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สารจาก นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 

 ภารกิจด้านการวิจัย เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศ             
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นภารกิจที่จะมีการบูรณาการภายใต้กระทรวง                    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” 
ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
นิสิต และนักศึกษา จากหลายสถาบัน ได้มาน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากศาสตร์ต่าง ๆ             
และจะเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัยให้กับนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ  

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นในการจัดงานฯครั้งนี้ และหวังว่าผู้เข้าร่วมงาน
จะได้รับประโยชน์จากงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไป
พัฒนาต่อยอดด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศสืบไป 

 

 
 
 
 
                (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) 

   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

สารจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง 
ในนามของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอต้อนรับทุกท่านที่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย”           

ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยการจัดงาน          
ในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งการวิจัยถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส าคัญโดยสถาบัน อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
ต้องให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีการค้นคว้าท าการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจึงได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสได้
เผยแพร่ความรู้จากการวิจัย ให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไปโดยการจัดงานมีการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  ที่ครอบคลุมผลงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ 
สาขามนุษยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ 

- ขอขอบพระคุณ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้เกียรติเป็นประธาน           
เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค” ในครั้งนี้ 

- ขอขอบพระคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ พท.ว.สุรศักดิ์ สิงห์ชัย, ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล และอาจารย์จตุพร แพงจักร 
- ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากล่ันกรองบทความวิจัยและวารสารวิชาการสืบเนื่องจากการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติฯ ทุกท่าน 
 - ขอขอบพระคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก 
วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ทีเ่ป็นสถาบันร่วมจัดงานฯ ครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ผู้สนใจ 
และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะท างานทุกส่วนและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้การประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 
 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง) 
           อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
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ธีระวัฒน์  ฟูแสง........................................................................................................................................ 
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600 
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พัชราพร ภู่เอี่ยม  และสรัญญา ถีป่้อม....................................................................................................... 

 
 

648 

การจัดการโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
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พรภิรมย์ กระแสจันทร์ และคณะ.............................................................................................................. 
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ของนักกีฬาเซปักตะกร้อชาย 
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ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนกัเกิน 
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ณัฐวุฒิ  พิมพา และภูฟ้า เสวกพันธ์........................................................................................................... 
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การสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือข่ายชุมชนคน 2 ต าบล 
(พะวอ-ด่านแม่ละเมา) อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

The Creation of Agricultural-Ecological Tourism Area by Community  Network 
of  2 Sub-districts (Phawo-Dan Mae Lamao), Mae Sot District, Tak 

 
วัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร1 และคณะ 

Watcharinrat srisamut and parties 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทชุมชนและพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของ
เครือขํายชุมชน 2) ค๎นหาศักยภาพเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชน 3) สร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยว
เกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชน  4) ค๎นหาการบริหารจัดการทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรม
โดยเครือขํายชุมชนที่น าไปสูํการสร๎างเสนํห๑ “อดีตรํวมสมัย” ของพ้ืนที่ และ 5) สร๎างภาคีการทํองเที่ยว 2 
ต าบล กลุํมตัวอยํางได๎แกํ ภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา CBT, ผู๎น าชุมชนที่เป็นทางการและไมํ
เป็นทางการ, ผู๎อาวุโส ผู๎รู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ของ ต าบลพะวอ และต าบลดํานแมํละเมา เครื่องมือที่ใช๎ใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ  แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง แบบสังเกต แบบสอบถามกึ่งทางการ 
แบบบันทึกภาคสนาม กล๎องถํายรูป และเครื่องบันทึกเสียง การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎ การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิง
พรรณนาโวหาร และสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําความถี่ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการพรรณนาโวหาร 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) บริบทชุมชนและพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของเครือขํายชุมชุมชนต าบล
พะวอ ต าบลดํานแมํละเมา เคยเป็นพ้ืนที่เดียวกันในอดีตชื่อต าบลพะวอ เป็นเมืองหน๎าดํานที่ส าคัญของ
ไทยในการสูํรบกับพมํา ปัจจุบันเป็นเมืองหน๎าดํานทางเศรษฐกิจ และแยกเขตการปกครองออกเป็นต าบล
ดํานแมํละเมา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํม และพ้ืนที่ราบสูงตั้งอยูํบนเทือกเขาถนนธงชัย อากาศเย็นสบาย
ตลอดปี มีทะเลหมอก 3 ฤดู เป็นพ้ืนที่ปุาต๎นน้ า ด๎วยความอุดมสมบูรณ๑ของพ้ืนที่จึงมีชนเผําตําง ๆ อพยพ
เข๎ามาตั้งหลักปักฐาน ได๎แกํ ปกาเกอะญอ ล๎านนา มูเซอ ม๎ง กลายเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ภายหลัง             
มีการประกาศเขตอุทยานแหํงชาติ ท าให๎พ้ืนที่ต าบลพะวอ ต าบลดํานแมํละเมาอยูํในเขตอุทยาน 3 แหํง 
คือ อุทยานแหํงชาติตากสินมหาราช อุทยานแหํงชาติพาเจริญ และ อุทยานแหํงชาติขุนเขาพะวอ  2) ผลการ
ค๎นหาศักยภาพเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล พบวํา ชุมชนบางกลุํมเริ่มหันกลับมาท า
การเกษตรแบบเดิม โดยใช๎แนวคิดทฤษฎีการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการพัฒนาฟ้ืนฟูปุา
ไม๎อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และหันมาใช๎การทํองเที่ยวเป็นทางรอดในการด ารงชีวิตอาศัยอยูํรํวมกับปุา 

                                                           
1 วิทยาลัยชุมชนตาก ต าบลหนองบวัใต๎ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร๑โทรศัพท๑ 08 6926 9733 

ภาคบรรยาย 
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และความเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่เป็นเสนํห๑ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยูํที่
แตกตํางกันตามฤดูกาล 3) ผลการสร๎างพื้นที่ทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรม พบวํา เกิดจากกระบวนการ
มีสํวนรํวมของชุมชนโดยการประชุมเครือขํายคน 2 ต าบล อัตลักษณ๑ของพ้ืนที่ คือ “4 ชาติพันธุ๑ วิถีผูกพัน
คนกับปุา” ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยว คือ “วิถีชีวิตการเกษตรของกลุํมชาติพันธุ๑ที่อาศัยอยูํกับปุา มีความ
เชื่อและวิถีวัฒนธรรมพ่ึงปุาอยูํกับธรรมชาติ” และกระบวนการสร๎างพ้ืนที่ เส๎นทาง และกิจกรรมในการ
ทํองเที่ยวเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีกับองค๑ความรู๎และวิถีถิ่นของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ๑โดดเดํนเป็นกิจกรรม
เส๎นทางการทํองเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน 4) การบริหารจัดการทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดย
เครือขํายชุมชนที่น าไปสูํการสร๎างเสนํห๑ “อดีตรํวมสมัย” ของพ้ืนที่ เกิดจากการที่ชุมชนรํวมกันคิด
วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายใน และภายนอกเพ่ือค๎นหาจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส ข๎อจ ากัด ของการบริหาร
จัดการทํองเที่ยวเกษตรพ้ืนที่เครือขํายชุมชนคนของ 2 ต าบล และจัดตั้งคณะกรรมการบริการจัดการกลุํม 
จากการพัฒนาศักยภาพท าให๎ชุมชนสามารถบริหารจัดการการทํองเที่ยวที่น าไปสูํแนวทางรักษาเสนํห๑ 
“อดีตรวมสมัย” ด๎วยการน าเอาวิถีการด ารงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภาษา อาหารพ้ืนถิ่น ภูมิปัญญา และ
เอกลักษณ๑การแตํงกายที่  สืบตํอกันใช๎เป็นเสนํห๑ในการจัดการทํองเที่ยว 5) ปัจจัย เงื่อนไขที่เกี่ยวข๎องใน
กระบวนการสร๎างภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล ได๎แกํ ประชาชนในท๎องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และการน าสื่อมวลชนมาเป็นภาคีเครือขํายรํวมในการพัฒนาชุมชน ใช๎สื่อประสม
ประสานในการประชาสัมพันธ๑เพ่ือเลําเรื่องราว ขําวสาร ในชุมชนให๎กับบุคคลภายนอกได๎รับรู๎ สํงตํอและ
เชื่อมโยงการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เข๎าด๎วยกัน เป็นการเพ่ิมศักยภาพการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ให๎มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล (พะวอ-ดํานแมํละเมา) เกิดจากการสนับสนุนของ
ภาคีภาครัฐภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เข๎ามาหนุนเสริม 
 
ค าส าคัญ : การสร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยว, การทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรม, การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 The objectives of the research are to 1) study the community context and develop 
the changes of the community network 2) find the potential of agriculture, ecology, culture 
by the community network 3) create an agro-ecological and cultural tourism area by the 
community network 4) find the management of agro-ecological tourism by community 
network that leads to charisma "Contemporary Past" of the area, and 5) create tourism 
parties in 2 sub-districts. Network partners involved in the development of CBT, formal and 
informal community leaders, seniors who know the local wisdom of the two areas. The 
tools used for data collection were structured, non-structured interviews, semi-formal 
questionnaires, and field recording by using camera and audio recorder. Data analysis used 
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descriptive data analysis; the statistics used in data analysis were frequency, mean, 
percentage, standard deviation and their eloquence. 
 The results of the research were as follows: 1) Community context and the 
development of change of the Pawo sub-district community network, Mae La Mao Dan 
District used to be the same area in the past called Phawo Sub-district. It is an important 
outpost in Thailand in the fight against Burma. Nowadays it is an economic outpost, and 
separate the administrative districts into Mae Lamao Dan District. The condition of the 
area is flat. And the plateau that is located on Thanon Thongchai mountain range, has 
cold weather all year round with sea fog 3 seasons, a forest area upstream. Due to the 
abundance of the area, various tribes were emigrated to establish a foothold, such as 
Karen, Lanna, Muser, Hmong becoming a multicultural community. After the 
announcement of the national park area causes the area in Phawo district Mae Lam Mao 
Dan Sub-district is located in the three national parks: Taksin Maharat National Park, 
Phacharoen National Park and Phawo Mountain National Park. 2) The results of the 
discovery of agricultural and eco cultural potential by a network of 2 sub-districts 
showed that some communities began to return to traditional agriculture. Using the 
concept of agriculture theory according to the principles of sufficiency economy, the 
theory of forest restoration development under the royal initiative, and turned to 
tourism as means of survival in living with the forest. And a multicultural community 
that attracts tourists to experience the different lifestyles and well-being of the seasons. 
3) Results of the creation of agricultural-ecological tourism areas, this is due to the 
community participation process. By meeting the network of 2 sub-districts, it was found 
that the identity of the area was "4 ethnic paths, bound people with the forest". There 
are beliefs and cultures that depend on the forest and nature. The process of creating 
areas, routes and activities in tourism links the available resources with the knowledge. 
And local way of the community that is unique, is a community-based tourism route 
activity. 4) Management of agro-ecocultural tourism by a network of communities 
leading to charm the "contemporary past" of the area arises from the community thinks, 
and analyzes the internal environment. And outside to find strengths, weaknesses, 
opportunities, and constraints of the management of agricultural tourism, community 
network areas of the two sub-districts, and established a group management service 
committee. From the development of capacity, the community can manage tourism that 
leads to a charming way of preserving "The past combines the era" by adopting a way of life 
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traditions, cultures, languages, local food, wisdom and uniqueness of dress are used as 
charm in tourism management. 5) The conditional factors involved in the process of building 
two tambon tourism partners: local people, public sector, private sector, educational 
institutions. And bringing the mass media to become a partner in the community 
development network. Using mixed media in public relations to tell stories and news in the 
community to outsiders. Forward and link local tourism together. This will increase tourism 
potential in the area to be more diverse. In which the two sub-districts of tourism (Phawo - 
Mae Lamao Dan) were formed from the support of the government and people, and the 
private sector to reinforce. 
 
Keywords : Creating a tourist area, Agriculture and Ecological Tourism, Community based 
tourism management 
 
บทน า 

พ้ืนที่ต าบลพะวอ และต าบลดํานแมํละเมา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ตั้งอยูํบนสันเขาถนนธงชัย            
มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่โดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ สภาพสํวนใหญํเป็นภูเขาสูง ปุาไม๎อุดม
สมบูรณ๑ อากาศเย็นสบาย มีชาวเขาเผําปกาเกอะญอ เผําแม๎ว เผํามูเซอ ตั้งถิ่นฐานอยูํตามแนวภูเขา            
มีประวัติศาสตร๑อันยาวนานที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในพ้ืนที่ คนสํวนใหญํท าการเกษตร แม๎จะมีคน
หลากวัฒนธรรมเข๎ามา แตํก็ไมํสํงผลตํอความมั่นคงของคนในชุมชน ไมํวําจะเป็นวิธีคิด ความเป็นอยูํ และ
ยังเป็นเส๎นทางผํานของคนทั้งชาวไทยและตํางชาติ ที่มุํงไปสูํอ าเภอแมํสอด ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวชาวพมําที่เข๎ามาทํองเที่ยวในพ้ืนที่ทุกวัน ซึ่งเป็นโอกาสของคนทั้ง 2 ต าบล ถ๎าจะ
เปิดหมูํบ๎านรับการทํองเที่ยวโดยชุมชน แตํเนื่องจากคนในชุมชนยังไมํมีความรู๎เกี่ยวกับการทํองเที่ยวโดย
ชุมชน ไมํวําจะเป็นรูปแบบ กระบวนการ  การต๎อนรับ การบริหารจัดการ การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ๑เพ่ือให๎มีนักทํองเที่ยว เข๎ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และทํองเที่ยววิถีชีวิตของคนในชุมชน
กํอนที่จะเดินทางไปอ าเภอแมํสอด การท าให๎คนในพ้ืนที่มีความรู๎ทักษะในการบริหารจัดการ บริการ
ทํองเที่ยว เสมือนเป็นการเตรียมคน และพัฒนาคนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช๎  CBR  และมรดก
วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา ท าให๎คนตระหนัก รักหวงแหนพ้ืนถิ่นของตน ใช๎การทํองเที่ยวเป็นการ
สื่อสาร สร๎างการเรียนรู๎กับผู๎มาเยือน นําจะเป็นบทเรียนให๎กับคนภายนอก และในขณะเดียวกันชุมชนเกิด
การตั้งรับปรับตัว แก๎ปัญหาในการขายที่ และหันมาท าการเกษตรแบบอินทรีย๑ตามศาสตร๑พระราชา ถึงแม๎
จะได๎ผลผลิตน๎อย แตํปลอดภัยกับชีวิตของตนเองและนักทํองเที่ยว รวมถึงชุมชนจะต๎องได๎รับผลประโยชน๑
จากการทํองเที่ยวในลักษณะเชิงบวก เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนของตนตํอไป ซึ่งบทบาทหน๎าที่และพันธกิจ
หลักของวิทยาลัยชุมชนตากคือสร๎างชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎ในประเด็นตําง ๆ ตามความต๎องการจ าเป็น
เรํงดํวนของแตํละพ้ืนที่ จึงเข๎าไปมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎รํวมกับชุมชน ในการใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือ
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ท๎องถิ่นพัฒนาการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยมีพ่ีเลี้ยงจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เป็นผู๎หนุนเสริมในการสร๎างการเรียนรู๎ดังกลําว อีกทั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ได๎แกํ 
โรงเรียนบ๎านปางส๎านได๎มีโอกาสเข๎ามามีสํวนรํวมเรียนรู๎การใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นพัฒนาการ
จัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน CBT จึงเป็นที่มาของโครงการ “การสร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยวเกษตรนิเวศ
วัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล (พะวอ-ดํานแมํละเมา) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก” 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนและพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล 
 2. เพ่ือค๎นหาศักยภาพเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล                 
 3. เพ่ือสร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล           

4. เพ่ือค๎นหาการบริหารจัดการทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล                
ที่น าไปสูํการสร๎างเสนํห๑ “อดีตรํวมสมัย” ของพ้ืนที ่

5. เพ่ือสร๎างภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยว 
 แนวคิดการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค๑ประกอบการทํองเที่ยว (5A) 
 แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
 แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 แนวคิดเรื่องการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพ  
แนวคิดการพัฒนาและผู๎เกี่ยวข๎อง 
แนวคิดงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
พัฒนาการทํองเที่ยววิถีเกษตรเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน๎นคนเป็นศูนย๑กลาง มุํงเสริมพลังอ านาจใน
แกํประชาชนในพ้ืนที่ ด๎วยกระบวนการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมผํานกระบวนการ CBR เพ่ือให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือขํายชุมชนที่รํวมพัฒนาการจัดการทํองเที่ยวที่ด าเนินการโดยชาวบ๎านในชุมชนที่
น าไปสูํการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เน๎นคนในพ้ืนที่ให๎มีสํวนรํวมทุกขั้นตอน ประชากรและกลุํมตัวอยํางครั้งนี้ 
มุํงศึกษาเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล คือ ต าบลพะวอ และต าบลดํานแมํละเมา  อ าเภอแมํสอด จังหวัด
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ตาก มีครัวเรือนทั้งสิ้น 5,178 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 15,375 คน จ านวน 19 หมูํบ๎าน กลุํม
ตัวอยําง ได๎แกํ กลุํมแกนน าแบบที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการในชุมชน กลุํมปราชญ๑ท๎องถิ่น และกลุํม
ภาคีเครือขําย โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง แบบ
สังเกต แบบสอบถามกึ่งทางการ แบบบันทึกภาคสนาม กล๎องถํายรูป และเครื่องบันทึกเสียง ผังเครือญาติ 
โครงสร๎างองค๑กรชุมชน ปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม ปฏิทินอาหาร ประวัติศาสตร๑ชุมชน (Time line) 
ประวัติชีวิตบุคคลส าคัญ กล๎องถํายรูป และเครื่องบันทึกเสียง สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําเฉลี่ย 
คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาโวหา โดยใช๎รูปแบบการประเมินผลกระทบ             
แบบมีสํวนรํวม 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ประชุมสร๎างเครือขํายทมีวิจัยชุมชนความรํวมมือรํวมพัฒนา CBT วิถีเกษตร โดยการทาบทาม
เชิญชวนบุคคลเข๎ารํวมทีมวิจัย ประชุมเปิดตัวโครงการและแบํงทีมงาน บทบาทหน๎าที่ และประชุม              
แยกแตํละทีมงานยํอยและติดตํอกับผู๎เข๎ารํวมงานเพ่ิมเติม เพ่ือได๎ทีมชุมชนรํวมท างานวิจัย 
 2. ประชุมปรับฐานคิดการใช๎ CBR การพัฒนา CBT ท าให๎เข๎าใจกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น  
และการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น รู๎จักเครื่องมือ และรูปแบบที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลงานวิจัย เข๎าใจ
วัตถุประสงค๑ของการท างานวิจัย และเปูาหมายงานวิจัยชุมชนจะได๎อะไร 
 3. วางแผน/ก าหนดกรอบการท างาน/ค๎นหา เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน แบํงหน๎าที่การ
ท างาน รวมทั้งติดตาม ทบทวนแนวทางการท างานวิจัย และวางแผนการท างานรํวมกัน ในขั้นนี้ท าให๎ได๎ 
Key men ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 4. ศึกษา จัดเก็บ และทบทวนข๎อมูล ในขั้นนี้ จะท าการศึกษาข๎อมูลจากเอกสารและ จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secoddary Data) และการจากการลงพ้ืนที่แหลํงข๎อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) น าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ จัดประชุมคืนข๎อมูลให๎กับชุมชน เพ่ือตรวจสอบข๎อมูลโดย
คนในชุมชน  
 5. พัฒนาทีมวิจัยชุมชน รํวมกันก าหนดเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาดูงานชุมชนต๎นแบบ 
และรํวมกันวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เป็นผลสรุปจากการศึกษา เพ่ือน าไปสูํการวิเคราะห๑อัตลักษณ๑ของชุมชน        
ที่น าไปสูํการพัฒนากิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ๑ของชุมชนที่ ทั้งนี้รํวมสรุปสภาพปัญหาของ
ชุมชนด๎านตําง ๆ โดยมีผู๎อาวุโสของชุมชนเข๎ารํวมให๎ข๎อชี้แนะเพ่ิมเติม จุดอํอน จุดแข็ง โอกาสและแนว
ทางแก๎ไข สกัด คัดสรร วิเคราะห๑ ทบทวนข๎อมูลที่ผํานเวทีคืนข๎อมูลชุมชน เพ่ือรํวมด าเนินการพัฒนา
กิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชนขึ้นเบื้องหลัง 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนและพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล พบวํา 
ต าบลพะวอ และต าบลดํานแมํละเมา เคยเป็นพ้ืนที่เดียวกันในอดีตชื่อต าบลพะวอ เป็นเมืองหน๎าดํานที่
ส าคัญของไทยในการสูํรบกับพมํา ปัจจุบันเป็นเมืองหน๎าดํานทางเศรษฐกิจ และแยกเขตการปกครอง
ออกเป็นต าบลดํานแมํละเมา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํม และพ้ืนที่ราบสูงตั้งอยูํบนเทือกเขาถนนธงชัย 
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อากาศเย็นสบายตลอดปี มีทะเลหมอก 3 ฤดู เป็นพ้ืนที่ปุาต๎นน้ า ด๎วยความอุดมสมบูรณ๑ของพ้ืนที่จึงมีชน
เผําตําง ๆ อพยพเข๎ามาตั้งหลักปักฐาน ได๎แกํ ปกาเกอะญอ ล๎านนา  มูเซอ ม๎ง กลายเป็นชุมชนพหุ
วัฒนธรรม ภายหลังมีการประกาศเขตอุทยานแหํงชาติ ท าให๎พื้นที่ต าบลพะวอ ต าบลดํานแมํละเมาอยูํในเขต
อุทยาน 3 แหํง คือ อุทยานแหํงชาติตากสินมหาราช อุทยานแหํงชาติพาเจริญ และ อุทยานแหํงชาติขุนเขาพะวอ   
 2) ผลการค๎นหาศักยภาพเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล พบวํา ต าบลพะ
วอ และต าบลดํานแมํละเมา เป็นพ้ืนที่ราบลุํม ราบสูงและมีภูเขาสลับซับซ๎อน แบํงเขตพ้ืนที่การปกครอง
ออกเป็น 19 หมูํบ๎าน มีกลุํมชาติพันธุ๑อาศัยอยูํ 4 กลุํมชาติพันธุ๑ ในอดีตชุมชนใช๎ระบบการท าเกษตรที่
คล๎ายคลึงกัน คือการปลูกพืชแบบหักร๎างถางปุาเพ่ือจับจองพ้ืนที่ท าการเกษตรแตํเมื่อมีการประกาศเป็น
เขตอุทยานแหํงชาติ ท าให๎คนในชุมชนปรับเปลี่ยนระบบการท าการเกษตรมาเป็นการท าการเกษตรเพ่ือยัง
ชีพ เริ่มอยูํเป็นหลักแหลํงมีอาชีพทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว๑ ใช๎พันธุ๑พืชที่คัดเลือกตามธรรมชาติ ภายหลัง
รัฐบาลสนับสนุนการปลูกข๎าวโพดแทนการปลูกข๎าว รวมทั้งมีนายทุนเข๎ามารับซื้อพืชผลในพ้ืนที่ และมี
เงื่อนไขข๎อตกลงการใช๎พันธุ๑พืชเพาะปลูกโดยนายทุนเป็นผู๎ก าหนด สํวนการปลูกผักนั้นคํานิยมของผู๎บริโภค
ที่ต๎องการพืชผักที่สวยงามไมํมีต าหนิ จึงท าให๎ระบบการท าการเกษตรเปลี่ยนไป จากการปลูกเพ่ือยังชีพ
เป็นระบบการเกษตรแบบเข๎มข๎นที่เน๎นการใช๎เครื่องจักร ปุ๋ยเคมี สารเคมี เพ่ือปูองกันก าจัดศัตรูพืช และใช๎
พันธุ๑พืชที่ได๎รับการพัฒนาจากการผสมผสานและคัดเลือกเป็นการเกษตรที่ต๎องการปัจจัยการผลิตสูง เพ่ือ
ขยายพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและเพ่ิมผลผลิตจึงมีการถางปุาท าการเกษตรมากขึ้น เมื่อมีการขอคืนพ้ืนที่ปุา
และควบคุมการใช๎ปุา ท าให๎ชุมชนเริ่มหันกลับมาท าการเกษตรแบบเดิม โดยใช๎แนวคิดทฤษฎีการเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีการพัฒนาฟ้ืนฟูปุาไม๎อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (ปุา 3 อยําง
ประโยชน๑ 4 อยําง) เพ่ือลดพ้ืนที่ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นไม๎ยืนต๎น และชํวยกันอนุรักษ๑ผืนปุาเพ่ือ
สร๎างความสมดุลของธรรมชาติเพ่ือความเป็นอยูํที่ดีข้ึนและหันมาท าการทํองเที่ยวโดยชุมชนจึงท าให๎คนใน
ชุมชน สามารถอยูํรํวมกับธรรมชาติได๎อยํางสมดุล 
 3) ผลการสร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล พบวํา เกิด
จากกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนโดยการประชุมเครือขํายคน 2 ต าบล พบวํา อัตลักษณ๑ของพ้ืนที่ คือ 
“4 ชาติพันธุ๑ วิถีผูกพันคนกับปุา” ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยว คือ “วิถีชีวิตการเกษตรของกลุํมชาติพันธุ๑ที่
อาศัยอยูํกับปุา  มีความเชื่อและวิถีวัฒนธรรมพึ่งปุาอยูํกับธรรมชาติ” และกระบวนการสร๎างพ้ืนที่ เส๎นทาง 
และกิจกรรมในการทํองเที่ยวเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีกับองค๑ความรู๎  ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีการด ารงชีวิต 
การเกษตร และมรดกวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นอัตลักษณ๑โดดเดํนมาเป็นสินค๎า กิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวที่
มีชุมชนเป็นฐาน มาสร๎างเป็นเส๎นทางได๎ 4 เส๎นทางดังนี้  
 เส้นทางท่ี 1 สัมผัสวิถีเกษตรนิเวศวัฒนธรรมชนเผํามูเซอ บ๎านห๎วยปลากอง  
 เส้นทางท่ี 2 เรียนรู๎วิถีชนเผําม๎งบ๎านธงชัย เป็นเส๎นทางเรียนรู๎วิถีชุมชนเผําม๎ง 
 เส้นทางท่ี 3 ทํองธรรมชาติห๎วยแมํละเมา เรียนรู๎วิถีชุมชนเกษตรคนล๎านนาเส๎นทาง 
 เส้นทางที่ 4 เรียนรู๎วิถีชุมชนคนอยูํกับปุา เรียนรู๎วิถีผูกพันชาวล๎านนา กับชาวปกาเกอะญอ 
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 4) ผลการบริหารจัดการทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนที่น าไปสูํการสร๎าง
เสนํห๑ “อดีตรํวมสมัย” ของพ้ืนที่ พบวํา จุดเดํนของพ้ืนที่มีธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และความหลากหลาย
ของกลุํมชาติพันธุ๑ คนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรมีองค๑ความรู๎ ในเรื่องเกษตรเป็นอยํางดี มีทุนทางประเพณี
วัฒนธรรม วิถีการด ารงชีวิตที่หลากหลายของกลุํมชาติพันธุ๑ที่สามารถน าวิถี การด ารงชีวิตทางการเกษตร 
นิเวศ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาสร๎างเส๎นทาง กิจกรรรมทาง การทํองเที่ยวได๎ โดยก าหนดกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเชิงเกษตรได๎หลากหลายคนในชุมชนมีอัธยาศัยไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํมีศูนย๑การ
เรียนรู๎ตามศาสตร๑พระราชาและการท าเกษตรอินทรีย๑ แตํพ้ืนที่แตํละแหํงอยูํกระจัดกระจาย หํางไกลกัน  
เข๎าถึงยาก สถานที่ทํองเที่ยวบางแหํงถนนหนทาง ไมํสามารถเดินทางเข๎าไปได๎ในชํวงหน๎าฝน บางพ้ืนที่ยัง
ขาดความพร๎อมในเรื่อง น้ า ห๎องน้ า สถานที่จอดรถ ในพ้ืนที่มีการจัดการทํองเที่ยว แตํขาดการเชื่อมโยง
เส๎นทางกัน เพ่ือรํวมกันท างาน ไมํมีคณะกรรมการกลางในประสานงานหลัก เจ๎าของพ้ืนที่บางคนยังขาด
คามเชื่อมั่นในการต๎อนรับ การน าเสนอ ผลผลิตทางการเกษตรไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ  ขาดการประชาสัมพันธ๑ ขาดนักสื่อความหมาย การเชื่อมโยงเส๎นทาง และมีการบริหารจัดการ
ทํองเที่ยวที่ไมํเป็นระบบ ขาดปูายบอกทางในชุมชน คนในชุมชนสํวนใหญํยังคงอนุรักษ๑วิถีชีวิตแบบเดิมที่มี
ความผูกพันกับธรรมชาติรัฐบาลสํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวในชุมชน รวมทั้งนโยบายของจังหวัด
ตากที่ใช๎การทํองเที่ยวเป็นตัวสํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากพ้ืนที่ต าบลพะวอ – ดํานแมํละเมา เป็นเส๎นทาง
สายหลักที่ใช๎เดินทางไปยังเมืองชายแดน ท าให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมายังจุดนัดพบได๎สะดวก องค๑การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พร๎อมให๎การสนับสนุนชุมชนในพ้ืนที่ด๎านการจัดการทํองเที่ยว จากการพัฒนา
ศักยภาพท าให๎ชุมชนสามารถบริหารจัดการการทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 
ต าบล (พะวอ-ดํานแมํละเมา)”เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการการทํองเที่ยวที่น าไปสูํแนวทางรักษา
เสนํห๑ “อดีตรวมสมัย” ด๎วยการน าเอาวิถีการด ารงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภาษา อาหารพ้ืนถิ่น ภูมิ
ปัญญา และเอกลักษณ๑การแตํงกายที่สืบตํอกันมา และยังคงด ารงอยูํในปัจจุบันมาใช๎เป็นเสนํห๑ในการ
จัดการทํองเที่ยว  
 5) ปัจจัย เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข๎องในกระบวนการสร๎างภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล ได๎แกํ ประชาชนใน
ท๎องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และการน าสื่อมวลชนมาเป็นภาคีเครือขํายรํวมในการ
พัฒนาชุมชน ใช๎สื่อประสมประสานในการประชาสัมพันธ๑เพ่ือเลําเรื่องราว ขําวสาร ในชุมชนให๎กับ
บุคคลภายนอกได๎รับรู๎ สํงตํอและเชื่อมโยงการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เข๎าด๎วยกัน เป็นการเพ่ิมศักยภาพการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนที่ให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล (พะวอ -ดํานแมํละเมา) 
เกิดจากการสนับสนุนของภาคีภาครัฐภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เข๎ามาหนุนเสริม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ส าคัญท่ีจะน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1) บริบทชุมชนและพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของเครือขํายชุมชน พบวํา ต าบลพะวอ 
ต าบลดํานแมํละเมา เคยเป็นพ้ืนที่เดียวกันในอดีตชื่อต าบลพะวอ เป็นเมืองหน๎าดํานที่ส าคัญของไทยใน
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การสูํรบกับพมํา ปัจจุบันเป็นเมืองหน๎าดํานทางเศรษฐกิจ และแยกเขตการปกครองออกเป็นต าบลดํานแมํ
ละเมา สภาพพ้ืนที่เป็นราบลุํม และพ้ืนที่ราบสูงตั้งอยูํบนเทือกเขาถนนธงชัย อยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ  3 
แหํง ประกอบด๎วย อุทยานแหํงชาติตากสินมหาราช อุทยานแหํงชาติพาเจริญ  และ อุทยานแหํงชาติ
ขุนเขาพะวอ ท าให๎ต าบลพะวอ-ดํานแมํละเมา มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้ง น้ าตก ถ้ า ปุาไม๎ 
กระจายเต็มในพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ปุาต๎นน้ า ท าให๎มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีทะเลหมอก 3 ฤดู และมีล าห๎วย
แมํละเมาเป็นแมํน้ าสายหลักไหลผําน ความอุดมสมบูรณ๑ของพ้ืนที่จึงมีชนเผําตําง ๆ อพยพเข๎ามาตั้งหลัก
ปักฐาน ได๎แกํ ชนเผําปกาเกอะญอ ชาวล๎านนา มูเซอ ม๎ง  

