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การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้ 
การเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

The Development of English Paragraph Writing Ability Using  the Process Writing 
of Matthayomsuksa 3 Students 

 
 วีณา  ทวีนันท์1 

Weena  Taweenan 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียน อนุเฉท
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 2) ศึกษาเจตคติต่อการสอน
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 44 ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ
กลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อ
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ           
3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ 
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย
ตามล าดับดังนี้ 37.14 คิดเป็นร้อยละ 37.14 และ 78.43 คิดเป็นร้อยละ 78.43 นักเรียน มีคะแนนหลังเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าคะแนนความสามารถด้านการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 2. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ: การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ, การเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare students’ English paragraph 
writing ability before and after using the process writing and to study attitude towards teaching 
English paragraph writing using the process writing of Matthayomsuksa 3 students. 
 The sample consisted of 44 students studying in Matthayom 3/1 at Banmakkhaeng 
School, Muang District, Udon Thani Province. They were selected using cluster random 
sampling. The research was a one group pretest-posttest design. Research instruments included 
12 lesson plans, an English paragraph writing ability test and an attitude questionnaire. The 
experiment lasted twelve weeks, 3 hours a week, or 36 hours for all. The mean, percentage, 
standard deviation and t-test for Dependent Samples were used for data analysis. 
 The findings of the research were as follows: 

1. The students’ pretest and posttest mean scores of English paragraph writing ability 
were 37.14 or 37.14 percent and 78.43 or 78.43 percent respectively. The students’ English 
paragraph writing ability after the experiment was not less than 70 percentages, and it was 
higher than that of the pretest.  

2. The students’ attitude towards teaching English paragraph writing using the process 
writing was 4.63 or at a very good level. 

 
Keywords: Paragraph Writing, Process Writing  
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บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจระหว่าง

กันของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2558 ที่
ผ่านมา ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองที่ทุกคนในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารกับสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก็มุ่งเน้นที่การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งก็คือ
การสร้างและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านในตัวผู้เรียนเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ในบรรดาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะนั้นทักษะการเขียนเป็นทักษะที่มีความยากมากกว่าทักษะอ่ืน 
ดังที่รัตนา มหากุศล (2540: 163) ได้กล่าวว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุด เพราะว่าทักษะการเขียนเป็น
กระบวนการเกี่ยวกับความคิด เป็นการรวบรวมความคิดโดยจัดล าดับก่อนหลัง แล้วเรียบเรียงความคิดทั้งหมด
รวมทั้งเลือกสรรถ้อยค า เพ่ือจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อความที่สามารถสื่อความหมายได้
ตรงตามความต้องการ อีกท้ังนูนัน (Nunan, 1999: 271) ที่กล่าวว่าการเขียนเป็นทักษะที่น่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่
จะท าในเรื่องของภาษา และเพราะความยากของทักษะการเขียนแม้แต่การเขียนอนุเฉทซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วย
พ้ืนฐานในการเขียนภาษาอังกฤษก็ยังมีปัญหาด้านไวยากรณ์และปัญหาด้านการไม่รู้วิธีการในการเขียน ดังนั้นการ
เขียน อนุเฉทจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนส าหรับผู้เรียนที่ผู้สอนต้องด าเนินการแก้ไข 
    จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบข้อผิดพลาดจากงานเขียนระดับ
ประโยคและระดับย่อหน้าของนักเรียน ได้แก่ นักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ใช้ค าไม่เหมาะสมไม่ถูกประเภท 
เรียงค าในประโยคไม่ถูกต้อง การสื่อความหมายในประโยคไม่ชัดเจน เนื้อหาวกวนและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันกับหัวขอ้ที่เขียน รูปแบบในการเขียนไม่เป็นระบบ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้องและผู้เขียนไม่สามารถ
เชื่อมโยงความคิดให้ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถูกต้อง และจากการที่ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลการประเมินตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ
ทักษะการเขียน จ านวน 3 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ต 1.3.1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่มีอยู่ในความสนใจของสังคม , ต 1.3.2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/
แก่นสาระหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม  และ ต 1.3.3 พูด/
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม จากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2557: 5) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 ปี
ย้อนหลัง พบว่าคะแนนเก็บของนักเรียนที่ได้จากการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดด้านการเขียนทั้ง 3 ตัวชี้วัดอยู่
ในระดับต่ ากว่าทักษะอ่ืน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียน และพบว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing) เป็นวิธีหนึ่งที่
สามารถน ามาพัฒนากระบวนการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่โซโคลิค (Sokolik, 2003: 96) ได้กล่าวถึง    
การเขียนแบบเน้นกระบวนการว่าเป็นการเรียนรู้ล าดับขั้นของการเขียน เพ่ือน าไปสู่ผลงานการเขียน โดยเริ่มจาก
การร่างงานเขียน การเขียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การอ่านทบทวนและการแก้ไขเป็นวงจรที่เป็นระบบ และเฮดจ์ 
(Hedge, 2005: 51) กล่าวว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นวิธีการสอนเขียนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งให้นักเรียน
สนใจในกระบวนการสร้างงานเขียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  อันเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดแนวคิดใหม่ๆ              
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ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของแลงแกน (Langan, 2013; 5) ที่กล่าวว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการ คือหลัก
ปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานที่ประกอบ ด้วยชุดของหลักการและเทคนิคที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้  
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ากระบวนการเขียนของ แลงแกน (Langan, 
2013; 17-33) มาพัฒนาความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการเขียนของแลงแกนใช้เทคนิคที่
หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนมีข้อมูลและแนวคิดที่จะเขียน  ในขั้นที่หนึ่งคือขั้นก่อนเขียนและใช้ขั้นเขียนร่างครั้งที่ 1 
ขั้นปรับปรุงงานเขียน และขั้นแก้ไขและอ่านพิสูจน์งานเขียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการขัดเกลาข้อมูลและแนวคิด
เหล่านั้นให้อยู่ในรูปของอนุเฉทที่ถูกต้อง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
   2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
   ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยใช้การเขียนแบบ
เน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าวิจัยตามล าดับ ดังนี้  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 5 สาระ และ 8 มาตรฐาน หลักสูตรฉบับนี้จะเน้นทักษะ
การเขียนในมาตรฐานที่ 1.2 (มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ) และมาตรฐานที่ 1.3 (น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและเขียน) และกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายถึง 12 วิธี
เพ่ือให้ผู้สอนเลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ได้ ข้อมูลที่สะท้อนความรู้
ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

2. การสอนภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารตามล าดับดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา
ที่สองที่มีอิทธิพลต่อการสอนภาษาและเป็นสมมติฐานในการสร้างความสามารถเพ่ือการเรียนรู้ภาษาที่สอง คือ
แนวคิดของ คราเชน (Krashen, 2001: 1-11) ซึ่งประกอบด้วย 5 สมมติฐานได้แก่ สมมติฐานเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างการรับภาษาและการเรียนภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis) สมมติฐานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order Hypothesis) สมมติฐานเกี่ยวกับการใช้ความรู้
กฎเกณฑ์ทางภาษามาแก้ปัญหาการใช้ภาษาผิด (The Monitor Hypothesis) สมมติฐานเกี่ยวกับตัวปูอน (The 
Input Hypothesis) และสมมติฐานเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของนักเรียน (The Affective Filter 
Hypothesis) 2)  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดของนักวิชาการได้แก่ ซาวิ
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ยอน (Savignon, 1983: 23-24)  สุมิตรา อังวัฒนกุล, (2540: 29) และพรสวรรค์ สีปูอ (2550: 24) ได้กล่าวไว้พอ
สรุปได้ว่า การเรียนการสอนภาษาภาษาต่างประเทศคือการที่จะท าอย่างไรให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นเปูาหมายของการสอน ภาษาต่างประเทศแต่ละ
ภาษามีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ครูผู้สอนควรค านึง ถึงความแตกต่างของภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ 
จัดเตรียมสื่อที่เหมาะสมกับระดับชั้น วางแผนการสอนให้เป็นล าดับขั้นตอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย 
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้มากที่สุดเพราะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ไม่ใช่การเรียนภาษาแต่เป็นการเรียน การใช้ภาษา 3) การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดของ
ลิตเติลวูด (Littlewood, 1996: 2-3) และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 39) พอสรุปได้ว่าในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเทคนิคการสอน วิธีสอน และแนวคิดทฤษฎีซึ่ง
เป็นที่มาของวิธีสอนต่างๆ แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ครูผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจและเลือกน าไปใช้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน เพราะธรรมชาติและข้อจ ากัดในการเรียนรู้ของภาษาต่างประเทศไม่เหมือนกับความรู้ใน
ภาษาแม่ และ 4) การวัดและประเมินผลภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดของฟินอคเชียโร และซาโก (Finocchiaro 
& Sako, 1983: 12-14) ฮิวส์ (Hughes, 2003: 9-14) บราวน์ (Brown, 2004: 3) พอสรุปได้ว่าการวัดและ
ประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศนั้นเป็นกระบวนการที่ครูผู้สอนต้องด าเนินการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุง 
และประเมินผลความสามารถทางภาษาของผู้เรียน และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการสอนของครูด้วย ทักษะ
ทางภาษาแต่ละทักษะนั้นมีความแตกต่างกันฉะนั้นครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการ
วัดและประเมินผลทักษะภาษาเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการวัดในแต่ละครั้ง 

3. การเขียน ผู้วิจัยได้น าเสนอเกี่ยวกับความหมายของการเขียน ความส าคัญของการเขียน ความสามารถ
ด้านการเขียน องค์ประกอบของการเขียน กระบวนการเขียน และกิจกรรมการเขียน 

4. การเขียนอนุเฉท กลุ่มของประโยคในรูปของย่อหน้า ซึ่งอยู่ระหว่าง 100 – 200 ค า หรือ 8 – 15 
ประโยค ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประโยคใจความส าคัญ ประโยคใจความย่อยหลายประโยค และประโยคสรุป 
แล้วเชื่อมต่อทุกประโยคเข้าด้วยกันเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ทางความคิดที่เป็นหนึ่งเดียว 

5. การเขียนแบบเน้นกระบวนการ การเขียนแบบเน้นกระบวนการ หมายถึงกิจกรรม การเขียนที่ฝึกให้
นักเรียนได้รู้และเข้าใจวิธีการเขียนที่ดีและถูกต้องอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการค้นหาข้อมูล แล้วเรียบเรียงเป็น
ความคิด โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นจากการวางแผนการเขียน การตรวจทานแก้ไข และการทบทวนสิ่งที่เขียน              
ทุกกระบวนการจะผสมกลมกลืนโดยล าดับอย่างเป็นธรรมชาติ ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการในการเขียน 
และพัฒนาความคิดขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ได้งานเขียนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือก
การเขียนแบบเน้นกระบวนการของแลงแกน (Langan, 2013: 17-31) มาใช้ในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากข้ันตอนในการเขียนมีกระบวนการที่ชัดเจน ง่ายในการฝึกปฏิบัติ มีการใช้เทคนิคหลากหลายเพ่ือลดความ
กังวลในการฝึกทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่ยากทักษะหนึ่ง ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี 

6. การวัดและประเมินผลการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ หมายถึงการใช้งานเขียนอนุเฉท เป็นเครื่องมือ
ทดสอบความสามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เขียน ดังนั้นการประเมินความสามารถจึงเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการตรวจให้คะแนนและประเมินผลงานเขียนอนุเฉทของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินคื่อวิธีการ
ตรวจให้คะแนน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินอนุเฉทของบอร์ดแมน (Boardman, 2008: 131) 
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ในการประเมินความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เพราะเป็นเกณฑ์ในการประเมินการเขียนอนุเฉท
โดยเฉพาะ 

7. เจตคต ิหมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถเป็นไปได้ ทั้งทางบวกและ
ทางลบ และเปลี่ยนแปลงได้เมื่อกาลเวลาและสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1977: 171) 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
8.1 งานวิจัยในประเทศ ประกอบด้วยงานวิจัยของ 1) ชุดาภรณ์ แท่นอ่อน (2553) 2) กนกพร บุญ

อาจ (2553) 3) ธรรมธัช บาศรี (2556) 4) เขมานันท์ รัตนานิคม (2556) 5) ธุลีกาญจน์ ฟองอ่อน (2556) และ              
6) ศลิษา คนขยัน (2556) ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนโดยใช้การเขียนแบบ
เน้นกระบวนการ สามารถพัฒนาความสามารถทางด้านการเขียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
นักเรียนยังมีเจตคติต่อการสอนเขียน แบบเน้นกระบวนการอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงระดับดีมาก  

8.2 งานวิจัยต่างประเทศ ประกอบด้วยงานวิจัยของ 1) แกรทซ์ (Gratz, 2005: 84) 2) เมสัน 
(Mason, 2006: 83) 3) แกมเบิล (Gamble, 2007: 41) 4) บริลลิงเงอร์ (Brillinger, 2009: 36) และ 5) จรูญธวัช
ชัย (Jarunthawatchai, 2010: 143-144) ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
โดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดีทั้ง
ห้องเรียนที่มีภาษาและวัฒนธรรมเดียวกันและห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม นักเรียนมี
ความกระตือรือร้น มีความพยายามในการแก้ไขงานเขียน ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพ่ือนและ
ครู กล่าวคือ นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถด้านการเขียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนปกติและการสอนแบบเน้นภาระงาน นอกจากนี้การเขียนแบบเน้นกระบวนการยัง
ได้รับการยอมรับจากองค์กรการศึกษาในระดับสากลอีกด้วย 

9. ขั้นตอนการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าการสอนโดยใช้กระบวนการเขียนของแลงแกน (Langan, 2013: 17-31) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นก่อนเขียน (Prewriting) ขั้นเขียนร่าง ครั้งที่ 1 (Writing the First Draft) ขั้นปรับปรุงงานเขียน (Revising) 
และขั้นแก้ไขและอ่านพิสูจน์งานเขียน (Editing and Proofreading) มาใช้ในการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยได้แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้
การเขียนแบบเน้นกระบวนการของแลงแกน และขั้นตอนการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการของ
ผู้วิจัยที่ประยุกต์มาจากกระบวนการของแลงแกน ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2559 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

1. ขั้นก่อนการเขียน 
(Prewriting)  

 

1. ขั้นก่อนเขียน (Prewriting) ครูให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
   1.1 ครูแจกใบความรู้ที่ 1 การเขียนอนุเฉทประเภทพรรณนา ในแผนการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนอนุเฉทประเภทอธิบาย 
ในแผนการเรียนรู้ ที่ 4 การเขียนอนุเฉทประเภทเล่าเร่ือง ในแผนการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนอนุเฉทประเภทอ้างเหตุผล ใน
แผนการเรียนรู้ที่ 10 แล้วอธบิายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอนุเฉทประเภทนั้นๆ พร้อมยกตัวอยา่งประกอบ 
   1.2 ครูแจกใบงานที่ 1 การเขียน Prewriting โดยให้นกัเรียนปฏบิัติตามล าดบัต่อไปนี้ 
        1.2.1 เทคนิคการเขียนแบบอิสระ ครูให้นักเรียนเขียนอนุเฉทแบบอิสระในเวลา 10 นาทีตามหัวข้อที่ครูก าหนดโดย
ไม่หยุดพัก และไม่ต้องส่งงานให้ครูตรวจ  
        1.2.2 เทคนิคค าถาม ให้นักเรียนตอบค าถามว่า ท าไม เมื่อไหร่ ที่ไหน ใคร อย่างไร และอะไรบ้าง เกี่ยวกบัหัวข้อ
โดยใช้ข้อมูลจากการเขียนแบบอิสระ 
        1.2.3 เทคนิคจดรายละเอียดหรือระดมพลังสมอง ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลดิบโดยการจดรายละเอียดของ
แนวคิดและข้อปลีกยอ่ยทั้งหมดโดยใช้ขอ้มูลจากเทคนิคค าถาม 
        1.2.4 การท าแผนผังความคิด ครูให้นักเรียนท าของแผนผังความคิดเพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดต่างๆ และรายละเอียด
ที่สัมพันธ์กับอีกรายละเอียดหนึ่งโดยใชข้้อมูลจากเทคนิคจดรายละเอียด        
        1.2.5 การเตรียมโครงร่างอย่างคร่าวๆ ครูให้นักเรียนวางแผนการเขียนอนุเฉทโดยเขียนหมายเลข 1, 2 และ 3 
ก ากับหน้ารายละเอียดเพือ่จัดข้อมูลเป็นกลุ่มประโยคใจความส าคัญ ประเด็นสนับสนุน และรายละเอียดที่ชัดเจนต่างๆ
ของเร่ืองที่เขียน  
 

2. ขั้นการเขียนร่างครั้ง
ที่ 1 (Writing the First 
Draft)  

 

2. ขั้นการเขียนรา่งครั้งที่ 1 (Writing the First Draft) ปฏิบัติตามล าดับตอ่ไปนี้ 
    2.1  ครูแจกใบความรู้ที่ 2 การเรียบเรียงอนุเฉทและการใช้ค าเช่ือม แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ 
    2.2  ครูแจกใบงานที่ 2 การเขียนร่างครั้งที่ 1 ให้นักเรียนเขียนอนุเฉทตามขั้นตอน ดังนี้ 
         2.2.1 ให้นักเรียนเขียนอนุเฉททีป่ระกอบดว้ยประโยคใจความส าคัญ กลุม่ประโยคสนับสนุนและประโยคสรุป โดย
ใช้ข้อมูลจากโครงร่างเป็นแนวทาง นักเรียนสามารถเพิ่มเติมและตัดแนวคิดที่ได้มาจากขั้นก่อนเขียนถ้าข้อมูลไม่มี
ความสัมพันธก์ัน 
         2.2.2 เมื่อนักเรียนเขียนร่างครั้งที่ 1 เสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเขยีนอนุเฉทใหม่ด้วยลายมือที่อา่นง่ายและชัดเจน 
หรือพิมพ ์

3. ขั้นปรับปรุงงาน
เขียน (Revising) 

3. ขั้นปรับปรุงงานเขียน (Revising) ปฏบิัติตามล าดับ ต่อไปนี ้
    3.1 ครูแจกใบความรู้ที่ 3 แบบตรวจสอบรายการการปรับปรุงงานเขียน ให้นกัเรียนศึกษาโดยครูอธิบายเกีย่วกับรายการ
ตรวจสอบการปรับปรุงงานเขียนให้นักเรียนเข้าใจ 
    3.2 ครูให้นักเรียนตรวจสอบการปรับปรุงงานเขียนตามแบบตรวจสอบ แล้วปรับปรุงเนื้อหาและประโยคของอนุเฉทโดย
การเพิ่ม ตัดและเปลีย่นค า ขอ้ความ หรอืแนวคิด ลงในใบงานที่ 3 ด้วยปากกาสแีดงไว้ด้านบนของแถว เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขงานเขียนในขั้นตอ่ไป 
 

4. ขั้นแก้ไขและอ่านพิสจูน์งานเขียน (Editing and Proofreading) ปฏิบัติตามล าดับต่อไปนี้ 
   4.1 ครูแจกใบงานที่ 4 การแก้ไขและอ่านพิสูจน์งานเขยีน แลว้อธบิายให้นักเรียนเข้าใจ  
   4.2 ให้นักเรียนตรวจสอบอนุเฉทของตนเองอย่างละเอียดในเร่ืองการสะกดค า ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอนและ
ข้อผิดพลาดอื่นๆโดยใช้พจนานุกรมและหนังสือคู่มือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ       
   4.3 เมื่อนักเรียนแก้ไขอนุเฉทเสร็จเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้นกัเรียนอ่านพิสูจน์งานเขียนด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อน 
   4.4 ให้นักเรียนเขียนอนุเฉทดว้ยลายมอืที่อ่านง่ายหรือพิมพ์ลงในใบงานที่ 4 เพื่อส่งคร ูน าเสนอ และติดผลงานที่บอร์ด 
ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการสอนเขยีนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการตามแนวคิดของแลงแกน 
(Langan, 2013: 17-31) ดังแสดงในภาพที่ 1 

4. ขั้นแก้ไขและอา่น
พิสูจน์ (Editing and 
Proofreading) 



NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2559 

8 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่ก าลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 
ห้องเรียน จ านวนทั้งสิ้น 371 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ซึ่งก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

จ านวน 12 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง  
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้น

กระบวนการ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียน ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ  
2.3 แบบวัดเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ   

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นข้อความเชิงบวกและเชิงลบ  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

โดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง  และเก็บ
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้
การเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 12 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง 

3.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างหลังจากด าเนินการทดลองครบตามเวลาที่
ก าหนด โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียน 

3.4 วัดเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ จ านวน 
20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 12 แผนการจัดการเรียนรู้แล้ว 

3.5 น าผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และแปลค่าคะแนนแบบวัดเจตคติมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติเพ่ือใช้ในการสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples)  
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้น

กระบวนการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาแปลค่าตามเกณฑ์การแปลผลการวัดเจตคติ 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ และศึกษาเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.  นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ย 37.14 คิดเป็นร้อย
ละ 37.14 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 78.43 คิดเป็นร้อยละ 78.43 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า คะแนนความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียน 
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ 

 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์พบว่า คะแนนความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 44 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 37.14 คิดเป็นร้อยละ 
37.14 ค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 78.43 คิดเป็นร้อยละ 78.43 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
พบว่าคะแนนความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

การทดสอบ  ̅ S.D. ร้อยละ t 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

37.14 
78.43 

6.74 
5.11 

37.14 74.77** 
78.43  
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  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้น
กระบวนการค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 
การวัด N  ̅ S.D. ระดับเจตคติ 
เจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้น
กระบวนการ 

44      4.63                       0.42 ดีมาก 
 

 

จากตารางที่ 8 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้น
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ยของเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ
เท่ากับ 4.63 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียน
แบบเน้นกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้แยกการอภิปรายผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับดังนี้ 
 1. จากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียน  แบบเน้น
กระบวนการก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการทดลองในครั้งนี้พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ย 37.14 คิดเป็นร้อยละ 37.14 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 78.43 คิดเป็นร้อย
ละ 78.43 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า คะแนน
ความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อที ่1 และข้อที่ 2 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
 ประการแรก การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการใน ครั้งนี้ สามารถพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ กล่าวคือก่อนการทดลอง พบว่าความรู้
พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ทั้งนี้ เนื่องมาจากนักเรียนไม่มีพ้ืนฐาน ด้านการเขียนอนุเฉท ไม่มี
กระบวนการในการคิดที่เป็นล าดับขั้นตอนในการเขียน อนุเฉทจากง่ายไปหายาก ไม่มีการใช้เทคนิคในขั้นก่อนที่จะ
เขียน ไม่รู้จักการร่างงานเขียน การแก้ไขปรับปรุงงานเขียนก่อนที่จะเขียนไม่รู้จักเทคนิคในการอ่านพิสูจน์งานเขียน  
ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาเขียนในการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านงานเขียนอนุเฉทที่
ถูกต้องไปสู่ผู้อ่านได้ แต่หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้น
กระบวนการซึ่งไม่ได้ฝึกฝนหรือเรียนรู้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งแต่ฝึกฝนซ้ าหลายๆรอบ แล้วน าปัญหาและข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากการเรียนรู้จากครั้งก่อน ไปปรับปรุงใช้ในการเรียนรู้ครั้ งต่อๆ ไป จนนักเรียนสามารถจดจ าเทคนิคและ
กระบวนการในการฝึกได้ จากที่ไม่มีรูปแบบหรือเปูาหมายในการเขียน นักเรียนก็สามารถเขียนอนุเฉทได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบ เนื้อหามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน สื่อความ -หมายได้ไม่วกวน ประโยคมีความสละสลวยขึ้น          



NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2559 

11 

 

การสะกดค าและล าดับค ามีความถูกต้องเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนปัญหาด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ
ไวยากรณ์ก็ลดลงอีกด้วย นั่นเป็นเพราะว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้
และเข้าใจได้ ยิ่งฝึกฝนมากเท่าใด ยิ่งมีความช านาญเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่ าวของแลงแกน 
(Langan, 2013: 11) ที่กล่าวว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็นทักษะที่เรียนรู้ได้โดยการฝึกฝนตามขั้นตอน
ของกระบวนการในการเขียน แลงแกน (Langan, 2013: 5) ยังกล่าวอีกว่าเพราะกระบวนการดังกล่าว คือ
กระบวนการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน (Nuts-and-Bolts Process) ที่ใครๆ ก็รู้ว่าประกอบไปด้วยหลักการและเทคนิค
ต่างๆ ที่สามารถศึกษาและเข้าใจได้  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ การใช้กระบวนการเขียน แบบเน้นกระบวนการตาม
กระบวนการของแลงแกน (Langan, 2013: 17-31) ที่ประกอบไปด้วยหลักการและเทคนิคต่างๆ อันเป็น
กระบวนการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน แล้วฝึกเขียนตามกระบวนการดังกล่าวหลายๆ ครั้งจนนักเรียนเกิดความช านาญ 
และสามารถเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   

ประการที่สอง การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการมีขั้นตอนในการเขียนที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมในที่นี้หมายถึง ไม่มีล าดับขั้นตอนน้อย จนท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียบ
เรียงความคิดออกมาเป็นอนุเฉทที่สละสลวยและสื่อความหมายได้ และไม่มีล าดับขั้นตอนมากเกินไปจนท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในขั้นตอนที่หลากหลาย และซับซ้อนกว่าจะได้อนุเฉทแต่ละเรื่อง กล่าวคือ ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกการเขียนแบบเน้นกระบวนการของแลงแกน (Langan, 2013: 17-31) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการ
เขียน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนเขียน ขั้นเขียนร่างครั้งที่ 1 ขั้นปรับปรุงงานเขียนและ ขั้นแก้ไขและอ่านพิสูจน์งาน
เขียน ซึ่งขั้นก่อนเขียนนั้นเป็นการเตรียมข้อมูลเพ่ือเริ่มต้นงานเขียนโดยใช้เทคนิค 5 วิธี คือ การเขียนแบบอิสระ 
การตั้งค าถาม การจดรายละเอียด การจัดกลุ่ม และการเตรียมโครงร่างอย่างคร่าวๆ  ในขั้นนี้ เมื่อนักเรียนเริ่มฝึก
เขียนในเก้าชั่วโมงแรกหรือสามแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถจดจ าเทคนิคเหล่านี้ได้ เมื่อเริ่มเรียนชั่วโมงที่
สิบหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่สี่เป็นต้นไป นักเรียนสามารถสลับล าดับการใช้เทคนิคทั้งห้าเทคนิคได้ และเมื่อเรียน
ชั่วโมงที่สิบสาม หรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ห้า นักเรียนสามารถใช้เทคนิคที่สอง ที่สาม หรือที่สี่ ก็ได้ข้อมูลและ
แนวคิดเพียงพอที่จะน าไปใช้ในขั้นเขียนร่างครั้งที่ 1 ได้แล้ว ซึ่งในขั้นเขียนร่างครั้งที่ 1 นี้นักเรียนสามารถเขียน
ประโยคใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน และประโยคสรุปได้อย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดปลีกย่อย โดยไม่ต้อง
กังวลกับปัญหาด้านไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดค า และการเลือกใช้ค าหรือเลือกใช้ประโยคได้ดี 
เมื่อเริ่มเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สี่ และนักเรียนสามารถเขียนได้เร็วขึ้นและถูกต้องเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเรียน
แผนการเรียนรู้ต่อๆ ส าหรับขั้นที่สามคือ ขั้นปรับปรุงงานเขียน เป็นขั้นที่นักเรียนต้องใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ 
เพ่ือให้งานเขียนมีความถูกต้องทั้งเนื้อหาและประโยค ซึ่งปัญหาที่พบมากคือการเชื่อมโยงปรากฏให้เห็นน้อยมาก 
ค าท่ีนักเรียนน ามาใช้ในการเชื่อมโยง ก็อยู่ในวงแคบๆ จนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้แผนการการจัดการเรียนรู้สุดท้าย 
ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ เพียงแต่ลดปริมาณลงบ้าง และในขั้นสุดท้ายคือ ขั้นแก้ไขและอ่านพิสูจน์งานเขียน เป็นขั้นตอนที่
มีความส าคัญอย่างมากในกระบวนการเขียน เพราะเป็นการแก้ไขในเรื่องไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การใช้
ภาษาและการสะกดค า เพ่ือให้งานมีความเป็นหนึ่งเดียว สละสลวย ในขั้นนี้นักเรียนต้องใช้เวลาในการแก้ไขและ
อ่านพิสูจน์สลับกับการปรับปรุงงานเขียน หมุนเวียนเปลี่ยนกันได้เท่าที่นักเรียนต้องการจนกว่าจะได้อนุเฉทที่
สมบูรณ์ที่สุด ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่หกเป็นต้นไป นักเรียนสามารถเขียนอนุเฉทได้ถูกต้องตามขั้นตอน และ
ขั้นตอนที่สามและขั้นตอนที่สี่เป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช้เวลาในการฝึกมากที่สุด นักเรียนส่วนหนึ่งเมื่อถึงก าหนดส่ง
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งาน ไม่สามารถส่งได้เพราะยังต้องการปรับปรุงและแก้ไขแนวคิด ค าศัพท์หรือประโยค ในขณะเดียวกันนักเรียนบาง
คนก็สามารถเขียนอนุเฉทที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพได้ ในเวลาที่ก าหนด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าขั้นตอนทั้งสี่
ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น เป็นขั้นตอนที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความสามารถด้านการ
เขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ 
 2. การศึกษาเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของ
นักเรียน จากการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการเขียนอนุเฉทในแต่ละขั้นตอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในชั้นเรียน และสร้างบรรยากาศอัน
ดีระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย ท าให้นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการในการคิดและการเขียนดีขึ้นอย่างเป็น
ล าดับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้การเขียนอนุเฉทเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ชอบและแสนจะน่าเบื่อ เพราะนักเรียนไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นอย่างไร ไม่มีความมั่นใจในการเขียน มีแต่ความวิตกกังวล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ    
การเรียนรู้ของนักเรียน แต่พอนักเรียนได้เรียนรู้การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ
บวกกับบรรยากาศอันดีระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนและครูผู้สอนแล้วความรู้สึกไม่ชอบและความวิตกกังวล ค่อยลด
น้อยลงไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้ามความรู้สึกชอบและความม่ันใจกลับเข้ามาแทนที่ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเขียน
อนุเฉทได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซอมเมอร์ (Sommers, 1980: 12) ที่ได้
กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน จะท าให้
ผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการในการเขียน และพัฒนาความคิดขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กนกพร บุญอาจ (2553: 105) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยการเขียนแบบ
เน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนแบบเน้น
กระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุดและเขมานันท์ รัตนานิคม (2556: 71) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการ และพบว่าเจตคติต่อการสอนเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง การประดิษฐ์ท่าร า  

ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
THE DEVELOPMENT OF TEACHING TECHNIQUE BY INTEGRATING SIMPSON’S 

INSTRUCTION MODEL AND COOPERATIVE LEARNING (STAD) MODEL FOR  
THE INVENTION OF DANCE CONSISTS TWELVE VALUES ANNOUNCED SONG  

FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS 
 

จุฑารัตน์  ดวงเทียน1 
Juturat Duongtain  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับ 
กลุ่มควบคุม 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการร าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์ท่า
ร า ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
3 จ านวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติ ของซิมพ์ซัน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการร า  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง
ค่านิยม 12 ประการ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ทักษะปฏิบัติการร าของกลุ่ม
ทดลอง จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
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ABSTRACT 
 The research aimed to 1) compare the students’ achievement for the invention of 
dance consisting of Twelve Values Announced Song between the experimental group and the 
control group, 2) compare practical skills in classical Thai dance for the invention of dance 
consisting of Twelve Values Announced Song between the experimental group and the control 
group. 
 The sample group in this study was 96 Mathayomsuksa 3 students at Thanyarat School 
in the second semester of the academic year 2015.  The tools used in this research were 1) 
learning management plans, 2) achievement tests, and 3) evaluation forms of classical Thai 
dance skills. 
 The findings revealed that: 1) the learning achievement of the experimental group after 
learning by integrating Simpson’s Instruction Model and Cooperative Learning (STAD) was higher 
than the control group at .05 level of significance, and 2) the practical skills in classical Thai 
dance for the invention of dance consisting of Twelve Values Announced Song of the 
experimental group was higher than the control group at .05 level of significance. 
 
