansook1 and Naruemon Jansook2 

 
1,2 อาจารย์ประจ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี เป็นการวิจัยก่ึงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
จ้านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  2) หลังการทดลอง
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ค้าส้าคัญ: กิจกรรมกลุ่ม / ความฉลาดทางอารมณ์ / นักศึกษาพยาบาล 

 
Abstract 

 The purposes of the quasi-experimental study were to study the effects of group activities 
on emotional quotient of nursing students. The first year nursing students of Boromarajonani 
College of Nursing, Chainat were randomly assigned in experimental and control group. Each group 
consisted of 30 nursing students. The results revealed that: 1)There were significantly differences 
between the pretest and the posttest of the emotional quotient scores of the experimental group 
at .01 level 2) After the experiment, there were significant differences of the emotional quotient 
scores between the control and experimental group at .01 level 
Keywords: group activity / Emotional Quotient / nursing students 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 การท่ีคนเราจะประสบความส้าเร็จได้นั น การรับรู้อารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่าง
เหมาะสมมีส่วนช่วยมากกว่าการมีสติปัญญาท่ีสูง นั่นคือบุคคลต้องมีความฉลาดทางอารมณ์จึงจะท้าให้บุคคลสามารถ
แก้ปัญหาเอาชนะอุปสรรคและเอาชนะผู้อ่ืนไ ด้ (เทอดศักด์ิ เดชคง, 2542, หน้า 8-19) สอดคล้องกับค้ากล่าวของ 
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542, หน้า 37-52) ท่ีว่า ผู้ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถท่ีจะท้างาน
เป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความเข้าใจและมีความเอื ออาทรต่อผู้ร่วมงาน สามารถผลัดกันเป็นผู้น้าได้
มีความต่ืนตัวท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดี ท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั งมีความสุขด้วย  
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลต่อการตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึกและภาวะ
อารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ นกับตนและผู้อ่ืนได้ มีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตน ท้าให้สามารถชี น้าความคิด และ
การกระท้าของตนได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับการท้างานและการด้าเนินชีวิต โดยมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคล
อ่ืนๆ สอดคล้องกับค้ากล่าวของ Goleman (1995 , pp.24-31) ท่ีว่าความส้าเร็จของบุคคล สติปัญญาจะส่งผลให้
เกิดความส้าเร็จได้แค่ร้อยละ 20 และร้อยละ 80 เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผล
ต่อความส้าเร็จในชีวิตมากกว่าสติปัญญาทางสมองถึง 2 เท่า โดยเฉพาะบุคคลท่ีท้างานเก่ียวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ แพทย์ และพยาบาลซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ีต้องใช้เชาวน์อารมณ์มากกว่าสติปัญญาทางสมองถึง 4 เท่า จึงจะส่งผลต่อ
ความส้าเร็จในวิชาชีพ  
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 การศึกษาพยาบาลเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีเป้าหมายท่ีส้าคัญเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
มุ่งผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามท่ีสังคมต้องการคุณลักษณะของพยาบาล  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในการ
ให้การพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว พยาบาลจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม รู้จักและเข้าใจความรู้สึกทั งของตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทนอดกลั นต่อสภาพการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดขึ น
ตลอดจนสามารถเผชิญกับความเครียดและจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน อยู่
เสมอ สามารถท่ีจะควบคุมตนเองได้รวมทั งต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีอีกด้วย  
 นักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 19 – 20 ปี ซ่ึงอยู่ในระยะของวัยรุ่นตอนปลาย เป็น
ช่วงท่ีก้าลังมีการพัฒนาการด้านต่างๆ ทั งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และการเรียนอย่าง
เต็มท่ี และต้องมีวุฒิภาวะและความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนพยาบาล ซ่ึงต้องเรียนทั งทฤษฎีท่ีเรียนในชั นเรียนและการฝึกปฏิบัติ  บนหอผู้ป่วย
จริง ท่ีต้องพบสถานการณ์ในชีวิตจริง ทั งด้านดีและด้านไม่ดี ต้องพบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การพบปะกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน เช่น แพทย์ พยาบาลรุ่นพ่ี รวมถึงญาติ ผู้ป่วย และอ่ืนๆ ล้วนเป็นส่ิงท่ีท้า
ให้ภาวะจิตใจและอารมณ์ มีความเครียด นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักจิตวิทยาการศึกษา ได้เน้นการพัฒนา
ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ และปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ แต่ต้องใช้ความอดทน 
เอาจริง เอาจัง และให้มีความเก่ียวข้อง โดยตรงกับประเด็นประสบการณ์ของบุคคล (Goleman, 1998, p.120) 
 แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สามารถท้าได้หลายวิธี ได้แก่ การฝึกให้รู้จักคุณค่าของตน
ตามความเป็นจริง ฝึกการตระหนักรู้ ส้ารวจตนเองโดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้การนั่งสมาธิ และวิธีอ่ืนๆ ให้ความรู้
เ ก่ียวกับการเข้าในตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน ฝึกการส่ือสารระหว่างบุคคล  ฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสม (assertive 
training) อาจใช้กิจกรรมกลุ่ม และเทคนิคอ่ืนๆ อาจใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝึกการสร้างแรงจูงใจตนเอง  ฝึก
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ และอ่ืนๆ เมื่อได้ศึกษาถึงวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสม เพราะสามารถส่งเสริมสมาชิกในกลุ่ม ให้เกิดการรับรู้เกิดการ
พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ท่ีส้าคัญ ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ การสามารถควบคุมตนเองและทักษะทางสัง คม  
(คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2546, หน้า 15-17) รวมทั งเป็นวิธีการท่ีสามารถจัดให้กลมกลืนกับการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี และท้าให้ ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานได้พร้อมๆ กัน 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นความส้าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ จึงสนใจท่ีจะพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มเ พ่ือ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้เป็น
ผู้ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของ
ตนเองได้ดีย่ิงขึ น เป็นการพัฒนานักศึกษาพยาบาลซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลอันมี ค่าให้มีคุณภาพและเป็นก้าลัง ส้าคัญ
ของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ าร่วม

กิจกรรมกลุ่ม 
2. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
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ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี  เป็นนักศึกษาพยาบาลทั งชายและหญิง หลักสูตร  พยาบาลศา
สตรบัณฑิต ชั นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จ้านวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมกลุ่ม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ นตามกรอบแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (2556, หน้า 4-6) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  
2. ตัวแปรตาม คือ ความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี  

1) ด้านดี  
- การควบคุมตนเอง 
- การเห็นใจผู้อ่ืน 
- ความรับผิดชอบ  

2) ด้านเก่ง  
- การมีแรงจูงใจ 
- การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  

3) ด้านสุข  
- การภูมิใจในตนเอง    
- การพึงพอใจชีวิต 
- ความสุขสงบทางใจ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2556, หน้า 4-6) ใน
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 1) ด้านดี 2) ด้านเก่ง และ 3) ด้านสุข และใช้
แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่มของนภัสนันท์ สินสุ (2550, หน้า 9) ดังแสดงในแผนภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่ม 
ครั งท่ี 1 เปิดตัว เปิดใจ 
ครั งท่ี 2 ส่องกล้องมองตน 
ครั งท่ี 3 ดูละครสะท้อนอารมณ์ (ละครพูด) 
ครั งท่ี 4 จิ๊กซอว์ 
ครั งท่ี 5 กระจกอารมณ์ (ละครใบ้) 
ครั งท่ี 6 สมศรี 2559 
ครั งท่ี 7 บนถนนสู่ดวงดาว 
ครั งท่ี 8 ผ่อนคลายองค์รวม 
ครั งท่ี 9 ฝึกสมาธิ 
ครั งท่ี 10 เล่าสู่กันฟัง 
 
- แต่ละครั งใช้เวลา 60 นาที  
- จัดสัปดาห์ละ 2 ครั ง  
- เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านดี  

- การควบคุมตนเอง 
- การเห็นใจผู้อ่ืน 
- ความรับผิดชอบ  

ด้านเก่ง  
- การมีแรงจูงใจ 
- การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  

ด้านสุข  
- การภูมิใจในตนเอง    
- การพึงพอใจชีวิต 
- ความสุขสงบทางใจ 



817 
 

  

วิธีด้าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง แบบสองกลุ่มวัดผล ก่อนและหลังการทดลอง (Two group 

pretest – posttest design) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

- ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ้านวน 114 คน 

- กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ้านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน ได้มาโดยการท้าแบบประเมนิ
ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลท่ีได้คะแนนต้่ากว่าเกณฑ์ปกติเรียงล้าดับจากน้อย ไปมาก ซ่ึงกลุ่ม
ตัวอย่างทั ง 2 กลุ่มมีคะแนนใกล้เคียงกัน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด้าเนินการวิจัย สร้างโดยผู้วิจัย ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มท่ีผู้วิจัยสร้าง ขึ น
ตามกรอบแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2556, หน้า 4-6) ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม ท่ีช่ วย
ส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จ้านวน 10 ครั ง แต่ละครั งใช้เวลา 60 นาที จัดสัปดาห์ละ 2 ครั ง เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยผู้วิจัยเป็นผู้น้ากลุ่ม ซ่ึงมีโครงสร้างของกิจกรรมดังนี  

 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างของกิจกรรม 
ครั งท่ี ชื่อกิจกรรม สาระส้าคัญ 

1 เปิดตัว เปิดใจ ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
2 ส่องกล้องมองตน บอกส่วนดีและส่วนท่ีบกพร่องของตนเองและควบคุมอารมณ์ตนเอง 
3 ดูละครสะท้อนอารมณ์ 

(ละครพูด) 
พัฒนาอารมณ์และความรู้สึก ด้านควบคุมตนเอง ด้านเห็นใจผู้อ่ืนและด้าน
ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพ 

4 จิ๊กซอ พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกด้านภูมิใจตนเองและด้านมีแรงจูงใจด้านการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาและด้านมีความพึงพอใจในชีวิต 

5 กระจกอารมณ์ (ละครใบ้) เรียนรู้การแสดงอารมณ์ต่างๆ โดยไม่ใช้ค้าพูด พัฒนาอารมณ์และความรู้สึก
ด้านสัมพันธภาพ 

6 สมศรี 2559 พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหาและด้านการ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

7 บนถนนสู่ดวงดาว พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหาและด้าน
สัมพันธภาพ 

8 ผ่อนคลายองค์รวม ผ่อนคลายอารมณ์ท่ีเกิดขึ นในชีวิตประจ้าวันและเกิดความสงบสุขในจิตใจ 
9 ฝึกสมาธิ ความสงบสุขในจิตใจ 

10 เล่าสู่กันฟัง บอกความรู้สึกของตนเองในการเข้ากลุ่ม สรุปส่ิงท่ีจะน้าไปใช้ประโยชนใ์น
ชีวิตประจ้าวัน  

ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านความฉลาดทางอารมณ์ จ้านวน 3 ท่าน ได้ค่า 
CVI (content Validity Index) เท่ากับ 0.91 

 
ส่วนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส้าหรับวัยรุ่น อายุ 18-25 ปี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556, หน้า 
14-17) ลักษณะแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ คือ ไม่จริง จริงบางครั ง ค่อนข้างจริง และจริงมาก 
จ้านวน 52 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี   
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1. ด้านดี ประกอบด้วยด้านย่อยดังต่อไปนี  คือ ควบคุมตนเอง เห็นใจผู้อ่ืน รับผิดชอบซ่ึงมีข้อ
ค้าถาม 18 ข้อ (ข้อ1-18) 

2. ด้านเก่ง ประกอบด้วยด้านย่อยดังต่อไปนี  คือ มีแรงจูงใจ ตัดสินและแก้ปัญหา สัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน ซ่ึงมีข้อค้าถาม 18 ข้อ (ข้อ19-36) 

3. ด้านสุข ประกอบด้วยด้านย่อยดังต่อไปนี  คือ ภูมิใจตนเอง พอใจชีวิต สุขสงบทางใจซ่ึงมีข้อ
ค้าถาม 16 ข้อ (ข้อ 37-52) 
 โดยแบบประเมนิมค่ีาความเช่ือมั่นในด้านดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ 0.75  0.76 0.81 และ 0.85 ตามล้าดับ  
 ข้อค้าถามทั ง 52 ข้อแบ่งออกเป็นข้อความทางบวกและทางลบ 
 ข้อความทางบวก ได้แก่ข้อ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 31,32, 34, 36, 38, 39 
41, 42, 43, 44, 46, 48, 49 และ 50 
 ข้อความทางลบ ได้แก่ข้อ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 
45, 47, 51 และ 52 
 
 ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
 

 ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 
ไม่จริง ให้  1 คะแนน ให้ 4 คะแนน 
จริงบางครั ง ให้  2 คะแนน ให้ 3 คะแนน 
ค่อนข้างจริง ให้  3 คะแนน ให้ 2 คะแนน 
จริงมาก ให้  4 คะแนน ให้ 1 คะแนน 

 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ โดยน้าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ท่ีไ ด้
จากการท้าแบบประเมินไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 -
25 ปี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556, หน้า 17) โดยจัดระดับการแปลความหมายดังนี  
 

องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ ต่้ากว่าปกติ เกณฑ์ปกติ สูงกว่าปกติ 
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์รวม < 138 138 -170 > 170 

องค์ประกอบด้านดี < 48 48-58 > 58 
องค์ประกอบด้านเก่ง < 45 45-59 > 59 
องค์ประกอบด้านสุข < 42 42-56 > 56 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ระยะดังนี  
1. ก่อนการทดลอง  

น้าแบบแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ไปเก็บข้อมูลก่อนการทดลองกับประชากร 114 คน เพ่ือ
วัดคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ และเรียงล้าดับคะแนนจากน้อยไปหามาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 30 คน ให้ภายในกลุ่มมีคะแนนใกล้เคียงกัน  

2. ระยะทดลอง 
ด้าเนินการทดลองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ท่ี

ผู้วิจัยสร้าง ขึ น จ้านวน 10 ครั ง  ครั งละ 60 นาที กับกลุ่มทดลอง ตั งแต่วันท่ี 16 มกราคม 2560 ถึง วันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2560 รวม 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั งติดต่อกัน โดยท้าการทดลองนอกเวลาเรียนในวันอังคารและ  วัน
พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. 
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3. หลังการทดลอง 
เมื่อสิ นสุดการทดลอง ผู้วิจัยน้าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ไปเก็บข้อมูลหลังการทดลองกับ

กลุ่มทดลอง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ 

Dependent t-test  
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ 

Independent t-test  
 
สรุปผลการวิจัย 

คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p=0.001) และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลอง
หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p=0.001) ดังแสดงในตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง (n =30) 
และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง (n =30) 

กลุ่มตัวอย่าง n 
หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง 

t p-value 
�̅� S.D �̅� S.D 

กลุ่มทดลอง 30 165.41 18.17 135.43 23.29 10.23 .001* 
กลุ่มควบคุม 30 137.29 22.24 135.06 23.32 1.09 .864 

* p < .01 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลอง (n = 30) และกลุ่มควบคุม (n = 30) 
   ความฉลาดทางอารมณ์ 
 �̅� S.D t p-value 
ก่อนการทดลอง     

กลุ่มทดลอง 135.43 23.29 1.65 .9347 
กลุ่มควบคุม 135.06 23.32 

หลังการทดลอง     
กลุ่มทดลอง 165.41 18.17 

14.37 .001* 

กลุ่มควบคุม 137.29 22.24 
* p < .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ าร่วม
กิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั งนี อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในทุก
ขั นตอนด้วยตนเอง จากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกกิจกรรมซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ นจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กับกิจกรรมกลุ่ม ในขณะท่ีท้ากิจกกรม นักศึกษาจะได้คิด ได้ท้า ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในบรรยากาศท่ีอิสระ 
อบอุ่น และเป็นกันเอง  
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กิจกรรมกลุ่มท่ีผู้วิจัยสร้างขึ น ส่วนใหญ่จะฝึกให้นักศึกษาท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักศึกษาจะมีโอกาส
ได้เปล่ียนกลุ่ม เปล่ียนหน้าท่ี ตลอดจนความรู้ ความคิด เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืน นักศึกษาจะมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ ซ่ึงคล้ายกับงานวิจัยของอารี มั่งค่ัง (2556, หน้า 53-72) ท่ีศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่ม ต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี พบว่า หลังจากนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักและยอมรับตนเองและ
ผู้อ่ืน ทั งยังสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมตลอดจนการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

2. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต (2549, หน้า 23) ท่ีกล่าวว่า เมื่อบุคคลเข้ากลุ่มจะเรียนรู้การปฏิบัติตัวใน
สังคม รู้จักควบคุมอารมณ์ในการแสดงออก การพัฒนาบุคลิกภาพ และลักษณะของตนเองให้ดีขึ น เพราะได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากสมาชิกภายในกลุ่ม ดังค้ากล่าวของอสมา มาตยาบุญ (2550, หน้า 18) ท่ีว่า กิจกรรมกลุ่มเป็น
เคร่ืองมือในการน้าสมาชิกไปสู่การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตนเอง อันก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจ เกิดการยอมรับ
ตนเองอย่างแท้จริง จนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจิตใจของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความ
เจริญงอกงามทางจิตใจได้ ซ่ึงการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยให้นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเกิดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ กลุ่มย่อย บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์
จ้าลอง กลุ่มย่อยการอภิปราย มีการสังเกต แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กันและกัน มีการสรุป
วิเคราะห์ ได้พยายามมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด โดยพยายามสร้าง
บรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง สนิทสนมคุ้นเคย มีความจริงใจ หลีกเล่ียงการติเตียน ใช้วิธีการยกย่องหรือชมเชย
แทน ท้าให้เกิดความสนุกสนาน มีความตั งใจและกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี 
นักศึกษาแต่ละคนยังได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน รวมถึงการปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเอง ท้าให้แต่ละคนสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

กิจกรรมกลุ่มมีความเหมาะสมในการช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ดังนั นจึง
ควรมีการน้ากิจกรรมกลุ่มไปใช้กับนักศึกษาพยาบาลทุกชั นปี และควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระ ยะๆ 
และติดตามผลระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคงทนในความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1. ในการติดตามผลส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป อาจทดลองติดตามผลในระยะเวลาท่ียาวนานขึ น เช่น 1 
ภาคการศึกษา (4 เดือน) หรือมากกว่า เพ่ือศึกษาผลของความคงทนจากการร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล 

2. ควรน้ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาเชาวน์อารมณ์ไปทดลองใช้ในวิทยาลัยพยาบาลแห่ง อ่ืนๆ แต่อาจ
เปล่ียนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จ้าแนกตามระดับชั นปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั นปีท่ี 1- 4 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 191 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ โดยใช้
สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษา
พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 -4 พบว่า 
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลทั ง 4 ชั นปีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.05)   
ค้าส้าคัญ: ความฉลาดทางสังคม / นักศึกษาพยาบาล 
 

Abstract 
 The purposes of this descriptive were to examine and compare the social intelligence 
in different year of study. The samples comprised 191 nursing students who were studying in the 
first, second, third and fourth year in Bachelor of Nursing Science Programme .  The research 
instrument was questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.92 using Cronbach’s Alpha 
Coefficient.   The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation 
and One –  Way ANOVA.   The results of the study revealed that the overall score of the social 
intelligence of nursing students were high. There was not statistically significant difference (p <.05) 
in social intelligence in different year of study. 
Keywords:  social intelligence / nursing students 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ในสังคมตลอดเวลา แต่สภาพการณ์โดยท่ัวไป บางคนอาจมีความสามารถใน
การปรับตัวตามสภาพสังคมเก่ง บางคนก็มีปัญหาในการเข้าสังคม ไม่มีเพ่ือน ท้างานคนเดียว ขาดความช่วยเหลือทาง
สังคม นอกจากนี อารมณ์ของคนในสังคมก็สามารถถ่ายทอดถึงกันได้ โดยการบริหารอารมณ์และความรู้สึกท่ีเกิดขึ น
ภายในนั นจะน้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ฉะนั นการใช้ชีวิตในสังคมให้มีความสุข มีความกลมกลืน และ 
ขณะเดียวกันก็สามารถท้างานร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้ จึงเป็นส่ิงท่ีควรให้ความสนใจ (Goleman, 1995, p.14) 
 ความฉลาดทางสังคม (social intelligence) เป็นความสามารถของบุคคลในการอยู่ร่วมกับบุคคล อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดี รวมทั งสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Goleman, 2006, pp. 4-12) สามารถเข้าใจ ปรับตัว และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนทั งหญิง
และชายได้อย่างชาญฉลาด (Kihistrom & Cantor, 2003, p.359) ทั งนี การท่ีบุคคลต้องด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ร่วมกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความหลากหลายทั งเพศ วัย บุคลิกภาพ การประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา ตลอดจน
วัฒนธรรม จึงจ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความสมานสามัคคี และความคิดเห็นร่วมกัน การติดต่อสัมพันธ์ ซ่ึงจะ
ท้าให้บุคคลมีความสุข ความพึงพอใจ การประสบความส้าเร็จ ความก้าวหน้าในชีวิต เช่นเดียวกับการท่ีนักศึกษามา
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อยู่รวมกันกับบุคคลอ่ืนในสถาบันการศึกษา ซ่ึง ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างเหมาะสม เป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางสังคมของ
วัยรุ่น (ประณต เค้าฉิม, 2549, หน้า 170) ความฉลาดทางสังคมจึงเป็นส่ิงส้าคัญอย่างย่ิงสอดคล้องกับ Albrecht 
(2006, p.13) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีความฉลาดทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมท่ีเกื อกูล ได้แก่ การกระท้าท่ีท้าให้ผู้อ่ืนรู้สึกมี
คุณค่า มีความสามารถ ได้รับความรัก ความเคารพ ความช่ืนชม และสามารถดึงดูดผู้อ่ืนให้อยากเข้าใกล้ ดังนั นความ
ฉลาดทางสังคมจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนได้อย่างกลมกลืน เหมาะสม ปรับอารมณ์ และจิตใจ
ให้เข้ากับบุคคลและส่ิงแวดล้อมได้ 
 นักศึกษาพยาบาลเป็นวัยท่ีอยู่ในช่วง วัยรุ่นย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ควรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีและสร้างความเข้า อก
เข้าใจกับบุคคลอ่ืน มีความสามารถท้างานกลุ่ม ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและโดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อ
นักศึกษาส้าเร็จการศึกษา ต้องก้าวสู่โลกของอาชีพ เข้าสู่หน่วยงานท่ีต้องมีการสร้างสัมพันธภาพ สร้างความร่วมมือ
ในการท้างาน รวมทั งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีหลากหลาย อีกทั งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education; TQF : H.Ed.) ก้าหนดว่า ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั น ต้องให้ผู้เรียนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills 
and responsibility) มีความสามารถในการไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความสามารถในการท้างานเป็นกลุ่ม แสดงถึง
ภาวะผู้น้ามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของความฉลาดทางสังคมนั่นเ อง 
(ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552, หน้า 10) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับท่ีผ่านมายังไม่มีข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ความฉลาดทางสังคมของ
นักศึกษาพยาบาล ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1- 4 ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มี
ความฉลาดทางสังคมเพ่ือน้าไปสู่ความส้าเร็จในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของหลักสูตร  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

จ้าแนกตามระดับชั นปี  
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั นปีท่ี 1-4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ้านวน 380 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตามระดับชั นปี ได้กลุ่มตัวอย่าง ชั นปีท่ี 1 จ้านวน 57 คน 

ชั นปีท่ี 2 จ้านวน 32 คน ชั นปีท่ี 3 จ้านวน 53 คน และชั นปีท่ี 4 จ้านวน 49 คน  รวม 191 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
- ตัวแปรต้น คือ  ระดับชั นปี 
- ตัวแปรตาม คือ ความฉลาดทางสังคม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้สถานการณ์ 2) 

ด้านการแสดงออก 3) ด้านความจริงใจ 4) ด้านความชัดเจน และ 5) ด้านความเห็นอกเห็นใจ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ Albrecht (2006, pp. 68-70) ในการศึกษาความฉลาดทาง
สังคมของนักศึกษาพยาบาล แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้สถานการณ์  2) ด้านการแสดงออก  3) ด้าน
ความจริงใจ 4) ด้านความชัดเจน และ 5) ด้านความเห็นอกเห็นใจ  ดังแสดงในแผนภาพ 
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 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั นปีท่ี 1-4 จ้านวน 380 คน ภาคการศึกษาท่ี 2 ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาร าง
ส้าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 191 คน และสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั นปี โดยใช้การสุ่มตามระดับชั นปี ได้กลุ่มตัวอย่าง ชั นปีท่ี 1 จ้านวน 57 
คน  ชั นปีท่ี 2 จ้านวน 32 คน ชั นปีท่ี 3 จ้านวน 53 คน และชั นปีท่ี 4 จ้านวน 49 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนา
มาจากแนวคิดของ Albrecht (2006, pp. 68-70) จ้านวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้านๆ ละ 10 ข้อ ดังนี   

1. ด้านการรับรู้สถานการณ์      
2. ด้านการแสดงออก  
3. ด้านความจริงใจ  
4. ด้านความชัดเจน  
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ            
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การแปลผลคะแนน โดยใช้คะแนนเฉล่ียของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538, หน้า 9) ดังนี   

คะแนนเฉล่ีย 3.00 - 4.00  มีความความฉลาดทางสังคมในระดับสูง 
คะแนนเฉล่ีย 2.00 - 2.99 มีความความฉลาดทางสังคมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.99  มีความความฉลาดทางสังคมในระดับต้่า 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha-coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 
 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  
 โครงร่างการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จากนั นผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยชี แจงเป็น
เอกสารเก่ียวกับความเป็นอิสระในการตอบ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิปฏิเสธการให้ความร่วมมือได้และเซ็นใบยินยอมให้
ความร่วมมือ ส้าหรับข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการบ่งชี กลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคลและการน้าเสนอผลการวิจัยจะรายงานเป็นภาพรวม 
 
 

ระดับชั นปี (1, 2, 3 และ 4) 

ความฉลาดทางสังคม 
1. ด้านการรับรู้สถานการณ์      
2. ด้านการแสดงออก  
3. ด้านความจริงใจ  
4. ด้านความชัดเจน  
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในวันและเวลาท่ีก้าหนด โดยก่อนท่ีจะให้กลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ชี แจงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วน
ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ ภายหลังท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อน
น้าไปวิเคราะห์ทางสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ 191 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความ

ฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั นปี โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA 
และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมทั ง 4 ชั นปี อยู่ในระดับสูง (�̅� = 3.29)  พิจารณา
รายชั นปี พบว่า อยู่ในระดับสูงทุกชั นปี (�̅� = 3.23, 3.27, 3.31 และ 3.34 ตามล้าดับ) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 - 4 พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 - 4  
จ้าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 
ความฉลาดทางสังคม ชั นปีที่ 1 ชั นปีที่ 2 ชั นปีที่ 3 ชั นปีที่ 4 รวมทุกชั นปี 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
1. ด้านการรับรู้สถานการณ์  3.22 .45 สูง 3.29 .49 สูง 3.38 .47 สูง 3.37 .56 สูง 3.32 .57 สูง 
2. ด้านการแสดงออก 3.21 .39 สูง 3.24 .51 สูง 3.27 .53 สูง 3.28 .49 สูง 3.25 .49 สูง 
3. ด้านความจริงใจ 3.28 .37 สูง 3.29 .54 สูง 3.31 .63 สูง 3.34 .44 สูง 3.31 .45 สูง 
4. ด้านความชัดเจน 3.11 .41 สูง 3.23 .48 สูง 3.27 .59 สูง 3.31 .52 สูง 3.23 .37 สูง 
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ   3.31 .65 สูง 3.32 .62 สูง 3.35 .47 สูง 3.38 .61 สูง 3.34 .49 สูง 
 รวมทุกด้าน 3.23 .47 สูง 3.27 .54 สูง 3.31 .49 สูง 3.34 .51 สูง 3.29 .53 สูง 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล 

ความฉลาดทางสังคม  df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 3 33.17 11.23 1.15 .22 

ภายในกลุ่ม 186  1810 9.73   
รวม 189 34.98    

* p<.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท โดยรวม และ
รายชั นปี อยู่ในระดับสูง ทั งนี เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ตามกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ตลอดปีการศึกษา โดย
กิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาด้านคุณธรรม พัฒนาทักษะ การคิด และการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรมเพ่ือสังคม ตลอดจนมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจั ดท้า
โครงการต่าง ๆ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการ ท้าให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็น
ความส้าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดทักษะในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน มีการปรับตัวท่ีดี พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้น้าและผู้ตาม การเป็นผู้รับและผู้ให้ความช่วยเหลือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง รู้จัก
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รับผิดชอบ เสียสละ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท, 2559, หน้า 9-10)  สอดคล้องกับวัลลภา เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา (2538, หน้า 63-64) กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ การท้างาน
ร่วมกับกลุ่ม สามารถเสนอความคิดเห็น กล้าแสดงตน พัฒนาความเป็นผู้น้า เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา 
รู้จักการอยู่และท้างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักท้างานอย่างเป็นระบบ และฝึกความคิดตลอดจนการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล  
ประกอบกับในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การเ รียนรู้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกชั นปี จึงส่งผลให้นักศึกษามีความฉลาดทาง
สังคมอยู่ในระดับสูงทุกชั นปี  

2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
ชั นปี 1 – 4 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ทั งนี อาจเนื่องมาจากในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกวันพุธเป็นการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั นปีท้างาน
ร่วมกันและวิทยาลัยมีการก้าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านการมีจิตส้านึกเ พ่ือส่วนรวมและสังคม จึง
ก้าหนดให้นักศึกษาทุกคน ทุกชั นปีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้การปรับ ตัว 
เข้ากับผู้อ่ืน สร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน พ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม บ้าเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท้าโครงการให้บริการแก่สังคมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมี
ส่วนช่วยปลูกฝังจิตส้านึกสาธารณะและการช่วยเหลือสังคม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท, 2559, หน้า 4-
5) สอดคล้องกับท่ี วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543, หน้า122) กล่าวว่า การพัฒนามนุษย์เพ่ือให้ด้ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันการศึกษาจ้าเป็นต้องจัดส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้
นักศึกษาตระหนักในความส้าคัญของการอยู่ร่วมกับกลุ่ม การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวินัยหรือกฎเกณฑ์ของสังคม 
รู้จักเสียสละ เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในด้านอ่ืนๆ เช่น นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพ่ือท่ีจะสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน
และพัฒนาให้เป็นผู้ประสานท่ีดี ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความสงบสุข จึงส่งผลให้นักศึกษานักศึกษาชั นปีท่ี 
1-4 มีความฉลาดทางสังคมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารและคณาจารย์ท่ีเก่ียวข้องควรน้าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการหาแนวทางเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมท่ีเพ่ิมความฉลาดทางสังคมให้กับนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความฉลาดทางสัง คม
ครอบคลุมทุกด้านมากย่ิงขึ น 

2. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความฉลาดทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความฉลาดทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล ไ ด้แก่ บุคลิกภาพ 
ความสุข รูปแบบการลี ยงดู การสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางมากย่ิงขึ น 

2. ควรใช้วิธีการวิจัยแบบ longitudinal study ท่ีเป็นการศึกษาระยะยาวในนักศึกษารายเดียวกันตั งแต่
ชั นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4  เพ่ือติดตามพัฒนาการความฉลาดทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการน้าข้อมูลย้อนกลับไป
ใช้พัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ 
ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

Participative Management Factors Affecting Knowledge Management in School 
under the Secondary Educational Service Area Office 41  

 
ชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า1 

Chonnaphat Sriroengla1 
  

1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 2) เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านกังาน
เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขต พื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 4) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์
ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ้านวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาสัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร ด้านความไว้วางใจ ด้าน
การประเมินผล และด้านการตัดสินใจ ตามล้าดับ ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั งหมด 2) ระดับการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  การบ่งชี  การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเข้าถึงความรู้ ตามล้าดับ ทุกด้านมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั งหมด 3) ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ใน
ระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.77 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพิจารณารายด้าน 
ดังนี  ปัจจัยด้านการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านความไว้วางใจ  มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับสูง ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร มีความสัมพันธ์กับการ
จดัการความรู้ในระดับสูง ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับกลาง และปัจจัย
ด้านการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในระดับสูง 4) จากความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐานได้ดังนี  Ẑ= 0.355XEV+ 0.264XT + 0.228XF +0.079XD 
ค้าส้าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม/การจัดการความรู้ 