จากความหลากหลายของกลุํมชาติพันธุ๑ ท าให๎ในพ้ืนที่มีภูมิปัญญาท๎องถิ่น วิถีการด ารงชีวิต วิถี
เกษตรกรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมตําง ๆ ที่หลากหลาย จากการสืบทอดและด ารงอยูํของแตํละชนเผํา 
ซึ่งมีความเหมือนและแตกตํางกันสํงผลถึงพฤติกรรม การด ารงชีวิตของคนในชุมชน จากการศึกษา พบวํา 
ในแตํละกลุํมชาติพันธุ๑มีวิธีการด ารงชีวิตทางการเกษตรโดยพ่ึงน้ าทางธรรมชาติเป็นหลัก จึงมีพิธีกรรมและ
ความเชื่อที่คล๎ายคลึงกันในเรื่องปุา และแมํน้ า โดยเชื่อวํา ในปุา และแมํน้ ามีเทวดาอารักษ๑สิ่งสถิตอยูํ คอย
ดูแล ปกปักรักษาให๎ความอุดมสมบูรณ๑แกํตน แตํด๎วยจ านวนประชากรในพ้ืนที่มีมากขึ้น จึงท าให๎คนใน
ชุมชนมีความจ าเป็นต๎องท าการแพ๎วถํางปุาเพ่ือเป็นที่อยูํอาศัยและท าการเกษตรมากยิ่งขึ้น สํงผลให๎พ้ืนที่
ปุาลดลง ภายหลังรัฐบาลไทยได๎ประกาศให๎มีการอนุรักษ๑พ้ืนที่ปุาเป็นเขตพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติ และด๎วย
พ้ืนที่ต าบลพะวอ-ดํานแมํละเมามีพ้ืนที่ปุาต๎นน้ าจ านวนมาก จึงได๎ประกาศให๎เป็นเขตพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติ
ถึง 3 แหํง ด๎วยบริบทพ้ืนที่ที่ตั้งบ๎านเรือนมีความแตกตํางกัน บางชนเผําอาศัยอยูํที่ราบลุํมแมํน้ า บางชน
เผําอาศัยอยูํที่ราบสูง สํงผลให๎พฤติกรรม วิถีการด ารงชีวิต และการสร๎างบ๎านเรือนของกลุํมชาติพันธุ๑
แตกตํางกันไปด๎วย เชํน ชนเผําปกาเกอะญอเป็น กลุํมชนที่ไมํคํอยพิถีพิถันมีวิถีชีวิตเรียบงํายไมํฟูุงเฟูอ 
และไมํขนขวาย จึงนิยมปลูกพืชที่ดูแลงํายไมํต๎องใสํใจมาก  ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑, มันส าปะหลัง, ข๎าว
พันธุ๑พ้ืนเมือง ชาวมูเซอ เป็นกลุํมชนเผําที่มีความเรียบงําย ไมํคํอยมีความประณีต ค๎าขายเกํง หากจะปลูก
พืชก็จะปลูกพืชที่ดูแลงําย ไมํต๎องเอาใจใสํมาก ได๎แกํ ลูกเนียง กาแฟ อโวคาโด๎ ซึ่งสอดคล๎องกับบทความ
ของบริษัท เว็บสวัสดี จ ากัด (มหาชน). (2562) ได๎ศึกษาเรื่อง ชนเผําตําง ๆ พบวํา วิถีชีวิตของชาวลาหูํ 
(มูเซอ) เป็นสังคมเกษตรกรรมเพ่ือการยังชีพ ความอยูํรอดของชาวลาหูํขึ้นอยูํกับธรรมชาติอยํางกลมกลืน 
ไมํวําเป็นดิน ความพอดีของน้ าจากท๎องฟูา วัฒนธรรมของชาวลาหูํผูกพันอยูํเป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกับ
ธรรมชาติ ม๎ง เป็นกลุํมชาติพันธ๑ที่มีความละเอียดและเรียนรู๎ได๎เร็ว แตํด๎วยสภาพพ้ืนที่สูงไมํคํอยมีน้ าท าให๎
ต๎องปลูกพืชที่ใช๎น้ าน๎อย ทนทาน ได๎แกํ ข๎าวพ้ืนเมือง พริก ขิง อโวคาโด  ชาวล๎านนา หรือกลุํมพ่ีน๎องพ้ืน
ราบ ซึ่งเป็นกลุํมที่มีความละเอียดและมีศิลปะสูง มีความรู๎ในการปลูกพืชทีหลากหลาย พืชที่นิยมปลูก 
ได๎แกํ ผักสลัด ผักตามฤดูกาล การท าการเกษตรในพ้ืนที่จ ากัด เป็นต๎น  
 2) ด๎านศักยภาพเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล พบวํา ชุมชนมีการปรับ
พฤติกรรมการท าการเกษตรโดยใช๎แนวคิดทฤษฎีการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการพัฒนา
ฟ้ืนฟูปุาไม๎อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปุา 3 อยํางประโยชน๑ 4 อยําง)  โดยลดพ้ืนที่ในการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวมาเป็นไม๎ยืนต๎น และชํวยกันอนุรักษ๑ผืนปุาเพ่ือสร๎างความสมดุลของธรรมชาติ ประกอบกับพ้ืนที่
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สํวนใหญํอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ โดยให๎ชุมชนลดพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือคืนพ้ืนที่ปุา ชุมชนจึงหันมาใช๎การ
ทํองเที่ยวเป็นทางรอดในการด ารงชีวิตอาศัยอยูํรํวมกับปุา ด๎วยความหลากหลายของชาติพันธุ๑จึงท าให๎
พ้ืนที่มีความแตกตํางกันทั้งด๎านภาษา การแตํงกาย การเมืองการปกครอง วิถีการด ารงชีวิตและการเกษตร
ที่สืบทอดกันมาในแตํละชนเผําที่เป็นเสนํห๑ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยูํที่
แตกตํางกันตามฤดูกาล ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย พลอยศรี โปราณานนท๑ . (2544)  ได๎ศึกษาเรื่อง การ
ทํองเที่ยวเบื้องต๎น พบวํา ข๎อเดํนด๎านอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายกลุํมชาติพันธุ๑ มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยูํและ วิถีการผลิตที่เอ้ือตํอการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสามารถน ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู๎กับ
นักทํองเที่ยวที่มาเยือนได๎เป็นอยํางดี  
 3) การสร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล (พะวอ -   
ดํานแมํละเมา) พบวํา เกิดจากกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนโดยการประชุมเครือขํายคน 2 ต าบลและ
กระบวนสร๎างพ้ืนที่ เส๎นทาง และกิจกรรมในการทํองเที่ยวเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีกับองค๑ความรู๎และวิถีถิ่นของ
ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ๑โดดเดํนเป็นกิจกรรมเส๎นทางโดยจากทรัพยากรธรรมชาติ วิถีการด ารงชีวิต การเกษตร 
และมรดกวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นสินค๎า กิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน โดยพ้ืนที่ต าบลพะวอ 
ต าบลดํานแมํละเมาที่มีความโดดเดํนที่จะสามารถน ามาสร๎างเป็นกิจกรรม เส๎นทางทางการทํองเที่ยวมีจ านวน 6 
หมูํบ๎าน แบํงเป็น ต าบลดํานแมํละเมา ประกอบด๎วย บ๎านธงชัย บ๎านห๎วยปลาหลด บ๎านปางส๎าน ต าบลพะวอ 
ประกอบด๎วย บ๎านแมํละเมา บ๎านพะวอ บ๎านปูแปู แบํงเส๎นทางการทํองเที่ยวออกเป็น 4 เส๎นทางดังนี้  
 เส้นทางท่ี 1 สัมผัสวิถีเกษตรนิเวศวัฒนธรรมชนเผํามูเซอ บ๎านห๎วยปลากอง  
 เส้นทางท่ี 2 เรียนรู๎วิถีชนเผําม๎งบ๎านธงชัย เป็นเส๎นทางเรียนรู๎วิถีชุมชนเผําม๎ง 
 เส้นทางท่ี 3  ทํองธรรมชาติห๎วยแมํละเมา เรียนรู๎วิถีชุมชนเกษตรคนล๎านนาเส๎นทาง 
 เส้นทางท่ี 4 เรียนรู๎วิถีชุมชนคนอยูํกับปุา เรียนรู๎วิถีผูกพันชาวล๎านนา กับชาวปกาเกอะญอ   
จากการท ากระบวนสร๎างพ้ืนที่ เส๎นทาง และกิจกรรมในการทํองเที่ยวของพ้ืนที่เครือขํายชุมชนคน 2 
ต าบล เห็นถึงประเด็นแนวทางในการแก๎ปัญหาและการก าหนดเส๎นทางการทํองเที่ยวแกํผู๎มาเยือน
เชื่อมโยงทรัพยากรที่มีกับองค๑ความรู๎และวิถีถิ่นของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ๑โดดเดํนจากการสืบค๎นจากทีม
นักวิจัยชุมชนและภาคีเครือขําย ชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการกลุํมเพ่ือท าเป็นกิจกรรมเส๎นทางโดย
จากทรัพยากรธรรมชาติ วิถีการด ารงชีวิต การเกษตร และมรดกวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นสินค๎า กิจกรรม
เส๎นทางการทํองเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐานมาสร๎างเป็นเส๎นทางการเรียนรู๎แกํผู๎มาเยือนเปิดหมูํบ๎านรับการ
ทํองเที่ยวมีรูปแบบในการบริหารจัดการศูนย๑ที่ชัดเจนขึ้นเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นจนสามารถรวมกันตั้งชื่อ
เส๎นทางและฐานการเรียนรู๎ของเครือขํายชุมชนคน 2 ต าบล ให๎มีความนําสนใจ และดึงดูดใจนักทํองเที่ยว
จากศักยภาพและทุนที่มี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยนายธเนศ ศรีสถิตยและนางสาววรรณา ค าปวนบุตร. 
(2556) ได๎ศึกษาเรื่อง การมีสวนรํวมของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวบนฐานเชิงนิเวศวัฒนธรรมในเขต
พ้ืนที่ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวํา การมีสํวนรวมของชุมชนในการ
จัดการการทํองเที่ยวบนฐานเชิงนิเวศวัฒนธรรมบริบทชุมชนและนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนที่มีการสืบทอด
วัฒนธรรมด๎านการเลือกบริเวณพ้ืนที่ตั้งชุมชนและแหลํงน้ า รวมถึงภูมิปัญญา ประเพณี และพิธีกรรมที่เกิดจาก
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ความสัมพันธ๑กันระหวํางธรรมชาติกับความเชื่อมาจากบรรพบุรุษด๎านศักยภาพของคนในชุมชนคือการมีสํวน
รํวมของผู๎น าคนในชุมชนในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่   
 4) การบริหารจัดการการทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชน คน 2 ต าบล 
(พะวอ-ดํานแมํละเมา) ที่น าไปสูํการสร๎างเสนํห๑ “อดีตรวมสมัย” ของพ้ืนที่ พบวํา จุดเดํนของพ้ืนที่มี
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และความหลากหลายของกลุํมชาติพันธุ๑ คนในชุมชนมีอาชีพ เกษตรกรมีองค๑ความรู๎ 
ในเรื่องเกษตรเป็นอยํางดี มีทุนทางประเพณีวัฒนธรรม วิถีการด ารงชีวิตที่หลากหลายของกลุํมชาติพันธุ๑ที่
สามารถน าวิถีการด ารงชีวิตทางการเกษตร นิเวศ และวัฒนธรรมที่หลากหลายมาสร๎างเส๎นทาง กิจกรรรม
ทางการทํองเที่ยวได๎ โดยก าหนดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเชิงเกษตรได๎หลากหลายคนในชุมชน
มีอัธยาศัยไมตรี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํมีศูนย๑การเรียนรู๎ตามศาสตร๑พระราชาและการท าเกษตรอินทรีย๑ แตํพ้ืนที่แตํ
ละแหํงอยูํกระจัดกระจาย หํางไกลกัน เข๎าถึงยาก สถานที่ทํองเที่ยวบางแหํงถนนหนทางไมํสามารถเดิน
ทางเข๎าไปได๎ในชํวงหน๎าฝน  บางพ้ืนที่ยังขาดความพร๎อมในเรื่อง น้ า ห๎องน้ า สถานที่จอดรถ ในพ้ืนที่มีการ
จัดการทํองเที่ยว แตํขาดการเชื่อมโยงเส๎นทางกัน เพ่ือรํวมกันท างาน องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น พร๎อม
ให๎การสนับสนุนชุมชนในพ้ืนที่ด๎านการจัดการทํองเที่ยว จากการพัฒนาศักยภาพท าให๎ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการการทํองเที่ยวน าไปสูํแนวทางรักษาเสนํห๑ “อดีตรวมสมัย” ด๎วยการน าเอาวิถีการด ารงชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรม ภาษา อาหารพื้นถิ่น ภูมิปัญญา และเอกลักษณ๑การแตํงกายที่สืบตํอกันใช๎เป็นเสนํห๑ใน
การจัดการทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกับบทความทางวิชาการของสาระดีดี.คอม เรื่อง องค๑ประกอบของการ
ทํองเที่ยว (Tourism Element) ระบบการจัดการการทํองเที่ยวที่จะท าให๎การทํองเที่ยวประสบผลส าเร็จ
อันเนื่องมาจากระบบการจัดการที่ดี แหลํงทํองเที่ยวตํางๆ  จึงมีความจ าเป็นที่ต๎องพัฒนาระบบการจัดการ
ที่ดี เพื่อใช๎เป็นกลไกในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว และสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎ 
 5) การสร๎างภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล (พะวอ-ดํานแมํละเมา) พบวํา กระบวนการสร๎างภาคี
การทํองเที่ยวในพื้นที่ เกิดจากขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ในกระบวนการสร๎างภาคีเครือขํายนี้มีทั้งภาคี
ภายใน ประกอบด๎วย คนในชุมชน ผู๎น าชุมชน ผู๎น าทางจิตวิญาณ ปราชญ๑ชาวบ๎าน  และภาคีภายนอก 
ประกอบด๎วย องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สถานศึกษา พัฒนาชุมชน ส านักงานพลังงานจังหวัด อุทยาน
แหํงชาติตากสินมหาราช ปุาไม๎จังหวัด สื่อมวลชล และ บริษัทเอกชนทางการทํองเที่ ยวในพ้ืนที่ เพ่ือรํวม
ด าเนินจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนรํวมกัน ซึ่งกระบวนการท างานดังกลําวท าให๎เกิดภาคีภาครัฐ               
ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่เข๎ามาให๎การสนับสนุนตั้งแตํต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 ดังนั้นปัจจัย เงื่อนไขที่เก่ียวข๎องในกระบวนการสร๎างภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล ประกอบด๎วย 
ประชาชนในท๎องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ดังนั้นแนวคิดการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน
ควรสร๎างภาคีเครือขํายกับทุกภาคสํวน เพ่ือรํวมกันสํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวนอกจากนั้นต๎องมี
การพัฒนาประชาชนในชุมชน เรื่อง โฮมสเตย๑ ในการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีมีความรู๎เรื่องการบริการ มีจิต
สาธารณะ และการเป็นนักสื่อความหมายที่ดี พร๎อมที่จะเป็นพ้ืนที่การทํองเที่ยวโดยชุมชน  การน า
สื่อมวลชนมาเป็นภาคีเครือขํายรํวมในการพัฒนาชุมชนใช๎สื่อประสมประสานในการประชาสัมพันธ๑เพ่ือเลํา
เรื่องราว ขําวสาร ในชุมชนให๎กับบุคคลภายนอกได๎รับรู๎ สํงตํอและเชื่อมโยงการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เข๎า
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ด๎วยกัน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการทํองเที่ยวในพื้นที่ให๎มีความ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชุลีรัตน๑ จันทร๑เชื้อ 
และคณะ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู๎มรดก
วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวํา ทักษะความสามารถในการจัดการทํองเที่ยวที่ชุมชนจ าเป็นต๎องได๎รับการ
พัฒนา เพ่ือให๎ สามารถด าเนินการจัดการทํองเที่ยวได๎อยํางตํอเนื่องและประสบผลส าเร็จ ประกอบด๎วย 3 
ด๎านคือ 1) ทักษะความสามารถในการประสานงานและจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน 2) ทักษะ
ความสามารถในการวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวและปฏิบัติตามแผนที่มีผลกระทบด๎านลบน๎อยที่สุด และ 
3) ทักษะ ความสามารถในการบริการนักทํองเที่ยว การน าสื่อมวลชนมาเป็นภาคีเครือขํายรํวมในการ
พัฒนาชุมชนใช๎สื่อประสมประสานในการประชาสัมพันธ๑เพ่ือเลําเรื่องราว ขําวสาร ในชุมชนให๎กับ
บุคคลภายนอกได๎รับรู๎  สํงตํอและเชื่อมโยงการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เข๎าด๎วยกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนที่ให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พจนา สวนศรี (2546)  
เรื่อง คูํมือการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน โดยกลําวถึงบทบาทและความส าเร็จของภาคีที่เกี่ยวข๎องไว๎วํา 
ชุมชนจ าเป็นต๎องศึกษาและท าความเข๎าใจระบบการทํองเที่ยววําเกี่ยวข๎องกับใคร อะไรบางที่เกี่ยว และ
เกี่ยวข๎องอยํางไร เพ่ือก าหนดความรํวมมือและสร๎างการมีสํวนรํวมในชํวงเวลา ที่เหมาะสม  เพ่ือใช๎การ
ทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือ ก าหนดความรํวมมือและการพัฒนาชุมชน การท างานเพ่ือให๎การทํองเที่ยวโดย
ชุมชนได๎รับการยอมรับโดยสร๎างรูปแบบการท างานที่ให๎แตํละกลุํมในสังคมมีสํวนรํวมในลักษณะเป็น
พันธมิตรกับชุมชน ภาคีการทํองเที่ยว 2 ต าบล (พะวอ-ดํานแมํละเมา) เกิดจากการสนับสนุนของภาคี
ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เข๎ามาหนุนเสริม  
 จากผลการวิจัย การสร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 
ต าบล (พะวอ-ดํานแมํละเมา) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก พบวํา อัตลักษณ๑ของเครือขํายชุมชนคน 2 
ต าบล  คือ “4 ชาติพันธุ๑วิถีผูกพันคนกับปุา” ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยว  คือ “วิถีชีวิตการเกษตรของกลุํม
ชาติพันธุ๑ที่อาศัยอยูํกับปุามีความเชื่อและวิถีวัฒนธรรมพึ่งปุาอยูํกับธรรมชาติ” 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) สภาพพ้ืนที่และความสามารถของชุมชน มีศักยภาพพอที่จะจัดการทํองเที่ยวแตํยังต๎องการ
การพัฒนา เชํนบ๎านธงชัยต๎องการปลูกดอกไม๎ทั้งหุบเขาเพ่ือสร๎างเสนํห๑ให๎กับแหลํงทํองเที่ยว ซึ่งไมํสามารถ
จัดได๎เลยในทันทีเพราะต๎องวางแผนการเพาะกล๎าไม๎และต๎องสร๎างความรํวมมือกับหลายภาคสํวน ดังนั้น
ชุมชนนี้จึงต๎อการการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการโฮมสเตย๑และศักยภาพอ่ืนเพ่ือรองรับการจัดการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางมืออาชีพ รวมทั้งบ๎านปางส๎านที่มีกลุํมคนศึกษาดูงานจากชุมชนอ่ืนที่ทางภาครัฐ
จัดให๎ แตํในชุมชนยังไมํมีที่พัก จึงมีความต๎องการพัฒนาชุมชนให๎เป็นโฮมสเตย๑อยํางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เพ่ือเป็นที่ไว๎วางใจแกํผู๎มาเยือน 