Keywords: Integrating Simpson’s Instruction Model, Cooperative Learning (STAD) Model 
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บทน า 
สภาวะการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของสังคม ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิทยาการประกอบกับ

กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและไร้ซึ่งข้อจ ากัด ส่งผลกระทบแก่ประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก และประเทศไทยยังได้รับวัฒนธรรมและค่านิยม ที่แปลกใหม่จากต่างประเทศเข้ามาด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งกาย การสื่อสาร หรือการพูดจา (เรณู โกศินานนท์, 2535, น.1) แต่มีวัฒนธรรมที่ประเทศไทย
ยังคงรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ และเป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์
ความเป็นไทยได้อย่างดียิ่ง นั่นคือ นาฏศิลป์ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์อันอ่อนช้อยงดงามนี้เป็นสิ่งที่
บรรพบุรุษไทยได้รักษาและสืบทอดมาแต่โบราณเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแห่งความเจริญของชาติ นาฏศิลป์ไทย
เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ได้แก่ การ
แสดงโขนละคร ระบ า ร า ฟูอน การบรรเลงดนตรี วรรณกรรม เป็นต้น ฉะนั้นการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป์
ไม่ใช่เปูาหมายเพียงเพ่ือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพเท่านั้น แต่ต้องมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ไทยได้อย่างมีคุณภาพ แต่จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ของนักเรียนที่ผ่านมานั้น ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทย มีจุดมุ่งหมายในการสอนเพียงให้ผู้เรียนเป็นฝุายรับ
ความรู้ และรับท่าทางการร่ายร าจากครูแต่เพียงฝุายเดียว โดยไม่มีการพัฒนาวิธีการสอนที่แปลกใหม่ขึ้นมาใช้สอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องและสวยงาม และมีความคิดสร้างสรรค์ท่าร าที่แปลกใหม่ ใน
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนธัญรัตน์ ทางโรงเรียนมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของคะแนนสอบที่
ผ่านเกณฑ์คือ 50 % ของคะแนนสอบ และควรมีคะแนนค่าเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ไม่ต่ า
กว่าระดับดี อีกทั้งยังก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ควรเกิน  
3% ของนักเรียนทั้งหมด จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชานาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2558 
ภาคเรียนที่ 1 พบว่าจากนักเรียนจ านวน 364 คน สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด จ านวน 34คน 
ค านวณเป็นเปอร์เซ็นได้ 9.34 % และในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ของโรงเรียนธัญรัตน์ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าที่สุดคือ การประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบการแสดง ตรงกับมาตรฐาน ศ 3.1 
ตัวชี้วัดที่ 4 คือมีทักษะในการแปลความและสื่อสารผ่านการแสดง ซึ่งการประดิษฐ์ท่าร าจะต้องสร้างสรรค์ท่าร าให้มี
ความเหมาะสมและสัมพันธ์กับบทเพลงเพ่ือให้การแสดงมีความงดงามและน่าชม จากการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านมา พบว่า นักเรียนไม่สนใจในการเรียนเท่าที่ควร ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติท่าร าไม่ได้ ท าให้นักเรียนขาดความ
สนุกสนานในการเรียนและ เมื่อครูให้นักเรียนจับกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรม จะมีผู้น าในการคิดท่าร า 1-2 คนในแต่ละ
กลุ่ม ส่วนสมาชิกในกลุ่มที่เหลือรอปฏิบัติตาม ซึ่งท าให้สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทไม่เท่าเทียมกัน ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันในการเรียนรู้  นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนชายจะจับกลุ่มกับเพ่ือนนักเรียนชายด้วยกัน นักเรียนหญิงก็เช่นกัน 
ซึ่งโดยปกติแล้วนักเรียนชายส่วนใหญ่มักไม่ชอบอะไรที่อ่อนช้อย กรีดกราย แต่จะชอบอะไรที่สนุกสนาน  ส่งผลให้
นักเรียนไม่สนใจในเนื้อหาเท่าที่ควร และเท่าที่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความ
กระตือรือร้นและสนใจในการฝึกซ้อมท่าร าที่แตกต่างกัน   

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์นั้น มีความจ าเป็นที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้
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แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการเรียนที่มีการจัดกลุ่มการท างาน อย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน สมาชิกทุก
คนในทีมจะท ากิจกรรมร่วมกันในการเรียนรู้และจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของสมาชิก
ในทีม และลงมือปฏิบัติจนเกิดความคล่องแคล่ว ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ และเกิดการคิดริเริ่ม โดยผ่านการ
จัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1) จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มและการเสนอเนื้อหา ขั้นที่ 2) ขั้นการสนองตอบ
ภายใต้การควบคุม ขั้นที่ 3) ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง ขั้นที่ 4) ขั้นการ
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ และการคิดริเริ่ม ขั้นที่ 5) การทดสอบ ขั้นที่ 6) คะแนนการพัฒนาการของผู้เรียน และการ
รับรองผลงานกลุ่ม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้ก้าวทันกับยุคสมัย 
ค่านิยม 12 ประการ เป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับคนไทย โดยเป็นการน า
ค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมาช้านาน รวมทั้งพระราชด าริสอนใจที่ส าคัญมารวบรวมและเรียบเรียงให้จ าง่าย 
เพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ดังนั้นเพลงค่านิยม 12 ประการ เป็นเพลงที่
นักเรียนสามารถเข้าใจในความหมายของเนื้อเพลงได้ง่าย เข้ากับยุคสมัย และยังเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของค่านิยมที่ดีอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการ
เรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม   

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการร า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเรียนรู้ เรื่อง การ
ประดิษฐ์ท่าร า ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม   

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ซึ่งจะน าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 
นาฏศิลป์ 

2. การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ 
3. การวัดและประเมินผลในการเรียนนาฏศิลป์ 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  (Instructional Model 
Based on Simpson’s Processes for psycho-Motor Skill Development) 

5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการสอน Student Teams-Achievement Division 
(STAD) 

6. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
7. ทักษะปฏิบัติ 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research)โดยใช้รูปแบบแผนการทดลองการ

ทดสอบหลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (Posttest – Only Control Group Design) (Cambell and 
Stanley,1969) ดังภาพที่ 3.1    

 

 

 
เมื่อ X เป็นตัวแปรสาเหตุที่จัดกระท า(Treatment) 
        เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลอง 
       เป็นผลการทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุม 
     R     เป็นการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ไปใช้โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เตรียมตัวผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนทั้งหมด 320 คนแล้วแบ่งกลุ่มออกเป็นสอง
กลุ่ม กลุ่มละ 48 คน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความสามารถที่มีความเท่าเทียมกัน ( Comparable ) จากนั้นสุ่ม
กลุ่มนักเรียนจากนักเรียนสองกลุ่มดังกล่าว เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และเตรียมตัวผู้สอน แจ้ง
ให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดผลประเมินผล 

2. ด าเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ จ านวน 9 แผน โดยใช้เวลาทดลอง              
9 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  

3. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 
12 ประการ จ านวน 30 ข้อ 

4.  ทดสอบทักษะปฏิบัติ โดยใช้แบบประเมินทักษะปฏิบัติ ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอนหลังการจัดการ
เรียนรู้ครบ 9 สัปดาห์ 

5.  รวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนธัญรัตน์ ที่ก าลังศึกษาในวิชา

นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
จ านวน 320 คน   

R X        
R         
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนธัญรัตน์ จ านวน 
96คน จากจ านวนประชากร 320 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แล้วแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 48 คน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความสามารถที่มีความเท่าเทียมกัน                    
( Comparable ) จากนั้นสุ่มกลุ่มนักเรียนจากนักเรียนสองกลุ่มดังกล่าว เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
การเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.40 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 1.921 และกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.52 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 2.690 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบ t ได้ค่า t = 10.219 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์
ซัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 

2.ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการร า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเรียนรู้ เรื่อง การ
ประดิษฐ์ท่าร า ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 27.71 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 1.798 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
20.79 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 2.697 จากการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการร า ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบ t ได้ค่า t =14.783 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลปรากฏว่าทักษะ
ปฏิบัติการร า ของกลุ่มทดลอง จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา เมลานนท์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนา
นวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง นาฏลีลานาฏยศัพท์ โดยใช้วิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Sympson) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชานาฏดุริ
ยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการละครและสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เรียนโดย
นวัตกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง นาฏลีลานาฏยศัพท์ พบว่ามี คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของประนอม  โพธิ์กัน 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยเรื่องค าและ
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หน้าที่ของค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า                 
1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องค าและหน้าที่ของค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค 
STAD สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 2) เจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่รับการสอนโดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01               
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องค าและหน้าที่ของค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค 
STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  

2) ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการร า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์ท่า
ร า ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  พบว่ากลุ่มทดลองมีทักษะปฏิบัติการ
ร าสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ าเนียร หาญชัยภูมิ  (2554, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการเรื่อง การร้อยลูกปัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ ปฏิบัติของซิมพ์ซัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมี  
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) เจตคติต่อการเรียนศิลปะ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม  แนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุติกาญจน์ รุ่งเรือง (2552, น. 71-74) ได้วิจัย การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะปฏิบัติและความคิด
สร้างสรรค์วิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มี
ความรู้หลังทดลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะ
ปฏิบัติ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
กิตติกรรมประกาศ   
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือ ความเมตตากรุณาและให้ค าปรึกษาจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ศรีสงคราม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น
อย่างดี จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสอบ     
อีกทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความ
สมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและกรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
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แก่ผู้วิจัยด้วยความปรารถนาดีเสมอมา รวมถึงผู้เขียนต ารา เอกสาร บทความต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและ
น ามาอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและขอกราบ
ขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร และเพ่ือนๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาจนส าเร็จ 
 สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีคุณค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณพร้อมทั้งขอมอบความส าเร็จครั้งนี้ให้แก่ บิดา มารดา และครอบครัวที่ได้ให้ก าลังใจ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้อย่างดีมาโดยตลอด จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ 
และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

The Effect of Learning Activity Management by Using Project Work to Develop 
Conceptual Thinking and Learning Achievement of Prathom Suksa 6 Students 

 
ณัฏฐ์ชุดา  จอมแก้ว1 

Nutchuda  Chomkaew 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และเพ่ือศึกษาข้อคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มประชากรคือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน์          
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ แบบที 
แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ในภาพรวมก่อน
ใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน มีระดับการคิดเชิงมโนทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมก่อนจัดกิจกรรมเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
ได้แก่ นักเรียนคนที่ 10 รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 4,6,8,11 

2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยมีร้อยละความก้าวหน้าเฉลี่ยรวม 24.17 ส าหรับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีร้อยละ
เฉลี่ยความก้าวหน้า 30.55   

3. ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่า ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อคิดเห็นของนักเรียน รายการที่มีข้อคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรม
น่าสนใจมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนเข้าใจได้ง่ายและไม่ยากจนเกินไป และ
กิจกรรมทุกแผนการสอนใช้ภาษาถูกต้อง  

 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน  การคิดเชิงมโนทัศน์ 
                                                             
1 ต าแหน่ง ครูช านาญการ (คศ.2)  สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  email : nutchuda1976@gmail.com โทรศัพท์089 
5541963 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the level of the conceptual thinking and  

learning achievement in Science, to develop conceptual thinking and learning achievement, to 
compare of the conceptual thinking and learning achievement and to examine the opinion 
towards  learning activity management  by using project work. The population of this study was 
Prathom Suksa 6 students at Huai Mor Tao school. The research instruments drawn for this 
study were a conceptual thinking test, a learning achievement test, a learning plan using project 
work, and a questionnaire. The data were analyzed by using mean and standard deviation and 
T-test. The data were presented in the table with the description.  The results of the study 
were found as follows; 

1. The result of the level of the conceptual thinking and learning achievement of 
Prathom Suksa 6 students appeared that the mean of level of  Prathom Suksa 6 students’ 
conceptual thinking before learning by using project work was at the average level. The score of 
the learning achievement of students before learning by using project work appeared that 
student number 10 had the highest score and students number 4,6,8 and 11 were ranked 
respectively. 

2. The result of the development of the conceptual thinking and  learning achievement 
of Prathom Suksa  6 students appeared that the mean of level of  Prathom Suksa 6 students’ 
conceptual thinking after learning by using project work was higher than before learning. The 
percentage of progress score was 24.17. The average score of the learning achievement of 
students after learning by using project work was higher than before learning and the 
percentage of progress score was 30.55 

3. The comparison of the conceptual thinking and  learning achievement of Prathom 
Suksa 6 students between before and after learning management by using project work was 
found that there were the differences between the mean of the conceptual thinking and  
learning achievement of  Prathom Suksa 6 students between before and after learning at the 
statistically significant level of .01 

4. The result of the students’ opinion towards learning activity management  by using 
project work appeared that the mean and standard deviation of students’ opinion with the 
highest opinion were as follows; the activity was interesting and useful for learning, the content 
was understandable and was not too difficult and every learning plan used the accurate 
language. 

 
Keyword : Project, Concept Thinking 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน และในอนาคตเพราะว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก

คนทั้งในชีวิตประจ าวัน และการประกอบการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้ และผลผลิต
ต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิต และการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์อ่ืนๆวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธีคิด              
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  และมีความสามารถในการไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และยังสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 
และมีประจักษ์พยาน สามารถตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Knowledge-based society)  ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะได้มี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551)  

จากความส าคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคมโลกปัจจุบัน ประเทศไทยได้เล็ง เห็นความส าคัญดังกล่าวจึง
เกิดการปฏิรูปการศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรมีการเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิด
หลัก สอดคล้องกับชีวิตจริง ตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจ ส่งเสริม ให้พัฒนากระบวนการคิด 
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้หลายๆด้าน (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ. 2552) สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย ให้เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 75) ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ผู้สอนไม่ควรมุ่งเน้นเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ควรฝึกให้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดควบคู่กันไปด้วยเนื่องจาก
การคิดมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ละบุคคลใน
การด าเนินงานของสังคม 

สมองสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเรื่องของการคิด คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่เป็น ไบเยอร์ (Beyer .1987) กล่าวว่า การคิด คือการค้นหาความหมาย คือการน าประสบการณ์ใหม่มา
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี. 2553 : 
56) สอดคล้องกับ Ausubel,David P.(1963) นักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมถือว่าการสอนความคิดรวบยอด 
(Concept) เป็นงานส าคัญ เพราะความคิดรวบยอดเป็นค านามธรรม ใช้แทนสัตว์ วัตถุ สิ่งของที่ได้จัดไว้ในจ าพวก
เดียวกัน โดยถือลักษณะ (Attribute) ที่ส าคัญเป็นวิกฤติเป็นเกณฑ์ (สุรางค์  โค้วตระกูล. 2553 : 326 – 327) ซึ่ง
ความคิดรวบยอด คือ การคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยในการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ หลักการแนวคิดใหม่ ท าให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนในเรื่องนั้นๆ และสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในเครือข่ายเชิงนามธรรมเข้ากับมโนทัศน์อ่ืนๆได้ดียิ่งขึ้น
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ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดท าความเข้าใจในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี และอย่างรวดเร็ว สามารถคาดการณ์ต่อไปได้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้น การคิดเชิงมโนทัศน์จึงมีประโยชน์มาก ถ้าหากสามารถสร้าง มโนทัศน์ของสิ่งใดได้แล้ว ก็จะสามารถ
น ามโนทัศน์นั้นไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอ่ืนได้อีก (สุวิทย์ มูลค า .2547 : 9 – 16) มโนทัศน์เป็นต้นแบบที่สมองเก็บ
บันทึกไว้ในความทรงจ า จะท าหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่ ๆ ที่ประสาทสัมผัสรับเข้ามา เพ่ือท าความ
เข้าใจสิ่งนั้น สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ท าให้ต้องรู้ว่าจะท าสิ่งใดต่อไป และช่วยให้สามารถด ารงชีวิตและ
ท าสิ่งต่างๆ ได้ มโนทัศน์สร้าง “กรอบต้นแบบ” และ “ข้อสมมุติ” ให้กบัสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการให้เหตุผล 
การระลึกถึง การคาดคะเน และการรู้ว่าจะต้องท าสิ่งใดต่อไป ดังนั้น กรอบมโนทัศน์ของเราจะส่งผลกระทบต่อทุก
สิ่งที่เราท า (สุวิทย์  ค ามูล, 2551 : 14 ; อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) 

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – net) พบว่าผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2552 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.67 ปีการศึกษา 2553 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
41.56 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังต้องได้รับการพัฒนา ทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าก็มีผลสัมฤทธิ์เช่นเดียวกับ
ระดับประเทศโดยปีการศึกษา 2552 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.81 ปีการศึกษา 2553 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.30 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2552 – 2553 : 5) ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งสองปี และนอกจากนี้จาก
ผลการรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานรอบ 2 พ.ศ. 2549 – 2553 ได้สรุป
เหตุปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 4 ว่า ผู้เรียนขาดการไตร่ตรองใน
ข้อมูลความคิด การสรุปความคิดรวบยอด อันเนื่องมาจากรูปแบบการสอนที่เน้นการท่องจ า ไม่ได้ฝึกให้ใช้ความคิด 
จินตนาการ ขาดความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา. 2550 : 23 – 24) 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนนั้นผู้ศึกษา
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกลยุทธ์ที่ให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนเป็นล าดับ เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Method) ใช้การสร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์
ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ห รือ
สิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เน้นการค้นพบความรู้ด้วยวิธีค้นพบ (Discovery) ค้นพบ
ความรู้ด้วยวิธีสืบสอบ (Inquiry Method) ความรู้ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือ วิธีการใหม่ที่ได้จากการท า
โครงงานนั้น เป็นความรู้ใหม่ของผู้เรียนที่ท าโครงงานเอง และยังเป็นประสบการณ์ใหม่ ส าหรับครูที่ปรึกษาและ
บุคคลอ่ืนๆอีกด้วย ดังนั้น การท าโครงงานจึงเป็นการพัฒนาการคิด (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์  ยินดีสุข และ 
ราเชน  มีศรี.  2553 : 54) นอกจากนี้โครงงานยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะของ
นักเรียนได้ดังเช่นผลการศึกษางานวิจัยของ(วรนุช อิสริยจงกล. 2548 : 2) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนด้วย
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท า ทดลองและฝึกคิดด้วยตนเอง มีความสามารถคิด
วิเคราะห์หาเหตุผล รวมทั้งสามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าเหมาะสมที่จะน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์จะท าให้เด็กได้พัฒนา
คุณลักษณะต่างๆอย่างรอบด้านทั้งความรู้ ความคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองเช่นเดียวกับ จิราภรณ์  
ศิริทวี (2542 : 34) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานนักเรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงใน
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กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน มีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจะช่วยพัฒนา
คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้นักเรียน ท าให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
วินัย และซื่อสัตย์ในการท างาน มีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบยอมรับฟังค าติชม และความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ รู้จักแบ่งเวลาในการท างาน และการกระท ากิจกรรมอ่ืนๆ และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ท าให้ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ฝึกทักษะในการ
แก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และจ าแนกข้อมูลเปรียบเทียบ สรุปความคิดรวบยอด การริเริ่ม การจินตนาการ ดังนั้นในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  จะท าให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเจดีย์หลวง -ศรีถ้อย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการคิดเชิงมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ข้อคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโต 
สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2. เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิจัย เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาความคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเสนอเป็นแนวทางในการศึกษาตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. การคิดเชิงมโนทัศน์ 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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6. ความคิดเห็น 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาความคิดเชิงมโนทัศน์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยใช้แผนการทดลองแบบ OneGroup Pretest – Posttest Design) แบ่งขั้นตอน
การวิจัย เป็น 4  ระยะคือ  

ระยะที่ 1 ศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ระยะที่ 2 ศึกษาพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระยะที่ 3 เปรียบเทียบการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระยะที่ 4 ศึกษาข้อคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จ านวน 12 คน  

ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองให้พร้อมได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การ
เจริญเติบโต แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  

2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและแบบวัดความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน์ก่อนเรียนกับกลุ่มประชากร 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับประชากร โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการ
เจริญเติบโตจ านวน 6 แผนโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 ชั่วโมง   

4. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและทดสอบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  โดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มประชากร   

5. วัดความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
6. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ระดับการคิดเชิงมโนทัศน์ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
การคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 13.41) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่า
คะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 15.16  
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2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่า ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยมีร้อยละความก้าวหน้าเฉลี่ยรวม 24.17  
และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  สูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยมีร้อยละเฉลี่ยความก้าวหน้า 30.55   

3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่า ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อคิดเห็นของนักเรียน รายการที่มี ข้อคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรม
น่าสนใจมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนเข้าใจได้ง่ายและไม่ยากจนเกินไป และ
กิจกรรมทุกแผนการสอนมีการใช้ภาษาถูกต้อง  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ในภาพรวมก่อน
จัดกิจกรรม มีระดับการคิดเชิงมโนทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามรายบุคคล  นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด
ได้แก่ นักเรียนคนที่ 11 รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 10 และนักเรียนคนที่ 6 ตามล าดับ ส าหรับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมก่อนจัดกิจกรรมเรียนรู้เมื่อจ าแนกตามรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดได้แก่ นักศึกษาคนที่ 10 รองลงมาคือ นักเรียนคนที่ 4,6,8,11     

2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสูง
กว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยมีร้อยละความก้าวหน้าเฉลี่ยรวม 24.17 ส าหรับคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน โดยมีร้อยละเฉลี่ยความก้าวหน้า 30.55   

3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  พบว่า ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อคิดเห็นของนักเรียน รายการที่มีข้อคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรม
น่าสนใจมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนเข้าใจได้ง่ายและไม่ยากจนเกินไป และ
กิจกรรมทุกแผนการสอนมีการใช้ภาษาถูกต้อง  
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อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับการคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ในภาพรวมก่อนจัดกิจกรรม มีระดับการคิดเชิงมโนทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า คุณภาพ
ของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้ผู้รู้นั้นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นเพ่ือให้
เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นความรู้เรื่อง 
เทคนิคการสอนแนวใหม่จึงมีความจ าเป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
สอนแบบโครงงาน เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกันและช่วยเหลือกันในชั้นเรียน ซึ่งจะสร้าง
บรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ที่ยอมรับซึ่งกันและกันสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้เรียนทุกคน 
นอกจาก นี้ยังเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย เพราะในชั้นเรียนมีความร่วมมือ ผู้เรียนจะได้ฟัง เขียน อ่าน ทวน
ความ อธิบาย และปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนจะเรียนด้วยการลงมือกระท า ผู้เรียนที่มีจุดบกพร่องจะได้รับการช่วยเหลือจาก
เพ่ือนในกลุ่ม ความมุ่งหมายของการสอน ความมุ่งหมายของการเรียนแบบท างาน รับผิดชอบร่วมกัน คือ การให้
สมาชิกทุกคนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างานกลุ่ม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกกลุ่ม ในการ
เรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมนั้น จุดมุ่งหมายอยู่ที่การท างานให้ส าเร็จเท่านั้น สอดคล้องกับ สมบูรณ์ จันทาทอง (2547)  
ได้ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง น้ า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 2. ผลการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อภิปรายได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ท าจริงไม่
เพียงแต่เรียนรู้ทางทฤษฎีเท่านั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการท างาน เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด
กันวางแผน การหาข้อมูลอุปกรณ์ต่าง ๆ การแบ่งงานและร่วมมือกันท างาน การประสานงาน จนกระทั่งการ
ประเมินผลงาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนช่วยตัวเอง มากกว่าการพ่ึงพาอาศัยผู้อื่น ฝึกให้ร่วมมือประสานงานกัน ท างาน
ร่วมกัน เพ่ือบรรลุจุดประสงค์เป็นการฝึกประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันในสังคมไปด้วย มีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการท างาน มีความขยันและรับผิดชอบในการท างาน ฝึกทักษะต่าง ๆ จากการปฏิบัติจริง 
เช่น ทักษะการใช้เครื่องมือการหาข้อมูล การท างานร่วมกัน การตัดสินใจ ฯลฯ ท าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และ
คุณค่าของการเรียน เพราะผลการเรียนใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ เมื่อนักเรียนมีการฝึกปฏิบัติจริงท าให้เห็นภาพของ
การปฏิบัติและเข้าใจในเนื้อหาได้ จึงท าให้สามารถเขียนแผนผังความคิดออกมาเป็น concept map ได้เป็นอย่างดี 
การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 
1998) มีงานวิจัยเกี่ยวกับสมองได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ของ
นักเรียนจะถูกยกระดับขึ้นเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีความหมาย และเมื่อนักเรียนได้รับความ
ช่วยเหลือให้เข้าใจว่าความรู้กับทักษะเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วยเหตุใด เมื่อไหร่และอย่างไร (Bransford, Brown, & 
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Conking, 2000, p. 23) การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะน านักเรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ท้า
ทายและสร้างชิ้นงานได้ส าเร็จด้วยตนเอง โครงงานที่จะมาช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนจะเกิด ได้ใน
หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลายเนื้อหาและในหลายระดับช่วงชั้น โครงงานจะเกิดข้ึนบนความท้าทายจากค าถาม
ที่ไม่สามารถตอบได้จากการท่องจ า โครงงานจะสร้างบทบาทหลากหลายขึ้นในตัวนักเรียนเป็นผู้ที่แก้ปัญหา คนที่
ตัดสินใจ นักค้นคว้า นักวิจัย โครงงานจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงทางการศึกษา ไม่ใช้สิ่งที่แปลก
แยกหรือเพ่ิมเติมลงไปในหลักสูตรเนื้อหาที่แท้จริง 
 3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายได้ว่า ส าหรับนักเรียนแล้ว 
ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีดังนี้ เพ่ิมอัตราการเข้าเรียน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และ
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ (Thomas, 2000) เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนแล้ว 
ผลสัมฤทธิ์มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า หากผู้เรียนได้มีส่วนรับผิดชอบในการท าโครงงาน (Boaler, 1997; SRI, 2000) 
เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การท างานแบบร่วมมือและการ
สื่อสาร (SRI, 2000) ให้โอกาสที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีการปรับใช้กลวิธี เพ่ือรองรับผู้เรียนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Railsback, 2002) การเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบนี้จะเป็นที่น่าสนใจส าหรับนักเรียน
หลายๆ คนจากการที่ได้รับประสบการณ์ตรง โดยจะได้รับบทบาทและใช้พฤติกรรมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าว นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆ ที่มีความส าคัญนอกชั้นเรียน ประโยชน์ที่ได้ส าหรับครูที่
นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครูด้วยกัน 
รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย (Thomas, 2000) นอกจากนั้น ยังมีครูอีกมากที่รู้สึกยินดีที่ได้
ค้นพบรูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสมกับความหลากหลายของนักเรียนด้วยการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ในชั้นเรียน ยัง
พบอีกว่านักเรียนที่จะได้ประโยชน์จากวิธีเรียนด้วยโครงงานมักจะเป็นนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเดิมไม่ค่อย
ได้ผลดีนัก (SRI, 2000) 