 
Abstract 

 The objective of the studies was to study the participative management factors and 
knowledge management, and study the relationship between the participative management factors 
and knowledge management, to analyze the effect of participative management factors toward 
knowledge management and to build up the predictive equation factors of participative 
management that affected knowledge management in school under the secondary educational 
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service area office 41.  The samples used in this research were selected from administrators and 
teachers in the schools under the secondary educational service area office 41, totaling 338 cases. 
The questionnaire was used as a tool in the research which content validity was between 0 .60-
1.00 and reliability was 0.99. Data was analyzed frequency, percentage, means, standard deviation, 
correlation coefficient Pearson and stepwise regression analysis.  The results were summarized as 
follows:  The participative management was also at in a high level .  They were working, 
Organizational independence, Trust, Evaluation and Decision making. The knowledge management 
was also at in a high level.  They were Indication, Learning, Creating and seeking knowledge, 
Knowledge management system, Processing and modifying knowledge, Sharing learning and access 
to knowledge.  The relationship between the participative management factors and knowledge 
management was positive at . 05 levels.  The participative management factors that affected 
knowledge management positively were relationship between the participative management 
factors knowledge management were Ẑ= 0.355XEV+ 0.264XT + 0.228XF +0.079XD. 
Keywords: Participative Management/Knowledge Management  
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความส้าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาความส้าเร็จของประเทศ สภาพ
สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั ง จึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้อง
พัฒนาการศึกษาของชาติให้เหมาะสมทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
การศึกษานั นไม่เป็นเพียงสถาบันทางสังคมท่ีมีความส้าคัญ หากแต่เป็นส่ิงท่ีท้าหน้าท่ีแกนกลางของสังคม ซ่ึงองค์การ
ทุกๆ ส่วนของสังคมจะพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาเพียงใดนั นขึ นอยู่กับการจัดการศึกษา (วินี  
ภูสุนทเรศ, 2548, หน้า 1) นับตั งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้ความส้าคัญต่อ
การศึกษาเป็นอย่างมาก จึงเป็นท่ีมาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าเป็นกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาฉบับแรก
ของไทย ท่ีมุ่งหวังจะกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ (อุดมศักด์ิ พลอยบุตร, 2545, หน้า 
22) และก้าหนดหลักการส้าคัญไว้อย่างชัดเจนว่าจะยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส้าคัญ ดังนั น การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจึงเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน ท่ีได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างม ากใน
ปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ปัจจุบัน มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 เมื่อน้าไปใช้ในสถานศึกษา เป็นการระดมผู้เ ช่ียวชาญและ ผู้มี
ประสบการณ์เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู เจ้าหน้าท่ีและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสินใจเ ร่ื อง
ส้าคัญของโรงเรียน เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น้าใหม่ๆ ในทุกระดับ เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อส่ือสาร สร้างความ
ยืดหยุ่นในการท้างานท้าให้เกิดการริเร่ิมจัดท้าโครงการใหม่ๆ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ น การท่ี
ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ จึงเกิดแนวทางท่ีจะต้องใช้งบประมาณโดยประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา ชุมชนมีส่วน
ร่วมและมีสิทธิในการบริหารจัดการศึกษา การบริหารและการตัดสินใจท้าด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และท้าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและท้าโครงการใหม่ๆ (อุทัย บุญประเสริฐ, 
2545, หน้า 49) นอกจากนี  ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของครู อาจารย์ ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ ครู-อาจารย์ ในการศึกษาวิจัย พบว่า โอกาสในการมี
ส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญท่ีส่งผลต่อขวัญก้าลังใจของ ครู - อาจารย์ และการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการสอนของครู-อาจารย์ ซ่ึงครู-อาจารย์ 
นิยมชมชอบผู้บริหารท่ีเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าผู้บริหารท่ีไม่ค่อยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Hoy and Miskel, 1978, p.228) ส่วนสวอนส์เบิร์ก (Swansburg) ได้ศึกษาการบริหาร
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แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วย การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน การตั งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของงาน และความมีอิสระในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีกว่า การ
ตัดสินใจท่ีดีจะท้าให้ประสิทธิภาพการท้างานสูงขึ นเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
ท่ีดีกว่า การตัดสินใจท่ีดีจะท้าให้ประสิทธิภาพการท้างานสูงขึ น เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ พวกเขาย่อมมีความผูกพันต่อผลการตัดสินใจท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ความผูกพันจึง
น้าไปสู่ประสิทธิภาพในการท้างานท่ีสูงขึ น ในส่วนของก้าลังใจและความพอใจในงานท่ีท้า เป็นส่ิงท่ีเกิดจากท่ีพวกเขา
รู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ฉะนั นความรู้สึกเหินห่าง คับอกคับใจ และความไม่พอใจท่ีจะน้าไปสู่ความ
เฉ่ือยชา การลาออกจากงาน และการขาดงาน น้อยมาก การลดความไม่พอใจด้วยการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม
สามารถแก้ไขปัญหานี ได้ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความส้าคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้คณะกรรมการสถานศึกษาท้าหน้าท่ีก้ากับสนั บสนุน
กิจการของสถานศึกษา โดยใช้การกระจายอ้านาจทั งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั งส้าคัญท่ีผ่านมา เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบแนวทาง การ
บริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจนซ่ึงรวมถึง การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เป็นเร่ืองของการก้าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้
ก้าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าท่ีในการพัฒนาความรู้เ พ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเ รียนรู้
อย่างสม่้าเสมอ พร้อมทั งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน สถานศึกษา
ในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ท่ีมีระบบการเรียนรูในองค์การไมเอื ออ้านวยต่อการเรียนรู้
ร่วมกัน เน้นเฉพาะการเรียนรูเฉพาะบุคคล ระบบการฝึกอบรมการให้การศึกษาเน้นระบบการสอนหรือตัวผู้ สอน
มากกว่าผู้เรียน คนในองค์การขาดความสามารถในการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไมสามารถเช่ือมโยงหรือถ่ายทอด
ความรูลงไปสู่การปฏิบัติได องค์การขาดระบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ (สถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา, 2548, หนา 30) ทุกองค์การจ้าเป็นต้องมีการจัดระบบการจัดการความรูขึ นในเร่ืองการจั ดการ
ความรู บดินทร์ วิจารณ (2547, หนา 10) ให้เหตุผลท่ีต้องจัดการความรูเพราะว่าองค์การต้องปรับตัวให้ ทัน ต่อ
กระแสการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ นมาอย่างต่อเนื่องความรู จะมากขึ นเท่าตัวใน 2-3 ปีข้างหน้าการเรียน
รูท่ีเร็วกว่าคู่แข่ง คือ หนทางแห่งชัยชนะเศรษฐกิจในยุคใหม่เน้นทั งความรูและความเร็ว องค์การมีการท้าผิดซ ้าซาก
ในส่ิงเดิม ความรู้อยู่ท่ีผู้เช่ียวชาญเมื่อลาออกไปท้าให้องค์การขาดความรูนั นไป อีกทั งองค์การมีวิธีปฏิบัติท่ี ดีท่ี สุด 
(best practice) ท่ีมีอยู่ในองค์การหลายอย่างแต่ไมมีการจัดการและน้าไปใช้ และองค์การมีความคิดริเร่ิม ซ ้าซ้อน
กันหรือเร่ืองเดิมๆ ซ ้าๆ กันสอดคลองกับแนวคิดของเซงเก และคนอ่ืนๆ (Senge et al., 2000, p.54) ท่ีเช่ือว่าการ
เปล่ียนแปลงองค์การให้อยู่รอดไดในสภาพแวดล้อมในอนาคตนั น จะต้องเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์กา รโดย
อาศัยการเรียนรูเป็นเคร่ืองมือส้าคัญ และปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถเรียนรูได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ นก็คือ การจัดการความรู (knowledge management) เพราะท้าให้ความรู้ท่ีมีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายและมากมายในองค์การนั นถูกเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรูแบ่งปัน
ความรูร่วมกันซ่ึงประเวศ วะสี (2548, หนา 31) มีความเห็นว่าการจัดการความ รู้เป็นการจัดการให้มีการ ค้นพบ
ความรู้ ความช้านาญท่ีแฝงเร้นในตัวคนหาทางน้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์
เพ่ิมขึ นมีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ไดเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะย่ิงขึ น มีความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมเกิดขึ นจากการเอาความรูท่ีไมเหมือนกันมาเจอกัน และท่ีส้าคัญก่อให้เกิดเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ทั งหมดท่ีร่วมในกระบวนการก่อให้เกิดปัญหาร่วมท้าให้แกปัญหาหรือพัฒนาในเร่ืองยากๆ ได้ส้าเร็จ เช่นเดียวกับ  
แมคคารเธ (McCarthy, 2006, pp.7-8) ท่ีไดศึกษาการจัดการความรู การพัฒนาการจัดการความรูเป็นส่ิงส้าคัญท่ี
ช่วย Knowledge Worker ส้าหรับนักปฏิบัติแล้วการจัดการความรูเป็นเคร่ืองมือท่ีท้าให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย  
4 ประการไดแกบรรลุเป้าหมายของงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์การไ ปเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้และบรรลุความเป็นชุมชนความเป็นหมู่คณะความเอื ออาทรระหว่างกันในท่ีท้างาน (วิจารณ์  
พานิช, 2548, หนา 3) การจัดการความรู้เป็นปัจจัยส้าคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร แต่พบว่าองค์กรมีปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการความรู นั่นคือ องค์กรไมมีความย่ังยืนในการจัดการความรู แทนท่ีจะเป็นสภาพของการ
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เรียนรูของคนในองค์กรเป็นสภาพของการแบ่งปันความรู การจัดเก็บความรูการน้าความรู้เหล่านั นมาใช้ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมในองค์กร แต่กลับกลายเป็นว่าจัดการความรูคือ "ภาระงาน" อย่างหนึ่งท่ีหน่วยงานได
ท้าความตกลงไวกับส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกิจกรรมท่ีต้องท้าเป็นภาระงานท่ีต้อง
มีการตั งงบประมาณไวส้าหรับ “การจัดการความรู” โดยเฉพาะเป็นกิจกรรมท่ีด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันบันมีลักษณะ
ท่ีไม่ต่อเนื่องและย่ังยืน (วชิระ ปากดีสี, 2552) จากการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมาส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได ด้าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พบปัญหาท่ีต้องเร่ง
ปรับปรุงแกไขหลายประการทั งในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูอาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษารวมถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดังจะเห็นไดจากผลการประเมินรอบสองของ สมศ. พบว่าสถานศึกษาระ ดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจ้านวน 22,425 แห่งมีถึงร้อยละ 79.7 ท่ีไดมาตรฐาน และร้อยละ 20.3 ท่ีต้องไดรับ
การพัฒนา (ส้านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ: สพฐ., 2553) 
 จากทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ปีงบประมาณ 2559 (ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 , 2558) เพ่ือให้การจัดการศึกษาระ ดับ
มัธยมศึกษาเป็นไปตามกลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเป้าประสงค์ข้อท่ี 5 ว่าด้วย ส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 บูรณาการการท้างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วม กระจายงานและ
ความรับผิดชอบสู่สหวิทยาเขตและสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั น ผู้บังคับบัญชาจะต้องเปิด
โอกาสให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความคิดเบื องต้นว่า การเพ่ิมความเพียร
พยายามของผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงท่ีไมไ่ด้ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบไว้ชัดเจน แต่จ้าเป็นจะต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ
ตัดสินใจ เก่ียวกับเป้าหมายของงาน การวางแผนและปฏิบัติงานนั น จะท้าให้เขาได้เรียนรู้งานและบทบาทท่ีถูกคาดหวัง
และเกิดความชัดเจนในบทบาทเพ่ิมขึ น เกิดความเพียรพยายามท่ีสูงขึ น และในท้านองเดียวกันในสถานการณ์ท่ี
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการความมีอิสระและความส้าเร็จในงานสูง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะมแีนวโน้มท่ีจะไปเพ่ิม
ปริมาณงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจให้เกิดความเพียรพยายามและความพึงพอใจสูงขึ นด้วย ผู้บริหารหรือผู้น้าของ
หน่วยงานนั นมีส่วนชี น้าการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บัง คับบัญชา โดยท่ีโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร มีจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 ท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพทั งทาง ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรมสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 32 แห่งและมีครูผู้สอนจ้านวน 1,534 คน (ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, ข้อมูล ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558) มีผลการประเมินตนเอง (self-assessment report) ในระดับต้่า โดยเฉพาะเร่ืองความรู
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน นั่นเป็นเพราะความรูท่ีมีในโรงเรียนยังไมมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ยังไมเป็นความ
รูท่ีเป็นปัจจุบัน และยังไมเป็นความรูท่ีสามารถน้ามาใช้หรือปฏิบัติงานไดอย่างชัดเจนและถูกต้อง ประกอบกับความรู
ต่างๆ ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวคนท่ีเป็นทักษะเฉพาะท่ีเกิดจากประสบการณการสอนก็จะจางหายไปกับผู้เกษียณอายุราชการ 
การลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน ดังนั นการจัดการความรูจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีส่งเสริมให้องค์การ
ขับเคล่ือนเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์การ จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
ของประชากรด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเร่ืองท่ีมีความส้าคัญอย่างย่ิง การศึกษานับเป็นรากฐานท่ีส้าคัญ
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแกไขปัญหาต่างๆ ในสังคมการบริหารงานของผู้บริหารไมสามารถด้าเนินการได
โดยผู้บริหารคนเดียวจ้าเป็นต้องไดรับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและมีแนวทางอย่างหลากหลาย ซ่ึงการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมส่งผลต่อความส้าเร็จในการจัดการความรู้มีความส้าคัญต่อองค์การ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วย
ให้คนไดพัฒนาตนเองน้าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ตลอดชีวิตได้ 
 จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงไดศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความ รู้
ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ขึ น พื นฐานให้สถานศึกษาสามารถน้าผลจาก
การวิจัยไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและก ารจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 
2. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านกังานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 

สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 

สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื อหา 
ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ท้าการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้
ปัจจัยทั ง 5 ด้าน ดังนี  1) ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านความไว้วางใจ 3) ด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร  
4) ด้านการปฏิบัติงาน และ 5) ด้านการประเมินผล 

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ผู้วิจัยก้าหนดกรอบแนวคิดตามส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซ่ึง
ประกอบด้วย 7 ขั น ดังนี  (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548, 
หน้า 6) ได้แก่ การบ่งชี ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความ รู้ให้เป็นระบบ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึ กษา 
เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 จ้านวนสถานศึกษาทั งหมด 32 แห่ง จ้าแนกเป็นผู้อ้านวยการ
สถานศึกษา จ้านวน 32 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษา จ้านวน 1,436 คน รวมเป็นประชากรทั งสิ น 1,534 คน 
(ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
ได้มาโดยวิธีก้าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน โดยน้ามาเทียบสัดส่วนตามขนาดสถานศึกษา ได้
กลุ่มตัวอย่างรวมทั งหมด 338 คน 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ขั นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัด ส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร จ้านวน 32 โรงเรียน โดยจ้านวน 338 คน จ้าแนกเป็นผู้บริหาร 
จ้านวน 32 คน ครูผู้สอน จ้านวน 306 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ตอนท่ี 2 ระดับปัจจัยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร 
โดยการสอบถามข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผล ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp.202-204) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
0.99 ระดับของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้ในสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย
เลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 ขั นตอนท่ี 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (correlation) ของปัจจยั
การบริหารแบบมี ส่วนร่วมกับ การจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 จังหวัดก้าแพงเพชร โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) 

ขั นตอนท่ี 3 สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดก้าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี สถานภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหาร จ้านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.47 และครูผู้สอน จ้านวน 306 ร้อยละ 90.53 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ้านวน 216 คน ร้อยละ 
63.90 เพศชาย จ้านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 ด้านวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ้านวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 ด้านประสบการณ์
การท้างานตามต้าแหน่ง ประสบการณ์ต้่ากว่า 5 ปี จ้านวน 125คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ประสบการณ์ 5-9 ปี 
จ้านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 ประสบการณ์ 10 -14 ปี จ้านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ประสบการณ์
มากกว่า 14 ปีขึ นไป 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 

2. ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน 
(�̅�=4.19)  ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ( �̅�=4.19) ด้านความไว้วางใจ ( �̅�=4.06)  ด้านการ
ประเมินผล (�̅�=4.03) และด้านการตัดสินใจ (�̅�=3.81) ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูง สุด 
ดังนี  ท่านมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมวางแผนการด้าเนินงานโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา ( �̅�=3.93) 
รองลงมาท่านมีส่วนร่วมในการระดมความคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นในโครงการงานกิจกรรมของสถานศึกษา 
(�̅�=3.81) และ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระหว่างท่ีมีการด้าเนินงานของสถานศึกษา (�̅�=3.78) ท่านมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกโครงการ งานกิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=3.75) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น กับ
โครงการ งานกิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=3.73) ตามล้าดับ ด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.06) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  ท่านได้รับการยอมรับและ
เช่ือถือในความรู้ ความสามารถของผู้ร่วมงานในสถานศึกษา ( �̅�=4.12)  รองลงมาท่านได้รับความเช่ือมั่นและ
สนับสนุนในการท้างานของสถานศึกษา (�̅�=4.08) และ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มี
การเปิดเผยให้ข้อมูลท่ีตรงไปตรงมา (�̅�=4.06) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้โอกาสทุก
คนได้แสดงความสามารถ (�̅�=4.06) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการยอมรับความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจให้แก่กัน (�̅�=3.99) ตามล้าดับ ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน อยู่
ในระดับมาก (�̅�=4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  
เมื่อได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานแล้ว ท่านปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็ม ท่ี (�̅�=4.44) รองลงมาผู้บริหารให้
ผู้ร่วมงานรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง (�̅�=4.25) และ เมื่อมีปัญหาในการท้างาน ท่านสามารถชี แจงเหตุผลต่อ
ผู้บริหารโดยตรงเพ่ือขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา (�̅�=4.21) ผู้บริหารให้อ้านาจและโอกาสผู้ร่วมงานได้แสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลอย่างเต็มท่ีตามความรับผิดชอบท่ีตนได้รับ (�̅�=4.16) ผู้บริหารมอบ
อ้านาจให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตาม ภาระงานท่ีรับผิดชอบ (�̅�=4.07) และผู้บริหารให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย (�̅�=4.03) ตามล้าดับ ด้านการปฏิบัติงานพบว่า อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.19) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  ท่านมีความตั งใจในการสนับสนุนการด้าเนินงาน 
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โครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ (�̅�=4.30) รองลงมาคือ ท่านมีความตระหนักถึงความส้าคัญ
ในการด้าเนินงาน โครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=4.29) และท่านมีความผูกพันกับโครงการ งาน 
กิจกรรมของสถานศึกษา (�̅�=4.18) และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน 
บุคลากรและสถานท่ีในการด้าเนินงาน เพ่ือน้ามาพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา (�̅�=4.00) ตามล้าดับ 
ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล้าดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังนี  
สถานศึกษามีการแต่งตั งมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้ประเมินผลงาน โครงการ 
งาน กิจกรรม เมื่อสิ นสุด การด้าเนินงาน (�̅�=4.25) และสถานศึกษามีการประเมินผลงาน โครงการ งาน กิจกรรม
หลังการด้าเนินงานโดยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษา (�̅�=4.04) รองลงมา คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการสรุปประเมินผลแผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม และ ท่านเผยแพร่ผลการประเมินการด้าเนินงานให้
บุคลากรทุกฝ่ายได้รับรู้ เพ่ือน้าไปพัฒนากระบวนการด้าเนินงาน (�̅�=4.01) ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม สรุป
รายงานผล และแนะน้าการด้าเนินงานของสถานศึกษา (�̅�=3.95) ท่านรับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานตาม
แผนงานของโรงเรียน (�̅�=3.90) ตามล้าดับ  

3. ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ระดับ
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.03) เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  การบ่งชี  (�̅�=4.56) การเรียนรู้ (�̅�=4.14) การ
สร้างและแสวงหาความรู้ (�̅�=4.07) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (�̅�=4.05) การประมวลและกล่ันกรองความ รู้ 
(�̅�=4.00) การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (�̅�=3.98) และการเข้าถึงความรู้ (�̅�=3.96) ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณา
รายข้อแล้ว พบว่า การบ่ง ชี ความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=4.06) เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้าน
ตามล้าดับสูงสุด ดังนี  ท่านจัดล้าดับความส้าคัญของ องค์ความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
(�̅�=4.13) ท่านมีการค้นหาวิธีการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือน้ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(�̅�=4.08) ท่านให้ความส้าคัญกับการค้นหาความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของหน่วยงานให้บรรลุผลส้าเร็จ (�̅�=4.07) การสร้างและแสวงหาความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.07) เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุดดังนี  สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรให้ได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ (�̅�=4.15) สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.09) สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี 
เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท้างานได้อย่างเหมาะสม ( �̅�=4.08) ท่านสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้และ
ประสบการณ์เดิม ท่ีมีอยู่เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ( �̅�=4.07)
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรสร้างและแสวงหาความรู้โดยการแลกเปล่ียนความรู้กับบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ( �̅�=4.06) สถานศึกษาสรรหาผู้เช่ียวชาญจากภายนอกหน่วยงานมาให้ความรู้ท่ีจ้าเป็นกับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน (�̅�= 3.95) ตามล้าดับ การจัดความรู้ให้เป็นระบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05) 
เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุดดังนี  สถานศึกษามีการจัดท้าฐานข้อมูลท้าเนียบความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรแต่ละฝ่าย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ความรู้ (�̅�=4.12) สถานศึกษาน้าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่มา
จัดท้าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมชัดเจน ( �̅�=4.10) 
สถานศึกษามีการรวบรวมความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการท้างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้
ได้ง่าย (�̅�=4.06) สถานศึกษาก้าหนดนโยบายในการจัดเก็บองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการท้างานและการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน (�̅�=4.02) สถานศึกษามีโครงสร้างการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ท้าให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
(�̅�=3.97) ตามล้าดับ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.00) เมื่อพิจารณารายด้าน 
เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุดดังนี  สถานศึกษามีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของบุคลากรให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ (�̅�=4.07) สถานศึกษามีการประมวลองค์ความรู้ภายในหน่วยงานและน้ามาก้าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั งองค์การ (�̅�=4.06) ท่านมีการสรุป/ประมวลผลและจดบันทึกองค์ความรู้ท่ีไ ด้
จากผู้เช่ียวชาญภายนอกมาจัดท้าในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ (�̅�= 3.88) ตามล้าดับ การเข้าถึงความรู้ ภาพรวม
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อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.96) เมื่อพิจารณารายด้านสถานศึกษาน้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์การท้างานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.01) สถานศึกษามีช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้งานได้ง่าย (�̅�=4.00) สถานศึกษามีรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ท่ีมีความทันสมัย ให้บุคลากรได้ศึกษาและน้ามาใช้ประโยชน์ไ ด้ง่าย สะดวกรวดเร็ว (�̅�= 
3.96) สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ (�̅�=3.94) สถานศึกษาจัด
เวทีให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์กับบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงาน (�̅�= 3.91) ตามล้าดับ 
การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.98) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านสถานศึกษามีการจัด
ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน (�̅�=4.08) สถานศึกษามี
กระบวนการส่งมอบความรู้ท่ีจ้าเป็นและส้าคัญต่อการท้างานให้บุคลากรภายในโรงเรียน ( �̅�=4.05) ท่านมีการ
แบ่งปันถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงานจากหัวหน้างาน ผู้เช่ียวชาญและเพ่ือนร่วมงาน (�̅�= 4.04) สถานศึกษามี
การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันภายในและภายนอกสถานศึกษา (�̅�=3.99) สถานศึกษามีมุมความ รู้
หรือศูนย์ความรู้เพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงและใช้ความรู้ได้อย่างสะดวก (�̅�= 3.95) สถานศึกษามีหน่วยงานหรือช่องทาง
ส้าหรับการรับข้อซักถามความรู้และตอบกลับโดยผู้เ ช่ียวชาญ (�̅�=3.93) สถานศึกษามีการจัดตลาดนัดความ รู้เ พ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย (�̅�= 3.82) ตามล้าดับ และการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.14) 
เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรน้าความรู้ท่ีได้จา กการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.07) บุคลากรน้าความรู้ท่ีได้จากการจั ดการ
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�=4.06) สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรน้าความรู้ท่ีไ ด้จากการจั ดการ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (�̅�= 3.88) ตามล้าดับ  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม (XPAR)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ (YKM) ในระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.77 อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (XD) ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับต้่า โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.38 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (XT) ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับสูง
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.67 ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร (XF) ความสัมพันธ์กับ
การจัดการความ รู้ ในระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.65 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน (XW) 
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับกลาง โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.58 ปัจจัยด้านการ
ประเมินผล (XEV) ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ในระดับสูงโดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.71 

5. การวิเคราะห์การถดถอยพหุโดยใช้ตัวแปรของปัจจัยพยากรณ์ พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนได้
ค่านัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันและสามารถสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปร กับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความ รู้ใน
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า ตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกเลือกคือ ปัจจัย
ด้านการประเมินผล เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพ่ิมขึ น อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร พบว่าค่า
สหสัมพันธ์ เชิงพหุเพ่ิมขึ น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ปัจจัยด้านการตัดสินใจ 
พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพ่ิมขึ นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงค้านวณหาค่าน ้าหนักความส้าคัญในการ
พยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ค่าน ้าหนักความส้าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของ ปัจจัยท่ีสามารถท้านายปัจจัยการบ ริหาร
แบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
พบว่า ปัจจัยด้านการประเมินผล ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์กร และ
ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ซ่ึงสรุปได้ว่าปัจจัยทั ง 4 ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐานได้ดังนี  Ẑ= 0.355XEV+ 
0.264XT + 0.228XF +0.079XD 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสัง กัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั งนี เนื่องจาก ผู้บริหารมอบ
ความไว้วางใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ให้อ้านาจในการตัดสินใจ ความเป็นอิสระในการบริหารองค์กรเหมือน
ตนเองเป็นเจ้าของสถานศึกษา หรือในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีความร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน รวมทั งมีการ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท้างานอยู่เสมอ และยังสอดคล้องกับกนิษฐา สุขสมัย และประสพชัย พสุนนท์ 
(2558, หน้า 9) ได้ศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 
และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านความไว้วางใจ ด้านการ
ก้าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท้างานของ
บุคลากรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความยึดมั่นผูกพันไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ธนพร ธรรมโชติ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีผล ต่อ 
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก พบว่าบุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรโดยแสดงออกมาในรูปของ
ความศรัทธาต่อองค์กร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กรมีความพร้อมท่ีจะทุ่มเทเต็มใจใช้ความสามารถและ
ความพยายามในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความจงรักภักดี มุ่งมั่นท่ีจะด้ารงสถานภาพเป็นสมาชิกขององค์กร ต่อไป 
และกัญวัญญ์ ธารีบุญ (2558, หน้า 122) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานเป็น
ทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย พบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี คือ ความผูกพันต่อองค์การ การพัฒนาทีมงาน การกระจายอ้านาจ ความไว้วางใจกัน 
การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์การตัดสินใจร่วมกัน การร่วมก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเป็นอิสระ
ในการบริหารองค์การและเข้าใจ 2) ประสิทธิภาพการท้างานเป็นทีมของผู้บริหาร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ 
คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ บรรยากาศการท้างานท่ีปราศจากพิธีรีตอง การมีส่วนร่วม การรับฟังซ่ึงกันและกัน 
ความไม่เห็นด้วยในทางบวก ความเห็นพ้องกัน การส่ือสารท่ีเปิดเผย บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน ภาวะ
ผู้น้าร่วมความสัมพันธ์กับภายนอก รูปแบบการท้างานท่ีหลากหลาย และการประเมินผลงานของตนเอง  3) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมด้านความเป็นอิสระในการบริหารองค์การ (r = 0.58) ด้านความผูกพันต่อองค์การ (r = 0.53) 
และด้านการร่วมก้าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ( r = 0.43)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ 
และสามารถน้าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัยธรรมชาติขององค์การ และปนดัดา มักสัมพันธ์ุ 
(2558, หน้า 1) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนไผ่ด้าพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก จากการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียน
ไผ่ด้าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความตรงและความเหมาะสมมาก ซ่ึงประกอบด้วย การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 
ขั นตอน คือ ขั นท่ี 1 การมีในการตัดสินใจ ( decision making )  ขั นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 
( implementation)  ขั นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ( benefits)  และขั นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (evaluation) และกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนรวม 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนา
ให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
และบุคลากร กลยุทธ์ท่ี 3 ดูแลและป้องกันภาวะสุขภาพนักเรียน และกลยุทธ์ท่ี 4 อนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 2) 
ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนไผ่ด้าพิทยาคมรัชมังคลา-
ภิเษก พบว่า นักเรียนมีภาวะสุขภาพดีขึ น พฤติกรรมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการด้าเนินชีวิตลดลง ผลการ
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ทดสอบระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูง ขึ น ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และสมาชิกใน
ชุมชนมีการพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ และผลการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานตามกลยุทธ์โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้น้าชุมชน ท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนไผ่ด้าพิทยา
คมรัชมังคลาภิเษก พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เช่นเดียวกันกับบรัดดี (Braddy, 1991, p.27) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความเป็นผู้น้าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู โดยศึกษา
จากความคิดเห็นของครูซ่ึงอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรัฐแคลิฟอรเนียตอนเหนือ ผลการวิจัย
พบว่าครูทั งโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตองการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจใน
เร่ืองการเรียนการสอน นอกจากนั นพบว่า ลักษณะของผู้น้าจะส่งผลต่อความต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ซ่ึงย่ิงถ้าผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย ครูจะย่ิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ น 
และเจนเน็ท และเอเลน (Jenet & Elaine, 1986, p.180) ไดศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจส่ังการแบบมีส่วนร่ วม
และแบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้แบบการตัดสินใจตามแนวคิดของวูม และเยลตัน (Voom & Yetton, 1973) กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารในวิทยาลัย จ้านวน 108 คน ปรากฏว่าผู้บริหารร้อยละ 74 เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ส่ังการ และผลยังสรุปไดวา 1) การตัดสินใจส่ังการของผู้บริหารไมยึดแบบหนึ่งแบบใดตายตัว แต่จะ
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ 2) การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารจะ  
ไมค้านึงถึงอายุประสบการณ เพศ สาขาวิชา หรือการอยู่ร่วมสถาบันเดียวกัน 3) ผู้บริหารเพศหญิงและเพศชายใช้
แบบการตัดสินใจไมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสัง กัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความ
เป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ด้านความไว้วางใจ ด้านการประเมินผล และด้านการตัดสินใจ ตามล้าดับ ดังนั น
เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาควรมีการด้าเนินการ ดังนี 
 ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพท้าให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ สนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพท้าให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ ว่าการปฏิบัติงาน
จ้าเป็นต้องมีทั งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ คือ การศึกษา หาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิควิธี
ท้างานต่างๆ ศิลป์ คือ การท่ีจะน้าเอาความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคน สถานการณ์และ
ส่ิงแวดล้อมตลอดจนขอบเขตจ้ากัดของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของต้าแหน่งงานต่างๆ ท่ี
ก้าหนดขึ นในหน่วยงาน จึงจะท้าให้การปฏิบัติงานเกิดทั งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ด้านความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีอ้านาจหน้าท่ีและ
ความสามารถในการรายงานส้าหรับงานของแต่ละบุคคล บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจในงานของตนเอง อย่างทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม ท่ี 
เต็มความรับผิดชอบท่ีตนได้รับ ส้าคัญท่ีสุด คือ งานท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสรเสรีภาพ สามารถใช้ดุลยพินิจ
และตัดสินใจด้วยตนเองในการก้าหนดเวลาท้างาน และวิธีปฏิบัติงานให้งานนั นแล้วเสร็จ โดยไม่มีการควบคุมจาก
ภายนอก จะท้าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และรู้สึกว่าต้องการท่ีจะทุ่มเทก้าลัง 
ความสามารถเพ่ือท้าประโยชน์แก่องค์กร และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้า  

ด้านการไว้วางใจ ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจ การรับรู้ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการแสดงออก
ของผู้บริหารว่าเป็นผู้มีความสามารถน่าเช่ือถือเปิดเผย จริงใจ โดยผ่านการแสดงออกทางวาจา หรือการกระท้า ซ่ึง
ความรู้สึกและการกระท้า ท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีแสดงถึงความมั่นใจความเช่ือมั่นและการสนับสนุนต่อบุคคล
ผู้บังคับบัญชาและองค์การอยู่บนพื นฐานของการเปิดเผยให้ข้อมูลท่ีตรงไปตรงมา มีการยอมรับความคิดเห็นซ่ึง กัน
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และกัน ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถ และมีความจริงใจให้แก่กัน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา ซ่ึงขึ นอยู่กับวิธีท่ีผู้บริหารจะท้าให้บุคลากรไว้วางใจ ความไว้วางใจจะต้องปรับทั งในเร่ือง
ความ รู้ และความร่วมมือกันปฏิบัติงาน การคงไ ว้ซ่ึงความไว้วางใจในองค์กร ผู้บริหารเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กร ดังนั นผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงระดับความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลภายในองค์กร บุคคลและทีมงาน  

ด้านการประเมินผล ผู้บริการควรจัดใ ห้มีการประเมินอยู่เสมอ เพราะการประเมินเพ่ือให้ทั ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส้าคัญ
ประกอบการพิจารณาด้านต่างๆ เช่น การให้รางวัลหรือการให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน วิธีการท้างาน หรือเคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนี  ผลการประเมินการปฏิบัติงานยัง
ชี ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างเป้าหมายท่ีตั งไวกับผลการปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดขึ น ซ่ึงเป็นข้อมูลส้าคัญในการหาสาเหตุซ่ึง
อาจมาจากทั งระดับบุคคล ทั งนี เพราะเช่ือว่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก้าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของงานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์วัดความส้าเร็จของการท้างานแลว วิธีการเช่นนี  จะท้าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน 
และท้าให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะท้าให้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยลดความสับสนในการท้างาน เพราะบุคลากรใน
สถานศึกษาจะรูว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย 

ด้านการตัดสินใจ ตัวผู้บริหารเองต้องเป็นผู้คอยพิจารณาไตร่ตรองว่าควรจะใช้วิธีการตัดสินใจแบบใด
จึงจะเหมะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์และประหยัด ตลอดจนรักษาขวัญและก้าลังใจผู้ปฏิบัติด้วย เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก้าหนดขอบเขตของการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยท่ัวไป 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความตั งใจยอมรับการชี น้าทางการบริหารบางอย่างโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ขอบเขตของการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ก็คือ ขอบเขตท่ีผู้บริหารก้าหนดหรือเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วม ซ่ึงอาจจะเป็นไปตามข้อก้าหนด
ในกฎหมายกฎ ระเบียบ ประเพณีท่ีปฏิบัติกันมา รวมทั งเร่ืองท่ีจะด้าเนินการในแต่ละเร่ือง บทบาทและขอบเขตของ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบุคลากร ผู้บริหารควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าเ ร่ือง ท่ีจะด้าเนิน การ
ตัดสินใจนั น เก่ียวข้องกับบุคลากรผู้ใด มีความช้านาญในเร่ืองนั นๆ ในการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั งแต่ต้น การจัดกลุ่มตัดสินใจ คือ การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจนั นควรจะจัด
กลุ่มตัดสินอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม การรับฟังข้อคิดเห็น ซ่ึงนิยมใช้กันมาก โดยบุคลากรเป็นผู้
น้าเสนอ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์  

การใช้เสียงส่วนใหญ่ เป็นการอภิปราย แสดงความคิดเห็นแล้วขอมติท่ีประชุม โดยให้ทุกคนออกเสียง
ได้เท่ากัน คือ คนละหนึ่งเสียง เสียงการตัดสินใจโดยมติของคนส่วนใหญ่ และการใช้มติเอกฉันท์ เป็นการใช้วิธีเห็น
พ้องต้องกันในแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมดโดยไม่นิยมลงคะแนนเสียง บทบาทของผู้บริหารในการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การมีผู้บริหารให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารต้องวางตัวเป็นกลาง และ
พยายามฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ในกรณีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ส่วนการใช้เสียง ส่วนใหญ่หรื อมติ 
เอกฉันท์ ผู้บริหารต้องระมัดระวังในเร่ืองของพวกมากลากไป ในการอภิปรายต้องไม่เอียงเอนหรือใช้อคติเข้าข้างใด
ข้างหนึ่ง 

2. การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ดังนี  การบ่งชี  การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเข้าถึง
ความรู้ ตามล้าดับ ดังนั นเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ควรมีการด้าเนินการ ดังนี  

การบ่งชี  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร มีการค้นหาและระบุให้ได้ว่าการท่ีองค์กรจะบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรและคนในองค์กรจ้าเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ขณะนี มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด เป็น
การค้นหาว่า มีความรู้อะไรบ้างในองค์การท่ีมีผู้เก่ียวข้อง หรือลูกค้าต้องการทราบแล้วพิจารณาว่าความ รู้นั นเป็น
รูปแบบใด อยู่ท่ีใคร หรือความรู้อะไรบ้างท่ีองค์การจ้าเป็นต้องมี แล้วจัดล้าดับความส้าคัญของความรู้นั น เพ่ือให้
องค์การวางขอบเขตของการจัดการความรู้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การเรียนรู้ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรน้าความรู้ท่ีมีอยู่และได้รับมาจากการแลกเปล่ียน
การศึกษาค้นคว้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้เหล่านั นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสบการณ์และความ รู้
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ใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แนวทางการสอนท่ีหลากหลาย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา บุคลากรเกิดการเรียนรู้ อาจสังเกตได้จากความสามารถในการท้างานดีขึ น มีประสิทธิภาพ
สูงขึ น สามารถแก้ปัญหาในงานได้ดีขึ น หรือเกิดความรู้ใหม่ๆขึ น ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ขององค์การท่ีมีอยู่แล้วให้เ พ่ิม
มากขึ นเร่ือยๆ และน้าไปสู่องค์การมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ นในท่ีสุด 

การสร้างและแสวงหาความรู้ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดการสร้างความรู้ใหม่ ท่ี
จ้าเป็นต่อองค์กร การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร การรักษาความรู้เก่าท่ีมีอยู่ภายในองค์กร และยังเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงการก้าจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว เป็นต้น ซ่ึงการสร้างและแสวงหาความรู้ดังกล่าวจะท้าให้
องค์กรสามารถน้าความท่ีมีอยู่เดิม และความรู้ท่ีได้จากภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการก้าจัดความรู้ท่ีเ ก่าล้าสมัย 
หรือไม่จ้าเป็นต้องใช้ทิ งไป สร้างและกระจายความรู้ในองค์กร ซ่ึงเกิดเป็นวงจรความรู้ ระหว่างความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน 
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการ ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้เกิดองค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ผู้บริหารเป็นผู้ก้าหนดการวางโครงสร้างความรู้เ พ่ือเตรียมความ พร้อม
ส้าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดองค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

การประมวลและกล่ันกรองความรู้ ผู้บริหารสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
และปรับเนื อหาให้มีความสมบูรณ์เพ่ือการน้าไปใ ช้ให้เป็นรูปแบบและเนื อหาเดียวกัน ปรับปรุงความรู้ให้ อยู่ใน
รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้ หยิบใช้ง่าย เช่น การท้านวัตกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัย 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรน้ามาความรู้ท่ีตนเองมีอยู่มาท้า
การแลกเปล่ียนกัน ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับความรู้แต่ละประเภท เป็นการแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ท่ีชัดแจ้ง โดย
วิธีการต่างๆ เช่น การจัดท้าเอกสาร จัดท้าฐานความรู้ หรือการจัดท้าสมุดหน้าเหลือง โดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ส่วนความรู้ประเภทฝังอยู่ในคน อาจใช้วิธีผสมผสานเพ่ือผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก 

การเข้าถึงความรู้ ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษา มีการก้าหนดรูปแบบและวิธีการเพ่ือท้าให้
คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ นมา ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและเข้าถึง
ข้อมูล เป็นการจัดเก็บและกระจายความรู้ใน 2 ลักษณะคือ การป้อนความรู้เป็นการส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับ
ไม่ได้ร้องขอ และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ เป็นการท่ีผู้ใช้สามารถเลือกรับหรือเฉพาะแต่ข้อมูลความรู้ท่ีต้องการ 
ซ่ึงช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูลความรู้ท่ีไม่ต้องการมากเกินไป 

3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปร กับปัจจัยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ในทางบวก อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะ ด้านการตัดสินใจ ท่ีในระดับปานกลาง ดังนั นผู้บริหาร
ควรสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ใ ต้บังคับบัญชาจะมีความตั งใจยอมรับการชี น้าทางการบริหาร
บางอย่างโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยผู้บริหารให้ขอบเขตของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ยอมรับ และผู้บริหารควรใ ช้
วิจารณญาณในการพิจารณาว่าเร่ืองท่ีจะด้าเนินการตัดสินใจนั น เก่ียวข้องกับบุคลากรผู้ใด มีความช้านาญในเร่ือง
นั นๆ ในการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั งแต่ต้น 

4. ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แก่ ปัจจัยด้านการประเมินผล ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่าปัจจัยด้านความเป็น
อิสระในการบริหารองค์กร ปัจจัยด้านการตัดสินใจ แต่ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ไม่เข้าสมการพยากรณ์ ดังนั น
ผู้บริหารและครู สนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเข้ารับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพท้าให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบั ติงาน
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ประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท้างานและการไดรับการสนับสนุนจากองค์กร ดังนั นผู้บริหาร
และครูร่วมกันสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
ดังนั น ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการจัดการความ รู้ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการ ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา เฉล่ียรายด้านตามล้าดับสูงสุด ได้แก่ การบ่งชี  ควร
ท้าการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้านการบ่งชี  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการ
บ่งชี  

3. จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ควรท้าวิจัย 
เร่ือง กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กนิษฐา สุขสมัย และประสพชัย พสุนนท์. (2558, กรกฎาคม – ธันวาคม). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 
7(2), 9 – 25. 