2) สถานที่ทํองเที่ยวบางแหํงถนนหนทางไมํสามารถเดินทางเข๎าไปได๎ในชํวงหน๎าฝนบางพ้ืนที่ยัง
ขาดความพร๎อมในเรื่อง น้ า ห๎องน้ า สถานที่จอดรถ เชํน บ๎านธงชัย, บ๎านห๎วยปลาหลด เป็นต๎น ควรพัฒนา
ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานในบ๎างแหํง เพ่ือรองรับการท าการทํองเที่ยว 
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3) การพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานให๎มีถนนที่สะดวกเข๎าหมูํบ๎าน 
4) สนับสนุนการท าปูายสื่อสาร ปูายสัญลักษณ๑ ปูายบอกทาง 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยเรื่อง “การสร๎างพ้ืนที่ทํองเที่ยวเกษตรนิเวศวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 2 
ต าบล (พะวอ-ดํานแมํละเมา) อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก”ซึ่งเป็นงานวิจัยในท๎องถิ่นที่เน๎นคนในชุมชนได๎มา
รํวมคิดทบทวนสถานการณ๑ ตั้งค าถาม วางแผนหาข๎อมูล ทดลองท า วิเคราะห๑ สรุปผลการท างานและหา
ค าตอบเพ่ือปรับปรุงงานตํอไป กลําวคืองานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือที่เน๎นการให๎คนในชุมชนมารํวม
กระบวนการวิจัยตั้งแตํการเริ่มคิด การตั้งค าถาม การวางแผนและค๎นหาค าตอบอยํางเป็นระบบ เป็นรูปธรรม 
โดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง (Action Research) อันท าให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎ สร๎างผลงาน มีความเกํงขึ้น ในการ
แก๎ไขปัญหาของตนเองและสามารถใช๎กระบวนการนี้ในการแก๎ไขปัญหาอ่ืนในท๎องถิ่น โดยมีกระบวนการเรียนรู๎
อยํางเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นจุดเน๎นของงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจึงอยูํที่ “กระบวนการมากกวําผลลัพธ๑” เพ่ือให๎
ชาวบ๎านได๎ประโยชน๑จากการท าวิจัยโดยตรง 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะเกิดผลประโยชน๑ตํอการตัดสินใจที่มีคุณภาพ รอบคอบ ในการมีสํวน
รํวมพัฒนาการทํองเที่ยวแล๎ว ยังมีสํวนได๎น าข๎อมูลไปเสนอ แลกเปลี่ยนเพ่ือการปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือการ
พัฒนาที่กํอให๎เกิดความเจริญก๎าวหน๎าตํอเครือขํายชุมชนพะวอ-ดํานแมํละเมา ในอนาคตอยํางเป็นระบบ 
 คณะผู๎วิจัย ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให๎การสนับสนุน ขอบคุณทีม
พ่ีเลี้ยง และขอขอบคุณผู๎น าชุมชนและคนในชุมชนที่สนับสนุนสํงเสริมการด าเนินการวิจัย จนท าให๎
งานวิจัยก๎าวหน๎า ตามกระบวนการวิจัย และวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ จนงานส าเร็จลุลํวงด๎วยดี 
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การสร้างมูลค่าเพิ่มระบบนิเวศวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยวภายใต้บริบทเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโดยภาคีเครือข่ายต าบลแม่กาษา ต าบลแม่ปะ 
และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

Value Creation of Cultural Ecology to Tourism Management under Special 
Economic Zone by Partnerships of Kasa, Maepa, and Tha Sailuad Sub-

districts,  Mae Sot District, Tak Province 
                                                                        

สวาท ไพศาลศิริทรัพย์1  และคณะ 
Sawart Phaisarnsirisap and parties 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง“การสร๎างมูลคําเพ่ิมระบบนิเวศวัฒนธรรมสูํการจัดการทํองเที่ยวภายใต๎บริบท                  
เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยภาคีเครือขํายต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระบบนิเวศวัฒนธรรมต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสาย
ลวด ศึกษาพลวัตรการตั้งรับเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่น าไปสูํการสร๎างผลิตภัณฑ๑การทํองเที่ยว
ของต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด พัฒนาขีดความสามารถเครือขํายชุมชนต าบลแมํ
กาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด ในการบริหารจัดการทํองเที่ยวและการตลาดและสร๎างและ เชื่อม
ร๎อยภาคีเครือขํายการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก การวิจัยครั้งนี้ใช๎
กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาให๎เกิดแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน๎นคนเป็นศูนย๑กลาง มุํงเสริมพลังอ านาจให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ ด๎วย
กระบวนการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมผํานกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น (CBR) ประชากรและกลุํมตัวอยําง
ประกอบด๎วย 1) กลุํมผู๎รู๎ 2) กลุํมผู๎ปฏิบัติการ และ 3) ผู๎สนใจทั่วไป สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ 
คําความถี่ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษาระบบนิเวศวัฒนธรรมต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก พบวํา ชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม 
ผสมผสานของชาวล๎านนา ชาวไทยใหญํและเป็นพ้ืนที่ชายแดนมีทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีวัฒนธรรม มีอัต
ลักษณ๑โดดเดํนมีความสมัครสมานสามัคคี รํวมมือรํวมใจกันอนุรักษ๑ผืนปุาให๎เป็นปุาชุมชนที่มีความอุดม
สมบูรณ๑มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามรํมรื่น ถ้ า ปุา น้ าตกและน้ าพุร๎อนที่เป็นที่พักผํอนของนักทํองเที่ยว 
คนในชุมชนมีพลวัตรการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่น าไปสูํการสร๎างผลิ ตภัณฑ๑การ
ทํองเที่ยวท าให๎คนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวในการตั้งรับสถานการณ๑การที่เกิดขึ้นแสดงถึงคนในชุมชนที่เป็นนัก
ตํอสู๎หาทางออกไมํเคยยํอท๎อกับสถานการณ๑หรือแรงกดดันตําง ๆ ที่ถาโถมมาทั้งการเปลี่ยนแปลงเมือง

                                                           
1 วิทยาลัยชุมชนตาก ต าบลหนองบวัใต๎ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร๑โทรศัพท๑ 08 6328 7999 
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เนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนนั้น
ประกอบกับการที่พื้นที่มีการเคลื่อนย๎ายคนเข๎าออกจ านวนมากมายที่แตกตํางกันทั้งชาวตํางชาติและ
นักทํองเที่ยว ท าให๎คนในพ้ืนที่หาทางออกอยูํเสมอ  

ผลการพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด 
ชุมชนมีทักษะการบริหารจัดการทํองเที่ยวและการตลาด คนในพ้ืนที่มีวิธีคิดเชิงระบบ ท างานเป็นทีม 
ตระหนักเห็นคุณคําทรัพยากร มรดกวัฒนธรรม มีอัตลักษณ๑ คือ“ทรัพยากรล้ าคํา ปุาไม๎อุดมสมบูรณ๑ 
วัฒนธรรมไทใหญํและล๎านนา เมืองการค๎าชายแดน” และสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎วยการสร๎างสินค๎าทางการทํองเที่ยว
ด๎วยการสร๎างและเชื่อมร๎อยภาคีเครือขํายการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดย
ใช๎ทุนทัพยากรที่มีเป็นฐานพัฒนาสูํการสร๎างมูลคําเพ่ิม หารูปแบบการจดการทํองเที่ยวทํองเที่ยวโดยชุมชน
รํวมกับภาคีเครือขํายจากความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ โดดเดํนและเสนํห๑เมือง
ชายแดน คนในชุมชนมีความพร๎อม และมีภาคีเครือขํายที่คอยสํงเสริมการพัฒนาเพ่ือรองรับการจัดการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนแบบครบวงจร 
 
ค าส าคัญ : การสร๎างมูลคําเพ่ิม, ระบบนิเวศวัฒนธรรม, การจัดการทํองเที่ยว, เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 
Abstract 

The research on “Value Creation of Cultural Ecology to Tourism Management 
under Special Economic Zone by Partnerships of Mae Kasa, Maepa, and Tha Sailuad Sub-
districts, Mae Sot District, Tak Province” aims to study the ecosystem and culture of Mae 
Kasa Sub-district, Maepa Sub-district and Tha Sailuad Sub-district; to study the dynamics 
of change and impact of the special economic area leading to the creation of tourism 
products of Mae Kasa Sub-district, Maepa Sub-district and Tha Sailuad Sub-district; to 
study capacity development of community networks in Mae Kasa Sub-district, Maepa 
Sub-district and Tha Sailuad Sub-district in tourism management and marketing and to 
build and connect hundreds of tourism network partners in the special economic area, 
Mae Sot District, Tak Province. This research uses community research methodology to 
develop and create eco-tourism and cultural tourism attractions. The process is a 
person-centered process which aims to empower people in the area with a participatory 
development process through community-based research (CBR), the population and 
sample consisted of 1) experts, 2) operators, and 3) people with interests. The statistics 
used for data analysis were frequency, mean, percentage, standard deviation and 
content analysis. 
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The results of the study of ecological system and culture in Mae Kasa Sub-
district, Mae Pa Subdistrict and Tha Sailuad Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province 
show that the communities in these three sub-districts are multicultural communities 
blending Lanna and Thai Yai together. The sub-districts are border areas with natural 
resources, having unique culture and distinctive identity. The locals work together to 
conserve the forest to be a community forest that is fertile which consists of beautiful 
shady, forest caves, waterfalls and hot springs for tourists. People in the community are 
aware of the change in special economic areas that lead to the creation of tourism 
products, making local people alert in their response to the situation that arises, showing 
people in the community who are fighters to find a solution. Having been discouraged 
by the situations or pressures that has been overwhelming, either the urban 
transformation due to the development of a special economic zone, or the 
transformation that has occurred as a border city, coupled with the large number of 
people moving in and out of the area that different for both foreigners and tourists 
causing local people to always find a way out. 

The results of the capacity development of community networks in Mae Kasa 
Sub-district, Maepa Sub-district and Tha Sailuad Sub-District shows that the community 
has tourism management and marketing skills. People in the area have a systematic way 
of thinking, working as a team, appreciating the value of resources, cultural heritage, and 
identity that is "Valuable resource fertile forest Tai Yai and Lanna cultures the border 
trade city” and added value by creating tourism products by building and connecting 
tourism network partners in the special economic area, Mae Sot District, Tak Province by 
using what the communities have as capital for development to create added value. 
Find a form of community-based tourism, in collaboration with network partners, based 
on the abundance of natural and cultural resources and border-town charm. People in 
the community are ready. And there are network partners that support the 
development of community-based tourism management. 
 
Keywords: Value Creation, Cultural Ecology, Tourism Management, Special Economic Zone 
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บทน า 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด เป็นทั้งที่ราบลุํมที่ราบ

เชิงเขา และภูเขา อากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย พ้ืนที่สํวนใหญํขนานไปกับล าน้ าเมย ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตแดน
ระหวํางไทยกับเมียนมาร๑ ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวล๎านนาที่อพยพเข๎ามาเมื่อ 100 กวําปี  เป็นพ้ืนที่ที่มี
ประวัติยาวนานตั้งแตํสมัยสุโขทัย จัดตั้งเป็นหมูํบ๎านในฐานะชุมชนชายแดนตั้งแตํปี พ.ศ.2437 และมีกลุํม
ชาติพันธุ๑อ่ืน เชํน พมํา กะเหรี่ยง ไทยใหญํ ฉิ่น และมอญ อพยพเข๎ามาอยูํอาศัยด ารงชีวิตรํวมกันอยําง
ประนีประนอม ท าให๎ชุมชนมีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ อยูํรํวมกันอยํางสงบสุขและมีเอกลักษณ๑มี
กฎระเบียบการบริหารจัดการกลุํมที่แตกตํางตามบริบทและข๎อตกลงรํวมกันที่หลากหลายสืบทอดภูมิ
ปัญญา ยังคงไว๎ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่มีอยูํ ผสมผสานกันระหวํางวัฒนธรรมจากความ
หลากหลายชาติพันธุ๑ กลายเป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํน  

ปัจจุบันมีนักทํองเที่ยวมาทํองเที่ยวในพ้ืนที่บ๎างแล๎วซึ่งสํวนใหญํจะทํองเที่ยวน้ าตก น้ าแรํ น้ าพุ
ร๎อน ถ้ า วัด รวมถึงปุาชุมชน ซึ่งลักษณะเป็นการทํองเที่ยววันเดย๑ทริป (มีทั้งนักทํองเที่ยวชาวพมําและชาว
ไทย) เมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเข๎ามา จะกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สูงและรวดเร็ว แตํสิ่งที่ส าคัญคือ ทิศ
ทางการพัฒนาของพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบลที่อยูํในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรเป็นอยํางไร เพ่ือให๎ชุมชนรู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลงและต้ังรับปรับตัวกับปรากฏการณ๑ดังกลําวเพ่ือการอยูํรอดของชีวิตที่  ดีขึ้น ซึ่งคนในต าบลทั้ง 
3 พ้ืนที่เห็นวําการทํองเที่ยวนําจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะชํวยให๎คนในแตํละชุมชนมีรายได๎เสริมจากการ
จัดการทํองเที่ยวบนฐานศักยภาพบนฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวที่เป็นทุนในการจัดการของแตํละหมูํบ๎าน
ที่แตกตําง รวมถึงใช๎คุณคําที่ชุมชนได๎รับประโยชน๑จากการจัด CBT เป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดส านึกรํวมใน
คุณคําของบ๎านเกิดที่จะน าไปสูํการอนุรักษ๑และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมชุมชนให๎ยั่งยืนตํอไปเนื่องจากการ
จะสร๎างแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมโดยเครือขํายชุมชนคน 3 ต าบลในครั้งนี้เป็นมิติทาง
เศรษฐศาสตร๑ที่ต๎องอาศัยภูมิรู๎ประสบการณ๑และทักษะด๎านบริหารจัดการ และการให๎บริการด๎วยการใช๎
กระบวนกางานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นมาพัฒนาให๎เกิดการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมมรดก
วัฒนธรรมชุมชนมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑และค๎ุมคําทั้งยังให๎คนในพ้ืนที่ตระหนักรัก หวงแหนทรัพยากรที่มีให๎
คงอยูํตลอดไป 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกลําว วิทยาลัยชุมชนตากรํวมกับส านักงานสนับสนุนวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นที่มีหน๎าที่ในการพัฒนาคนในพ้ืนที่ให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางยั่งยืนจึงน าองค๑ความรู๎และกระบวนการ
งานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นมาหนุนเสริมให๎ชุมชนได๎เกิดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎สร๎างการ
เปลี่ยนแปลงอยํางสร๎างสรรค๑และพัฒนาให๎เกิดเป็นการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 เพ่ือศึกษาระบบนิเวศวัฒนธรรมต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํ

สอด จังหวัดตาก 
2 เพ่ือศึกษาพลวัตรการตั้งรับเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่น าไปสูํการสร๎างผลิตภัณฑ๑การ

ทํองเที่ยวของต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด 
3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด 

ในการบริหารจัดการทํองเที่ยวและการตลาด 
4 เพ่ือสร๎างและเชื่อมร๎อยภาคีเครือขํายการทํองเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแมํสอด 

จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ.(2554).รูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเพื่อการเสริมสร๎างรายได๎ภาค
เกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัด 
 ชุรีรัตน๑ จันทร๑เชื้อและคณะ (2557) ได๎ศึกษาการพัฒนาเครือขํายการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน
เพ่ือการเรียนรู๎มรดกวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการท างานการทํองเที่ยวของเครือขํายชุมชนนครชุม
อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชรและเครือขํายชุมชนโบราณเมืองบางขลังอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
รวมทั้งศึกษาปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะความสามารถในการท างานของเครือขํายชุมชน 
 แสนประเสริฐ ปานเนียม และคณะ.(2559). ได๎ศึกษาการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด 

อัจฉริยา ชูวงศ๑เลิศ และอานันท๑ กาญจนพันธุ๑.(2558).ได๎ศึกษาการตํอรองกับความแตกตําง: 
พลวัตของการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนไทในภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม 

ณัฏฐินี ทองดี และคณะ.(2557). ได๎ศึกษาการจัดการตลาดการทํองเที่ยวโดยชุมชนของแหลํง
มรดกทางวัฒนธรรมลุํมน้ าโขง ชี มูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเชื่อมโยงการทํองเที่ยวประเทศไทย 
ลาว และเวียดนาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาให๎เกิด
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน๎นคนเป็นศูนย๑กลาง มุํงเสริมพลังอ านาจให๎แกํ
ประชาชนในพ้ืนที่ ด๎วยกระบวนการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมผํ านกระบวนการ CBR เพ่ือให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเครือขํายชุมชนที่รํวมพัฒนาการจัดการทํองเที่ยวที่ด าเนินการโดยชาวบ๎านในชุมชนที่
น าไปสูํการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมี
โครงสร๎าง แบบสังเกต แบบสอบถามกึ่งทางการ แบบบันทึกภาคสนาม กล๎องถํายรูป และเครื่อง
บันทึกเสียง ผังเครือญาติ โครงสร๎างองค๑กรชุมชน ปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม ปฏิทินอาหาร 
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ประวัติศาสตร๑ชุมชน (Time line) ประวัติชีวิตบุคคลส าคัญ แผนที่เดินดิน กล๎องถํายรูป และเครื่อง
บันทึกเสียง ประชากรและกลุํมตัวอยํางประกอบด๎วย 1) กลุํมผู๎รู๎ ประกอบด๎วย ผู๎ทรงคุณวุฒิ และ
ผู๎เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมชุมชน ผู๎น าชุมชนภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎สูงอายุ 2) กลุํมผู๎ปฏิบัติการ ประกอบด๎วย 
เจ๎าหน๎าที่ หนํวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นักพัฒนา สื่อมวลชน และผู๎สนใจ
ทั่วไป 3) กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลทั่วไป ประกอบด๎วย เยาวชน ครูอาจารย๑ พระสงฆ๑ องค๑กรภาคประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการปฏิบัติการ แมํบ๎าน และผู๎สนใจทั่วไป สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ 
คําความถี่ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) โดยใช๎รูปแบบการประเมินผลกระทบแบบมีสํวนรํวม 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ประชุมสร๎างเครือขํายทีมวิจัยชุมชนความรํวมมือรํวมพัฒนา CBT วิถีเกษตร โดยการทาบทาม
เชิญชวนบุคคลเข๎ารํวมทีมวิจัย ประชุมเปิดตัวโครงการและแบํงทีมงาน บทบาทหน๎าที่ และประชุมแยกแตํ
ละทีมงานยํอยและติดตํอกับผู๎เข๎ารํวมงานเพ่ิมเติม เพ่ือได๎ทีมชุมชนรํวมท างานวิจัย 
 2. ประชุมปรับฐานคิดการใช๎ CBR การพัฒนา CBT ท าให๎เข๎าใจกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น  
และการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น รู๎จักเครื่องมือ และรูปแบบที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลงานวิจัย เข๎าใจ
วัตถุประสงค๑ของการท างานวิจัย และเปูาหมายงานวิจัยชุมชนจะได๎อะไร 
 3. วางแผน/ก าหนดกรอบการท างาน/ค๎นหา เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน แบํงหน๎าที่การ
ท างาน รวมทั้งติดตาม ทบทวนแนวทางการท างานวิจัย  และวางแผนการท างานรํวมกัน  ในขั้นนี้ท าให๎ได๎ 
Key men ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

4. ขั้นลงพื้นท่ีศึกษาส ารวจเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ ตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 
 4.1  ศึกษาระบบนิเวศวัฒนธรรมระบบนิเวศน๑ทางทรัพยากร วัฒนธรรมพื้นถ่ิน  
  4.2  ศึกษาพลวัตรการตั้งรับเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่น าไปสูํการสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑การทํองเที่ยวของต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสาย 
 4.3  ศึกษาขีดความสามารถเครือขํายชุมชน 
  4.4  ศึกษาการสร๎างและเชื่อมร๎อยภาคีเครือขํายการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
 5. ศึกษา จัดเก็บ และทบทวนข๎อมูล ในขั้นนี้ จะท าการศึกษาข๎อมูลจากเอกสารและจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และการจากการลงพ้ืนที่แหลํงข๎อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) น าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ จัดประชุมคืนข๎อมูลให๎กับชุมชน เพ่ือตรวจสอบข๎อมูลโดย
คนในชุมชน  
 6. พัฒนาทีมวิจัยชุมชน รํวมกันก าหนดเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาดูงานชุมชนต๎นแบบ 
และรํวมกันวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เป็นผลสรุปจากการศึกษา เพ่ือน าไปสูํการวิเคราะห๑อัตลักษณ๑ของชุมชน           
ที่น าไปสูํการพัฒนากิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ๑ของชุมชนที่ ทั้งนี้รํวมสรุปสภาพปัญหาของ
ชุมชนด๎านตําง ๆ โดยมีผู๎อาวุโสของชุมชนเข๎ารํวมให๎ข๎อชี้แนะเพ่ิมเติม จุดอํอน จุดแข็ง โอกาสและแนว
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ทางแก๎ไข สกัด คัดสรร วิเคราะห๑ ทบทวนข๎อมูลที่ผํานเวทีคืนข๎อมูลชุมชน เพ่ือรํวมด าเนินการพัฒนา
กิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชนขึ้นเบื้องหลัง 
 7. ทดลองการท าทัวร๑น ารํอง ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง สรุปผลและน าเสนอปรับปรุงการตาม
ข๎อเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัย “การสร๎างมูลคําเพ่ิมระบบนิเวศวัฒนธรรมสูํการจัดการทํองเที่ยวภายใต๎บริบทเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยภาคีเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด
จังหวัดตาก” สรุปผลการวิจัยตามจุดประสงค๑ได๎ดังนี้ 

1.ผลการศึกษาระบบนิเวศวัฒนธรรมต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด อ าเภอ
แมํสอด จังหวัดตากพบวําชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม 
ผสมผสานของชาวล๎านนา ชาวไทยใหญํและเป็นพ้ืนที่ชายแดนมีทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักณ๑โดดเดํนมีความสมัครสมานสามัคคี รํวมมือรํวมใจกันอนุรักษ๑ผืนปุาให๎เป็นปุาชุมชนที่มีความ
อุดมสมบูรณ๑มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามรํมรื่น ถ้ า ปุา น้ าตกและน้ าพุร๎อนที่เป็นที่พักผํอนของ
นักทํองเที่ยว 

2.ผลการศึกษาพลวัตรการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่น าไปสูํการสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑การทํองเที่ยวของต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด พบวํา เครือขํายชุมชน
ต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด เป็นจุดการค๎าชายแดนเชื่อมกับประเทศเมียนมาพล
วัตรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบันท าให๎คนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวในการตั้งรับสถานการณ๑การ
ที่เกิดขึ้นแสดงถึงคนในชุมชนที่เป็นนักตํอสู๎หาทางออกไมํเคยยํอท๎อกับสถานการณ๑หรือแรงกดดันตําง ๆ  
ที่ถาโถมมาทั้งการเปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการเปลี่ยนแปลง              
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนนั้นประกอบกับการที่พ้ืนที่มีการเคลื่อนย๎ายคนเข๎าออกจ านวน
มากมายทั้งชาวตํางชาติและนักทํองเที่ยวเอง ท าให๎คนในพ้ืนที่หาทางออกอยูํเสมอ  

3.ผลพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด 
ในการบริหารจัดการทํองเที่ยวและการตลาด พบวําเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบล  
ทําสายลวด ได๎พัฒนาวิธีคิดเชิงระบบ การท างานเป็นทีม การสร๎างภาคีเครือขําย องค๑ความรู๎ด๎าน
การศึกษาบริบทพ้ืนที่ การบริการจัดการกลุํม การบริการและการตลาดนั้น ท าให๎ชุมชนตระหนักและเห็น
คุณคําทรัพยากร มรดกวัฒนธรรม รวมถึงการสร๎างความภาคภูมิใจให๎กับชุมชน การรับรู๎การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ตั้งรับปรับตัวกับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด๑ 4.0 
ใช๎เทคโนโลยีน าเสนอของดีชุมชนมีทักษะการสื่อสารอยํางเป็นขั้นตอนเป็นระบบ จึงสรุปอัตลักษณ๑ต าบล
แมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด คือ“ทรัพยากรล้ าคํา ปุาไม๎อุดมสมบูรณ๑ วัฒนธรรมไทใหญํ
ล๎านนา เมืองการค๎าชายแดน” และสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎วยการสร๎างสินค๎าทางการทํองเที่ยว 
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4. ผลการสร๎างและเชื่อมร๎อยภาคีเครือขํายการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก พบวําเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด เป็นพ้ืนที่ทีมีศักยภาพใน
การพัฒนาเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับชุมชนและการสร๎างแนวทางการทํองเที่ยวโดยชุมชนด๎วยความอุดม
สมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเดํน คนในชุมชนมีความพร๎อม และมีภาคีเครือขํายที่
คอยสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาเพื่อรองรับการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนแบบครบวงจร 
 
สรุปและอภิปรายผล  

1.ผลการศึกษาระบบนิเวศวัฒนธรรมต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด  อ าเภอ
แมํสอด จังหวัดตากพบวําชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม 
ผสมผสานของชาวล๎านนา ชาวไทยใหญํและเป็นพ้ืนที่ชายแดนมีทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักณ๑โดดเดํนมีความสมัครสมานสามัคคี รํวมมือรํวมใจกันอนุรักษ๑ผืนปุาให๎เป็นปุาชุมชนที่มีความ
อุดมสมบูรณ๑มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามรํมรื่น ถ้ า ปุา น้ าตกและน้ าพุร๎อนที่เป็นที่พักผํอนของ
นักทํองเที่ยว ดังค ากลําวของ วลัยลักษณ๑ ทรงศิริ และคณะ (2556: 9-13) ที่กลําวถึงสังคมพหุลักษณ๑หรือ
พหุสังคม (Plural Society) วําหมายถึงกลุํมสังคมที่แยกยํอยออกเป็นกลุํมภาษา กลุํม ชาติพันธุ๑กลุํม
ศาสนาหรือเชื้อชาติตําง ๆ และกลุํมชุมชน ซึ่งเป็นค า เดียวกับ Multicultural Society หรือสังคม หลาก
วัฒนธรรมที่น า มาใช๎กับรัฐที่มีความแตกตํางหลาก หลาย ซึ่งแนวคิดแบบ Multiculturalism นี้เป็นการ 
มองความหลากหลายด๎านวัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ใน สังคมเป็นเกณฑ๑อยํางไรก็ตามและจากค ากลําว
ของ(ศูนย๑มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 2549, 135 ; บัญญัติ ยงยํวน 2551, 93-94 ; ดุสิต หวันเหล็ม 
2552, 68 ; เอกรินทร๑ สังข๑ทอง 2552, 4 ) กลําววํา สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง ประชากรกลุํมคน
หลากหลายชาติพันธุ๑มาอยูํรวมกันใน สังคมหนึ่ง ซึ่งมีความแตกตํางทางด๎าน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ภาษา วัฒนธรรม ศาสนาความ เชื่อ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํ ของผู๎คน วิธีการคิด การมีปฏิสัมพันธ๑ การ
สื่อสาร รวมถึงบุคคล ที่มาจากพ้ืนฐานหรืออัตลักษณ๑เดียวกัน  

ผู๎วิจัยเห็นวําสังคมพหุวัฒนธรรมเน๎นการยอมรับ การอยูํรํวมกัน และการบูรณาการของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ของแตํละชาติพันธุ๑มุํงไปสูํการตระหนักรู๎ถึงการรวมอยูํรํวมกันและความเป็น
หนึ่งเดียวกันของสังคม เคารพและยอมรับในความแตกตํางชุมชนต าบลแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวดตํางมี
จุดเดํนที่แตกตํางกันด๎วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นสร๎างการมีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมท าตั้งแตํต๎นท า
ให๎เกิดการน าเอาวัฒนธรรมชุมชนที่แตกตํางมาผสมผสานเป็นกิจกรรมเส๎นทางการทํองเที่ยวที่ผํานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หารือ หาทางออกรํวมกันจนเกิดเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวที่สร๎างเสนํห๑ สร๎างแรงดึงดูด
ให๎นักทํองเที่ยวหรือผู๎สนใจได๎สัมผัสความแตกตํางของสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองชายแดนที่ยังคงมีความ
โดดเดํน ความภาคภูมิใจของประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของพ้ืนทีที่สร๎างความประทับใจให๎
นักทํองเที่ยว 

2.ผลการศึกษาพลวัตรการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่น าไปสูํการสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑การทํองเที่ยวของต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด พบวํา เครือขํายชุมชน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   22 

ต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด เป็นจุดการค๎าชายแดนเชื่อมกับประเทศเมียนมาพล
วัตรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังที่ (ผจงจิตต๑ อธิคมนันทะ , 2545, หน๎า 11)กลําววํา 
การเปลี่ยนแปลงจะเก่ียวข๎องหรือข้ึนอยูํกับเวลาเสมอไมํวําจะเป็นเวลาในรูปใด เชํน วัน เดือน ปี หรือเวลา
ทางดาราศาสตร๑โดยนับเป็นปีเสมอ รวมทั้งเวลาที่นับการครบรอบเหตุการณ๑หนึ่ง เป็นต๎นวํา ฤดูหนึ่งหรือปี
การเพาะปลูกหนึ่งก็ตาม ลักษณะหรือสถานภาพของสิ่งนั้นจะแตกตํางไป จากเดิมที่เป็นอยูํ โดยอาศัย
องค๑ประกอบด๎านเวลาเป็นหลัก ในสังคมมีเหตุการณ๑ที่ไมํมีการเปลี่ยนแปลงอยูํสองอยํางเทํานั้น นั่นคือ 
การเกิดและการตาย แตํกระบวนการตั้งแตํเกิดจนตาย นับเป็นการเปลี่ยนแปลงตํอเนื่องกัน โดยอาศัย
เวลาเป็นเครื่องมือก าหนด ท าให๎คนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวในการตั้งรับสถานการณ๑การที่เกิดขึ้นแสดงถึงคนใน
ชุมชนที่เป็นนักตํอสู๎หาทางออกไมํเคยยํอท๎อกับสถานการณ๑หรือแรงกดดันตําง ๆ ที่ถาโถมมาทั้งการ
เปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็น
เมืองชายแดนนั้นประกอบกับการที่พ้ืนที่มีการเคลื่อนย๎ายคนเข๎าออกจ านวนมากมายทั้งชาวตํางชาติและ
นักทํองเที่ยวเอง ท าให๎คนในพ้ืนที่หาทางออกอยูํเสมอ ดังค ากลําวของ นภาภรณ๑ หะวานนท๑และคณะ 
(2550: 36) ได๎กลําวไว๎วําความสามารถในการพึ่งตนเอง ของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีความเป็นอิสระ
ที่จะก าหนดทางเลือกในการจัดการกับปัญหาและ ด าเนินกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ตํอชุมชนโดย
ไมํหวังพ่ึงภายนอก ทั้งนี้ยังมีมุมมองวําการพ่ึง ตนเองของชุมชนนั้น ชุมชนจะต๎องมีอ านาจในการตํอรอง
เพ่ือให๎เป็นไปตามเจตจ านงค๑ของชุมชน และ สามารถระดมทุนเพ่ือน ามาใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนด๎วย  
ผู๎วิจัยเห็นวําชุมชนต าบลแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวดเป็นชุมชนที่เจอภาวะการณ๑เปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ตํางๆแตํคนในพื้นท่ีมีความสามารถในการตั้งรับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได๎อยํางเทําทันสํงผล
ให๎ชุมชนมีระบบการจัดการตนเองที่เป็นระบบหาทางเลือกทางรอดเสมอ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ คนในชุมชนเองยังต๎องการพัฒนาศักยภาพสูํการท าการทํองเที่ยวเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด๎าน
อ่ืน ๆ สร๎างรายได๎เกิดกระบวนการ รํวมคิด รํวมท าเพ่ือใช๎ความรู๎ ความสามารถรวมพลังตั้งรับสถานการณ๑
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมาเห็นได๎จากพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเมืองอยํางรวดเร็วตามยุคสมัยแตํคนใน
ชุมชนจะมีวิธีการตั้งรับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงนั้นได๎อยํางรู๎เทําทันและมีทางออกเสมอเชํนใน
สถานการณ๑ปัจจุบันที่มีการเคลื่อนย๎ายผู๎คนจ านวนมาก การเปลี่ยนโครงสร๎างเมือง การเปลี่ยนแปลงของ
ฝั่งชายแดนรวมถึงสถานการณ๑โรคระบาดโควิด 19 คนในพ้ืนที่ตํางใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า หารือ
หาทางออกเผชิญสถานการณ๑ ก๎าวผํานอุปสรรคและตระหนักตํอสถานการณ๑ตั้งรับอยํางมีสติ 

3.ผลพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ และต าบลทําสายลวด 
ในการบริหารจัดการทํองเที่ยวและการตลาด พบวําเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบล  
ทําสายลวดได๎พัฒนาวิธีคิดเชิงระบบ การท างานเป็นทีม การสร๎างภาคีเครือขําย องค๑ความรู๎ด๎านการศึกษา
บริบทพ้ืนที่ การบริการจัดการกลุํม การบริการและการตลาดนั้น ท าให๎ชุมชนตระหนักและเห็นคุณคํา
ทรัพยากร มรดกวัฒนธรรม รวมถึงการสร๎างความภาคภูมิใจให๎กับชุมชน การรับรู๎การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยํางรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ตั้งรับปรับตัวกับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ใช๎
เทคโนโลยีน าเสนอของดีชุมชนมีทักษะการสื่อสารอยํางเป็นขั้นตอนเป็นระบบ จึงสรุปอัตลักษณ๑ต าบลแมํ
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กาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด คือ“ทรัพยากรล้ าคํา ปุาไม๎อุดมสมบูรณ๑ วัฒนธรรมไทใหญํและ
ล๎านนา เมืองการค๎าชายแดน” และสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎วยการสร๎างสินค๎าทางการทํองเที่ยวดังที่ เจษฎา นก
น๎อย (2554 :144) กลําววําสมรรถนะ หมายถึงกลุํมของคุณลักษณะใด ๆ ที่อยูํภายใน ตัวบุคคล อันมีผล
ตํอการแสดงออกในสถานการณ๑ตําง ๆ ซึ่งจะสํงผลตํอการปฏิบัติงานให๎ส าเร็จดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และได๎ดังมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ ใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชนด๎วย ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด๎านการทํองเที่ยว 
ตามท่ี สินธุ๑ สโรบล (2549: 3) กลําววําการทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็น ทางเลือกในการจัดการ การทํองเที่ยว
ที่ชุมชนเข๎ามาก าหนดทิศทางของการทํองเที่ยวบนฐานคิดที่วําชาวบ๎านทุกคนเป็นเจ๎าของ ทรัพยากรและ
เป็นผู๎มีสํวนได๎เสียจากการทํองเที่ยว โดยการน าเอาทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นด๎าน   ตําง ๆ ไมํวํา
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชน มาใช๎เป็น ต๎นทุนหรือ
ปัจจัยในการจัดการทํองเที่ยวอยํางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให๎มีความรู๎
ความสามารถและบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินงานตั้งแตํการตัดสินใจ การวางแผน การด าเนินงาน 
 ผู๎วิจัยเห็นวําการท างานวิจัยโดยใช๎กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพชุมชนในด๎าน
การจัดการทํองเที่ยวได๎ด๎วยคนในชุมชน ทีมวิจัยได๎เรียนรู๎การวางแผนงาน การจัดการอยํางเป็นระบบ กล๎า
พูด กล๎าคิด กล๎าท า สามารถวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เก็บมาได๎ รู๎จักการท างานเป็นทีม การติดตํอประสานงาน 
พบเห็นสิ่งแปลกใหมํมีโอกาสได๎พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ๑กับชุมชนอ่ืน และได๎ประสบการณ๑จากการ
ไปศึกษาดูงานที่ทาง สกว. หนุนเสริมจัดให๎ และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมนักวิจัยชุมชน ซึ่ง
ท าให๎ทีมนักวิจัยสามารถสรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานได๎แนวคิดและแรงบันดาลใจในการพาชุมชนไปสูํ
เปูาหมาย มีเวทีสนทนา เวทีพูดคุยกันบํอยครั้งจนสมาชิกในทีมและชุมชนเกิดความคุ๎นเคยกันเสมือนญาติ 
ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน มีอาจารย๑พ่ีเลี้ยงที่คอยสนับสนุน สอนวิธีการ หลักคิดและคอยให๎ค าปรึกษา
กระบวนการท างานทั้งยังปรับกระบวนการด าเนินงานให๎เป็นไปอยํางราบรื่นและเป็นระบบอยํางเป็ น
กันเองเป็นการรํวมงานที่มีความสุข สบายใจและเป็นกันเอง 

 4. ผลการสร๎างและเชื่อมร๎อยภาคีเครือขํายการทํองเที่ยวในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก พบวําเครือขํายชุมชนต าบลแมํกาษา ต าบลแมํปะ ต าบลทําสายลวด เป็นพ้ืนที่ทีมีศักยภาพใน
การพัฒนาเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับชุมชนและการสร๎างแนวทางการทํองเที่ยวโดยชุมชนด๎วยความอุดม
สมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเดํน คนในชุมชนมีความพร๎อม และมีภาคีเครือขํายที่
คอยสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาเพ่ือรองรับการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนแบบครบวงจร ดังที่ สนธยา พลศรี
(2550:207) กลําววําเครือขํายความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยงระหวํางสมาชิกอาจเป็นบุคคลตํอบุคคล บุคคลตํอ
กลุํม กลุํมตํอกลุํม เครือขํายตํอเครือขําย กลายเป็นเครือขํายยํอยภายใต๎เครือขํายใหญํในการเชื่อมโยงเป็น
เครือขํายไมํได๎เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแตํมีเปูาหมายในการท ากิจกรรมรํวมกันทั้งเป็นครั้งคราว
หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ตํอเนื่องจึงเป็นการเชื่อมโยงคนท่ีมีความสนใจรํวมกันพบปะสังสรรค๑และพัฒนาไปสูํ
การลงมือ รํวมกันท ากิจกรรมตํางๆ ด๎วยเปูาหมายและจุดประสงค๑เดียวกัน ดังนั้นเครือขํายจึงไมํใชํเป็นเพียง 
การรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเทํานั้น แตํมีการจัดระบบให๎สมาชิกสามารถด าเนิน กิจกรรม
รํวมกันเพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ๎องต๎องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเข๎าด๎วยกัน คือ วัตถุประสงค๑หรือ
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ผลประโยชน๑ที่ต๎องการบรรลุผลรํวมกัน การสนับสนุนชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่ง พจนา สวนศรี 
(2546:105-107) ได๎จัดกลุํมภาคีท่ีเกี่ยวข๎องเป็น 3 กลุํม ดังนี้ 

1. ระดับชุมชนประกอบด๎วย กลุํมจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน กลุํมร๎านค๎า ร๎านขายของที่ระลึก              
กลุํมยานพาหนะในทํองถิ่น วัด โรงเรียน อนามัย สถานที่ส าคัญในชุมชน องค๑การบริหารสํวนต าบล 
องค๑กรพัฒนาเอกชนและเจ๎าที่ของรัฐที่ท างานในพ้ืนที่ เชํน พัฒนากร เกษตรต าบล เป็นต๎น 

2. ระดับอ าเภอ/จังหวัด ประกอบด๎วยกลุํมเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชน ส านักงานจังหวัด
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ระดับจังหวัดหรือภาค ผู๎ประกอบธุรกิจทํองเที่ยว มัคคุเทศก๑ท๎องถิ่น และ
กลุํมรถ เรือ ให๎เชํา และสื่อมวลชนท๎องถิ่น 

3. รับชาติประกอบด๎วยเครือขํายทํองเที่ยว การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ผู๎ประกอบธุรกิจ
ทํองเที่ยวสื่อมวลชน นักทํองเที่ยว สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา 

 ผู๎วิจัยเห็นวําการด าเนินการเชื่อมร๎อยภาคีเครือขํายเพ่ือรํวมพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สามารถสร๎ างการ
เปลี่ยนแปลงด๎วยการบูรณาการทรัพยากรที่มีเพ่ือให๎เกิดความรํวมมืออยํางตํอเนื่อง สร๎างพลังของการ
จัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลแมํกาษา แมํปะ ทําสายลวดที่มีลักษณะที่โดดเดํนของพ้ืนที่ตามบริบท 
เมื่อคนในชุมชนสร๎างภาคีที่เข๎มแข็งภายในและสร๎างการมีสํวนรํวมหนุนเสริมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูํการจัดการ
ทํองเที่ยวโดยใช๎กระบวนการงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นเชื่อมร๎อยสร๎างแรงดึงดูดที่นําสนใจให๎นักทํองเที่ยวเริ่มจา
กกการสร๎างภาคีภายใน ขยายเป็นภาคีระหวํางต าบลและเชื่อมร๎อยภาคีหนํวยงานและขยายภาคีสูํวงกว๎าง
ขึ้นเป็นการสร๎างรูปแบบการทํองเที่ยวด๎วยภาคีที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพมีเอกลักษณ๑เฉพาะที่
สร๎างความประทับใจให๎นักทํองเที่ยวได๎ภายใต๎บริบทเมืองชายแดน 

 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา   

ข๎อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย  
1.กลุํมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลแมํกาษา แมํปะทําสายลวด ควรได๎รับการพัฒนาอยําง

ตํอเนื่องเพ่ือทรัพยากรการทํองเที่ยวที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร๎างให๎เกิดความนําดึงดูดส าหรับ
นักทํองเที่ยวสร๎างรายได๎ให๎คนในชุมชน  

2. กลุํมการทํองเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตาก มีทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลายทั้ง 
ทรัพยากรการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ทรัพยากรการทํองเที่ยวด๎านการเกษตร รวมถึงทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวด๎านโบราณสถานและวัฒนธรรม จึงควรเน๎นสํงเสริมและพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวอยํางคํอยเป็น
คํอยไป โดยอยูํบนพ้ืนฐาน ของการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  

3. ควรพัฒนารูปแบบของการทํองเที่ยวโดยชุมชนด๎วยการเชื่อมร๎อยภาคีวางแนวทาง หรือกลยุทธ๑            
ด๎านการตลาดในการชํวยสนับสนุนสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนให๎เป็นรู๎จักและนิยมมากขึ้น  
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได๎ด๎วยการเอ้ือเฟ้ือข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ และการอ านวยความ สะดวกให๎

ความรํวมมือของหลายๆทํานซึ่งให๎การสนับสนุนผู๎ท าการวิจัยตั้งแตํเริ่มต๎นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ๑ด๎วยดี 
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย๑ ดร.ชุลีรัตน๑  จันทร๑เชื้อ อาจารย๑ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการสนับสนุน
งานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ซึ่งเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาของงานวิจัยและคณะกรรมการวิพากย๑งานวิจัยในครั้งนี้ที่
กรุณาให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานวิจัยรวมไปถึงการสละเวลาให๎ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษาหาข๎อมูล เทคนิค วิธีการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นและให๎ข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน๑ตํอ
การศึกษาค๎นคว๎า การปรับปรุงผลการศึกษาค๎นคว๎าและการ น าเสนอผลการวิจัยฉบับนี้ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งที่ทํานได๎กรุณาคอยชี้แนะ ชํวยให๎ผู๎ท าการวิจัยได๎รับข๎อมูลที่ครบถ๎วน และสามารถน ามาใช๎ในการ
วิเคราะห๑วางแผน รวมทั้งแผนงาน ตํางๆ และสรุปข๎อมูลได๎อยํางราบรื่นส าเร็จได๎ด๎วยดี ตลอดจน
ขอขอบพระคุณผู๎อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตากที่สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินการวิจัย อาจารย๑ ดร .เปรม
จิต มอซิง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให๎ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ เพ่ือให๎งานวิจัยฉบับนี้มี
ความถูกต๎องสมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู๎วิจัยขอขอบคุณผู๎น าชุมชน ปราชญ๑ ผู๎รู๎ หนํวยงานในพ้ืนที่ 
ตลอดจนผู๎ที่ เกี่ยวข๎องทุกๆคนที่มี สํวนชํวยในการสัมภาษณ๑และให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑แกํผู๎วิจัย 
ขอขอบคุณเพ่ือนทีมนักวิจัยวิทยาลัยชุมชนตากที่รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ชํวยเหลือเติมเต็มการด าเนินการ
วิจัย ที่ให๎ ความรํวมมือ เป็นก าลังใจและชํวยเหลือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลใน การท างานวิจัยครั้งนี้ 
สุดท๎ายนี้ คุณคําอันพึงมีจากงานศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบให๎เป็น สาธารณะ
ประโยชน๑แกํสังคมประเทศชาติโดยสํวนรวม เป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู๎ และวางรากฐานการศึกษาแกํผู๎ท าการวิจัยตลอดจนทีมผู๎บริหารวิทยาลัยชุมชนตากที่
สํงเสริมสนับสนุนด๎วยดีตลอดมาและให๎โอกาสทีมนักวิจัยได๎เรียนรู๎พัฒนาตํอยอดการด าเนินงานที่เป็น
ประโยชน๑ตํอนักศึกษา ชุมชน สังคมตํอไป 
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Evaluation of Management of Subjects Learning Resources and Local 
Wisdom by Students from Northern Universities in Thailand 

 
 ธนัช มหาสินทรัพย์1 
Tanat Mahasinsap 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 กลุํมตัวอยํางในการศึกษาเป็นนักศึกษาสาขา
พลศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา CI 3501 
แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน เก็บข๎อมูลด๎วย
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ มีลักษณะแบบมาตราสํวนประมาณคํา 1 – 5 ทดสอบคําความเชื่อมั่นมีคํา 
0.80 วิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปด๎วยสถิติพรรณนา ได๎แกํ คําความถี่  คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา การประเมินผลการบริหารจัดการรายวิชา CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น โดยนักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ             
ปีการศึกษา 2563 พบวํา คําเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( = 
4.62 ) และ 3 ระดับแรกท่ีอยูํในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ เอกสารประกอบการสอนและกิจกรรมการ
เรียน ( = 4.73) รองลงมาคือบุคลิกภาพของอาจารย๑ (  =4.65) และอันดับสุดท๎ายคือการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ( =4.58 ) 
 
ค าส าคัญ: การประเมินการบริหาร,วิชาแหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ของประเทศไทย 
 
 
  

                                                           
1 อาจารย๑ประจ าคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  natndet@gmail.com  0968416069 
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ABSTRACT 
   This research aims to study opinions and differences of opinions of students in 
the Physical Education Field, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University, Year 
4, Academic Year 2020, with a descriptive education model. The sample group in the 
study were physical education students, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat 
University, 4th year, enrolled in the CI 3501 course, learning resources and local wisdom. 
In the second semester, academic year 2020, 30 students Data was collected with an 
opt-in questionnaire. The scale characteristics were estimated from 1 to 5, tested for the 
confidence value of 0.80. General data were analyzed by descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of the research were 
as follows: Evaluation of Course Management CI 3501, Learning Resources and Local 
Wisdom By students in Physical Education 4th year, Faculty of Education, Chiang Mai 
Rajabhat University, academic year 2020 was found that the average score of overall 
student opinion score was at the high level ( = 4.62) and the first 3 levels were the 
highest, the first was teaching materials and learning activities (  = 4.73), followed by Is 
the personality of the teacher ( = 4.65) and the last is the measure and evaluation of 
grades ( = 4.58) 
 
KEYWORDS:  Evaluation, Learning Resources And Local Wisdom, Northern Universities In 
Thailand 
 
บทน า   
  ปัจจุบันการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในสถานศึกษาทุกระดับมีความส าคัญเป็น
อยํางมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎ทั้งในตัวผู๎สอนและตัวผู๎เรียน อีกทั้งยังเป็นการลด
บทบาทของผู๎สอนจากการเป็นผู๎บอกเลํา บรรยาย สาธิตเปลี่ยนมาเป็นผู๎ที่วางแผนการจัดกิจกรรมให๎กับ
ผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎กิจกรรมตําง ๆ ที่จะต๎องเน๎นที่บทบาทของผู๎เรียนตั้งแตํเริ่มต๎น ได๎แกํรํวมการวาง
แผนการเรียน การวัดและประเมินผล อีกทั้งยังต๎องค านึงถึงวํากิจกรรมการเรียนรู๎นั้นเน๎นการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห๑ วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการตําง ๆ จากแหลํง
เรียนรู๎ที่หลากหลายมีการตรวจสอบ วิเคราะห๑ข๎อมูล การแก๎ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
กิจกรรมดังกลําวต๎องมีการพัฒนาผู๎เรียนให๎เจริญพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา เป็นต๎น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสํวนภูมิภาคของภาคเหนือ
แหํงหนึ่ง ที่มีหน๎าที่ส าคัญ คือการผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นก าลังคนในสาขาวิชาตําง ๆ ในระดับอุดมศึกษาโดย
สํงเสริมและมํุงเน๎นเพื่อพัฒนาสร๎างสรรค๑นักศึกษาให๎เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถและมีคุณธรรมระดับสูง

X
X

X
X
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ในสาขาวิชาตําง ๆ เชํนเดียวกับคณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํมีพันธกิจ (Mission) คือ ผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามมาตรฐานบัณฑิต
สาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย  โดยรํวมมือกับแหลํงฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูและเครือขํายการเรียนรู๎
ในชุมชน เพื่อการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดี สํงเสริมและพัฒนาคณาจารย๑ ให๎มีศักยภาพในการเป็น
คณาจารย๑คณะครุศาสตร๑ที่สามารถทั้งในการผลิตบัณฑิตการบริการชุมชนและสังคมอยํางสอดคล๎องกับ
ความก๎าวหน๎าของวิทยาการทางการศึกษา สนับสนุนและสํงเสริมการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาองค๑ความรู๎
ทางการศึกษา ที่สอดคล๎องกับความสามารถและความต๎องการของท๎องถิ่นที่จะน าไปใช๎เป็นองค๑ความรู๎ที่
เกิดประโยชน๑ สํงเสริมคณาจารย๑และนักศึกษาได๎แสดงออกซ่ึงประเพณีและการสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
ท๎องถิ่นที่ผู๎เป็นครูควรมีสํวนรํวมและการแสดงออก รวมทั้งการสนองการด าเนินชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพระราชด าริเพ่ือประโยชน๑ของชุมชนและสังคม  สร๎างระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ  ยึดกระบวนการมีสํวนรํวมธรรมาภิบาล การกระจายอ านาจหน๎าที่ วางระบบการบริหารโดยยึด
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาเ พ่ือพัฒนานักศึกษ าให๎ เป็นบุคคลที่ มี คุณภาพที่ ดี ตํ อ ไป 
(www.cmru.ac.th) 
 การประเมินการบริหารการจัดการเรียนรู๎โดยนักศึกษา เป็นหนึ่งในเกณฑ๑มาตรฐานของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากจะเป็นสํวนหนึ่งของการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการสอน
ของอาจารย๑แล๎วยังเป็นการศึกษาความคาดหวังของตามทฤษฏีของ Vroom (1982 : 84) ซึ่งได๎กลําวไว๎วํา
ทฤษฏีความคาดหวังต๎องขึ้นอยูํกับการจูงใจสองประการคือ บุคคลต๎องการสิ่งนั้นมากเพียงใด และเขาคิด
วําเขาจะได๎สิ่งนั้นมากเพียงใด นอกจากนี้แล๎วความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการบริหารจัดการเรียนรู๎ยังเป็น
ข๎อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของอาจารย๑ โดยให๎เป็นไปตามการปฏิรูปการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาภารกิจของสถานศึกษาที่เน๎นการปฏิรูปการศึกษาโดยให๎นักศึกษามีบทบาทส าคัญในการ
เรียนรู๎ เน๎นความต๎องการของนักศึกษาและสังคม การจัดการเรียนการสอนที่ดีจึงควรให๎ความส าคัญแกํ
นักศึกษา โดยสิ่งเหลํานี้ได๎ตรงกับผลการวิจัยของกัลยารัตน๑ ก าลังเหลือ (2558) ที่ผลการวิจัยพบวํา การ
จัดการเรียนรู๎และการวัดผลประเมินผลต๎องยึดหลักวํานักศึกษาทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู๎ และ
พัฒนาตนเองได๎โดยอาศัยองค๑ประกอบที่ส าคัญ ทั้งด๎านหลักสูตร ด๎านอาจารย๑ ด๎านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ด๎านนักศึกษา ด๎านการวัดผลประเมินผล และด๎านปัจจัยเกื้อหนุน เชํนเดียวกับภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ได๎จัดการเรียนรายวิชา CI 3501 
แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุํมวิชาเอกบังคับ ส าหรับนักศึกษาสาขาพล
ศึกษาทุกชั้นปี ที่ผู๎วิจัยในฐานะอาจารย๑ผู๎สอนได๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่คลอบคลุมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่คลอบคลุมเนื้อหาวิชาและรูปแบบการเรียนรู๎ที่ตรงกับเนื้อหาและสาระของรายวิชานี้ 
 จากเหตุผลที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นจะเห็นได๎วําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการ
บริหารจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาที่ตนเองได๎ศึกษานั้นมีความจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้ง
ตํอตัวนักศึกษา อาจารย๑ผู๎สอน และสถาบันการศึกษา เนื่องด๎วยข๎อมูลที่ได๎รับจากการศึกษาความคิดเห็น
นั้นจะได๎ท ามาใช๎ในด๎านปรับปรุงแก๎ไข พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาการศึกษานั้น นอกจากจะเป็นการ
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สร๎างประสบการณ๑ในการเรียนรู๎ที่ดี แล๎วยังเป็นแรงจูงใจและเสริมแรงในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ เรียนด๎วยความตั้งใจไมํเกิดความเบื่อหนําย อันจะน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีในวิชาด๎านการศึกษา ดังนั้นผู๎วิจัยในฐานะผู๎สอนในด๎านการครุศาสตร๑ จึงเห็นความส าคัญและมี
ความสนใจที่ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการบริหารจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาดังกลําว 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพลศึกษาคณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
ตํอการบริหารจัดการเรียนรู๎รายวิชา CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
 
ประโยชน์ที่ได้รับ    

1. ได๎ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู๎รายวิชาแหลํงเรียนรู๎
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