4. ผลการศึกษาข้อคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อคิดเห็นของนักเรียน รายการที่มีข้อคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมน่าสนใจมี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จัดขึ้นส าหรับนักเรียนเข้าใจได้ง่ายและไม่ยากจนเกินไป และกิจกรรมทุก
แผนการสอนมใช้ภาษาถูกต้อง อภิปรายได้ว่า เป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วย
ให้นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มในการวางแผน รู้จักแก้ปัญหาถ้าพบอุปสรรค ฝึกการท างาน
เป็นกลุ่ม เกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู้ ใช้ความรู้ได้หลายด้าน และเกิดความภาคภูมิใจที่ท างานส าเ ร็จ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติยา กันธรส (2547) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาแผนพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน พบว่าแผนพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.75/77.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
นักเรียนมีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาค้นคว้าในครั้ง นี้มีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ

การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี ้ 
1. การเขียนผังมโนทัศนของนักเรียนครูควรแนะน าอย่างใกล้ชิดเพราะการสอนแบบนี้อาจท าให้นักเรียน

เขียนผังมโนทัศน์ง่ายๆ และเพ่ือเป็นการปองกันและตรวจสอบไมใหนักเรียนลอกของเพ่ือนควรมีการทดสอบ
รายบุคคล 

2. ก่อนการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอน โครงสร้าง รายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการน าไปใช้ 

3. การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่มมีความส าคัญมาก การที่งานจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี และการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองของสมาชิก 

4. การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจน าไปใช้สอนเสริมโดยการน าไปใช้สอนนอก
เวลาเรียนได้ 

การน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ควรน าแผนการจัดกิจกรรมไปพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในเนื้อหาสาระอ่ืนและในรายวิชาอ่ืน  

เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา  
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้กับนักเรียนอย่างแพร่หลาย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี  ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี  สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ชี้แนวทางตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความหวังดีเสมอมา จนท าให้การจัดท าวิทยานิพนธ์
ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่าน 
ที่ให้ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสุนิภา ชมภูเมืองชื่น ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) 
และนางมัทฐนาพร  ธรรมยา ครูช านาญการโรงเรียนบ้านปุาตึงงาม ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือ ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า และนักเรียนทุกคนในกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนเพ่ือนๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่มีส่วน
ช่วยเสริมสร้างก าลังใจในการศึกษาค้นคว้า จนท าให้การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี  

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงพระคุณของบิดา-มารดา ครู-อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน ตลอดจนขอขอบคุณ
ญาติพ่ีน้องทุกท่านที่สนับสนุนและให้ก าลังใจจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษาด้วยดีตลอดมา 
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การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยด้านจังหวัดตาก 
Thailand Border Health Management Systems at Tak Province 

      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ เบยีดนอก1 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาการให้บริการด้านการสาธารณสุข
ของประเทศไทยในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับประเทศพม่าด้านจังหวัดตาก และศึกษาแนวทางการจัดการระบบการให้บริการ
ด้านการสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยกับประเทศพม่าด้านจังหวัดตากอย่างเหมาะสมเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน เก็บข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสังเคราะห์ 
ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก อยู่ตลอดเวลา มีบางส่วนที่เข้ามาตั้งชุมชนถาวร           
ทั้งลักษณะศูนย์อพยพลี้ภัยที่จัดตั้งอย่างถูกกฎหมายระหว่างประเทศที่ค่อนข้างมีระบบการควบคุมชัดเจน และที่
เข้ามาตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพโดยอาจจะตั้งเป็นแหล่งพักพิงในอาณาเขตของสถาน
ประกอบการ หรือรอบๆสถานประกอบการซึ่งยากแก่การจัดการ / ควบคุม ใช้ระบบการสาธารณสุขแบบคู่ขนาน
ระหว่างประเทศเพ่ือควบคุม 
 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะคือ จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชากรชายแดนที่มีบุคลากรจาก
หน่วยงานอ่ืนๆเข้าร่วมด าเนินการ ออกแบบบัตรประกันสุขภาพให้หลากหลาย จัดพ้ืนที่ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานในพ้ืนที่เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย
ครอบคลุมเครือข่ายหน่วยงานบริการทางการสาธารณสุขทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรเอกชนจัดระเบียบการ
ตั้งชุมชนของชุมชนต่างด้าวในประเทศไทย รวมถึงมีระบบประกันกลางสุขภาพประชากรระหว่างประเทศ โดยถือ
เป็นพันธะสัญญาระหว่างประเทศในอาเซียน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการระบบสาธารณสุข , ระบบสาธารณสุขชายแดน , สาธารณสุขจังหวัดตาก 
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Abstract 
The qualitative research aims to study the situation and problems of health 

management systems in the area of border of Thailand at Tak Province and guidelines for the 
health management system at border of Thailand for ASERN community. The data were 
collected by using a structured in-depth interviews and focus group from key informants. Data 
were analyzed by using content analysis and synthesis. 
 The recipients of health services are moving out all the time, some were incoming 
settlements permanent community, some live in refugee international legally camp, some 
settlements into the community for career. The shelter is located on the territory of the 
establishment or around the establishment, which is difficult to manage / control the public 
health system. The public health system in parallel to international control. 

They could be commission promotes health personnel from the border with other 
agencies to co-operate, designed for a wide range of health insurance, establish the area of 
health promotion in the community, seek cooperation with enterprises or agencies in the space, 
link Information system provides advanced comprehensive network of service agencies, public 
health organizations, including government agencies, private organizations, organizing the 
community workers in the community, Including the health insurance system between 
international population under the International covenants for the commitment between 
ASEAN countries. 
 
Keywords: Health Management Systems , Border Health Management Systems ,  
Health Management at Tak Province 
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บทน า 
ประเทศไทยมีพรหมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางน้ า พรหมแดนติดต่อกับประเทศ

พม่าซึ่งช่องทางติดต่อที่ส าคัญช่องทางหนึ่งคือด้านจังหวัดตาก จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การ
คมนาคม ตลอดจนการสื่อสาร ท าให้ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้น ท าให้ “โลกไร้พรมแดน” เป็นผลให้ 
“โรคไร้พรมแดน” เช่นกัน มีประเด็นส าคัญท่ีควรพิจารณาดังนี้ 
 1. สภาพภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  มีความยาวประมาณ 5,820 
กิโลเมตร เป็นพรมแดนทางบก 3,205 กิโลเมตร พรมแดนชายฝั่งทะเล 2,165 กิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศพม่า 10 จังหวัด ซึ่งจากสภาพภูมิศาสตร์บางแนวชายแดนเป็นพ้ืนที่สูง การคมนาคมล าบากและเป็นพ้ืนที่
ชายขอบ อันเป็นจุดเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ 
     2. ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีพรหมแดนติดต่อกัน ย่อมมีผลกระทบต่อประเทศไทยทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ที่ส าคัญคือ ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และการท่องเที่ยว เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมระหว่างประเทศ ส่งผลให้บริเวณแนวชายแดนมีการเคลื่อนย้ายของประชากรในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก 
และยังเป็นช่องทาง เข้า-ออก ของแรงงานต่างด้าว อันส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชากรไทยในพ้ืนที่ชายแดน  
 3. บริบทชายแดน บริเวณแนวชายแดนไทยประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยที่ไม่มี
สัญชาติไทย แรงงานต่างด้าวที่ถูกฎหมาย แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งครอบครัวและผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว 
กอปรกับสภาพภูมิศาสตร์และบริบทแต่ละแนวชายแดนมีความแตกต่างกันในด้านสังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงจิตวิญญาณได้ 
 4. ปัญหาสาธารณสุขชายแดน สภาพปัญหาสาธารณสุขแต่ละแนวชายแดนมีความแตกต่างกัน  โดยสรุป
พบว่า ปัญหาสาธารณสุขชายแดนที่ส าคัญ มีดังนี ้
  4.1 ปัญหาโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เอดส์ โรคอุจจาระร่วง โรคซาร์ส ไข้หวัดนก 
  4.2 ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว พบว่า อัตราตายมารดาและทารกยังสูง
กว่าเปูาหมายของประเทศ รวมทั้งค่านิยมและการเข้าไม่ถึงการรับบริการการวางแผนครอบครัว ซึ่งส่งผลต่ออัตรา
การเกิดของเด็กสูง 
  4.3 ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข เนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
ความครอบคลุมเฉพาะการให้บริการสุขภาพเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่งผลให้ชนกลุ่มน้อย  กลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุข 
  4.4 ศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขประเทศไทยมีระบบบริการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
ดีกว่า 3 ประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ประชาชนตามแนวชายแดนจาก 3 ประเทศเพ่ือนบ้านนิยมเข้ามารับการ
รักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ท าให้สถานบริการสาธารณสุขบริเวณชายแดนไทยต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้  
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  4.4 ปัญหาแรงงานต่างด้าว เนื่องจากบริเวณแนวชายแดนเป็นช่องทางเข้า-ออก ของแรงงานต่าง
ด้าว และเป็นเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งแรงงานดังกล่าวมีการอพยพเคลื่อนย้ายตลอดเวลา และได้มีการกระจายของ
แรงงานต่างด้าวไปทั่วประเทศไทยตามความต้องการของแรงงานราคาถูก และตามจังหวัดใหญ่ 
  4.5 การบริโภค การลักลอบน าเข้า- ส่งออก อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
และผิดกฎหมาย 
  4.6 ปัญหาการจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เนื่องจากข้อมูลสุขภาพด้านชายแดนมีการกระจัด
กระจายตามหน่วยงานต่างๆ  
  4.7 ปัญหาผู้หนีภัยสู้รบด้านพม่า ที่มีจ านวนผู้หนีภัยการสู้รบเพ่ิมมากขึ้น มีการลักลอบออกนอก
พ้ืนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่เสมอ และในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวยังเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค 
  4.8 ปัญหาบ่อนการพนันบริเวณชายแดน คือมีนักพนันและประชาชนไทยจ านวนมากเข้าไปเล่น
การพนันบริเวณชายแดน ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อและเกิดการแพร่ระบาดได้ 
  4.9  ปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาชนกลุ่มน้อยและ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหา
สาธารณสุข 
  4.10 ปัญหาการติดตามการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง โรคบางชนิด จ าเป็นต้องรักษาหรือติดตาม
การรักษาเป็นระยะเวลานาน จึงจะบอกว่าหายขาด เช่น วัณโรค  ที่ต้องได้รับการรักษาเป็นเวลานาน หรือมาลาเรีย 
ต้องมาตรวจเลือดหลายครั้ง จึงจะทราบว่าหายขาดแน่ ถ้าผู้ปุวยไม่สามารถมารับการรักษาตัวหรือติดตามการรักษา
จะท าให้รักษาไม่หายขาด หรือเกิดเชื้อดื้อยาตามมาได้ เนื่องจากผู้ปุวยได้รับยาไม่ครบ 
  4.11 การไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการด าเนินงานสาธารณสุข
ชายแดนเป็นการเฉพาะส าหรับจังหวัดชายแดน   
 5. สุขภาพของประชากรชายแดนส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ  
หากประชากรบริเวณชายแดนมีปัญหาด้านสุขภาพ ท าให้ความสามารถในการประกอบอาชีพลดลง ขาดรายได้ 
ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง หรือโรคที่รักษาไม่หายขาด จะเป็นภาระต่อ
สังคม ส่งผลกระทบทางด้าน สังคม และความมั่นคงของประเทศ ฉะนั้น การปูองกันความสูญเสียดังกล่าว ย่อมเป็น
การดีกว่าเมื่อเกิดการสูญเสียแล้วหาวิธีการเยียวยา 
 6. การด าเนินงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เป็นการด าเนินงานที่ตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวง
สาธารณสุข จึงไม่สามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่มีนโยบายระดับชาติในเรื่องการด าเนินงานสาธารณสุขชายแดน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด า เนินงาน
สาธารณสุขในจังหวัดชายแดน ตลอดจนขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม เพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 
 7.  โอกาสเกิดโรคไร้พรมแดน จากกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาประเทศ ท าให้การติดต่อสื่อสาร
มีความสะดวก รวดเร็ว มีการเปิดเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ การเข้า-ออกระหว่างประเทศ               
โดยได้รับการยกเว้นบัตรผ่านแดน อาจก่อให้เกิดโรคไร้พรมแดนเพ่ิมมากขึ้น เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ส ไข้หวัดนก 
หากกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ท าให้การแพร่ระบาด
ของโรครุนแรงและเพ่ิมจ านวนมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ 
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      8. ปัญหาสาธารณสุขชายแดนมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนเชื่อมโยงกับปัจจัยหลายด้าน มีความ
เกี่ยวพัน / เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจากบริเวณชายแดนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์  
ความเชื่อ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี การด าเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุขเพียงล าพังย่อมไม่
ประสบความส าเร็จ ปัญหาสาธารณสุขชายแดนบางปัญหาเป็นผลพวงมาจากวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อาชญากรรม และการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนั้น การด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ประชากรบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   9. การด าเนินงานสาธารณสุขชายแดนภายในเขตชายแดนของประเทศไทย ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดนได้ จ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างจังหวัดชายแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน จากความแตกต่างด้านการเ มือง  
การปกครอง และนโยบายของแต่ละประเทศเพ่ือนบ้าน จึงจ าเป็นต้องอาศัยกลไกการประสานความร่วมมือ
ระดับประเทศเพ่ือเป็นการผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือระดับจังหวัดชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เป็นไปด้วยความราบรื่น   

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2555-2559 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบการท างานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสุขภาพประชาชนที่อยู่ตามพ้ืนที่ชายแดนใน  30 จังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี                 
โดยแผนแม่บทดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการ 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามแนวชายแดน ขณะนี้มีเรื่องที่จะต้องเร่งด าเนินการอย่างน้อย 5 เรื่อง 
ได้แก่ 1.โรคติดต่อส าคัญ 7 โรค ได้แก่ มาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคอุจจาระร่วง            
โรคที่ปูองกันด้วยวัคซีน และโรคที่เกิดขึ้นในอดีตแต่หวนกลับมาเป็นปัญหาใหม่ รวมทั้งพบปัญหาเชื้อดื้อยา เพราะ
กินยาไม่ต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุนการรักษาสูงขึ้นเพราะต้องใช้ยาแพงขึ้น 2.ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก พบอัตราการตาย
ของหญิงคลอดบุตรและเด็กแรกเกิดตามแนวชายแดนสูงกว่าพ้ืนที่ปกติ ค่านิยมของคนต่างด้าวมักชอบมีลูกมาก  
ท าให้อัตราการเกิดของเด็กที่ไม่มีสัญชาติในไทยสูงกว่าอัตราเกิดของเด็กไทย  3.ข้อจ ากัดระบบการส่งต่อผู้ปุวยเพ่ือ
รักษาต่อระหว่างประเทศ และพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งไทยมีศูนย์พักพิง 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ ตาก แม่ฮ่องสอน 
ราชบุรี กาญจนบุรี และ 4.การลักลอบน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย ซึ่งพบอยู่
เนืองๆ 5.ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบสุขภาพ เช่น การสู้รบตามแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

ผู้วิจัยและคณะในฐานะนักวิชาการมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการณ์และปัญหาการให้บริการด้านการ
สาธารณสุขของประเทศไทยในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับประเทศพม่าด้านจังหวัดตาก เพ่ือน าข้อค้นพบนั้นมาศึกษาแนวทาง
ในการจัดการระบบการให้บริการด้านการสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเหมาะสม
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาสถานการณ์และปัญหาการให้บริการด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับ
ประเทศพม่าด้านจังหวัดตาก 
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2. ศึกษาแนวทางการจัดการระบบการให้บริการด้านการสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยกับประเทศพม่า
ด้านจังหวัดตากอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาใช้พ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าด้านจังหวัดตาก 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งงานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม

สุขภาพ การปูองกันโรคและด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ เฉพาะในสถานบริการของรัฐได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ในพ้ืนที่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ด้านวิชาการ 
ได้องค์ความรู้ในการจัดการระบบการบริการด้านสาธารณสุขชายแดนประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน

อันน าไปสู่การรองรับประชาคมอาเซียน 
2. ด้านเศรษฐกิจและการพานิชย์ 
หากมีการจัดระบบการบริการด้านสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยได้จะส่งผลให้เศรษฐกิจและการ

ค้าขายระหว่างประเทศดี มีคุณภาพและสามารถส่งเสริมการพานิชย์ด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม
ถึงการบริการด้านการแพทย์และการสาธารรณสุขท่ีมีคุณภาพและสามารถน ารายได้เข้าประเทศด้วย 

3. ด้านสังคมและชุมชน 
มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากโรคและสถานการณ์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านอันจะ

น าไปสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ด้านนโยบาย 
กระทรวงที่เกี่ยวข้องน าข้อค้นพบไปพัฒนาเป็นนโยบายระหว่างประเทศ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตการให้บริการร่วมกับ
การศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key  informant) ได้แก่ ผู้บริหารใน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารโรงพยาบาลในพ้ืนที่ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอและต าบลที่เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาล
ของรัฐ บุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ และผู้รับบริการชาวต่างชาติ ร่วมกับการใช้วิธีการ Focus group ในบางประเด็น
ที่เหมาะสม ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเสนอแนวทางในการจัดการระบบ
สาธารณสุขที่เหมาะสมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ตรวจสอบแนวทางในการจัดการระบบสาธารณสุขโดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข 
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ผลการวิจัย 
1. สภาพภูมิศาสตร์ 
สภาพภูมิศาสตร์ชายแดนประเทศไทยกับประเทศพม่าท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการและรับบริการ และเป็น

เส้นทางเคลื่อนตัวของประชากรที่กระทบกับระบบสาธารณสุขมีความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์ 3 ลักษณะคือ 
ลักษณะที่เป็นที่ราบเนินเขามีเส้นทางคมนาคมทางบกตัดผ่านเป็นเมืองหน้าด่าน จั งหวัดตาก (อ าเภอแม่สอด) 
ลักษณะปุาเขาที่มีช่องเขาเป็นช่องทางติดต่อกันตามธรรมชาติ (บริเวณอ่ืนๆนอกจากที่กล่าวมาแล้ว) และลักษณะ
ศูนย์อพยพของผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนของผู้อพยพหลายสัญชาติของชนกลุ่มน้อย 

2. สถานการณ์ด้านสาธารณสุขชายแดน    
ช่องทางหลากหลายช่องทางทั้งที่มีด่าน และช่องทางธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์การอพยพหนีภัย

สงครามของชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า ท าให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรเหตุจากความต้องการทางเศรษฐกิจ
ของประชากรพม่าและชนกลุ่มน้อย และหนีภัยสงคราม / การเมืองของชนกลุ่มน้อย การเคลื่อนย้ายประชากรพม่า
และชนกลุ่มน้อยเข้าสู่ประเทศไทยมีท้ังที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย โดยที่ไม่ถูกกฎหมายมีมากกว่า แต่สิ่งหนึ่ง
ที่เป็นค่านิยม / ความเชื่อของประชากรพม่าย้ายถิ่นคือ การใส่ใจสุขภาพตนเอง ให้ความส าคัญกับการนัดหมายเพ่ือ
เข้าตรวจรับการรักษาถึงแม้จะมีปัญหาด้านการสื่อสารในการเข้ารับบริการ 

เส้นทางคมนาคมที่ยากล าบากในเขตแดนพม่า ท าให้การเดินทางเข้ารับบริการทางการสาธารณสุขจาก
สถานบริการที่ตั้งอยู่ห่างลึกเข้าไปจากชายแดนหลายกิโลเมตรในแต่ละพ้ืนที่ สภาพที่ตั้งของสถานบริการเช่นนี้ท าให้
ประชากรพม่ามีความต้องการการบริการทางการสาธารณสุขจากสถานบริการในประเทศไทยสูงขึ้น 

นอกจากประชากรที่มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก อยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังมีประชากรที่เข้ามาตั้งชุมชนถาวร 
ทั้งลักษณะศูนย์อพยพลี้ภัยที่จัดตั้งอย่างถูกกฎหมายระหว่างประเทศที่ค่อนข้างมีระบบการควบคุมชัดเจน และที่
เข้ามาตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพโดยอาจจะตั้งเป็นแหล่งพักพิงในอาณาเขตของสถาน
ประกอบการ หรือรอบๆสถานประกอบการซึ่งยากแก่การจัดการ / ควบคุมเนื่องจากเป็นชุมชนเถื่อน ชุมชนทั้งสอง
ลักษณะเป็นแหล่งชุมนุมของปัญหาสาธารณสุขอยู่เสมอ  

3.ปัญหาสาธารณสุขชายแดน  
โรคติดต่อที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-พม่า ประกอบด้วยโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก วัณโรค เอดส์ และ

อุจจาระร่วง ซึ่งติดต่อเนื่องจากระบบการตรวจสอบบุคคลไม่เป็นไปตามระบบ และปัญหาหญิงโสเภณี นอกจากนี้
ยังมีโรคอุบัติซ้ าอ่ืนๆเช่นคอตีบ ไอกรน ซึ่งสามารถปูองกันได้ ดังนั้นจึงเป็นภาระของหน่วยงานบริการทา ง
สาธารณสุขของไทยที่ต้องให้บริการวัคซีนแก่ประชากรพม่าด้วย ทั้งที่อาศัยอยู่ในฝั่งไทยและฝั่งพม่า แต่ปัญหาการ
เข้าถึงตัวบุคคลที่หลบหนีเข้าเมือง ท าให้การปูองกันโรคติดต่อเหล่านี้เป็นไปไม่ทั่วถึง การสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานระหว่างประเทศหรือองค์กรเอกชน เป็นการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเมื่อหมดโครงการ
หรือหมดงบประมาณ การสนับสนุนดังกล่าวก็หยุดไป ปล่อยให้หน่วยงานทางการสาธารณสุขของไทยรับผิดชอบต่อ 
ซึ่งเป็นภาระอย่างยิ่ง  

วัฒนธรรมการมีลูกมากเพ่ือเป็นแรงงานในครอบครัวของชนกลุ่มน้อย ท าให้เกิดปัญหาอนามัยแม่และเด็ก 
โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การได้รับการดูแลไม่ได้มาตรฐาน โดยระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน ท าให้เกิด
ปัญหาต่อเนื่องหลังคลอดทั้งแม่และเด็ก 
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เพ่ือให้การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรชายแดน มีนโยบายการขายบัตรประกันสุขภาพให้แก่
แรงงานต่างด้าวซึ่งต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน แต่เนื่องจากมีประชากรหลบหนีเข้าเมืองมากกว่าที่เข้าเมืองโดยถูกต้อง 
ท าให้เกิดปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรเหล่านี้ 

ศักยภาพของสถานบริการทางการสาธารณสุขของประเทศพม่ายังแตกต่างจากประเทศไทย ถึงแม้ว่าพม่า
จะได้รับการพัฒนาทางการสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้าสูงกว่าประเทศไทย ในยุคที่เป็นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ แต่ปัจจุบันความก้าวหน้านั้นไม่ทัดเทียมกับประเทศไทย ทั้งคุณภาพของบุคลากร คุณภาพของระบบการ
ให้บริการที่ไม่ต่อเนื่อง และโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการสาธารณสุข ความต้องการทางการสาธารณสุขของ
ประชากรพม่าในพ้ืนที่บริเวณชายแดนจึงมุ่งเปูามาที่ประเทศไทยมากกว่าประเทศของตนเอง เพ่ือปูองกันปัญหา
ทางการสาธารณสุขแก่ประชากรไทย จึงจ าเป็นที่ต้องให้บริการทางการสาธารณสุขแก่ประชากรพม่าด้วยเช่น การ
ให้วัคซีนปูองกันโรคฯลฯ 

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ โดยการก าหนดระบบระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันท าให้เป็นโอกาส
ของการหลบเลี่ยงและฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ ความรุนแรงของปัญหาจึงเคลื่อนย้ายตามการเคลื่อนย้ายของ
ประชากรที่เป็นแรงงานต่างประเทศ หลักการการจัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากรไทยจึงไม่ได้เป็นหลักการ
ที่ถูกต้องตามสภานการณ์จริง ที่จะต้องให้บริการแก่ประชากรด่างประเทศที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็นแรงงานในพ้ืนที่ ทั้งที่
ย้ายถิ่นถาวรและย้ายถิ่นชั่วคราว 

ช่องทางการผ่านเข้าออกที่สะดวก และหลากหลายตามแนวชายแดนประเทศพม่า เป็นช่องทางของการ
ลักลอบผลิตภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้อุปโภค-บริโภค การตรวจสอบไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน
ทุกพ้ืนที่  ปัญหาเหล่านี้แม้ไม่รุนแรงแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่า 

การด าเนินงานการสาธารณสุขในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า เพ่ือตอบสนองนโยบายหลักของประเทศ
และกระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีบริบทไม่เป็นพ้ืนที่ชายแดนการออกแบบระบบ
การด าเนินงานจะมีความเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่  

4. การประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
ในพ้ืนที่ชายแดนที่มีปัญหาทางการสาธารณสุขที่หลากหลายปัญหา ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้นเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ บางครั้งก็เป็นการร่วมมือกันในการผลักดันการด าเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น แต่ก็มีบางครั้งท่ีการด าเนินงานสร้างความขัดแย้งและท าให้ระบบการด าเนินงานผิดเพ้ียนไป 
เนื่องจากการประสานความร่วมมือยังไม่มีทิศทางที่สอดคล้องกันชัดเจน  

มีความพยายามในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการด าเนินการทางการสาธารณสุข 
แต่จุดเริ่มต้นเหล่านั้นยังไม่ถูกผลักดันให้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากขาดระบบการติดตามอย่าง
ชัดเจนต่อเนื่อง ขาดการเชื่อมโยงกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง ระบบระเบียบของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ท าให้
ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทางการสาธารณสุขก็ใช้ความพยายามในการ
ด าเนินงานโดยอาศัยศักยภาพและความสัมพันธ์ส่วนตัวในการประสานความร่วมมือเพ่ือให้ภารกิจที่รับผิดชอบ
เป็นไปด้วยความราบรื่น แต่ก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพประชากรชายแดน 
1) จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชากรชายแดนที่มีบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆเข้าร่วม

ด าเนินการ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการสาธารณสุข และเพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึงประชากรได้ทุกกลุ่มเช่น
ต ารวจ ทหาร อาสาสมัคร 

2) ออกแบบบัตรประกันสุขภาพให้หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการการส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่ม
คนแต่ละเพศ วัย อาชีพ หรือลักษณะการท างาน 

3) จัดพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยค านึงถึงโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพประชากรต่างด้าวด้วย ทั้งนี้
ต้องท าความเข้าใจว่า สุขภาพของแต่ละคนมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมทั้งหมด 

4) แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชากรต่าง
ด้าวเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปูองกัน/ ควบคุมโรคประชากรชายแดน 
1) เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย และครอบคลุมเครือข่ายหน่วยงานบริการทางการ

สาธารณสุขทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรเอกชน เพ่ือมีข้อมูลในการวิเคราะห์การปูองกันโรคได้ทัน
สถานการณ ์

2) กระจายอ านาจการด าเนินงานปูองกัน/ ควบคุมโรค ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และสนับสนุน
ทางวิชาการให้แก่หน่วยงานนั้นเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ 

3) พัฒนา และส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครทางการสาธารณสุข ทั้งของไทยและของประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะบทบาทในการปูองกันและควบคุมโรค 

4) ให้ความรู้ด้านสุขนิสัยแก่หน่วยงานในพื้นท่ี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และองค์กรอ่ืนๆใน
ชุมชน 

5) จัดระเบียบการตั้งชุมชนของชุมชนต่างด้าวในประเทศไทยและที่พักพิงในสถานประกอบการ โดยเน้น
ความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย 

6) ใช้กระบวนการทางชุมชน เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการปูองกันโรคระบาดในชุมชน เพ่ือแบ่ง
เบาภาระบุคลากรทางการสาธารณสุข 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษาโรคประชากรชายแดน 
1) ก าหนดมาตรการให้ผู้รับผลประโยชน์จากประชากรย้ายถิ่น/ ต่างด้าว เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจากการรักษา 
2) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการสาธารณสุขส่วนหน้า หรือพัฒนาหน่วยงานที่มีอยู่เช่นโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการรักษาผู้ปุวย ทั้งนี้เพ่ือสกัดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลักเพ่ือ
ปูองกันโรคและสิทธิพ้ืนฐานในการรับบริการของประชากรไทย 

3) ออกแบบระบบส่งต่อผู้ปุวยกลับประเทศให้เป็นระบบที่ชัดเจน ทั้งระบบข้อมูลในการรักษา และข้อมูล
ตัวบุคคล โดยข้อตกลงระหว่างประเทศ 

4) ก าหนดเกณฑ์สัดส่วนบุคลากรทางการสาธารณสุข และงบประมาณกับประชากร โดยค านึงถึง
ประชากรจริงในพ้ืนที่ 
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5) ส่งต่อข้อมูลการเข้ารับการรักษากับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ เช่นนายจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน  
6) กวดขันเรื่องการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
7) นายจ้าง หรือผู้ให้แหล่งพักพิง ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลประชากรต่างด้าวอย่าง

ครบถ้วน 
8) พัฒนาหรือหาแนวทางสนับสนุนการสื่อสาร ระหว่างบุคลากรทางการสาธารณสุขกับผู้ปุวยต่างด้าว 
9) ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ปุวยในพื้นท่ีชายแดน 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพประชากรชายแดน 
1) จัดระบบติดตามผู้ปุวยที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง หรือฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือส่งต่อให้ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

ทั้งท่ีอยู่ในประเทศ และเข้ามารักษาชั่วคราวในประเทศแล้วเดินทางกลับ 
2) ประสานความร่วมมือกับสถานบริการนอกประเทศ ในการฟ้ืนฟูสุขภาพประชากรที่เดินทางกลับ

ประเทศหลังได้รับการรักษาโรค 
1) มีระบบประกันกลางสุขภาพประชากรระหว่างประเทศ โดยถือเป็นพันธะสัญญาระหว่างประเทศใน

อาเซียน โดยใช้ข้อมูลการใช้บริการสุขภาพของประชากรอาเซียนในประเทศต่าง ซึ่งสัดส่วนแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกัน 

2) จัดสร้างโปรแกรมบันทึกสุขภาพร่วมของประชากรอาเซียน เพ่ือเป็นการเฝูาระวังด้านสุขภาพเมื่อมีการ
เคลื่อนย้ายถิ่นประชากร 

3) ขยายการประสานเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศให้ชัดเจน และมีความ
น่าเชื่อถือกว่าการท า MOU ในระดับทวิภาคี 

4) พัฒนาระบบการระบุตัวบุคคลให้ทันสมัย พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานบริการ
ทางการสุขภาพบริเวณแนวชายแดน 

5) ก าหนดหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะและรับผิดชอบภารกิจทางการสาธารณสุขชายแดน ในพ้ืนที่
ชายแดน 

6) วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนโครงสร้าง-บทบาทหน้าที่หน่วยงานระดับประเทศ ให้ตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 

7) หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ในประเทศไทยเช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ฯลฯ ควรมีบทบาทใน
การสนับสนุนงานการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว 

8) ออกแบบหรือก าหนดกฎระเบียบ ในการเคลื่อนย้ายประชากรแรงงานให้เหมาะสม 
9) สนับสนุนการจัดตั้งสถานบริการทางการสาธารณสุขในพ้ืนที่ชายแดน หรือการลงทุนในต่างประเทศ

บริเวณแนวชายแดน โดยพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐ หรือส่งเสริม/ สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดตั้งเช่น
ปรับปรุงมาตรการทางภาษีฯลฯ เพ่ือเป็นการลดภาระหน่วยงานหลักที่มีอยู่เดิม และช่วยให้โอกาสในการเข้าถึง
บริการแก่ประชากรต่างชาติในแนวชายแดน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ 
ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

The Relationship between Quality of Working Life  
and Organizational Commitment of Teachers  

in Basic Education Schools Muang District Tak Province 
 

อรอุมา ฉวีทอง1 ดร.ฐิติมน  ฉตัรจรัลรตัน์2 
Aonauma  Chaweetong  Dr.Titimon  Chadjaranrt 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก (2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดตาก จ านวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.938 และมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา(IOC)          
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ (1) ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ  คุณภาพชีวิตในการท างาน  ความผูกพันต่อองค์การ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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Abstract 
 The purposes of this research were (1) to study the level of quality of working life of 
teachers in basic education schools Muang District Tak Province; (2) to study the level of 
organizational commitment of teachers in basic education schools Muang District Tak Province; 
and 3) to explore the relationship between the quality of working life and organizational 
commitment of teachers in basic education schools Muang District Tak Province. 

The sample consisted of 214 teachers in basic education schools Muang District Tak 
Province. The employed research instrument was a rating scale, with reliability coefficient of 
0.938 Statistics and item Objective Congruence(IOC) between 0.60-1.00 employed for data 
analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product-
moment correlation coefficient. 

The research findings were as follows: (1) the overall quality of working life of teachers in 
basic education schools Muang District Tak Province was at the high level; (2) the overall 
organizational commitment of teachers in basic education schools Muang District Tak Province 
was at the high level; and (3) The relationship between the quality of working life and 
organizational commitment of teachers in basic education schools Muang District Tak Province 
was positive, significant, and at the medium level. 
 
Keywords: Quality of working life, Organizational commitment, Basic Education school 
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บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์การ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วย
ผลักดันให้องค์การด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย ในการจัดการศึกษา ครู
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องเอาใจใส่และช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์การ 
เพราะครู จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังความคิด อุทิศเวลา เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุดใน
การแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความช านาญในแต่ละสาขาที่โรงเรียนต้องการ 
โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางให้ครูมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ยอมรับเปูาหมายและค่านิยมขององค์การ และปฏิบัติ
ตามบทบาทของตนด้วยความเต็มใจเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีความผูกพันต่อ
องค์การ(Organizational Commitment) (Muchinsky, 1996) 

“คน” เป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการบริหาร เพราะเป็นคนที่ใช้ปัจจัยในการบริหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงิน 
วัสดุ สิ่งของและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากองค์การหรือหน่วยงานใดสามารถหาคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้า
ปฏิบัติงานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานนั้นให้นานที่สุด 
การบริหารงานในองค์การนั้นจะต้องเจริญก้าวหน้าสามารถบรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการ
ศึกษาจะประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวครูหลายอย่างและปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ 
ความผูกพันต่อองค์การของครู กล่าวคือ ความผูกพันต่อโรงเรียน ความผูกพันต่ออาชีพ ความผูกพันต่อการสอน
และความผูกพันต่อเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบั ติงานใน
โรงเรียนเพ่ือการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ แต่ในปัจจุบันพบว่า การปฏิบัติงานของครู  ยังไม่สามารถท าให้บรรลุ
เปูาหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจเนื่องมาจากครูยังไม่เกิดความรู้สึกที่แน่นแฟูนต่อ
องค์การหรือกล่าวได้ว่าครูยังขาดความผูกพันต่อองค์การอย่างจริงจัง  ดังนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงจึงอยู่ที่ว่าท า
อย่างไรครูจะอุทิศตนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจอย่างเต็มที่เสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์การอย่างแท้จริงหรือมีความผูกพันต่อองค์การนั่นเอง  ความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการ
ท างานของครู เพราะหากครูมีความผูกพันต่อองค์การสูงก็ย่อมจะมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จ
ในเปูาหมายที่ก าหนดไว้ (กรกฎ พลพานิช, 2540) 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดตากในอดีตที่ผ่านมา ครูในสถานศึกษามีความผูกพันต่อองค์การเป็น
อย่างมาก และมีสิ่งที่ส าคัญก็คือ คุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งหมายถึง ลักษณะสภาพชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของบุคคลในขณะท างาน และมีสัมพันธภาพที่สอดคล้องกันระหว่างงานกับชีวิต ส่งผลให้บุคคลมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มองเห็น
ว่างานมีความส าคัญ มีความกระตือรือร้นยินดีที่จะท างาน และเกิดความภูมิใจ รู้สึกผูกพันต่อองค์การ (อิสราภรณ์ 
รัตนคช, 2551: 24) ต่อมาสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมการเมืองและเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น และมีการปฏิบัติ
หน้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ มากขึ้น ครูมีความสนิทสนมคุ้นเคยลดลง รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพัน
ต่อองค์การลดลง ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งเป็นปัญหา
เกี่ยวข้องกับครูในสถานศึกษาของจังหวัดตาก เนื่องมาจากข้อมูลความเคลื่อนไหวของครูในสถานศึกษาของจังหวัด
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ตาก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557) พบว่า ครูในสถานศึกษาของจังหวัดตาก ขอโอน(ย้าย) 
ในปีงบประมาณ 2555-2557 คือ 25 คน 28 คน และ 35 คน ตามล าดับ รวมจ านวน 88 คน เหตุผลส่วนใหญ่คือ
ขอกลับภูมิล าเนา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก, 2557) โดยจะเห็นได้ว่าจ านวนครูที่ขอโอนย้ายมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปี ลักษณะการโอนย้ายดังกล่าว หากยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดตากในอนาคต 

จากกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพราะข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะช่วย
ให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน การวางแผนการด าเนินงาน การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความ
รักและผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่วางไว้ รวมทั้งจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การและเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก อันเป็นแนวทางส าคัญประการหนึ่งต่อการพัฒนาโรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อตัวนักเรียน  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอเมือง จังหวัดตาก   
 2. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอเมือง จังหวัดตาก     
 3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
บลูสโตน (1977, 44 อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน, 2526: 12) ได้กล่าวถึง ความหมายของคุณคุณภาพชีวิต           
การท างานไว้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยผ่านการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาขององค์การ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา 
นั่นคือ ได้หมายความรวมถึงการปรับปรุง การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานที่
ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือก่อ ให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้
สมาชิกในองค์การในทุกระดับได้น าเอาสติปัญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใช้ในการ
ท างาน ในองค์การ ย่อมท าให้สมาชิกหรือก าลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การข้ึน 
 เมอร์ตัน (1977, 55 อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2526: 28) ได้ให้นิยามของคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็น
ค าที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมของการท างานและสภาพการท างาน ความพอใจ 
และไม่พอใจของคนงาน การจัดการเพ่ือประสิทธิภาพของผลผลิต และการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามี
ส่วนต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของสังคม 
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 มอนดี้ และ นอร์ (1996, 45 อ้างถึงใน นฤดล มีเพียร, 2541: 15) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการ
ท างาน คือขอบเขตทั้งหมดของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่ได้รับ การสนองตอบ
ความต้องการของเขาจากการท างานนั่นเอง ออสเลย์ และ บอล (อ้างถึงใน เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนางกูล, 2530: 120) 
ได้วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานให้เห็นว่าหมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์การ โดย
วิธีการที่ท าให้ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเจริญเติบโต (Human dignity and growth) ของพนักงาน 
ในองค์การมีมากขึ้น ท างานด้วยกันด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
เปลี่ยนแปลงงานและท าให้เปูาหมายของพนักงานสอดคล้องกับเปูาหมายขององค์การ 
 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 มิทเชลล์ และลาร์สัน (Mitchell and Larson, 1987: 44) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือ 
เจตคติที่คนๆ หนึ่งมีต่อองค์การที่จะมีส่วนร่วมในองค์การต่อไป คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงแสดง
พฤติกรรมการเป็นเจ้าขององค์การ ดังนั้นความผูกพันจึงสามารถท านายพฤติกรรมในอนาคตที่บุคคลจะปฏิบัติต่อ
องค์การ รวมทั้งสามารถท านายการเปลี่ยนงานของลูกจ้างได้  
 บูชนันท์ (Buchanan, 1974: 533) อธิบายความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความเป็นพวกเดียวกัน 
(partisan) เป็นความผูกพันที่มีต่อเปูาหมายและค่านิยมขององค์การ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง
เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายและค่านิยมขององค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยสามส่วน คือ 1) ความแนบแน่นเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับองค์การ (Identification) เป็นการแสดงออกซึ่งเปูาหมายและค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ      
2) ความเกี่ยวพันกับองค์การ (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่ 3) ความ
จงรักภักดี ความซื่อสัตย์ (Loyalty) รวมทั้งผูกพันต่อองค์การ  
 พอร์ตเตอร์และคณะ (Porter and Others, 1975: 603 – 609) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกต่อองค์การ ซึ่งบ่งชี้ออกมาในรูปแบบดังนี้ 1) สมาชิกมีทรรศนะที่กลมกลืน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์การ 2) สมาชิกมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มที่ 
3) สมาชิกมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การนั้นต่อไป  
 สเตียรส์ (Steers, 1977: 576) ได้อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การแสดงออกถึง
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นของบุคคลที่มีเกี่ยวพันและยึดถึงองค์การ ซ่ึงประกอบด้วยลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 
ประการ คือ 1) มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเปูาหมายและค่านิยมขององค์การ  2) มีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพ่ือประโยชน์ขององค์การ และ 3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ  
 มาร์ชและแมนนารี (Marsh and Mannari, 1979: 57) มีความเห็นว่า ความผูกพันเป็นระดับความมาก
น้อยของความเป็นเจ้าของหรือความจงรักภักดีที่บุคคลมีต่อหน่วยงานที่ตนท าอยู่เป็นการยอมรับเปูาหมายหลักของ
องค์การ  
 ไอเซนเบอร์เกอร์ และคณะ (Eisenberger and Others, 1990: 51 – 59) ให้ความหมายว่า ความผูกพัน
องค์การเป็นเจตคติซึ่งแสดงถึงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการที่บุคคลรับรู้ถึงการ
เกื้อกูลสนับสนุนขององค์การกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุ่มเทท างานที่
องคก์าร  
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 จากความหมายของความผูกพันต่อองค์การที่ได้น าเสนอมาตามล าดับ สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ มีส่วนร่วมภายในองค์การ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานใน
องค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
จ านวน 464 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน 214 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 
.05 และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการศึกษา จ าแนก
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเลือกตอบ ได้แก่ เพศ  อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
และอายุราชการ  

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (5 Rating Scales) แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2)สภาพการ
ท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย 3) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 4) โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตยในองค์การ 7) ความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8) การค านึงถึงความต้องการของสังคม รวมจ านวน 44 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (5 Rating Scales) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ 2) ความ
เกี่ยวพันกับองค์การ และ 3) ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ รวมจ านวน 18 ข้อ 
 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
  1   การทดสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3  คน ตรวจสอบ
ความตรง (Validity) ในด้าน เนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมาย และโครงสร้างรวมทั้งการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการศึกษา (Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิปรากฏในภาคผนวก ก.) 
  2. การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแล้ว 
น าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตากที่ไม่ได้
น ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนหนองบัวเหนือ และครูโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์
พิทยาคม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบอัลฟุา (Alpha-reliability Coefficient) ทั้งฉบับ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.938 
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 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง           

เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู 
 2. ส่งหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมแนบแบบสอบถาม ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท า
ซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนภายในเวลาที่ก าหนด 

3. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ได้รับแบบสอบถาม
คืน 214 จ านวนฉบับ จากทั้งหมด 214 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมชุดค่าสถิติส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ จ านวน (Frequency) 
และ ร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
 ตอนที่ 4  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
  
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.30) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40  ปี (ร้อยละ 
36.90) มีระดับการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 60.70) และมีอายุราชการอยู่ระหว่าง 11 – 20  ปี (ร้อยละ 39.70) 
 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
 หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ในด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน รองลงมาคือ ปริมาณงานกับ
เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การได้รับความเป็นธรรมในการเลื่ อนขั้น
เงินเดือนแต่ละปี  
  ในด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดอาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ) รองลงมาคือ อาคารสถานที่มีความ
มั่นคงแข็งแรงและสถานศึกษาจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
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 ในด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่ที่ท าอยู่ รองลงมาคือ สถานศึกษาของท่าน
ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชาของท่านช่วยผลักดัน
ให้ท่านได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น 
 ในด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาให้โอกาสและส่งเสริมท่านเพ่ือพัฒนาหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพ
รองลงมาคือ ท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ 
สถานศึกษาส่งเสริมท่านให้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  
 ในด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อมีปัญหา ท่านจะได้รับความช่วยเหลือ เอ้ืออาทรจากเพ่ื อนร่วมงานใน
สถานศึกษาเสมอ รองลงมาคือ ท่านได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเสมอ ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ย ต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาของท่านมีบรรยากาศของความเป็นมิตรในการปฏิบัติงาน  
 ในด้านประชาธิปไตยในองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความยุติธรรมและความ เสมอภาคในการท างานรองลงมาคือ สถานศึกษาของ
ท่านก าหนดกฎระเบียบที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชา
และครู ต่างเคารพสิทธิ หน้าที่ซึ่งกันและกัน 
 ในด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีความเหมาะสมทั้งเรื่องปริมาณงานและเรื่องของเวลา รองลงมา
คือ ท่านสามารถจัดสรรเวลาในการท างาน เวลาส าหรับครอบครัว และเวลาในการพักผ่อน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 
 ในด้านการค านึงถึงความต้องการของสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีโอกาสเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบ รองลงมาคือ ท่านสร้าง
สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับการปฏิบัติงานของท่าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่าน
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน โดยรอบสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมและ
จ าแนกรายด้าน 
 ในด้านความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมักพูดกับเพ่ือนๆ เสมอว่าสถานศึกษาแห่งนี้เป็นที่ท างานที่ดี ท่านไม่คิดที่จะ
โอนหรือย้ายไปที่อ่ืนรองลงมาคือ เมื่อสถานศึกษาของท่านมีปัญหา ท่านจะรีบแก้ไขปัญหาเสมือนเป็นปัญหาของ
ท่าน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของท่าน ซึ่งมีความ
ผูกพันทางจิตใจ  
 ในด้านความเกี่ยวพันกับองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ท่านยินดีท างานล่วงเวลาในแต่ละวันหรือวันหยุดอย่าง เต็มใจและเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
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ประโยชน์ของสถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครัด และเต็มใจปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ถึงแม้ไม่มีใครเฝูาดูอยู่ก็ตาม 
 ในด้านความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งนี้ด้วยความรัก ความจริงใจ และจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาตลอดอายุราชการ รองลงมาคือ ท่านผูกพันกับสถานศึกษาแห่งนี้ และยินดีเมื่อรู้ว่างานที่ท าสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านพร้อมจะท างานทุกอย่าง เพ่ือให้สถานศึกษาแห่งนี้      
มีการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนตลอดไป 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ”ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นรายด้าน พบว่าแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง .32 - .63  
  
อภิปรายผล 
 คุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จากผลการวิจัย 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม รองลงมาคือ ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การค านึ งถึงความต้องการของสังคม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ อาชีพครูเป็น
อาชีพที่มั่นคง มีความก้าวหน้า งานที่ท ามีคุณค่า กฎระเบียบเหมาะสม ผู้บริหารตระหนักในการพัฒนาศักยภาพ
ของครู ปริมาณงานของครูมีความเหมาะสม ความสมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และสังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของวอลตัน (1973) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นลักษณะการท างานที่ตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของบุคคลโดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม 
สังคมขององค์การที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ และแนวคิดของบลูสโตน (1977) ที่ได้ระบุว่า การสร้างบรรยากาศที่
ท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาขององค์การ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขา นั่นคือ ได้หมายความรวมถึงการ
ปรับปรุง การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานที่ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือก่อให้เกิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้สมาชิกในองค์การในทุกระดับได้น าเอา
สติปัญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใช้ในการท างาน ในองค์การย่อมท าให้สมาชิกหรือ
ก าลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่ม
และองค์การขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานก็คือ ประโยชน์ที่องค์การจะได้รับ
อย่างมากมาย (Hackman และ Suttle) เพราะจะท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดวัฒนธรรมองค์การ 
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(Culture Organization) เกิดขวัญก าลังใจ(Morale) และเกิดผลดีในทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อมในการท างาน
ภายในองค์การ (Desslers) นอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ และช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสริมให้ได้ 
ผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ  
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของจุฑามาส ศรีจ านง (2549) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย ผลการวิจัยพบว่า   
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการท างานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ 
อายุ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ การรับรู้รูปแบบการบริหาร เจตคติต่อวิชาชีพ 
ขวัญและก าลังใจในการท างานและสภาพแวดล้อมของชุมชน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตใน
การท างานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การได้รับการอบรม ภาระหนี้สิน และการอยู่ร่วมกับ
ครอบครัว 
 ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งจากการวิจัย 
พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความจงรักภักดี ความ
ซื่อสัตย์ รองลงมา คือ ความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความ
เกี่ยวพันกับองค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีความรัก ความผูกพันต่อโรงเรียนและลูกศิษย์ มีจิตวิญาณของความ
เป็นครู รวมทั้งวิชาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมิท
เชลล์ และลาร์สัน (Mitchell and Larson, 1987) ที่ระบุว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือ เจตคติที่คนๆ หนึ่งมีต่อ
องค์การที่จะมีส่วนร่วมในองค์การต่อไป มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงแสดงพฤติกรรมการเป็น
เจ้าขององค์การ ดังนั้นความผูกพันจึงสามารถท านายพฤติกรรมในอนาคตที่บุคคลจะปฏิบัติต่อองค์การ  รวมทั้ง
สามารถท านายการเปลี่ยนงานของลูกจ้างได้  แนวคิดของบูชนันท์ (Buchanan) อธิบายความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง ความเป็นพวกเดียวกัน (partisan) เป็นความผูกพันที่มีต่อเปูาหมายและค่านิยมขององค์การ และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายและค่านิยมขององค์การ  ซึ่งประกอบไปด้วยสามส่วน 
คือ 1) ความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (Identification) เป็นการแสดงออกซึ่งเปูาหมายและ
ค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 2) ความเกี่ยวพันกับองค์การ (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของตนอย่างเต็มที่ 3) ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ (Loyalty) รวมทั้งผูกพันต่อองค์การ แนวคิดของพอร์ตเตอร์
และคณะ (Porter and Others, 1975) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกต่อองค์การ ซึ่งบ่งชี้ออกมาในรูปแบบดังนี้ 1) สมาชิกมีทรรศนะที่กลมกลืน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ค่านิยมขององค์การ 2) สมาชิกมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การอย่างเต็มที่ 3) สมาชิกมีความปรารถนาที่
จะปฏิบัติงานในองค์การนั้นต่อไป แนวคิดของสเตียรส์ (Steers, 1977) ได้อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง การแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของบุคคลที่มีเกี่ยวพันและยึดถึงองค์การ  ซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเปูาหมายและค่านิยมของ
องค์การ 2) มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพ่ือประโยชน์ขององค์การ และ 3) มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ แนวคิดของมาร์ชและแมนนารี (Marsh and Mannari, 
1979) มีความเห็นว่า ความผูกพันเป็นระดับความมากน้อยของความเป็นเจ้าของหรือความจงรักภักดีที่บุคคลมีต่อ
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หน่วยงานที่ตนท าอยู่เป็นการยอมรับเปูาหมายหลักขององค์การ รวมถึงแนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์  และคณะ 
(Eisenberger and Others, 1990) ที่กล่าวว่า ความผูกพันองค์การเป็นเจตคติซึ่งแสดงถึงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์การ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการที่บุคคลรับรู้ถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององค์การกับผลที่ตามมา คือ ความ
อุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุ่มเทท างานที่องค์การ นอกจากนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของเมทินี  จิตรอ่อนน้อม (2542) ที่ศึกษาความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจ า การ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจ าการอยู่ใน
ระดับสูง และปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อองค์ประกอบของความผูกพัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .70 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบูชนันท์ (Buchanan, 1974) ที่กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญ คือ 
สามารถใช้ท านายอัตราการเข้า – ออกจากงานของสมาชิกองค์การได้ดีกว่า ความพึงพอใจในงาน เนื่องจากความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติของสมาชิกองค์การโดยส่วนรวม ขณะที่ความพึงพอใจในงาน สะท้อนถึงทัศนคติของ
บุคคลต่องานหรือเฉพาะแง่ใดแง่หนึ่งของงานที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของพนักงานเท่านั้น และความผูกพันต่อองค์การ
ค่อนข้างมีความมั่นคงมากกว่าความพึงพอใจในงาน แม้ว่าเหตุการณ์ประจ าวันในสถานที่ท างานอาจจะมีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน แต่เหตุการณ์นั้นอาจไม่กระทบต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ
โดยรวมก็ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในงานมีเสถียรภาพน้อยกว่าความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การ เป็นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์การมีการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็น
เจ้าขององค์การและเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์การ 
ซึ่งบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันดังกล่าว มักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างาน คือหนทางที่ตนสามารถ
ท าประโยชน์ให้แก่องค์การและบรรลุเปูาหมายได้ส าเร็จ บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างมากในการท างานให้องค์การ ซึ่งในหลายกรณี ความพยายามดังกล่าวจะมีผลท าให้การปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีเหนือคนอ่ืน ความผูกพันต่อองค์การช่วยขจัดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกใน
องค์การมีความรักและความผูกพันต่อองค์การของตนมากนั่นเองและยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1  ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรธ ารงรักษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต
ในการท างานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเฉพาะด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม โดยผู้บริหารควรให้ความช่วยเหลือในการขึ้นเงินเดือนครูให้ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ก าหนดปริมาณงานกับเงินเดือนที่ครูได้รับให้มีความเหมาะสม และค านึงถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่
ครูควรได้รับ 
 2  ด้านความผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างให้ครูมีความผูกพันต่อองค์การ 
โดยเฉพาะด้านความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ โดยท าให้ครูรู้สึกว่าตนมีผูกพันกับสถานศึกษา ยินดีเมื่อรู้ว่างานที่
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ครูท า สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและตนเอง เอ้ืออ านวยให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาด้วยความ
รัก ความจริงใจ มีความสุขกับงาน และจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตลอดอายุราชการ  แสดงให้ครูเห็นว่าการ
ท างานกับสถานศึกษาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและได้ท างานอย่างมีคุณค่าต่อประเทศชาติ 
 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกัน เป็นการประสานความคิด
ก าหนดแนวทางในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสร้างความรู้สึกว่า ครูเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่มี
ส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์การในด้านต่างๆ รวมถึงการมอบหมายงานที่มีความส าคัญและน่าสนใจเพ่ือท าให้
ครูรู้สึกถึงคุณค่าหรือศักยภาพของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ครูเกิดความผูกพันต่อองค์การและรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ หรือใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมและในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรเพ่ิมการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของ
ครู เช่น ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ทัศนคติต่อวิชาชีพครู ซึ่งอาจน าไปปรับใช้
ให้เหมาะสม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องนี้ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ศศิรดา แพงไทย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาตรวจ
แก้ไขให้ค าแนะน า จนวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ที่กรุณาช่วย
พิจารณาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การเขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี ้
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ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการต่อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก 
Factors Affecting for Decision Making in Vocational Further Study ;  

A case Study of Tak Province. 
 