กรรณิการ์ ชมดี. (2524). การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ :ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ
สารภีต้าบลท่าช้างอ้าเภอวารนิช้าราบจังหวัดอุบลราชธานี. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

กัญวัญญ์ ธารีบุญ. (2558, มกราคม-เมษายน). การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานเป็นทีม
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย. Veridian E-Journal, Silpakorn University, (8)1, 
122 – 137. 

เกศแก้ว วิมนมาลา. (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับเสรีภาพทางวิชาการ ของ
อาจารย์พยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, ส้านักงาน. (2558). ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษ าของ
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีงบประมาณ 2559. ก้าแพงเพชร: ส้านักงานเขต
พื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,ส้านักงาน. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : ส้านักนายกรัฐมนตรี. 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส้านักงาน (ก.พ.ร.). (2546). คู่มือ ค้าอธิบาย และแนวทางการปฏิบัติตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี .กรุงเทพฯ: ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 

จารุพงศ์ พลเดช. (2546). ค้าบรรยายประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน: การบริหาร จัด การ
ภาครัฐแนวใหม่. นนทบุรี: ส้านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี. 

ช้านาญ เหล่ารักผล. (2553). การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส้าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น้าทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2546) . การบริหารแบบมีส่วนร่วม . เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หน่วยท่ี 5 หน้า 188 – 225. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 



841 
 

  

ณัฐกรณ สารปรัง. (2558, เมษายน-มิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 1 และ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
(17)2, 13 - 26. 

ธนพร ธรรมโชติ. (2555). ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ธนวัฒน์ ค้าภีลานนท์. (2550). การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

ธร สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป: ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: เนติกุล
การพิมพ์. 

ธรรมรส โชติกุญชร. (2540). การบริหารแบบมีส่วนร่วม ใน เอกสารการสอนประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยท่ี  9-12. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์. 

บดินทร วิจารณ. (2547). การจัดการความรู สูปัญญาการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ธรรมกมลการพิมพ. 
บุญดี บุญญากิจ และนงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย. (2547). การจัดการความรู: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ด ยูเคช่ัน. 
ปนัดดา มักสัมพันธ์ุ. (2558, เมษายน – กันยายน). รูปแบบการบริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนัก เรียน 

โรงเรียนไผ่ด้าพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง, 4(1), 1-15. 
เพ็ชรรัตน์ ฮีมินกูล. (2554). มาตรวัดการจัดการความรู้. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และราชการ (พิมพ์ครั งท่ี 2). กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์. 
วิจารณ พานิช. (2548). การจัดการความรู. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนา (สจค.). 
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา. (2548). การจัดการความรูในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
สมใจ ศรีเอ่ียม. (2549). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานท่ีส่งผลต่อมาต รฐาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั นพื นฐานสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ราชบุรี เขต 2. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. (2548). คูมือการจัดท้าแผนการ
จัดการความรู. กรุงเทพฯ: สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. 

สุธาสินี พรมแตง. (2556). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและ
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

สุภาพร รอดถนอม. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาล กับประสิทธิผลองค์การตามการรับรูของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการรบริหารการ
พยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อารมณ์ เต้งซู. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างจิตส้านึกผู้บริหารกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสัง กัด
ส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนา, 4(1),93- 101. 

Lawler, .E .E. (1986). High involvement management. San Francisco: Jersey Bass. 
Putti, J. M., Aryee, S., & Liang, T. K. (1989). Work values and organizational commitment : A study in 

the Asian context. Human Relations, 42(3), 275 – 288. 
Senge, P. M. et al. (2000). School that learn. New York: Doubleday. 



842 
 

  

Uzzi, J. (2013). Participative management: What it is and is not. [Online]. Available: http://proquest. 
umi.com/pqdweb? [2017, October 14]. 

  



843 
 

  

แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
e-Commerce Trends at Maesot District, Tak Province 
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1อาจารย์ประจ้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี  ผู้เขียนได้กล่าวถึงเร่ืองราวของการขายสินค้าออนไลน์ หรือท่ีเรียกว่า การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซ่ึงผู้ขายสินค้าขายสินค้าผ่านหน้าร้าน และได้ยกระดับมาเพ่ิมช่องทางโดยการขาย
สินค้าผ่านออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือศึกษาแนวโน้มในเร่ืองของการขายสินค้า
ออนไลน์ หรือการน้าเอาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับทางด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอ้าเภอแม่สอด ซ่ึงเนื อหาใน
บทความวิชาการนี  ประกอบไปด้วย ความหมายของการขายสินค้าออนไลน์ ประเภทของการขายสินค้าออนไลน์ 
รูปแบบการด้าเนินงานของการขายสินค้าออนไลน์ ประโยชน์และข้อจ้ากัดของการขายสินค้าออนไลน์ นอกจากนี ยัง
กล่าวถึงภาพบริบทความอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และได้ยกตัวอย่างการขายสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ขาย
ในเขต 5 อ้าเภอชายแดน เพ่ือให้มองเห็นว่าประชาชนในอ้าเภอแม่สอดนั นได้มีการให้ความส้าคัญในเร่ืองของการขาย
สินค้าออนไลน์เช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่าการขายสินค้าออนไลน์ของคนในพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากนี  จะเป็น
ลักษณะการเน้นขายสินค้าออนไลน์โดยการน้าส่ือสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น 
และลักษณะของรูปแบบการด้าเนินงานนั น จะเป็นลักษณะการด้าเนินงานในรูปแบบของ Click and Mortar (คลิก
แอนด์มาร์ตาร์) ท่ีเป็นแบบขายสินค้าท่ีมีหน้าร้านและขายสินค้าแบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย และลักษณะการ
ด้าเนินงานในรูปแบบของ Click and Click (คลิกแอนด์คลิก) ท่ีเป็นลักษณะการขายสินค้าออนไลน์อย่างเดียว ดังนั น
จึงสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มของการขายสินค้าในอ้าเภอแม่สอดนั น ได้ให้ความเป็นส้าคัญเป็นอย่างมากและเป็นทาง
เพ่ิมช่องทางในการขายสินค้าของผู้ขายและผู้ประกอบการขนาดเล็กได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
 

Abstract 
This article the author discusses the story of selling products online or Electronic 

Commerce (e-Commerce) .The purpose of writing academic articles to study the trends in online 
sales. The use of technology related to electronic commerce. In the district of Mae Sot. The content 
in this article includes the meaning of online sales. Types of Online Product Sa les the operating 
model of online product sales. The Benefits and Limitations of Selling Products Online. In addition, 
it mentions the Mae Sot District Contextual Image of Tak Province, and has illustrated the sale of 
goods through social media vendors in the 5 districts to see that the people in Mae Sot have been 
featured in the issue. Of online product sales as well. It can be seen that online sales of people in 
the area of Mae Sot. Tak Province It will be the focus of online sales by introducing social media, 
such as the Facebook Line and Instagram. The nature of the operating model. It is a click-and-
mortar operation that sells products with a storefront and sells products online. And the nature of 
the operation in the form of Click and Click that is the only online sales. Therefore, it can be 
concluded that the trend of sales in Mae Sot district. It is very important and a way to increase the 
sales channels of the seller and a small operator with another channel. 
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บทน้า 
ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ้าวันของใครหลายๆคนไป

แล้ว ทั งนี เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสาร รวมถึงระบบเครือข่าย
สัญญาณต่างๆ ท้าให้การติดต่อส่ือสารท้าได้ง่ายและสะดวกขึ นอย่างมาก (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) โดยอัตรา
การใช้อินเทอร์เน็ตมีความนิยมเพ่ิมมากขึ น และมีการแพร่หลายอย่างรวดเร็ว จึงท้าให้เกิดธุรกิจต่างๆ มากมายบน
อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องจนเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ การขายสินค้า
ออนไลน์ (e-Commerce) รวมทั งความสะดวกสบายในการท้าธุรกิจ ยังมีการพัฒนาไปยังส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ 
เพ่ิมมากขึ นตามไปด้วย เพ่ือรองรับการท้าธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงจะท้าให้เป็นการประหยัดต้นทุน ลดเวลามากย่ิงขึ น และ
ท่ีส้าคัญกระบวนการยังไม่ซับซ้อน โดยเป็นสาเหตุท่ีเกิดการกระตุ้นให้ผู้ขายมีความสนใจท่ีเปิดช่องทางการขายสินค้า
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ น และส่วนของลูกค้าสนใจการซื อสินค้าหรือบริการแบบออนไลน์ การผันตัวของผู้ประกอบในการ
เข้าสู่การขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันนี  เป็นเร่ืองท่ีสามารถท้าได้ง่ายขึ นมากเพราะไม่จ้าเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจ
ในเร่ืองของการเขียนโปรแกรม การออกแบบดีไซน์ การจัดการฐานข้อมูล การส่ือสารข้อมูล และอ่ืนๆ แต่ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันท้าให้หลายส่ิงหลายอย่างเป็นเร่ืองง่ายขึ นมาก เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถดูสินค้าหรือบริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เปรียบเสมือนว่า
คุณมีร้านค้าอยู่ในมือของตน และสามารถเข้าถึงได้ท่ัวโลก สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง รวมทั งให้ค้าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงในอดีตการท้าธุรกิจการค้านิยมกันเพียงการขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั น ซ่ึง
จะต้องใช้เงินลงทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการร้าน การจ้างคนดูแลหน้าร้าน ค่าเช่าพื นท่ี ข้อจ้ากัดทางด้านเวลาใน
การเปิดร้าน ท้าเลท่ีตั งร้านค้า ซ่ึงในการตั งร้านค้าในรูปแบบเดิมนั นส่วนใหญ่จะเป็นท่ีรู้จักและเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้า
ในพื นท่ีนั นเท่านั น ท้าให้การค้าขายท้าได้มีข้อจ้ากัดหลายอย่าง ด้วยเหตุนี จึงส่งผลให้ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์  
เป็นส่ิงท่ีนักธุรกิจต้องจับตาและเร่ิมเรียนรู้มันให้ได้ดีด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิชาการ 
 เพ่ือศึกษาถึงแนวโน้มของการขายสินค้าออนไลน์ และการน้าเอาเทคโนโลยีท่ีเ ก่ียวข้องกับการพา ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ของผู้ประกอบการ หรือร้านค้าในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
ความหมายของการขายสินค้าออนไลน์ หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Commerce หรือท่ีเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ความหมายของค้าว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีผู้ได้ให้ความหมาย ดังนี  (ปาริฉัตร รอดเร่ือง, 2559) 

e-Commerce คือ การด้าเนินธุรกิจโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ , 
2542) 

e-Commerce คือ ธุรกรรมทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั งในระดับองค์กรและ
ส่วนบุคคล บนพื นฐานของ การประมวลและการส่งข้อมูลดิจิทัลท่ีมีทั งข้อความ เสียง และภาพ (OECD, 1997) 

e-Commerce คือ การซื อขายสินค้า บริการ และสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั ง
อินเทอร์เน็ต (Turban et al, 2000) 

จากความหมายข้างต้นท้าให้ สรุปได้ว่า e-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การท้าธุรกรรม 
หรือการท้าธุรกิจออนไลน์ หรือท้าธุรกิจผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยสามารถท้าในทั งระดับองค์กร และส่วนบุคคล เช่น 
เว็บไซต์ lazada เ ว็บไซต์ Welovshopping เ ว็บไซต์ Ebay Facebook Instagram เป็นต้น ซ่ึง เป็นช่องทางการ
จ้าหน่ายท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงผู้ซื อและผู้ขายให้
สามารถท้าการค้าระหว่างกันได้ นอกจากนี การพาณิชย์นั นไม่ได้หมายถึงแค่การท้าธุรกรรมการซื อขายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั น ยังคงครอบคลุมไปถึงการกระจายสินค้า การส่งมอบสินค้า และการบริการหลังการขายอีกด้วย 
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ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

1. ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business to Business – B2B) คือ เป็นลักษณะของการขายสินค้า
หรือการแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ หรือเรียกง่ายๆว่า ผู้ขายสินค้ากับผู้ขายสินค้าขาย
สินค้าให้กันนั นเอง เช่น ห้างสรรพสินค้าแมคโคร เป็นลักษณะบริษัทห้างร้านท่ีขายท่ีสินค้าให้กับผู้ประกอบการ หรือ
พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบรนด์ห้างแม๊คโคร 

(ท่ีมา: เว็บไซต์แม๊คโคร https://www.siammakro.co.th/, 2560) 
 
2. ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (Business to Consumer - B2C) คือ เป็นลักษณะการขายสินค้าโดยตรง 

คือการขายสินค้าระหว่าง ผู้ประกอบการ ห้างร้าน พ่อค้าหรือแม่ค้า ท่ีท้าการขายสินค้าให้กับผู้ซื อหรือผู้บริโ ภค
โดยตรง เป็นต้น เช่น เว็บไซต์ www.pizza.co.th จ้าหน่ายพิซซ่า 

 

 
ภาพท่ี 2 หน้าเว็บไซต์ของร้าน KFC thailand 

(ท่ีมา: เว็บไซต์ร้าน KFC https://www.kfcthailand.com, 2560)  
 

3. ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คือ เป็นลักษณะการซื อขายสินค้า หรือมี
การแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างผู้บริโภค กับผู้บริโภค หรือลูกค้ากับลูกค้า ซ่ึงนั นก็เป็นลักษณะของการขายสินค้าแบบ
มือถือ อาจจะเป็นการตั งราคาขาย หรือจะเป็นการเสนอต่อรองราคากัน เมื่อผู้ขายมีความพึงพอใจในราคานั นก็จะท้า
การตกลงราคาขายกัน โดยลักษณะของลักษณะแบบ C2C เช่น เว็บไซต์ตลาดรถ (http://www.traderod.com) ท่ี
เป็นเว็บไซต์ท่ีประกาศขายรถมือสองโดยใครท่ีต้องขายรถของตนเองก็สามารถน้ามาโพสต์ขายได้ และ เว็บไซต์ขายดี
ดอทคอม (https://www.kaidee.com/) ซ่ึงเป็นลักษณะของการขายสินค้าท่ีเราไม่ต้องใช้แล้ว และอยากน้าเอามา
ขายต่อก็สามารถใช้บริการเว็บไซต์นี ได้ เป็นต้น 

 

http://www.traderod.com/
https://www.kaidee.com/
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ภาพท่ี 3 หน้าเว็บไซต์ของเว็บไซต์ตลาดรถ 

(ท่ีมา: เว็บไซต์ตลาดรถ http://www.traderod.com, 2560)  
 

 
ภาพท่ี 4 หน้าเว็บไซต์ของ Kaidee.com 

(ท่ีมา: เว็บไซต์ขายดี https://www.kaidee.com/, 2560)  
 

4. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  เป็นลักษณะของการด้าเนินธุรกิจแบบภาครัฐ ท้าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถใช้บริการ ซ่ึงมักจะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือ
ระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการช้าระภาษีอากรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ www.rd.go.th 
ส้าหรับให้ประชาชนค้านวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยลักษณะของ e-Government นั น มีรูปแบบ
การบริการท่ีหลากหลาย เช่น รูปแบบภาครัฐกับประชาชน (Government to Citizens: G2C) ภาครัฐกับภาคธุรกิจ 
(Government to Business: G2B)  ภาครัฐ กับภาครัฐ (Government to Government: G2G)  และภาครัฐกับ
พนักงานของรัฐ (Government to Employee: G2E) 

 

 
ภาพท่ี 5 หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพกร 

http://www.traderod.com/
https://www.kaidee.com/
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(ท่ีมา: เว็บไซต์กรมสรรพกร www.rd.go.th, 2560) 

 
ภาพท่ี 6 หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง 

(ท่ีมา: เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.gfmis.go.th, 2560) 
 

รูปแบบการด้าเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบของการด้าเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการด้าเนินงานท่ีหลากหลาย โดยประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ์ (product) กระบวนการ (process) และตัวแทนในการส่งมอบ (delivery method) โดยสามารถจ้าแนก
ได้เป็นรูปแบบการด้าเนินงานของพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 รูปแบบ (Valacich and Scheider,2015) คือ  

1. บริกแอนด์มอร์ตาร์ (brick-and-mortar) เป็นรูปแบบการของการสินค้าหรือการท้าธุรกิจในรูปแบบ
ดั งเดิม ท่ีเป็นลักษณะของการจัดตั งองค์กรหรือร้านค้า ท่ีมีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
รูปของกายภาพ ซ่ึงเมื่อลูกค้าต้องการท่ีจะซื อสินค้า ลูกค้าจะต้องเดินทางมาซื อท่ีร้านค้าเท่านั น เช่น ร้านโชห่วย  
มินิมาร์ท เป็นต้น ซ่ึงในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก็ยังมีร้านค้าท่ีเป็นลักษณะดังกล่าวอยู่มากมาย โดยเฉพาะในตัว
หมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ 

 

 
ภาพท่ี 7 ภาพตัวอย่างร้านโชห่วย 

(ท่ีมา: https://pantip.com/topic/31578388, 2557) 
 

2. คลิกแอนด์มอร์ตาร์ (click-and-mortar) คือ รูปแบบการจัดการร้านค้าท่ีเป็นลักษณะของการ
ผสมผสาน โดยจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการท่ีมีหน้าร้าน หรือสถานท่ีตั งในลักษณะของรูปแบบบริกแอนด์มอร์ตาร์ 
และการขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กัน เช่น ร้าน KFC สายการบินนกแอร์ ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊ค 
เป็นต้น ลักษณะของรูปแบบนี จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในร้านค้า และการประกอบธุรกิจของผู้คนในเขตอ้า เภอ  
แม่สอด ซ่ึงรูปแบบนี จะเป็นการสร้างช่องทางการค้าขายสินค้า หรือการโปรโมท ประชาสัมพันธ์ ได้อย่างดีและมีการ
เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะการน้าเอาส่ือสังคมออนไลน์เข้ามาปรับใช้ 
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ภาพท่ี 8 ภาพหน้าร้าน เว็บไซต์ และแอพลิเคช่ันของ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
(ท่ีมา: https://www.se-ed.com/, 2560) 

 
3. คลิกแอนด์คลิก (click-and-click) เป็นรูปแบบการด้าเนินงานในลักษณะองค์กร หรือร้านค้า และการ

บริการแบบเสมือน โดยจะไม่มีหน้าร้าน แต่จะมีการขายสินค้าผ่านออนไลน์เท่านั น ซ่ึงการจัดการสินค้าออนไลน์นั น 
จะมีสินค้าในคลังก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ เช่น ซื อหนังสือ หรืออีบุ๊ค (E-book) จากเว็บไซต์ Amazon เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 9 หน้าเว็บไซต์ของร้านออนไลน์และแอพลิเคช่ันของ Amazon 

(ท่ีมา: www.amazon.com, 2560) 
  

กระบวนการค้าของการขายสินค้าออนไลน์ หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การขายสินค้าออนไลน์นั น ผู้ขายสินค้าจะต้องค้านึงถึงเร่ืองของกระบวนการขายสินค้าเป็นอย่างมาก เพ่ือ

เป็นการจัดการและการบริหารท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวราภรณ์ บุญเต็ม และคณะ (2554) ได้กล่าวถึง
กระบวนการขายสินค้าออนไลน์ ดังนี  

1.  การโฆษณาเผยแพร่ โดยการให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของธุรกิจ ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือข้อมูลทาง
เทคนิคของสินค้าหรือบริการ ว่ามีจุดดีจุดเด่นกว่าของธุรกิจอ่ืนๆ อย่างไร ซ่ึงอาจท้าผ่านทางเว็บไซต์ท่ีมีข้อมูลสินค้า 
และอาจมีการให้สอบถามปัญหาทางอีเมล์ 

2.  การรับค้าส่ังซื อ โดยการกรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ของผู้ขาย หรือส่งอีเมล์มาเพ่ือระบุการส่ังซื อ พร้อมทั ง
การช้าระเงินซ่ึงท่ัวไปมักท้าโดยผ่านบัตรเครดิต พร้อมเพย์ หรือระบบการช้าระเงินอ่ืนๆ เช่น การช้าระเงินผ่านตู้ 
ATM  

3.  การส่งมอบ ถ้าสินค้าหรือบริการนั นๆ มีลักษณะเป็นของท่ีต้องส่งเมื่อรับช้าระแล้วก็ต้องส่งของให้
ลูกค้าโดยผ่านทางไปรษณีย์ หรือผู้จัดส่งสินค้า ซ่ึงเป็นของท่ีจับต้องได้ หรือส่งสินค้าให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูล 
เพลง วิดีโอ ท่ีสามารถบีบอัดให้มีปริมาณน้อยจนส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 

4.  ขั นตอนหลังการขายหลังการขายและเก็บเงินแล้ว กระบวนการของการขายสินค้าออนไลน์ จะต้องให้ 
บริการหลังการขาย เช่น ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือข้อแนะน้าเก่ียวกับวิธีใช้สินค้านั นๆ การรับประกันหรือสถานท่ีท่ีจะ
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น้าไปซ่อมแซมได้เมื่อช้ารุด ตลอดจนดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะค้าติชมต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ หรือทางเว็บไซต์โดยตรง 

จึงสรุปได้ว่า กระบวนการขายสินค้าออนไลน์นั นผู้ขายสินค้าออนไลน์ ควรจะต้องมีความรู้ในเ ร่ืองของ
หลักการตลาด และท่ีส้าคัญนั นในการขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันนี ผู้ขายสินค้าออนไลน์นั นจะต้องมีเงินทุนเพ่ือท่ี
สามารถท้าการตลาดออนไลน์ หรือการโปรโมทสินค้าได้ โดยเฉพาะเมื่อผู้ขายสินค้านั นต้องการขายสินค้าผ่าน ส่ือ
สังคมออนไลน์ และการรับค้าส่ังซื อก็เป็นกระบวนต่อมาท่ีผู้ขายสามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ซื ออย่างสะดวก 
ซ่ึงกระบวนการนี ก็ขึ นอยู่กับผู้ขายว่า จะมีทักษะกระบวนการในการส่ือสารกับผู้ซื อหรือลูกค้าอย่างไร ต่อมาเมื่อได้รับ
ค้าส่ังซื อและได้มีการตกลงการซื อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องมีวิธีการส่งมอบสินค้า โดยส่วนใหญ่และการส่ง
มอบท่ีได้รับความนิยมนั นมักอยู่ในรูปแบบของการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ และการส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง ซ่ึงใน
ปัจจุบันก็มีบริษัทการขนส่งท่ีมากมายหลากหลายรูปแบบให้ใช้บริการ โดยผู้ขายนั นจะมีกระบวนการในเร่ืองของการ
บริการหลังการขายหรือไม่ หรือจะเป็นการเก็บเงินก่อนและค่อยส่งสินค้า หรือเก็บเงินหน้าบ้านลูกค้า เป็นต้น ซ่ึง
กระบวนการดังกล่าวนั น ก็ขึ นอยู่กับผู้ขายสินค้าออนไลน์ว่าจะมีกระบวนการจัดการการขายสินค้าของร้านค้าของ
ตนเองอย่างไร ทั งนี ทั งนั นก็ขึ นอยู่กับเคร่ืองมือท่ีผู้ขายสินค้าใช้อยู่ด้วย 
 
ประโยชน์และข้อจ้ากัดการขายสินค้าออนไลน์ 
  การน้าหลักการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการขายสินค้าออนไลน์นั น ในปัจจุบันได้รับความนิยม และ
มีการเข้าถึงและมีการปรับประยุกต์ใช้เข้ากับเคร่ืองมือหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงส่ิงเหล่านี มักจะท้าให้เกิดการใช้งานใน
ทางด้านท่ีเป็นประโยชน์ และข้อจ้ากัด ซ่ึงสามารถสนองความต้องการได้ทั งองค์กร ลูกค้า และสังคมได้ดังต่อไปนี  
(Baltzan,2015) 

ประโยชน์ต่อองค์กร 
1. องค์กรสามารถขยายช่องการจ้าหน่ายสินค้า และสามารถท่ีจะจ้าหน่ายสินค้าไปได้ท่ัวโลก โดยมี

การในเงินทุนท่ีต้่า เพราะบางองค์กรไม่จ้าเป็นจะต้องมีองค์กรในลักษณะกายภาย 
2. องค์กรสามารถใช้การขายสินค้าผ่านออนไลน์หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการจั ดหา

วัตถุดิบให้กับผู้ซื อได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
3. องค์กรสามารถลดต้นทุนในการจัดจ้าหน่าย การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าได้ โดยสินค้า

ดังกล่าวอาจจะไม่จ้าเป็นจะต้องมีสินค้าในคลัง ก็ไ ด้ ซ่ึงอาจจะเป็นสินค้าท่ีอยู่รูปแบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ หรือ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

4. การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการส่ือสารมาใช้กับองค์กรเพ่ือสามารถลดต้นทุนการ
ด้าเนินงานขององค์กรได้ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การโฆษณาสินค้า เป็นต้น 

5. ด้วยเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตท่ีเกิดขึ นนั น อาจจะท้าให้ธุรกิจหรือองค์กรท่ีมีขนาดเล็ก สามารถ
ท่ีจะแข่งขันกับองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ได้ หรือการท้าให้เกิดธุรกิจในรูปแบบของ SME เพ่ิมมากขึ น 

ประโยชน์ต่อลูกค้า 
1. ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถท่ีจะเปรียบเทียบ

คุณสมบัติกับราคาสินค้าได้ เพ่ือเป็นการตัดสินใจในการซื อสินค้าได้อย่างดี 
2. ลูกค้ามีทางเลือกในการซื อสินค้ามากขึ น และสามารถซื อสินค้าทั งในและต่างประเทศได้ 
3. ลูกค้าสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการตั งราคาสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม 
4. ลูกค้าสามารถประมูลสินค้าได้  
5. ลูกค้าสามารถแลกเปล่ียนสินค้าหรือมีการแสดงความคิดเห็น หรือการแชร์ประสบการณ์ในการ

ซื อสินค้าผ่านทางกระดานข่าว บล็อก และส่ือสังคมออนไลน์ได้  
6. ลูกค้าสามารถส่ือสารกับผู้ขายสินค้าได้ โดยการส่ือสารผ่านการแชทออนไลน์โดยไม่เสียค่าบริการ 
ประโยชน์ต่อสังคม 
1. ด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีความสะดวกมากย่ิงขึ น จึงท้าให้คนในสังคมมีการติดต่อส่ือสารกัน

ได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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2. การใช้อินเทอร์เน็ตจะท้าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการค้นหาข้อมูล 
3. รัฐบาลให้ความสะดวกสบายและการบริการแก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ น เช่น การจัดซื อจัดจ้างผ่าน

ออนไลน์ 
ข้อจ้ากัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1. การขายสินค้าออนไลน์ หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั น ในบางร้านค้าหรือองค์กรนั นยังไม่มี

คุณภาพ และในเร่ืองของความปลอดภัย 
2. เกิดการหลอกหลวง หรือการสร้างเว็บไซต์ปลอม หรือส่ือสังคมออนไลน์ปลอม เพ่ือขายสินค้า 
3. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีความคลุมเครือ ยังไม่ชัดเจนมากนัก 
4. ผู้บริโภคบางคนยังมีพฤติกรรมและความคุ้นเคยในการซื อสินค้าจากร้านค้า และขาดความ

เช่ือมั่นในการซื อสินค้าออนไลน์ โดยจะต้องเห็นสินค้าจริงก่อนถึงจะตัดสินใจท่ีจะซื อสินค้า 
 
อ้าเภอแม่สอด เมืองแห่งเศรษฐกิจพิเศษตาก  
 จากการท่ีรัฐบาลได้ต่ืนตัว และเร่ิมมีการพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน
ตั งแต่ในปี 2558 นั น รัฐบาลได้เห็นความส้าคัญ และได้มีการจัดตั งเมืองแห่ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในจังหวัดต่างๆ 
ซ่ึงอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีได้รับจัดตั งเป็นเขตเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน โดยความส้าคัญของเมือง
แห่ง เศรษฐกิจพิเศษนั น จะมองเห็นว่าในอ้าเภอแม่สอดจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ในเร่ืองการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรมต่างๆ จึงท้าให้ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากนี  มีความได้เปรียบในเร่ืองของการส่งออก 
การขนส่งของธุรกิจต่างๆ และเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า เป็นต้น ซ่ึงอ้าเภอแม่สอดนั นเป็นศูนย์กลางการค้า
ท่ีติดต่อกับเมืองเมียวดีในประเทศพม่า เนื่องจากเป็นอ้าเภอท่ีอยู่ชายแดนไทย -พม่า โดยธุรกิจการค้าของอ้าเ ภอ 
แม่สอดจึงเป็นท่ีดึงดูดของนักธุรกิจและนักลงทุนหลายคน ด้วยเหตุผลข้างต้นธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ ของ
อ้าเภอแม่สอดจึงมีการเติบโตมากขึ นตามไปด้วย 
 และในเร่ืองของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการขายสินค้าออนไลน์นั น จะท้าให้เห็นว่าอ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เมื่อย้อนอดีตไปประมาณ 5 ปีท่ีแล้ว ผู้เขียนได้มองเห็นสภาพของเมืองแม่สอดว่า เป็นเมืองท่ีเงียบสงบ 
ร้านค้าไม่ค่อยมีความหลายหลาย และเป็นร้านค้าท่ีมีขนาดเล็ก ไม่ค่อยมีการโปรโมทร้านค้า หรือการเพ่ิมช่องทางใน
การขายสินค้าท่ีหลายหลาย แต่เมื่อได้ขึ นช่ือว่าเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะท้าให้มีการเติบโตในเ ร่ืองของ
สภาพแวดล้อมในตัวเมืองแม่สอด เช่น การก้าเนิดห้างสรรพสินค้ามากหมาย เช่น ห้างโลตัส ห้างแมคโคร ห้างโรบินสัน 
เป็นต้น ซ่ึงส่ิงเหล่านี ท้าให้มองเห็นว่า ประชาชนในเขตอ้าเภอแม่สอดหันมาเร่ิมต้นในการเป็นผู้ประกอบการขนาด
เล็กเพ่ิมมากขึ น โดยผู้เขียนได้สังเกตจากเมื่อมีห้างสรรพสินค้าขึ น ก็จะเห็นได้ว่าในเขตอ้าเภอแม่สอด และเขต
ใกล้เคียงเร่ิมมีการสร้างร้านค้าเป็นของตนเองมากขึ น เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น และท่ีส้าคัญท่ีมองเห็นได้
ชัดเจนนั นคือ การท้าเอาเทคโนโลยีท่ีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารให้ธุรกิจของตนเองด้าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นั นคือการน้าเอาเทคโนโลยีด้านส่ือสังคมออนไลน์เ ข้ามาช่วยในการโปรโมทร้านค้า การขายสินค้า
ออนไลน์มากขึ น 
 
ลักษณะการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ขายในอ้าเภอแม่สอด 
 จากการศึกษาเร่ืองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการขายสินค้าออนไลน์นั น ซ่ึงในปัจจุบันได้รับความนิยม
จากผู้คนเป็นจ้านวนมาก เพราะลักษณะการขายสินค้าออนไลน์นั น เป็นลักษณะการขายสินค้าท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
และในอ้าเภอแม่สอดนั น ก็เป็นอ้าเภอหนึ่งท่ีมีผู้คนนิยมท่ีจะเลือกการขายสินค้าออนไลน์เ พ่ิมมากขึ น ซ่ึงการขาย
สินค้าดังกล่าวนั น อาจจะเป็นทั งอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของผู้คนในอ้าเภอแม่สอด ซ่ึงจากการเข้าไปสัมภาษณ์
ผู้ขายสินค้าออนไลน์นั น จึงยกตัวอย่างร้านค้าท่ีขายสินค้าออนไลน์ ดังนี  

ร้านขายครีมพลิ วพราวสครับ แอปเป้ิลไวท์ครีม  
เจ้าของธุรกิจคือ นางสาวฐิติกานต์ ปูไฝ เร่ิมต้นธุรกิจนี ได้ 1 เดือน ท่ีเลือกท้าธุรกิจนี เพราะชอบเคยใช้สินค้า

แล้วเห็นผลจริงเลยชอบแล้วจึงน้ามาขาย ท้าให้เกิดเป็นธุรกิจเล็กๆ มีลูกค้ามากขึ นเร่ือยๆ โดยท่ีตัวแทนของบริษัทท่ี
รับครีมมาขายอีกที โดยตั งราคาสินค้าตามเรทราคาท่ีบริษัทตั งไว้ให้ ราคาของสินค้าไม่แพงและไม่ถูกเกินไป จุดเด่น
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ของสินค้านี คือ ใช้แล้วเห็นผลจริง ส่วนจุดด้อย คือ เป็นผลิตภัณฑ์มาใหม่ ตัวแทนเยอะท้าให้ตัวแทนแย่งลูก ค้ากัน 
และช่องทางการจ้าหน่าย คือ ทางเฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม แต่อนาคตถ้าธุรกิจนี ยังได้ผลก้าไรดีอาจจะเปิ ดหน้า
ร้าน อนาคตวางแผนว่าจะท้าแบรนด์ของตัวเอง 

 
ภาพท่ี 10 ภาพการขายสินค้าออนไลน์ของร้านพริ วพราวครับ 

 
ร้านขายเค้กขนมพิม  
เจ้าของธุรกิจคือ นางสาวพิมพ์ชนก สุปินนะ การก่อตั งธุรกิจเร่ิมแรกเกิดขึ นไ ด้โดยมีปัจจัยหลายส่ิงอย่าง 

เช่น ร้านขนมเค้กบ้านพิม เกิดขึ นได้เพราะความชอบส่วนตัวของบุคคลนั นๆ ท้าให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น
เร่ิมท้าส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบและสร้างสรรค์เป็นผลงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมา รวมไปถึงการใส่ใจเก็บรายละเอียด 
และข้อผิดพลาดต่างๆมาปรับใช้แก้ไข เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์และผลงานชิ นใหม่ท่ีดีกว่าเดิมใช้หลักในการตลาดบางส่วน
มาปรับใช้กับการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ท่ีดี เช่น การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย รวมไปถึงการดึงจุดแข็งของธุรกิจมาใช้
แข่งขันในการตลาด และหมั่นแก้ไขพัฒนาจุดด้อยของธุรกิจอยู่เสมอๆ ช่องทางการจ้าหน่ายคือทางเฟซบุ๊ก 

 

 
ภาพท่ี 11 ภาพการขายสินค้าออนไลน์ของร้านเค้าขนมพิม 

 
ร้านกาแฟ A new day café  
เจ้าของธุรกิจคือนางสาวธัชพรรณ กาปินตา ก่อตั งขึ นเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2559 โดยมีแรงบันดาลใจใน

การท้าธุรกิจนี คือ ชอบด่ืมกาแฟ ชอบบรรยากาศในร้านกาแฟ จึงเปิดธุรกิจเล็กๆ นี ขึ นมาด้วยความชอบของตนเอง 
ผลตอบรับในช่วงแรกดีในระดับปานกลาง เป็นท่ีรู้จักของคนในสังคมมากขึ น ปัจจุบันเปิดขายเฉพาะหน้าร้าน เป็น
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ธุรกิจท่ีท้าทุกอย่างด้วยตนเอง ไม่มีพนักงานท้าและรับผิดชอบทุกอย่างในร้านเพียงคนเดียว เปิดให้บริการตั งแต่วัน 
จันทร์ -ศุกร์ 09:00 น. - 18:00 น. เมล็ดกาแฟ เจ้าของธุรกิจคัดสรรมาเอง โดยใช้ประสบการณ์และความรู้ในการ
เลือกเมล็ดกาแฟ รายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 บาท การวางแผนพัฒนาธุรกิจ อนาคตจะต่อยอดธุรกิจ โดยเปิด
สาขาเพ่ิมขึ นเร่ือยๆ และท้าธุรกิจเบเกอร่ี ธุรกิจร้านเหล้าควบคู่ไปด้วย 

 
ภาพท่ี 12 ภาพร้านกาแฟ A new day café 

 
เจ้าของธุรกิจทั ง 3 คน ต่างมีจุดเร่ิมต้นธุรกิจจากความชอบ โดยคนแรกชอบเลือกสรรครีมดีๆ มาใช้ คนท่ี

สองชอบท้าขนมเค้ก และคนท่ีสามชอบด่ืมกาแฟ ซ่ึงเจ้าของธุรกิจทั ง 3 คนยึดธุรกิจดังกล่าวเป็นอาชีพหลัก  
ร้านกาแฟ Coffee Design  
เป็นร้านกาแฟขนาดเล็กในอ้าเภอแม่สอด โดยบรรยากาศภายในร้านค้าเป็นร้านท่ีดูเ รียบง่าย ไม่ค่อยมี

ความซับซ้อน โดยรูปแบบการแต่งหน้าร้านมักจะเป็นท่ีถูกอกถูกใจกับชาวชาติเป็นพิเศษ โดยร้านคอฟฟ่ีดีไซน์นั น 
เป็นร้านค้าท่ีได้น้าเอาเทคโนโลยีการด้านการช้าระเงินออนไลน์ หรือลักษณะของพร้อมเพย์ (Promptpay) มาปรับใช้ 
เพ่ือความสะดวกต่อการช้าระเงิน ท่ีไม่ได้เป็นการช้าระเงินสดเพียงอย่างเดียว 