2. ได๎แนวทางส าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการรายวิชาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของ
คณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  
  3. ได๎แนวทางส าหรับการน าไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาให๎กับหนํวยงานและ
องค๑กรด๎านการศึกษาตําง ๆ ที่สนใจน าไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑กับการศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย    
  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างวิจัย   
ประชากร ได๎แกํ   นักศึกษาสาขาพลศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CI 3501 แหลํง
การเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  2 ห๎องเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 55 คน 
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  CI 3501 แหลํง
การเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  1 ห๎องเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 30 คน ได๎มาโดยวิธีอยําง
งํายคือการจับฉลาก 
 เครื่องมือวิจัย     
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) แบบมาตราสํวนประมาณคํา 1 – 5 ระดับ (Likert scale) ผํานการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ได๎คําความเชื่อม่ัน 0.80 
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 การเก็บรวบข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยเก็บข๎อมูลหลังสิ้นสุดการเรียนในวัน
สุดท๎ายของการเรียนรายวิชา CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยผู๎วิจัยแจ๎งวัตถุประสงค๑
การตอบแบบสอบถามและค าชี้แจงด๎านจริยธรรมกํอนการตอบแบบสอบถาม และท าการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามได๎ครบทั้งหมดใสํซองสีน้ าตาลที่เตรียมไว๎เพ่ือท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลตํอไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎ด๎านวิจัยได๎ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ เพศ จ านวนครั้งการเข๎าเรียน ด๎วย
สถิติพรรณนา ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CI 3501 
แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางดังตํอไปนี้ 
ตารางท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาพลศึกษา (30 คน) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 18 60.00 
     หญิง 12 40.00 

รวม 30 100 
การเข้าเรียน   
     น๎อยกวํา 10 ครั้ง 2 6.67 
     10 ครั้งข้ึนไป 28 93.33 

รวม 30 100 
  
 จากตารางที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาพลศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมํ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พบวํา เป็นเพศชายมากเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย
ร๎อยละ และนักศึกษามาเรียนมากกวํา 10 ครั้ง ร๎อยละ 93.33 และมาเรียนน๎อยกวํา 10 ครั้ง ร๎อยละ 6.67 
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CI 3501 
แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่มีตํอการบริหารจัดการเรียนรู๎รายวิชา CI 3501 แหลํง
การเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎วิจัยน าเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งหมด 4 ด๎าน คือ 1) ด๎าน
เอกสารประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนรู๎ 2) ด๎านบุคลิกภาพของอาจารย๑ ๓) ด๎านการวัดและการ
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ประเมินผลการเรียนการสอน และ 4) ด๎านการสอนและเทคนิคการสอน มีรายละเอียดปรากฏดังตาราง
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคําเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นในภาพรวมทุกด๎านของนักศึกษาสาขาพลศึกษาท่ีมีตํอการ 
      บริหารจัดการเรียนรู๎รายวิชา CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น (30 คน) 

ความคิดเห็นรายด้านในภาพรวม คะแนนความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ด๎านเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียน 4.73 0.54 มากที่สุด 
2. ด๎านบุคลิกภาพของอาจารย๑ 4.65 0.75 มากที่สุด 
3. ด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  4.58 0.77 มากที่สุด 
4. ด๎านการสอนและเทคนิคการสอน 4.55 0.81 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.72 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 2 คําเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นในภาพรวมทุกด๎านของนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่มีตํอ
การบริหารจัดการเรียนรู๎รายวิชา CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของนักศึกษาจ านวน 30 
คน พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.62) โดยด๎านเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรม
การเรียนมากท่ีสุด ( = 4.73 ) รองลงมาคือด๎าน  บุคลิกภาพของอาจารย๑ (  = 4.65) ด๎านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ( =4.58)  และอันดับสุดท๎ายคือการสอนและเทคนิคการสอน ( =4.55)  
 
อภิปรายผล   
 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพลศึกษาคณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
ตํอการบริหารจัดการเรียนรู๎รายวิชา CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของนักศึกษาจ านวน 
30 คน มีการประเมินความคิดเห็นทั้งหมด 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู๎ 2) ด๎านบุคลิกภาพของอาจารย๑ ๓) ด๎านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน และ 4) 
ด๎านการสอนและเทคนิคการสอน โดยผู๎วิจัยอภิปรายผลการศึกษาตามล าดับคําเฉลี่ยระดับคะแนนความ
คิดเห็นในภาพรวมซึ่งออกมาอยูํในระดับดีขึ้นไป สิ่งเหลํานี้ได๎ตรงกับทฤษฏีของ Herzberg  (1959) ที่ได๎
กลําวไว๎วําความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคคลจะมีมากน๎อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูํกับความพึงพอใจที่
เกิดจากปัจจัยเบื้องต๎นคือด๎านผลสัมฤทธิ์ ความก๎าวหน๎า ความสัมพันธ๑ และนโยบาย สํวนปัจจัยระดับสูง
นั้นสํวนใหญํจะเป็นความพึงพอใจที่เกิดจากความรู๎สึก สามัญส านึก ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และ
ความมั่นคงเป็นต๎น ซึ่งสิ่งเหลํานี้ได๎ปรากฏผล ดังรายละเอียดดังตํอไปนี้  
 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพลศึกษาคณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํตํอการ
บริหารจัดการเรียนรู๎รายวิชา CI 3501 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยภาพรวมคําเฉลี่ย
คะแนนความคิดเห็นทั้งหมด 4 ด๎าน ผู๎วิจัยเรียงล าดับคําคะแนนความคิดของนักศึกษาจากมากไปน๎อย 

X

X
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พบวํานักศึกษาสาขาพลศึกษาประเมินภาพรวมด๎านเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนมาก
ที่สุด ( = 4.73) รองลงมาคือด๎านบุคลิกภาพของอาจารย๑ ( = 4.65) ด๎านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน ( = 4.58) และด๎านการสอนและเทคนิคการสอน (   = 4.55) จากผลของความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่ออกมาเชํนนี้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํานักศึกษาได๎รับประสบการณ๑ที่ดีจากกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่ดี อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํมีความพร๎อมตํอการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษา ทั้งด๎านบุคลากร 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ๑ อาคารสถานที่ และแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และที่ส าคัญ
นักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล๎องกันวํา วิชาที่เรียนสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ได๎ในชีวิตประจ าวันได๎            
สํวนจุดประสงค๑ของรายวิชาที่เน๎นการน าความรู๎ไปปรับใช๎ได๎จริง โดยสอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) ที่กลําวถึงมาตรฐานของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาวํา มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิตคือต๎องเป็นผู๎มีความรู๎มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง สามารถใช๎ความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขทั้งรํางกายและจิตใจ และมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยให๎
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษามีหลักสูตรและการบริหารจัดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของสังคม และยังสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ (www.cmru.ac.th) ที่วําผลิต
บัณฑิตให๎มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานอีกด๎วย และสิ่งเหลํานี้ยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของปิยพจน๑ ตัณฑะผลิน (2559) ที่ได๎วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนออนไลน๑ให๎กับ
นักศึกษาครูผลการวิจัยพบวํา แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน๑ในยุค
ปัจจุบันเป็นการสํงเสริมความรู๎ตระหนักให๎กับนักศึกษาครูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นการพัฒนา
ผู๎เรียนรํวมกับการใช๎เครื่องมือและเทคโนโลยีตําง ๆ บนอินเทอร๑เน็ตเข๎ามาสนับสนุนให๎เกิดการสะท๎อนคิด
รํวมกันบนระบบออนไลน๑และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับชีวิตจริงได๎อีกด๎วย ซึ่งรายละเอียดของการ
ประเมินความคิดของนักศึกษาในแตํละด๎านมีดังตํอไปนี้ 

1. ด้านเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้  
   การประเมินด๎านเอกสารประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนรู๎ จ านวน 5 ข๎อ มีคําเฉลี่ยความ
คิดเห็นของนักศึกษาในด๎านนี้มากท่ีสุดคือ ด๎านต ารา เอกสารประกอบการสอนสอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาอยูํ
ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนรู๎สํงเสริมให๎มีการสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ตําง ๆ  อยูํในระดับ
มากที่สุด และอาจารย๑แจ๎งเอกสารและระบบสืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเองน๎อยที่สุดอยูํในระดับมาก ผลการวิจัย
ด๎านนี้ได๎คะแนนสูงสุดในจ านวนทั้งสี่ด๎านนั่นแสดงให๎เห็นวําเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา CI 3501 
แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นมีความถูกต๎องสมบูรณ๑ครบถ๎วน มีแบบฝึกหัดท๎ายบท และแตํละบท
ยังมีการแนะน าแหลํงความรู๎ในสํวนตําง ๆ ที่นักศึกษาสามารถไปศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพ่ิมเติมด๎วยตนเอง 
อีกท้ังอาจารย๑ผู๎สอนยังมีการพาไปทัศนศึกษานอกห๎องเรียนในสํวนของแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาจึงสํงผลให๎นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด สิ่งเหลํานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของชุติมา 
เภตรา (2554) ที่พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการเรียนของนักศึกษาอันดับแรกคือด๎านเอกสารประกอบการสอน 
สื่อ วัสดุ และอุปกรณ๑อยูํในอันดับมากที่สุด เชํนเดียวกับงานวิจัยของพีร๑ พวงมะลิด (2559) ที่พบวํา
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เอกสาร สื่อและวัสดุอุปกรณ๑เป็นสิ่งแรกที่นักศึกษาให๎ความสนใจและสิ่งเหลํานี้จะสํงผลทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อมตํอความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษามากที่สุด และงานวิจัยของพิเชษฐ๑ บุญมี(2560) ที่ได๎
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน e-Learning พบวําเอกสารและระบบการสืบค๎นในสื่อการเรียนการสอน
สํงผลให๎นักศึกษามีผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนและสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนด นอกจากนี้
ยังสํงผลตํอความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูํในระดับมากด๎วยเชํนกัน 
  2. ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์  
 การประเมินด๎านบุคลิกภาพของอาจารย๑ จ านวน 5 ข๎อ คะแนนความคิดเห็นในด๎านนี้ของ
นักศึกษามีคําเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด๎านอาจารย๑เข๎าสอนและเลิกสอนตรงเวลา  อยูํในระดับมาก
ที่สุด  รองลงมาคืออาจารย๑ใช๎วาจาสุภาพเหมาะสมกับนักศึกษาเสมอ อยูํในระดับมากที่สุด  และอาจารย๑
สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและคํานิยม น๎อยที่สุดอยูํในระดับมาก
ที่สุด สิ่งเหลํานแสดงให๎เห็นวํา อาจารย๑ผู๎สอนกับนักศึกษามีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ซึ่งการที่ผู๎ใดจะมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีกับใครนั้น โดยเฉพาะผู๎ที่เป็นอาจารย๑ผู๎สอนต๎องท าตัวให๎เป็นที่รักของศิษย๑ เชํนเดียวกับ
ผลการวิจัยของ นิดาริน จุลวรรณ (2562) ที่พบวําการประเมินด๎านบุคลิกภาพของผู๎ที่เป็นครูหรืออาจารย๑
นั้นจะต๎องอบรมสั่งสอนลูกศิษย๑ให๎ศิษย๑มีความรักและเคารพดังค าสอนของพระพุทธเจ๎าที่ทรงตรัสวํา การ
ท าตัวเป็นที่รักแกํศิษย๑และบุคคลทั่วไปเป็นคุณสมบัติของครูที่ดี สอดคล๎องกับงานวิจัยของสารภี จุลแก๎ว 
(2552) ที่พบวําบุคลิกภาพของอาจารย๑ผู๎สอนมีสํวนส าคัญอยํางมากตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพราะ
นักศึกษามีความคาดหวังตํอบุคลิกภาพของอาจารย๑ผู๎สอนอยูํในระดับมากที่สุดโดยพบวํานักศึกษาทั้งชาย
และหญิงมีความพึงพอใจตํอบุคลิกภาพของอาจารย๑ไมํแตกตํางกัน และบุคลิกภาพของอาจารย๑ชายและ
หญิงก็ไมํแตกตํางกันด๎วยเชํนกันอีกด๎วย 

๓. ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน  
การประเมินด๎านการวัดและการประเมินผลการเรียน จ านวน 5 ข๎อ คะแนนความคิดเห็นในด๎านนี้

ของนักศึกษามีคําเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ด๎านอาจารย๑แจ๎งผลการทดสอบให๎ทราบหลังการสอบทุก
ครั้ง อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคืออาจารย๑วัดผลและประเมินผลสอดคล๎องกับเนื้อหาบทเรียน อยูํใน
ระดับมาก และอาจารย๑จัดให๎มีการทดสอบยํอยระหวํางเรียนและการทดสอบปลายภาคตามก าหนด  น๎อย
ที่สุดอยูํในระดับมาก ดังนั้นจะเห็นได๎วําในด๎านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนนั้นนักศึกษา
ให๎ความสนใจเกี่ยวกับการท่ีอาจารย๑ผู๎สอนต๎องมีการแจ๎งผลการทดสอบให๎นักศึกษาทราบทุกครั้งหลังเสร็จ
สิ้นการทดสอบในแตํละครั้งเพราะผลคะแนนที่ได๎นั้นจะเป็นการสร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับนักศึกษาที่มี
ตํอการเรียนรู๎ในกิจกรรมนั้น ๆ ได๎อยํางแท๎จริง สิ่งเหลํานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของกิรณา พิสิษฐ๑ธา 
(2553) ที่พบวํา นักศึกษามีความพึงพอใจและให๎ความส าคัญตํอการวัดและการประเมินผลการเรียนการ
สอนมากที่สุดและผลการวิจัยของ ธนาศิริ ชะระอ่ า (2554) ที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับความความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพบวํา ด๎านการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่นักศึกษาให๎ความสนใจมากที่สุดโดยเฉพาะนักศึกษากลุํมที่เป็น
ชาวตํางชาตินั้นจะมีความคาดหวังสูงที่สุดในด๎านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนเพราะสิ่ง
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เหลํานี้จะสะท๎อนผลตํอสถาบันการศึกษาและตัวนักศึกษาเองทั้งทางตรงและทางอ๎อม  โดยเฉพาะถ๎า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํในระดับต่ าสิ่งเหลํานี้จะสํงผลตํออนาคตของตัวนักศึกษามากที่สุด สิ่ง เหลํานี้ได๎
ตรงกับแนวคิดของ Tiffin and Maccormic (1975 : 349) ที่ได๎กลําววํา ความพึงพอใจของผู๎เรียนเป็น
แรงจูงใจของมนุษย๑ที่ตั้งอยูํบนความต๎องการพื้นฐาน (Basic Needs) ที่มีความเก่ียวข๎องกันอยํางใกล๎ชิดกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นสิ่งจูงใจ ( Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมํต๎องการนั่นก็คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั่นเอง 

4. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 
    การประเมินด๎านการสอนและเทคนิคการสอน จ านวน 5 ข๎อ คะแนนความคิดเห็นในด๎านนี้ของ
นักศึกษามีคําเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด๎านที่อาจารย๑ใช๎ค าถามหรือกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิด
วิเคราะห๑ อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคืออาจารย๑ชี้แจงจุดมุํงหมายจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมและเกณฑ๑
การวัดและประเมินผล อยูํในระดับมาก และอาจารย๑ใช๎เทคนิคการสอนที่ผู๎เรียนเข๎าใจงําย น๎อยที่สุดอยูํใน
ระดับมาก สิ่งเหลํานี้แสดงให๎เห็นวําด๎านการสอนและเทคนิคการสอนของอาจารย๑ผู๎สอนนั้นก็มีความส าคัญ
เชํนกันถึงแม๎วําจะได๎คะแนนน๎อยที่สุดในบรรดาความคิดเห็นทั้งสี่ข๎อและก็ยังอยูํในระดับมากเชํนกัน ดังนั้น
สิ่งนี้ได๎ชี้ให๎เห็นวํานักศึกษาให๎ความส าคัญตํอการสอนของอาจารย๑และเทคนิคการสอนไมํน๎อยไปกวําหัวข๎อ
อ่ืน ๆ ที่เป็นเชํนนี้นั้นสอดคล๎องกับแนวคิดของ Wolman (1973 : 384) ที่ได๎กลําววําความพึงพอใจของ
ผู๎เรียนที่มีตํอการสอนของผู๎สอนเป็นความรู๎สึก (Feeling) มีความสุขเมื่อได๎รับผลส าเร็จตามความมุํงหมาย
ของการท างาน (Goals) ความต๎องการอยากรู๎อยากเห็น (Wants) หรือตามแรงจูงใจ (Motivation) 
นั่นเองสิ่งนี้ยังได๎ตรงกับผลการวิจัยของนิดาริน จุลวรรณ (2562) ที่วิจัยด๎านการสอนของคณะครุศาสตร๑
ให๎กับนักศึกษาแล๎วพบวําด๎านการสอนและเทคนิคการสอนของอาจารย๑ผู๎สอนสํงผลโดยตรงตํอความพึง
พอใจของนักศึกษา สํวนอินทิรา พาสีนุด (2554) ที่ได๎วิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู๎แบบออนไลน๑ที่
ผลการวิจัยพบวํานักศึกษามีความสนใจและพึงพอใจในด๎านการสอนและเทคนิคการสอนของอาจารย๑
ผู๎สอนอยูํในระดับมาก โดยเฉพาะเทคนิคการสอนของอาจารย๑ผู๎สอนที่สอนผํานระบบออนไลน๑ถ๎ามีการ
สอนและเทคนิคการสอนที่นําสนใจจะสํงผลโดยตรงตํอความสนใจของนักศึกษาได๎เป็นอยํางดี และ
ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของศิริภัสสร ภูวเกียรติก าจร (2560) ที่พบวํา นักศึกษาให๎
ความส าคัญตํอการแจ๎งข๎อมูลขําวสารกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอนผํานเครือขํายสั งคม
ออนไลน๑ของคณะผํานทาง Facebook เว็บไซต๑ และ Line มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากทุกชํองทาง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าผลการวิจัยนี้ไปใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแก๎ไขคุณภาพในบริหารการจัดการเรียนรู๎
โดยเฉพาะในด๎านที่ได๎คะแนนน๎อยที่สุดคือด๎านการสอนและเทคนิคการสอน   
 2. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดปัญหาและอุปสรรคที่สํงผลให๎ไมํประสบ
ความส าเร็จในการเรียนเพ่ือจะได๎น าผลการวิจัยไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู๎ใน
รายวิชาสาขาอ่ืน ๆ 
 3. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงผลให๎นักศึกษามีความพึงพอใจ
สูงสุด 
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คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค์ของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

Desirable Characteristics of Politicians of the People in Muang 
Mahasarakham District, Mahasarakham Province 

 
พิชัย สารภักดิ์1,ประสิทธิ์ ทันสมยั2,ณรงค์ฤทธิ์ เครือไทย3 และวิริศรา  เชนะโยธนิ4 

Pichai Sarapugdi1,Prasit  Tansamai2,Narongrit  Khrueathai 3 and Warissara Chanayothin 
 

บทคัดย่อ 
             การศึกษามีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาข๎อมูลสํวนบุคคลเกี่ยวกับคุณลักษณะนักการเมืองที่พึง
ประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม 2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  3) เพ่ือเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะ
นักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎ โดยการใช๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 400  ตัวอยําง การสุํมตัวอยํางแบบอยําง
งําย( Simple Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลได๎แกํการแจกแจงความถ่ี คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด๎วย 
คําที  (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด๎วยคําเอฟ (F-test) แบบ One –way ANOVA  
ผลการศึกษาพบวํา  
  1) สภาพทั่วไปของกลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร๎อยละ 51.20 มีอายุอยูํ
ระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 42.50 ระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรีคิดเป็นร๎อยละ72.80 อาชีพ               
เป็นเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ 37.50 และมีรายได๎อยูํระหวําง 5,001 – 10,000 บาทคิดเป็นร๎อยละ 45.00 
ตามล าดับ 2)  คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( = 4.04)  ถ๎าพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากได๎แกํ ด๎านความดี            
( = 4.15) ด๎านความรู๎  ( = 4 .14) ด๎านความกล๎า ( = 3.95) และด๎านความเกํง ( = 3.94) 
ตามล าดับ 3) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม ในแตํละด๎านแยกตามเพศ  อายุ และการศึกษา อาชีพและรายได๎ เมื่อพิจาณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน และ ผลการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม โดยการทดสอบคําที (t- test) จ าแนกตามเพศที่แตกตํางกัน 

                                                           
1 ดร.คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท๑,198 ถ.มิตรภาพ-ขอนแกํน ต.บ๎านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา                              
E-mail: Chai2202@Hotmail.com โทรศัพท๑ 081-988-6489  
2 คณะบริหารธุรกจิ, วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวันท๑ 
3 คณะบริหารธุรกจิ, วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวันท๑ 
4 คณะบริหารธุรกจิ, วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวันท๑ 
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พบวํา ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบคําเอฟ (F-test) แบบ 
One way  ANOVA จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตํางกัน พบวํา ไมํมีความแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายได๎รายได๎ตํางกันพบวํามีความแตกตํางกัน (p. = 0.001 
< 0.01) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงต๎องมีการทดสอบรายคูํด๎วยวิธีการ LSD.(Least of 
Significance Difference) 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะนักการเมือง,  พึงประสงค๑ของประชาชน 
 
ABSTRACT 
          The objectives of this study are 1) To study personal information about desirable 
politician characteristics of people in Mueang Maha Sarakham District 2) To study 
desirable politician characteristics of people in Mueang Maha Sarakham District 3) To 
compare and test the hypothesis of politicians, the desirable of the people in Mueang 
Maha Sarakham District were classified by genders, ages, education levels, occupations 
and incomes by using 400 samples. Simple random sampling. The tool used in the 
research was a questionnaire. The statistics used for data analysis, were frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation. Hypothesis test (T-test) and one-way 
F-test ANOVA. 
 The study found that: 1) The general condition of the respondents was female, 
(51.20%), of the respondents were aged between 31-40 years, accounting for (42.50%). 
The education level was lower than the bachelor's degree, accounting for (72.80%). 
Occupations were farmers, representing (37.50%). And their income is between 5,001 - 
10,000 baht or (45.00 %), respectively.  2) Desirable characteristics of politicians of the 
people in the Mueang Maha Sarakham District Overall, it was at the high level  (  = 4.04), 
if considered individually, it was found to be at a high level, namely, virtue  ( = 4.15), 
knowledge ( = 4.14), courage ( =  3.95), and proficiency ( =  3.94) respectively. 3) The 
results of comparing desirable politicians characteristics of the people in the Mueang Maha 
Sarakham District each area is separated by gender, age and education, age, and income. 
When considering each aspect, it was found that it was at a high level in all aspects and 
the results of the hypothesis testing desirable characteristics of politicians of the people in 
Mueang Maha Sarakham District. The t-test classified by different sexes showed no 
statistically significant difference at the 0.05 level and the one-way F-test. Age, education 
level and the different occupations showed no statistically significant difference at the 

X
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0.05 level and income was found to be significantly different (p. = 0.001 <0.01). 
Statistically, at level 0.01, a double test is required with the LSD method. (Least of 
Significance Difference) 
 
Keywords: Desirable Characteristics, Politicians, Desires of the people 
 
บทน า 

การศึกษานับวํามีความส าคัญตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ที่มีความส าคัญตํอการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากการศึกษาจะท าให๎มนุษย๑มีคุณภาพดีขึ้น มีความเจริญงอกงามด๎วยปัญญา ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลในสังคมที่ถือวําเป็นปัจจัยที่ส าคัญตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ที่สํงผลตํอการพัฒนา
ประเทศทางด๎านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ  (วิมานพร รูปใหญํ  2555 : 1) 
ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ท าให๎องค๑การสามารถที่จะด าเนินงานให๎ส าเร็จได๎ตาม
วัตถุประสงค๑ก าหนดไว๎ดีเพียงใดยํอมขึ้นอยูํกับปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรในการด าเนินงานของ
องค๑กรในแตํละท๎องถิ่น เป็นส าคัญ   โดยเฉพาะอยํางยิ่งทรัพยากรพ้ืนฐานที่ส าคัญและมีความจ าเป็น คือ คน 
เงิน วัสดุ  อุปกรณ๑  และวิธีการจัดการหรือการบริหาร (สมาน  รังสีโยกฤษณ๑ และสุธี สุทธิสมบูรณ๑,2530 :3 ) 
ทั้งนี้เพราะทรัพยากรเป็นพ้ืนฐานดังกลําวแตํละอยํางมีความส าคัญตํอความส าเร็จขององค๑การทั้งสิ้น  

การบริหารองค๑การให๎ประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นอยูํกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย๑และเชื่อวํา คนเป็นสิ่งที่มีคําเหนือทรัพยากรอ่ืนใด คนจึงเป็นบุคลทีมีบทบาทส าคัญในการบริหาร  
จัดการ  สามารถสร๎างความเจริญเติบโตให๎กับหนํวยงาน ปัจจัยที่ส าคัญที่มีตํอการพัฒนาองค๑การคือการ
เป็นนักการเมืองที่ดี เพราะนักการเมืองเป็นผู๎ก าหนดวัตถุประสงค๑ขององค๑การ เป็นผู๎ให๎ความคิดริเริ่มใน
การปฏิบัติงาน ที่จะท าให๎สมาชิกที่เป็นผู๎รํวมงานในองค๑การเกิดความพอใจในองค๑การและเป็นผู๎รับผิดชอบ
ในหนํวยงานขององค๑การ  นักการเมืองต๎องเป็นหัวหน๎างาน ต๎องเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญในการที่จะท างาน
นั้นให๎ส าเร็จ บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค๑ขององค๑การรวมทั้งสมาชิกขององค๑การให๎เกิดการรํ วมมือ
รํวมแรงในการท างานได๎อยํางเต็มที่และมีการประสานงานกันได๎เป็นอยํางดีในองค๑การ ก็แสดงวํา
นักการเมืองเป็นผู๎มีความเป็นภาวะผู๎น าสูง ถ๎าหากองค๑การใดที่มีผู๎น าที่ไมํสามารถท างานให๎กับองค๑การได๎
และไมํสามารถท างานให๎ส าเร็จตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค๑ได๎หรือไมํสามารถท างานในองค๑การและมี
การรํวมแรงรํวมใจกันและประสานงานกันได๎ ก็แสดงวําองค๑การนั้นมีภาวะความเป็นผู๎น าต่ า  ดังนั้น
องค๑การใดที่มีผู๎บริหารที่มีภาวะผู๎น าสูง ก็จะมีผลงานดี  มีความเจริญก๎าวหน๎า แตํถ๎าองค๑การใดมีภาวะผู๎น า
ค่ าก็ไมํมีความเจริญก๎าวหน๎า 