เฉลิมวุฒิ โชคชัยวัฒนากุล1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก ”                         
มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก 
และเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสายในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2558 ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก 5 แห่ง จ านวน 
367 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ ความแปรปรวนด้วยสถิติ t-test และ F-test (One- way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักศึกษาส่วนมากมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านหลักสูตร
การศึกษา ด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ตามล าดับ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัด
ตาก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา สถาบันที่ศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายได้ของผู้ปกครอง ลักษณะการพักอาศัย และงบประมาณการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, การเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลยั วิทยาลยันอร์ทเทิร์น ตาก โทรศัพท์ : 0891941785 
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Abstract 
The objectives of the study are to investigate the factors which effected to students’ 

decision on their vocational further study and to analyze the factors which influenced students’ 
decision for choosing their further study. The sample of this study was the 367 of Vocational 
Certificate students in academic year 2015 of5 colleges in Tak. The research instrument was 5 
ranges of Likert Scale questionnaires and the statistic which was applied was percentage and 
analyzed the variance by T-test and F-test (One-way ANOVA). 

The results of the study were revealed as follows: 
1. Most students’ perception towards the factors affecting on Further Study in 

Vocational decision was overall in good level. The factors which were the educating expenses, 
the colleges’ curriculum, the brand image and the readiness of colleges, the colleges’ public 
relations, the parental support, and the learners’ behavior as ordered were mean in good 
levels. 

2. The result of hypothesis tested found that the factors affecting on Further Study in 
Vocational decision were sex, age, level of studying, colleges, average scores of secondary level, 
parents’ income, living styles, and educational budget were in statistic differentiation at level 
.05 
 
Keywords : Factors Affecting, Vocational Further Study 
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บทน า 
“การศึกษา” มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคนเพ่ือให้คนมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ประเทศด้านต่าง ๆ โดยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะสูงนั้น การ
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดเตรียมคนที่มีฝีมือด้านทักษะและก าลัง
แรงงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 1) 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและรับรองความต้องการแรงงานฝีมือในภูมิภาคอาเซียน
ในอนาคต 

ในปัจจุบันนี้การอาชีวศึกษาได้มีการขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งด้านจ านวนสถานศึกษาและประเภท
วิชาดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือให้คนในชนบทได้มีโอกาสเข้าศึกษาด้านอาชีพมากขึ้น (ศิริลักษณ์ เรืองสารี, 2553 : 2) โดยทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตบุคลากรออกมาสนองตอบความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม แต่ในภาพรวมก็ยังมีก าลังการผลิตคนได้ไม่เพียงพอกับความต้องการด้านแรงงาน 

จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลในหลายด้านตั้งแต่อดีต และเป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน โดยได้มีการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2558 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ส านักงานจังหวัดตาก, 2558) ท าให้มีโรงงาน
อุตสาหกรรม เข้ามาตั้งด าเนินการผลิตมีแรงงานเข้ามาท างานทั้งคนไทยและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จึงท าให้
เกิดการกระตุ้นความสนใจในการประกอบอาชีพในโรงงานกันมากขึ้นของนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดตากและจังหวัด
ใกล้เคียง และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านก าลังคน แรงงาน และ
การจัดการศึกษาในด้านอาชีวศึกษาในจังหวัดตากมีความส าคัญมาก ซึ่งปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดตากมีทั้งสถาบันด้าน
อาชีวศึกษาของรัฐบาลและเอกชนร่วมกันจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน 5 แห่ง 
ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการ
อาชีพแม่สอด และโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก รวมจ านวนนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 
4,084 คน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา, 2558) และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังตาราง
สถิติจ านวนนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษาในจังหวัดตาก ย้อนหลัง 
3 ปี (ดูรายละเอียดในตารางท้ายบทความ) 

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก” เพ่ือน ามาประมวลภาพรวมว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาในสายอาชีพ ทั้งนี้
จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการน าผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขระบบการแนะแนวศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้สอดคล้องกับความต้องการและการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะแผนการรับ
นักศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้
เพ่ือสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการด้านแรงงานตามการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อสายในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก” ผู้วิจัยได้
ศึกษาหลักการ แนวความคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งเน้น
การศึกษาทางวิชาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษาออกไปประกอบอาชีพ เป็นการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การเลือกอาชีพในสาขา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ หรือเป็นการฝึกฝีมือให้มีระดับสูงขึ้น รวมทั้งการศึกษาด้านการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจ 
และคหกรรม โดยเป็นการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในสถาบันอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

จากแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างและพัฒนา
อาชีพตามความต้องการของบุคคลและสังคม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะให้เกิดความรู้ความช านาญ และ
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพไดทั้งในองค์กรและอาชีพอิสระ เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ช่วยพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ 

2. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจ คือ แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดัน ที่เป็นพลังที่ซ่อน
อยู่ภายใน ที่เร้าให้อินทรีย์ได้แสดงความสามารถ ความพยายาม ให้เกิดการกระท าหรือทุ่มเทในงานที่ท า เพ่ือให้
บรรลุความปรารถนาเป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ 

แนวคิดแรงจูงใจมีอิทธิพลมากกับการศึกษาของคน เพราะเป็นแรงจูงใจทางด้านสังคม ซึ่งสังคมได้ก าหนด
และให้คุณค่ากับการศึกษา เพ่ือให้คนมีเกียรติยศ ความส าเร็จ หรือหน้าที่การงานการงานที่ดี และในการศึกษายัง
ต้องมีความมุ่งมั่น เพียรพยายามในการศึกษาท้ังการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจึงต้องอาศัยแรงจูงใจ ประเภท
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จให้ได้ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจเพ่ือ
เสริมสร้างความมุ่งมันพยายามในด้านการศึกษาทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกได้อีกด้วย 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพ สามารถสรุปได้ว่า การเลือกอาชีพ หมายถึงการที่บุคคลแสดงถึงความ
ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพโดยบุคคลนั้น ๆ ได้พิจารณาทางเลือกแล้วว่ามีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด  โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบส่วนบุคคล เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และองค์ประกอบภายนอก เช่น สังคม 
รายได้ การศึกษาของผู้ปกครอง ความคาดหวังที่ผู้ปกครองมีต่อเด็ก ค่านิยมของครอบครัว ในด้านของความ
ต้องการของตลาดแรงงานในอาชีพนั้น ๆ 

ทฤษฎีการพัฒนาด้านอาชีพ สรุปได้ว่า บุคคลที่มีช่วงวัยตั้งแต่ 15-25 ปี ถือว่าเป็นระยะส าคัญของการเลือก
และพัฒนาด้านอาชีพ เป็นช่วงวัยที่แสดงความรู้สึกนึกคิดด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตคือการศึกษาต่อ โดยจะ
เริ่มรู้ถึงค่านิยมและสังเกตว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องการ รู้จักพิจารณาเลือกอาชีพที่สนใจจากข้อเท็จจริงจากอาชีพต่าง 
ๆ เพ่ือที่จะศึกษาและน าไปประกอบอาชีพในอนาคตที่เขาต้องการ 

4. แนวคิดการสร้างมาตรประมาณค่า Likert (Likert-type or Summated Rating Scales) จะใช้วิธีการ
ก าหนดค่าในการประมาณให้กับทุก ๆ ข้อที่เท่า ๆ กัน คือ 5 มาตร) โดยก าหนดค่าการประเมินจะมีตั้งแต่ เห็นด้วย
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อย่างยิ่ง – ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยการแปลความหมายจากคะแนนที่ได้จากมาตรวัดแบบ Likert ส่วนมากใช้การ
คิดคะแนนเฉลี่ย (mean) ของกลุ่มที่ศึกษา โดยพิจารณาว่าคะแนนเฉลี่ยตกอยู่ในส่วนใดของสเกล โดยดูจาก
คะแนนค่ากลางเป็นหลัก 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สุจินดา ค าพุช (2547) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีแรงจูงใจในด้านการประกอบอาชีพสูงที่สุด รองลงมาคือด้าน
เหตุผลส่วนตัว นักศึกษาต้องการมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น ด้านลักษณะของสถาบันวิทยาลัยสารพัดช่าง
นครพนม มีที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาตัดสินใจเองในการศึกษาต่อ 

ปริยานุช สายธนู (2551) ได้ศึกษาเรื่อง มูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พบว่า นักเรียนมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านภาพลักษณ์สถาบัน  ด้านเหตุผล
ส่วนตัว ด้านหลักสูตร ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าจะมีมูลเหตุจูงใจโดยรวมสูงกว่าผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า ผู้ปกครองมีอาชีพ
เกษตรกรรมจะมีมูลเหตุจูงใจสูงกว่าอาชีพอ่ืน รายได้ของผู้ปกครองต่ ากว่าจะมีมูลเหตุจูงใจสูงกว่า  

ศิริลักษณ์ เรืองสารี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง มูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาโรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนมีมูลเหตุจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ ด้านภาพลักษณ์
สถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านหลักสูตร ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา  

ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาย
วิชาชีพ พบว่ามีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา ด้านการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง ด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนและด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน            
โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้านชื่อเสียงของ
สถานศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านพฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียน  

และยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อสายวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษามัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา มีทั้งหมด 4 ปัจจัยด้วยกันคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักในการศึกษา โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันด้านอาชีวศึกษาของรัฐบาลและ
เอกชนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของจังหวัดตาก จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด และโรงเรียนไฮเทค-
เทคโนโลยีตาก รวมจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 4,084 คน (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา, 2558) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1967: 886-887 อ้างถึงใน รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์, 2550 : 44) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 367 คน แล้วจึงท า
การเฉลี่ยจ านวนตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรจริงในแต่ละสถาบัน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว และปัจจัยอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของ
สถานศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน และด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคิร์ท 
(Likert-type or Summated Rating Scales)  

3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและก าหนดของ
ขอบเขตของเนื้อหาที่จะสร้างจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาค่า
ความเที่ยงตรง (Validity) โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญท าการทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) และน ามาแก้ไขปรับปรุง และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 28 ราย ซึ่งในการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนี้
ผู้วิจัยใช้สถิติ Conbrach alpha (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2538: 93-96) เพ่ือท าการทดสอบค่าของสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
ได้ค่าค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.944 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย ( X ) ความถี่ 
(Frequency Distribution)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนด้วยสถิติ t-test กรณีที่ตัวแปรมี 2 กลุ่ม และ F-test (One-way ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธี LSD (Least Significant Difference) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก” สามารถน ามา

สรุปได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 50.4 และเพศชาย ร้อยละ 49.6 มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 50.7 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 ร้อยละ 50.7 ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาด้านบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม ร้อยละ 45.2 ศึกษาอยู่
ในสถาบันคือวิทยาลัยเทคนิคตาก และวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จ านวนเท่ากันคือร้อยละ 37.9 โดยมีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดตาก ร้อยละ 93.5 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านมาระหว่าง 2.50 - 2.99 ร้อยละ 
45.5 ส่วนมากมีผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง/แรงงาน ร้อยละ 34.1 มีรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ระหว่าง 
10,000 - 19,999 บาท ร้อยละ 43.3 ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่า ร้อยละ 43.1 มี
ลักษณะการพักอาศัยโดยอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ร้อยละ 79.8 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากผู้ปกครอง 
ร้อยละ 70.8 และมีเปูาหมายหลักในการศึกษาต่อสายอาชีพคือ น าความรู้ไปสมัครเข้าท างาน ร้อยละ 46.9 

2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ( X = 
4.04, SD = 0.44) โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ( X = 4.12, SD = 0.62) ปัจจัยด้านหลักสูตร
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ( X = 4.11, SD = 0.51) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ( X = 4.01, SD = 0.53) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 ( X = 4.00, SD = 0.56) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ( X = 3.99, SD = 
0.60) และปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ( X = 3.98, SD = 0.66) ตามล าดับ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดตาก 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่
ก าลังศึกษา สถาบันที่ศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายได้ของผู้ปกครอง ลักษณะ
การพักอาศัย และงบประมาณการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 
18 ปี ขึ้นไป มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านมาระหว่าง 2.50 - 2.99 ส่วนมากผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพรับจ้าง/แรงงาน มีรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ระหว่าง 10,000 - 19,999 บาท มีลักษณะการพัก
อาศัยโดยอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง และได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากผู้ ปกครอง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ซึ่งพบว่าส่วนมากของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 – 2.99 ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง ผู้ปกครองมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับบิดามารดา และบิดามารดาเป็นผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และสอดคล้องกับ อารมณ์ เพชรชื่น (2546) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ
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เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18-19 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยส่วนมากอยู่ในระดับพอใช้ได้หรือปานกลาง และบิดามารดาส่วนมาก
ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง เช่นกัน  

คุณลักษณะที่พบจากผลการศึกษาในด้าน ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่า 
จ านวนมากท่ีสุดนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมพงษ์ จิตจรัสอ าพัน (2540) และลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ 
(2545) ซึ่งพบว่า ส่วนมากผู้ปกครองมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เช่นเดียวกัน 

ด้านก าลังศึกษาอยู่ในสาขาด้านบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม และด้านเปูาหมายหลักในการศึกษาต่อสาย
อาชีพคือน าความรู้ไปสมัครเข้าท างาน มากที่สุดนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ละเอียด ศรีหาเหง่า (2549) ที่
พบว่า สาขาที่นักเรียนส่วนมากเลือกเรียน คือ สาขาการบัญชีและการตลาด และมีเปูาหมายเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพ  

ส่วนคุณลักษณะที่พบจากผลการศึกษาอ่ืน ๆ คือ ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปี 3 อาจเป็นเพราะโอกาสในการเก็บข้อมูลครั้งนี้พบมากที่สุด ส่วนจ านวนนักศึกษาที่พบมากที่สุดในสถาบันคือ
วิทยาลัยเทคนิคตากและวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เท่ากันนั้น เป็นเพราะการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดจ านวนการสุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนไว้ ซึ่งทั้ง 2 สถาบันมีอัตรานักศึกษาจ านวนมากใกล้เคียงกัน ส่วนด้านภูมิล าเนาที่พบอยู่ในจังหวัด
ตากมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะสถาบันที่ศึกษาเป็นสถาบันในเขตจังหวัดตาก ท าให้การเดินทางมาเรียนเหมาะสมและ
สะดวกต่อคนในพ้ืนที่จังหวัดตากมากที่สุด  

2. ด้านความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มากทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตรการศึกษา ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง และปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557)  ที่พบว่า ปัจจัยทั้ง 
5 ด้าน ที่ศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา (หลักสูตรการศึกษา) ด้านชื่อเสียงของสถานศึกษา (ภาพลักษณ์และความพร้อมของสถานศึกษา) ด้าน
การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง และด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

ส่วนปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากและมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดลฤดี สุวรรณคีรี (2539) ที่พบว่า ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด และ ศิริลักษณ์ เรืองสารี (2553) พบว่าด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่มีความส าคัญเช่นกัน 

ผลการศึกษาในปัจจัยแต่ละด้านพบรายละเอียดที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับ

แรกคือ เมื่อจบการศึกษาสามารถน าไปสมัครงานและศึกษาต่อได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
และสอดคล้องกับต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อที่มีคะแนนสูงสุดนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาครั้งนี้ด้านเปูาหมายในการศึกษาสายอาชีพ (ปัจจัยข้อที่ 13) ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการน า
ความรู้ไปสมัครเข้าท างานมากที่สุด และสอดคล้องกับ ละเอียด ศรีหาเหง่า (2549) ที่พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ว่าเมื่อจบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการได้ 
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และ อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ (2541) พบว่า เหตุผลในการเลือกเรียนสายอาชีพเพราะนักศึกษาเห็นว่าเมื่อส าเร็จใน
วิชาชีพแล้วจะเป็นก าลังแรงงานที่ประเทศต้องการ 

จะเห็นได้ว่าด้านหลักสูตรการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่นักศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านนี้อย่างม าก 
เนื่องจากการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) สถาบันต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญกับ
หลักสูตรที่เปิดเพ่ือรองรับนักศึกษาตามความสนใจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้แล้ว 
ในปัจจุบันความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิชาชีพในจังหวัดตากมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนโดยจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ส านักงานจังหวัดตาก, 2558) ท าให้ความสนใจของ
นักศึกษาและการเปิดหลักสูตรรองรับที่หลากหลายของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดตากมีมากข้ึนตามไปด้วย 

2.2 ด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อ
ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ความพร้อมและความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท าให้นักศึกษา
ต้องการมาเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษามีการเดินทางสะดวกท าให้ต้องการมาเรียน และคณาจารย์ในสถาบันมีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
(2557) ที่พบว่า ทั้ง 3 ด้าน นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากเช่นเดียวกัน คือด้านที่ตั้งของสถานศึกษามีการ
คมนาคมสะดวก สถานศึกษามีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และชื่อเสียงของครูอาจารย์ของสถาบัน และดลฤดี 
สุวรรณคีรี (2539) พบว่า ความพร้อมของอุปกรณ์การศึกษา และชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอนเป็นด้านที่มี
ความส าคัญต่อการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ สุจินดา  ค าพุช (2547) ยังพบว่า
การที่สถานศึกษามีท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน และภาพพจน์ของสถานศึกษาเป็นเหตุผลส าคัญอย่างหนึ่งที่
ท าให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนด้วย 

เมื่อแนวโน้มของความต้องการในการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพมีมากข้ึน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และก าลังคนอาชีวศึกษา, 2558) จึงท าให้สถาบันต่าง ๆ ด้านอาชีวศึกษาทั่วประเทศและในจังหวัดตากต้องมีการ
ปรับตัว เตรียมความพร้อม และสร้างปัจจัยดึงดูดความสนใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันตนเองมากขึ้น ทั้ง
การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน บุคคลากรทางการศึกษา และอาคารหรือภูมิทัศน์ เป็นต้น เพ่ือเป็นแรงจูง ใจ
ส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในสถาบันนั้น ๆ ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการศึกษานั้นจัดเป็น
การเสริมแรงจูงใจภายนอก (ศิริลักษณ์ เรืองสารี, 2553: 28-29) ซึ่งใช้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 
หรือบุคคลอ่ืน เข้ามาช่วยเสริมแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีการตัดสินใจเข้าศึกษาหรือมีความเห็นที่ดีต่อ
การศึกษาได้ นอกจากนี้การที่จังหวัดตากมีสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษากระจายอยู่ในพ้ืนที่ส าคัญต่าง ๆ จึงมีส่วน
สนับสนุนให้กานเดินทางมาศึกษาของนักศึกษาที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่สะดวกมากขึ้น จึงมีส่วนช่วยให้เกิดความคิด เห็น
ในระดับมากได ้

2.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนสูงสุด 3 
ล าดับแรกคือ ในระหว่างการเรียนวิชาชีพนักศึกษาสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน  สถานศึกษามีกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และมีทุนการศึกษาจากโครงการหรือมูลนิธิต่าง ๆ ให้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปริยานุช สายธนู (2551) ได้พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นเหตุผลส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ท าให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ใน
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สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
(2557) ที่พบว่า ทั้ง 3 ด้าน นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับมากเช่นเดียวกัน 

2.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ สถานศึกษาเดิม/ครูแนะแนว แนะน าให้เข้าเรียนต่อสายอาชีพ  การประชาสัมพันธ์
ของสถานศึกษาท าให้ต้องการเรียนสายอาชีพและ ได้รับการชักชวนจากเพ่ือนให้เรียนต่อสายอาชีพ สอดคล้องกับ 
ดลฤดี สุวรรณคีรี (2539) และ อนุวัฒน์ ชูทรัพย์ (Anawut Choosup. 2003) (อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ เรืองสารี, 
2553: 41) ที่พบว่านักศึกษาเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ของสถาบันมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา 
และจากการศึกษาของ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) และ ละเอียด ศรีหาเหง่า (2549) ที่พบว่า ใน
ปัจจัยย่อยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคือ ครูแนะแนว และเพ่ือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลื อกเข้าศึกษา
ต่อในสายอาชีพเช่นกัน 

2.5 ด้านพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนน
สูงสุด 3 ล าดับแรกคือ นักศึกษาไม่ชอบเรียนวิชาสามัญจึงมาเรียนสายอาชีพ นักศึกษาที่ชอบปฏิบัติและฝึกทักษะ
มากกว่าการเรียนทฤษฎีจึงมาเรียนสายอาชีพ และนักศึกษารู้สึกว่าตนเองมีผลการเรียนระดับปานกลางลงมาจึงมา
เรียนสายอาชีพ สอดคล้องกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) ที่พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยย่อยทั้ง 3 ด้าน นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับมากเช่นเดียวกัน 

2.6 ด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนสูงสุด 
3 ล าดับแรกคือ ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนต่อในสายอาชีพ ผู้ปกครองมีความสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนใน
การเรียนวิชาชีพได้จนจบ และนักศึกษาได้สืบทอดอาชีพต่อจากผู้ปกครองจากการเรียนวิชาชีพ สอดคล้องกับ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557) สมพงษ์ จิตจรัสอ าพัน (2540) และ ดลฤดี สุวรรณคีรี (2539) ที่
พบว่า นักศึกษาเห็นว่าการสนับสนุนของผู้ปกครองทั้งการแนะน าให้ศึกษาต่อสายอาชีพ และการสนับสนุนค่าเล่า
เรียน ถือเป็นเหตุผลที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ด้านปัจจัยแหล่งที่มาของงบประมาณ
ในการศึกษา (ปัจจัยข้อที่ 12) ที่พบว่า มีผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนมากท่ีสุด 

3. อภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพของนักศึกษาในจังหวัดตาก ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา สถาบันที่ศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายได้ของ
ผู้ปกครอง ลักษณะการพักอาศัย และงบประมาณการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 

3.1 นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย สอดคล้องกับ วชิรวิทย์ ยางไชย (2554) ที่พบว่าเพศหญิงจะมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
อาชีวศึกษามากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากเพศหญิงมีลักษณะเป็นคนช่างวิเคราะห์  พิจารณารายระเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับอาชีวศึกษามากกว่าเพศชาย อีกทั้งผลการศึกษาที่พบมีผู้ศึกษาในสายบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม
จ านวนมากที่สุด และเพศหญิงส่วนใหญ่ให้ความสนใจหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม
มากกว่าผู้ชาย ท าให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพโดยรวมดีกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ William D.Brooks (1971 อ้างถึงใน วชิรวิทย์ ยางไชย, 2554) กล่าวว่าลักษณะทางจิตวิทยาระหว่าง
เพศหญิงและเพศชาย ก่อให้เกิดความแตกต่างกัน ในเรื่องความคิดเห็น ค่านิยม ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะสังคมและ
วัฒนธรรมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนไว้แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาติ  วิวัฒน์
ชานนท์ (2542) ที่พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพเช่นเดียวกัน 

3.2 นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักศึกษาที่มีอายุมากกว่าจะมีแนวโน้มความคิดเห็นต่อการศึกษาสาย
อาชีพมากกว่านักศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่มีอายุมากกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่า จึงสามารถ
คิดและตัดสินใจโดยประเมินความต้องการที่แท้จริงในการศึกษาและประกอบอาชีพได้มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 
ซึ่งผลการศึกษาที่พบคือ กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปจะมีความคิดเห็นที่สูงมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ กินซ์เบอรก์ 
(Ginzberg. 1974) (อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ เรืองสารี, 2553) ที่กล่าวว่าช่วงอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป จัดเป็นระยะการ
เลือกที่สมจริง (Realistic Period) ระยะนี้เป็นระยะแสวงหาข้อเท็จจริงจากอาชีพต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
เลือกอาชีพ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ส่วนช่วงอายุที่ต่ ากว่า 17 ปี นั้น เป็นระยะทดลองท างาน 
(Tentative Period) โดยอาจจะยังไม่สามารถเลือกจากความต้องการและความสามารถของตนเองที่แท้จริง จึง
อาจท าให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาได้อย่างครอบคลุมได้ 

3.3 นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักศึกษาในระดับชั้นสูงกว่าจะมีความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อ
ในสายอาชีพมากกว่านักศึกษาในระดับชั้นที่ต่ ากว่า อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่สูงกว่านั้นได้รับการศึกษา
ด้านอาชีพในระยะเวลาที่มากกว่าและสามารถทราบความต้องการของตนเองในการเลือกสายอาชีพได้มากกว่า อีก
ทั้งเหลือระยะเวลาในการศึกษาจนส าเร็จน้อยกว่า จึงพร้อมที่จะออกไปท างานและประกอบอาชีพมากกว่าผู้ที่ยัง
ศึกษาในชั้นปีที่ต่ ากว่า จึงท าให้มีแนวโน้มของระดับความคิดเห็นมากกว่า สอดคล้องกับ วชิรวิทย์  ยางไชย (2554) 
ที่พบว่านักศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาแตกต่างกัน 

3.4 นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักศึกษาในสถาบันทั้ง 5 แห่งมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับคือ มี 2 สถาบัน ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
และวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นอกจ านั้นอยู่ในระดับมาก คือ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โรงเรียนไฮเทค -
เทคโนโลยีตาก และวิทยาลัยเทคนิคตาก ตามล าดับ อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในแต่ละสถาบันมีความพึง
พอใจต่อการศึกษาในสายอาชีพที่ตนเองเลือก แต่อย่างไรก็ตามในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก็จะมีรายละเอียด
ของหลักสูตร สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ และจ านวนนักศึกษา ที่แตกต่างกันออกไปจึงท าให้นักศึกษาในแต่ละ
สถาบันอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ สอดคล้องกับ ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ (2545) ที่พบว่า คุณลักษณะของ
สถาบันที่แตกต่างกันส่งผลให้นักศึกษามีมูลเหตุจูงใจในการศึกษาต่อแตกต่างกัน และ ปริยานุช สายธนู (2551) 
พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันที่แตกต่างกันจะมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เช่นเดียวกัน 

3.5 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้า
ศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนใน
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าจะมีความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงกว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น มีโอกาสในการตัดสินใจต่อการเรียน
มากกว่าโดยสามารถเลือกเรียนต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพได้มากกว่าผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า ซึ่ง
ได้ตัดสินใจเลือกมาเรียนต่อสายอาชีพแล้วแสดงให้เห็นว่ามีการตัดสินใจและมีความต้องการในการเลือกประกอบ
อาชีพด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง จึงท าให้มีความคิดเห็นที่มากกว่า สอดคล้องกับ วชิรวิทย์  ยางไชย (2554) ที่พบว่า
นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาแตกต่างกัน โดย
นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงกว่าจะมีความคิดเห็นมากกว่า และ ปริยานุช สายธนู (2551) ที่ศึกษามูลเหตุจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าจะมีมูลเหตุ
จูงใจโดยรวมสูงกว่าผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า เช่นเดียวกัน 