 

   
ภาพท่ี 13 ภาพร้านกาแฟ Coffee Disign 

 
สรุป 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นอ้าเภอท่ีมีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า และเป็นอ้าเภอท่ีได้รับการ
สนับสนุนให้เป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษตามหนึ่งในแนวทางของระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก โดยเป็นศูนย์กลางการค้าท่ี
ติดต่อกับเมืองเมียวดีในประเทศพม่า และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากเป็นอ้าเภอท่ีอยู่ชายแดนไทย-พม่า โดยธุรกิจ
การค้าของอ้าเภอแม่สอดจึงเป็นท่ีดึงดูดของนักธุรกิจและนักลงทุนหลายคน ด้วยเหตุผลข้างต้นธุรกิจการขายสินค้า
ออนไลน์ ของอ้าเภอแม่สอดจึงมีการเติบโตมากขึ นตามไปด้วย ซ่ึงมีการท้าธุรกิจหลายประเภททั งแบบผู้ประกอบการ
กับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค และผู้บริโภคกับผู้บริโภค โดยรูปแบบของการขายสินค้าออนไลน์ท่ีพบ
เห็นในอ้าเภอแม่สอดก็มีทั ง 3 รูปแบบ คือ 1) brick-and-mortar เช่น Makro  ห้างฮงลง  ห้างไทยแสงทอง เป็นต้น 
2) click-and-mortar เช่น KFC  The pizza company  สายการบินนกแอร์ เป็นต้น 3) click-and-click เช่น ร้าน
เค้กขนมพิมซ่ึงมีช่องทางการขายคือ Facebook และ Instagram  ร้านเสื อผ้ามือสองสภาพดีไม่มีต้าหนิ 96% ซ่ึงมี
ช่องทางการขายบนเพจ Facebook เป็นต้น ส้าหรับกระบวนการค้า โดยท่ัวไปจะมองเห็นว่าร้านค้าต่างๆ มักจะมี
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กระบวนการของการขายสินค้าท่ีคล้ายคลึงกัน โดยมีกระบวนท่ัง 4 ขั นตอน คือ 1) การโฆษณาเผยแพร่ โดยการให้
ลูกค้ารู้จักสินค้าของธุรกิจ 2) การรับค้าส่ังซื อ โดยการกรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ของผู้ขาย หรือส่งอีเมล์มาเพ่ือระบุการ
ส่ังซื อ 3) การส่งมอบสินค้า หรือบริการนั นๆ 4) ขั นตอนหลังการขาย หลังการขายและเก็บเงินแล้ว 

จากการท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากนั น เร่ิมมีห้างสรรสินค้าเข้ามาตั งในตัวอ้าเภอ เช่น ห้างโลตัส ห้าง  
แมคโคร ห้างโรบินสันนั น จึงท้าให้ว่ามีการเกิดร้านค้ามากมาย และมีการน้าเอาเทคโนโลยีทางด้านของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ไ ว้ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต การโปรโมทร้านค้าผ่ านช่องทางส่ือสังคม
ออนไลน์ หรือแม้แต่การเพ่ิมช่องทางการจ่ายเงินออนไลน์แบบพร้อมเพย์ เข้ามาช่วยในการด้าเนินร้านค้าและธุรกิจ
ของตนเอง เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ 3 ร้านค้าตัวอย่าง 
ในเขตอ้าเภอแม่สอดนั น โดยทั ง 3 ร้าน นั นมีการน้าเอาเคร่ืองมือทางด้านอินเทอร์เน็ต น้ามาใช้ในการขายสินค้า
ออนไลน์ นั นคือ ส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบการด้าเนินงานนั นจะอยู่ในลักษณะแบบขายสินค้ามีหน้าร้าน และไม่มี
หน้าร้าน และยังเห็นได้ร้านกาแฟ A new day cafe นั นไม่ได้เป็นลักษณะการขายสินค้าออนไลน์ แต่จะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าในส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงวิธีนี นั นก็จัดอยู่ในส่วนของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน จึงท้าให้
มองเห็นได้ว่าแนวโน้มของการขายสินค้าออนไลน์ในอ้าเภอแม่สอดนั น มีการได้รับความนิยมมากขึ น ซ่ึงผู้ขายบางราย
อาจจะท้ามาใช้อาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริมได้ และย่ิงในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการอินเทอร์เน็ตเข้ามามากมาย 
เทคโนโลยีท่ีสามารถน้ามาประยุกต์ให้เข้ากับการขายสินค้าออนไลน์เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากย่ิง และการเข้าถึงใน
เร่ืองของการใช้งานนั นท้าได้ง่ายมากขึ น จึงท้าให้เห็นว่าในอนาคตเมืองแม่สอด จังหวัดตาก จะเป็นศูนย์กลางในเร่ือง
ของการท้าตลาดออนไลน์ หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม  

ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐตามคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมี
ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณด้าเนินการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน และการวิจัยเชิง
คุณภาพด้าเนินการสัมภาษณ์ จ้านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ไ ด้แก่ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน น้ามาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบค่าสถิติ t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 

1. บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 4.48 รองลงมาตามล้าดับ คือ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมมีค่าเฉล่ีย 
4.47 และด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ มีค่าเฉล่ีย 4.40 ตามล้าดับ 

2. การเปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ในเขตพื นท่ี 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนแต่ด้านเพศไม่มีผลต่างของระดับบทบาท 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตอ้าเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า 1) เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีการตรวจสอบเส้นทาง
ล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ีอย่างสม่้าเสมอ 2) เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีการวางแผนและ
ท้างานร่วมกับผู้น้าชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี 3) เจ้าหน้าท่ีรัฐควรมีจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือเป็นการไม่ใ ห้
ประชาชนในหมู่บ้านเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ค้าส้าคัญ: บทบาทเจ้าหน้าท่ีรัฐ / การป้องกัน / การปราบปราม / ยาเสพติด 

 
Abstract 

 The objectives of this study were to study the roles of government officers in drug 
prevention and suppression in Maesot District, Tak Province, compare the roles, and investigate the 
solutions to the problems. The participants of this the quantitative and qualitative research were 
400 people selected for a survey and 10 people for an interview. The data were collected by using 
a questionnaire and interview schedule. The data were analyzed by using frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and one way ANOVA, and content analysis.  The results showed 
that the overall roles were at a high level, with the highest mean on the interception of drug 
smuggling through border, the solutions of drug problem, and the drug prevention for the new 
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accessory, respectively. As for the comparison, it was found that age, status, education, position 
and the duration of working significantly affected to the drug prevention and suppression at 0.05 
level. It was suggested that the government officers should always check the drug transport line 
around border, plan and coordinate with the chief of the community to monitor the drug, and 
organize activities to prevent people in the community from getting involved in the drug. 
Keywords: roles of government officers / prevention / suppression /drug 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
 สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่างๆ ท่ีก้าลังเกิดขึ นในขณะปัจจุบัน ทั งปริมาณของ
ยาเสพติดประเภทต่างๆ ท่ีเพ่ิมจ้านวนมากขึ น การขยายตัวของ ทั งผู้เสพ/ผู้ซื อ และผู้ขายไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆ
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ความสลับซับซ้อนของปัญหาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนสาเหตุท่ีอาจเป็นแรงกระตุ้นท่ีน้าไปสู่การใช้ยาเสพติด ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดว่ามีความรุนแรงต่อสังคมปัจจุบันเพ่ิมมากขึ นเป็นล้าดับ ปัญหายาเสพติดไม่เพียงแต่จะ
ส่งผลกระทบให้เกิดความเส่ือมโทรมแก่สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพเท่านั น แต่ยังมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบต่างๆ ในทุกภาคส่วน และก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมเป็นวงกว้างด้วย ทั งทางตรง
และทางอ้อม ความเสียหายดังกล่าวท่ีมีต่อสังคมอันเกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนี่ ส่งผลตั งแต่สังคม
ท่ีเล็กท่ีสุดอย่างเช่นครอบครัว ลุกลามแผ่ขยายเข้าไปในชุมชน/หมู่บ้านหรือโรงเรียน ไปจนถึงปัญหาระดับประเทศ 
เช่น ปัญหาทางด้านการเมือง ท้าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณของชาติเป็นจ้านวนมหาศาลทุกปี เพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาดังกล่าว  
 จากรายงานตัวเลขงบประมาณแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ  โดยส้านัก
ยุทธศาสตร์ส้านักงาน ป.ป.ส. (2556, หน้า 1) พบว่าประเทศไทยได้สูญเสียงบประมาณในการปราบปรามเพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่องจากจ้านวน 1.2 พันล้านบาทในปี 2546 เพ่ิมเป็นจ้านวน 3.7 พันล้านบาทในปี 2556 งบประมาณด้าน
การบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พบว่า ตัวเลขเพ่ิมขั นจาก 1.8 พันล้านบาท เป็น 3.1 พันล้านบาทในช่วง 10 ปี  
รัฐจ้าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพ่ิมขึ น เพ่ือน้ามาใช้แก้ปัญหายาเสพติด แทนท่ีจะน้างบประมาณ
และทรัพยากร ดังกล่าว น้ามาใช้พัฒนาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคในระดับต่างๆ ให้แก่ประชาชน อีกทั งปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลท้าให้ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว และท้าให้ขาดทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ผู้ติดยาเสพติดอาจกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื อต่อนักลงทุนใน
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางด้านสัง คม 
ปัญหาสารเสพติดก่อให้เกิดปัญหาสังคมอาจแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะต่างๆ ปัญหาอาชญากรรม เช่น การว่ิงราว
ทรัพย์ ลักทรัพย์ เพ่ือหาเงินมาใช้ในการซื อยาเสพติด เกิดการคลุ้มคล่ัง จนท้าให้เกิดการท้าร้ายร่างกายผู้บริสุทธ์ิ การ
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ัว ไปรวมทั งก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว ปัญหาต่อโรงเรียน และปัญหาต่อ
ชุมชน เป็นต้น ท้าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มท่ี 
 การแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนั น แม้ภาครัฐและเอกชนจะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหามาโดยตลอด
แล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วยผลประโยชน์ในกิจการด้านนี มีมากมายมหาศาล ท้าให้ผู้กระท้าผิดยอมกระท้าผิดซ ้าแล้วซ ้าอีก 
จึง ท้าใ ห้ภาครัฐไม่สามารถท่ีจะแก้ไขควบคุมหรือให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีกระท้าผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในช่วงปีงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ 2557 ท่ีผ่านมา สถิติการจับกุม (347,028 คดี) 
ปรากฏผลการจับกุมและการเข้าบ้าบัดรักษาท่ีเพ่ิมสูงขึ นอย่างก้าวกระโดด ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาท่ีมีความส้าคัญใน
การแพร่ระบาดภายในประเทศ และยาเสพติดท่ีต้องจับตามองอีกชนิด คือ ยาไอซ์ ทั งนี เนื่องจากผู้ค้าพยายามท่ีจะใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดเหมือนท่ีเคยใช้กับยาบ้า เช่น การแบ่งบรรจุในราคาต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าทั ง ใน
ระดับกลางและระดับล่าง การโฆษณาช่วยเช่ือถึงสรรพคุณเน้นในเร่ืองของความสวยความงามและในเร่ืองเพศ ท้าให้
ตัวยาไอซ์ประสบความส้าเร็จในการขยายฐานผู้เสพอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเฮโรอีนก็เป็นตัวยาท่ีไม่สาม ารถ  
นิ่งนอนใจเพราะท่ีผ่านมายังปรากฏผู้ต้องหาและผู้เข้าบ้าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มของปริมาณของยาเสพ
ติด ก็ยังคงเพ่ิมปริมาณขึ นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศขยายตัว คือยังคงมีผู้
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เสพติด ซ่ึงเป็นตลาดรองรับยาเสพติดจ้านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงมีจ้าน วนมากขึ นและมี
แนวโน้มอายุลดลง รวมทั งผู้เสพติดรายใหม่ท่ีข้าสู่วงจรการใช้ยาเสพติด หากพิจารณาข้อมูลผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา
จากระบบรายงานระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กและ
เยาวชนอายุต้่ากว่า 18 ปี เป็นกลุ่มท่ีเข้ารับการบ้าบัดรักษาเป็นจ้านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น จากการศึกษา  
พบว่า วัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงเวลาท่ีบุคคลลองใช้ยาเสพติดเป็นครั งแรก (Griffin & Botvin, 2010, p.2) วัยรุ่นหลาย
คนหยุดข้องเก่ียวกับยาเสพติดหลังจากได้ลองเสพยาแล้ว บางรายไม่เสพยาอีกเลยตลอดชีวิต ในขณะท่ีวัยรุ่นอีกกลุ่ม
หนึ่งกลับหันไปใช้ยาเสพติดท่ีมีฤทธ์ิแรงกว่าหรือกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดในท่ีสุด นอกจากนี จากการส้ารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเก่ียวกับสุขภาพและการใช้สารเสพติด พบว่า ผู้ท่ีเร่ิมใช้ยาเสพติดในวัยเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้ม ท่ีจะ
พัฒนาเป็นผู้ติดยาเสพติดมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีเร่ิมใช้ยาในวัยผู้ใหญ่ (Learning for Life, 2008, p.11) 
   อีกทั งยังคงพบการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นกันและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น มี
ความพยายามพัฒนาวิธีการลักลอบล้าเลียงอยู่ตลอดเวลา รวมทั งหาตลาดจ้าหน่ายใหม่ ทั งนี ยาเสพติดส่วนใหญ่มา
จากแหล่งผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาและ
มาเลเซีย ซ่ึงยาเสพติดส่วนใหญ่ จะลักลอบล้าเลียงน้าเข้ามาจากยาเสพติดจากแหล่งผลิตในประเทศเมียนมาร์ มายัง
แหล่งพักคอยตามแนวชายแดนทางภาคเหนือ แล้วรอโอกาสท่ีจะลักลอบล้าเลียงเข้าสู่พื นท่ีตอนใน มีความพยายาม
พัฒนาวิธีการลักลอบล้าเลียงอยู่ตลอดเวลา เพราะผลประโยชน์ท่ีมูลค่ามหาศาลนี  จึงเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มขบวน
การค้ายาเสพติด ไม่ลดละความพยายามในการท่ีจะลักลอบน้ายาเสพติด เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้สถานการณ์ยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนมีแนวโน้มท่ียังจะคงความรุนแรง การลักลอบล้าเลียงยาเสพติดจาก
แหล่งผลิตล้าเลียงใช้แบบกองทัพมด อาศัยการล้าเลียงโดยการเดินเท้าเป็นหลัก จะใช้กลุ่มชนเผ่าม้ง ลีซอ มูเซอ  
อาข่า และจีนฮ่อ เป็นต้น ท่ีมีความช้านาญเส้นทางในพื นท่ีและมีหมูบ้านหรือเครือญาติ เพ่ือท่ีจะลักลอบล้าเลียงมา
พักคอยในพื นท่ีตอนใน พื นท่ีควรต้องเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดได้แก่ หมู่บ้าน/พื นท่ีตามแนวชายแดนท่ี
เส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะพื นท่ีรอยต่อระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์ 
 ด้วยลักษณะส้าคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีมีผลกระทบทั งต่อตัวผู้เสพและความมั่นคง
ต่อภาคส่วนต่างๆ ในสังคมดังท่ีกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาท่ีเกิดกับเยาวชนของไทยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้เห็นความส้าคัญของปัญหายาเสพติดท่ีก้าลังขยายวงกว้างและทวีความรุ่นแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั งได้
มองเห็นความจ้าเป็นอย่างเร่งด่วนในการท่ีจะต้องด้าเนินการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ นไปจากประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรมภายใต้ความตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหายาเสพติดดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั น 
 จึงมีค้าส่ังภายใต้ค้าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 41/2557 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง
การปราบปรามและหยุดยั งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีมีจุดประสงค์ส้าคัญในการปราบปรามและหยุดยั งการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปโดยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบ ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้ อนแก่
ประชาชน สังคม และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ รัฐบาลจึงได้ก้าหนดแนวทางปฏิบัติเ พ่ือควบคุม การ
จ้าหน่ายและแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับหน่วยความมั่นคง ข้าราชการ ทหาร ต้ารวจ และเจ้าหน้าท่ีของ รัฐ 
ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด  
 อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื นท่ีอ้าเภอตามแนวชายแดนท่ีมีพื นท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพื นท่ี
อ้าเภอแม่สอด เป็นพื นท่ีตามแนวชายแดนท่ีสุ่มเส่ียง ในการลักลอบน้ายาเสพติดเข้ามาพักคอยเพ่ือน้ายาเสพติด
เหล่านั น เข้าไปสู่ตัวเมืองชั นในของประเทศต่อไป โดยเมื่อปีงบประมาณ 2557 ท่ีผ่านมาได้มีการจับกุมยาเสพติดใน
พื นท่ีจังหวัดตาก จ้านวน 1,256 คดี และมีผู้กระท้าผิดจ้านวน1321 คน (ส้านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
, ผลการปฏิบัติงาน 30 กันยายน 2557) จะเห็นได้ว่าสถิติในการจับกุมยาเสพติดในจังหวัดตาก มีความถ่ีในการจับกุม
มากในด้านอ้าเภอแม่สอด เพราะด้านอ้าเภอแม่สอดเป็นพื นท่ีติดแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน จึงเป็นพื นอ่อนไหว
และเส่ียงต่อการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าสู่ตัวเมือง ชั นในของประเทศ ดังนั นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จึงได้สนองตอบนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดของคณะรักษาความสงบแห่งชา ติและ
รัฐบาล โดยการเข้มงวดในการตั งด่านเพ่ือเป็นการสกัดการลักลอบน้าพายาเสพติดเข้าไปในยังตัวเมืองชั นใน อีกทั งยัง
เพ่ิมความเข้มงวดในการลาดตระเวนและตรวจค้นสถานท่ีต่างๆ ภายในพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่ีเป็นสถานท่ี
ต้องสงสัยและสุ่มเส่ียง ต่อการน้ายาเสพติดมาซุกซ่อนพักคอย เพ่ือรอการลักลอบน้ายาเสพติดเหล่านั น เข้าไปสู่ตัว
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เมืองชั นใน เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงต้องด้าเนินการอย่างจริงจังใน
การป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก ในการควบคุมและสกัดกั นยาเสพติดสารเคมีและสารตั งต้นใน
การผลิตยาเสพติดท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั ง
ด้าเนินการป้องกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็น
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 เมื่อปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นปัญหาท่ี รัฐบาลเห็นความจ้าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขให้ได้อย่าง
เป็นผลสัมฤทธ์ิ ขณะเดียวกันทางภาคประชาชนเองก็ให้ความส้าคัญท่ีจะร่วมมือกับรัฐบาลในการเอาชนะ ปัญหา  
ยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาด แต่ปัญหาดังกล่าวกลับทวีความรุนแรงขึ นอย่างต่อเนื่อง ดังนั นในฐานะท่ีผู้วิจัยซ่ึงมี
บทบาทหน้าท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงและยังเป็นข้าราชการทหารนายหนึ่ง ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือ
น้ามาแก้ไขและปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมต่ีอการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลมากย่ิงขึ นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐตามคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีควรได้รับการปรับปรุงในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก อยู่ในระดับมาก 

2. เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน จะมีระดับบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากซ่ึงจ้าแนกได้ดังนี  
 ขอบเขตด้านเนื อหา 
 ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตด้านเนื อหาของการวิจัยครั งนี  เป็นการศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งศึกษาบทบาทของเจ้ารัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใน
ด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ด้านสกัดกั นการลักลอบล้าเลียงและน้าเข้ายา
เสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพื นท่ีในประเทศ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างแท้จริง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ขอบเขตด้านพื นท่ี 
 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 2,536 คน  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องได้กรอบแนวคิด ดังนี  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนตัวแปรตาม คือ บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีมีต่อการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื นท่ี อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ด้านสกัดกั นการลักลอบล้าเลียงและน้าเข้ายาเสพติดในช่องทางชายแดน
ตลอดจนพื นท่ีในประเทศ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง 
 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
(independent variables)    (dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเก่ียวกับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลเคร่ืองมือท่ีใช้ท้าการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  

การวิจัยเชิงปริมาณประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีรัฐในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 2,536 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้จากประชากร เจ้าหน้าท่ีรัฐในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 
2,536 คน โดยใช้สูตรของ Taro – Yamane จะได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ้านวนทั งสิ น 398 คน ดังนั นผู้วิจัยจึง
ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี ไว้ท่ี 400 คน เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูลและป้องกันการคาดเคล่ือนของ
ข้อมูลโดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ใช้สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จ้านวน 10 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั งนี เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ นเองโดย
ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัยร่วมด้วยเพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ซ่ึงผู้ศึกษาได้ดังนี  
 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตอ้าเภอ  
แม่สอด จังหวัดตากในด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่,ด้านสกัดกั นการลักลอบ
ล้าเลียงและน้าเข้ายาเสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพื นท่ีในประเทศ,ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถ

แนวทางการด้าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ี
มีต่อการการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในพื นท่ี อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-สถานภาพ 
-ต้าแหน่ง 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื นท่ีอ้าเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก 
- ด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
-ด้านสกัดกั นการลักลอบล้าเลียงและน้าเข้ายา
เสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพื นท่ีใน
ประเทศ 
-ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง 



859 
 

  

แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง เป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิดก้าหนดค่า
ตอบเป็น 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย  
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพิจารณา จากค่าเฉล่ีย (�̅�) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสต์ 
(Best, 1978, p.232 ) ดังนี  

4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นมีระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีมีระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีมีระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  ความคิดเห็นมีระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีมีระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แนวทางเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
 แบบสัมภาษณ์ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารต้าราและงานวิจัยท่ีเก่ีย วข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องโดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ
เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ 

3. ขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (key informants) อันได้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวม 10 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยด้าเนินการตามล้าดับขั นตอน ดังนี  

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย  

2. น้าแบบสอบถามลงพื นท่ีไปส้ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พร้อมทั งชี แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และอธิบายขั นตอนในการกรอกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 

3. ผู้วิจัยรอรับแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
4. น้าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป 
 เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 

1. ผู้วิจัยลงพื นท่ีขอความอนุเคราะห์หน่วยราชการ ทหาร ต้ารวจ และผู้น้าชุมชน ในเขต
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมสัมภาษณ์รวมทั งหมด จ้านวน 10 คนเพ่ือเป็นก ลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์ทั่วไป ประกอบด้วยการซักถามพูดคุยถึง
เรื่องราวต่างๆ รวมทั งบทบาทและเรื่องราวต่างๆ ที่มีความจ้าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและจ้า เป็น
ซ่ึงต้องใช้เทคนิคการสัมภาษณ์พูดคุยด้วยความระมัดระวังและเป็นกันเอง 

3. การจดบันทึกภาคสนาม (field note) ผู้วิจัยได้ท้าการจดรวบรวมข้อมูลและมีการบัน ทึก
เทปถอดเทปการสัมภาษณ์เพ่ือมิให้ลืมข้อมูลและท้าการสรุปข้อมูลท่ีได้ทุกวันท่ีไ ด้สัมภาษณ์ภาคสนามและเพ่ือได้
ทบทวนให้ทราบได้ว่าได้ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน้าแบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ท้าการตอบแล้วมา
วิเคราะห์ประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามขั นตอนต่อไปนี  คือ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และสถิติอนุมานหรือ
สถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปส้าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ดังนี  

- วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของ ผู้ใ ห้
ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยใช้
สถิติเชิงพรรณนา น้ามาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ (percentage)  

- วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ีย วข้อง
กับการปราบปรามยาเสพติด ทั งหมด 3 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา น้ามาแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ หา
ค่าเฉล่ีย (mean) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
เขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติทดสอบค่า t– test แบบ Two -Independent Sample Test และสถิติทดสอบค่า  
F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 
 ข้อมูลท่ีเป็นค้าถามปลายเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี เพ่ือศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 400 คน และแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ การสรุปผลจากแบบสอบถามและการสรุปผลจากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 10 คน 
 แบบสอบถาม 
 การสอบถามครั งนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการโดยใช้วิธีการลงพื นท่ีแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 
400 คน ซ่ึงผลท่ีได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี  คือ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ต้าแหน่งแลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ้านวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ้านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ  

35.3 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ้านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.8 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 81 
ราย คิดเป็นร้อยละ 20.3 ราย และอายุระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.8 ราย  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ้านวน 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมา 
คือ มีสถานภาพโสด จ้านวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 และสถานภาพหย่าร้าง จ้านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.8 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ้านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 
47.8 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ้านวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 ระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ้านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.3 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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5. ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้าแหน่งชั นประทวน จ้านวน 318 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.5 
และ ต้าแหน่งสัญญาบัตร จ้านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลา 10 ปีขึ นไป จ้านวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.3 
รองลงมา คือ 5 – 10 ปี จ้านวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5 ระยะเวลา 2 – 4 ปี จ้านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10.0 และระยะเลา ต้่ากว่า 1 ปี จ้านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี จ้านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3 อยู่ในสถานภาพสมรส จ้านวน 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 ได้รับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 ส่วนใหญ่ต้าแหน่งชั นประทวน จ้านวน 318 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 79.5 และส่วนใหญ่ มีระยะเวลา 10 ปีขึ นไปจ้านวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.3 
 การวิเคราะห์ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ในเขตพื นท่ี 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั งหมด 3 ด้าน พบว่า 
 โดยภาพรวมแล้วนั นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, S.D. = 0.679) ส้าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.635) รองลงมา ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเ ป็น
รูปธรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47, S.D. = 0.719) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด คือ ด้านการป้องกันกลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ มีค่าเฉล่ียในระดับมาก (�̅� = 4.40, S.D. = 0.763) และในส่วนของ
รายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม่อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.40, S.D. = 0.763) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ได้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� 
= 4.52, S.D. = 0.782)  และ  มีการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชน เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.52, S.D. = 0.742) รองลงมาตามล้าดับคือ คือ ได้มี
การบูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันการเข้า
ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.828) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุด คือ ได้มี
การส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้กับชุมชนท่ีมีโอกาสเส่ียง ท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� 
= 4.08, S.D. = 1.035) 

ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่าน
ชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.635) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.75, S.D. = 0.519) รองลงมาตามล้าดับคือ ได้มีการตั งด้านสกัดกั น การ
ล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดในพื นท่ี เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.68, 
S.D. = 0.568) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุด คือ ได้มีการให้รางวัลกับผู้ท่ีมาแจ้งแบะแสการกระท้าความผิดท่ีเ ก่ียวข้อง
กับยาเสพติด มีค่าเฉล่ีย 3.96 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96, S.D. = 1.034) 
 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปประธรรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการแกไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไข
ได้อย่างเป็นรูปธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47, S.D. = 0.719) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.68, S.D. = 0.577) รองลงมาตามล้าดับ คือ ได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน 
เพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.64, S.D. = 0.739) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุด คือ 
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ได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนให้ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ้าบัดยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.30, S.D. = 0.947) 
 การเปรียบเทียบระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ในเขต
พื นท่ี อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั งหมด 3 ด้าน พบว่า 
 โดยในภาพรวมทั ง 3 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติค่าที (t-test) จ้าแนกตามเพศ ไม่มี
ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากท่ี
แตกต่างกัน และจ้าแนกตามต้าแหน่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้าแหน่งประทวน และต้าแหน่งสัญญาบัตร มีระดับ
ท่ีแตกต่างกันทุกด้าน 

1. เพศไม่มีผลแตกต่างกันของระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 

2. เพศไม่มีผลแตกต่างกันของระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไป
ยังพื นท่ีด้านในของประเทศ 

3. เพศไม่มีผลแตกต่างกันของระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม  

4. สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ท่ี
แตกต่างกันพบว่า 

- สถานภาพโสด แตกต่างกับ สถานภาพสมรส และหย่าร้าง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพกลุ่มอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

5. สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไป ยัง
พื นท่ีด้านในของประเทศท่ีแตกต่างกันพบว่า 

- ทุกสถานภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
6. สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ี
แตกต่างกันพบว่า 

- ทุกสถานภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
7. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
แตกต่างกัน 

- ช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับ อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 
อนุปริญญา/ ปวส. แตกต่างกับ สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี แตกต่างกับ สูงกว่าปริญญาตรี โดยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่าง 

8. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยัง
พื นท่ีด้านในของประเทศแตกต่างกัน 

- ช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับ อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี
อนุปริญญา/ปวส. แตกต่างกับ ปริญญาตรี โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง
กัน 
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9. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แตกต่างกัน 

- มีความแตกต่างกันทุกช่วงระดับการศึกษา โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
10. ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด
รายใหม่ แตกต่างกัน 

- มีความแตกต่างกันทุกช่วง โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
11. ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่าน
ชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ แตกต่างกัน  

- ระยะเวลาปฏิบัติงานต้่ากว่า 1 ปี แตกต่างกับ 2 – 4 ปี 5 – 10 ปี และ 10 ปีขึ นไป 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 – 4 ปี แตกต่างกับ 5 – 10 ปี โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ 
ไม่แตกต่างกัน 

12. ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม แตกต่างกัน  

- ระยะเวลาปฏิบัติงานต้่ากว่า 1 ปี แตกต่างกับ 2 – 4 ปี 5 – 10 ปี และ 10 ปีขึ นไป ช่วง 2 
– 4 ปี แตกต่างกับ 10 ปีขึ นไป ช่วง 5 – 10 ปี แตกต่างกับ 10 ปีขึ นไป โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติ 
0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 สภาพปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางการแก้ไขของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เห็นว่า การจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส้านึกคนในชุมชน เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การจัดกิจกรรมให้ความ รู้เ ก่ียวกับโทษของยาเสพติดให้กับคนใน ชุมชน 
ตลอดจนมีวิทยากรสร้างภูมิ คุ้มกันและให้ความ รู้เก่ียวกับยาเสพติดทั งในสถานศึกษาและชุมชนเป็นส่ิงท่ีควรจะ
ด้าเนินการทันที 
 ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในประเทศ  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรตรวจสอบเส้นทางล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี
อย่างสม่้าเสมอ และเชิญชวนผู้น้าเข้าร่วมการตรวจสอบเส้นทางฯ ตลอดจนให้ผู้น้าชุมชนตั งด่านสกัดกั นการลักลอบ 
การล้าเลียงและน้าเข้ายาเสพติดไปยังพื นท่ีด้านในประเทศ และควรส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมแจ้งเบาะแส
การกระท้าความผิดและการมอบรางวัลส้าหรับผู้แจ้งเบาะแสเก่ียวกับยาเสพติด 
 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือ
ก้าหนดแผนและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท้าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพื นท่ี และได้ร่วมกับผู้น้า
ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี ตลอดจนได้ร่วมกับองค์กร เอกชนและประชาชนปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะกระท้าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี   
 ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัด ตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติด
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เข้าประเทศในช่องทางชายแดน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาตามล้าดับ คือ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถ
แก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ สามารถแยกเป็นราย
ด้าน ได้ดังนี  
 ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการ
จัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ทั งนี อาจเป็นเพราะการให้ความรู้เก่ียวกับ
โทษของยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีส้าคัญย่ิง เพราะจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ประชาชนได้เข้าไปเก่ียวของกับยาเสพติด
อีก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และวิลาวัณย์ หงษ์นคร (2552) ได้กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้ส้าเร็จจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเ ข้ามาด้าเนินการให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดให้กับชุมชน ดังนั น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจึงต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับบริบทชุมชน 
ลักษณะทางประชากรและกลุ่มชาติพันธ์ุในชุมชน ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานทางความคิดความ
เช่ือของคนในชุมชน และเป็นต้นทุนทางสังคมในชุมชน เพ่ือท่ีจะนาต้นทุนทางสังคมหรือรากเหง้าของชุมชนมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ ในการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เ กิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดความย่ังยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีภายในชุมชนทั งทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา ความรู้ ความคิด 
ความเช่ือและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 
 ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่าน
ชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการตั งด่านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี ทั งนี อาจ
เป็นเพราะการตั งด่านสกัดกั นการล้าเลียงยาเสพติดจะเป็นการป้องกันการน้าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
มานพ เนียรภาค (2556) ได้กล่าวว่า การตั งด่านสกัดกั นยาเสพติดยังขาดแคลนงบประมาณ สวัสดิการ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือท่ีทันสมัย และก้าลังพลมีค่อนข้างจ้ากัด และควรได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั ง ด้านความ รู้ 
ทักษะ ความช้านาญ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ปัญหาด้านภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง และนอกจากนั นยังพบปัญหาการใช้พื นท่ีอ้าเภอเมือง
นครสวรรค์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นสังคมเมือง มีแหล่งชุมชน แหล่งบันเทิง สถานบริการ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกม ร้าน
อินเทอร์เน็ต และสวนสาธารณะจ้านวนมากท่ีเอื อต่อการใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติด กระจายยาเสพติด และล้าเลียง
ยาเสพติดไปสู่ภาคกลางและภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 
 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปประธรรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการแกไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด ทั งนี อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระท้าผิดเพ่ือให้เห็นเป็นตัวอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาณี อินทน์จันทน์ 
(2555) ได้กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีต้ารวจ และอาสาสมัครต้ารวจบ้าน โดยองค์ประกอบส้าคัญในการด้าเนินกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด คือ 1) การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท้าผิดอย่างเคร่งครัด 2) พัฒนาสมาชิกในทีมให้มีทัศนคติท่ีดี และมี
อุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกันในการท้างานเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงต้องได้รับการสนั บสนุนให้ได้รับการ พัฒนา
ทักษะท่ีเก่ียวข้องในการท้างานอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย และ 3) มีการประชุมหารือถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการท้างานใน  
แต่ละพื นท่ีอย่างต่อเนื่อง และก้าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการด้าเนินภารกิจร่วมกัน รวมถึงควร
มีการวางแผนการด้าเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื นท่ี นอกจากนี  วิธีการด้าเนินการจะต้องสามารถปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละพื นท่ี เพ่ือช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด้าเนินงานให้มากท่ีสุด 
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   การเปรียบเทียบมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้าแนกตามสถานภาพท่ัวไปผลการวิจัย พบว่า 
 สถานภาพท่ัวไปด้านเพศ พบว่า ไม่มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 สถานภาพท่ัวไปด้านอายุ พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านสถานภาพ พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านระดับการศึกษา พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านต้าแหน่ง พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากทุกด้าน 
 บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 พบว่า ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอ  
แม่สอด จังหวัดตาก ด้านท่ีมีบทบาทท่ีสุด คือ ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน 
ซ่ึงได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี และ ได้มีการตั งด้านสกัด
กั นการล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดในพื นท่ี เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ ตลอดจนได้เพ่ิมความเข้มงวดและเพ่ิม
ความถ่ีในการตั งด้านในจุดตรวจจุดสกัดกั นต่างๆ ช่วงเทศกาล และได้มีการตรวจสอบเส้นทางการล้าเลียง/น้าเข้ายา
เสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี รองลงมา คือ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด และได้ร่วมกับผู้น้าหมู่ บ้าน/
ชุมชนและประชาชน เพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี และสุดท้ายด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยา
เสพติดรายใหม่ ซ่ึงได้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้ม กันและให้ความรู้เ ก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการ
ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกทั งยังได้มีการ 
บูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันการเข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
 ยังพบอีกว่าสถานภาพท่ัวไปด้านเพศ พบว่า ไม่มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนสถานภาพท่ัวไปด้านอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ต้าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากทุกด้าน จากระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท้าให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทของเจ้าหนา้ท่ี
รัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส้าหรับผลการวิจัยในครั งนี  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา ลิ มวิลัย (2546) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง
ทัศนคติต่อการด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ จังหวัดกรุง เทพ  
มหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติและปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อทัศนคติในเร่ือง
การด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นนักเรียนในโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ ท่ีก้าลังศึกษาในระดับชั น 
ปวช.ถึง ปวส. รวม 344 คน ซ่ึงใช้ แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขาคณิต และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่า 
t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way Analysis of variance) ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียน มีทัศนคติต่อการด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ ในระดับสูง 
กล่าวคือ นักเรียนมีความพอใจในการด้าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสูง ในฐานะท่ีมีความรู้ 
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ความเข้าใจ และความรู้สึกเก่ียวกับการด้าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสูง แสดงให้เห็นว่ายังมี
ปัจจัยส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อทัศนคติของนักเรียน นอกจากปัจจัยท่ีศึกษาด้วย ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการด้าเนิน
กิจกรรมใดๆ ในอันท่ีจะสร้างและปลูกฝัง ค่านิยมท่ีต้องการให้นักเรี ยน ต้องอาศัยความร่วมมือทั งจาก
สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว ด้าเนินการร่วมกันอย่างสอดคล้อง  
 ดังนั น บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงควรจะด้าเนินงานด้าน
สกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน เจ้าหน้าท่ีรัฐได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/
น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี และ ได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดในพื นท่ี 
เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ ตลอดจนได้เพ่ิมความเข้มงวดและเพ่ิมความถ่ีในการตั งด้านในจุดตรวจจุดสกัดกั น
ต่างๆ ช่วงเทศกาล และได้มีการตรวจสอบเส้นทางการล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี 
รองลงมา ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าท่ีรัฐซ่ึงได้มีการบัง คับใ ช้
กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด และได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน เพ่ือเฝ้า
ระวังยาเสพติดในพื นท่ี และด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ซ่ึงได้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิ คุ้มกันและให้ความ รู้
เก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการส่งเสริมความมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อีกทั งยังได้มีการบูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันการเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  
  อีกทั งยังเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีก้าลังขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงถือเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีส้าคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่ือง การปราบปรามและหยุดยั ง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด เพ่ือให้ความส้าคัญในการปราบปรามและหยุดยั งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ 
สามารถลดผลกระทบท่ีท้าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน้าผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยครั งต่อไป  
 ข้อเสนอแนะการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยเร่ือง บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตากทั งหมด 3 ด้าน ดังนี  

1. ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน  เจ้าหน้าท่ีรัฐควรร่วมผู้น้า
หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน ในการตั งด้านสกัดกั นการล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาใน พื นท่ี 
และได้มีการตั งด้านสกัดกั นการล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดในพื นท่ี เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ ตลอดจนได้เพ่ิม
ความเข้มงวดและเพ่ิมความถ่ีในการตั งด้านในจุดตรวจจุดสกัดกั นต่างๆ ช่วงเทศกาล และได้มีการตรวจสอบเส้นทาง
การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี 

2. ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าท่ีรัฐควรมีการบังคับใ ช้
กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด และได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน เพ่ือเฝ้า
ระวังยาเสพติดในพื นท่ี 

3. ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการป้องกันกลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ควรส่งเสริมให้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เก่ียวกับ
ยาเสพติดและโทษของยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการส่งเสริมความมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้น้าหมู่ บ้าน /
ชุมชนและประชาชนเพ่ือป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อีกทั งยังได้มีการบูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือ
หน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันเก่ียวข้องกับยาเสพติด  

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงบทบาทเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในเขตการปกครองอ่ืนท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ว่ามี

บทบาทหน้าท่ีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันหรือไม่ ทั งนี  เนื่องจากสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
มีความแตกต่างกัน 
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2. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถึงบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยไปถึงกลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐเฉพาะกลุ่มท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
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แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 

Development Guidelines for the Promoting Cultural Tourism of  
Nakhon Chum Subdistrict Municipality, Muang Kamphaeng Phet District, 

Kamphaeng Phet Province 
 

สุชาดา รักเกื อ1 
Suchada Rakkuae1 

 
1รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบล
นครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร และ 2) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ี ยว  
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร มีขั นตอนการวิจัย 2 ขั นตอน 
ได้แก่ 1) การสอบถามผู้บริหารเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว คณะกรรมการชมรมส่งเสริม การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม จ้านวนทั ง สิ น 55 คน และ 2 ) การสัมภาษณ์ผู้มีความ รู้และประสบการ ณ์   
เป็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม จ้านวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์เนื อหาตามล้าดับ ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม ของ
เทศบาลต้าบลนครชุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านแหล่งหรือกิจกรรม
ท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว และด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบริการ
ท่องเท่ียว ส่วนแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม มีแนวทางพัฒนาท่ี
ส้าคัญได้แก่ 1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว
ให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิตในชุมชน  
มีส่วนร่วมในการหาตลาด การหานักท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยพระพุทธศาสนาให้
หลากหลายเช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ และ การจัดกิจกรรมสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุมแบบเจาะลึก
ถึงแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าของแหล่งสาธิตการท้าพระเคร่ือง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความ รู้ไปสู่
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว ควรจัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกไว้บริการ
นักท่องเท่ียวและให้พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายแบบย้อนยุค เพ่ือเป็นการสร้างเสน่ห์และดึง ดูดนักท่องเท่ียว จัดบริการ  
ยุวมัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครน้าเท่ียวของชุมชน และจัดบริการท่ีพักท่ีสะอาดและปลอดภัย ไว้บริการนักท่องเท่ียว 
และ 3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ควรสนับสนุนให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จัดระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพโดยปรับปรุงและตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์ใน
เฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์ของเทศบาลให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย และการร่วมมือกับสมาคมการท่องเท่ียวภาคธุรกิจ
โรงแรมท่ีพักในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีมากขึ น เช่น การให้ส่วนลดค่าอาหารและท่ีพักส้าหรับนักท่องเท่ียว เป็นต้น 
ค้าส้าคัญ: แนวทางพัฒนา / การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม / เทศบาลต้าบลนครชุม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the conditions of tourism culture of Nakhon 
Chum Subdistrict Municipality, Muang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province. The 
research was divided into 2 steps as follow 1) inquiring executive the municipality side push tourism 
office, assembly committee encourages the tourism by city community abounds, the amount 
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whole 55 persons and 2) interview person in omniscient and the experience amount 18 participants. 
The research instrument was a questionnaire and an interview. The data were analyzed using 
frequency, percentage value, mean, standard deviation and content analysis. The research findings 
were as follows: the development encourages manner culture tourism of municipal city district 
abounds by the overall image is in the average a side that is high class minister topmost is place 
activity tourism side. The next marketing side tourism and a side that is high class minister least is 
administrative the tourism trend development part encourages manner culture tourism. There is 
the trend develops that important for example 1 )  tourism resources or activities should support 
the budget to strengthen the community, then the community will self-management, self-help 
and self-dependence by organizing activities for tourists to see the way of life in the community, 
participate in marketing, finding a tourist, organizing various Buddhist pathways to connect to other 
attractions and the demonstration of the amulets of Nakhon Chum city to learning resources, 
training with the owner of the demo site to make amulets to be able to transfer knowledge to 
tourists as well. 2) Tourism services. It should arrange places to sell products and souvenirs, provide 
tourist services and give merchants retro clothing that will create charm and attract tourists, 
organize community volunteers or community volunteers and provide clean and safe 
accommodation for tourists; and 3) Marketing for tourism. Communities should be encouraged to 
participate in promotional activities with government and private sectors, organize advertising 
system to promote quality by updating and checking publicity on Facebook or the municipal 
website provides up-to-date and up-to-date information and cooperation with tourism associations, 
hotels and resorts, to promote more tourism, such as discounts on food and accommodation for 
tourists, etc. 
Keywords: development guidelines / the promoting cultural tourism / Subdistrict Municipality 
Nakhon Chum 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) ก้าหนดให้รัฐต้องด้าเนินการกระจาย
อ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด้าเนินการตามแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน และระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั งโครงสร้างพื นฐานสารสนเทศในท้อง ถ่ินให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ท่ัว
ประเทศ มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินย่อมมีอ้านาจหน้าท่ีโดยท่ัวไป ในการดูแลและจัดท้าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน และย่อมมีความเป็นอิสระในการก้าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ้านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
ค้านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย รวมถึงอ้านาจหน้าท่ีในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน (ส้านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2550, หน้า 22) อีกทั งยังมีพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 “มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต้าบล มี
อ้านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี  (8) 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว” (มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน, 2543, หน้า 5) รวมถึง พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 “มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต้าบลมีหน้าท่ีต้องท้าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี  (8) 
บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน” (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , 
2552, หน้า 15) 
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 จากแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ ว่าด้วยการกระจายอ้านาจให้ท้องถ่ินในการท้าหน้าท่ี ในการจัดบริการ
สาธารณะ (public service) โดยเฉพาะแนวทางการด้าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน เป็น
แนวทางในการด้าเนินงานให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ดังนั น 
จึง เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ และมีหน้าท่ีควบคุมการจัดให้มีการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมท่ีสามารถตอบสนอง ต่อ 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี อีกทั งยังสอดคล้องกับแนวทางของคณะรัฐมนตรีท่ีได้เห็นชอบแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซ่ึงประกาศให้พื นท่ีเมืองเก่าก้าแพงเพชร และชุมชนย่านการค้าฝ่ังตะวันตกของ
แม่น ้าปิง อันเป็นท่ีตั งของชุมชนเมืองนครชุมเป็นหนึ่งในพื นท่ีเมืองเก่า ท่ีถูกประกาศเป็นเขตพื นท่ีเมืองเก่า ตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ใน 7 เมือง (มติ
ชนรายวัน, 2553, หน้า 14) เพ่ือไม่ให้มีการท้าลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีส้าคัญ และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของ
อนุชนรุ่นหลัง และสอดคล้องกับมติของท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรของจังหวัดก้าแพงเพชร เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 
2556 ได้ตรวจเย่ียมพื นท่ีของเทศบาลต้าบลนครชุม เนื่องจากเป็นพื นท่ีท่ีมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน ควรให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัดก้าแพงเ พชร
สืบไป 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ จังหวัดก้าแพงเพชรได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดก้าแพงเพชรว่า “เมืองกล้วยไข่น่าอยู่ ควบคู่เกษตรธรรมเทค เป็นเอกด้านการท่องเท่ียวเ ชิง
อนุรักษ์ เด่นประจักษ์ เมืองมรดกโลก ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน” โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจังหวัดก้าแพงเพชร ในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวไ ว้ในหลายยุทธศาสตร์
ด้วยกัน เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว (องค์การบริหารส่วนเทศบาลต้าบล นครชุม , 2557, หน้า 
20) และเทศบาลต้าบลนครชุมซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีตอบสนองต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลนครชุมท่ีเ ก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล
ต้าบลนครชุม อีกทั งการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวหรือการส่งเสริมการท่องเท่ียว ภายใต้
นโยบายของผู้บริหารท่ีต้องการให้เทศบาลต้าบลนครชุมเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองน่าท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยน้า
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพการณ์จุดแข็งของเทศบาลต้าบลนครชุม ในด้านความพร้อมทางด้าน
บุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติราชการ ความพร้อมในด้านวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียบพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและอ้านาจหน้าท่ีของเทศบาล อีกทั งเทศบาลต้าบลนครชุมยังเป็นพื นท่ีท่ีมีวัฒนธรรมประเพณี
ท่ีได้รับการอนุรักษ์สืบทอดโดยคนรุ่นใหม่ และมีส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ให้การช่วยเหลือสนับสนุน และน้าจุดอ่อน
ของเทศบาลต้าบลนครชุมในด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการท่ีทันสมัยมาใช้อย่างจริงจัง ในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของเทศบาลต้าบลนครชุม มาก้าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวของเทศบาลต้าบลนครชุม 
 เทศบาลต้าบลนครชุมในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีในการบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน รวมถึงหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ตามแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริม
การท่องเท่ียว รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื นฐาน การบริการ การประชาสัมพันธ์ โดยมีนโยบายด้านการท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน ดังนี  1) บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถาน เพ่ือให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป 
2) รณรงค์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 3) ฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ดั งเดิมของ
ท้องถ่ิน 4) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสถานท่ีท่องเท่ียวและรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี โดยมี
เป้าหมายการใช้การท่องเท่ียวสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
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 แต่จากการประเมินผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ 
และการท่องเท่ียวในแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียว ของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2558 
(เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร, 2558) พบว่าการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวยังไม่ประสบ
ผลส้าเร็จเท่าท่ีควร และมีข้อจ้ากัดหลายประการท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีขาด
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ยังมีปัญหาด้านการก้ากับดูแลในการใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เช่น การรุกล ้า
พื นท่ีอุทยานและพื นท่ีสาธารณะของผู้ค้าในแหล่งท่องเท่ียว การพิจารณาให้ใบอนุญาตสถานประกอบการท่องเท่ียว
และโรงแรมท่ีไม่ได้มาตรฐาน และการติดตามด้าเนินคดีกับธุรกิจท่ีเอาเปรียบและหลอกลวงผู้บริโภค เช่น ธุรกิจ
จ้าหน่ายของท่ีระลึก เป็นต้น ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวมีหลายประการ ได้แก่ ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวก
ท่ียังไม่เพียงพอส้าหรับนักท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนขาดความต่อเนื่อง คณะกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวขาดทักษะความรู้ในด้านต่างๆ เป็นต้น อีกทั งผลจากสภาวะเศรษฐกิจตก ต้่า
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวน้อยลง ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นความส้าคัญและความจ้าเป็น
อย่างเร่งด่วนในการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม ภายใต้มาตรฐาน
การด้าเนินงานด้านการท่องเท่ียวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ก่อนท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเหล่านี  
จะถูกท้าลายโดยการกระท้าท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน ทั งนี จึงจ้าเป็นต้องศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของ การ
ด้าเนินงาน รวมถึงปัญหาและปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือจะได้น้าข้อมูล
ต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ให้มีศักยภาพรองรับการท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริม
ประชาชนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวได้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
น้าไปสู่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั งนี ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ประเด็นดังนี  
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 ขอบเขตเนื อหา การวิจัยครั งนี  
  ศึกษาการส่ง เสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของเทศบาลต้า บลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ใน 3 องค์ประกอบ (กระทรวงมหาดไทย, 2549, หน้า 13) ได้แก่ 

1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว 
2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชร ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน และคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม จ้านวน 
49 คน รวมทั งสิ น 55 คน (ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลนครชุม, 2557, หน้า 8) 
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 
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 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบล
นครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 ขอบเขตเนื อหา การวิจัยครั งนี  มุ่งศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ
เทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว 
2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว  
3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว  

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 18 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารองค์การปกครอง ส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ในด้านท่ีเ ก่ียวกับการส่งเส ริม  
การท่องเท่ียว จ้านวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม จ้านวน 5 คน และ
คณะกรรมการท่ีประสบผลส้าเร็จด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว และได้รับการยอมรับระดับประเทศ จ้านวน 5 คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม 
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม 
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร โดยศึกษาถึงสภาพและระดับการปฏิบัติงานการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การบริการเก่ียวกับสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเท่ียวให้มีเส้นทางเข้าถึงได้ง่าย มีส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ถนน ป้าย แผนท่ี ห้องน ้า ถังขยะ 
เก้าอี  ท่ีนั่ง พักผ่อน ศาลาหรือซุ้มพักคอย ระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง รั วและอุปกรณ์ป้องกัน สัญญาณเตือนภัย 
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จุดรับบริจาคเงิน เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลภายในแหล่งท่องเท่ียว การปรับปรุงภูมทัิศน์ 
การส่งเสริมชุมชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิต การจัด
กิจกรรมสาธิต ลานแสดงการละเล่นพื นบ้าน การจัดระบบดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเส้นทางการ
ท่องเท่ียวตามรอยพระศาสนา การจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับจังหวัด 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชร ศึกษาสภาพและระดับ การ
ปฏิบัติงานการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ใน
องค์ประกอบ 3 ด้าน 
 1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว 
 2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
 3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบลนครชมุ 
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
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2. ด้านการบริการการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การสนับสนุนหรือจัดให้มีการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือการรักษาความปลอดภัย การจัดท้าป้าย
ประกาศจุดเตือนท่ีเป็นอันตราย การอ้านวยความสะดวกในด้านอาหารและท่ีพักค้างแรมท่ีสะอาดและปลอดภัย การ
จัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก การบริการด้านความบันเทิง การพักผ่อนหรือนันทนาการ  การบริการน้า
เท่ียว ได้แก่ การจัดรถบริการน้าเท่ียว จัดเจ้าหน้าท่ีประจ้ารถน้าเท่ียว จัดบริการยุวมัคคุเทศก์  การบริการเอกสาร
แผ่นพับ และการบริการด้านระบบสารสนเทศแก่นักท่องเท่ียว เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต 

3. ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การก้าหนดแผนการตลาดท่องเท่ียวทั งระยะสั น และ
ระยะยาว จัดท้าแผนท่ีและเส้นทางท่องเท่ียวภายในพื นท่ี จัดท้าระบบโฆษณาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไปยัง
กลุ่มนักท่องเท่ียว และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและสมาคมท่องเท่ียวภาคธุรกิจ 
 ส่วนแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาหาแนวทาง วิธีการหรือมาตรการท่ีใช้ในการด้าเนินงานเพ่ือน้าไปสู่
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. แนวทางพัฒนาด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การบริการเก่ียวกับสถาน ท่ีและ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวให้มีเส้นทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก มีส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสม
และพอเพียง ได้แก่ ถนน ป้าย แผนท่ี ห้องน ้า ถังขยะ เก้าอี  ท่ีนั่งพักผ่อน ศาลาหรือซุ้มพักคอย ระบบไฟฟ้าให้แสง
สว่าง รั วและอุปกรณ์ป้องกัน สัญญาณเตือนภัย ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จุดรับบริจาคเงิน มีการจัดเจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะและส่ิงปฏิกูลภายในแหล่งท่องเท่ียว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและมีการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว รวมทั งอ้านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิต การจัดกิจกรรม
สาธิต ลานแสดงการละเล่นพื นบ้าน มีการจัดระบบดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียว ตาม
รอยพระศาสนาและการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับจังหวัดเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว 

2. แนวทางพัฒนาด้านการบริการการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การสนับสนุนหรือจัดให้มีการบริการ
ด้านความปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือการรักษาความปลอดภัย การจัดท้า
ป้ายประกาศจุดเตือนท่ีเป็นอันตราย การอ้านวยความสะดวกในด้านอาหารและท่ีพักค้างแรมท่ีสะอาดและปลอดภัย 
การจัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกท่ีเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย การบริการด้านความบันเทิง
และการพักผ่อนหรือนันทนาการ เช่น การนวด สปา เป็นต้น การบริการน้าเท่ียว ได้แก่ การจัดรถบริการน้าเท่ียว จัด
เจ้าหน้าท่ีประจ้ารถน้าเ ท่ียว จัดบริการยุวมัคคุเทศก์  การบริการเอกสารแผ่นพับ และการบริการด้านระบบ
สารสนเทศแก่นักท่องเท่ียว เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

3. แนวทางพัฒนาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การก้าหนดแผนการตลาดท่องเท่ียว ทั ง
ระยะสั น (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี) จัดท้าแผนท่ีและเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงภายในพื นท่ี จัดท้าระบบโฆษณา
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเท่ียวและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขายกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคมท่องเท่ียวภาคธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ น 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั นตอนดังนี  
 ขั นตอนท่ี 1 ศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
  ในขั นนี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน และคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนนครชุม จ้านวน 49 คน รวมทั งสิ น 55 คน (ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลนครชุม , 2557, หน้า 8) โดยผู้วิจัย
ศึกษาทั งหมด โดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ นและให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินค่าความเท่ียงตรงโดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( IOC)  และเลือกข้อค้าถามข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั งแต่ 0.5 ขึ นไป ซ่ึงไ ด้ข้อค้าถามของ
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แบบสอบถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 ทุกข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ขั นตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
  ในขั นตอนนี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ นจากผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 แล้วคัดเลือกการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
3 อันดับ มาเป็นกรอบในการก้าหนดข้อค้าถาม สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 18 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ท่ีมี
ความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดก้าแพงเพชร โดยมีเกณฑ์การ
เลือกคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งดัง ต่อไปนี  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบความส้าเร็จใน
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวกับการส่งเสริ มการ
ท่องเท่ียว หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือ คณะกรรมการท่ีประสบผลส้าเร็จด้าน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวและได้รับการยอมรับระดับประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา น้ามาแจก
แจงความถ่ีแล้วสรุปเป็นแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม 
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว และ
ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบริการการท่องเท่ียว โดยจ้าแนกรายละเอียดแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี  

1) ด้านแหล่งหรือกิจรรมท่องเท่ียว ข้อท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ มีจุดรับบริจาคเงินเพ่ือ
บ้ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวกและมองเห็นได้ชัดเจน รองลงมาได้แก่ มีการจัดตั งศูนย์บริการนักท่องเท่ี ยว 
ให้บริการแนะน้าค้าปรึกษาต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างครอบคลุมทุกด้าน และข้อท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุมแบบเจาะลึกถึงแหล่งเรียนรู้ 

2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว ข้อท่ีมีระดับปฏิบัติสูงสุดคือ มีการบริการอุปกรณ์ติดต่อส่ือสาร 
เช่น โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตให้กับนักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ รองลงมาได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีประจ้ารถน้าเท่ียว ท่ีมี
ความรู้ และสามารถส่ือสารกับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และข้อท่ีมีระดับปฏิบัติน้อยท่ี สุด 
ได้แก่ มีการควบคุมดูแลร้านอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยและราคาไม่แพงเกินไป จ้าหน่ายอาหารให้แก่นักท่องเท่ี ยว
อย่างเพียงพอ 

3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ข้อท่ีมีระดับปฏิบัติสูงสุดคือ มีการจัดท้าแผนการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทั งระยะสั น (1 ปี) และการท่องเท่ียวระยะยาว (3 – 5 ปี) ท่ีมีคุณภาพ รองลงมาได้แก่ 
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวทางวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์และส่ือต่างๆ อย่างสม่้าเสมอและ
ต่อเนื่อง  และข้อท่ีมีระดับปฏิบัติน้อยท่ีสุดได้แก่ มีการร่วมมือกับสมาคมการท่องเท่ียว ภาคธุรกิจโรงแรมท่ีพัก  
โฮมสเตย์ รีสอร์ต และเกสต์เฮาส์ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของท้องถ่ิน 
 จากผลการศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม ใน 3 องค์ประกอบ มี
ระดับการปฏิบัติสูงสุด, มีระดับการปฏิบัติรองลงมา และมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด เรียงตามล้าดับ ซ่ึงสามารถ
แสดงได้ดังภาพท่ี 2 ระดับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม  
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ภาพท่ี 2 ระดับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม  

 
2. การศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ

เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว มีแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิต

ในชุมชน เทศบาลต้าบลควรจัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน มีส่วนร่วมในการหาตลาด การหานักท่องเท่ียว เมื่อชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืนแล้วก็ให้ ชุมชน
บริหารจัดการตนเองต่อไป (2) การจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยพระพุทธศาสนา ควรมีการจัดเส้นทาง
ในการท่องเท่ียวตามรอยพระพุทธศาสนาให้หลากหลาย เ ช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ และนักท่องเท่ียว
สามารถเลือกได้ตามความสะดวก เช่น การจัดทัวร์ท่ีมีการเช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น จัดทัวร์เส้นทางวัด
วังยางไปยังวัดพระบรมธาตุแล้วไปต่อยังอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น และ (3) การจัดกิจกรรมสาธิตการท้า 
พระเคร่ืองเมืองนครชุมแบบเจาะลึกถึงแหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้ค้าแนะน้ากับเจ้าของแหล่ง
สาธิตการท้าพระเคร่ือง เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของแหล่งไม่มีความสามารถ ในการถ่ายทอดการท้าพระเคร่ืองหลังจาก
เจ้าของเดิมได้เสียชีวิตลง และเมื่อมีการสืบทอดต่อมาก็ไม่มีความรู้มากพอในการแนะน้าหรืออธิบายให้กับ
นักท่องเท่ียวได้ 

2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว มีแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ ได้แก่ (1) การจัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้า
และของท่ีระลึกเพ่ือบริการนักท่องเท่ียว ควรมีการจัดสถานท่ีจัดจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าชุมชนใน
บริเวณวัดพระบรมธาตุ โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัด ให้มีพื นท่ีในการจ้าหน่ายสินค้าและให้พ่อค้าแม่ค้า
แต่งกายแบบย้อนยุค เพ่ือเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับแหล่งท่องเท่ียวและดึงดูดนักท่องเท่ียว อีกทั งในวันพระควรมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ (2) การจัดบริการยุวมัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครน้าเท่ียวของ
ชุมชน เทศบาลต้าบลควรมีนโยบายในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้อง ถ่ินมีการฝึกอบรมทักษะ ความ รู้
เก่ียวกับการเป็นยุวมัคคุเทศก์เพ่ือแนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว นอกจากยุวมัคคุเทศก์จะมีรายได้ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นเสน่ห์ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้อีกด้วย (3) การจัดบริการท่ีพัก โรงแรม 
โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ เพ่ือบริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต้าบลควรมีการควบคุมเก่ียวกับมาตรฐาน การให้บริการด้านท่ี
พักในพื นท่ีให้มีมาตรฐาน มีการพัฒนาและดูแลอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยส้าหรับนักท่องเท่ียว และ (4) การ
ควบคุมดูแลร้านอาหาร ควรมีการควบคุมดูแลร้านอาหารให้มีมาตรฐานเดียวกัน อาหารต้องสะอาด ราคาไม่แพง มี
การตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่้าเสมอ 
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3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว มีแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ ได้แก่ (1) การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การขายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เทศบาลต้าบลควรมีการปรับปรุงและตรวจสอบการใช้เฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์
ของเทศบาล โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ ซ่ึงควรท้าเป็นประจ้าทุกวัน (2) การจัดท้าระบบ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรจัดสรรงบประมาณส้าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียว ตาม
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาเขตท่องเท่ียว เมือง
มรดกโลก เป็นต้น และ (3) การร่วมมือกับสมาคมการท่องเท่ียว ภาคธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ควรมีการร่วมมือกับสมาคม
การท่องเท่ียว ภาคธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ ให้มีมากขึ น เช่น การให้ส่วนลด
ค่าท่ีพัก ส่วนลดค่าอาหาร เป็นต้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาท่ีส้าคัญได้น้ามาอภิปรายผลดังนี  

1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุมอ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัด
ก้าแพงเพชร โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้าน
แหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว รองลงมา คือ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว และด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ 
ด้านการบริการการท่องเท่ียว โดยจะเห็นได้ว่า ด้านการบริการการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมสาธิตการ
ท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุม แบบเจาะลึกถึงแหล่งเรียนรู้นั น ยังมีการปฏิบัติในระดับน้อย ซ่ึงพระเคร่ืองเมืองนครชุมถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว มีความสนใจอยู่ในล้าดับต้นๆ ของการมาท่องเท่ียวเมืองนครชุม แต่จากผลการศึกษาพบว่า 
การสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุมนั น ผู้จัดท้าหรือผู้ท้าการสาธิตส่วนมากมักจะเป็นผู้ท่ีได้รับการสืบทอดความรู้
มาจากบรรพบุรุษ ในบางครั งผู้สาธิตเองก็ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดความเป็นมาดั งเดิมของพระเคร่ืองห รือ 
กระบวนการผลิตท่ีเป็นแบบดั งเดิมให้กับนักท่องเท่ียวได้ รวมถึงไม่มีความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ก็
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีผู้สาธิตไม่มีการอธิบายหรือให้ความรู้กับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศได้ จึง เป็นสาเหตุให้
นักท่องเท่ียวไม่เกิดความประทับใจ และอาจมองว่าไม่มีความน่าเช่ือถือ หรือไม่ให้ความส้าคัญกับนักท่องเท่ียว ดังนั น
จึงจ้าเป็นต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ ความช้านาญ และสามารถอธิบายในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการสาธิตการท้าพระ
เคร่ืองเมืองนครชุมให้กับนักท่องเท่ียว เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว อีกทั งผู้สาธิตเองก็จะต้องมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การท่องเท่ียวในชุมชนนั นสร้างความประทับใจให้ กับ
นักท่องเท่ียวให้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา (2556, บทคัดย่อ) ท่ี
ได้ท้าการวิจัยเร่ือง การศึกษาศักยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี ท่ี
พบว่า ปัญหาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน ค่าเฉล่ียของปัญหาท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ ปัญหาด้าน
องค์กร และเสนอแนวทางพัฒนาส้าหรับด้านองค์กรไ ว้ว่า ควรมีการให้ความรู้ การจัดอบรมในการจัดการการ
ท่องเท่ียวให้ประสบความส้าเร็จ และให้มีการศึกษาดูงานและการศึกษาการปฏิบัติท่ีดีในการท่องเท่ียวจึงจะประสบ
ความส้าเร็จ จึงเห็นว่าเทศบาลต้าบลนครชุมควรให้ความช่วยเหลือโดยการจัดอบรม ผู้สาธิตการท้าพระเคร่ืองให้มี
ความรู้เก่ียวกับการท้าพระเคร่ืองในด้านต่างๆ รวมถึงการอบรมเก่ียวกับภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถส่ือสารกับ
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศและให้การต้อนรับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ เจือจิ น (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการท่องเท่ียววัฒนธรรมบ้านน ้าเช่ียว จังหวัดตราด ท่ี
ผลการวิจัยได้เสนอแนวทางการจัดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจ้าเป็นต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
พื นท่ี ทรัพยากรทางวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีมีในชุมชน น้าไปสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดให้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้
เข้าใจ ภาคภูมิใจ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  ควรมีการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั งท่ีจับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ด้วยการส่งเสริมการรักษา ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมชุมชน ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานอย่างเหมาะสม 
เช่น ศูนย์ข้อมูลและบริการ ป้ายเล่าเร่ือง ป้ายบอกทาง และควรมีการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพัน ธ์ 
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีเอกภาพ เพ่ือให้การท่องเท่ียวเกิดความ
ย่ังยืน ดังนั น เทศบาลต้าบลนครชุมจึงควรมีการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างจิตส้านึกให้กับคนใน
ชุมชนรู้สึกรักและหวงแหนในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อันเป็นมรดกส้าคัญของชุมชน 
โดยส่ิงส้าคัญคือคนในชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านแหล่งท่องเท่ียว ควรช่วยกันดูแลทั ง ใน
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เร่ืองของความสะอาดและความปลอดภัย เมื่อนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวแล้วจะต้องสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเท่ียว มีการให้การต้อนรับท่ีอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ การให้ค้าแนะน้าท่ีเหมาะสม การให้ความรู้และการ
อ้านวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื นท่ีเพ่ือให้นักท่องเท่ียวเกิดความสบายใจ เมื่อเข้ามาท่องเท่ียวแล้วจะมีความรู้สึก
ประทับใจในมิตรภาพของคนในชุมชน รวมถึงทัศนียภาพและความงดงามของสถานท่ีท่องเท่ียวและการจัดสถานท่ีให้
มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียว เช่น การจัดศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีสะอาดและมีความสะดวกสบาย มี
ป้ายแจ้งเตือนหรือป้ายแสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ให้นักท่องเท่ียวได้ท้าความเข้าใจในเบื องต้นก่อนเข้าไป
ท่องเท่ียวในพื นท่ี การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆ เช่น กิจกรรมพิเศษท่ีจะจัดขึ น กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ต่างๆ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะสามารถท้าให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจในการมาท่องเท่ียวได้ 

2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
และ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว พบแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญท่ีน่าสนใจ คือ การจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิตใน ชุมชน 
เทศบาลต้าบลควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับวิถีชีวิตดั งเดิมของชุมชน เช่น ได้เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นมาของอาหารพื นบ้าน เอกลักษณ์การแต่ง กาย 
อาชีพดั ง เดิมของชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงการจัดกิจกรรมเหล่านี สามารถให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ไ ด้ด้วยตนเองและยังคงไว้ซ่ึง เอกลักษณ์ท้องถ่ินท่ีอาจจะหาชมท่ีอ่ืนไม่ได้ รวมทั งคงสภาพของ
ส่ิงแวดล้อมแบบดั งเดิมไว้ให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นส่วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามายังพื นท่ี ทั งนี เทศบาลต้าบลนครชุม 
ต้องมีส่วนช่วยเหลือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
โดยเทศบาลต้าบลควรมีส่วนร่วมในการหาตลาดและประชาสัมพันธ์เ พ่ือเพ่ิมจ้านวนนั กท่องเท่ียวเข้าสู่ชุมชน เมื่อ
ชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืนแล้วก็ให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองต่อไป ซ่ึงแนวทางพัฒนาดังกล่าวนี   คนในชุมชนซ่ึงเป็น
เจ้าของพื นท่ี เป็นเจ้าของบ้าน ควรมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั งบุคคลในชุมชนและส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ ภายในชุมชนและช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาและกลับออกไปอย่างมีความสุขและ
ประทับใจ จนท้าให้เกิดมีการเท่ียวซ ้าหรือมีการแนะน้า บอกต่อให้กับผู้อ่ืน ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยให้มีจ้านวน
นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ น ดังจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมนูญ เนียมหอม (2553, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษา
เร่ือง แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ้าเภอ  
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีพบว่าได้มีการสงวนรักษาฟ้ืนฟู ควบคุมดุแลทรัพยากรในระบบนิเวศให้คงสภาพไว้ เพ่ือ
สามารถน้ามาเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวได้นานท่ีสุดหรือตลอดไป  ให้ความส้าคัญแก่ประชาชนในท้องถ่ินในด้านท่ี
จะมีบทบาทในการก้ากับดูแลและควบคุมการท่องเท่ียวได้มากขึ น และสามารถด้าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี อีกทั ง
ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงระหว่างหนว่ยงานของรัฐกับชุมชน ดังนั นเทศบาลต้าบลนครชุม
จึงควรมีหน้าท่ีในการสนับสนุนในเ ร่ืองต่างๆ เช่น การให้ความรู้ การให้งบประมาณสนับสนุน การให้ค้าแนะน้า
เก่ียวกับแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือคนใน
ชุมชนให้มีความรู้สึกมั่นใจและสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป จนสามารถพ่ึงพาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน 
นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพล ทองมา วินิตรา ลีละพัฒนา และนวนจันทร์ ทองมา (2554 , 
บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนา การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนของชุมชนชาวจีนในพื นท่ีลุ่มน ้าแม่งอน 
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ศักยภาพของชุมชนชาวจีนยูนาน (บ้านยาง) นั น มีศักยภาพในการเป็นแห ล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก ทั งนี เนื่องจากในพื นท่ีของชุมชนเป็นท่ีตั งของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) 
ซ่ึงถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและคนภายในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการน้าเสนอเร่ืองร าว
ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ผ่านทางนิทรรศการ วัตถุท่ีสะสมมาตั งแต่อดีต หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ “โรงงานสีเขียว” ดังนั นแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ
ส้าหรับเทศบาลต้าบลนครชุมจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้สามารถน้าทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
มีอยู่ในท้องถ่ิน มาบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ เช่น การสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุม หรืออาจเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน ส่ิง
เหล่านี สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการประชาสัมพันธ์ และมีการ
ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั งคนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน และควร
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มีการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึ นในท้องถ่ินแล้วน้าปัญหาเหล่านั นมาร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ นเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว เทศบาลต้าบลนครชุมและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวข้องควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียว เช่น การจัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้
รอบๆ บริเวณแหล่งท่องเท่ียว และจัดสร้างส่ิงอ้านวยความสะดวกและบริการสาธารณะภายในแหล่งท่องเท่ียว ให้มี
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น การจัดรถรางหรือรถไฟฟ้าไว้บริการส้าหรับ รับ – ส่งนักท่องเท่ียวไปยังจุดต่างๆ 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว 

2. การส่ง เสริมการท่องเท่ียวด้านการบริการการท่องเท่ี ยว เทศบาลต้าบลนครชุมและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวข้องควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื นท่ีของแหล่งท่องเท่ียว มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การ
ท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ให้มากขึ นและพัฒนาไปสู่การพ่ึงตนเองอย่างย่ัง ยืน โดยการสนับสนุนให้มีการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ในท้องถ่ินให้มีความสามารถในการดูแลและต้อนรับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 

3. การส่ง เสริมการท่องเท่ียวด้านการตลาดการท่องเท่ียว เทศบาลต้าบลนครชุมและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบ ควรมีการบูรณาการการท้างานในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ให้ประสบ
ผลส้าเร็จ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ทราบถึงปัญหาและปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยค้นคว้าครั งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมในพื นท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับรางวัล
หรือได้รับการยอมรับระดับประเทศ เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื นท่ีต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

Factors that Influence to Debt of Police in Mueng Nakhonsawan Provincial 
Police Station 