จากการบริหารจัดการจะเห็นวําบุคคลที่จะเป็นักการเมืองจะต๎องเป็นบุคลที่มีบทบาทมากในอันที่
จะก าหนดทิศทางในการพัฒนาให๎ไปในทิศทางใด พร๎อมทั้งบทบาทที่จะต๎องปฏิบัติในฐานะเป็นตัวแทน
ของประชาชน โดยการปฏิบัติหน๎าที่เป็นผู๎น าที่เป็นนักการเมือง  ซึ่งมีปัจจัยที่ส าคัญคือ ผู๎น าหนํวยงานใดที่
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มีผู๎น าที่มีความรู๎ ความสามารถรอบด๎าน หนํวยงานนั้นก็ยํอมที่จะประสบผลส าเร็จได๎ (ชารี   มณีศรี, 2542 
:135 ) นอกจากนี้ คุณลักษะของนักการเมืองซึ่งถือวําเป็นผู๎น า เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎เกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของนักการเมืองถือวําเป็นผู๎น าและเป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะกระตุ๎น  สนับสนุน สํงเสริมและ
ชักน าให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนของตน   ผู๎น าที่จะมีความเป็นผู๎น ามากเพียงใดก็
ยํอมได๎รับความเชื่อถือ และความไว๎วางใจ รวมทั้งได๎รับความรํวมมือที่ดีจากข๎าราชการและประชาชน จึง
จะท าให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของผ็น าซึ่งเป็นนักการเมืองให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จได๎
ด๎วยดี ซึ่งจะชํวยสํงผลตํอเปูาหมายและการประสานความต๎องการของประชาชนกับการด าเนินงานให๎
เป็นไปอยํางมีคุณภาพท่ีจะกํอให๎เกิดความสุขและน าไปสูํการพัฒนาประเทศตํอไป 

ปัจจุบันประชาชนสํวนมากยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการที่จะได๎มาของนักการเมืองตามความ
ต๎องกาของประชาชน ในด๎านความรู๎ ความสามารถ การเสียสละ การมีวิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกล การมีคุณธรรม
จริยธรรม การอุทิศตน ความซื่อสัตย๑สุจริต การรักษาผลประโยชน๑สํวนรวมมากกวําสํวนตน ฯลฯ ท าให๎เกิด
ปัญหาในการบริหารงานที่เกิดกับท๎องถิ่นตําง ๆ เพ่ือความประโยชน๑สุขของประชาชนที่ได๎มีการเลือก
นักการเมืองที่ดีมาท าหน๎าที่เป็นผู๎น าท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎าก็จะไมํเกิดปัญหาในชุมชน 
สังคมจนถึงระดับชาติ ที่จะสํงผลตํอการด าเนินชีวิตของประชาชน การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง และการเจริญเติบโตเพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  สาเหตุมาจากประชาชนสํวนมากยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการ
ได๎มาซึ่งผู๎น าที่เป็นนักการเมืองเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า เพราะการได๎มาของนักการเมืองอาจ
เกิดจากการใช๎อ านาจหรืออิทธิพลทางการเมือง การใช๎สิ่งตอบแทน เป็นแรงจูงใจ ท าให๎เกิดปัญหาในการ
บริหารงานที่จะท าให๎เกิดประโยชน๑สุขของประชาชนอยํางแท๎จริง(สมคิด  พิริยะรัสรรค๑ , 2549 :1) 

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่ได๎รับเลือกให๎เป็นผู๎น าตามความต๎องการของประชาชนใน
ครั้งนี้ประกอบด๎วย 4 ด๎าน ได๎แกํด๎านความรู๎ ด๎านความดี  ด๎านความเกํง และด๎านความกล๎า เพื่อน าไปใช๎
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนและจะสํงผลตํอการบริหาร
จัดการของนักการเมืองได๎เป็นอยํางดี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.เพ่ือศึกษาข๎อมูลสํวนบุคคลเกี่ยวกับคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม    

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม    

3. เพ่ือเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได๎ 
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3. สมมติฐานของการวิจัย 
1 .ประชาชนที่มีเพศตํางกันมีความคิดเห็นตํอคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชน

ในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แตกตํางกัน 
2 .ประชาชนที่มีอายุตํางกันมีความคิดเห็นตํอคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชน

ในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แตกตํางกัน                   
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  แตกตํางกัน 
4. ประชาชนที่มีอาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  แตกตํางกัน 
5.ประชาชนที่มีรายได๎ตํางกันมีความคิดเห็นตํอคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แตกตํางกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
            1. ขอบเขตด๎านเนื้อหาการวิจัย ผู๎วิจัยมุํงศึกษาเนื้อหาคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มี  4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรู๎ ด๎านความดี                
ด๎านความกล๎า ด๎านความเกํง   
            2.  ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู๎มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่อาศัยอยูํในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวัดมหาสารคาม  จ านวน 79,317 คน (จาก www.http//stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_ 
age_disp.php  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เข๎าดูวันที่  15 มีนาคม 2562 ) กลุํมตัวอยําง การก าหนด
กลุํมตัวอยําง ที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน  ขนาดของกลุํมตัวอยํางมีระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % และมีความคลาดเคลื่อนได๎ 5 % (บุญชม  ศรีสะอาด,  2532: 38) 
          3. ขอบเขตด๎านตัวแปรโดยมีการก าหนดการศึกษาตัวแปรตํางๆ เป็น 2 ประเภท คือ 
                 3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต๎น ( Independent Variables) ได๎แกํ  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา   อาชีพ และรายได๎    
                3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได๎แกํ คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  มีจ านวน 4 ด๎าน ได๎แกํ 
                                   3.2.1 ด๎านความรู๎ 
                                   3.2.2  ด๎านความดี 
                                   3.2.3  ด๎านความเกํง 
                                   3.2.4  ด๎านความกล๎า 
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         4. ขอบเขตด๎านระยะเวลาข๎อมูลที่ได๎เป็นข๎อมูลที่เกิดขึ้นในระหวํางเดือน กันยายน 2562 – มกราคม 
2563 
         5. การสรุปข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตําง ๆ ที่ได๎มาจากข๎อมูลจากการใช๎แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ๑เป็นหลักและจากการสังเกต ตลอดจนข๎อมูลเชิงคุณภาพท่ีได๎มาประกอบการตีความด๎วย 
         6. การอธิบายความหมาย  อาจอธิบายได๎ชัดเจนในขอบเขตท่ีได๎ศึกษาท าการวิจัยและอาจขยายถึง
สํวนอื่น ๆ ได๎ตามสมควร ในกรณีของภูมิประเทศและขนบธรรมเนียม ประเพณีของท๎องถิ่นที่คล๎ายคลึงกัน
กับสํวนที่ได๎ท าการศึกษาวิจัยดังที่ได๎กลําวมาแล๎วอาจตีความคลอบคลุมกันได๎ 

ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
               1.ได๎ทราบข๎อมูลสํวนบุคคลที่เก่ียวกับคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม     
               2. ได๎ทราบคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม   
               3.ได๎ทราบข๎อเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได๎ 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                1. ประชากร เป็นผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู๎มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่อาศัยอยูํใน
เขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 79,317 คน           
               2. กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องคุณลักษณะนักการเมือง
ที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กลุํมตัวอยําง  การ
ก าหนดกลุํมตัวอยํางโดยค านวณจากสูตรยามาเนํ (Yamane, 1973 : 125) (ยุทธพงษ๑  กัยวรรณ๑, 2543 : 
79)  ผู๎วิจัยใช๎วิธีการคัดเลือกโดยการสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย  ( Sample Random Sampling) ที่ใช๎ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน  400 คน   ขนาดของกลุํมตัวอยํางมีระดับความเชื่อมั่น 95 %  
และมีความคลาดเคลื่อนได๎ 5 % (บุญชม  ศรีสะอาด ,  2532: 38) ได๎รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 
400 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้  ได๎จากการสร๎างแบบสอบถาม  โดยผู๎ศึกษาตาม

วัตถุประสงค๑ประกอบกับ กรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้นศึกษาจากทวิช จิตรสมบูรณ๑( ทวิช  จิตสมบูรณ๑, 2552 
: 1)  และปรับปรุงแบบสอบถามจากอ านวย  สังข๑ชํวย (อ านวย  สังข๑ชํวย,2556 :82-87) เครื่องมือที่ใช๎ ใน
การรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา(Rating  Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิ
เคิร๑ท(Likert) บุญชม  ศรีสะอาด. ( 2532: 69 – 71) โดยการแบํงแบบสอบถามออกเป็น  3 ตอน  ดังนี้ 
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               ตอนที่ 1ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และ รายได๎  ลักษณะส ารวจรายการทั่วไป(Check  List) 
               ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม   ได๎แกํ ด๎านความรู๎  ด๎านความดี  ด๎านความเกํง และด๎านความกล๎า                                
              ตอนที่ 3   แบบสอบถามมีลักษณะแบบปลายเปิด (Open -ended)  เพ่ือให๎ผู๎ตอบ
แบบสอบถามได๎แสดงความคิดเห็น 
 แหล่งข้อมูลการวิจัยได้มาจาก 
             1. แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได๎มาจากแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง โดยใช๎วิธีการ
สัมภาษณ๑และการสังเกต  
            2. แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary  data) ได๎มาจากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารต ารา  
วิทยานิพนธ๑ สารนิพนธ๑ ภาคนิพนธ๑ หนังสือรายงานวิจัย และจากอินเตอร๑เน็ต 
        การเก็บรวบรวมข้อมูล  
           การรวบรวมข๎อมูล  โดยผู๎วิจัยน าแบบสอบถามไปให๎ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 

1.จัดเตรียมแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ซึ่งเป็นประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง 
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
   2.ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม   จ านวน 400 ชุด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
               สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลในครั้งนี้ประกอบด๎วยคําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐาน(t-test)การวิเคราะห๑ความแปรปรวน(F-test)  แบบ  One - 
way ANOVA 
 
6.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
               จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง คุณลักษณะนักการเมืองที่พึง
ประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  โดยใช๎กรอบแนวคิด 4 ด๎าน
ตามแนวคิดของทวิช จิตรสมบูรณ๑( ทวิช  จิตสมบูรณ๑, 2552 : 1) และปรับปรุงแบบสอบถามจากอ านวย  
สังข๑ชํวย (อ านวย สังข๑ชํวย,2556 :82-87) มีดังนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
            1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคลเกี่ยวกับคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม กลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร๎อยละ51.20 และเพศชายคิดเป็นร๎อยละ 48.80 ตามล าดับ มีอายุระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 
42.50 รองลงมา มีอายุอยูํระหวําง 18-30 ปีคิดเป็นร๎อยละ  24.80  อายุอยูํระหวําง 41-50 ปี คิดเป็นร๎อย
ละ 17.00  และอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ51.80 ตามล าดับ มีระดับต่ าการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี
คิดเป็นร๎อยละ 72.80 รองลงมามีระดับปริญญาตรีคิดเป็นร๎อยละ 23.20 และมีระดับการศึกษาสูงกวํา
ปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 4.90 ตามล าดับ มีอาชีพเป็นเกษตรกรรมคิดเป็นร๎อยละ 37.50 รองลงมามี
อาชีพรับจ๎างทั่วไปคิดเป็นร๎อยละ 17.50 อาชีพธุรกิจสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 12.80 อาชีพรับราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร๎อยละ 11.50 อาชีพค๎าขาย คิดเป็นร๎อยละ 11.20  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร๎อยละ  9.50 ตามล าดับ และมีรายได๎อยูํระหวําง 5,001–10,000 บาทคิดเป็นร๎อย
ละ 45.00  รองลงมามีรายได๎ระหวําง 15,001-20,000 บาท  คิดเป็นร๎อยละ 19.20 รายได๎ระหวําง 
10,001 15,,000 บาท  คิดเป็นร๎อยละ 16.20 รายได๎ต่ ากวํา5,,000 บาทลงมา คิดเป็นร๎อยละ 13.00
รายได๎  20,001 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 6.50  ตามล าดับ  
           2. การวิเคระห๑คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม              
จังหวัดมหาสารคาม เป็นรายด๎าน รายข๎อและโดยรวมทุกด๎าน โดยใชํคําเฉลี่ย (   ) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)     
  

คุณลักษณะส่วนบุคคล  ประกอบด๎วย 
     - เพศ   
     - อายุ 
     - ระดับการศึกษา 
    -  อาชีพ 
    - รายได๎ 

 

คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค์ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม 
         1.ด๎านความรู๎ 
         2 .ด๎านความดี 
         3 .ด๎านความเกํง 
         4 .ด๎านความกล๎า 
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ตารางท่ี 1  การวิเคราะห๑คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามแบบสอบถามคุณลักษณะนักการเมือง 
    ที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวม 
    และรายด๎าน 

ข้อ 
คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค์ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล อันดับที่ 

1  ด๎านความรู๎                                                                                                               4.14 0.54 มาก 2 
2 ด๎านความเกํง 3.94 0.53 มาก 4 
3 ด๎านความดี  4.15 0.55 มาก 1 
4 ด๎านความกล๎า 3.95 0.57 มาก 3 
 รวมเฉลี่ย 4.04 0.46 มาก  

 
                จากตารางที่ 1  พบวําลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอ                     
เมือง  มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (   = 4.04) เมื่อพิจารณา
ตามล าดับอยูํในระดับมากได๎แกํ  ด๎านความดี (   = 4.15)  ด๎านความรู๎ (   = 4.14)  ด๎านความกล๎า            
(   = 3.95) และด๎านความเกํง ( = 3.94)  ตามล าดับ ซี่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                 1. ด้านความดี พบวําคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก (  = 4.15) ถ๎าพิจารณา
เป็นรายด๎านให๎ความส าคัญอยูํในระดับมาก ได๎แกํ เป็นผู๎ที่มีประวัติดี มีความเลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตย  (   = 4.31) เป็นผู๎ที่มีพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันอยํางโปรํงใส  ( = 4.25) 
เป็นผู๎ที่มีอุดมการณ๑ทางความคิดในการปกปูองผลประโยชน๑ของชาติบ๎านเมือง และเป็นบุคคลที่พ่ึงพาอาศัย
ได๎ (   = 4.23 ) เทํากัน เป็นผู๎ที่มีความสามารถที่ได๎รับการเลือกเข๎ามาท าหน๎าที่เป็นตัวแทนของประชาชน
อยํางใสสะอาด ( = 4.16) เป็นผู๎ที่เสียสละท างานหนักเพ่ือประชาชนในท๎องถิ่น และเป็นผู๎ที่มีความคิดเป็น
ของตนเอง มีการเข๎าพบประชาชนใกล๎ชิด ( = 4.08) เทํากัน เป็นผู๎ที่ออกพบประชาชนอยํางสม่ าเสมอ ( = 
4.00)  และเป็นผู๎ที่มีความเป็นประชาธิปไตย รู๎จักใช๎เหตุผลในการตัดสินใจ แก๎ปัญหาโดยใช๎เหตุผลและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน (    = 3.98)  ตามล าดับ 
                   2. ด้านความรู้ พบวํา คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก (  = 4.14)  ถ๎าพิจารณา
เป็นรายด๎านให๎ความส าคัญในระดับมาก ได๎แกํ เป็นผู๎มีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด วํองไวและรักษาและ
รักษาผลประโยชน๑ของสํวนรวม  (    = 4.23)  เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถและประสบการณ๑  (    = 4.22) 
เป็นผู๎มีความเหมาะสมและน าความเจริญมาสูํท๎องถิ่น ( = 4.18 )  มีความเป็นประชาธิปไตยรู๎จักใช๎เหตุผลใน
การตัดสินใจ ( = 4.15  ) เป็นบุคคลที่รู๎จักแก๎ปัญหาและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน (    = 4.10)   และ
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เป็นผู๎ที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู๎ในสายตาประชาชน เป็นผู๎ที่มีความเหมาะสมและสมควรที่จะได๎รับเลือกเป็น
ผู๎น า (   = 4.05) เทํากัน ตามล าดับ                                                                                                        
                 3.ด้านความกล้า  พบวําคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  (   = 3.95)                     
ถ๎าพิจารณาเป็นรายด๎านให๎ความส าคัญอยูํในระดับมาก  ได๎แกํ เป็นผู๎ที่มีความกล๎าสามารถยืนหยัดตํอสู๎เพ่ือ
ความถูกต๎องและเป็นธรรม  ( = 4.11 )  เป็นผู๎ที่สามารถพาองค๑การฝันฝุาอุปสรรคตําง ๆ ให๎รอดพ๎นจาก
วิกฤตการณ๑ตําง ๆได๎ส าเร็จ ( = 4.07)  เป็นผู๎ที่มีความกล๎าเผชิญกับปัญหาและสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ดี                   
(  = 4.02) เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจได๎อยํางถูกต๎อง ( = 4.01) เป็นผู๎
ที่มีความกล๎ารักษาผลประโยชน๑ของประชาชนและรักษาผลประโยชน๑ขององค๑กรเป็นส าคัญ (   = 4.00) 
เป็นผู๎ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปและกล๎าแสดงออก (   = 3.96 ) เป็นผู๎ที่มีความฉลาดและมีความ
กล๎าหาญไมํให๎คนอ่ืนเข๎ามาแยํงพ้ืนที่และฐานเสียงไปได๎ ( = 3.73) เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในการใช๎
บริวารและอ านาจเพื่อก าจัดคํูแขํงขัน  ( = 3.69)   ตามล าดับ 
                4.ด้านความเก่ง  พบวําคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด๎าน อยูํในระดับมาก (    = 3.94)               
ถ๎าพิจารณาเป็นรายด๎านให๎ความส าคัญอยูํในระดับมาก  ได๎แกํ  เป็นผู๎ที่มีมนุษย๑สัมพันธ๑กับทุกคนในชุมชน
ได๎ดี  (     = 4.05) เป็นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกลมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ได๎รับการยกยํองจากชุมชน          
(     = 4.04)  เป็นผู๎ที่มีทีมงานที่มีความสามารถในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆได๎ดี (    = 3.97) เป็นผู๎มี
วาทศิลป์ มีความสามารถเฉพาะตัวเกํงในการหาเสียง  (   = 3.95 ) เป็นคนดีและคนเกํงมีการศึกษาใน
ระดับที่เหมาะสม (    = 3.94) ผู๎ที่รู๎เทําทันเหตุการณ๑ของสังคมอยูํตลอดเวลา (  = 3.93) เป็นผู๎ที่มี
ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ๑ในอดีต (   = 3.90 ) และเป็นผู๎รู๎จักคิดรู๎จักท าและแก๎ปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได๎ดี (   = 3.78) ตามล าดับ 
           3.การเปรียบเทียบและการทดสอบสมมติฐาน ตามแบบส ารวจคุณลักษณะนักการเมืองที่พึง
ประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคา  จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพและรายได๎ ของประชาชนมีความต๎องการคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองมหาสารคามอยูํในอยูํในระดับมากทุกด๎านและการวิเคราะห๑เพ่ือทดสอบสมมติฐานตามแบบ
ส ารวจคุณลักษณักการเมืองที่ พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม  ด๎วยการทดสอบคําที ( t-test) แยกตามเพศ ที่แตกตํางกันพบวํา ไมํมีความแตกตํางกัน  
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ถ๎าพิจารณาเป็นรายด๎านได๎แกํด๎านความรู๎ ระหวํางเพศชายและเพศ
หญิง มีความคิดเห็นที่แตกตํางกัน และการทดสอบคําเอฟ (F -test) ด๎วยการทดสอบคําความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) แบบ One –way  ANOVA จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่
แตกตํางกันพบวํา ไมํมีความแตกตํางกัน  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส าหรับทางด๎านรายได๎ที่
แตกตํางกันพบวํามีความแตกตํางกัน  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และถ๎าพบวํามีความแตกตําง
กันจึงต๎องมีการทดสอบรายคูํด๎วยวิธีการ LSD (Least of  Significance  Difference ) ได๎แกํ ผลการทดสอบ
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ความแตกตํางของคําเฉลี่ยรายคูํทางด๎านรายได๎ มีดังนี้ 1) ในด๎านความรู๎ จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีรายเฉลี่ย ต่ ากวํา -5,000  บาท มีความคิดเห็นแตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎
ระหวําง 10,001 – 15,000  บาท โดยมีคํา Sig เทํากับ 0.035 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.32582*  2)  ในด๎านความ
ดี จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ ต่ ากวํา -5,000  บาท มีความคิดเห็น
แตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ระหวําง 5,001 -10,000  บาท โดยมีคํา Sig เทํากับ 0.004 มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.25294 *  มีความแตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ระหวําง 10,001 – 15,000  บาท โดยมีคํา 
Sig เทํากับ 0.015 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.24872*และมีความแตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ 15,001 – 
20,000  บาท โดยมีคํา Sig เทํากับ 0.034 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.20907*  ตามล าดับ  นอกจากนี้กลุํมตัวอยําง
ที่มีรายได๎ระหวําง 5,000 -10.000  บาท มีความคิดเห็นแตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ตั้งแตํ20 ,001  
บาทข้ึนไป โดยมีคํา Sig เทํากับ 0.021 มีคําเฉลี่ยเทํากับ -0.26576 * และ  กลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ระหวําง 
10,001 – 15,000  บาทมีความคิดเห็นแตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ตั้งแตํ 20,001 บาทข้ึนไป โดยมี
คํา Sig เทํากับ 0.040 มีคําเฉลี่ยเทํากับ -0.26154 *  ตามล าดับ และ 3) ในด๎านความกล๎า จ าแนกตามรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ ต่ ากวํา -5,000  บาท มีความคิดเห็นแตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่
มีรายได๎ระหวําง 5,001 -10,000  บาท โดยมีคํา Sig เทํากับ 0.000 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.35160 *  มีความ
แตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ระหวําง 10,001 – 15,000  บาท โดยมีคํา Sig เทํากับ 0.000 มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.44308*และมีความแตกตํางจากกลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ 15 ,001 – 20,000  บาท โดยมีคํา Sig 
เทํากับ 0.035 มีคําเฉลี่ยเทํากับ -0.21454*  และ กลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ระหวําง 10,001 -15.000  บาท มี
ความคิดเห็นแตกตํางจากกลุํม ตัวอยํางที่มีรายได๎ระหวําง  15 ,001- 20,000  บาท โดยมีคํา Sig เทํากับ 
0.018 มีคําเฉลี่ยเทํากับ -0.26576 *ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  มีดังนี้ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

1. จากการศึกษาคุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  จากการศึกษาข๎อมูลทั่วไปพบวํา กลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง  ร๎อยละ51.20  มีอายุระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 42.50  ระดับต่ าการศึกษา
ต่ ากวําปริญญาตรีคิดเป็นร๎อยละ 72.80 มีอาชีพเป็นเกษตรกรรมคิดเป็นร๎อยละ 37.50 และมีรายได๎อยูํ
ระหวําง 5,001 – 10,000 บาทคิดเป็น ร๎อยละ 45.00 ตามล าดับ 
        ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2    
          2. การวิเคระห๑คุณลักษณะนักการเมืองที่ พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม เป็นรายด๎าน ,รายข๎อและโดยรวมทุกด๎าน พบวําอยูํในระดับมาก             
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( = 4.04) เมื่อพิจารณาตามล าดับอยูํในระดับมากได๎แกํ ด๎านความดี (   = 4.15)  ด๎านความรู๎ ( = 
4.14)  ด๎านความกล๎า ( = 3.95) และด๎านความเกํง ( = 3.94)  ตามล าดับ พบสาระส าคัญดังนี้ 
                  1.ด๎านความรู๎ พบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญอยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ย = 4.14 โดยให๎
ความส าคัญเกี่ยวกับลักษณะเป็นผู๎มีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด วํองไว มีประสบการณ๑และรักษา
ผลประโยชน๑ของสํวนรวม สอดคล๎องกับงานวิจัยของแพรวพรรณ สุทธิดี  (2560) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของผู๎น าที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระคึง จังหวัดเลย 
พบวํา เป็นผู๎มีความเฉลียวฉลาดในสายตาประชาชน และเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถและประสบการณ๑ 
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของอ านวย  สังข๑ชํวย (2556) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องนักการเมืองท๎องถิ่นที่พึง
ประสงค๑ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านทุํม อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน พบวํา เป็นผู๎ที่
มีมีความรอบรู๎จ าเป็นที่จะต๎องมีประสบการณ๑ทางการเมืองยาวนาน ตามล าดับ                                                                                                                                                                                                                

2.  ด๎านความเกํง  พบวําพบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญอยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ย = 3.94  
โดยให๎ความส าคัญเกี่ยวกับ เป็นผู๎ที่มีมนุษย๑สัมพันธ๑กับทุกคนในชุมชนได๎ดี เป็นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกลมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ได๎รับการยกยํองจากชุมชน สอดคล๎องกับงานวิจัยของอ านวย  สังข๑ชํวย (2556) 
ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องนักการเมืองท๎องถิ่นท่ีพึงประสงค๑ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านทุํม อ าเภอเมือง
ขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน พบวําจะต๎องมีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล มีความคิดริเริ่มสาร๎างสรรค๑ นํายกยํองและมี
ความสามารถ และจะต๎องมีทีมงานที่มีความสามารถนการแก๎ปัญหาในเรื่องตําง ๆ และสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของแพรวพรรณ สุทธิดี  (2560) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู๎น าที่พึงประสงค๑ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูกระดึง อ าเภอ ภูกระดึง จังหวัดเลย พบวํา เป็นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกลมี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ได๎รับการยกยํองจากชุมชน และเป็นผู๎รู๎จักคิดรู๎จักท าและแก๎ปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได๎ดี ตามล าดับ 

3. ด๎านความดี พบวําพบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญอยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ย = 4.15 โดยให๎
ความส าคัญเกี่ยวกับ เป็นผู๎ที่มีประวัติดี มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย เป็นผู๎ที่มีพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันอยํางโปรํงใส ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของอ านวย  สังข๑ชํวย (2556)            
ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องนักการเมืองท๎องถิ่นท่ีพึงประสงค๑ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านทุํม อ าเภอเมือง
ขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน พบวํา ต๎องลงพ้ืนที่พบปะประชาชนอยํางใกล๎ชิดกํอนการเลือกตั้งแม๎วําหลังเลือ
ตั้งจะไมํลงพ้ืนที่ก็ตาม  และไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของแพรวพรรณ  สุทธิดี (2560) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของผู๎น าที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระคึง จังหวัดเลย 
พบวําเป็นผู๎ที่มีความคิดของตนเอง มีการพบประชาชนอยํางใกล๎ชิดอยํางสม่ าเสมอ 

4.  ด๎านความกล๎ากล๎า พบวําพบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความส าคัญอยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ย = 3.95 
โดยให๎ความส าคัญเก่ียวกับ เป็นผู๎ที่มีความกล๎าสามารถยืนหยัดตํอสู๎เพ่ือความถูกต๎องและเป็นธรรม เป็นผู๎
ที่สามารถพาองค๑การฝันฝุาอุปสรรคตําง ๆ ให๎รอดพ๎นจากวิกฤตการณ๑ตํางๆ ได๎ส าเร็จ โปรํงใส                   
ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของอ านวย  สังข๑ชํวย (2556) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องนักการเมืองท๎องถิ่นที่พึงประสงค๑
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านทุํม อ าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน พบวํา จ าเป็นต๎องกล๎า