3.6 นักศึกษาที่มีรายได้ของผู้ปกครองแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าจะมี
ความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพมากกว่า อาจเนื่องมากจาก ในปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ 
นั้น มีค่าใช้จ่ายด้านการเรียนที่สูงขึ้น แม้ว่าสถานศึกษาบางแห่งจะมีทุนการศึกษาแบบต่าง ๆ หรือ กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) เพ่ือสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่นักศึกษาที่มาเรียนก็จะต้องมีก าลังในด้านการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนบางส่วน ซึ่งหากผู้ปกครองมีระดับรายได้ที่ค่อนข้างสูงก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนด้าน
การศึกษาได้มากขึ้นกว่ารายได้น้อย จึงท าให้นักศึกษาที่มีผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่ามีความคิดเห็นต่อการ
เลือกศึกษาต่อในสายอาชีพมากกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริลักษณ์ เรืองสารี (2553) นักเรียนที่มีรายได้ของ
ผู้ปกครองต่างกันมีมูลเหตุจูงใจเข้าศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่างกันใน 2 ด้าน คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และด้าน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ วชิรวิทย์ ยางไชย (2554) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีรายได้ของผู้ปกครองต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาต่างกัน  

3.7 นักศึกษาที่มีลักษณะการพักอาศัยแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีลักษณะการพักอาศัยอยู่หอพักของสถาบันจะมี
ความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพมากกว่านักศึกษาที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง อาจเนื่องมาจาก
นักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของสถาบันนั้น อาจมีความพึงพอใจต่อสถาบันมากกว่า เพราะเห็นว่าสถาบันมีการจัด
อาคารสถานที่รองรับให้กับนักศึกษา และโดยส่วนใหญ่หอพักของทางสถาบันจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าหอพัก
ภายนอก และไม่ต้องเสียค่าเดินทาง จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่านักศึกษาที่มีลักษณะการพักอาศัยอยู่
กับผู้ปกครองภายนอก ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับ กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ (2548) ได้กล่าวถึง
แนวคิดการเสริมแรง โดยใช้แรงจูงใจภายนอกมาเป็นสิ่งกระตุ้น โดยใช้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นเครื่องล่อใจให้คน
มีทัศนคติ ความคิดเห็น หรือพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ และ ศิริลักษณ์ เรืองสารี (2553) กล่าวว่า การ
ใช้แรงจูงใจภายนอกสามารถใช้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม หรือบุคคลอ่ืน เข้ามาช่วยเสริมแรงจูงใจ
ได้ ดังนั้นในการใช้แรงจูงใจกับการเรียนนั้น อาจจะต้องใช้แรงจูงใจภายนอกเสียก่อนแล้วจึงสร้างแรงจูงใจภายในที
หลัง ดังนั้นการจัดที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาจึงเป็นการใช้แรงจูงใจภายนอกเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจภายในนั่นเอง 

3.8 นักศึกษาที่มีแหล่งงบประมาณในการศึกษาแตกต่างกันมีมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสาย
อาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า แนวโน้มของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
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จากแหล่งทุนต่าง ๆ และกองทุนกู้ยืมจะมีความคิดเห็นมากกว่างบประมาณจากผู้ปกครอง และหารายได้ด้วยตนเอง 
อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาต่อหรือการด ารงชีพในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงค่าใช้จ่าย
ด้านต่าง ๆ มากขึ้น การมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในลักษณะต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจูงใจและสามารถลดค่าใช้จ่าย
ได้มาก จึงท าให้นักศึกษากลุ่มที่ได้รับทุนจากสถาบันมีความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มอ่ืน นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการ
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ก็มีส่วนสนับสนุนการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายขณะศึกษาได้มากกว่านักศึกษาที่ใช้
งบประมาณของผู้ปกครอง และหารายได้ด้วยตนเอง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเงินและรายได้นี้จัดเป็นปัจจัยค้ าจุน 
ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นความคิดเห็นในระดับที่มากกว่าได้ สอดคล้องกับแนวความคิดของ เฟรเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg, 1959) (อ้างถึงใน ทองหล่อ นาคหอม, 2535) กล่าวถึง ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยบ ารุงรักษาจิตใจว่าเป็น
องค์ประกอบเสริม เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ หากได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างพอเพียงความไม่พอใจจะ
หายไป และ ถวิล เกื้อกูลวงศ์ (2530: 94) กล่าวว่า แรงจูงใจด้านเงิน เป็นแรงจูงใจที่สลับซับซ้อนและสัมพันธ์กับ
ความต้องการทุกประเภททุกระดับ คุณลักษณะที่เด่นและส าคัญที่สุดของเงินก็คือเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยน
ความต้องการใด ๆ ที่ บุคคลต้องการ ดังนั้นการให้ทุนต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการศึกษาและมีผล
ต่อความคิดเห็นของนักศึกษาเช่นกัน 
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พฤติกรรม และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเป็นคร้ังแรกต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดวิกฤตกิารณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 
Behaviors and attitudes of first time foreign tourists towards decision-traveling in 

Bangkok, Thailand after political crisis 2013 to 2014. 
 

ศลิษา   ธรีานนท์1  
Salisa  Teelanont 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองปีพ.ศ. 
2557 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2557 และ 2) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2557 จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็น 52.6% ส่วนมากมีสถานภาพโสด (74.5%) โดยส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกมากท่ีสุด (31.3%) ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 26-35 ปีมากที่สุด (37.5%) และอายุต่ ากว่า 25 
ปีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (34.4%) รายได้โดยเฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 USD คิดเป็น 60.9% ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับอุดมศึกษา (71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุดคิดเป็น 49.5% นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใช้จ่ายเงินระหว่างการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครน้อยกว่า 1,000 
USD (60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5% มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน
หย่อนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% โดยนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง 85.4% ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
ในกรุงเทพมหานครระหว่าง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวมากที่สุดคิด
เป็น 19.5%  

โดยส่วนมากมีการรับรู้ถึงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 54.7% และ
ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  และจากการศึกษาทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง  พบว่า
ทัศนคติด้านความคุ้มค่าเงิน (Sig = .000, Exp(B) = .067) และด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินค่าเงิน 
(Sig = .010, Exp(B) = .232) ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และด้านความพึงพอใจโดยรวม ค่าเงิน (Sig = .025, Exp(B) = 4.55) ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ: 1. นักท่องเที่ยวชาติต่างชาติที่เดินทางเข้ามท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก 2. ทัศนคตินักท่องเที่ยว 3. 
วิกฤตการณ์ทางการเมือง  
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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Abstract  
 This research is focusing on tourism demand after the political crisis in Bangkok, Thailand 
as a case study of 2014 to 2015. The objective of this research is 1) to study first time foreign 
tourist’s behavior towards Traveling in Bangkok, Thailand after political crisis and 2) to study first 
time foreign tourist’s attitude towards Traveling in Bangkok, Thailand after political crisis and 
factors affecting the decision to repeated traveling. 
 In the aspect of the political crisis, it is found that most of the tourists were aware of the 
political crisis but it did not affect their decision to travel to the Bangkok. Most of the tourists 
who are traveling in Bangkok, Thailand in first time. In addition, The attitude factor of tourist’s 
safety and worth of money, It’s affecting to Tourist’s decision to repeated traveling at a 0.01 
statistically significant level. And the  attitude factor of tourist’s satisfaction affecting to Tourist’s 
decision to repeated traveling at a 0.05 statistically significant level. 
 
Keywords: 1. First time foreign tourist 2. Attitude 3. Political Crisis 
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บทน า 
จากสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมากล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวคืออุตสาหกรรมบริการที่

ใหญ่และมีความส าคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมหาศาล และก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้              
แต่ระยะเวลานับ 10 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
อย่างยิ่ง นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดแล้วประการหนึ่งคือวิกฤติการณ์ทางการเมืองไทยที่
นับตั้งแต่พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาและเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ  นับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยง และความผันผวน
สูงเช่นกัน (มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด และอัครพงศ์ อ้ันทอง, 2557) โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่นับเป็นแหล่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย กล่าวได้ว่ามีการกระจายรายรับจากการท่องเที่ยวของประเทศเป็นไปใน
ทิศทางบวกหรือลบหรือกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดดังกล่าวมากที่สุดนั่นเอง (อ้างแล้ว, 2557) ซึ่งวิกฤติการณ์ทางการ
เมืองไทยในพ้ืนที่กรุ งเทพมหานครที่ผ่ านมากระทั่ งปลายพ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2557                         
เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เลวร้ายลงอีกจากการเผยแพร่
ข่าวไปท่ัวโลก และการออก Travel Warning ของประเทศต่างๆส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านลบของประเทศไทยอย่าง
ยิ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีการจัดตั้งรัฐบาล
จากการรัฐประหารแล้ว แต่สถานการณ์ของประเทศไทยยังคงเป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติในด้านความมั่นคง 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปในอนาคต 

นับว่าวิกฤติการณ์ทางการเมืองเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว และพฤติกรรม
การตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการ
เมืองไทย พ.ศ. 2557  ตลอดจนการรับรู้ถึงสถานการณ์ ปัจจัยทางด้านทัศนคติ หรือความรู้สึกที่ต้องการกลับมา
เที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานครต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไป พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติที่ส่งผลการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณ์ทาง
การเมือง พ.ศ. 2556-2557 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว   
  จาการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว หรือผลผลิตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (กองวิชาการและฝึกอบรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
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1) ปัจจัยภายใน 
(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource) อันจะเปน็ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่

มนุษย์สร้างขึ้น  และงานประเพณีท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 
(2) ด้านความปลอดภัย (Security) ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นจะค านึงถึง

มาตรการการรักษาความปลอดภัยและท่ัวถึงของทุกแหล่งท่องเที่ยว 
(3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกหลัก เช่น ถนน สะพาน 

สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถประจ าทาง ท่าเรือ ไฟฟูา ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย โดยปกติแล้วรัฐบาลจะเป็นผู้
ลงทุนในการจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือหากเป็นการลงทุนเพ่ือส่ งเสริม
การท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่นก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างถาวร 

(4) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) เป็นสถานที่หรือบริการที่ส่วนใหญ่เอกชนจะเป็นผู้จัดหาไว้
บริการแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบของการประกอบการทางธุรกิจ แต่ก็มีอยู่ในรูปแบบของรัฐในบางส่วนด้วย ดัง นี้  
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ร้านอาหาร, ที่พัก, บริการน าเที่ยว,  

(5) สินค้าของที่ระลึก (Souvenirs) ต้องมีการควบคุมดูแลคุณภาพ ก าหนดราคา รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ใช้วัสดุท้องถิ่น มีเอกลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

(6) การโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relation) เป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นทีรู้จักและมีความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยว 

(7) ภาพลักษณ์ (Image) จะเป็นตัวก าหนดถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อสินค้าและบริการที่
ตอบสนองต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นๆด้วย 

2) ปัจจัยภายนอก 
(1) สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก  มีส่วนส าคัญในการก าหนดการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนั้นอ่อนตัวลงโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกล 
เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในบางประเทศ อันก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง เป็นผลให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวนั้นมีการชะลอตัวลง  ในทางตรงข้ามกับหากมีสภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว มีความมั่นคงทางการเมือง ก็จะ
สามรถกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวได้ดี 

(2) ความนิยมในการท่องเที่ยว  จากการที่การท่องเที่ยวได้ปรับรูปแบบของการให้บริการที่มีความ
ประหยัดมากขึ้น ราคาถูกลง ประกอบกับรายได้ของครอบครัวสูงขึ้น ขนาดของครอบครัวเล็กลง มีระยะเวลาว่าง
มากขึ้นนั้น สามารถชักจูงให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ใช้จ่ายเงินที่เหลือกับการเดินทางท่องเที่ยวได้จากความนิยม
การใช้เวลาว่างด้วยการเดินทางท่องเที่ยว 

(3) การขยายเส้นทางการคมนาคม จะส่งผลกับการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย
และประหยัดมากข้ึน 

(4) การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทางการเมือง  อันเป็นผลให้เกิดการแข่งขันในด้านของการส่งเสริม
การตลาดและการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวที่จะเป็นแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นจากการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 



NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2559 

78 

 

  สอดคล้องกับกรมการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวออกเป็น 9 
ปัจจัยดังต่อไปนี้  

(1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)  สภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศนั้นๆ 
(2) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) กล่าวคือรูปแบบของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของประเทศนั้นๆโดยรวมจะส่งผลต่อรูปแบบของความต้องการในการเดินทาเข้ามาท่องเที่ย; 
(3) ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Factors)  โดยลักษณะภูมิประเทศของผู้ซื้อนั้นส่งผลต่อความ

ต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากลักษณะภูมิประเทศของตน 
(4) ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) ส่งผลต่อการหล่อหลอมความคิด รสนิยม 

ทัศนคติ ในการเลือกตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
(5) ปัจจัยทางการเมือง (Political Factors)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและกฎระเบียบต่างๆ  

ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาเที่ยว  เพราะนักท่องเที่ยวจะรู้สึกหวั่นเกรงในเรื่องความปลอดภัยอันส่งผลให้
อุปสงค์การท่องเที่ยวนั้นย่อมลดลงด้วย 

(6) ปัจจัยทางสื่อสารมวลชน (Mass media communication Factors)  ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อสารมวลชนนั้นสามารถสร้างเชื่อถือ  ความไม่มั่นใจ หรือไม่มั่นใจในการตัดสินเดินทางเข้ามาเที่ยว  เพราะการ
ตัดสินใจจากการรับข้อมูลข่าวสารผ่านการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางลบจาก
ข่าวสารทางลบได้เช่นกัน 

(7) ปัจจัยทางการเปรียบเทียบราคา (Comparative prices) การเปรียบเทียบราคาระหว่างช่วงปีในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว  หรือการเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่ง 

(8) ปัจจัยทางการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล (personal mobility Factors) ความนิยมการเดินทางท่องเที่ยว
โดยพาหนะส่วนบุคคลมากขึ้น  โดยนักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยการ
เดินทางส่วนบุคคลมากขึ้น 

(9) ปัจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง (Technology of communication and 
transportation) การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยย่อมแสดงถึงระดับมาตรฐานในการให้บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากขึ้น 
 2. ทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
  ทัศนคตินั้นเป็นความคิด  ความเชื่อ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดขึ้นจากผลของการรับรู้หรือ
ความเข้าใจ Schiffman & Kanuk (2000)อ้างถึงใน กิตติคุณ  บุญเกตุ (2556, น. 20) โดยการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีทั้งด้านดีและด้านลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกนึกคิดอัน
เกิดจากประสบการณ์โดยตรงในอดีต หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่ได้จากการรับรู้จากสิ่งที่
ได้รับหรือเข้าใจจากภาพลักษณ์ที่ได้รับ อันเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้รับ  นอกจากนี้แล้ว พิทยา สงวนสุข (2551, 
น. 7) ยังกล่าวว่า ทัศนคติและพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธ์  มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติมีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกันนั้นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของบุคคลด้วย   
  ส่วนมากจากการศึกษาทัศนคตินั้นก็เพ่ือจะท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการอันจะเป็นการส่งผล
ต่อการสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่ผู้ขายต้องการ เพราะจากที่กล่าวมานั้นจะพบว่าทัศนคตินั้นเป็นผลรวมของหลาย
องค์ประกอบซึ่งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลและก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้นด้วย   
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 จากการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามทฤษฏีของ Mathieson และ Wall (1982)  อ้างถึงใน 
เลิศพร ภาระสกุล (2556: 169) ไดน้ าเสนอกระบวนที่จะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
หรือการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวโดยอธิบายถึง 5 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ 
 ในขั้นแรกคือการที่บุคคลมีความต้องการที่จะท่องเที่ยว (felt need and desire for travel) ก่อนที่จะ
ศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่างๆเพ่ือน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ( Information search) 
หลังจากนั้นคือการตัดสินใจที่จะท่องเที่ยว (Travel decisions) ว่าจะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใด ด้วย
พาหนะแบบใด พักที่ไหน และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวใดบ้าง อันได้จากการประเมิน เปรียบเทียบจากการสืบค้น
ข้อมูล จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยว (Travel arrangements)  หลังจากเดินทาง
ท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวจึงได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 คือการประเมินผลความพึง
พอใจจากการเดินทางท่องเที่ยว (Travel satisfaction evaluation) ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างท่องเที่ยวจนการ
ท่องเที่ยวจบลง  และประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้รับจะส่งผลการตัดสินใจในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดังต่อไปนี้ 

1) องค์ประกอบด้านคุณสมบัติต่างๆของนักท่องเที่ยว (Travel Profile) ได้แก่ คุณลักษณะทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และทางด้านพฤติกรรม 

2) องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง (Travel awareness) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
และการเข้าถึงประเทศต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวก ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  

3) องค์ประกอบด้านลักษณะการเดินทาง (Trip features) ได้แก่ระยะทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย จ านวน
สมาชิกในกลุ่มเดินทางและความเสี่ยงที่มีในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว 

4) องค์ประกอบด้านทรัพยากรและคุณลักษณะของแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว (Destination resources 
and charactistics) ได้แก่ ประเภทของแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว ปริมาณและคุณภาพการบริการ สิ่งแวดล้อม 
คุณลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ และลักษณะทางการเมืองในประเทศท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จากการศึกษาทบทวนวรณรกรรมจึงพบว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ด้านการเมืองเป็นส าคัญประการหนึ่งและจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 ที่ผ่านมานั้น
ส่งผลต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวไทย พบว่าในปีพ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวทั้งหมด 24.7 ล้านคน ลดลงร้อยละ 6.6 มีการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวได้จ านวน1.13 ล้านล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 5.8 จากปีท่ีผ่านมา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557) ซึ่งเป็น
ผลจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักอีกทั้งยังคงส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในระยะถัดไปคือ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับงานของ Kaplanidou (2007, p. 170) พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความตั้งใจมา
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hadyn Ingram et al.(2013) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง The impact of 
political instability on tourism: case of Thailand โดยงานวิจัยดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การรับรู้ และพฤติกรรมผู้บริโภคของ
นักท่องเที่ยว โดยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยตั้งแต่ปี 2010-2011 ที่ผ่านมา เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมาก่อน และกลุ่มที่เคยมา
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ท่องเที่ยวที่เมืองไทยแล้ว จ านวน 100 คน พบว่าผู้ที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นมีความรู้สึกไม่แน่นอนทาง
การเมืองส่งผลต่อความเชื่อม่ันในการเดินทางร้อยละ 45 

ซึ่งในขณะเดียวกันความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและทัศนคติในเชิงบวกนั้นเป็นจุดก าเนิดของการ
ตัดสินใจซื้อซ้ า (เลิศพร  ภาระสกุล, 2556, น. 134) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกร ภัทรธนกุล (2551) งานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง: กรณีศึกษา พ.ศ. 2549 - 
2550 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านความประทับใจ ความรู้สึกปลอดภัย ความรู้สึกคุ้มค่า การบอกต่อ และการ
กลับมาเที่ยวซ้ า พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร มีความคุ้มค่าเงิน และรู้สึก
ปลอดภัยในระดับ “มาก” อีกทั้งจากงานวิจัยของ พงศธร จันทร์วิโรจน์ และณักษ์ กุลิสร์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมือง ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทยสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการกลับมาเที่ยวซ้ าอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.01 และจากการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ของวรรยา  
วัฒนศิริเสรีกุล (2552) พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ ามีสัดส่วนของเพศชาย มาจากภูมิภาคเอเชีย ท างานประจ า 
เป็นนักท่องเที่ยวอิสระ จากการวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวซ้ ากับกลุ่มที่มาเที่ยวครั้งแรก
พบว่ามีความแตกต่างกันด้าน อายุ รายได้ ระยะเวลาที่พัก และค่าเฉลี่ยใช้จ่ายใช้ ส าหรับโอกาสในการกลับมาเที่ยว
ซ้ า พบว่า หากนักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีและความพึงใจที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ได้แก่ ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 
ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป ความยินดีจ่ายเพ่ือกลับมาเที่ยวอีกครั้ง  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และปัจจัยด้านทัศนคติที่นักท่องเที่ยวมีต่อ
การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2556-2557 
เพ่ือพยากรณ์แนวโน้มในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ า เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลัง
ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยต่อไปในอนาคต 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรม และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์
ทางการเมือง พ.ศ. 2557 นับตั้งแต่หลังวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกคิดเป็น 192 ตัวอย่าง (จากกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิทยานิพนธ์เรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุง เทพมหานครหลัง
วิกฤตการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557) จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบทดสอบความแปรปรวน และน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
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อ้างอิง (Inference Statistics) Binary Logistic Regression เพ่ือหาค่าพยากรณ์ของทัศนคติที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเป็นนักท่องเที่ยวเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น 52.6% ส่วนมากมีสถานภาพโสด (74.5%) โดยส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจาก
ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกมากท่ีสุด (31.3%) รองลงมาคือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูมิภาคยุโรป (28.1%) ช่วง
อายุของนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 26-35 ปีมากที่สุด (37.5%) และอายุต่ ากว่า 25 ปีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
(34.4%) รายได้โดยเฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 USD คิดเป็น 60.9% ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับอุดมศึกษา 
(71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากท่ีสุดคิดเป็น 49.5% รองลงมาคือเป็นนักศึกษาคิดเป็น 26.6%  

 
ตารางท่ี 1 แสดงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1. ภูมิล าเนา 1)  เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2)  ยุโรป 
3)  อเมริกา 
4)  เอเชียใต้ 
5)  โอเชเนีย 
6)  ตะวันออกกลาง 
7)  อัฟฟริกา 

60 
54 
16 
19 
13 
16 
14 

31.3 
28.1 
8.3 
9.9 
6.8 
8.3 
7.3 

2. อาย ุ 1)  ต่ ากว่า 25 ปี 
2)  26-35 ปี 
3)  36-45 ปี 
4)  46-55 ปี 
5)  55 ปีขึ้นไป 

66 
72 
45 
6 
3 

34.4 
37.5 
23.4 
3.1 
1.6 

3. เพศ 1)  เพศชาย 
2)  เพศหญิง 

91 
101 

47.4 
52.6 

4. สถานภาพ 1)  โสด 
2)  สมรส 

143 
49 

74.5 
25.5 
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ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 
5. รายได้ (ต่อปี) 1)  ต่ ากว่า 15,000 USD 

2)  15,001-30,000 USD 
3)  มากกว่า 30,001 USD 
4)  อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) 

117 
45 
5 
25 

60.9 
23.4 
2.6 
13.0 

6. ระดับการศึกษา 1)  มัธยมศึกษาตอนต้น 
2)  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3)  ปริญญาตรี 
4)  อ่ืนๆ (ไม่ระบุ / อนุปริญญา) 

5 
30 
137 
20 

2.6 
15.6 
71.4 
10.4 

7. อาชีพ 1)  พนักงานของรัฐ 
2)  พนักงานบริษัทเอกชน 
3)  ธุรกิจส่วนตัว 
4)  นักเรียน / นักศึกษา 
5)  วัยเกษียณ 
6)  อ่ืนๆ (ไม่มีอาชีพ / แม่บ้าน / วิศวกร / ครู / 
อาจารย์) 

8 
95 
14 
51 
3 
21 

4.2 
49.5 
7.3 
26.6 
1.6 
10.9 

 
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใช้จ่ายเงินระหว่างการท่องเที่ยว

ในกรุงเทพมหานครน้อยกว่า 1,000 USD (60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมากที่สุด
คิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพ่ือนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว (29.2%) ใช้เวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยวมากที่สุดคิดเป็น 19.5% รองลงมาคือผ่านเว็บบล็อกในอินเตอร์เน็ตในสัดส่วนใกล้เคียงกันคิดเป็น 19.3% 
โดยส่วนมากมีการรับรู้ถึงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคิดเป็น 54.7% โดย
ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  
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ตารางท่ี 2  แสดงความถี่และค่าร้อยละของพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. ค่าใช้จ่ายระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร 

1)  ต่ ากว่า 1,000 USD 
2)  1,001 - 2,000 USD 
3)  2,001 - 3,000 USD 
4)  3,001 - 4,000 USD 
5)  มากกว่า 4,000 USD 
6)  อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) 

116 
44 
10 
6 
3 
13 

60.4 
22.9 
5.2 
3.1 
1.6 
6.8 

2. สถานที่พัก 

 

1)  โรงแรม 
2)  อพาร์ทเมนท์ 
3)  บ้านญาติ / บ้านเพื่อน / บ้านคนรู้จัก 
4)  เกสเฮาส์ 
5)  อ่ืนๆ (หอพัก / รีสอร์ท) 

118 
20 
1 
50 
3 

61.5 
10.4 
0.5 
26.0 
1.6 

3. วัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยว 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1)  พักผ่อนหย่อนใจ 
2)  ติดต่อธุรกิจ 
3)  ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม 
4)  ช๊อปปิ้ง 
5)  การกีฬาและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
6)  ดูแลรักษาสุขภาพ 
7)  อ่ืนๆ (Conference, Camp, Visit friends 
and Visit Family) 

183 
14 
65 
17 
23 
15 
16 

95.3 
7.3 
33.9 
8.9 
12.0 
7.8 
8.3 

4. รูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

1)  แพ็คเกจทัวร์ 
2)  ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
3)  เดินทางมากับบริษัท 
4)  อ่ืนๆ (มากับเพ่ือน / ครอบครัว) 

18 
164 
6 
4 

9.4 
85.4 
3.1 
2.1 

5. บุคคลร่วมเดินทาง 1)  ท่องเที่ยวคนเดียว 
2)  ครอบครัว 
3)  คนรัก 
4)  เพ่ือน 
5)  บริษัททัวร์ 
6)  เพ่ือนร่วมงาน, ทริปบริษัท 

19 
56 
41 
68 
3 
5 

9.9 
29.2 
21.4 
35.4 
1.6 
2.6 
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ร้อยละ รายการ ความถี่  
6. ระยะเวลาการท่องเที่ยว
ในกรุงเทพมหานคร 

1)  1-7 วัน 
2)  8-14 วัน 
3)  15-21 วัน 
4)  22-29 วัน 
5)  มากกว่า 30 วัน 

87 
81 
8 
5 
11 

45.3 
42.2 
4.2 
2.6 
5.7 

7. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1)  หนังสือพิมพ์ / แม็กกาซีน 
2)  วิทยุ 
3)  E-book / Applications  
4)  ค าบอกเล่า 
5)  Facebook / Instagram / Twitter 
6)  โทรทัศน์ 
7)  ส านักงานการท่องเที่ยว 
8)  เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว 
9)  บล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
10)  สถานทูต 
11)  หนังสือน าเที่ยว 
12)  อ่ืนๆ  

33 
0 
17 
104 
62 
53 
28 
111 
110 
10 
62 
13 

17.2 
0.0 
8.9 
54.2 
32.3 
27.6 
14.6 
57.8 
57.3 
5.2 
32.3 
6.8 

8. การรับรู้ถึงวิกฤติการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองท่ี
เกิดขึ้น 

1)  รู้ 
2)  ไม่รู้ 

105 
87 

54.7 
45.3 

9. การตัดสินใจเดินทาง
กลับมาท่องเที่ยวซ้ า 

1)  คาดว่าจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 
2)  คาดว่าจะไม่เดินทางเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ า 

166 
26 

86.5 
13.5 

 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้นมีการใช้จ่ายเงินระหว่างการท่องเที่ยว

ในกรุงเทพมหานครน้อยกว่า 1,000 USD (60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักในโรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมากที่สุด
คิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพ่ือนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว (29.2%) ใช้เวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง 1-7 วันคิดเป็น 45.3% มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยวมากท่ีสุดคิดเป็น 19.5% รองลงมาคือผ่านเว็บบล็อกในอินเตอร์เน็ตในสัดส่วนใกล้เคียงกันคิดเป็น 19.3% 
โดยส่วนมากมีการรับรู้ถึงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคิดเป็ น 54.7% โดย
ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 86.5%  
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2. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 
2557 

ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย
ของค่าเฉลี่ย 

2.1 ในการท่องเที่ยวอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด 3.98 .783 ปานกลาง 
2.2 กรุงเทพฯมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพ 3.92 .630 ปานกลาง 
2.3 กรุงเทพฯมีความสถานทีท่องเที่ยวที่หลากหลาย 4.07 .574 มาก 
2.4 เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้รับความสุขจากการท่องเที่ยวใน
กรุงเทพฯ 

3.64 .794 ปานกลาง 

ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการท่องเที่ยว 3.90 .458 ปานกลาง 
2.5 เชื่อมั่นว่าจะมีความปลอดภัยระหว่างการท่องเที่ยว 3.56 .757 ปานกลาง 
2.6 มีความเชื่อม่ันว่าจะมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม
และการกระท าผิดกฎหมายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ครั้งนี้ 