 
พรทิพย ์อังศุภมงคล1 

Porntip Aungsupamongkol1 
 

1ร้อยต ำรวจเอกหญิง นกัศึกษำปริญญำโทสำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม ่มหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระดับกำรก่อหน้ีของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  2) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัด
สถำนีต ำรวจภูธร เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิต กำรหำที่อยู่อำศัย และ กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4) เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวที่มีต่อ
กำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ศึกษำระดับควำมคิดเห็นถึงกำรก่อหนี้ของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจและศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต สวัสดิกำรไม่เพียงพอ กำรหำที่
อยู่อำศัย และกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนี
ต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงปริมำณ (quantitative research) ใช้กลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 188 คน เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เป็นแบบสอบถำม ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
 ผลกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ พบว่ำ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรหำที่อยู่อำศัย ใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ยำนพำหนะ สวัสดิกำรไม่เพียงพอ และรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต 
 ผลกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นถึงกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมำก ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คือ ปัญหำค่ำครองชีพรำคำสินค้ำ
อุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น มีควำมต้องกำรซื้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยในชีวิตประจ ำวัน และปัญหำรำยได้ไม่
เพียงพอต่อรำยจ่ำย 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ เพศชำยและเพศหญิง ที่ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภำพรวมที่แตกต่ำงกัน ส่วนอำยุ สถำนภำพ 
ระดับช้ันยศ อำยุรำชกำร และระดับเงินเดือน ที่แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจใน
สังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระดับ .05 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนสวัสดิกำร
ไม่เพียงพอ และด้ำนยำนพำหนะ  มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหนี้ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 ด้ำน
กำรหำที่อยู่อำศัย ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหน้ีที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05  
 แสดงให้เห็นว่ำมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะยอมรับสมมติฐำนหลัก (H0) ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่ำปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้อย่ำงน้อย 3 ด้ำน มีอิทธิพลต่อควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหนี้ ด้ำนที่ส่งผลมำกที่สุดคือ 
ด้ำนยำนพำหนะ  เพรำะค่ำสัมประสิทธิ์ควำมถดถอยมำตรฐำนตัวแปรมีค่ำสูงสุด รองลงมำคือ ด้ำนรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิต และด้ำนสวัสดิกำรไม่เพียงพอ มีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมถดถอยมำตรฐำนมีค่ำต่ ำสุด ส่วนด้ำนกำรหำที่อยู่
อำศัยไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหน้ี 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหน้ี / ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
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Abstract 
 This research aims to study the factors that influence the indebtedness of police 
officers. The level of indebtedness of Police and the relationship between the lifestyle. Welfare is 
not enough Finding housing and spending on vehicles. That is associated with the indebtedness of 
police officers under the Police Station in Nakhon Sawan. Nakhon Sawan This study is quantitative 
research (Quantitative research) using a sample of 1 8 8  police officers under the Police Station in 
Nakhon Sawan. The instrument used in this study was a questionnaire. The research found that 
  A study of factors influencing the indebtedness of police officers under the Police 
Station Nakhon Sawan found that the overall average level and standard deviation the average 
maximum. Finding housing Spending on vehicles Welfare is not enough and lifestyle 

 The study reviews the level of indebtedness of police officers under the Police Station 
in Nakhon Sawan found that the overall average. At a high level and standard deviation is the cost 
of living, prices for consumer goods rise. Demand for the facilities and comfort in everyday life and 
insufficient income to expenditure. 
 The hypothesis testing found Male and female, there are different opinions on the 
indebtedness of police officers under the Police Station in Nakhon Sawan. Nakhon Sawan in an 
overview of the different age levels, age, rank, service and salary level. There are different opinions 
on the indebtedness of police officers under the Police Station in Nakhon Sawan. Province different 
levels of statistical significance. 05. 
 The hypothesis testing found Factors influencing the debt lifestyle. Welfare is not enough 
and vehicle is associated with the effect of debt on the 0.05 significance level for housing. No 
relation to the impact of debt at 0.05. 
 The biggest impact is that the vehicle because the standard variable regression coefficient 
was highest, followed by the lifestyle. And inadequate welfare a regression coefficient is a minimum 
standard. Part of a dwelling not associated with the effect of leverage. 
Keywords: factors influencing debt / police officer 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ข้ำรำชกำร เป็น ข้ำของแผ่นดิน” ค ำกล่ำวนี้ สำมำรถอธิบำยถึงอำชีพข้ำรำชกำรได้อย่ำงชัดเจน เนื่องจำก
ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งรักษำและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศชำติเพื่อพัฒนำประเทศให้ไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อำชีพข้ำรำชกำรได้รับกำรยกย่องจำกสังคมว่ำเป็นอำชีพท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็น
สื่อกลำง ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับประชำชน มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมือง ให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ
แบบแผน ดังนั้นไม่ว่ำจะกี่ยุคกี่สมัยรัฐบำลจะมีนโยบำยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และนโยบำยในกำร
ช่วยเหลือและ สนับสนุนข้ำรำชกำรหลำยด้ำน ทั้งด้ำนควำมเป็นอยู่ ค่ำครองชีพ และสวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อเอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรด ำเนินชีวิต และครอบครัวของข้ำรำชกำร เพื่อก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลั ง
ควำมสำมำรถเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศชำติให้มีควำมก้ำวหน้ำมั่นคงต่อไป ข้ำรำชกำรจะปฏิบัติหน้ำที่เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชำชนและประเทศชำติได้มำกน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับศักยภำพภำยในตัวบุคคลและขวัญก ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ว่ำพร้อมรับมือต่อสภำพแวดล้อมรอบด้ำนและปัญหำตำ่งๆที่เข้ำมำกระทบชีวิต และ
ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งในตัวบุคคลย่อมมีปัญหำต่ำงๆ มำกมำย และปัญหำที่
ส ำคัญและส่งผลกระทบที่สุดในตัวบุคคลคือ ปัญหำค่ำครองชีพในกำรด ำรงชีวิตเนื่องจำกทุกคนต้องใช้เงินในกำรซื้อ
จับจ่ำยสิ่งของ อำหำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้กับชีวิต ผนวกกับปัจจุบันประเทศไทยก ำลังเผชิญกับ
ภำวะวิฤตทำงเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวนตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นรำคำน้ ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงรำคำ
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สินค้ำที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่ำครองชีพและค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงๆ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในทำง
กลับกันเงินตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรท ำงำนมิได้มีกำรปรับตัวตำมไปด้วย กล่ำวคือ มีรำยจ่ำยที่มำกข้ึน แต่มีรำยรับคง
เดิม อีกทั้งบุคคลต้องกำรควำมสะดวกสบำยในชีวิต กอปรกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ได้ให้ควำมเช่ือมั่นและอ ำนวย
ควำมสะดวกพเิศษให้แก่ข้ำรำชกำรในกำรกู้ยืมในปริมำณที่ค่อนข้ำงสูง ท ำให้สะดวกต่อกำรเป็นหนี้สินต่ำงๆ เพิ่มมำก
ขึ้น ท้ังกำรกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้ำงที่พักอำศัย กู้ยืมเพื่อซื้อหรือผ่อนช ำระรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ก่อให้เกิดปัญหำ
กำรเป็นหนี้สินของข้ำรำชกำรเพิ่มขึ้นๆ โดยจำกกำรส ำรวจพบว่ำ ข้ำรำชกำรมีหนี้สูงขึ้นในทุกภำค และมีอัตรำกำร
ขยำยตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำทำงรัฐบำลจะออกนโยบำยต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำหนี้สินให้ข้ำรำชกำรมี
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ประสบผลเท่ำที่ควร (จำรุณี จรรยำลักษณ์, 2549) ประเทศไทยในปัจจุบันมิได้บริโภค
แต่เพียงปัจจัยพื้นฐำนเพียงเท่ำนั้น ยังมีควำมต้องกำรที่จะบริโภคสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยต่ำง ๆ เพื่อให้ตนเอง
ได้รับควำมพอใจสูงสุด จนท ำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสควำมทันสมัยเป็นอย่ำงมำก (จันทิรำ  เหล่ำชู, 
2547, หน้ำ 1-2) จนท ำใหห้นี้ครัวเรือนของสังคมไทยในปัจจุบันเกิดกำรขยำยตัวมำกข้ึนในช่วงปี 2554-2555 แต่หนี้
ครัวเรือนในที่นี้จะไม่ได้รวมไปไปถึงหนี้นอกระบบ โดยประเภทสินเช่ือที่เร่งตัวขึ้นมำกที่สุด คือ สินเช่ือเพื่อเช่ำซื้อ
รถยนต์ สำเหตุหลักที่ท ำให้หนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้น ได้แก่  1) นโยบำยคืนภำษีรถยนต์คันแรกของภำครัฐ และ 2) 
ภำวะอัตรำดอกเบี้ยต่ ำซึ่งเอื้อต่อกำรก่อหนี้ นอกจำกน้ียังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น ควำมต้องกำรกู้ยืมเพื่อซ่อมแซมหลัง
น้ ำท่วมปี 2554 และกำรแข่งขันปล่อยสินเช่ือรำยย่อยของสถำบันกำรเงิน (สุกฤตำ สงวนพันธุ์, 2558) และอำชีพ
ข้ำรำชกำรก็เป็นหนึ่งในอำชีพที่มีหนี้ครัวเรือน โดยสำเหตุและควำมจ ำเป็นของข้ำรำชกำรที่ต้องกู้เงินมำใช้นั้น
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.4 ของข้ำรำชกำรมีหนี้สินจำกกำรกู้เงินมำเพื่อใช้จ่ำยเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย ร้อยละ 
15.2 น ำมำซื้อหรือซ่อมแซมยำนพำหนะ ร้อยละ 13.3 เพื่อใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5.8 น ำมำลงทุนใน
ธุรกิจของครอบครัว แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำมีเพียงร้อยละ 3.9 เท่ำนั้นกู้มำเพื่อกำรศึกษำ (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ , 
2553) 

กำรเป็นหนี้จะไม่ประสบปัญหำใดๆ หำกข้ำรำชกำรมีควำมสำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ
สำมำรถหมุนเวียนเงินได้อย่ำงคล่องตัว แต่ปัญหำส่วนใหญ่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ หรือไม่มีเงินช ำระหนี้
ตำมก ำหนด อำจเนื่องมำจำกยอดเงินที่ต้องช ำระและดอกเบี้ยที่ต้องช ำระคืนมีจ ำนวนมำกเกินรำยรับที่ได้ กำรไม่มี
สภำพคล่องในกำรหมุนเวียนเงิน ท ำให้เกิดปัญหำตำมมำต่ำงๆ อำทิ กำรผัดผ่อนหนี้ กำรค้ำงช ำระหนี้ หรือกำรหนีหนี้ 
ซึ่งหำกมองผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวข้ำรำชกำรในกำรเกิดปัญหำเรื่องกำรช ำระหนี้ อำจเกิดผลกระทบได้ ทั้งทำง
ร่ำงกำย โดยจำกกำรศึกษำ พบว่ำภำวะหนี้สินได้ส่งผลกระทบต่อข้ำรำชกำร 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย ข้ำรำชกำร
จะมีอำกำรนอนไม่หลับด้ำนจิตใจ ข้ำรำชกำรมีอำกำรเครียดและเหนื่อยใจ ด้ำนสังคม ประสิทธิภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรลดลงและทำงด้ำนจิตใจ ส่งผลกระทบต่อขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของข้ำรำชกำร เนื่องจำกกำรขำดสมำธิในกำรท ำงำน ควำมวิตกกังวล ควำมเครียดในกำรต้องหำเงินมำช ำระ
หนี้สินของตน ซึ่งอำจส่งผลให้ข้ำรำชกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ (นันทรัตน์  จิโรภำส, 
2552) 

จะเห็นได้ว่ำ สภำวะทำงเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วมำก ค่ำครองชีพสูงขึ้น 
เครื่องอุปโภค และบริโภคมีรำคำแพงขึ้น เมือเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ ถึงแม้ว่ำทำงรัฐบำลจะมีกำรปรับเงินเดือน
ข้ำรำชกำรให้ใหม่แล้วก็ตำม แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับสภำวะในปัจจุบัน ดังนั้นหนทำงที่จะท ำให้สำมำรถด ำรงชีวิตให้
อยู่ได้ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ก็คือกำรกู้เงินมำใช้ ซึ่งกำรกู้เงินมำแล้วผ่อนช ำระใช้ในอนำคตนี้มีผลท ำให้
ข้ำรำชกำรต ำรวจมีผลกระทบต่อภำระหนี้สิน และเมื่อมีผลกระทบต่อภำระหนี้สินมำกขึ้น ก็ต้องพยำยำมทุกวิธีทำงที่
จะหำเงินมำใช้หนี้สินที่กู้มำให้หมดโดยเร็ว ส่งผลให้ข้ำรำชกำรต ำรวจเกิด สภำพปัญหำทำงด้ำนจิตใจ ด้ำนสังคม และ
ด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งต้องมำกังวลกับภำระหนี้สินที่ก่อข้ึนมำ ท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจมีผลกระทบคือ เกิดควำมทุกข์ และ
ควำมเครียด ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และจะเกิดผลกระทบต่อหน่วยงำนได้อีกด้วย (นฤมล อินทร์โฉม, 
2554) 

อำชีพรับรำชกำรต ำรวจนั้นก็เป็นอีกอำชีพหนึ่งที่มีปัญหำเรื่องกำรสร้ำงภำระหนี้สินมำโดยตลอดตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่ำอำชีพรับรำชกำรเป็นอำชีพที่มีเกียรติและได้รับควำมเคำรพนับถือในสังคมไทย แต่ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจจ ำเป็นต้องน ำเงินรำยได้มำใช้จ่ำยในส่วนท่ีเป็นกำรใช้จ่ำยที่ฟุ่มเฟือย อันได้แก่ 
กำรเข้ำสังคม กำรแต่งกำย ฯลฯ อีกทั้งข้ำรำชกำรต ำรวจบำงนำยยังขำดวินัยทำงกำรเงิน หรือไม่มีกำรวำงแผนในกำร



884 
 

ใช้จ่ำยในครอบครัวที่ดี ท ำให้รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำยในแต่ละเดือน และเมื่อเกิดปัญหำขึ้นข้ำรำชกำรจึงหำ
ทำงออกโดยกำรกู้เงินทั้งจำกในระบบและภำยนอกระบบ ซึ่งแหล่ งที่มำของเงินกู้เอื้ออ ำนวยควำมสะดวกต่อ
ข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นอย่ำงดี เนื่องจำกเป็นอำชีพที่มีรำยได้แน่นอนทุกเดือนและมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนใน
ทุกๆ ปี อีกทั้งยังเป็นหน่วยงำนที่ชัดเจนและสำมำรถติดตำมกำรค้ำงช ำระหนี้ได้ง่ำย เนื่องจำกมีกำรควบคุมตำมสำย
กำรบังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด ด้วยเหตุผลดังกล่ำวท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจแต่ละคนสำมำรถน ำเงินในอนำคตมำใช้
จ่ำยได้อย่ำงง่ำยดำย เมื่อก่อเกิดเป็นภำระหนี้สินจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนถูก
หักจนไม่เหลือเลยก็มี จำกปัญหำดังกล่ำวจึงท ำให้ก่อเกิดควำมเครียดและควำมกดดัน ส่งผลกระทบให้เกิดควำมเบื่อ
หน่ำยในกำรท ำงำน ท ำให้กำรท ำงำนผิดพลำดและไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร หรือไม่ปัญหำ
ดังกล่ำวอำจส่งผลร้ำยแรงไปกว่ำนั้น อำจท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจบำงนำยหำทำงออก โดยกำรประกอบอำชีพผิด
กฎหมำย เช่น กำรค้ำยำเสพติด หรืออำจถึงกำรฆ่ำตัวตำย เป็นต้น (สรรพสิทธิ์  กูลประสิทธิ์, 2554, หน้ำ 3-4) 
ข้ำรำชกำรต ำรวจส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะมีสภำพควำมเป็นอยู่แบบไม่ค่อยมีคุณภำพชีวิตที่ดีนัก  เนื่องจำกมีเฉพำะ
เงินเดือนประจ ำเท่ำนั้น และจ ำนวนเงินเดือนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ำเมื่อเทียบกับค่ำครองชีพ รำยจ่ำยในแต่ละเดือน 
โดยมีสัดส่วนระหว่ำงเงินเดือนกับค่ำครองชีพไม่สมดุลกัน (ขจรวิทย์ สังข์ศรี, 2544, หน้ำ 1-2) รำยรับเฉลี่ยต่อเดือน
ของต ำรวจไทยชั้นประทวนเดือนละ 25,000 บำท ช้ันสัญญำบัตร 46,000 บำท นอกจำกน้ันยังมีเงินประจ ำต ำแหน่ง 
เบี้ยเลี้ยง ส่วนแบ่งจำกค่ำปรับ ส่วนแบ่งจำกกำรน ำจับ รำยได้จำกกำรปรับขั้นช้ันยศ รำยได้อื่นๆ เช่น กำรรักษำควำม
ปลอดภัยตำมงำนต่ำงๆ หรือตำมร้ำนทอง ก็จะท ำให้มีรำยได้เสริม เฉลี่ยแล้วต่อคนต่อเดือนจะมีรำยรับรวมๆแล้ว 
29,000 บำทแต่หำกดูรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของต ำรวจแต่ละคน หักกองทุน กบข. และหักค่ำฌำปนกิจ 500 บำท 
ซึ่งฌำปนกิจคล้ำยกับประกันชีวิต เมื่อต ำรวจเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินก้อนนี้นอกจำกนี้ยังมีรำยจ่ำยส่วนตัว เช่น 
ผ่อนบ้ำน ผ่อนรถ ค่ำอุปกรณ์ท ำงำน บำงคนซื้อปืน ซื้อวิทยุสื่อสำร ซื้อโทรศัพท์มำใช้งำนเอง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใน
ครอบครัว ค่ำน้ ำค่ำไฟและอื่นๆ รวม 54,000 บำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเกือบ 2 เท่ำของรำยได้ ต ำรวจเป็นอำชีพที่เข้ำถึง
สินเช่ือได้ง่ำย แต่อีกด้ำนก็มีข้อเสียเรื่องกำรตรวจสอบ ซึ่งมีหลำยช่องทำงให้สำมำรถกู้เงินได้ ทั้งส่วนกลำงและเฉพำะ
หน่วยงำน ปัญหำคือ เวลำที่ต ำรวจเปลี่ยนหน่วยงำนก็ไปกู้เงินจำกหน่วยงำนใหม่ โดยหน่วยงำนใหม่หรือสังกัดใหม่ก็
ไม่ได้ตรวจสอบหนี้สินที่ค้ำงอยู่ นอกจำกกู้ธนำคำรออมสินและธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆแล้ว ยังกู้นอกระบบด้วย (สมยศ 
พุ่มพันธุ์ม่วง, 2558) และอีกสำเหตุหนึ่ง ท่ีท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำย อำจเกิดจำกบำง
คนใช้จ่ำยเกินกับรำยได้ที่ได้รับ หรือที่เรียกว่ำใช้จ่ำยเกินตัว เช่น บำงคนอำจต้องกำรมีบ้ำนพักอำศัยเป็นของตัวเอง 
หรือบำงคนอำจต้องกำรมียำนพำหนะ เช่น รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ เป็นต้น จึงท ำให้ต้องใช้จ่ำยเงินจ ำนวนมำก และ
ไม่มีเงินเพียงพอทีจะน ำมำใช้จ่ำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เมื่อรำยได้ไม่พอใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพ จึงต้องท ำกำรกู้หนี้
ยืมสินจำกแหล่งเงินกู้ โดยมีแหล่งของเงินกู้จำก บริษัทเงินทุน รองลงมำก็เป็นเงินกู้จำกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ แต่
กำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินมีควำมยุ่งยำกของขั้นตอนกำรกู้ยืมเงิน นอกจำกนี้ยังขำดหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกัน
ตลอดจนควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ดังนั้นจึงต้องพึ่ งพำเงินกู้เงินจำกแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งมี
อัตรำดอกเบี้ยสูงกว่ำเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินในระบบ (อรรณพ ลำภชุ่มศรี , 2544, หน้ำ 1) จำกกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้สินของทหำรช้ันประทวน ในปัจจุบันได้มีกำรแก้ไขปัญหำภำระหนี้สินเป็นบำงส่วนแล้ว แต่ยังมีข้ำรำชกำรต ำรวจ 
อีกเป็นจ ำนวนมำกทีมีปัญหำภำระหนี้สินอยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรปฏิบัติงำน  

ในปี พ.ศ. 2559 ข้อมูลกำรก่อหนี้สินของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดต ำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 
23 สถำนีต ำรวจภูธร มีข้ำรำชกำรต ำรวจท้ังหมดจ ำนวน 2,270 คน มีหนี้สินท้ังหมด 395,345,024 บำท โดยมีหนี้สนิ
กับธนำคำร จ ำนวน 105,291,157 บำท และมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ จ ำนวน 290,053,867 บำท แต่
อย่ำงไรก็ดีปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ ำนวนหนี้ท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำน้ัน แต่ยังข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ด้วย ตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มของควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ คือ สัดส่วนหนี้สินต่อรำยได้ ดังนั้นเพื่อให้
กำรด ำรงชีพอยู่ได้นั้นข้ำรำชกำรที่มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยจึงต้องจ ำเป็นไปน ำเอำเงินอนำคตมำใช้จ่ำย หรือมี
กำรก่อหนี้เกิดขึ้น  

จำกเหตุผลและควำมเป็นมำของปัญหำข้ำงต้นน้ี ท ำให้ผู้วิจัยเลือกศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ เพรำะอ ำเภอเมือง
นครสวรรค์ เป็นศูนย์รวมทำงด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลท ำให้ค่ำครองชีพมีอัตรำสูง ผู้วิจัยจึงมีควำม
สนใจที่จะศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
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จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงกำรวำงแผน และแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดให้หมดไปจำกหน่วยงำนอย่ำงรวดเร็ว และเพื่อให้ข้ำรำชกำรต ำรวจทุกนำยปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษำระดับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

2. เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อกำรก่อหน้ีของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

3. เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต กำรหำที่อยู่อำศัย และ กำรใช้จ่ำย
เกี่ยวกับยำนพำหนะ ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
ได้แก่ ข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันสัญญำบัตร และข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน จ ำนวน 354 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำม ประกอบด้วย
เนื้อหำ 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมและข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะกำรก่อหนี้ ลักษณะเป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับช้ันยศ 
อำยุกำรท ำงำน รำยได้ต่อเดือน ปริมำณหนี้สิน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัด
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โดยได้มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม และศึกษำงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตในครอบครัว จัดหำที่อยู่อำศัย และใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ คือ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 ในกำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ
ตำมล ำดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษำหลักกำรแนวคิดทฤษฎี จำกเอกสำรและงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษำ 
เพื่อนิยำมเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

2. สร้ำงแบบสอบถำมตำมกรอบแนวคิด 
3. น ำแบบสอบถำมเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อขอควำมเห็นชอบ และตรวจสอบควำมถูกต้องของ

เนื้อหำ ภำษำ สำระส ำคัญให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และนิยำมศัพท์ 
4. น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้น ไปขอควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำน พิจำรณำควำม

เที่ยงตรง (validity) ของเนื้อหำ 
5. น ำแบบสอบถำมที่ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำและตรวจสอบแก้ไขแล้วเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อ

แก้ไขและปรับปรุงอีกครั้ง 
6. น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (try out) กับข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง

นครสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน  
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7. โดยน ำแบบสอบถำมที่คัดเลือกไว้ไปหำค่ำควำมเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
ตำมวิธีของครอนบำคค์ เพื่อค ำนวณออกมำโดยมีค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำครอน บรำคค์  ไม่น้อยกว่ำ 0.70 (สรำยุทธ  
กันหลง, 2555) ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือของผู้วิจัยพบว่ำ มีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมจำกข้ำรำชกำรต ำรวจใน

สังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
2. ท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกบัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้ก ำกับ

กำรสถำนีต ำรวจภูธรเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขออนุญำตเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมเช่ือมั่นและควำมเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหำให้กลุ่มเป้ำหมำยด้วยตนเอง โดยอธิบำยถึงจุดประสงค์ของกำรวิจัยและช้ีแจงถึงกำรตอบข้อมูลให้บุคลกร
กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำใจ   

4. เมื่อได้แบบสอบถำมครบจ ำนวน 200 ชุด ผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
แบบสอบถำมพบว่ำมีแบบสอบถำมจ ำนวน 8 ชุดที่ไม่สมบูรณ์จึงได้ตัดแบบสอบถำมดังกล่ำวออกไป คงเหลือ
แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวิเครำะห์จ ำนวน 192 ชุด หลังจำกนั้นจึงน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ำหลักของสถิติมำใช้เพื่อวิเครำะห์แบบสอบถำม 
ดังนี ้

1) สถิติพรรณนำ (descriptive statistics) ใช้อธิบำยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม ผู้วิจัยใช้ค่ำควำมถี่ (frequency)และค่ำร้อยละ (percentage) ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรก่อหน้ี  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนี
ต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สถิติที่ใช้ คือค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard 
deviation : S.D.) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จำกผลกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำมำรถอภิปรำยผล ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่ำงที่ท ำกำรวิจัยในครั้งนี้ คือข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 31-45 ปี สถำนภำพครอบครัวสมรสแล้ว มีชั้นยศสิบต ำรวจตรี 
มีอำยุรำชกำรระหว่ำง 6-10 ปี มีเงินเดือนอยู่ในระหว่ำง 8,000 – 15,000 บำท และมีแหล่งรำยได้เสริม โดยมีหนี้สิน
เฉลี่ยคนละ 520,390.63 บำท และมีหนี้สินกับธนำคำรมำกที่สุด รองลงมำมีหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สอดคล้องกับ
พัชรินทร์ สุภำวงศ์ (2549) ได้ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สินและควำมต้องกำรประกอบอำชีพเสริมรำยได้ของครอบครัว
ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดต ำรวจภธูรภำค 5 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนภำวะหนี้สินเกิดจำกกำรใช้จ่ำยภำยในครอบครวั 
และมีรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย มีแหล่งกู้ยืม คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ 

2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหน้ีของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ปัจจัยด้ำนกำรหำที่อยู่อำศัย และปัจจัยด้ำนกำร
ใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำกข้ำรำชกำรต ำรวจก็มีควำมต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้ทันตำมยุคตำมสมัยเช่นกันกับบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับช้ันของ  
มำสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) ได้กล่ำวไว้เกี่ยวกับควำมต้องกำรของมนุษย์ไว้ว่ำ คนเรำมีควำมต้องกำร
ไม่สิ้นสุดเมื่อได้รับกำรตอบสนองจำกควำมต้องกำรอย่ำงหนึ่งแล้ว ก็จะเกิดควำมต้องกำรในสิ่งอื่นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด 
เรียงเป็นล ำดับขั้นควำมต้องกำรดังนี้ ขั้นที่ 1 ควำมต้องกำรของร่ำงกำย เป็นควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรบั
กำรด ำรงชีวิต ขั้นที่ 2 ควำมต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัย เป็นควำมต้องกำรในข้ันที่สองซึ่งคนมีควำมต้องกำรควำม
ปลอดภัยในชีวิตร่ำงกำยทรัพย์สินหน้ำที่กำรงำน ขั้นที่ 3 ควำมต้องกำรควำมผูกพันหรือกำรยอมรับ เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมเมื่อบุคคลได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย และมีควำมรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้ว ก็จะพัฒนำ
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ควำมต้องกำรควำมรักจำกบุคคลรอบข้ำงให้ได้รับควำมสนใจและเป็นที่รักของเพื่อน ขั้นที่ 4 ควำมต้องกำรกำรยกย่อง เป็น
ควำมต้องกำรได้รับควำมนับถือควำมมีช่ือเสียงเกียรติยศเพื่อท ำให้เกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง ขั้นที่ 5 ควำม
ต้องกำรควำมส ำเร็จในชีวิต เป็นควำมต้องกำรที่จะใช้ควำมสำมำรถสูงสุดที่ตนมีอยู่ท ำในสิ่งที่สำมำรถจะท ำได้  

3. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของ พลต ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดำ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 บริหำรจัดกำรให้ต ำรวจด ำรงชีพได้อย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของ
ประชำชน โดยยกระดับสวัสดิกำรด้ำนควำมเป็นอยู่ของข้ำรำชกำรต ำรวจ และครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง
ตำมแนวทำง “อยู่พอดี มีพอใช้ ใจเป็นสุข” 

4. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรหำที่อยู่อำศัย เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เนื่องจำกข้ำรำชกำรต ำรวจส่วนใหญ่ต้องกำรมีบ้ำนเป็นของตัวเอง 
เพรำะบ้ำนเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดส ำหรับกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับดำว นำมบัณฑิต (2542) ได้
ท ำกำรศึกษำเรื่อง สภำพหนี้สินและควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู สังกัดกรม
สำมัญศึกษำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ผลกำรศึกษำพบว่ำ สำเหตุกำรเกิดหนี้ของข้ำรำชกำรครูเนื่องจำกกำรซื้อหรือสร้ำง
ที่อยู่อำศัย และสอดคล้องกับศิริวรรณ คงศิลำ (2552) ได้ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร: 
กรณีศึกษำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักงำนเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนำ และบำงกอกน้อย ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
ข้ำรำชกำรทั้ง 3 ส ำนักงำนเขตส่วนใหญ่เป็นหนี้เพ่ือซื้อ หรือซ่อมแซมที่อยู่อำศัย 

5. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหน้ี
ของข้ำรำชกำรต ำรวจ เนื่องจำกข้ำรำชกำรต ำรวจมีควำมต้องกำรที่จะต้องกำรซื้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้กับ
ครอบครัว และตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับนันทรัตน์  จิโรภำส (2552) ได้ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
โรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะหนี้สินใน
ปัจจุบันของข้ำรำชกำรครูมีจ ำนวนหนี้สินในกำรผ่อนช ำระยำนพำหนะ และสอดคล้องกับเยำวพำ ค ำฟู (2555) ได้
ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สิน ของข้ำรำชกำรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ผลกำรศึกษำพบว่ำข้ำรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เงินไม่พอใช้จ่ำยต่อเดือนซึ่งมำจำกสำเหตุกำรกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซื้อหรือซ่อมแซมยำนพำหนะ  
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

มีหนี้สินกับธนำคำรมำกที่สุด และรองลงมำ คือมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำควรมีกำร
ตรวจสอบสถำนภำพทำงกำรเงินของผู้ใต้บังคับบัญชำ ทุก 6 เดือน และประสำนขอควำมร่วมมือจำกธนำคำร และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของต ำรวจ ให้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ใหม่ โดยเพิ่มทำงเลือกในกำรช ำระหนี้ เช่น ระบบกำรส่ง
เงิน “แบบลดต้นลดดอก” ส่งเงินเท่ำกันทุกงวดตลอดระยะสัญญำ และ ระบบส่งแบบขั้นบันได “ระบบบอลลูน” 

2. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรหำที่อยู่อำศัย และปัจจัยด้ำนกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ยำนพำหนะ ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลกำรวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทำงให้ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดมี
กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีพฤติกรรมในกำร
ใช้จ่ำยเงินจ ำนวนมำกเพื่อซื้อสินค้ำตำมแฟช่ันตำมที่ต้องกำร ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำควรให้ค ำแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำ
ในกำรใช้จ่ำยสิ่งที่จ ำเป็น ไม่ก่อหนี้เกินตัว และมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงอำชีพเสริมที่สุจริตและ
ถูกต้องตำมกฎหมำยเพื่อเพิ่มรำยได้ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. กำรศึกษำครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น กำรศึกษำครั้งต่อไปควรจะมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจครอบคลุมทุกสังกัด หรือในระดับอื่น ๆ  

2. กำรศึกษำครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในภำพรวม ดังนั้น
ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรศึกษำเชิงคุณภำพ เพื่อท ำให้เกิดควำมเข้ำใจปัจจัยหรือสำเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สินในเชิงลึก 
และหำวิธีแก้ไขปัญหำหนี้สิน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์พ่ือศึกษาเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จ าแนกตามเพศ อายุ และหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา
ในคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 จ านวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
ในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีนักศึกษามีเหตุจูงใจอยู่ ใน
ระดับปานกลาง นักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่าง กัน 
นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
ในหลักสูตรต่างกันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: เหตุจูงใจ / การเข้าศึกษา / มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
Abstract 

The research objectives of this study were to study Inspirational factors in continuing 
studies of the bachelor’s degree students at faculty of management sciences and information 
technology, Nakhon Phanom University. They were classified by gender, age and fields of study. 
The samples used in this study were 1st year students. The instrument for data collection was a 5 
point rating-scale questionnaire containing 25 questions with reliability of 0.9. The statistics 
methods used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The results 
revealed Inspirational factor of students to study in each and every field are high. Except for the 
needs of others, the motivation of the students was at a moderate level. Male and female students 
are motivated to study in each side, and overall is not difference. Students of different ages were 
no significant motivations. Students who are studying in different fields have no significant 
motivations for further study. 
Keywords: inspirational / studies / Nakhon Phanom University 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาเก่ียวพันโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดอัตราการการแข่งขันท่ีสูงข้ึนทุกวัน ดังนั้นการศึกษาเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สร้างสรรค์ พัฒนาคน
ให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมและ
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พัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ให้ได้ดีข้ึน เร็วข้ึน ใช้ประโยชน์ในชีวิตได้มากข้ึน มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาท
ส าคัญในทุกประเทศ เป็นแหล่งท่ีให้ความรู้และพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะออกไปอยู่ใน
สังคมได้เป็นอย่างดี นับจากอดีต จนถึงปัจจุบัน และก าลังก้าวสู่อนาคต การศึกษายังคงเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
คนและพัฒนาประเทศท่ีเช่ือมโยงกับการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม มีวิวัฒนาการของศาสตร์ต่างๆ อย่างไม่หยุดย้ัง ด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์ท่ีผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการศึกษา และการศึกษานั่นเองท่ีหวนกลับมาพัฒนาศาสตร์แต่ละศาสตร์เป็นวงจรต่อเนื่องกันไป
เป็นวัฏจักร 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นการศึกษาท่ีสูงข้ึนต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา มีความ
มุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เฉพาะทางเพ่ิมมากข้ึนในระดับท่ีสูง ข้ึน การศึกษาต่อส่วนของบุคคลท่ีมีความ
ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนี้ เป็นบุคคลท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของตนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ เหตุจูงใจในเร่ืองดังกล่าวคือ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
อายุ และการศึกษาท่ีได้รับ นับว่าทุกเร่ืองเป็นส่ิงส าคัญ แต่ข้อเท็จจริงท่ีส าคัญอย่างย่ิงคือความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ท่ีจะเข้าเรียนกับความรู้ หรือการศึกษาท่ีได้เรียนมาก่อน ค ากล่าวข้างต้นเป็นไปในท านองเดียวกันกับผลวิจัยของ
อดุลย์ วิริยเวชกุล (2542, หน้า 27-36) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลเข้าศึกษาต่อก็เพ่ือท่ีจะได้รับความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะท่ีเหมาะสมกับปริญญาท่ีแต่ละบุคคลเข้ามาศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถหางานท าไ ด้
ตรงกับความรู้ความสามารถหรือทักษะท่ีตนได้เรียนมา นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาวิเคราะห์เหตุจูงใจในการศึกษา
ต่อและแสดงข้อคิดเห็นไว้ว่า เหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันตามวัย โอกาส และปัจจัย
อ่ืนๆ  อีกหลายด้าน นอกจากนี้เหตุจูงใจในการศึกษาต่ออาจจะมุ่งประเด็นไปสู่ผลทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เช่น เรียน
ในสาขาท่ีหางานง่าย มีรายได้ดี และท่ีส าคัญคือ ต้องเป็นงานประเภทท่ีตนมีใจรักและชอบท่ีจะท าด้วยเป็น ต้น 
บางคร้ังการเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ ของผู้เรียนมักข้ึนอยู่กับค่านิยมของ พ่อ แม่ พ่ี น้อง เพ่ือน โดยไม่ค านึงถึง
ความสามารถของผู้เรียน ส าหรับการสนับสนุนของครอบครัว ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมักพยายามส่งเสีย
บุตรหลานให้เรียนต่อในระดับสูงสุดเท่าท่ีสติปัญญาจะเอ้ืออ านวยให้เรียนได้ อาจเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก ส่วน
ครอบครัวใดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีไม่อาจส่งบุตรหลานให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้ ก็จ าเป็นต้องให้ไปประกอบ
อาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อน เมื่อมีโอกาสในภายหน้าและถ้ามีความสนใจจึงจะกลับเข้าไปศึกษาต่อใหม่ ก็มักจะ
เลือกเรียนในส่ิงท่ีตนสนใจและเพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย (วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย, 2544, หนา้ 
21-22) 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เ ร่ิมจัดการเรียนในระดับ
ปริญญาตรีข้ึนในปีการศึกษา2550 ปัจจุบันมีหลักสูตรท้ังหมด 4 หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
กีฬา และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาวิชาการบัญชี แต่หลักสูตรท่ีเปิดสอนในปี 2559 นั้นพบว่าจ านวน
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าวิจัยเร่ือง เหตุจูงใจและความต้องการศึกษา
ต่อในคณะคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ได้มีผู้ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับเหตุจูงใจไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการ (Hierarchy 
of Needs Theory) ของมาสโลว์ โดยอธิบายว่ามนุษย์จะมีความต้องการจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2544, หน้า 160 – 161 อ้างอิงจาก Maslow, 1970, หน้า 35 - 47) ดังนั้น ทฤษฎีของมาสโลว์จะ
กล่าวถึงความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์โดยล าดับความต้องการจากต่ าสุดไปสูงสุด 5 ล าดับ คือ ความต้องการ
ทางร่างกาย ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่  
ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า และความต้องการท่ีรู้จักและพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของตน 
(อาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร, 2551, หน้า 15) รูปแบบของการจูงใจท่ีนิยมกันมากคือ ทฤษฎีการจูงใจมาสโลว์ และ
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (The Maslow Motives and The Herzberg /two-Factors Theory) (อ้างถึง
ใน ชัชรี นฤทุม, 2545) ซ่ึงมุ่งท่ีความรู้สึกหรือภาวะภายในจิตใจมากกว่าส่ิงท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก 
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ปัจจุบันนี้องค์การต่างๆ  มักมีวิธีการจูงใจ โดยมุ่งไปท่ีลักษณะของการท างานนอกเหนือไปจากการจูงใจข้ันพ้ืนฐานท่ี
เป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน (ประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ, 2555, หน้า 18) 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ศึกษาเร่ืองความหมายของเหตุจูงใจไ ว้ดังนี้ (มุกดา ศรียงค์ และคนอ่ืนๆ , 2539, หน้า 
255) กล่าวว่า เหตุจูงใจหรือ Motive หมายถึง สภาวะท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีเหตุจูงใจนั้นต้องการการจูงใจ หรือ Motivation หมายถึง กระบวนการของการน าปัจจัยต่างๆ  ท่ี
เป็นเหตุจูงใจมากระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือเงื่อนไขท่ีผู้จูง ใจ
ต้องการ ซ่ึงปัจจัยท่ีน ามากระตุ้นนั้นอาจจะเป็นส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีมาเร้า คือ จูงใจและผลักดันให้บุคคลเกิด
ความต้องการในเบ้ืองต้น และความต้องการนี้จะเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดเป็นภาวะของเหตุจูงใจโดยท่ีเหตุจูงใจจะอยู่ใน
สภาวะท่ีไม่หยุดนิ่ง (dynamic) และจะเป็นกระบวนการ (process) ท่ีเ กิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้เ พ่ือให้สภาพ
ร่างกายของมนุษย์เราเกิดความสมดุล (homeostasis) ซ่ึงสภาวะความสมดุลจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างให้ บุคคล
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามท่ีบุคคลนั้นคาดหวังไว้ (ไทย ทิพย์สุวรรณกุลม, 2539, หน้า 211) กล่าว
ว่า แรงจูงใจ ได้มีผู้ให้นิยามไว้หลายท่าน แต่นิยามท่ีมีความครอบคลุมมากท่ีสุดนั้น เป็นนิยามตามปทานุกรมศัพท์
ทางจิตวิทยาท่ีเขียนโดย โฮแรซ บี อิงลิช และเอวา แชมป์เนย์ อิงลิช (English & English, 1970) ซ่ึงนิยามไว้ 3 
ลักษณะคือ 1) แรงจูงใจเป็นตัวแปรท่ีอยู่ภายในของบุคคลซ่ึงควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ  ความหมาย
ในแนวนี้ เ ป็นเร่ืองเก่ียวกับสัญชาติญาณ 2 ) แรงจูงใจเป็นกระบวนการเชิงทฤษฎีท่ีมากระตุ้นให้บุคคลส่งพลัง
ตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงการตอบสนองดังกล่าวจะเด่นกว่าการตอบสนองอ่ืนๆ  ท่ีอยู่ในสภาพการณ์
เดียวกัน 3) แรงจูงใจเป็นแรงท่ีเกิดจากกิจกรรมซ่ึงถูกบุคคลน ามาใช้เพ่ือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  
ออกมาตามท่ีบุคคลแรกต้องการ 