X X

X X
X
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รักษาผลประโยชน๑ของประชาชนเป็นส าคัญ และไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของแพรวพรรณ สุทธิดี (2560)  
ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู๎น าที่พึงประสงค๑ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูกระดึง อ าเภอภู
กระดึง จังหวัดเลย พบวํา เป็นผู๎ที่รักษาผลประโยชน๑ของประชาชนและรักษาผลประโยยชน๑ขององค๑กร
เป็นส าคัญ ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
      1.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
                   1.1 ด๎านความรู๎ให๎ประชาชนยอมรับนักการเมืองที่มีความรู๎ความสามารถใช๎เหตุผลในการ
ตัดสินใจแก๎ปัญหาและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนอยํางจริงจัง ให๎ประชาชนยอมรับนักการเมืองที่มี
ความรู๎มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล เป็นผู๎ที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
                    1.2 ด๎านความดี ให๎ประชาชนยอมรับนักการเมืองที่รักษาค าพูดไมํโอ๎อวดตัวเองให๎
ประชาชนยอมรับนักการเมืองที่มีความรู๎ มีการศึกษาและประสบการณ๑ในการท างาน 
                  1.3 ด๎านความเกํงให๎ประชาชนยอมรับนักการเมืองที่มีประวัติการท างานดี มีชีวิตใครอบ
ครัวที่ดี ให๎ประชาชนยอมรับนักการเมืองที่มีความสามารถและเป็นผู๎ที่มีอุดมการณ๑ในการท างานเพ่ือ
สํวนรวม 
                  1.4 ด๎านความกล๎า ให๎ประชาชนยอมรับนักการเมืองที่ตนเองรู๎จัก มีการใช๎เหตุผลแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ มากกวําการใช๎ความรู๎สึกทางอารมณ๑ ให๎ประชาชนยอมรับนักการเมืองทื่กล๎าเผชิญกับ
อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความสามารถด าเนินการส าเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี 
         2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลกระทบในการเลือกนักการเมืองที่พึงประสงค๑ของ
ประชาชนในท๎องถิ่น 
              2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการบริหารงานของนักการเมือง 
              2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมืองในด๎านการจัดการสมัยใหมํที่จะ
สํงผลตํอการด าเนินงานให๎เกิดประสิทธิภาพตํอท๎องถิ่น 
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ติดอาวุธในยุค New Normal ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Supply Chain Visibility 
ผ่าน Supply Chain Control Towers 

Supply Chain Visibility via Supply Chain Control Towers, The Solution of 
Organization in The New Normal  

 
พงศ์ปณต ศรีกรการ1 

Pongpanot Srikonkarn 

 
บทคัดย่อ 

สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและการ Disruption ทางด๎านเทคโนโลยีที่การเข๎าถึง
ข๎อมูลที่รวดเร็วไร๎พรหมแดนสํงผลกระทบตํอรูปแบบการปรับตัวขององค๑กรเพ่ือตอบสนองไมํเพียงแคํ
ผู๎บริโภคเทํานั้น การแขํงขันอยํางรุนแรงกับคูํแขํงรายหลักและรายยํอยที่ทุกฝุายมีศักยภาพใกล๎เคียงกัน 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ๑ที่ผู๎ประกอบการหลายๆแหํงพยายามค๎นหา
เพ่ือที่อยูํรอดเหนือคูํแขํง บทความนี้พยามน าเสนอความส าคัญในการประยุกต๑ใช๎ความล้ าหน๎าของ
เทคโนโลยีที่จะมาชํวยสนับสนุนกระบวนการท างานในหํวงโซํอุปทานภายใต๎การแขํงขันที่รุนแรงและ 
Disruptions ของเหตุการณ๑ตําง ๆ การขับเคลื่อนองค๑กรโดยการมี Supply Chain Visibility (SCV) เพ่ือ
รับรู๎สถานะการไหลของวัตถุดิบตลอดทั้งกระบวนการโดยผํานการควบคุมจาก Control Towers 
(หอบังคับการ) ที่คอยตรวจจับความผิดปกติของการไหลของสินค๎าแบบ Real-Time เพราะฉะนั้น การ
ตอบสนองกับข๎อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วจะท าให๎องค๑กรรับมือกับสถานะการณ๑ตําง ๆ ได๎อยํางทันท ี
 
ค าส าคัญ: Supply Chain Visibility, New normal, โซํอุปทาน, ทัศนวิสัย,  
 
Abstract 

With rapidly changing of communication technology and disruption in digital era, 
it is challenging an organization to change or adapt itself to respond not only for 
consumers, but also its main competitors and the newcomers with full of knowledges 
and fresh ideas.  Level up competitive advantages is one of the most important 
strategies all organization should be aware of. In this article, Supply Chain Visibility (SCV) 
will be described as a basic introduction to understand how it works and the way to 
apply to any industry especially in logistics and supply chain fields. Then, supply chain 
control towers will be discussed as a centralized network to facilitate SCV by providing 

                                                           
1 ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอปุทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ email: Samarn.s@bu.ac.th 
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cross-sharing information among supply chain’s members and monitoring product’s flow 
along supply chain to detect abnormality situation, so organizations would gain agility 
and performance improvement, for example, cost reduction in inventory, lead-time 
reduction, level-up service level, and flexibility.  
 
Keywords: Supply Chain Visibility, New normal, Supply Chain 
 
บทน า 

สภาพแวดล๎อมการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเต็มไปด๎วยอุปสรรคและ Disruptions ตําง ๆที่องค๑กร           
ไมํสามารถควบคุมได๎ ความไมํแนํนอนของสถานการณ๑ตําง ๆเหลํานี้เริ่มทวีความรุนแรงและสํงผลกระทบ
ตํอการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินธุรกิจ การด าเนินงานโดยปราศจากการควบคุมและการบริหารจัดการ
สิ่งที่ไมํสามารถรับรู๎ได๎ภายในซัพพลายเชนของสินค๎าหนึ่งจึงกลายเป็นเรื่องที่หลายองค๑ก าลังเผชิญอยูํซึ่งผล
ลัทธ๑จากการตอบสนองตํอเหตุการณ๑เหลํานี้โดยขาดการวางแผนสามารถสํงผลกระทบตํอลูกค๎าหรือผู๎ที่มี
สํวนได๎สํวนเสียทั้งหมดในหํวงโซํอุปทาน ในการรับมือกับสถานการณ๑ดังกลําวองค๑กรต๎องอาศัยการเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารของการด าเนินงานตลอดกิจกรรมตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าและการที่องค๑กรอันดับต๎นๆมีทัศน
วิสัยซัพพลายเชน (SCV) จะสามารถตอบโจทย๑และแก๎ปัญหาเหลํานี้ได๎ โดยที่สามารถวางแผนและตัดสินใจ
ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได๎ 

เมื่อกลําวถึง Supply chain visibility: SCV หรือ ทัศนวิสัยในซัพพลายเชน หมายถึงการ
รวบรวมข๎อมูลสถานะการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันของสินค๎าทั้งกระบวนการของโซํอุปทาน สํงผล
ให๎การด าเนินงานด๎านลอจิสติกส๑มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นไมํวําจะเป็นการควบคุมสินค๎าคงคลังจนไปถึง
การจัดสรรยานพาหนะในการขนสํงและกระจายสินค๎าไปยังลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทัศนวิสัยซัพ
พลายเชนได๎มีการพัฒนามาอยํางตํอเนื่องตามการเปลี่ยนผํานของเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎ามากขึ้นแบบก๎าว
กระโดดท าให๎ ณ ปัจจุบัน เครื่องมือที่มีความสามารถในการสร๎าง SCV เริ่มมีให๎เลือกมากมายและผู๎น ากลุํม
อุตสาหกรรมระดับต๎นๆ เชํน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ๑ ธุรกิจ
ร๎านค๎าปลีกและอุตสาหกรรมยานยนต๑ได๎มีการน าเทคโนโลยีด๎าน SCV เพ่ือสร๎างการได๎เปรียบในการ
แขํงขันให๎กับองค๑กรเรียบร๎อยแล๎ว  
 บทความนี้มีความประสงค๑ที่จะน าเสนอความส าคัญในการประยุกต๑ใช๎ความล้ าหน๎าของเทคโนโลยี
ที่จะมาชํวยสนับสนุนกระบวนการท างานในหํวงโซํอุปทานภายใต๎การแขํงขันที่รุนแรงและ Disruptions 
ของเหตุการณ๑ตําง ๆ การขับเคลื่อนองค๑กรโดยการมี SCV เพ่ือรับรู๎สถานะการไหลของวัตถุดิบตลอดทั้ง
กระบวนการโดยผํานการควบคุมจาก Control Towers (หอบังคับการ) ที่คอยตรวจจับความผิดปกติของ
การไหลของสินค๎าแบบ Real-Time เพราะฉะนั้น การตอบสนองกับข๎อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วจะ
ท าให๎องค๑กรรับมือกับสถานะการณ๑ตํางๆ ได๎อยํางทันท ี
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 เนื้อหาเบื้องต๎นจะอธิบายความหมายของการจัดการด๎านโลจิสติกส๑และโซํอุปทานอยํางสั้นๆ และ
ตํอด๎วยนิยามของ SCV ความส าคัญของการน าเครื่องมือตําง ๆ เพ่ือน าไปสูํ SCV ตํอด๎วยการน า Control 
Towers มาชํวยสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือประโยชน๑ในการวางแผนการตั ดสินใจ 
และสุดท๎ายการศึกษาการประยุกต๑ใช๎ในภาคอุตสาหกรรมพร๎อมกรณีศึกษาจากบริษัทตําง ๆ ที่ให๎
ความส าคัญกับ SCV  
 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain) 

The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) ได๎จ ากัดความการ
จัดการโลจิสติกส๑ (Logistics Management) ไว๎ดังนี้ 
 “Logistics Management is that part of Supply Chain Management that plans, 
implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage 
of goods, services, and related information between the point of origin and the point of 
consumption in order to meet customers’ requirements”   

“การบริหารจัดการโลจิสติกส๑เป็นสํวนหนึ่งของการจัดการระบบโซํอุปทานซึ่งรวมเรื่องราวของ
วางแผนการด าเนินการ การควบคุมการไหลเวียนและการจัดเก็บสินค๎า การบริการและสารสนเทศอยํางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในระหวํางจุดเริ่มต๎นและจุดที่มีการบริโภค เพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎บริโภค” 

ดังนั้นจะเห็นได๎วําโลจิสติกส๑เป็นสํวนหนึ่งของหํวงโซํอุปทานที่เกี่ยวเนื่องกับทุกกิจกรรมตั้งแตํ
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การขนสํงวัตถุดิบ การเคลื่อนย๎ายและจัดเก็บวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและ
คลังสินค๎า การขนสํงสินค๎า การกระจายสินค๎า ค๎าปลีก ค๎าสํงจนกระทั่งถึงผู๎บริโภค (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2550) 

ส าหรับการจัดการหํวงโซํอุปทาน (Supply chain management) คือการผสมผสาน
กระบวนการทางธุรกิจจากผู๎จัดสํงวัตถุดิบผํานกระบวนการผลิตหรืออุตสาหกรรมการผลิตจนไปถึง
ผู๎บริโภค โดยในกระบวนการเหลานั้นจะมีการสํงผํานผลิตภัณฑ๑และข๎อมูลสารสนเทศควบคูํกันไปอันเป็น
การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ กํอนที่จะถูกน าเสนอผู๎บริโภค จะเห็นได๎วําขอบขายของระบบ
การจัดการหํวงโซํอุปทานนั้นจะจะครอบคลุมทั้งระบบอุตสาหกรรมซึ่งกว๎างกวําการพการพิจารณาเฉพาะ
ภายในองค๑กรดังที่กลาวถึงในระบบโลจิสติกส๑ (วิทยา สุหฤทดารง, 2546) 

จะเห็นได๎วําทุกขั้นตอนของสินค๎ากํอนจะถึงมือผู๎บริโภคคนสุดท๎ายต๎องผํานการด าเนินงานที่ลาก
หลายเชื่อมโยงกันด๎วยความซับซ๎อนของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสินค๎าจากหลากหลายท าเลที่ตั้ง จึงเป็น
ความท๎าทายในการบริหารจัดการของผู๎ประกอบการที่จะรับรู๎ถึงภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการนี้ และ
ด๎วยความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีของการสื่อสารในยุคปัจจุบันสามารถน าพาประโยชน๑ในการเชื่อมโยงผล
ของการด าเนินงานทั้งหมดนี้ได๎อยํางรวดเร็วและแมํนย า ท าให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องรับรู๎ถึงข๎อมูลที่ไหลเวียน
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อยูํในระบบโซํอุปทานได๎ และการที่มีระบบจัดการรับรู๎มองเห็นข๎อมูลที่เกิดขั้นทั้งหมดนี้สามารถเรียกได๎วํา 
มี SCV นั้นเอง 
ทัศนวิสัยในโซ่อุปทาน Supply Chain Visibility (SCV)  
 SCV หรือ ทัศนวิสัยในโซํอุปทานมีความสัมพันธ๑กับศักยภาพของบริษัทหลักในหํวงโซํอุปทาน 
บริษัทหลักในหํวงโซํอุปทานหมายถึง บริษัทที่มีตราสินค๎าหลักในท๎องตลาด เชํน ถ๎าบริษัทหลักในหํวงโซํ
อุปทานคือ บริษัทโตโยต๎า บริษัทอ่ืนๆที่มีสํวนได๎สํวนเสียกับบริษัทโตโยต๎าจะมีบริษัทอ่ืนๆที่น าสํงวัตถุดิบ
และอะไหลํตําง ๆ ที่ใช๎ในการผลิตรถท่ีตีตราสินค๎าวํา โตโยต๎า ซึ่ง ถ๎าบริษัทโตโยต๎าเพ่ิมศักยภาพด๎าน SCV 
จะท าให๎ศักยภาพในการด าเนินงานพัฒนาขึ้น ในด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลได๎ตลอดทั้งหํวงโซํเพ่ือใช๎ในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ๑และการด าเนินงานกับพาทเนอร๑ที่เกี่ยวข๎อง  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาค าจ ากัดความของ SCV สํวนใหญํจะกลําวถึงความสัมพันธ๑
ในด๎านของการแบํงปันข๎อมูลกับพาร๑เนอร๑ในหํวงโซํอุปทาน แตํแนวคิดที่ส าคัญของ SCV มีบทบาทที่
มากกวําการแชร๑ข๎อมูลตลอดทั้งกระบวนการในหํวงโซํอุปทาน Beverley., (2016) ได๎เคยศึกษาวํา 
Visibility (ทัศนวิสัย) มีผลกระทบเชิงบวกตํอกระบวนการผลิตกิจกรรมในการด าเนินธุรกรรม การวางแผน
ด๎านอุปทานและกระบวนการประเมินผลงาน  

ซึ่งจากประวัติการศึกษาด๎าน SCV ที่ผํานมา หลากหลายบริษัทได๎พยายามน าแนวความคิดนี้ไปใช๎
แตํเนื่องด๎วยเทคโนโลยีที่ชํวยอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแบํงปันข๎อมูลยังมีความผิดพลาดไมํ
แมํนย าและใช๎เวลานานในการสํงผํานข๎อมูลท าให๎ยังไมํสามารถได๎รับประโยชน๑จากแนวความคิด SCV ได๎
อยํางเต็มประสิทธิภาพ แตํในยุคปัจจุบันนี้ (2020’s) ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีการสื่อสาร การ
วิเคราะห๑ Big Data ที่น ามาชํวยวิเคราะห๑เชิงธุรกิจ และการประมวลผลข๎อมูลมหาศาลด๎วย
ปัญญาประดิษฐ๑ (Artificial Intelligent) ทั้งหมดนี้เป็นสํวนที่จะมาสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท
ภายใต๎แนวความคิด SCV ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดได๎ 
คุณประโยชน์ของทัศนวิสัยในห่วงโซ่อุปทาน 
 จุดประสงค๑เบื้องต๎นของ SCV คือเพ่ือชํวยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและพัฒนาการด าเนินงาน
ของบริษัท (Xavier, 2016) ซึ่งตัวชี้วัดการด าเนินงานของบริษัทที่สอดคล๎องกับหํวงโซํอุปทานได๎แกํ  

Cost: ต๎นทุนตําง ๆ เชํน ต๎นทุนการกระจายสินค๎า ต๎นทุนสินค๎าคงคลัง ต๎นทุนสินค๎าขาด          
ไมํเพียงพอ 

Quality: คุณภาพ เชํน คุณภาพของระดับชั้นของซัพพลายเออร๑ 
Service Level: ระดับการให๎บริการ เชํน On-Time Delivery เวลาการตอบสนองลูกค๎า (Order 

Cycle Time) การมีสินค๎าพร๎อมในการจัดสํง 
Flexibility: ความยืดหยุํน เชํน ความยืดหยุํนในการปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิต การผสมผสาน

การผลิตที่หลากหลาย และ ความยืดหยุํนตํอผลิตภัณฑ๑ใหมํ 
Time: เวลา เชํน ชํวงเวลาในการผลิตสินค๎า เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํและ เวลาการ

ตอบสนองยิ่งไปกวํานั้นแล๎วยังมีการศึกษาวํา SCV มีความสัมพันธ๑ในการเพ่ิมศักยภาพให๎กับสมาชิกในหํวง
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โซํอุปทานจากโรงงานผู๎ผลิตสินค๎าไปยังร๎านค๎าปลีกปลายน้ า ซึ่งการแชร๑ข๎อมูลระหวํางกันท าให๎สามารถลด
ปริมาณสินค๎าคงคลังเพ่ือประหยัดต๎นทุนได๎อีกด๎วย (Beverley, 2016) การมี SCV ยังสามารถเพ่ิมทักษะ
ให๎กับสมาชิกโซํอุปทานในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่ไมํ
สามารถควบคุมได๎ ซึ่งความสามารถในการตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงที่วํานี้คือแนวความคิดที่เรียกวํา 
Agility Supply Chain (ความคลํองตัวในหํวงโซํอุปทาน) ในปัจจุบันนี้ ความคลํองตัวในหํวงโซํอุปทานมี
บทบาทที่ส าคัญอยํางมาในการรับมือกับสถานการณ๑ไมํแนํนอนและควบคุมไมํได๎ หลายบริษัทที่ต๎องเผชิญ
กับปัญหากับวัตถุดิบขาดแคลนฉับพลัน จากสถานการณ๑ฉุกเฉินจากการขนสํง ท าให๎กระบวนการผลิต
ลําช๎าและสํงของให๎กับลูกค๎าไมํทันก าหนด เป็นผลให๎เกิดความเสียหาย จากสถานการณ๑การแพรํระบาท
ของ COVID-19 สํงผลกระทบตํอโซํอุปทานเกือบทุกกลุํมอุตสาหกรรม ยกตัวอยํางในกลุํมอุตสาหกรรม
การผลิตเซมิคอนดักเตอร๑ที่จะน าไปใช๎ในการผลิตสินค๎าอิเลกโทรนิคตําง ๆ เชํนไมโครโพรเซสเซอร๑ของ
คอมพิวเตอร๑และสมาร๑ทโฟน บริษัท QUALCOMM ที่เป็นผู๎ผลิต ซีพียู ส าหรับสมาร๑ทโฟน ภายใต๎ชื่อ
สินค๎า QUALCOM Snapdragon ทุกรุํน ไมํสามารถผลิตสินค๎าได๎ตามแผนงานที่ก าหนดเนื่องจากรอบการ
สั่งสินค๎าจนได๎รับสินค๎ามีระยะเวลาเพ่ิมขึ้นจาก 2-3 เดือนเป็น 6 เดือนเป็นอยํางต่ า เหตุการณ๑เชํนนี้
กระทบตํอหํวงโซํของผู๎ผลิตสมาร๑ทโฟนชื่อดังที่ใช๎ซีพียูจากบริษัทนี้ การวางจ าหนํายสินค๎าจะต๎องถูกเลื่อน
นานกวําก าหนดอาจท าให๎เสียสํวนแบํงทางการตลาดได๎   
 จากการทบทวนและศึกษาประโยชน๑จากแนวความคิด SCV จะสามารถสรุปได๎วํา SCV ไมํ
เพียงแตํเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานให๎กับบริษัทหลักในโซํอุปทานเกือบทุกตัวชี้วัดการด าเนินงาน (KPIs) 
ซึ่งพาร๑ตเนอร๑อ่ืนๆก็ได๎รับประโยชน๑จากแนวคิดการด าเนินงานนี้ด๎วย และ SCV ยังเพ่ิมทักษะในเรื่องความ
คลํองตัวในหํวงโซํอุปทานเพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลันอีกด๎วย หัวข๎อถัดไปจะเป็นการ
อธิบายถึงการใช๎หอควบคุม (Control Tower) มาชํวยตรวจสอบสถานณะข๎อมูลตําง ๆในหํวงโซํอุปทาน
เพ่ือสนับสนุนแนวความคิดของ SCV ให๎ด าเนินงานได๎อยํางราบรื่น 
หอควบคุมโซ่อุปทาน Supply Chain Control Tower 
 แนวความคิดหอควบคุมโซํอุปทาน (Control Tower) ถูกประยุกต๑มาจากการหอบังคับการ
ทางการบินที่คอยตรวจสอบสถานะจัดล าดับการข้ึนลงของเครื่องบินในสนามบินให๎เป็นไปอยํางราบรื่น แตํ
หอควบคุมของโซํอุปทานไมํได๎มีไว๎เพ่ือตรวจสอบสถานะของเครื่องบินแตํเป็นการตรวจสอบสถานะ
กิจกรรมที่ส าคัญในโซํอุปทานตั้งแตํ ตรวจสอบสถานะของวัตถุดิบที่ก าลังผํานการล าเลียงมาจากซัพพลาย
เออร๑ ตรวจสอบสถานะค าสั่งซื้อพร๎อมทั้งปริมาณคลังสินค๎า ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบความต๎องการของ
ผู๎บริโภค โดยหอบังคับการจะสามารถมองเห็นเหตุการณ๑ตําง ๆ ได๎พร๎อมกันเพ่ือคอยรับมือกับสถานการณ๑
ที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวล (Figure 1: Supply Chain Control Tower Model) จะเห็นได๎วําหอควบคุม
โซํอุปทานเป็นการใช๎แนวคิด SCV มาลงมือปฏิบัติให๎เกิดผลลัพธ๑ที่เป็นรูปธรรมโดยการมีเครือขําย
ศูนย๑กลาง (Centralized Network) ในการรวบรวมข๎อมูลประมวลผลพร๎อมการน าเสนอสาระส าคัญที่
จ าเป็นในการวางแผนตัดสินใจและการที่จะประยุกต๑ใช๎หอควบคุมโซํอุปทานได๎อยํางมีประสิทธิภาพนั้น
องค๑กรต๎องมีการลงทุนด๎วยต๎นทุนคํอนข๎างสูงเพ่ือใช๎เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ส าคัญตําง ๆ 
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พร๎อมกับตรวจจับข๎อมูล สถานะการไหลของวัตถุดิบและสินค๎าได๎ และในปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอล  
(Digital Era) เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารมีศักยภาพสูง การรวบรวมและสํงผํานข๎อมูลมหาศาล (Big 
Data) สามารถท าอยํางรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงอีกด๎วย สิ่งที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให๎หลายๆ
บริษัทชั้นน าหันมาสนใจการบริหารจัดการที่มีหอควบคุมโซํอุปทานอีกสาเหตุหนึ่งได๎แกํ พฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค (Consumer Behavior) ที่มีความคาดหวังตํอการบริการที่สูงขึ้น การซื้อสินค๎าที่สะดวกงํายดาย
และสามารถจัดสํงสินค๎าได๎รวดเร็วภายใน 1- 2 วัน หรือแม๎กระทั่งบริการในการคืนสินค๎าที่ไมํมีขั้นตอนที่
ซับซ๎อน ระดับข้ันการบริการลูกค๎าลักษณะนี้ หอคอยควบคุมโซํอุปทานสามารถอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานได๎อยํางงํายดาย 
 

 
Figure 1: แบบจ าลองหอควบคุมโซํอุปทาน 

แหลํงที่มา: Quikhop, 2017 
  

สรุปประเด็นที่ส าคัญที่หอควบคุมโซํอุปทานจะเพ่ิมขีดความสามารถพร๎อมทั้งวิเคราะห๑และ
แก๎ปัญหาในการด าเนินงานมีดังนี้ 

End-to-End-Visibility: การมีทัศนวิสัยรับรู๎การไหลของข๎อมูลจากต๎นน้ าสูํปลายน้ า หลายบริษัท
ที่อยูํในหํวงโซํอุปทานตั้งแตํ ซัพพลายเออร๑ โรงงานผู๎ผลิต และ บริษัทขนสํงกระจายสินค๎า 

Collaborative information-sharing: การแบํงปันข๎อมูลในหํวงโซํอุปทานที่เป็น Real-Time 
เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

Early warning alerts and exception management: เมื่อมีการรับรู๎ข๎อมูลแบบ Real-Time 
หอคอยควบคุมสามารถแจ๎งเตือนสิ่งผิดปกติลํวงหน๎าให๎กับบริษัทตําง ๆที่อยูํในโซํอุปทานเพ่ือวางแผน
ปูองกันการเกิด Supply Chain Disruption (ภาวะโซํอุปทานหยุดชะงัก) กับธุรกิจได๎ 

Predictive and prescriptive decision-support: เนื่องจากหอควบคุมเป็นศูนย๑กลางในการ
รวบรวมข๎อมูลจากทุกภาคสํวนของโซํอุปทาน ระบบสามารถวิเคราะห๑ประมวลผลข๎อมูลเพ่ือการคาดคะเน
สถานการณ๑ลํวงหน๎าเพื่อชํวยในการตัดสินใจในการด าเนินงานได๎ 
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Autonomous decision-making and control: ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
ของระบบปัญญาประดิษฐ๑ (Artificial Intelligent) สามารถท าให๎หอควบคุมโซํอุปทานมีศักยภาพในการ
ตัดสินใจด๎วยระบบอัตโนมัติ ภายในเงื่อนที่ผู๎ใช๎งานได๎ก าหนดไว๎ 

Cognitive: เป็นการเรียนรู๎และแก๎ไข ตัดสินใจแก๎ปัญหาด๎วยตัวเองจากการใช๎ระบบ Machine 
Learning เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับนักวิเคราะห๑ที่ต๎องรับมือกับข๎อมูลมหาศาล (Big Data) 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หอควบคุมเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยของโซ่อุปทาน  
 เพ่ือให๎เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการมี SCV และการใช๎ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี
เพ่ือบริหารจัดการหํวงโซํอุปทานให๎เกิดประสิทธิภาพ ตํอจากนี้จะกลําวถึงกรณีศึกษาจากหลายกลุํม
อุตสาหกรรมเพ่ือให๎เข๎าใจถึงประโยชน๑และความเป็นได๎ในการน าแนวความคิดนี้ไปปฏิบัติและลดความ
ผิดพลาดจากการด าเนินงานได ๎