3.51 .723 ปานกลาง 

2.7 มีความเชื่อม่ันว่ากรุงเทพฯมีความม่ันคงทางการเมือง 3.24 .729 ปานกลาง 
2.8 ถนนหนทางในกรุงเทพฯมีความสะอาดเรียบร้อย 3.23 .767 ปานกลาง 

ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 3.38 .603 ปานกลาง 
2.9 ราคาค่าบริการโรงแรมในกรุงเทพฯเป็นที่ยอมรับได้ 3.64 .724 ปานกลาง 
2.10 ราคาอาหารและเครื่องดื่มในกรุงเทพฯเป็นที่ยอมรับได้ 3.55 .784 ปานกลาง 
2.11 ราคาของค่าขนส่งในกรุงเทพฯ (แท็กซ่ี, รถบัส, 
รถตุ๊กตุ๊ก, เรือ) เป็นที่ยอมรับได้ 

3.03 .874 ปานกลาง 

2.12 ราคาของสินค้าของที่ระลึกเป็นที่ยอมรับได้ 3.44 .791 ปานกลาง 
ด้านความคุ้มค่าเงิน 3.41 .645 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  พบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อความพึงพอใจโดยรวมในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X = 3.90, S.D. = .458) มีทัศนคติด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง (X = 
3.38, S.D. = .603)  และมีทัศนคติติ่ความคุ้มค่าเงินในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (X = 3.41, S.D. = .645)     
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 4. การศึกษาทัศนคติที่ส่งผลการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณ์ทาง
การเมือง พ.ศ. 2556-2557 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

ทัศนคติ B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
ด้านความพึงพอใจโดยรวม 1.516 .674 5.055 1 .025 4.55 
ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน -1.459 .565 6.666 1 .010 .232 
ด้านความคุ้มค่าเงิน -2.710 .665 16.636 1 .000 .067 

 
จากการทดสอบการพยากรณ์แนวโน้มการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า

มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก (ดังตารางที่ ) พบว่าทัศนคติทั้ง 3 ด้านมีผลต่อต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และพบว่าทัศนคติด้านความคุ้มค่าเงิน (Sig = .000, Exp(B) = .067) และด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินค่าเงิน (Sig = .010, Exp(B) = .232) ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความพึงพอใจโดยรวม ค่าเงิน (Sig = .025, Exp(B) = 
4.55) ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกเป็นนักท่องเที่ยว
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น 52.6% ส่วนมากมีสถานภาพโสด (74.5%) โดยส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่มา
จากภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกมากที่สุด (31.3%) ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 26 -35 ปีมากที่สุด 
(37.5%) และอายุต่ ากว่า 25 ปีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (34.4%) รายได้โดยเฉลี่ยต่ ากว่า 15 ,000 USD คิดเป็น 
60.9% ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับอุดมศึกษา (71.4%) และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุดคิดเป็น 
49.5%  

2. ด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้น
มีการใช้จ่ายเงินระหว่างการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครน้อยกว่า 1 ,000 USD (60.4%) รูปแบบที่พักนิยมพักใน
โรงแรมคิดเป็น 61.5%  มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดคิดเป็น 54.77% 
นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมากที่สุดคิดเป็น 85.4% โดยเดินทางกับเพ่ือนมากที่สุด (35.4%) รองลงมาคือ
เดินทางกับครอบครัว (29.2%) ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่าง 1-7 วันคิดเป็น 
45.3% มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวมากที่สุดคิดเป็น 19.5% รองลงมาคือผ่านเว็บบล็อกใน
อินเตอร์เน็ตในสัดส่วนใกล้เคียงกันคิดเป็น 19.3% โดยส่วนมากมีการรับรู้ถึงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่
เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครคิดเป็น 54.7% โดยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง 
86.5%  

3. ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤติการณ์ทาง
การเมือง พ.ศ. 2556-2557 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก  พบว่ามีความพึง
พอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (X = 3.90, S.D. = .458) มีความรู้สึกปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (X = 3.38, S.D. = .603) และมีความรู้สึกคุ้มค่าเงิน (X 
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= 3.41, S.D. = .645) และพบว่าทัศนคติทั้ง 3 ด้านมีผลต่อต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และพบว่าทัศนคติด้านความคุ้มค่าเงิน (Sig = .000, Exp(B) = .067) และด้านความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินค่าเงิน (Sig = .010, Exp(B) = .232) ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความพึงพอใจโดยรวม ค่าเงิน (Sig = .025, Exp(B) = 4.55) ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นั้นไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกร ภัทรธนกุล (2551) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าม
ท่องเที่ยวนั้นมีทัศนคตด้ิานความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร มีความคุ้มค่าเงิน และรู้สึกปลอดภัย
ในระดับ “มาก” เนื่องจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามท่องเที่ยวครั้งแรกภายหลังการ
เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 นั้นมีทัศนคติด้านความพึงพอใจโดยรวม, ความปลอดภัย และด้าน
ความคุ้มค่าเงินอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล (2552) พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีทัศนคติที่ดี ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว ได้แก่ ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป 
ความยินดีจ่ายเพ่ือกลับมาเที่ยวอีกครั้ง กล่าวได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามท่องเที่ยวนี้ไม่มีความรู้สึกกังวลจาก
วิกฤติการณืทางการเมืองที่เกิดขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความรู้สึกปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่
อยู่ในระดับปานกลาง และมีแนวโน้มว่าจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าจากปัจจัยด้านความคุ้มค่าเงิน, ความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความพึงพอใจโดยรวม ดังนั้นทิศทางการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายหลังการเกิดวิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมืองพ.ศ. 2556 -2557 ทางภาครัฐควรเร่งด าเนินการตาม
นโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว  การออกกฎหมายควบคุมในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเนื่องจากส่งส่งต่อทัศนคติทางด้านความยุติธรรมในด้านราคาค่าบริการ และ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการท าแบบสอบถามเพียงครั้งเดียวในระยะเวลาอันสั้น และไม่
สามารถท าการศึกษาซ้ าได ้และพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลนั้นจ ากัดอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นการอ้างอิง
หรือการใช้ผลงานวิจัยจึงจ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ประกอบกับบริบททางสังคมและการเมืองที่
ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวอีกครั้งให้โดยศึกษาครอบคลุมทั้งประเทศ
จะท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากยิ่งข้ึน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยนี้ไม่สามารถส าเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีหากปราศจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าแนะน า 
ปรึกษาอย่างดี คณาจารย์ที่ผ่านมาที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ตลอดจนก าลังใจที่ดีจากครอบครัว และเพ่ือนๆทุกคน  
จึงอยากขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 

The Use of the Information Technology in the Academic Administration of 
Baanklongmaidang School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 
  ทิพย์หทัย   ทดเพชร1 

TIPHATHAI THODPHET 
  
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรและแหล่งข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น 19 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวชิาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้าน
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านการวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน อยู่ในระดับมาก ด้านการประสานความร่วมมือ ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน อยู่ในระดับ
มาก ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการแนะแนว อยู่ในระดับมาก และด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้และการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ ควรกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนตลอดเวลา ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ควรสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดอบรม
เรื่องการใช้และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยและการสืบค้นองค์ความรู้ ควรส่งเสริมให้ครูใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ควรส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดท าเอกสาร การผลิตสื่อ เพ่ือเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมด้านการแนะแนว ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือจะ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือจัดท าสื่อและนวัตกรรม 
 

ค าส าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ, การใช้, การบริหารงานวิชาการ 
                                                             
1 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ITUADEE@HOTMAIL.Com  0865757769 
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ABSTRACT 
The purposes of the research seemed to investigate conditions and recommendations of the use 

of the information technology in the academic administration of Baanklongmaidang School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 1. The participants and the data source of the research were 19 
qualified people, school administrators, teachers, and the committees of Office of the Basic Education 
Commission. The research instruments were questionnaires and interviews. For questionnaires, the 
collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation.  For 
interviews, the collected data were analyzed by content analysis. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the conditions of the use of the 
information technology in the academic administration of Baanklongmaidang School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high level. When each side was considered that had 
arithmetic means with descending order, it was found that all of them were at the high level; that is, the 
development and the promotion of having learning resources, the development and the use of 
technology for education, the measurement and evaluation and credit transfer, the cooperation in the 
academic development with other schools and organizations, the teaching and learning management in 
school, planning academic matters, the development of the learning processes, the development of the 
internal quality assurance system and educational standards, the guidance, and the research for the 
development of the educational quality in school respectively. 

In terms of recommendations of the use of the information technology in  the academic 
administration of Baanklongmaidang School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it was 
found that the school should do the personnel development projects on the use of the information 
technology in the academic administration. In addition, the school should encourage the teachers to 
develop themselves for the use of the information technology in teaching and learning. Moreover, the 
training of the use of the information technology for learning processes should be required. The school 
should focus on the use of computer technology for the measurement and evaluation and credit transfer. 
The training of the use of the information technology for doing the research and information retrieval 
system should be also required. Moreover, the teachers should be encouraged to use the information 
technology for the data storage of the learning resources both inside and outside the school. The school 
should promote the use of the information technology for the documentation, including designing 
teaching and learning materials. In terms of the guidance, it can be said that the school should support the 
teachers to use the information technology for the internal quality assurance system. In addition, the 
teachers should be encouraged to exchange data to develop the academic administration by the use of 
the information technology network. Moreover, the workshop of the use of the information technology for 
designing teaching and learning materials and innovation should be required. 
Keywords :  Information Technology, Using, Academic Affairs Administration  
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บทน า 
 ในโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี การสื่อสารและสิ่งแวดล้อม คนใน
ปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร มีระบบการส่งข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น เหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในโลก สามารถสื่อสารทั่วถึงกันได้อย่างทันที สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดสังคมเปิดที่ทุกชาติสามารถเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันได้อย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมทั้งทางบวกและ
ทางลบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มีการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ได้เร็วมาก ซึ่งส่งผลต่อผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าและครูผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลายแห่งที่ยังประสบปัญหาเรื ่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
(ถาวร อินทะแสง, 2547 : 1)  
 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (พ.ศ.2557 -2559) โดยมีเปูาหมายการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คือการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Enabling) โดยการเพ่ิมศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Engaging) โดยการเพ่ิมประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยไม่ขาดความต่อเนื่องด้วยการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวที่ทันสมัย (OYOD : Bring Your Own Device) รวมถึง
สร้างความหลากหลายของการเรียนรู้ (Empowering) โดยการเพ่ิมความสามารถและอิสระในการเลือกวิธีการและ
สื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบในห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Class room) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มี
พันธกิจร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ ก าหนดให้
สถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ และให้เป็นไปตามหลักสูตร
ก าหนด และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดการศึกษายังมุ่งเน้น
ความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม 
พัฒนาคนให้มีความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุดทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ด้วยความส าคัญของการจัดการศึกษาดังได้กล่าว
ข้างต้น งานวิชาการจึงถือได้ว่าเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา ดังที่สมิทธ์และคณะ (Smith and 
Other, 1961 : อ้างถึงใน อานนท์ หล้าหนัก, 2551 : 3)  ได้ให้ความส าคัญส าหรับการบริหารงาน และการให้
ความส าคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาโดยแยกงานออกเป็น 7 
ประเภท พบว่า การบริหารงานวิชาการคิดเป็นร้อยละ 40 การบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 20 การบริหาร
กิจการนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 20 การบริหารงานการเงินคิดเป็นร้อยละ 5 การบริหารอาคารสถานที่คิดเป็นร้อย
ละ 5 การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 5 และการบริหารทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งจะเห็นได้ว่างาน
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บริหารวิชาการมีความส าคัญมากที่สุด เป็นเสมือนหัวใจส าคัญของโรงเรียนเพราะเป็นส่วนที่ให้การศึกษากับเยาวชน 
การบริหารงานทุกด้านของโรงเรียนก็เพ่ือตอบสนองความส าเร็จของผลงานทางด้านวิชาการทั้งสิ้น การที่โรงเรียน
จะท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานวิชาการในโรงเรียนเป็นอย่างดี  (รถทรง จุลินทร, 2550 : 
3)  ซึ่งการบริหารงานดังกล่าวจ าเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 38) 
 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจ านวน 68 คน จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้
คะแนนเฉลี่ย 50.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย 26.25 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 35.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้คะแนนเฉลี่ย 33.75 ซึ่งต่ ากว่าผลการประเมินระดับชาติเฉลี่ย
ทั้งสิ้น (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). [ออนไลน์]. (2559, 25 มีนาคม)) 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานวิชาการนั้น มีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นการช่วย
ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย อ านวยความสะดวก เชื่อมโยงเครือข่ายภายใน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
ควบคุมติดตาม ลดความเลื่อมล้ าของโอกาสในการเรียนรู้ ส่งผลให้มีการพัฒนายกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น ท าให้การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งจะเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   (สุรวุฒิ ธรรมธุระ, 2555 : 2) 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาในฐานะครูวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ จึงสนใจที่
จะศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ใน 10 งาน คือ 1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การแนะแนว 
8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน และ 10) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือจะได้น าข้อมูล
มาใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้แนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้มีค่าสูงกว่าผลการประเมิน
ระดับชาติเฉลี่ยยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลอง
ไม้แดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามล าดับ
ดังนี้ 
 1.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 
 2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานวิชาการ 
 3.  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง   
            4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ทั้ง 10 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 5) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
7) ด้านการแนะแนว 8) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 9) ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน และ 10) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้าน
คลองไม้แดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แด ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) รวมทั้งสิ้น 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
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ผลการวิจัย 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.09) รองลงมา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 4.00) ด้านการ
วัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก (   = 3.96)  ด้านการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น อยู่ในระดับมาก (  = 3.96)  ด้านการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 3.90) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก (  = 3.89) 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 3.87) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 3.84) ด้านการแนะแนว อยู่ในระดับมาก (  = 3.83) และด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (   = 3.81) ตามล าดับ หากพิจารณาเป็น
รายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การจัดท าแผนพัฒนางานวิชาการและโครงการด้านวิชาการด้วยโปรแกรม Microsoft โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ
จากเว็บไซต์ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ และการรับรู้ข้อมูล 
นโยบาย หรือสถานการณ์ทิศทางการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ผ่านโปรแกรม Smart Office ของ สพป.ตาก เขต 1 อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.07) 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การจัดท าสื่อ ใบงาน ใบความรู้ นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น Microsoft, 
Website, Fecebook เป็นต้น อยู่ในระดับมาก (  = 4.14)  
 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การสืบค้นข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ต ด้วย Google อยู่ในระดับมาก (  = 4.21)  
 ด้านการวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐานด้วยโปรแกรม BEIS 2003 อยู่
ในระดับมาก  (  = 4.29) 
 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การศึกษาค้นคว้างานวิจัยตัวอย่างจาก Website Thailist อยู่ในระดับมาก (  = 4.07)  
 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การส ารวจ สืบค้น แสวงหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้จาก Google อยู่ในระดับมาก (  = 4.21)  
 ด้านการแนะแนวโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การติดตาม
ประเมินผลงานแนะแนวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง Web conference หรือ Website ของโรงเรียน  การ
จัดท าข้อมูลและเอกสารการแนะแนวไว้ใน Website ของโรงเรียนและการจัดท าแผ่นพับ การจัดท าสื่อ VCD, 
Power point ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยู่ในระดับมาก (  = 3.93) 
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 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรม Microsoft และ
โปรแกรม Schoolmis อยู่ในระดับมาก (  = 4.07) 
 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับโรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่าน Smart Office, Line หรือ Facebook อยู่ในระดับมาก (  = 
4.14) 
 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้ดาวเทียมทางไกลเพ่ือการศึกษา (DLTV) อยู่ในระดับมาก (  = 4.29)  
 ข้อเสนอแนะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ คือ ควรจัดท าโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการ
บริหารงานวิชาการ ควรกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนตลอดเวลา 
ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดอบรมเรื่องการใช้และการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยและการสืบค้นองค์ความรู้ ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ควรส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดท าเอกสาร การผลิตสื่อ เพ่ือเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมด้านการแนะแนว ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือจะพัฒนาการบริหารงานวิชาการผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดท าสื่อและนวัตกรรม 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนางาน
วิชาการและโครงการด้านวิชาการด้วยโปรแกรม Microsoft โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ เช่น 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ มีการรับรู้ข้อมูล นโยบาย หรือสถานการณ์
ทิศทางการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ผ่านโปรแกรม Smart Office ของ สพป.ตาก เขต 1 ประกอบกับครูมีการการ
จัดท าสื่อ ใบงาน ใบความรู้ นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น Microsoft, Website, 
Fecebook มีการสืบค้นข้อมูลความรู้และแสวงหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้จาก Google ศึกษาค้นคว้างานวิจัยตัวอย่าง
จาก Website Thailist รวมถึงมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐานด้วยโปรแกรม BEIS 
2003 นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลงานแนะแนวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง Web conference 
หรือ Website ของโรงเรียน มีการจัดท าข้อมูลและเอกสารการแนะแนวไว้ใน Website ของโรงเรียน จัดท าแผ่น
พับ การจัดท าสื่อ VCD, Power point ประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft และโปรแกรม Schoolmis ทั้งยังประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่
การศึกษาผ่าน Smart Office, Line หรือ Facebook และใช้ดาวเทียมทางไกลเพ่ือการศึกษา (DLTV) สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ  มนตรี  สังข์โต  (2554 : 6)  กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าหลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร การจัดท า
ตารางสอนของโรงเรียน การจัดท าแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดท าสื่อการเรียนรู้ การบันทึก 
ตรวจ วิเคราะห์ข้อสอบและประกาศผลสอบ การวัดผลประเมินผลการเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และเป็นแหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า และการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การรับนักเรียน การท าทะเบียนนักเรียนและ
จัดท าส ามะโนนักเรียน การจัดเก็บ สืบค้น ยืม คืน หนังสือของห้องสมุด การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา รัตนโกเมศ 
(2552 : ก) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ทั้งด้านการ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ  “มาก” ด้านที่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดตามล าดับคือ การวัดและประเมินผล การด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการและการบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน สอดคล้องกั บงานวิจัยของ              
รถทรง จุลินทร  (2550 : ก)  ศึกษาเรื่อง การใช้สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนจังหวัด
พิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ งานวัดผลและประเมินผล, งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน งานแผนงานวิชาการ 
และงานจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                          
 ข้อเสนอแนะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ คือ ควรจัดท าโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการ
บริหารงานวิชาการ ควรกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนตลอดเวลา 
ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดอบรมเรื่องการใช้และการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยและการสืบค้นองค์ความรู้ ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ควรส่งเสริมสนับสนุนการ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดท าเอกสาร การผลิตสื่อ เพ่ือเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมด้านการแนะแนว ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือจะพัฒนาการบริหารงานวิชาการผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดท าสื่อและนวัตกรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ส าเร็จลุล่วงได้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ที่กรุณาให้ข้อมูล
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ที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการ
ท าวิจัยครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา 
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สร้างความปลอดภัยโดยใช้ “ปูายไฟ LED” ลดอุบตัิเหตุในการใช้ยานพาหนะงานก่อสร้าง 
Safety Traffic Lighting Signs to Reduce Accidents in Construction area 

 
นางสาวปาริชาต ิทิพย์นวล1 
Miss. Parichat Tipnuan 

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือทดสอบการใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบ LED ในการแจ้งเตือนผู้ใช้

ยานพาหนะทั้งในพ้ืนที่ก่อสร้างและโดยรอบ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนอันเนื่องมาจากแสงสว่าง
ของสัญญาณไฟหรือปูายเตือนไม่ชัดเจน ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบปูายไฟส าหรับทางเบี่ยงใช้หลอดไฟประเภท LED 
และท าการจดบันทึกสถิติการชะลอรถ ในช่วงเวลา 20.00 – 22.00 น. ผลการศึกษาพบว่า ระยะการชะลอรถ
หลังจากท าการปรับปรุงปูายไฟทางเบี่ยงสถิติการชะลอรถของรถยนต์เพ่ิมขึ้น 41.08% รถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้น 
403.77% และรถบรรทุกเพ่ิมข้ึน 33.33% อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: การจัดการจราจร, หลอดไฟชนิด LED, งานก่อสร้าง, ยานพาหนะ 
 
Abstract  

The purpose of this project is to test an illumination of LED lamp type to notify for 
drivers who drive in construction site and neighborhood traffic. To reduce traffic accident at 
night time due to lighting illumination of construction is not clear. For this project a researcher 
designed lighting diversion sign as LED type and recorded a slow down distance when they saw 
the notification lighting during 20.00 – 22.00 hrs. A result was found that a slow down distance 
of car, motorcycle and truck is increased 41.08%, 403.77% and 33.33%, respectively. And the 
vision for drivers was clear than before start this project. 
 
Keywords: Traffic Management, LED Lighting, Construction, Vehicle 
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บทน า 
 งานก่อสร้างในพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่สาธารณะ เช่น การสร้างสะพานบนถนน การขุดอุโมงค์ ถือเป็นงานที่
มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนงานก่อสร้างและบุคคลทั่วไปที่สัญญาณผ่านไปมา การจัดระบบ
การจราจรส าหรับงานก่อสร้างที่ถือเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือลดการสูญเสียหรืออุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง รวมถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ จากการสอบถามพนักงานของผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สัญจรผ่าน
โครงการงานก่อสร้าง พบว่าปูายไฟทางเบี่ยงแบบเดิมที่ใช้หลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซ็นต์ ที่ถูกน ามาติดตั้งเพ่ือ
แจ้งเตือนเขตก่อสร้างในเวลากลางคืนยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและเกิดแสงจ้าท าให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่
ยานพาหนะยังไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ขับชนปูายไฟ นิสิตจึงได้มีแนวคิดในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของปูายไฟเตือนทางเบี่ยง ในการจัดท าโครงการ “สร้างความปลอดภัยโดยใช้ “ปูายไฟ 
LED” ลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่งานก่อสร้าง” เพ่ือให้ผู้ใช้ยานพาหนะมีทัศนวิสัยมองเห็นสัญญาณเตือนพ้ืนที่ก่อสร้าง
อย่างชัดเจนและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือท าการแก้ไขปรับปรุงปูายไฟลูกศรทางเบี่ยงให้สามารถใช้ได้จริง เหมาะสมกับหน้างานและเพ่ือเป็น
การเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบว่ามีการก่อสร้างอยู่ด้านหน้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยให้เกิด
ความแตกต่างจากสภาพจราจรปกติน้อยที่สุด 

3. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
งานก่อสร้างนั้นๆ 

 
วิธีการศึกษา  

กลุ่มเปูาหมาย  
1. พนักงาน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) ที่ท างานกะกลางคืนในงานก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 ตอนที่ 2  
2. ผู้ขับขี่ยานยานพาหนะ บนถนนเส้นทางคลองมหาสวัสดิ์ – ซอยจรัญสนิทวงศ์13 (พ้ืนที่ทับซ้อน

โครงการก่อสร้าง)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ศึกษาข้อมูลการท างานก่อสร้างในพ้ืนที่ใกล้เคียงถนนและโดยรอบ ทฤษฏี และกฎหมาย/ข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้อง 
2. เก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุง โดยใช้ปูายไฟทางเบี่ยงชนิดหลอดฟลูออเรสเซ็นต์  มีผู้เข้าร่วมท าการแบบ

ประเมินทั้งหมด 45 คน แยกเป็นข้อมูลที่ได้จากพนักงานที่ท างานกะกลางคืนจ านวน 20 คน และผู้ใช้รถใช้ถนน
จ านวน 25 คน เป็นระยะเวลา 5 วัน (ตั้งแต่วันที่ 9-13 พ.ย. 58) 

3. ออกแบบปูายไฟทางเบี่ยง โดยปรับใช้หลอดไฟแบบ LED แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ และติดตั้งปูาย
ไฟทางเบี่ยง ระยะห่างจากพ้ืนที่ก่อสร้าง 100 ม. เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับข่ียานพาหนะ  
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4. บันทึกสถิติการชะลอรถ โดยแบ่งระยะทางการชะลอรถออกเป็น 2 ระยะ คือ ชะลอในระยะที่ห่างจาก
ปูายไฟทางเบี่ยงเป็นระยะทางมากกว่า 30 เมตร และระยะชะลอห่างจากปูายไฟทางเบี่ยงน้อยกว่า 30 เมตร ของ
รถ 3 ประเภท (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก) และหลังจากท าการปรับปรุงเป็นปูายไฟทางเบี่ยง LED 
เป็นระยะเวลา 5 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16-20 พ.ย. 58)  

5. ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS และสรุปโครงการ 
 
ตัวอย่างปูายไฟเตือนทางเบี่ยง 

 

 

 

  

 
 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2558 
 
ผลการศึกษา 
 ระยะการชะลอความเร็วรถ จุดปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) 
N.451 

 จากกราฟแสดง จ านวนการชะลอยานพาหนะก่อนและหลังการปรับปรุง จะเห็นได้ว่าสถิติการชะลอรถ
ของรถทั้ง 3 ประเภทระยะการชะลอรถที่เพ่ิมขึ้น รถยนต์ 41.08% รถจักรยานยนต์ 403.77% และรถบรรทุกดี 
33.33% 
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ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
(คัน

กราฟที ่1 จ านวนรถและระยะการชะลอความเร็ว 

ภาพที ่1 ปูายไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต ์ ภาพที ่2 ปูายไฟชนิดหลอด LED 
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ประเภทรถ ระยะการชะลอรถ ก่อน(%) หลัง(%) ผลการประเมิน 

รถยนต์ 
มากกว่า 30 ม. 44.25 53.42 ระยะชะลอเพ่ิมข้ึน 
น้อยกว่า 30 ม. 55.75 46.58 ระยะชะลอลดลง 

รถจักรยานยนต์ 
มากกว่า 30 ม. 27.46 50.37 ระยะชะลอเพ่ิมข้ึน 
น้อยกว่า 30 ม. 72.54 49.63 ระยะชะลอลดลง 

รถบรรทุก 
มากกว่า 30 ม. 56.60 58.82 ระยะชะลอเพ่ิมข้ึน 
น้อยกว่า 30 ม. 43.40 41.18 ระยะชะลอลดลง 

 
จากตารางพบว่า ยานพาหนะทั้ง 3 ประเภท มีระยะการชะลอความเร็วในระยะมากกว่า 30 เมตร ที่เพ่ิม

มากขึ้น และระยะการชะลอความเร็วน้อยกว่า 30 เมตร ลดลง อันเนื่องมากจากผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็น
ปูายไฟแจ้งเตือนได้ชัดเจนมากขึ้น ในระยะ 100 ม. 