อาจจะกล่าวได้ว่า เหตุจูงใจหมายถึงปัจจัยใดๆ ก็ตามท่ีมากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา 
รวมถึงการท่ีบุคคลถูกแรงกระตุ้นหรือส่ิงเร้า ซ่ึงส่ิงเร้านี้อาจเกิดจากภายในตัวบุคคลนั้นๆ หรือแรงกระตุ้นภายนอก 
ซ่ึงอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยแห่งความต้องการพ้ืนฐาน ซ่ึงมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
บางอย่างเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จหรือเป้าหมายตามท่ีก าหนด 
 ในการศึกษาสาเหตุท่ีเกิดแรงจูงใจ ได้มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ (อารี พันธ์มณี, 2546, หน้า 272) กล่าวว่า พฤติกรรม
อันเกิดจากแรงจูงใจ เกิดข้ึนจากความต้องการและแรงขับ ท าให้เกิดแรงจูงใจมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม แต่
บางคร้ังพบว่าพฤติกรรมท่ีควรเหมือนกลับมีความแตกต่างกันท้ังๆ ท่ีแรงขับชนิดเดียวกัน เนื่องมาจากสาเหตุ 2 
ประการคือ 1) ความต้องการท่ีเกิดจากภายในอินทรีย์ ได้แก่ ความต้องการทางสรีระ หรือความต้องการทางชีวภาพ
ต่างๆ  2) ความต้องการท่ีเกิดจากภายนอกอินทรีย์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลของสังคม  
 ในส่วนของการศึกษาเร่ืองความส าคัญของเหตุจูงใจ มีผู้ศึกษาไว้มากเช่นกัน (จินตนา บิลมาศ และพรรณี 
บุญประกอบ, 2549 ) กล่าวถึงความส าคัญของเหตุจูงใจว่า ผู้ท่ีมี เหตุจูงใจจะเป็นผู้ท่ีต้ังใจท างาน เมื่อผลงานมี
คุณภาพสูง ท างานได้ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว ผลงานมีประโยชน์น าไปใช้ได้ในระยะยาว เห็นความส าคัญและคุ้มค่าของ
ความส าเร็จของผลงานอย่างดีมากกว่าเห็นความส าคัญของรางวัลจากภายนอก ชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ (2549) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของเหตุจูงใจของคนเราว่าจะเกิดจากปฏิกิริยาพ้ืนฐานส่วนลึกของจิตภายใน (subconscious) 
หรือท่ีเรียกว่า จิตใต้ส านึกนั่นเอง ซ่ึงจิตใต้ส านึกนี้บุคคลย่อมมีเหตุจูงใจเพ่ือประสบความส าเร็จด้วยกันทุกคน อีกท้ัง
การท าให้คนเรามีเหตุจูงใจในการท างาน จะท าให้เขาเหล่านั้นต้ังใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบีบ
บังคับให้ท างาน และพร้อมท่ีจะท างานด้วยความเต็มใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นจะท าให้งานท่ีออกมามีคุณภาพ และส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว  

และการศึกษาเร่ืองประเภทของเหตุจูงใจ มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547, หน้า 113) 
จ าแนกเหตุจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ เหตุจูงใจภายในและเหตุจูงใจภายนอก ท่ีว่าเหตุจูงใจภายในเกิดจ าก
พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุและส่ิงของ  รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี (2548 , หน้า 72-75) จ าแนกประเภทของเหตุจูง ใจเป็น 2 ประเภท คือ เหตุจูง ใจทาง ร่างกาย 
(physiological motives) เป็นเหตุจูงใจท่ีผลักดันให้บุคคลพยายามสนองความต้องการพ้ืนฐานของตน เช่น ความ
หิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ การนอนหลับพักผ่อน การขับถ่าย และเหตุจูง ใจด้านจิตวิทยา 
(psychological motives) เป็นเหตุจูงใจท่ีนอกเหนือจากความต้องการข้ันพ้ืนฐาน บุคคลต้องการความรัก ความ
เข้าใจ ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง ซ่ึงสอดคล้องกับอารี พันธ์มณี (2546, หน้า 35) ซ่ึงจ าแนกประเภทเหตุจูงใจ
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ออกเป็น 2 ประเภท คือเหตุจูงใจทางกายภาพหรือเหตุจูงใจทางร่างกาย (physiological motives) และเหตุจูงใจ
ทางจิตวิทยาหรือเหตุจูงใจทางสังคม (social motives)  
 อาจสรุปได้ว่า เหตุจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ เหตุจูงใจภายในท่ีเป็น
แรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับความต้องการมีชีวิต ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์เรียนรู้ เช่น ความต้องการทางเพศ 
ความหิวกระหาย และเหตุจูงใจภายนอก ซ่ึงเป็นเหตุท่ีเกิดจากแรงกระตุ้นทางสังคมหรือสภาพแวดล้อม เช่น ต้องการ
ความเข้าใจ เกียรติยศ ความรัก  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. เพ่ือศึกษาเหตุจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในด้านสถาบัน ด้านลักษณะของสังคม ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน
การท าตามความต้องการของผู้อ่ืน  
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “เหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมุ่งศึกษาถึงความต้องการของ
ผู้ท่ีเรียนปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมท้ัง 4 
หลักสูตร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาคือ มกราคม 2560 ถึง มิถุนายน 2560  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีรายละเอียดวิธีวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีพุทธศักราช 2559 จ านวน360 คน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใ ช้ในการวิจัยไ ด้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีพุทธศักราช 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ ซ่ึงได้มาจาก
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามทฤษฎีของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro,1973) โดยได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 360 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากแนวคิดผลงานวิจัย และ

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา และอาชีพหลักของ

ครอบครัว และประมาณรายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ (checklist) 

- เพศ 
- อายุ 
- หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 

- ด้านลักษณะของสถาบัน 
- ด้านสังคม 
- ด้านการประกอบอาชีพ 
- ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 
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ตอนท่ี 2 เหตุจูง ใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านสังคม 
ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมาก  
4 หมายถึง   ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมาก 
3 หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อย 
1 หมายถึง  ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อยท่ีสุด 

ในการแปลความหมายผู้วิจัยได้แทนความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในคณะวิทยาการจั ดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแปลผลคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ผู้ตอบมีเหตุจูงใจในระดับน้อยท่ีสุด 

หลังจากเก็บแบบสอบถามแล้ว จึงน าข้อค าถามเหตุจูงใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มาจ าแนกได้ 4 ด้านคือ 

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 
4. ด้านการกระท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม “เหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม” ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
ผู้วิจัยไ ด้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้ อหา (content validity) เ พ่ือหา
ข้อบกพร่อง และปรับปรุงข้อค าถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เ ช่ียวชาญไปหา
คุณภาพ ตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) โดยทดลอง (try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาจ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีการของครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient alpha) โดยได้ค่าความเช่ือมั่นด้านเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมเท่ากับ 0.9 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. การส ารวจเอกสาร ผู้วิจัยไ ด้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ีวิจัยจากหนังสือ ต ารา

วิชาการ เอกสารทางราชการ ผลงานวิจัย บทความ ซ่ึงสามารถค้นคว้าได้จากแหล่งต่างๆ และน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม 

2. การส ารวจภาคสนาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปแจกด้วยตนเองและเก็บรวบรวม
กลับคืนมาด้วยตัวเอง ระหว่างเดือนมนีาคม 2560 โดยได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์รวมท้ังส้ิน 360 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่า

ร้อยละ (percentage) 
2. ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ีสอง เ พ่ือศึกษาเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวม ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉล่ีย (x̅) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดกา รและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  

ตัวแปรท่ีศึกษา จ านวน (คน) n = 360 ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

139 
221 

 
38.61 
61.39 

รวม 360 100.00 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 
20 ปีข้ึนไป 

229 
131 

 
63.61 
36.39 

รวม 360 100.00 
3. หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 

บัญชีบัณฑิต 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
167 
80 
72 
41 

 
46.39 
22.22 
20.00 
11.39 

รวม 360 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 360 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 221 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.39 เพศชายจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 38.61 นักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 63.61 อายุมากกว่า 20 ปีข้ึนไปจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.93 นักศึกษา
ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 46.39 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 80 คนคิดเป็นร้อยละ 22.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.39  
 

ตอนท่ี 2 การศึกษาเหตุจูงใจท่ีใช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้านโดยรวม โดยหาค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจท่ีใ ช้ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระ ดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้าน
โดยรวม 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
จ านวน (คน) n = 360 ระดับเหตุจูงใจ 
�̅� S.D.  

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.34 0.81 มาก 
2. ด้านสังคม 4.39 0.74 มาก 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.38 0.74 มาก 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.90 1.37 ปานกลาง 

รวม 4.00 0.59 มาก 
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จากตารางท่ี 2 แสดงว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษา
มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีนักศึกษา
มีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 3 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมจ าแนกตาม
เพศ 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
เพศชาย (n=139) เพศหญิง (n=221) 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.29 0.57 4.39 0.52 
2. ด้านสังคม 4.31 0.61 4.42 0.61 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.33 0.60 4.42 0.59 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.79 1.04 2.94 1.17 

รวม 3.93 0.57 4.04 0.60 
 
จากตาราง ท่ี 3 แสดงว่า นักศึกษาปริญญาตรีชายและหญิง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท าตาม
ความต้องการของผู้อ่ืนท่ีมีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้านโดยรวม จ าแนกตาม
อายุ 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
ต่ ากว่า 20 ปี (n=229) 20 ปีขึ้นไป (n=131) 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.31 0.57 4.42 0.50 
2. ด้านสังคม 4.35 0.62 4.42 0.61 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.38 0.59 4.39 0.61 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.87 1.14 2.89 1.10 

รวม 3.98 0.60 4.03 0.57 
 

จากตาราง ท่ี 4 แสดงว่า นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกช่วงอายุมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกช่วงอายุของผู้เข้าศึกษาต่อมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่ออยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท า
ตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีมีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในแต่ละด้านโดยรวม จ าแนกตาม
หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา 

เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 
นิเทศศาสตร

บัณฑิต (n=41) 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต (n=72) 
บริหารธุรกิจ

บัณฑิต (n=80) 
บัญชีบัณฑิต 
(n=167) 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.44 0.52 4.33 0.56 4.33 0.55 4.35 0.54 
2. ด้านสังคม 4.42 0.65 4.38 0.62 4.34 0.56 4.38 0.63 
3. ด้านการประกอบอาชีพ 4.48 0.55 4.35 0.66 4.34 0.63 4.40 0.57 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน 2.80 1.09 2.84 1.23 2.89 1.09 2.91 1.11 

รวม 4.04 0.53 3.97 0.64 3.98 0.58 4.01 0.59 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงว่า นักศึกษาปริญญาตรี ท่ีก าลังศึกษาต่างหลักสูตรกัน มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาใน
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีต่างหลักสูตรกันมีเหตุจูงใจอยู่ใน
ระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีมีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สรุปผลได้ดังนี้ 

1. นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
นครพนมในแต่ละด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืนท่ีนักศึกษามีเหตุจูง ใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. นักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3. นักศึกษาท่ีมีอายุต่าง กันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

4. นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมในแต่ละด้านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

เหตุจูง ใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้เข้าศึกษาต่อมีต่างมีจุดมุ่งหม ายท่ี
เหมือนๆ กัน คือ ต้องการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีดีและมี ช่ือเสียงในภูมิภาคนั้นๆ ท้ังยังต้องการต้องการ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้เพ่ือจะได้น าวุฒิท่ีได้ไปพัฒนางานในหน้าท่ีให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้บางคนยังมุ่ ง
ไปสู่ผลทางเศรษฐกิจ เช่น เรียนในสาขาวิชาท่ีหางานได้ง่าย มีรายได้ดี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม (สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2550) ท่ีมีความเช่ือว่าแรงจูงใจ
ต่างๆ เกิดจากความคิดของบุคคลในการต้ังความหวังในส่ิ งท่ีต้องการหากส่ิงท่ีบุคคลพยายามท าสอดคล้องกับ
ความสามารถก็จะเป็นแรงจูงใจมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนุช ขันสาครกิตติ (2549, หน้า 56) ท่ีศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ด้านลักษณะของสถาบัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ 
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านลักษณะของสถาบันอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะสถานศึกษาแห่งนี้มีมีช่ือเสียงในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความมี ช่ือเสียงของการเรียนการสอนทางด้านบัญชี ซ่ึงคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ นอกจากนี้คณะฯได้จัดให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีมาตรฐานและมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพ



897 
 

ใช้งานในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีและมีความประทับใจ
เมื่อได้ศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ดังท่ีคอตเลอร์ (วิทวัส ชัยปาณี, 2549, อ้างอิงจาก Kotler, 1991) กล่าวว่า
ภาพลักษณ์ของสถาบันจะช่วยให้เกิดการจดจ าบอกคุณลักษณะเด่นของสถาบันนั้นๆ ได้ รวมท้ังก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อสามารถเข้าศึกษาและสามารถส าเร็จการศึกษา  

ด้านสังคม ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมด้านสังคมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะคณะฯ สร้างความ
เช่ือมั่นด้านการเข้าสังคมให้กับผู้เข้าศึกษา ท าให้นักศึกษารู้จักสถานประกอบการด้านบริหารและเทคโนโลยีมากกว่า
สถาบันอ่ืนๆ  สังคมภายนอกยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และสามารถท า
ให้นักศึกษาเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในสังคมได้ รวมท้ังท าให้เกิดความภาคภูมิใจว่าได้ส าเร็จการศึกษาในศาสตร์ท่ี
เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวความคิดของโนลส์ (อาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร, 2551 อ้างอิงจาก เปรมชัย 
สโรบล, 2542, หน้า 19) ท่ีกล่าวว่า ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์คือต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืนและสังคม โดยมี
ความต้องการพ้ืนฐานท่ีสูงกว่าการด ารงชีวิตให้อยู่รอดมั่นคงปลอดภัย เมื่อมนุษย์มีความมั่นคงในอาชีพแล้วข้ันต่อไปก็
ต้องการความยอมรับจากสังคมซ่ึงรวมไปถึงความรักและความน่าเช่ือถือในความสามารถของตนด้วย 

ด้านการประกอบอาชีพ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมด้านประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะท าให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในภาคปฏิบัติทางการ
จัดการและเทคโนโลยีมากข้ึน เมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นท่ีรู้จักของสังคมผู้ประกอบอาชีพทางด้าน
การจัดการและเทคโนโลยี และท าใ ห้มีโอกาสท่ีจะได้รับการเข้าท างานมากกว่าผู้ส าเ ร็จการศึกษาจ าก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการท าตามความต้องการ
ของผู้อ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง อาจเพราะ การเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีสถาบันแห่งนี้  เกิดจากการ
ตัดสินใจของตัวนักศึกษาเอง เนื่องจากนักศึกษาต่างอยู่ในช่วง วัยท่ีอยากรู้อยากลองด้วยตนเอง มีวุฒิภาวะ และมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองเนื่องจากก้าวผ่านช่วงวัยมัธยม การท่ีผู้เรียนจะถูกชักจูงจากบุคคลอ่ืน เช่น พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง 
หรือเพ่ือนจึงมีอิทธิพลน้อยมากต่อเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจระดับปานกลางเท่านั้น สอดคล้อง
กับอารีย์ พันธ์มณี (2542, หน้า 78) ท่ีกล่าวว่า ความถนัดทางการเรียนเป็นปัจจัยอันส าคัญย่ิงท่ีจะช้ีแนวทางบุคคลใน
การท่ีจะเลือกเรียนรายวิชาหรืออาชีพท่ีตนถนัด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ด้านลักษณะของสถาบัน ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับมาก ดังนั้นทางคณะจึงควรส่งเสริม

ในเร่ืองของการจัดหลักสูตรการปฏิบัติการให้เพ่ิมมากข้ึน  
2. ด้านลักษณะสังคม ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับมาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควร

เน้นด้านวิชาชีพ ท่ีท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า และเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  
3. ด้านการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับมาก ดังนั้นทางคณะจึงควรเน้นใน

เร่ืองของวิชาชีพ รายวิชาปฏิบัติ ให้นักศึกษามีการฝึกฝน เป็นท่ีต้องการของตลาด 
4. ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน ผลการวิจัยพบว่าเป็นเหตุจูงใจในระดับปานกลาง ควรมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและมีการเพ่ิมด้านประชาสัมพันธ์ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ความต้องการของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระหว่างนักศึกษาไทยกับ

นักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ืองการสร้างค า ใน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพ่ือศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ การสอน 
โดยใช้ชุดการสอนเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยา
คม) กลุ่มแก้ววารี อ าเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 โดยมีนักเรียนจ านวน 19 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ 1) ชุดการสอน เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 80.97/80.11 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25-0.83 อ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.20-0.83 และค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.94 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.97/80.11 2) จ านวนนักเรียนร้อยละ 
89.47 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
และ 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน / การสร้างค าในภาษาไทย 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to build and find the effectiveness of the 
Instructional Package on the Formation of Thai words for Mathayomsuksa I Students, 2) to study a 
number of students having Thai achievement after being learned Thai using the Instructional 
Package on the Formation of Thai words passed 70 percent, 3) to compare the Mathayomsuksa I 
students achievement between   before and after learning from the Instructional Package. 
 The samples in the research were 19 students of Watbangkaew School, in Kaewwaree 
group, Banphotpisai District, Nakhonsawan Province under the Nakhonsawan Primary Educational 
Service Area Office 2 and were selected by using the cluster random sampling.  
 The research instruments used in this research were 1) the Instructional Package on the 
Formation of Thai words for Mathayomsuksa I Students with efficiency criterion at 80.97/80.11, 2) 
the Thai achievement test with 4 multiple choices of 30 items, having the degree of difficulty 
between 0.25-0.83, the degree of discrimination between 0.20-0.83 and the coefficient of reliability 
at 0.94.  
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 The research findings were as follows: 1) The developed Instructional Package had 
efficiency criterion at 80.97/80.11. 2) The 89.47 percent of students who learned by using the 
Instructional Package on the Formation of Thai words for Mathayomsuksa I Students had Thai 
achievement passed 70 percent at .05 level of significance.3) The Mathayomsuksa I students who 
learned by using the Instructional Package on the Formation of Thai words for Mathayomsuksa I 
Students had Thai achievement of the posttest higher than pretest at .05 level of significance. 
Keywords: instructional package / Thai words 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของาสระการเ รียน
ภาษาไทยไว้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษา พลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษาและรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 
9) โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาในส่วนท่ีเป็นเนื้อหา ซ่ึงได้แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา หรือท่ีเรียกกันว่าหลักภาษาของ
หลักสูตร มุ่งให้ผู้เรียนได้ทราบแบบแผนของภาษาและสามารถน าความรู้ทางหลักภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หาก
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนของภาษาไทยอย่างดีพอ ก็จะท าให้ใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารขาดประสิทธิภาพ 
 เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย เป็นเนื้อหาหนึ่งในหลักภาษาไทย ท่ีหากผู้เรียนมีความรู้ในเร่ืองนี้อย่างดีแล้ว
จะท าให้การเรียนในเร่ืองของหลักการใช้ภาษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แต่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยกว่าทักษะอ่ืน
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผ่านมา (ฉวีวรรณ ผิวผ่อง, 2555, หน้า 1) ด้วยเหตุท่ีเนื้อหาวิชาด้านหลักภาษาในเร่ืองของ
การสร้างค านั้นเป็นเนื้อหาวิชาท่ีมาก และยากต่อการเข้าใจ ท้ังในเร่ืองค าไทยแท้ ค าประสม ค าซ้อน ค าซ้ า และค า
ยืม จึงท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายกับการเรียนหลักภาษา รวมท้ังผู้สอนนั้นยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของการเรียน
การสอน ขาดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีกิจกรรมแต่ไม่น่าสนใจ อีกท้ังมีส่ือท่ีไม่หลากหลาย นอกจากนี้การ
เรียนการสอนจ าเป็นต้องมี การฝึกทักษะนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยตนเองซ้ าๆ จึงจะท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา
นั้น (สถาบันทดสอบทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2, 2556, หน้า 19)  
 จากท่ีกล่าวข้างต้นมีนักวิชาการได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนหลักภาษาไทยเนื่องจากส่ือการสอนภาษาไทยท่ี
ไม่เพียงพอ ล้าสมัย ไม่ต่ืนตาต่ืนใจ ส่ือบางช้ินช ารุด เสียหาย ขาดงบประมาณใหม่ ในการจัดซ้ือส่ือการสอน จึงท าให้
นักเรียนไม่สนใจ เบ่ือหน่าย การเรียนวิชาภาษาไทย ท่ีมีแต่กระดานด า เพราะการเรียนการสอนขาดส่ือช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน จึงจ าเป็นต้องหาส่ือมาใช้ในการเรียนการสอนหลักภาษาเพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนเนื้อหาท่ียาก และน่าเบ่ือนี้ (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2538, หน้า 16) 
 แนวทางแก้ไขโดย การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของส่ิงท่ีได้เรียนว่าน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ผู้เรียนก็จะอยากเรียนนอกเหนือจากการใช้วิธีสอนท่ีหลากหลายแ ล้ว 
การใช้ส่ือการสอนก็ส าคัญย่ิง การน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น จะท าให้นักเรียนบรรลุถึงจุดประสงค์
ของการเรียน อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนวัตกรรมทางการเรียนในท่ีนี้ได้แก่ 
บทเรียนส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดกิจกรรม และชุดการสอน เป็นต้น (ดวงเดือน พิทักษ์ทิม, 2553, หน้า 2) 
 ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการสอนท่ีเป็นส่ือประสม ช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ีผู้สอน
จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนมี
อิสระทางความคิด หาความรู้ได้ด้วยตนเอง ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีท้าทาย การมีกิจกรรมหลากหลายในแต่ละหน่วยการ
เรียน จึงไม่ท าให้เบ่ือหน่ายในการเรียน อีกท้ังส่ือนี้ยังช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนด้วย (ดวงเดือน พิทักษ์ทิม, 2553, หน้า 2) ดังงานวิจัยของคณิตถึง พัตราสิงห์ (2555) ได้ท าวิจัย
เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างค า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 
นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ และงานวิจัยของอัจฉรา อ้ิมทับ (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เร่ือง การสร้างค า ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเช่นกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1  

2. เพ่ือศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอน โดยใช้ชุดการสอนท่ี มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างชุดการสอนภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังงานวิจัยท่ีปรากฏดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมุติฐานในการวิจัยในคร้ังนี้ไว้ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มมี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาท่ีใ ช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เ ป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตรแกนกลาง  กระทรวง 

ศึกษาธิการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง การสร้างค า โดยใช้เวลาในการสอน 12 ช่ัวโมง ดังนี้ 
หน่วยท่ี 1  ค ามูล ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 2  ค ายืมต่างประเทศ ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 3  ค าประสม ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 4  ค าซ้อน ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
หน่วยท่ี 5  ค าซ้ า ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 

ขอบเขตด้านเวลา 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้เวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 3 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 12 ช่ัวโมง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาประชากรกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest 
– Posttest Design) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้ว

พิทยาคม) กลุ่มแก้ววารี อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 โดยมีนักเรียนจ านวน 19 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 

เคร่ืองมือการวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังนี้มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยท้ังส้ิน 2 ฉบับ ดังนี้ 
1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย เ ร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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1. ก่อนท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแบบเด่ียว 
5 คน  

2. เมื่อทดสอบเรียบร้อยผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาอีกคร้ังหนึ่ง  
3. จากนั้นน าไปทดลองแบบกลุ่มเล็ก จ านวนนักเรียน 10 คน 
4. จากนั้นน าชุดการสอนไปปรับปรุงคร้ังสุดท้าย ในเร่ืองการสะกดค า ปรับค าและข้อความ 
5. น ามาทดสอบภาคสนามโดยผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการศึกษาทดลองให้

เด็กได้รับทราบให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 19 คน  
6. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยเร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย 
7. ด าเนินการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดการสอน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยท่ีผู้วิจัย

สร้างข้ึน จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 12 ช่ัวโมง 
8. เมื่อส้ินสุดการทดลองสอนไปแล้วจึงทดสอบหลังเรียน (posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ซ่ึงเป็นฉบับเดียวท่ีใช้กับการทดสอบก่อนเรียน  
9. น าคะแนนของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยวิธีทาง

สถิติเพ่ือทดสอบตามสมมติฐาน 
10. เมื่อส้ินสุดการทดลองแล้ว น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเ พ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจัย ผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย คร้ังนี้ ผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้ 

1) น าแบบทดสอบประจ าหน่วยแต่ละหน่วยในชุดการสอนของนักเรียนทุกคนมาตรวจให้
คะแนน 

2) น าคะแนนของทุกคนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบประจ าหน่วยแต่ละหน่ วยในชุดการสอน
วิชาภาษาไทยมาหาค่าเฉล่ีย จากคะแนนเต็มทุกหน่วยซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดการสอนท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

3) น าแบบทดสอบอีก 1 ฉบับท่ีครอบคลุมทุกเนื้อหาทุกหน่วยมาท าการทดสอบ หลังจากท่ี
ผู้เรียนเรียนจบทุกหน่วยแล้ว น ามาตรวจให้คะแนน 

4) น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบของนักเรียนมาหาค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ จากคะแนน
เต็มท้ังหมดในทุกหน่วย ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุดการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

5) เปรียบเทียบ (E1) กับ (E2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุการสอน  
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การทดสอบอันดับท่ีมีเคร่ืองหมายก ากับของวิลคอกสัน ดังนี้ 
1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียน และหลังเรียนมาตรวจ

ให้คะแนน แล้วบันทึกคะแนนสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) น าคะแนนก่อนเรียนและหลงเรียนมาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3) น าข้อมูลดังกล่าวมาทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน มา

เปรียบเทียบ  
4) แปลความหมายของแบบทดสอบความแตกต่างของคะแนนตามข้อ 3 เพ่ือเป็นการทดสอบ

สมมติฐานในข้อ 1 และ ข้อ 2 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ชุดการสอน เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
80.74/82.11 

2. จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนท้ังหมด 19 คน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 คร้ังนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผล ด้ังนี้ 

1. ชุดการสอน เร่ือง การสร้างค าในภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
80.74/82.11ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการสอนได้ผ่านการพัฒนา และปรับปรุง โดยผู้เชียวชาญ ท าให้ทราบถึง
ข้อบกพร่องของชุดการสอน ผู้วิจัยจึงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ท าให้เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบประจ า
หน่วย มีความสอดคล้องซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ เนื้อหาจากส่ือประสมท่ีหลากหลาย เช่น เกม วีซีดี ส่งเสริมทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยค านึกถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ บุคคลมี
ความแตกต่างกันหลายด้าน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2553, หน้า 104-106)  เมื่อพัฒนาชุดการสอนเสร็จแล้วจึงน าไป
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม จ านวนนักเรียน 19 คน พบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพโดยรวม 80.74/82.11 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพักตร์วิภา ไทรรารอด (2550) ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/83.38 

2. จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนท้ังหมด 19 คน  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 ของจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากจ านวนนักเรียนได้คะแนน
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดการสอน โดยนักเรียนท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 21 คะแนน ของ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนต้ังแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบว่ามีจ านวนนักเรียน 17 คน จาก
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 19 คน โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (นวลศรี ช านาญกิจ, 2551, หน้า 126) ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก ชุดการสอนภาษาไทยท่ีท าข้ึนนี้เป็นชุดการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง 
สร้างความเข้าใจในเนื้อหา ตามกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้รายบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ (จุฑามาศ เจตน์กสิกิจ, 2552, หน้า 12) อีกท้ังมีกลุ่ม
ช่วยเหลือในเร่ืองของความเข้าใจ การเรียบเรียงความรู้ของตนเอง มีการร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม สนุกสนาน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางความเข้าใจในแบบของตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ย่อย 4 - 8 คน (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2553, หน้า 52-53) ดังนั้นจ านวนนักเรียนท้ังหมด 19 คนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดการสอนนี้จึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงในระดับ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาสาระและส่ือ เนื้อหาสาระต่างๆ จะบรรจุหรือจัดพิมพ์ไว้ในส่ือแต่ละชนิด แตกต่างกันออกไป อาทิ 
หนังสืออ่านประกอบ เทปบันทึกเสียง สไลด์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ เป็นต้น ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาสาระในส่ือ
แต่ละประเภทตามบัตรค าส่ังท่ีระบุไว้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2551, หน้า 35) จึงท าให้นักเรียนมีความแปลกใหม่ ในการ
เรียน มีความสนใจเรียนมากข้ึน เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจึงเกิดความเข้าใจในเนื้อหา ด้วย
ตนเอง เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ และตกผลึกความเข้าใจด้วยตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 9.63 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดการเรียนการสอนเมื่อจัดกิจกรรมกลุ่มนั้นควรจัดในห้องท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร ให้มีระยะห่าง

จากกลุ่มอ่ืนบ้างเพ่ือไม่ให้นักเรียนไม่ไปแทรกแซงกลุ่มอ่ืน หรือเสียสมาธิกับกลุ่มอ่ืน 
2. ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมระหว่างผู้วิจัยกับเด็กนักเรียนก่อนการท า กิจกรรม 

และเน้นย้ าในเร่ืองของความซ่ือสัตย์ในการท ากิจกรรม  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ต่อชุดการสอนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทย ท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

The Effect of Inquiry Method with Concept Mapping on Achievement and 
Attitude towards Science of Pratomsuksa 6 Students 

 
อินทิรา เพชร์ทูล1 

Intira Pheddoon1 
 

1นิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ  
2) เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
3) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองบอน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 13 คน ซ่ึง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ 1) แผนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความ รู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ ซ่ึง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมีความเหมาะสมมาก  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 30 ข้อ ซ่ึงพบว่าข้อสอบมีความยากง่ายต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.80 
อ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20-0.50 และมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.36 3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าความ
เท่ียงเท่ากับ 0.76 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.6 ของนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ ต้ังแต่ร้อยละร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็ม และ 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
ค าส าคัญ: สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ / เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of the research were 1) to comparison of inquiry method achievement 
before and after studying science students through for concept mapping, 2) to study the number 
taught by using concept mapping through inquiry method based on the criteria in science leaning 
at 75% of total mark, and 3) to comparison of inquiry method attitudes before and after studying 
science of students through for concept mapping .The samples were 13 Pratomsuksa 6 students in 
second semester, academic year 2015 at Ban Nong Bon School, Kampheang Phet  Primary 
Educational Service Area 2. The samples were selected by cluster random sampling. The 
instruments used in the research were 1) lesson plan using concept mapping through inquiry 
method with the most appropriate level, 2) the science achievement test with 30 items, multiple 
choice witch the contents difficulty level between 0.20 to 0.8 0, the discrimination value between 
0.20 to .05 0, the value of reliability at 0.36 and 3) the science attitude scale with 30 items witch 
the discrimination value 0.76 
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 The research findings were 1)  The students’ learning by using concept mapping inquiry 
method had leaning achievement more than before learning, 2) 86.4 of all the students taught by 
using concept mapping through inquiry method passed the criteria at 75 % and 3)  The students’ 
posttest score of attitude towards science taught by using concept mapping through inquiry 
method was higher than of the pretest. 
Keywords: inquiry method with concept mapping / attitude towards science 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับบุคคลท้ัง
ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อีกท้ังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ ในการ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และวิทยาศาสตร์ยังเป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) นอกจากนั้นวิทยาศาสตร์ยังเป็นเร่ืองของการเรียนรู้เ ก่ียว กับ
ธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ตรวจสอบ และการทดลอง เก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และน า
ผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสุด นั่นคือให้ได้ท้ังกระบวนการ และองค์ความรู้ต้ังแต่วัยเร่ิมแรกก่อนเข้าเรียน ขณะอยู่ใน
สถานศึกษา และเมื่อออกจากสถานศึกษาไปแล้ว (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 
1ก)  
 เมื่อวิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อมนุษย์มาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรม
วิชาการจึงเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นกระบวนการท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนระหว่างท่ีนักเรียนมีส่วน
ร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมการเรียน แล้วจึงมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 215-216) 
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง 
 ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นกระบวนการไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกข้ันตอน ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมหลากหลายท้ังเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและท้องถ่ิน โดยผู้สอนจะมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น 
แนะน า และช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 หน้า 2ก) 
เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต่ืนเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา 
มีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเข้าใจ ท าให้สามารถอธิบายท านาย คาดการณ์ส่ิงต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล และ
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นท่ีจะสังเกต ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ท่ีมีคุณค่าเพ่ิม ข้ึนอย่ าง  
ไม่หยุดย้ัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต และค านึงถึงผู้เรียนท่ีมีวิธีการ
เรียนรู้ความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, หน้า 1-3) 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการค้นคว้า ทดลองเพ่ือหาข้อเท็จจริงหลักการและ
กฎเกณฑ์ในขณะท าการทดลอง ผู้ทดลองมีโอกาสได้ฝึกท้ังทางด้านปฏิบัติและความคิด ฝึกการสังเกตต้ังสมมติฐาน 
บันทึกข้อมูล การตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งให้นักเรียนเป็นคน
ช่างคิดและหาเหตุผลเพ่ือตอบปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 
ให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองมากท่ีสุดโดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนวทางและแนะน า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) 
ซ่ึงสอดคล้องกับประสาท เนืองเฉลิม (2553, หน้า 9) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้เรียนจะมีบทบาทมากท่ีสุดในการจัดการเรียน
การสอน ส่วนผู้สอนจะมีบทบาทน้อยลง ในทางตรงข้ามถ้าผู้สอนมีบทบาทก าหนดหัวเร่ือง กิจกรรม รวมท้ังส่ือ เพ่ือ
จัดประสบการณ์การเรียนให้ผู้เ รียนสร้างความรู้เอง ในลักษณะนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจมีบทบาทเท่าๆ กัน ซ่ึงยัง
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จัดเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นกันแต่อยู่ในระดับปานกลาง เพ่ือให้การเรียนการสอน ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงอาจเร่ิมต้นฝึกให้ผู้เรียนเร่ิมมีบทบาทในการเรียนรู้จากระดับ
น้อยจนมากข้ึนตามล าดับ ซ่ึงจะท าให้ผู้สอนมีบทบาทในการสอนน้อยลง  
 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ าท้ัง O-Net , NT ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานหรือ O-Net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี พ.ศ. 2557 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.91 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NT ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 36.60 เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานหรือ O-Net ของโรงเรียนบ้านหนองบอน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 2 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 38 .35 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NT คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 37.67 (ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2, 2557)  ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด และจากการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเ รียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านหนองบอน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับร้อยละ 63 เท่านั้น ซ่ึงโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 ได้ ต้ังเป้าหมายไว้ท่ี ร้อยละ 75   
 สาเหตุท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ
ท่องจ า นักเรียนไม่ได้ค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง จึงไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง หากต้องการให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ในระดับท่ีมีความเข้าใจในเร่ืองนั้นๆ การใช้เทคนิคให้นักเรียนจดจ าเท่านั้นไม่เพียงพอ ครูผู้สอนจะต้องจัด
กิจกรรมให้นักเรียนท าความเข้าใจในข้อมูล สามารถตีความเช่ือมโยง ใช้เหตุผลอธิบายและสรุปข้อมูลไ ด้ (ทิศนา  
แขมมณี, 2553, หน้า 190) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
นักเรียนต้องใช้การคิดข้ันสูงท่ีซับซ้อน เป็นช่องทางท่ีดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของนักเรียน (ชาญชัย 
ยมดิษฐ์, 2548, หน้า 91)  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มท่ี เกิด
แรงจูงใจท่ีกระหายอยากรู้อยากเรียนอยู่ตลอดเวลา (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2550, หน้า 8) เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท า
ให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะสามารถเรียนรู้มโนมติ และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้รวดเร็วข้ึน  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้า 332)  
 แผนผังความคิดหลัก Concept Map เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบความคิดหลักของนักเรียน ก่อนเรียน
หรือ ประเมินนักเรียนว่าหลังจากท ากิจกรรมต่างๆ แล้ว นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เข้าใจเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ เป็น
แผนภาพท่ีเขียนแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดหลักหรือ มโนทัศน์ต่างๆ ท าให้เห็นความสัมพันธ์
ต่างๆ อย่างครอบคลุม เข้าใจเนื้อหาดีข้ึน ท าใ ห้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2552 , หน้า 76 )  การใ ช้ผังโมทัศน์ประกอบการสอนจะท าให้เห็นวิธีเ ช่ือมโยง
ความหมายของมโนทัศน์ ท าให้นักเรียนสามารถสรุปส่ิงท่ีเรียนได้ (บุญเกิด ไชยวงค์, 2549, หน้า 75) และผู้เรียนท่ี
สามารถสรุป อธิบาย ส่ิงใดๆ เหตุการณ์ใดๆ จากความรู้ความเข้าใจของเขาเป็นภาษาพูดของเขาเอง มิใช่เป็นลักษณะ
การท่องจ าข้อความหรือค าจ ากัดจากทฤษฏีหรือผู้รู้ใดๆ นั่นแสดงว่า นักเรียนคนนั้นเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้น
แล้ว (สุวิทย์ มุลค า, 2549, หน้า 81) ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ดังงานวิจัยของวนิดา อัตตะชีวะ 
(2556) ซ่ึงได้ท าการวิจัยเ ร่ือง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ วิชาวิทยาศาสต ร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา 
พู่แพ (2553) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ือง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ ต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากสภาพปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า ผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ าเป็น ต้องเร่งแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ให้สูงข้ึนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ เพ่ือมุ่งหวังให้ท่ีจะส่งเสริมให้
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีข้ึน อันจะส่งผลไปยังผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไ ด้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรี ยนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโน
ทัศน์ประกอบท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

3. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้วยวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังงานวิจัยท่ีปรากฏดังนั้นผู้วิจัยจึงต้ังสมมุติฐานด้วยเหตุผลดังกล่าว คือ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 มีจ านวนร้อยละ 70  

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมี
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง สารและสมบัติของสาร ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยยึดตามหนังสือรายวิชาพ้ืนฐานวิชา
วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ  

ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาท่ีใช้การวิจัยคร้ังนี้ใช้คือภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  

3- 4 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 14 ช่ัวโมง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาประชากรกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest 
– Posttest Design) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองบอน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มี 1 ห้องเรียน จ านวน 13 คน  
เคร่ืองมือการวิจัย 

1. แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบ จ านวน 7 แผน 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 30 
ข้อ 1 ฉบับ 

3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท ชนิด 5 ระดับ 
จ านวน 30 ข้อ 1 ฉบับ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. เตรียมนักเรียนโดยการช้ีแจงท าความเข้าใจข้ันตอนการท ากิจกรรม ต้ังแต่ทดสอบก่อนเ รียน 

ทดลองสอน จนส้ินสุดการทดสอบหลังเรียน แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน กลุ่มละ 4 คน 
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

ก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองบอน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบัติของสาร จ านวน
30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วบันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนน
ก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองสารและสมบัติของสารพืช จ านวน 7 แผน เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3-4 
ช่ัวโมง รวมเวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง 

4. เมื่อส้ินสุดการทดลอง ด าเนินการทดสอบหลังเรียน(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน  

5. ตรวจผลการทดสอบ น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานและสรุป
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิธีด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้  
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับ

การสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบโดยด าเนินการ ดังนี้  
1) น าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้

คะแนน แล้วบันทึกผลการสอบเป็นรายบุคคล 
2) หาค่าเฉล่ีย (�̅�)  และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
3) หาผลต่าง (D) ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
4) หาผลรวมของผลต่าง (∑D) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
5) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน

และหลังเรียนโดยการทดสอบแบบ  Wilcoxon match pairs signed- ranks test 6 ) แปลความหมายผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน ตามข้อ 1 

2. การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กับเกณฑ์  
ร้อยละ 70  

1) ให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน ตรวจให้คะแนนหาจ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนจากการทดสอบ
ร้อย 70 ของคะแนนเต็มและจ านวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

2) ค านวณจ านวนนักเรียนท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ร้อยละ 70 ท้ังจ านวนนักเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ 

3) น าข้อมูลท่ีได้มาค านวณค่าทดสอบ สัดส่วน แล้วเปรียบเทียบค่าค านวณท่ีได้กับค่าท่ีเ ปิด
ตารางเพ่ือทดสอบสมมุติฐานข้อ 2  
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3. การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ 

1) น าแบบวัดเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้คะแนนแล้วบันทึกผลเป็นรายบุคคล 
2) หาค่าเฉล่ียและ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
3) หาผลต่างของคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
4) หาผลรวมของผลต่างของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียน 
5) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนโดยการทดสอบแบบ Wilcoxon match pairs singed- ranks test  
6) แปลความหมายผลการทดสอบสมมุติฐาน ตามข้อ 3 

  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนต้ังแต่ร้อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมดท่ีได้รับการสอนโดยใช้ 
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนท่ีไ ด้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (�̅� = 23.54) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅� = 8.31) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ท าให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
หากต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับท่ีมีความเข้าใจในเร่ืองนั้น การใช้เทคนิคให้นักเรียนจดจ าเ ท่านั้น  
ไม่เพียงพอ ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าความเข้าใจในข้อมูล สามารถตีความเช่ือมโยง ใช้เหตุผลอธิบาย
และสรุปข้อมูลได้ (ทิศนา แขมมณี 2553, หน้า 190) 

เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
นักเรียนจะสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้รวดเร็วข้ึน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2552, หน้า 332 ) 
ซ่ึงสอดคล้องกับวนิดา อัตชีวะ (2556) ท่ีได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีไ ด้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมีผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ.05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุธาทิพย์ คนโทพรมราช (2553) 
ซ่ึงท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิกประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้ผังกราฟิกประกอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสายพิน มาวรรณ (2551) ซ่ึงได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

2. จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบท้ังหมด 13 คน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จ านวน 11 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 89.47 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จากจ านวนนักเรียนได้ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยนักเรียนท่ีได้คะแนน
ต้ังแต่ 21 คะแนน ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนนต้ังแต่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม พบว่ามีจ านวน
นักเรียน 11 คน จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 13 คน โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (นวลศรี ช านาญกิจ, 2551, 
หน้า 126) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้มีโอกาพัฒนาความคิดอย่างเต็มท่ี ได้ฝึกคิดและกระท า รู้วิธีจัดระบบ
ความคิดและวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได้เ ร็ วข้ึน
กว่าเดิม ท าให้การเรียนรู้เกิดความคงทนและสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2550, หน้า 8) อีก
ท้ังการใช้กรอบมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากส่ิง ท่ีเรียน จะท าให้นักเรียนจดจ าไปได้นาน และมีความหมาย
คงทน เพราะท าให้เห็นความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเรียนไปท้ังหมด (บุญเกิด ไชยวงค์, 2549, หน้า 90) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุธาทิพย์ คนโฑพรมราช (2553) ได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิกท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังนั้น 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 13 คนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์นี้ จึงมีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  

3. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีไ ด้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประ กอบมี  
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียน (�̅� = 132.38) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅� = 130.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้นักเรียนได้ส ารวจ และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติการทดลองจริงท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ดังท่ีประมวล ศิริผันแก้ว (2552, หน้า 52) 
กล่าวไว้ว่า สสวท. เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญย่ิงคือ การสร้างความสนใจ ความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และการเช่ือมโยง
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เช่นเดียวกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, หน้า 332) ท่ีกล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความอิสระ มีชีวิตชีวาและสนุกสนานกับการเรียนท าให้มีเจตคติท่ีดี
ต่อวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับสายพิน มาวรรณ (2551) ซ่ึงได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดการเรียนการสอนควรจัดสลับเวลาเรียนเป็นช่วงเช้าบ้าง เพราะตอนบ่ายทุกวันเด็กจะไม่ค่อย

กระกระตือรือร้น อยากไปเล่นเหมือนช้ันอ่ืน 
2. ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมระหว่างผู้วิจัยกับเด็กนักเรียนท้ัง ก่อนท ากิจ กรรม 

ระหว่างการท ากิจกรรมและหลังการท ากิจกรรมเพ่ือการจัดการบริหารช้ันเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจาก
เด็กช้ันท่ีท าการวิจัยไม่ใช่เด็กท่ีผู้วิจัยสอนเอง บางคร้ังจะไม่ค่อยฟังเหมือนครูประจ าช้ัน  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการท่ีมีต่อตัวแปรอ่ืนๆเช่นความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบการท่ีมีผลต่อการการ

จัดระบบความคิดของนักเรียน     
3. ควรมีการศึกษาเพ่ือติดตามผลระยะยาวหรือการศึกษาความคงทนของความรู้และเจคติของนักเรียนท่ี

ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศของส านักวิทยบริกา รและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการ จ านวน 384 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการให้บริการและการสืบค้นสารสนเทศ จ านวน 17 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบส ารวจ แบบบันทึกการเสวนากลุ่ม และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการส ารวจข้อมูลไ ด้
ประเด็นส าคัญของการพัฒนาผู้ให้บริการ 4 ด้านคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ด้าน
การถ่ายทอด/การส่ือสาร และอ่ืนๆ 2) ความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ต้องการให้มี  
จิตบริการ เช่น ความมีน้ าใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส ความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความ
กระตือรือร้นต่อผู้ใช้บริการ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือมีแบบฟอร์มท่ีเหมือนกัน มีความพร้อมในการ
ให้บริการและให้ค าแนะน า และมีการแสดงออกท่ีสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้น ได้แก่ ควรมี
ความ รู้และทักษะในการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล ต่างๆ รองลงมาคือ ควรมีความรู้เ ก่ียวกับการใช้ค าค้นของ
ฐานข้อมูลแต่ละฐาน สามารถให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามท่ี
ผู้ใช้บริการ ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร ได้แก่ ควรมีการจัดท าคู่มือท่ีแสดงข้ันตอนการสืบค้น รองลงมาคือ การ
ส่ือสารต้องชัดเจน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่ือสารด้วยมิตรไมตรีท่ีดี และด้านอ่ืนๆ ได้แก่ บรรณารักษ์ 
นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี (ยกเว้นแม่บ้าน) ควรมีความรู้และทักษะการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือสร้างความมั่นใจในการ
ให้บริการและสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้ รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการสืบค้นควรโชว์หน้าจอพร้อมใช้งาน และ
มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพราะฐานข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 3) การพัฒนาผู้ให้บริการ
ด้านการสืบค้นสารสนเทศ ได้แก่ จัดฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการพบ ว่า 
ก่อนเข้าอบรมมีความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.50) และหลังเข้าอบรมผู้ให้บริการมีความรู้
ด้านการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( �̅�=4 .34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สามารถให้ค าแนะน าและบริการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้ ได้ (�̅�=4.55) จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรผู้
ให้บริการ จัดท าป้ายช่ือบุคลากรเพ่ือความสะดวกในการสอบถามและขอความช่วยเหลือในการสืบค้น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.90) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูลมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (�̅�=3.93) รองลงมาคือ 
การถ่ายทอด/การส่ือสาร (�̅�=3.83) 
ค าส าคัญ : ผู้ใ ห้บริการ/ การสืบค้นสารสนเทศ / การบริการ/ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  / 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7IPjtozQAhXJwI8KHStyA5EQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Farcm.rmu.ac.th%2F&usg=AFQjCNEpHz_AeKWQ-n00-40DMT-pDj_n-Q&sig2=59WvGMs37HnTlWupK4utHA
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Abstract 
 The objective of this study were to develop information service providers who were in 
charge of information retrieval service at the Academic Resource and Information Technology Office 
of Kamphaeng Phet Rajabhat University. This study was that of survey and qualitative research by 
nature. The tools used consisted of the inventory, group discussion recordings and questionnaires. 
Sample consisted of 384 users, 17 information retrieval specialists and 25 information service 
providers. Data were analyzed using software processed by computer and the statistics used were 
frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The research results revealed 
that: 1) the four key points involved in the development of service providers, namely personality, 
knowledge of database query, communication and so on were found; 2) the first priority was given 
to the development of service providers that in the aspect of personality they needed one with 
service-minded attitude like being thoughtful, friendly with human-relationships, the second priority 
was given to being enthusiasm with the users, they should dress properly or wear the uniform, 
they should be ready to provide service and advice and they should express politeness to users. 
In the aspect of knowledge, they should possess knowledge and skills in providing database 
retrieval services, they should also be knowledgeable about the use of keywords in each database, 
they should be able to give advice and assist the users properly, and they should be fast and 
accurate when serving them. In the aspect of communication, they should produce a manual 
displaying the searching process, it must be written clearly, and serve needs of users. Next, they 
should communicate clearly and exactly serve users’ needs, and they should  communicate with 
friendliness and the other personnel, such as librarians, academicians, and officials (except for 
housekeepers) should be knowledgeable about information retrieval skills to assure their service 
and assistance to users. Next, the screens of computers used for information retrieval service 
should be ready for use at all time and the service providers should develop their knowledge 
continually since the database has always been changed; and 3) in developing information retrieval 
service providers via conducting training course in database searching, it was found that the pre-
test mean score was at the low level ( �̅�=2.50) whereas the post-test one was at the high level 
(�̅�= 4.34). When considering each item, it was found that the item with the highest mean score 
was that of providing information and guidance services to users (�̅�= 4.55). Activities involved in 
the development of service providers consisted of the training of personality and making labels for 
the library staff for easy query and assistance in information retrieval. The results from satisfaction 
assessment revealed the mean score which was at the high level (�̅�= 3.90) and the two aspects 
with the equivalent highest mean scores were those of personality and knowledge about database 
search (�̅�= 3.93) followed by the mean score of communication (�̅�= 3.83), respectively.  
Keyword: information service providers / Information retrieval / Services / Academic Resources and 
Information Technology / Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรในการวางแผนการด าเนินงาน หาก
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถหรือความช านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีทัศนคติท่ีไม่ดี
ต่อการท างานแล้วย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของหน่วย งาน ดัง ท่ีกิติ ตยัคคานนท์ (2543 , หน้า 105)  
ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นนโยบายท่ีมีความส าคัญมากอย่างหนึ่งเพราะผลผลิตหรือผลงานของหน่วยงาน
จะดีได้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติงานท่ีดี มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นการพัฒนาคนถือเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและย่ัง ยืน
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ท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากร 
องค์กรใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรมย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขัน 
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายท่ีต้องการได้อย่างย่ังยืน องค์กรท้ังภาคัฐ
และเอกชนจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง (จันทร์ศรี  ลีลาชินาเวศ, ม.ป.ป.)       
ซ่ึงปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกมีลักษณะพลวัตสูง ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ ง
ของความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นการเตรียมคนเพ่ือให้พร้อมกับความเจริญท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
หลักการท่ีส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ท่ี
ทันสมัย รวมท้ังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป (วันชัย ปานจันทร์, 2549, หน้า 17) ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลจึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้การพัฒนาแนวใหม่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาจากองค์ประกอบภายในสู่ภายนอก (Inside Out Development Approach) หากต้องการให้การพัฒนา
บุคลากรได้ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมุ่งหวัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแรงขับภายใน  
ตัวบุคคลเช่น ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เป็นการพัฒนาจากจิตใจเพ่ือให้บุคลากรปรับเปล่ียนวิ ธี คิด 
ค่านิยม ความเช่ือ รู้จักค้นคว้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเองเพ่ือน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ได้อย่างถาวรและเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป (จันทร์ศรี ลีลาชินาเวศ, 2555) ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บริการสารสนเทศจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบบริการเป็นกิจกรรมในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรท้ังหม ดท่ี
เก่ียวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี เคร่ืองมือ รวมถึงช่อง
ทางการส่ือสาร โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ ยึดผู้ใช้บริการ
เป็นศูนย์กลาง (Service Design Network, 2014) ซ่ึงเป็นเป้าหมายเดียวกันกับการให้บริการห้องสมุด 

ห้องสมุดถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนกา รสอน  
การวิจัย การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าโดยมีงาน
บริการเป็นหัวใจส าคัญของงานห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์ท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้บริการตามจุด
บริการต่างๆ เพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ใช้ตลอดเวลา ซ่ึงบรรณารักษ์ท่ีให้บริการสารสนเทศจะต้องได้รับการ
พัฒนาตนเองท้ังบุคลิกภาพ ความรู้ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังสามารถบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์จ าเป็นต้องเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเองดังนี้ (บทบาท
ของบรรณารักษ์ต่องานบริการสารสนเทศ, ม.ป.ป.) 

1. มีความ รู้ในบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นอย่างดี สามารถใช้เคร่ืองมือสืบค้นและเข้าใจระบบ
สารสนเทศ เข้าใจปัญหาในการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

2. มีทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ  มีความจริงใจท่ีจะช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ 
3. มีทักษะในการบริการสามารถน าความรู้และทัศนคติมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีความน่าเช่ือถือ งานบริการท่ีจะประสบความส าเร็จนั้นต้องมีการจัดบริการอย่างสม่ าเสมอโ ดย

จัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมเพ่ือให้บริการตลอดเวลา 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมาย

ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมากข้ึน ส่งผลให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพ่ือการท างานอย่างมืออาชีพ บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศเป็นหนึ่งในวิชาชีพเฉพาะท่ีมีบทบาทในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึง ต้องพัฒนาปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองในทุกๆ ด้าน  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (กนกวรรณ  บัวงาม, 2558, หน้า 67-74) และจากงานวิจัยของพ้นพันธ์ 
ปิลกศิริ และพิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ (2556, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารห้องสมุดมีความคาดหวังต่อสมรรถนะร่ วม
ของบรรณารักษ์ในระดับมาก โดยความคาดหวังได้แก่ ความรู้เก่ียวกับฐานข้อมูล ทักษะในการใช้ฐานข้อมูล และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลเร่ืองมีจิตบริการ ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซ่ึงเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการเพ่ือสนับสนุ นการ
เรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล
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ทรัพยากรของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีบอกรับโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลจากการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นด้านการให้บริการสืบค้นท่ีผ่านมาพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความคาดหวัง กับบรรณารักษ์หรือผู้ให้บริการสืบค้นสารสนเทศค่อนข้างสูง และให้บริการยังไม่เป็นไปตามท่ี
ผู้ใช้บริการต้องการเช่น ความรอบรู้เก่ียวกับฐานข้อมูลทุกฐานท่ีให้บริการ การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ และการ
ส่ือสารกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการสืบค้นและการใช้บริการฐานข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือให้การบริการสืบค้นสารสนเทศของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพด้านการให้บริการของบุคลากร และความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเก่ียวข้องน าไป
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาตนเองด้านการให้บริการสืบค้นสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ือพัฒนาผู้ใ ห้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

5. ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือศึกษาประเด็นการพัฒนาผู้ใ ห้บริการด้านการบริการ สืบ ค้น

สารสนเทศจากผู้เช่ียวชาญด้านการให้บริการและการสืบค้นสารสนเทศ จ านวน 17 คน  
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้แบบ

ส ารวจปลายเปิดจากผู้ใช้บริการท่ีใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2558-31 พฤษภาคม 2559 จ านวน 384 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตาม
เพศ สถานภาพ คณะ และการเสวนากลุ่มจากตัวแทนผู้ใช้บริการโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มละ 10 คน ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จ านวน 30 คน 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ โดยน าผลการศึกษาจากข้ันตอน
ท่ี 2 มาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่  
ข้ันตอนท่ี 1 แบบส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือศึกษาประเด็นการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการ 
ข้ันตอนท่ี 2 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการแบบปลายเปิด จากผู้ใช้บริการท่ีใช้บริการ

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2558-31 
พฤษภาคม 2559จ านวน 384 คน และแบบบันทึกการเสวนากลุ่มจากตัวแทนผู้ใช้บริการโดยการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรจ านวน 30 คน 

ข้ันตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยมีข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังนี้  

1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ให้บริการ เพ่ือก าหนด ขอบเขต 
และแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล  

2) สร้างเคร่ืองมือให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา  
3) น าเคร่ืองมือไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหาจ านวน 5 ท่าน 
4) น าเคร่ืองมือไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
5) น าเคร่ืองมือมาเก็บรวบรวมข้อมูล 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน 2558-31 พฤษภาคม 2559 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล  



918 
 

     4.1) แบบส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นและแบบส ารวจความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการ
สืบค้นสารสนเทศ และแบบตรวจสอบรายการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และน าเสนอตาราง
ประกอบการพรรณนา 
     4.2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม น าข้อมูลมาแยกตามประเด็นหลักวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถ่ี หาค่าร้อยละ และน าเสนอตารางประกอบการพรรณนา 
     4.3) แบบส ารวจความพึงพอใจการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการส ารวจข้อมูลเ บ้ืองต้นจากการเสวนากลุ่มผู้เ ช่ียวชาญด้านการให้บริการและการสืบค้น
สารสนเทศ จ านวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ บรรณารักษ์ของส านักวิทยบริกา รและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ประเด็นหลักของการ
พัฒนา ผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ 4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบ ค้น
ฐานข้อมูล ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร และด้านอ่ืนๆ 

2. ความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศจากแบบส ารวจ พบว่า ด้าน
บุคลิกภาพ ข้อคิดเห็นท่ีพบมากท่ีสุดได้แก่ ต้องการให้มีจิตบริการ เช่น ความมีน้ าใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส ความมีมนุษย
สัมพันธ์ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความกระตือรือร้นต่อผู้ใช้บริการ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
หรือมีแบบฟอร์มท่ีเหมือนกัน มีความพร้อมในการให้บริการและให้ค าแนะน า และมีการแ สดงออกท่ีสุภาพต่อ
ผู้ใช้บริการ ตามล าดับ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ได้แก่ ควรมีความรู้และทักษะในการให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลต่างๆ ท่ีให้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความรู้เก่ียวกับการใ ช้ค าค้นของฐานข้อมูลแต่ละฐาน สามารถให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามท่ีผู้ใช้บริการต้องการ  และมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในฐานข้อมูลต่างๆ ตามล าดับ ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร ได้แก่ ควรมีการจัดท าคู่มือท่ีแสดง
ข้ันตอนการสืบค้น รองลงมาคือ การส่ือสารต้องชัดเจนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการส่ือสารด้วย
มิตรไมตรีท่ีดี ตามล าดับ และด้านอ่ืนๆ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี (ยกเว้นแม่บ้าน) ควรมีความรู้และ
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือสร้างความมั่นใจในการให้บริการและสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างเต็มท่ี รองลงมา
คือ คอมพิวเตอร์ท่ีใ ห้บริการสืบค้นควรโชว์หน้าจอพร้อมใช้งาน และมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพราะ
ฐานข้อมูลต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผลจากการเสวนากลุ่มจากตัวแทนผู้ใ ช้บริ การ 
จ านวน 30 คน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรมีมนุษยสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึนและให้บริการ
อย่างเป็นมิตร  มีการบริการในเชิงรุก ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจท้ังทางกายและวาจาต่อผู้ใช้บริการ ควรจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพหรือละลายพฤติกรรมของผู้ให้บริการ และมีแบบฟอร์มหรือป้ายแสดงตนของผู้ให้บริ การ 
ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล พบว่า ควรมีความรู้ในก้านการสืบค้นสารสนเทศเป็นอย่างดี ควรมีความ
รอบรู้ทุกเร่ืองและตอบค าถามตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรเพ่ิมจ านวนผู้ให้บริการในการแนะน า การ
สืบค้นสารสนเทศ มีการพัฒนาความรู้ของผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา และควรมีผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาอังกฤษ
และค าศัพท์ส าหรับผู้ใช้บริการ ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร พบว่า ควรใช้ภาษาในการพูดคุยท่ีเป็นกันเอง กับ
ผู้ใช้บริการ ควรมีทักษะในการแนะน าการสืบค้นเป็นอย่างดี ควรมีระดับเสียงท่ีเหมาะสม ควรมีการจัดนิทรรศการ
ด้านการสืบค้น ด้านอ่ืนๆ พบว่า ควรเพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นและคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการต้องมี
ประสิทธิภาพ  

3. การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศ ได้กิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรมดังนี้ 
1) จัดฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการพบว่า ก่อนเข้าอบรม

มีความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.50) และหลังเข้าอบรมผู้ให้บริการมีความรู้ด้านการสืบค้น
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถให้ค าแนะน า
และบริการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้ได้ (�̅�=4.55) รองลงมาคือ ความรู้ด้านเนื้อหาของฐานข้อมูลแต่ละฐาน และ  
การ Save/Export file ข้อมูล  
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2) จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการให้บริการ : การบริหารกาย บริหารใจ พัฒนาการแต่งกายให้มีความ
เหมาะสมกับการให้บริการ การจัดท าป้ายช่ือบุคลากรเพ่ือความสะดวกในการสอบถามและขอความช่วยเหลือในการ
สืบค้น 

3) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มงานบริการอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธของแต่ละเดือนเพ่ือน าผล
การด าเนินงานและการให้บริการมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ึน 

4) ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.90) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูลมีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(�̅�=3.93) รองลงมาคือ การถ่ายทอด/ การส่ือสาร (�̅�=3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ข้อท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (�̅�=4.32) รองลงมาคือ มีความพร้อมในการให้บริการ (�̅�=4.17) 
ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีทักษะและความสามารถในการสืบค้น (�̅�=4.58) 
รองลงมาคือ มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือของฐานข้อมูลอย่างคล่องแคล่ว (�̅�=4.10) ด้านการถ่ายทอด/ การ
ส่ือสาร ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถอธิบายและให้ค าแนะน าท่ีชัดเจน (�̅�=3.75) รองลงมาคือ ใช้ค าพูดท่ีสุภาพ 
(x̅=3.74)      
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
i. การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการสืบค้นสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการพัฒนาผู้ให้บริการด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้
เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ด้านการถ่ายทอด/การส่ือสาร และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ ส่วนความ
ต้องการพัฒนาผู้ให้บริการพบว่า ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้เ ก่ียวกับการสืบค้นสารสนเทศมีค่าเฉล่ียมากท่ี สุด
ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพและความรู้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลและเก่ียวข้องกับการประสบความส าเ ร็จ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานให้บริการดังท่ี กิจจา ทองนิ่ม (ม.ป.ป., หน้า 3) ได้กล่าวถึงหลักการ 10S Smart พบว่า 
ผู้ให้บริการท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีสง่างามจะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการต้ังแต่แรกเห็นและให้บริการท่ีมากกว่า
ส่ิงท่ีผู้รับบริการคาดหวังหรือคาดคิด ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ท่ีพบเห็นเป็นอย่างย่ิง 
จึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน และความไว้วางใจจากผู้อ่ืน สอดคล้องกับหลักการ
การให้บริการท่ีดี (2556) ท่ีพบว่า การให้บริการนั้นเป็นหน้าท่ีในชีวิตประจ าวันท่ีทุกคนต้องปฏิบัติ หากเราต้องการ
ให้ผู้อ่ืนช่ืนชมต่อตัวเราตลอดเวลา เราก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลักษณะของเราให้เป็นท่ีถูกอกถูกใจผู้อ่ืน
และท่ีส าคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ี ส าคัญต้อง ดี ท้ัง
บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน ข้อคิดเห็นท่ีพบจากการวิจัยมากท่ีสุดได้แก่ ต้องการให้มีจิตบริการ เช่น 
ความมีน้ าใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส ความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ รองลงมาคือ ควรมีความกระตือรือร้นต่อ
ผู้ใช้บริการ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหรือมีแบบฟอร์มท่ีเหมือนกัน มีความพร้อมในการให้บริการและให้
ค าแนะน า และมีการแสดงออกท่ีสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ตามล าดับ สอดคล้องกับท่ีภาวิณี แสนชนม์ (2554) ได้กล่าวถึง
คุณสมบัติของผู้ให้บริการสารสนเทศว่าเป็นงานบริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเปรียบได้กับอาหารสมองท่ีต้องมีข้อมูล
ข่าวสารไปหล่อเล้ียงให้ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการสารสนเทศจึงต้องมีคุณสมบัติท่ีแตกต่าง
ไปจากผู้ให้บริการด้านอ่ืนๆ และมีความรู้จริงในงานท่ีปฏิบัติ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในขอบข่ายงานท่ีให้บริการ 
ตลอดจนสามารถแนะน าข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังมีทักษะในการส่ือสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมท้ังมีความ รู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการให้บริการ ดังท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (2559, หน้า 9-10) ท่ีพบว่าผู้ให้บริการในห้องสมุดทุก ฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฝ่ายงานบริการซ่ึงต้องพบปะกับผู้รับบริการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นบรรณารักษ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีประจ าช้ัน ซ่ึงทุกฝ่ายล้วนแต่เป็นผู้ให้การบริการส่วนหน้าท้ังส้ิน ซ่ึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีอยู่
ภายใต้ความคาดหวังและแรงกดดันท่ีค่อนข้างมากจากผู้มาใช้บริการ ดังนั้นจิตบริการ (Service mind) การบริการท่ี
ต้องใช้ความรู้สึก พฤติกรรมเชิงบวก ความจริงใจจึงต้องถูกน ามาเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการให้บริการของ
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เจ้าหน้าท่ีควรมีคุณสมบัติเพ่ือประสิทธิภาพของการท างาน คุณสมบัติของบุคลากรห้องสมุดเบ้ืองต้น ได้แก่ มีใบหน้า
ย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ เต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างจริงใจสม่ าเสมอ มีความสะอาด น่าพูดคุยด้วย มีความอดทน 
รอบคอบ เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ กระฉับกระเฉงว่องไว ให้บริการอย่างน่าประทับใจไม่เลือกปฏิบัติและรัก
ในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุฟ้าง แซ่หว่อง (2553, บทคัดย่อ) พบว่า มีความต้องการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมส านักงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉราภรณ์ เพ็งสถาน (2546, หน้า 11) พบว่า ส านักหอสมุด
ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการเพ่ิมข้ึน เช่น สรรถภาพการให้บริการ การเข้าถึงบริการ ความ
มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี การส่ือสาร ความน่าเช่ือถือในการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับการใช้ห้องสมุด รวมท้ัง
การถ่ายทอด/การส่ือสาร เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ใ ช้บริการเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ดังท่ีผ่องพรรณ ลวนานนท์ (2545, หน้า 18) ได้กล่าวว่าการส่ือสารในแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันไปตาม
ปรัชญา จุดมุ่งหมาย และลักษณะของอาชีพนั้นๆ การส่ือสารกับผู้ใช้ห้องสมุดหรือผู้ใช้สารสนเทศ เป็นกุญแจส าคัญท่ี
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ให้บริการสารสนเทศทราบถึงความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน สถาบัน ผู้ใช้ ห้องสมุด 
ท าให้ห้องสมุดสามารถด าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้ ดังนั้นผู้ให้บริการสารสนเทศจึงต้องมี
จิตวิทยาในการส่ือสารท่ีดี มีทักษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม ท้ังการพูด การแสดงออก การเขียน การฟัง การอ่าน 
เนื่องจากผู้ให้บริการสารสนเทศต้องมีหน้าท่ีในการตอบค าถาม ช่วยให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และช่วยการค้นคว้า  
(จันทิมา เขียวแก้ว และนฤมล รุจิพร, 2550, หน้า 45) ซ่ึงสอดคล้องกับบรรจง พลไชย (2554, หน้า 70) ท่ีการ
ส่ือสารจะช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีดี เกิดความรู้สึกพึงพอใจ เกิดความเช่ือถือ ศรัทธา ไว้ใจ ซ่ึงน าไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ใ ห้บรรลุเป้าหมาย เกิดความรู้สึกท่ีดีและมุ่งรักษามิตรภาพท่ีดีต่อกันระหว่างผู้
ให้บริการสารสนเทศกับผู้ใช้บริการ  

ii. การพัฒนาผู้ให้บริการสารสนเทศ ได้กิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรม ได้แก่ จัดฝึกอบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรผู้ให้บริการ และจัดท าป้าย
ช่ือบุคลากรท่ีให้บริการเพ่ือความสะดวกในการสอบถามและขอความช่วยเหลือในการสืบค้น จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กลุ่มงานบริการ ท้ังนี้เนื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความส าคัญกับการสืบ ค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ มีการก าหนดภาระงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการให้บริการสารสนเทศ 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับ
การให้บริการ ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการด าเนินการท่ีมุ่งเพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างานท้ังความ รู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะท่ีจ าเป็นให้สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนให้เป็นไปในทางท่ีดี มีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน และน าไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมคนามารา (MacNamara, 
2003, p. 825) พบว่า การให้บริการห้องสมุดมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้ใช้บริการได้แก่ มีผู้ให้ค าแนะน าในเร่ืองการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง มีการพัฒนาบุคลากร
ผู้เก่ียวข้องกับงานห้องสมุดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณยา เฉลย
ปราชญ์ และอรนุช เศวตรัตนเสถียร (2556, หน้า 37) ท่ีพบว่า รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีบรรณารักษ์
จ านวนมากท่ีสุดต้องการคือ การฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุมรรษตรา แสนวา (2542, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า 
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม และงานวิจัย
ของขัตติยา ทองทา (2543, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ระงับภัย (2547, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า 
วิธีการเพ่ิมพูนความรู้ท่ีบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ต้องการคือ 
การฝึกอบรม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Haneefa & Abdul Shukkoor (2010, pp.55-63) ท่ีพบว่า บรรณารักษ์
ส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการฝึกอบรม และงานวิจัยของระวิวรรณ สัมฤทธ์ิ (2556, 
บทคัดย่อ) พบว่า กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่มีการอบรมภายในหน่วยงาน รองลงมาได้แก่ การประชุม/ 
สัมมนาภายในหน่วยงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของอัมรินทร์ แก้วกองทรัพย์ ชุติมา สัจจานันท์ และจันทิมา เขียวแก้ว 
(2558, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชุม/สัมมนา และรูปแบบ หัวข้อ และสถาบันท่ีจัดกิจกรรมมีความส าคัญ
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เช่นกัน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง จึงน่าจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะหรือ
ความช านาญเพ่ือให้ทันกับความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารนิเทศและการส่ือสาร และยังเป็นการช่วยให้
บรรณารักษ์ไ ด้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เ พ่ือให้สามารถก้าวตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา อีกท้ังยังสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สายสุดา ป้ันตระกูล, 2547, หน้า 
63) รวมท้ังกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ได้แนว
ทางการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และผลการประเมินความพึงพอใจในการ
พัฒนาผู้ให้บริการหลังการพัฒนาพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลิกภาพมีความพึงพอใจการแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย และมีความพร้อมในการให้บริการ ด้านความรู้เก่ียวกับการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่า มีทักษะและ
ความสามารถในการสืบค้น และมีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือของฐานข้อมูลอย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใ ช้ห้องสมุดเป็นส่ิงส าคัญ ซ่ึง
องค์ประกอบหลักของการให้บริการมิได้อยู่ท่ีตัวทรัพยากรสารสนเทศหรือความรู้ หากแต่เป็นความเช่ียวชาญของ
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ท้ังงานเทคนิคและการให้บริการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของบริการห้องสมุด ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการตามความคาดหวัง (อัจฉราภรณ์ เพ็งสถาน, 2546, หน้า 11; ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2557, หน้า 80-
82) 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี

ให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่องท้ังด้านบุคลิกภาพ ความรู้ด้านต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

10. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการสืบค้นสารสนเทศของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลท่ีได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบุคลากร
และเจ้าหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 

11. ควรมีการประเมินคุณภาพการให้บริการทุกส่วนงานเพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงานและการ
ให้บริการของบุคลากร 

12. ควรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเพ่ือการพัฒนางานและ การ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

13. ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริการท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
14. ศึกษาความต้องการรูปแบบหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 
15. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการให้บริการ 
16. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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