 
 

 
จากกราฟแสดง จ านวนร้อยละของผู้ขับขี่ที่ร่วมท าแบบสอบถามหลังจากท าการปรับปรุงแก้ไขปูายไฟทาง

เบี่ยง มีความคิดเห็นปูายไฟทางเบี่ยง LED ท าให้เกิดความปลอดภัยมาก (ร้อยละ 70.25) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การจัดท าโครงการครั้งนี้ เมื่อน าข้อมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS พบว่าการชะลอความเร็วของรถ
ที่ระยะมากกว่า 30 เมตร เพ่ิมข้ึนหลังการปรับปรุงโดยการติดปูายไฟแบบหลอด LED โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และรถบรรทุกเพ่ิมข้ึน 41.08%, 403.77%, และ 33.33% ตามล าดับ และมีจ านวนยานพาหนะท่ีชะลอความเร็วใน
ระยะน้อยกว่า 30 เมตร ลดลง นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีความคิดเห็นเกี่ยกับปูายไฟทางเบี่ยงแบบหลอด LED 
ว่ามีความปลอดภัยมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องมาจากสามารถมองเห็นปูายไฟได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 จากข้อคิดเห็นของผ็ขับขี่ยานพาหนะเกี่ยวกับหลอด LED ที่พบว่าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ 
เพราะแสงสว่างของหลอดไฟ Fluorescent จะมีลักษณะการกระจายของแสงออกทุกทิศทาง 2 ลักษณะ คือ 
แสงกระจายแบบ Glare (แสงจ้า) คือ ลักษณะเป็นแสงฟูุงคล้ายหมอกควัน และแสงกระจายแบบ halo คือ 
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กราฟ 2 ความคิดเห็นต่อปูายไฟหลังการปรับปรุงด้านความปลอดภยัที่เพิ่มมาก
ขึ้น 

ตารางที่1 ระยะการชะลอความเร็วรถ ก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 
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ลักษณะเป็นเหมือนวงรอบดวงไฟ เป็นรัศมีรอบ ส่งผลกระทบต่อสายตาของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ท าให้
ความสามารถในการมองเห็นอาณาบริเวณโดยรอบลดลง ท าให้ตาพล่า แสบตา และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
ในขณะที่หลอดไฟ LED จะส่องสว่างเฉพาะจุดด้านหน้าเท่านั้น จะไม่มี การกระจายของแสง ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการมองเห็น 

นอกจากนี้ ผู้ขับข่ียานพาหนะได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการจราจร เพ่ือ
พัฒนาส าหรับโครงการต่อไป ดังนี้ 

1. การติดตั้งปูายไฟทางเบี่ยง LED ที่เป็นวงจรไฟกระพริบ 
2. การติดตั้งและทดสอบหลอดไฟฉุกเฉินชนิด LED ว่าจะมีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
3. การทดสอบการปรับระดับความสูงของปูายไฟ ให้อยู่ในระดับสายตา หรือเหนือสายตา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย 
ส าหรับรายงานวิชา สหกิจศึกษาส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายๆฝุาย จากโครงการ
การก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 ตอนที่ 2 (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์) N.451 (นายช่างฤ
ทธิชัย ราชแปูน วิศวกรโครงการ และนายพิศณุ พูลเพียร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ) รวมถึงบุคลากร
ท่านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน
ให้การดูแลและให้ความเข้าใจเก่ียวกับชีวิตการท างานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม. คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจร  

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เล่มท่ี 5. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. 2548. หน้า 1-50 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม. เอกสารการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เล่มท่ี 5. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. 2547. หน้า 1-50 
Tdlight Led. “รู้จักกับหลอดประหยัดไฟ LED”. http://futuretechled.blogspot.com 
 /2013/04/led_3.html “วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2558” 
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลอด LED และหลอกฟลูออเรสเซนต์”. http://www.psptech.co.th  

“วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2558” 
“ภาวะแสงกระจาย”. http://www.drtulaya.com/forum/index.php?topic=3728.0;wap2  

“วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2558” 
 

 

 

http://www.psptech.co.th/
http://www.drtulaya.com/forum/index.php?topic=3728.0;wap2
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การสร้าง Sphere Gaps แนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50, 75 และ 100 เซนติเมตร 
Construction Vertical Sphere Gaps Diameter 50, 75 and 100 Centimeter 

 
รังศิวุธ ปญัญา1, มานะ ทะนะอ้น2 และ สวัสดิ์ ยุคะลัง2,* 

Rangsiwut Panya1, Mana Thanaon2 and Sawat Yukhalang2,* 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการวัดแรงดันสูงด้วยช่องว่างทรงกลม Sphere Gaps แนวดิ่ง ขนาด 50, 75 และ 100 
เซนติเมตร ที่สร้างขึ้นด้วยสแตนเลสควบคุมระยะด้วยไมโครคอลโทลเลอร์ เป็นวิธีการวัดค่ายอดของ แรงดันสูง
กระแสสลับกระแสตรงหรือแรงดันอิมพัลส์ฟูาผ่ารูปคลื่นเต็มและอิมพัลส์แบบสวิตชิ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีความ
แน่นอนเชื่อถือได้ โดยอาศัยการเกิดสปาร์กหรือการเกิดเบรกดาวน์ เมื่อแรงดันถึงค่าที่ท าให้อากาศภายในช่องว่าง
แกป(อ านาจ สุขศรี,2553) ที่มาตรฐาน IEEE Std 4 ; 1995 และ IEC60-2:1994( IEEE Std 4 ; 1995) ได้
ก าหนดค่าแรงดันเบรกดาวน์ในตารางมาตรฐานด้วยความถูกต้อง 5% ส าหรับวัดแรงดันสูงกระแสตรง และ 3% 
ส าหรับแรงดันกระแสสลับและอิมพัลส์ 

คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาข้อมูลและจัดสร้าง Sphere Gaps ขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษาและปฏิบัติการ
ทดลองจ าลองลักษณะการเกิดฟูาผ่า ผลการทดสอบขนาด 50, 75 และ 100 เซนติเมตร ระยะห่าง 2 เซนติเมตร มี
ค่าเท่ากับ 55.28 kV, 57.01 kV และ 58.58 kV ตามล าดับ และที่ระยะห่าง 3 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 83.33 kV, 
85.58 kV และ 87.08 kV ตามล าดับ ทั้งสองระยะห่างอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามมาตรฐาน IEC std 4 : 1995 ไม่
เกิน ±5%  

   
ค าส าคัญ: แรงดันเบรคดาวน์, ลูกสเฟียร์แก็ป, ไมโครคอนโทรลเลอร์   
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Abstract 
This paper present about the breakdown voltage with stainless vertical sphere gaps 

diameter 50, 75 and 100 centimeter by microcontroller control. The peak to peak high voltage 
AC and DC or full impulse and switching impulse voltage are easiness and reliable. When 
lightning spark or breakdown voltage statistic breakdown discharge voltage or impulse the right 
sphere gaps between electrode by IEEE Std 4 ; 1995 and IEC60-2:1994 breakdown for 5% DC 
and 3% for AC and impulse  

Research team study and constructed sphere gaps for education and laboratory and 
development project future. The results of sphere gaps 50, 75 and 100 centimeter for distance 
2 centimeter 55.28 kV, 57.01 kV and 58.58 kV respectively and distance 3 centimeter 83.33 kV, 
85.58 kV and 87.08 kV respectively. The both to be in line for acceptable get standardized IEC 
std 4 : 1995 at ±5%. 

 
Keywords: Breakdown Voltage, Sphere Gaps, Microcontroller 
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1. บทน า 
การวัดแรงดันสูงด้วยแกปทรงกลมเป็นวิธีการวัดค่ายอดของแรงดันกระแสสลับกระแสตรงหรือแรงดันอิม

พัลส์ฟูาผ่ารูปคลื่นเต็มและพัลส์แบบสวิตชิ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีความแน่นอนเชื่อถือได้ การวัดแรงดันสูงด้วยแกปทรง
กลม ได้มีใช้กันแพร่หลายเป็นเวลามากว่า 75 ปี  แล้วโดยอาศัยการเกิด สปาร์กหรือการเกิดเบรกดาวน์ เมื่อแรงดัน
ถึงค่าที่ท าให้อากาศภายในแกปทรงกลม ระหว่างอิเลคโตรดเกิดการเบรกดาวน์ ซึ่งเป็นไปตามกฎการดิสชาร์จของ
ก๊าซ คือ สปาร์กหรือเบรก-ดาวน์ จะเกิดขึ้นเมื่อความเครียดสนามไฟฟูาถึงค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าแรงดันเบรกดาวน์สถิติ  
(Statistic Breakdown Discharge Voltage) ที่ทราบค่าความคาดเคลื่อนที่แน่นอนท าซ้ าเดิมได้  ได้ก าหนดค่า
แรงดันเบรกดาวน์ในตารางด้วยค่าความคลาดเคลื่อน (Uncertainty) 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence 
level ) 95% ส าหรับการวัดแรงดันสูงกระแสสลับและแรงดันอิมพัลส์ ในขณะที่มาตรฐาน IEEE Std 4 ; 1995  
และ IEC60-2:1994 ได้ก าหนดค่าแรงดันเบรกดาวน์ในตารางมาตรฐานด้วยความถูกต้อง 5% ส าหรับวัดแรงดันสูง
กระแสตรง และ 3% ส าหรับแรงดันกระแสสลับและแรงดันอิมพัลส์ ซึ่งการวัดแรงดันสูงด้วยช่องว่างทรงกลมหรือ
แกปทรงกลม มีการวัดโดยใช้ลูกแกปทรงกลมหลายขนาดและมีการปรับระยะที่แตกต่างกัน  จึงจัดท าโครงสร้าง
รองรับและระบบควบคุมที่สามารถเปลี่ยนขนาดของลูกแกปทรงกลมและสามารถเปลี่ยนระยะแกปทรงกลม  ทั้ง
สองลูกโดยใช้ชุดคอนโทรลในการควบคุมระยะห่างของชุดลูกแกปทรงกลมทั้ง  3 ขนาดได้โดยใช้โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอลโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ในการปรับระยะห่างของแกปทรงกลมตามตารางทดสอบ
มาตรฐาน 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากมีการเรียนวิชาวิศวกรรมไฟฟูาแรงสูง ซึ่งมีการเรียน
ทฤษฏี เราจึงได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุดแกปทรงกลม เพ่ือน ามาจัดสร้างแกปทรงกลมการสร้างชุดแกปทรง
แนวดิ่งจะสามารถใช้ในการศึกษาทดลองในรายวิชาดังกล่าวทดสอบจ าลองการเกิดฟูาผ่าและค่าแรงดันต่างๆ เพ่ือ
เป็นข้อมูลและประโยชน์ส าหรับอุปกรณ์ปูองกันไฟฟูาแรงสูงและยังสามารถน าไปต่อยอดเพ่ิมเติมโครงงานวิจัยอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องต่อไปได ้

 
2. ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมและระบบท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

การออกแบบระบบของโครงงานวิจัยนี้ได้ออกแบบโครงสร้างของชุดโครงสร้างจับยึดลูก Sphere Gaps 
และชุดระบบควบคุมการปรับระยะของลูก Sphere Gaps ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีขนาดและ
รูปแบบดังนี้ 
2.1 การออกแบบโครงสร้างฐานของชุดโครงสร้างจับยึดลูก Sphere Gaps 

โครงสร้างท าจากเหล็กพร้อมพ่นสีและกันสนิม โดยมีขนาดของโครงสร้าง คือ  gaps ขนาดฐาน 2 x 2.5 
เมตร สูง 6 เมตร มีลูก Sphere gaps ขนาด 50 เซนติเมตร 75 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร แบ่งแยกออกได้ 
5 ส่วน มีล้อในการเคลื่อนย้าย 4 ล้อ ยึดติดกับฐาน ใช้มอเตอร์ในการควบคุมระยะห่างระหว่าง Gaps ทั้ง 2 ลูก ใน
การทดสอบใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ในการควบคุมระยะห่างของแกปทั้งสองลูก  โดยสามารถปูอน
ค่าระยะห่างตามที่ต้องการจะทดสอบผ่านทาง Touch Screen จากตู้ควบคุม สามารถตั้งค่าระยะลูก Sphere 
Gaps ให้ชนกันก่อนการทดสอบเพ่ือเซ็ตให้ระยะเป็นศูนย์ และสามารถแยกออกเป็นส่วนไดด้ังแสดงในรูปที่ 1 



NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2559 

106 

 

 
  

รูปที่ 1 โครงสร้างชุดจับยึดลูก Sphere Gaps 
 

และจากรูปที่ 2 เป็นชุดตู้ระบบควบคุมที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนต าแหน่งของตู้ควบคุมนั้นจะต้อง
วางอยู่ห่างจากชุดทดสอบโดยการลากสายออกมาจากโครงสร้าง เพ่ือปูองกันแรงดันสูงระหว่างการทดสอบ ใช้ส
เต็ปปิ้งมอเตอร์เมื่อปูอนพัลส์เข้าไป 1 พัลส์ จะท าให้มอเตอร์หมุนไป 0.72  การหมุน 1 รอบ เท่ากับ 360  และ
แกนบอลสกรูที่ใช้เมื่อหมุนครบ 1 รอบ จะได้ระยะ 5 มิลลิเมตร หากต้องการให้บอลสกรูหมุน 1 รอบ ต้องปูอน
พัลส์ 500 พัลส์ เพราะฉะนั้นหากต้องการให้บอลสกรูหมุนระยะ 1 มิลลิเมตร ต้องปูอนพัลส์ 100 พัลส์  
 
 

                                         

                                  (ก)                                                      (ข) 
รูปที่ 2 ชุดระบบควบคุม (ก) โครงสร้างชุดควบคุมบอลสกรู (ข) ตู้ระบบควบคุม 
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2.2. วงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จะเป็นตัวควบคุมการท างานของวงจรเครื่อง Visual KV Series สามารถส่ง

สัญญาณพัลส์นาฬิกาโดยตรงได้โดยไม่มีผลกระทบจากช่วงเวลาสแกนในรีเลย์เอาต์พุต 0502 ถ้ามีการตั้งค่าความถี่
หรือจ านวนของพัลส์เอาต์พุตและเวลาเร่งของพัลส์ขั้นเบื้องต้นลงในหน่วยความจ าข้อมูล เครื่อง Visual KV Series 
จะควบคุมแรมป์ขึ้นลงโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันเอาท์พุตคบคุมแรมป์ข้ึนลงจะมีตารางเวลาแสดงแรมป์ขึ้นลงของความถี่
เริ่มต้น ความถี ่การท างาน เวลาเร่ง และเวลาในการลดความเร็วความถี่เอาต์พุตจะตั้งภายในขอบเขตของ 200 ถึง 
50,000 Hz ซึ่งเป็นวงจรการควบคุมจากท้ังวงจรดังแสดงในรูปที่ 3 

 
 

     
 

(ก)          (ข)   
 

     
 

     (ค)       (ง) 
 

รูปที่ 3 วงจรและชุดควบคุมการท างาน (ก) วงจรก าลัง (ข) วงจรการต่อเข้าโปรแกรมเมจิกคอนโทรลเลอร์ (ค) 
วงจรการต่อเข้าวงจรขับมอเตอร์ (ง) การควบคุมแรมปป์รับค่าขึ้นลง 
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2.3. ค่าโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต (ส ารวย สังข์สะอาด, 2547) 
หลักการวัดแรงดันด้วยโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟูาสถิต อาศัยผลขอการเกิดแรงขึ้นจากสนามไฟฟูาระหว่าง

แผ่นอิเล็กโตรดระนาบ 2 อันที่วางขนานกัน โดยท าขอบของอิเล็กโตรดให้มีลักษณะที่จะท าให้ค่าสนามไฟฟูา
สม่ าเสมอเท่ากันตลอดหน้าอิเล็กโตรด ถ้าแรงดันที่ปูอนเข้าไป คือ U ระหว่างอิเล็กโตรดของระนาบ ซึ่งมีค่าความจุ
ไฟฟูาเท่ากับ C จึงเขียนสมการแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กโตรดระนาบในเทอมของแรงดันได้ว่า 
 

    21

2

d W e d
F C U

d x d x

 
    

 

     ……….(1) 

 

แต่ค่าเก็บประจุ    A
C

d
       ……….(2) 

 

ฉะนั้น    
2

2 2

2

1 1 1 1

2 2 2

d A U
F A U A E

d x d d


     

     
    1 2 2

4 .4 2 7 1 0
r

F x A E


  N (Newton) 
 
    1 0 2

4 .1 5 3 1 0
r

F x A E


  กรัมแรง (kg force=9.8066N) 
 
โดยที่ 
 
  คือ เปอร์มิตติวิตี้ของฉนวนระหว่างอิเล็กโตรดระนาบ 

o r
   และ 1 2

0
8 .8 5 4 1 0 /x F m


  

 A คือ พ้ืนที่ของอิเล็กโตรดระนาบ 2
( )m  

 d คือ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโตรดระนาบ ( )m  
 E คือ ความเตรียดสนามไฟฟูา ( / )kV m   
 
 การวัดแรงดันสูงด้วยโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟูาสถิต เป็นการวัดแรงดันดึงดูดระหว่างอิเล็กโตรดระนาบ เป็น
วิธีวัดค่าสัมบูรณ์ (absolute value) แรงที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยมาก เช่น อากาศมี 1

r
   ความเตรียดสนามไฟฟูา

เท่ากับ 1000 /kV m แรงที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่จะได้เท่ากับ 4.427 นิวตันต่อตารางเมตร หรือเท่ากับ 450 
กรัมแรงต่อตารางเมตร ฉะนั้นการที่จะใช้หลักการนี้วัดแรงดันสูงๆจะต้องใช้อิเล็กโตรดมีพ้ืนที่กว้างๆ เพ่ือให้ได้แรง
มากพอที่จะวัดได้ 
 เมื่อด้านหนึ่งของอิเล็กโตรดเคลื่อนที่ได้ แรงที่กระทบบนอิเล็กโตรดนั้น ก็สามารถวัดได้โดยวัดการยืดสปริง
ในกรณีวัดแรงสูงนั้น ส่วนที่เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยก็สามารถวัดขนาดแรงดันได้ เนื่องจากแรงที่เกิดขึ้นเป็นอัตราส่วน
โดยตรงกับก าลังสองของแรงดันที่ปูอนระหว่างอิเล็กโตรดระนาบ จึงเป็นการวัดค่า rms ถ้ามีชี้อ่านแรงดันโดยตรง
จะต้องมีการปรับเทียบมาตรฐาน 
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2.4 ค่าแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลม (ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล, 2546) 
 ค่าแรงดันที่ท าให้เกิดสปาร์ก หรือ เบรกดาวน์แกปทรงกลมนั้น ขึ้นอยู่กับความคงทนต้อแรงดันไฟฟูาของ
อากาศหรือก๊าซ ระยะแกปของทรงกลม d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม D และความหนาแน่นสัมพัทธ์
ของอากาศ ∂ คือ 

 
( , , )

b
U f d D   

 

เมื่อ 
b

U  คือ แรงดันที่ท าให้เกิดสปาร์กที่แกปทรงกลม 
 

 ตามาตรฐานสากล IEC ได้ก าหนดค่าแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลมในอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
 สภาวะบรรยากาศมาตรฐานขอ IEC คือ 
 - อุณหภูมิ 2 0

n
t C   

 - ความดันบรรยากาศ 1 0 1 .3
n

b kP a (=1.013 bar = 760 มม.ปรอท) 
 - ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) 3

1 1 /
n

h g m  
 

 ฉะนั้น ค่าแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลมที่สภาวะห้อง 
b

U  จะหาได้จากตารางที่              คูณด้วย
แฟคเตอร์ 

d
k  คือ 

 
     

b b n d
U U k        ……….(3) 

 

เมื่อ 
b n

U  คือ ค่าแรงดันเบรกดาวน์ที่สภาวะมาตรฐาน 
      

d
k   คือ ตัวประกอบแปลงผันความหนาแน่นของอากาศ และมีค่า   เมื่อ   มีค่าอยู่ระหว่าง  0.9-1.05 โดย

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอากาศ ∂ ค านวณได้จากสมการ 
 

     2 7 3

2 7 3

n

n

tb

b t






     ……….(4) 

 

โดยที่  b  คือ  ความดันของอากาศอ่านจากบาโรมิเตอร์ เป็น kPa หรือ bar 
         t  คือ  อุณหภูมิของห้องในขณะที่วัด   
 

 การวัดแรงดันด้วยแกปทรงกลมตามมาตรฐาน IEC เล่มใหม่ คือ IEC 60052-2002 ให้ค านึงถึงผลของ
ความชื้นในบรรยากาศ คือ ค่าแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลมจะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามความชื้นสัมบูรณ์ด้วยอัตรา 
0.2% ต่อ      โดยที่ค่าแรงดันเบรกดาวน์ หาจากค่าความชื้นสัมบูรณ์เฉลี่ย 8.5      ฉะนั้น ค่าแรงดันเบรก
ดาวน์ที่สภาวะห้อง 

b
U  จึงต้องแก้ด้วยตัวประกอบแปลงผันความชื้น 

h
k  คือ 

b b n h
U U k   
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ค่าตัวประกอบแปลงผันความชื้น ค านวณได้จากความสัมพัทธ์ [IEC 60052-2002] 
 

1 [0 .0 0 2 ( / 8 .5 )
h

k h     
 

โดยที่ h คือ ความชื้นสัมบูรณ์เป็น      สามารถอ่านได้จากกราฟความชื้นสัมบูรณ์ของอากาศในเทอม
อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งและเปียกของ Psychrometer 

ตัวอย่างวิธีการหาค่าความคลาดเคลื่อนค่าแรงดันเบรกดาวน์ตามมาตรฐาน IEC ที่ระยะ 2 เซนติเมตร 
เท่ากับ 59 kV ที่อุณหภูมิมาตรฐาน เพราะฉะนั้นแรงดันเบรกดาวน์ที่อุณหภูมิและความดันในห้องทดสอบจะได้ 
(www.egat.co.th/tsb, มาตรฐานปูองกันฟูาผ่าส าหรับสิ่งปลูกสร้าง(ว.ส.ท.,2550) 
  

 จาก   
b b n

U k U   
   

  0 .9 6 5 5 9
b

U   = 56.93 kV 
    

 ค่าแรงดันเบรกดาวน์ที่ได้จากการทดสอบ ที่ระยะ 2 เซนติเมตร เท่ากับ 55.28 kV 

 ค่าความคลาดเคลื่อน  =  1 0 0
t

t

x x

x


  

   

  = 5 5 .2 8 5 6 .9 3
1 0 0

5 6 .9 3


  

  = 2.89 % 
 

3. ขั้นตอนการท างานของระบบและล าดับขั้นตอนการทดลอง 
3.1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
ตั้งค่าเบื้องต้นแต่ละพารามิเตอร์ส าหรับการควบคุมต าแหน่งในหน่วยความจ าข้อมูลที่สอดคล้องกันตั้งแต่

การตั้งรหัสข้อผิดพลาดของค่า (DM 1486), ความถี่เริ่มต้น (Hz) (DM1486), ความถี่ขณะท างาน (Hz) (DM 
1481 ), เวลาการเพ่ิมความเร็ว/เวลาในการลดความเร็ว (ms) (DM 1482) และ จ านวนพัลส์เอาท์พุต (DM 1484 
และ DM 1485) เมื่อท างานให้ตั้งค่ารีเลย์ใช้งานพิเศษในการควบคุมต าแหน่ง การท างานจะเริ่ม หยุดตามปกติ และ
หยุดไหลในกรณีฉุกเฉิน ด้วยสถานะ ON/OFF ของค่ารีเลย์ที่ใช้งานพิเศษ 

 

 ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการท างานและค่ารีเลย์ใช้งานพิเศษท่ีใช้ 
หมายเลขค่ารีเลย์ R/W* ฟังก์ชัน ค าอธิบาย 

2308 W หยุด เวลาเร่งที่ขอบขาข้ึนท างานแล้วหยุด 

2309 
R 
W 

ท างาน 
ตั้งค่าใหม่ 

คงสถานะ ON ขณะที่มีเอาท์พุตพัลส์ 
หยุดการท างานทันทีมีการตั้งค่าใหม่ในโปรแกรมอินเตอร์รัพท์ 

2310 W เริ่ม เริ่มการท างานที่ขอบขาข้ึน 

http://www.egat.co.th/tsb
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รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมแสดงการเชื่อมต่อของระบบในการควบคุม 
 

3.2 ล าดับขั้นการทดลอง 
1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ฐานและคานของโครงสร้างเพ่ือเช็คความพร้อมของชุดทดลอง 

 2 ตรวจสอบผิวของแกปทรงกลมว่ามีรอยขีดข่วนหรือรอยบุบก่อนการทดสอบทุกครั้ง 
 3 ตรวจสอบฉนวนของแกนที่ใช้ในการติดตั้งแกปทรงกลม 
 4 ประกอบฐานและเสาคานเข้าด้วยกันเพ่อรอติดตั้งแกปทรงกลม 
 5 น าสายทองแดงติดตั้งที่เกลียวของแกปทรงกลมด้านบนเพ่ือจ่ายแรงดันให้กับแกปทรงกลม 
 6 น าสายกราวนด์ติดตั้งที่เกลียวของแกปทรงกลมด้านล่าง เพ่ือเวลาที่เกิดเบรกดาวน์แรงดันในขณะนั้นจะ
ลงกราวนด์ทันท ี
 7 ติดตั้งแกปทรงกลมเข้ากับชุดทดลอง 
 8 น าสายทองทองอีกด้านไปติดตั้งเข้ากับเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
 9 น าสายกราวนด์ติดตั้งเข้ากับระบบ 
 10 ท าการเซตศูนย์แกปทรงกลมด้านล่างให้ชนแกปทรงกลมด้านบน 
 11 ก่อนท าการทดลองปูอนแรงดัน หากต้องการปรับระยะห่างระหว่างแกปทรงกลมให้ท าการเซตตรงหน้า
จอแล้วตั้งค่าการเลื่อนของระยะห่างตามการทดลอง 
 
4. ผลการทดลอง 
 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทดสอบชุด Sphere Gaps เพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน โดยการเพ่ิม
ระยะห่างลูก Sphere gaps และจ่ายกระแสไฟฟูาให้เกิดการสปากข้ึนในช่องว่างระหว่าง Sphere Gaps ทั้งสองลูก 
เพ่ืออ่านค่าแรงดันที่ได้มาเปรียบกับตารางมาตรฐาน ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 2-4 
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ตารางท่ี 2  
การทดสอบแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร 
 

ระยะห่าง ( cm ) 
แรงดัน ( kV )  

ระยะห่าง ( cm ) 
แรงดัน ( kV ) 

RMS 3
b

U ที่ทดสอบ RMS 
b

U ที่ทดสอบ 

2 

38.95 55.08  
 

3 

59.02 83.46 
38.80 54.87 58.24 82.36 
39.02 55.18 59.05 83.50 
39.24 55.49 59.95 84.78 
38.75 54.80 85.36 82.53 

ค่าเฉลี่ย  55.28   83.33 
b n

U k   56.93   82.99 
 
ตารางท่ี 3  
การทดสอบแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร 
 

ระยะห่าง ( cm ) 
แรงดัน ( kV )  

ระยะห่าง ( cm ) 
แรงดัน ( kV ) 

RMS 3
b

U ที่ทดสอบ RMS 
b

U ที่ทดสอบ 

2 

40.28 56.96  
 

3 

59.22 83.77 
39.20 55.43 59.55 84.21 
40.60 57.41 60.27 85.23 
40.76 57.64 59.97 84.81 
40.75 57.62 60.67 85.80 

ค่าเฉลี่ย  57.01   85.58 
b n

U k   54.78   80.92 
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ตารางท่ี 4  
การทดสอบแรงดันเบรกดาวน์ของแกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร 
 

ระยะห่าง ( cm ) 
แรงดัน ( kV )  

ระยะห่าง ( cm ) 
แรงดัน ( kV ) 

RMS 3
b

U ที่ทดสอบ RMS 
b

U ที่ทดสอบ 

2 

30.44 46.16  
 

3 

44.34 76.17 
35.20 45.22 40.72 75.29 
38.04 49.11 49.15 83.32 
37.74 48.12 50.21 84.16 
39.03 50.17 48.04 79.01 

ค่าเฉลี่ย  48.01   80.03 
b n

U k   49.97   77.19 
 
5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองที่ขนาดขนาดและระยะห่างของลูก Sphere Gaps จะแปรผันตรงกับแรงดัน คือ เมื่อ
เราเพ่ิมระยะหรือขนาดของแกปทรงกลมก็ต้องใช้แรงดันในการเบรกดาวน์มากขึ้นและอุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศก็มีผลต่อการเบรกดาวน์เช่นกัน จึงต้องมีการค านวณเพ่ือเปรียบเทียบหาค่าสัมประสิทธิ์ในการหาแรงดัน
เบรกดาวน์ขณะท าการทดลองและน าไปเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน เพ่ือเปรียบเทียบค่าแรงดันมาตรฐานที่
ยอมรับได้ตามตารางและค่าแรงดันที่ทดลองเมื่อน าไปเปรียบเทียบตามตารางมาตรฐานแล้วค่าความคาดเคลื่อนอยู่
ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามมาตรฐาน IEC std 4 : 1995 คือ ±5% จากการทดลองการสร้างลูก Sphere Gaps 
ด้วยสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50, 75 และ 100 เซนติเมตร พร้อมระบบการควบคุมระยะห่างนี้ สามารถ
ใช้ทดสอบแรงดัน Breakdown และอยู่ในพิกัดแรงดันทดสอบตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ 

ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้กับระบบการทดสอบไฟฟูาแรงดันสูงอ่ืนๆ และสามารถพัฒนาต่อยอดในการวิจัย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระบบไฟฟูาแรงสูงได้ 

  
6. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัย
ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชมชน ประจ าปี 2558 และขอขอบคุณ ห้องปฏิบัติการ
ไฟฟูาแรงสูง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้เอ้ือเฟ้ือ
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆบางส่วนในการวิจัยและการทดสอบระบบไฟฟูาแรงสูง 
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