3M: ชํวงการแพรํระบาดของ COVID-19 เดือน มกราคม 2563 บริษัท 3M ได๎เริ่มตื่นตัวกับ
สถานการณ๑ที่ไมํนําไว๎วางใจนี้โดยด าเนินการเพ่ิมปริมาณสินค๎าคงคลังของหน๎ากากอนามัยที่คาดวําจะเป็นที่
ต๎องการอยํางมากในชํวงเวลานี้ ยิ่งไปกวํานั้นทางบริษัทได๎บูรณาการกระบวนการผลิตภายในองค๑กรของ
ตัวเองและขยายผลไปยังภายนอกองค๑กรที่อยูํในโซํอุปทานของสินค๎านี้เพ่ือให๎เกิดการเตรียมพร๎อมในการ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน การควบคุมการขนสํงหน๎าการอนามัยหลายล๎านชิ้นไปยังผู๎บริโภค ความส าเร็จ
ของ 3M จากสินค๎านี้ได๎ขยายผลไปยังสินค๎าที่เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ เชํนชุดอุปกรณ๑ปูองกันสํวนบุกคลที่ใช๎ในวงการ
แพทย๑ การที่ 3M ได๎ด าเนินการวําจ๎างผู๎ให๎บริการแพลตฟอร๑มเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน SCV ท าให๎บริษัท
ได๎ตอบสนองกับสถานการณ๑วิกฤตินี้ได๎อยํางราบรื่น 
 กลุ่มธุรกิจความงาม: ในชํวงวิกฤตการแพรํระบาด ชํองทางของอีคอมเมอซ ได๎เข๎ามามีบทบาท
ของการทดแทนชํองทางการจ าหนํายสินค๎าเป็นอยํางมากเนื่องจากการมาตรการ Shutdown ซึ่งกลุํม
อุตสาหกรรมนี้สามารถใช๎ประโยชน๑จากชํองทาง Online จากการลดต๎นทุนและเพ่ิมศักยภาพในทุกชํวง
ของโซํอุปทาน จากการจัดการอุปสงค๑ของลูกค๎าวําจะมีปริมาณการซื้อจ านวนเทําไหรํจากทุกชํองทางการ
จ าหนําย การรับรู๎ถึงปริมาณคลังสินค๎าเพ่ือการจัดสรรให๎เหมาะสมกับความต๎องการของลูกค๎าในแตํละ
ท าเลเพ่ือควบคุมต๎นทุนให๎ต่ าที่สุด การจัดการเรื่องการขนสํงสินค๎าเพ่ือให๎ได๎ต๎นทุนที่ต่ าและตอบสนอง
ผู๎บริโภคได๎อยํางรวดเร็ว การมีเครือขํายทางธุรกิจที่เชื่อมโยงข๎อมูลถึงกันระหวํางพาร๑ทเนอร๑ทางธุรกิจที่
เป็นฝั่งวัตถุดิบขาเข๎าขยายไปยังกระบวนการเติมเต็มค าสั่งซื้อสินค๎ากิจกรรมโลจิสติกส๑ สร๎างคุณคําให๎กับ
ผลิตภัณฑ๑และยังลดภาระต๎นทุนและเวลาการสร๎างชํองทางการท าธุรกรรมใหมํ ๆ ได๎อีกด๎วย 
 กลุ่มร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค: ในกลุํมอุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นกลุํมที่มีความผันผวน
ของ Demand คํอนข๎างสูงโดยเฉพาะอยํางยิ่งในปี 2563 ที่มีการแพรํระบาดของ COVID-19 ความ
ต๎องการของสินค๎าเพ่ิมขึ้นจาก 50% ถึง 150% ผู๎บริโภคมีความต๎องการกักตุนสินค๎าจากการตื่นตระหนก
กับความไมํแนํนอนของสภาะการฉุกเฉินที่เกิดขึ้นสํงผลให๎สินค๎าบางประเภทมีการขาดตลาดฉับพลันท าให๎
เกิดการสั่งสินค๎าปริมาณสูงเกินแผนที่ก าหนดไปยังผู๎ผลิต โซํอุปทานที่ด าเนินงานโดยปราศจาก SCV อาจ
ไมํสามารถรับมือกับสถานการณ๑ที่ปริมาณค าสั่งซื้อจ านวนมากที่เข๎ามาอยํางฉับพลันท าให๎เกิดปัญหาด๎าน
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ต๎นทุนในอนาคตได๎ การมี SCV โดยการใช๎เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเครือขํายธุรกิจจะชํวยบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นได๎โดย การแจ๎งเตือนข๎อมูลและอัพเดทสถานการณ๑ความต๎องการ ณ ปัจจุบันอยํางรวดเร็วเพ่ือสํง
สัญญาณให๎ผู๎ผลิตเตรียมพร๎อมรับมือกับค าสั่งซื้อฉุกเฉิน มากวํานั้นทางผู๎ผลิตยังสามารถเตรียมพร๎อมใน
การจัดสรรวัตถุดิบและสินค๎าให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑เชํน การโยกย๎ายปริมาณสินค๎าในแตํละท าเลให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ๑จากค าสั่งซื้อปริมาณมากของตัวแทน
จ าหนําย (Distributors, Wholesalers) ให๎เหมาะสมกับค าสั่งซื้อของร๎านค๎าปลีก (Grocery Retail) 
นอกจากนี้ทางผู๎ผลิตสินค๎าอุปโภคบริโภคยังสามารถวางแผนการพัฒนาสินค๎าใหมํให๎เหมาะสมกับ New 
Normal ที่อ านวยความสะดวกกับผู๎บริโภคโดยพัฒนาสินค๎าที่สามารถท ารับประทานเองได๎จากที่บ๎านโดย
หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข๎างนอก (Fredrik, 2019) 
 
สรุป 
 ในสภาวะที่สภาพแวดล๎อมเต็มไปด๎วยความไมํแนํนอนและควบคุมไมํได๎ เป็นอุปสรรคตํอการ
ด าเนินงานในหํวงโซํอุปทานที่ต๎องเตรียมพร๎อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การน าแนวคิด SCV มาชํวย
สนับสนุนการบริหารจัดการ และหนทางที่จะท าให๎แนวความคิดนี้ประสบผลส าเร็จต๎องอาศัย
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการข๎อมูล เชํน การมีหอควบคุม
โซํอุปทาน เป็นศูนย๑รวมข๎อมูล แลกเปลี่ยน และ ประมวลผลและติดตามแบบ Real-Time ของทั้ง
เครือขํายโซํอุปทานจะสามารถท าให๎ทุกภาคสํวนรับรู๎ถึงสถานะวัตถุดิบ ปริมาณคลังสินค๎า สถานะภาพการ
ขนสํง และ ความต๎องการของผู๎บริโภค จะเพ่ิมความคลํองตัวในการวางแผน การคาดการสถานการณ๑ใน
อนาคต และ สนับสนุนการตัดสินใจด๎านตําง ๆ 

จะเห็นได๎วําประโยชน๑ที่ส าคัญของ SCV ได๎แกํ การเพ่ิมศักยภาพให๎กับบริษัทและทั้งหํวงโซํ
อุปทานในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให๎การขับเคลื่อนของระบบโซํอุปทานด าเนินไปได๎อยําง
ราบรื่นในยุค New Normal การดังนั้นแล๎วผู๎ประกอบการทุกคนที่อยูํในกลุํมอุตสาหกรรมและการบริการ
ควรเตรียมความพร๎อมและศึกษา เพ่ือแขํงขันและเติบโตไปได๎อยํางยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาลักษณะการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ เพ่ือหาแนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมแหลํงทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากร คือ ผู๎น าชุมชนที่เกี่ยวข๎องการจัดกิจกรรมของแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 10 แหํง ที่มีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มีการเก็บ
ข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ๑เชิงลึกกับผู๎เกี่ยวข๎องด๎านจัดกิจกรรมวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว 72 คน 
ใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา  
 จากผลวิจัย พบวํา นักทํองเที่ยวมีความคิดเห็นตํอลักษณะการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจั ด
กิจกรรมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด๎าน พบวํา ลักษณะกิจกรรมต๎อนรับและนักทํองเที่ยวเข๎ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท๎จริงในชุมชน การ
แสดงพื้นบ๎านที่นําประทับใจแตํละแหลํงทํองเที่ยว และการบริการอาหารพ้ืนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ๑ของ
พ้ืนที่  ในระดับมากที่สุด ส าหรับแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา 1) การออกแบบกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน 2) การน าวิสัยทัศน๑และ
ทิศทางการบริหารแหลํงทํองเที่ยว 3) จัดกิจกรรมเส๎นทางวิถีชุมชนเน๎นการน าเสนอผลิตภัณฑ๑ชุมชน  
 
ค าส าคัญ :  ลักษณะการจัดกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม,  การพัฒนา     
แหลํงทํองเที่ยว 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the characteristics of community 
participation in cultural tourism activities and to find the guidelines of community 
participation in cultural tourism activities. A research population was composed of 
tourists and those concerned in cultural operations in 10 touring sites in Samut 
Songkhram province, which operated culturing activities continuously. In a total of 
representative touring sites in qualitative research with 72 samples. Research results 
were obtained by descriptive statistics, content analysis, and case studies. 
 The results showed that tourists’ opinions on the nature of the event as a whole at 
a high level. Considering the nature of activities that visitors to experience real life in the 
community. The highest level is for impressive folk show in each attraction, and food and 
service that are not generally exposed. For management activities of cultural tourism, the 
overall importance should perform many activity aspects that should be a priority, and 
should include the top five activities that are adopting the vision and direction of travel to 
store information or to view the event clearly, and to provide training in foreign languages. 
 
Keywords: Culture based activities, Models of culture based activities, Development of 
touring  
 
บทน า 
 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภายใต๎แผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ 2 ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ได๎แกํ ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การสร๎างความสมดุลให๎กับการทํองเที่ยวไทย ผําน
การตลาดเฉพาะกลุํม การสํงเสริมวิถีไทย และการสร๎างความเชื่อมั่นของนักทํองเที่ยว โดยมี ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข๎องได๎แกํ 1) อันดับขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยว ของประเทศไทยเป็น 1             
ใน 30 อันดับแรกของโลก หรือ 1 ใน 7 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2) รายได๎จากนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติ มีอัตราการขยายตัวไมํต่ ากวําร๎อยละ 10 ตํอปี 3) การเดินทางทํองเที่ยวภายในประเทศของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย มีอัตราการขยายตัวไมํต่ ากวําร๎อยละ 3 ตํอปี 4) สัดสํวนการเดินทางทํองเที่ยวของ
นักทํองเที่ยวตํางชาติในชํวงเดือนมิถุนายน-กันยายนไมํต่ ากวํา 1 ใน 3 ของการเดินทางตลอดทั้งปี 5) 
รายได๎จากการทํองเที่ยวในจังหวัดรอง จังหวัดที่มีจ านวนผู๎เยี่ยมเยือนต่ ากวํา 1 ล๎านคน มีอัตราการ
ขยายตัวไมํต่ ากวําร๎อยละ 12 ตํอปี 6) ดัชนีการรับรู๎และเข๎าใจในเอกลักษณ๑ความเป็นไทยของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติและนักทํองเที่ยวขาวไทย เพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่องในทุกๆปี 7) อันดับความสามารถทางการ
แขํงขันด๎านการทํองเที่ยว (TTCI) ของประเทศไทย ด๎านความเดํนชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการจาก
การสืบค๎นออนไลน๑ด๎านการทํองเที่ยว (Cultural & Entertainment Tourism Digital Demand) เป็น 1 
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ใน 10 อันดับแรกของโลก (จินดา ทับทิมดี, 2562) จากข๎อมูลข๎างต๎น จะเห็นได๎วํามีความเกี่ยวข๎องตํอแนว
ทางการบริหารจัดการการตลาดการทํองเที่ยวซึ่งถือวําเป็นแนวทางที่ส าคัญของการทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย ในการวางแผนแนวทางและกลยุทธ๑ในการท างาน ทั้งนี้ในชํวงที่ผํานมาได๎มีการทบทวนแผนวิสาหกิจ
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564 และได๎ด าเนินการทบทวนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลตํออุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไทย พร๎อมทั้งการวิเคราะห๑ปัจจัยเพ่ือทบทวนสมรรถนะหลักของ
องค๑กร รวมถึงการศึกษายุทธศาสตร๑และนโยบายภาครัฐ การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย การศึกษาวิเคราะห๑จุดอํอนและอุปสรรคซึ่งน าไปสูํภาพความต๎องการและความคาดหวังของผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย และวิเคราะห๑การแขํงขันทางการทํองเที่ยวในระดับโลกซึ่งมีความส าคัญอยํางยิ่ง (ชัญญา ตันสกุล, 
2562) ทั้งนี้ ด๎วยมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศไทยหรือ GDP ของทั้งปี 2560 สํวนหนึ่งมาจาก
กิจกรรมและการบริการด๎านการทํองเที่ยว คิดเป็นจ านวนเงินได๎กวํา 2,754 พันล๎านบาท เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
9.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา ซึ่งนับเป็นแหลํงรายได๎อันดับต๎น ๆ ของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2561)  
 ปัจจุบันการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยําง
ยิ่ง ซึ่งนักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศจ านวนมากให๎ความสนใจกับการทํองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู๎
โดยเฉพาะการได๎รู๎จักกับชุนชนในระดับที่ลึกกวําการทํองเที่ยวทั่วไปโดยให๎ความสนใจกับผลิตภัณฑ๑ทาง
วัฒนธรรมเพ่ือให๎ตนเองได๎รับประสบการณ๑ที่แปลกใหมํ และทดลองสิ่งที่ยังไมํเคยสัมผัส เชํน มี
กระบวนการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสํวนรํวมโดยชุมชน ซึ่งถือวําเป็นต๎นแบบ
ความรู๎สูํการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสํวนรํวมของคนในชุมชน เพ่ือตอบโจทย๑การ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยํางแท๎จริง นอกจากนี้ยังพบวํา รูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยัง
ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร๑และรํองรอยทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดีและพิพิธภัณฑ๑ งานสถาปัตยกรรม
เกําแกํดั้งเดิม ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตํางๆ 
ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร๑ ภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย อาหาร ประเพณี 
วัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน เทศกาลตํางๆ รวมถึงลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่น ามาใช๎เฉพาะ
ท๎องถิ่น  ทั้งนี้จากการศึกษา ยังพบวํา ลักษณะธุรกิจแนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธ๑
ของธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทศาสนสถานอยํางยั่งยืน พบวํากลยุทธ๑ในการจัดการธุรกิจ
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรมีกิจกรรมต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาได๎สัมผัสวิถีชีวิตแบบแท๎จริงใน
แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนักทํองเที่ยวต๎องรู๎สึกสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท๎จริงในแหลํงทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และต๎องมีปูายอธิบายข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยว และปูายบอกประวัติความเป็นมาของ
สถานที่มีการอนุรักษ๑แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมให๎อยูํในสภาพที่ดีและอยากมาที่นี้อีกแบบประทับใจ 
ถ๎านักทํองเที่ยวรู๎สึกดีกับสถานที่ก็จะท าให๎นักทํองเที่ยวมีความสุขต๎องการชื้อของฝากของที่ระลึกกลับไป
และต๎องการกลับมาทํองเที่ยวอีก (กัญญามน อินหวํางและคณะ, 2554) 
 จากการศึกษาข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวในรูปแบบใหมํคือการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ เป็นแนวคิด
การทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว คุณภาพที่มีความตั้งใจที่จะเลือกมาทํองเที่ยว ณ สถานทํองเที่ยวที่
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จุดหมายปลายทางจริง โดยที่ผู๎ที่มีสํวน เกี่ยวข๎องทุกฝุายทั้งด๎านภาครัฐ ผู๎ประกอบการและชุมชน รํวมกัน
พัฒนาการเพิ่มมูลคําการทํองเที่ยว ให๎แกํนักทํองเที่ยว โดยรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงแนวคิดในระยะแรกที่
ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยว คือ การทํองเที่ยวที่มีพ้ืนฐานกับธรรมชาติ (Nature based tourism) 
(Chanya Tansakul and Kanyamon Kanchanathaveekul, 2019) ซึ่งเป็นรูปแบบการทํองเที่ยวที่
พัฒนาตํอยอดจากการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุํงเน๎นการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น เปิดโอกาสให๎
นักทํองเที่ยวมีสํวน รํวมกับกิจกรรมการทํองเที่ยวจากชุมชน และสํงเสริมการผลิตสินค๎าท๎องถิ่นปูอนสูํ
ตลาด การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑มีจุดประสงค๑เพ่ือการทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนา 
ชุมชนที่เกี่ยวข๎องให๎เกิดความยั่งยืนในการด าเนินชีวิตของชุมชนโดยการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวอยําง
กลมกลืน และสัมพันธ๑กับประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนในเชิงการเรียนรู๎ การทดลอง 
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง ประสบการณ๑จากสิ่งที่มีอยูํและเป็นจริงในชุมชนนั้นๆ ซึ่งสอดคล๎องกับนิยามของ 
UNESCO (2006) การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑เป็นการทํองเที่ยวที่เน๎นการเรียนรู๎ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม 
เอกลักษณ๑ท๎องถิ่นหรือสถานที่โดยผําน ประสบการณ๑ตรงในการมีสํวนรํวมกับเจ๎าของวัฒนธรรมนั้นๆเพ่ือ  
(Chanya Tansakul and Kanyamon Kanchanathaveekul, 2019) 
 อยํางไรก็ตาม การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวถือได๎วํามีความจ าเป็นอยํางยิ่ง จึงมีการพัฒนามาตรฐาน
ของแหลํงทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของแตํละพ้ืนที่มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมของแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ตํางๆที่มีลักษณะแตกตํางกัน มีความโดดเดํนทางวัฒนธรรม ความเป็น
เอกลักษณ๑ด๎านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตจากชุมชนอ่ืน และคุณคําที่ควรอนุรักษ๑และสืบสานแตกตําง
กัน ซึ่งจะเห็นได๎วํานักทํองเที่ยวทั้งในประเทศและตํางประเทศจ านวนมากให๎ความสนใจกับการทํองเที่ยว
เพ่ือการเรียนรู๎ โดยให๎ความสนใจกับบริบทของวัฒนธรรมในพ้ืนที่นั้นๆทั้งด๎านประเพณีที่สืบทอด ภูมิ
ปัญญาผลิตภัณฑ๑ทางวัฒนธรรมเพ่ือให๎ตนเองได๎รับประสบการณ๑ที่มากกวําการทํองเที่ยวเพ่ือชมสถานที่ 
ดังนั้น จึงมีการพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน โดยชุมชน
จะมํุงเน๎นน าเสนอรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชํน การชมการละเลํน การร๎องเพลง การฟัง
ดนตรีพื้นเมือง การชมภาพเขียน จิตรกรรม การน าชมพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่น น าชมโบราณสถาน หรือการเปิด
โอกาสให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามีสํวนรํวมในประเพณี พิธีกรรมพ้ืนบ๎าน ซึ่งในแตํละภาคของประเทศนั้นมี
เอกลักษณ๑ ที่น าเสนอออกมาได๎แตกตํางกันตามความแตกตํางของวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน คติความเชื่อ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เชํน ประเพณีแตํงงาน ประเพณีบุญทางศาสนา (กัญญามน อินหวํางและคณะ, 2554)   

จากการศึกษา ยังพบวํา การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการ ตั้งแตํขั้นตอนเริ่มต๎น 
ได๎แกํ การวางแผนการด าเนินงาน การตัดสินใจให๎เป็นไปตามความต๎องการ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล การแบํงปันผลประโยชน๑ โดยประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจะกลับคืนสูํชุมชนโดยตรง ซึ่งเป็นความ
ต๎องการให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ทั้งการวางเปูาหมาย การตัดสินใจ การด าเนิน
กิจกรรม การรับผลประโยชน๑อยํางเทําเทียมกันและการประเมินผล โดยประชาชนจะต๎องมีอิสระ เต็มใจใน
การมีสํวนรํวม ซึ่งเป็นการกระตุ๎นให๎ประชาชนเป็นผู๎พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง โดยรับรู๎ทุกขั้นตอนและรู๎สึก
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เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ ซึ่งจะน าไปสูํความส าเร็จในการพัฒนา อีกทั้งเป็นการฝึกฝนและพัฒนาคน 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นที่ส าคัญของสังคมให๎สามารถยืนหยัดได๎ด๎วยตนเองในที่สุด (Choibamroong, T., 2009)  
 จากการศึกษาเบื้องต๎นพบวํา จังหวัดสมุทรสงครามมีความส าคัญทั้งในด๎านประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทํองเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเดํนคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมของจังหวัด
สมุทรสงครามมีทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว อีกทั้งยังอยูํไมํไกล
จากกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมสะดวกจึงเป็นจังหวัดทํองเที่ยวที่ส าคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค 
และมีนักทํองเที่ยวนิยมไปมาก ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่อยูํไมํไกลจากกรุงเทพมหานคร มี
สถานที่ทํองเที่ยวที่ได๎สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม เชํน ตลาดน้ าทําคาที่ยังคงสภาพตลาดนัด
แบบชาวบ๎านชาวสวนของชุมชนริมคลอง อุทยานรัชกาลที่ 2 พิพิธภัณฑ๑ของสถานที่ตํางๆทั้งโบราณสถาน 
อนุสรณ๑สถาน ประเพณี วิถีชีวิตสายน้ าและการชิมอาหารท๎องถิ่น เป็นต๎น(กัญญามน อินหวํางและคณะ, 
2554) รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
 ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยมีความสนใจศึกษาแนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัด
กิจกรรมแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการวิจัยนี้จะสามารถเป็นการแนว
ทางการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
รวมทั้งสามารถสร๎างรูปแบบที่เหมาะสมจากกิจกรรมที่มีคุณคําเพ่ือการสืบทอดวัฒนธรรมสูํรุํนตํอไป 
รวมทั้งจะเป็นการสร๎างมาตรฐานการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สามารถเป็นองค๑ความรู๎ และตํอยอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน๑เชิงพาณิชย๑และสาธารณะ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ด๎านแหลํงทํองเที่ยว ทั้งนี้จะได๎แนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมแหลํงทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ที่เหมาะสมของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยวอันจะน าไป
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีให๎กับประเทศตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรม
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือการการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 แนวคิดการจัดการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น มีการเน๎นการสร๎างเครือขํายการทํองเที่ยวอยําง
สร๎างสรรค๑ พร๎อมกับประเมินผลลัพธ๑หรือประโยชน๑ที่ผู๎มีสํวนรํวมในทุกภาคสํวนจะได๎รับ ทั้งที่สามารถจับ
ต๎องได๎ เชํน รายได๎ และที่จับต๎องไมํได๎ เชํน ความสามัคคี ความหวงแหนในท๎องถิ่น ตลอดจนศึกษาผลดี
ผลเสียในการพัฒนาการทํองเที่ยว ดังนั้น การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางการจัดการ               



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   66 

ในรูปแบบการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน และใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
และวัฒนธรรมในแหลํงทํองเที่ยว สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาไปสูํการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนซึ่งจะสํงดีตํอชุมชนและวัฒนธรรมได๎อยํางยั่งยืน (กัญญามน อินหวํางและคณะ , 2554) นอกจากนี้ 
สิ่งที่ส าคัญที่จะกํอให๎เกิดการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพได๎จ าเป็นต๎องอาศัยหลักการบริหารจัดการ
แหลํงทํองเที่ยวทางที่สามารถควบคุม ดูแล ด าเนินงานแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให๎สํงผลดีที่เป็น
ประโยชน๑แกํชุมชนสูงสุด และลดผลเสียที่จะตามมาจากการพัฒนาการทํองเที่ยวในแหลํงของพ้ืนที่ชุมชน
นั้นๆ ด๎วย จากการศึกษาพบวํา มีหลายประการ เชํน การจัดการด๎านการอนุรักษ๑แหลํงทํองเที่ยว ทั้งแหลํง
ประวัติศาสตร๑ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมวิถีชีวิตท๎องถิ่น รวมถึงการพัฒนาการแหลํงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร๑ของชุมชนนั้นๆให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว การจัดการด๎านการให๎ความรู๎และการสร๎างจิตส านึก
และการเรียนรู๎ในเรื่องคุณคําของแหลํงวัฒนธรรมแกํนักทํองเที่ยว เจ๎าหน๎าที่ดูแลพ้ืนที่ ผู๎ประกอบการ และ
ชุมชนท๎องถิ่นที่อยูํโดยรอบแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งการมีสํวนรํวมของชุมชนในกิจกรรมการทํองเที่ยว โดย
การเปิดโอกาสให๎ประชาชนหรือชุมชน ได๎มีสํวนรํวมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ การด าเนินการและ
รํวมรับผิดชอบในการเรื่องตํางๆ ที่จะมีผลกระทบตํอประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการกระจายรายได๎
หรือผลประโยชน๑สูํท๎องถิ่น จะสามารถท าให๎แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยั่งยืนได๎ 
 การจัดการแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น หากบริหารจัดการไมํดี และไมํค านึงถึงผลกระทบที่
ตามมาอยํางรอบคอบอาจสํงผลเสียตํอการแหลํงทํองเที่ยวและชุมชนนั้นได๎ระยะยาว ดังนั้นในการจัดการ
แหลํงทํองเที่ยวทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นควรมีการพิจารณาองค๑ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม  2 ประการ (ศันสนีย๑ วุฒยาภาธีรกุล, 2009, 85-88) 1) ศักยภาพใน
การดึงดูดใจด๎านการทํองเที่ยว การที่แหลํงทํองเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณคําทางศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งสามารถสร๎างความประทับใจและความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว เชํน มีความโดดเดํนและมี
เอกลักษณ๑ของวิถีชีวิต และภูมิปัญญา มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และจากการที่วัฒนธรรมเป็น
มรดกทางสังคมของมนุษย๑ที่สั่งสมมาแตํอดีตและมีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะในแตํละท๎องถิ่น ดังนั้น 
ความสามารถในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ความตํอเนื่องของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความผูกพัน
ตํอท๎องถิ่น และความเข๎มแข็งในการรักษาวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญในการรักษาวัฒนธรรมให๎คงอยูํ             
ซึ่งเป็นจุดเสริมศักยภาพในการดึงดูดใจด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญ อีกทั้งศักยภาพในทาง
กายภาพและการจัดกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว ได๎แกํ การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ความปลอดภัย และ
ความหลากหลายของกิจกรรมการทํองเที่ ยว ก็เป็นอีกสํวนหนึ่งที่มีความส าคัญในการดึงดูดใจให๎
นักทํองเที่ยวเข๎าไปเยือนแหลํงทํองเที่ยวด๎วย ส าหรับองค๑ประกอบด๎านศักยภาพในการดึงดูดใจด๎านการ
ทํองเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ๑ในการจัดการ ดูแล พัฒนา และควบคุม 2 ด๎าน 
ได๎แกํ คุณคําทางศิลปวัฒนธรรม และศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว 2) ศักยภาพใน
การรองรับด๎านการทํองเที่ยวศักยภาพในการรองรับด๎านทํองเที่ยว เป็น องค๑ประกอบตํางๆ ที่มีสํวนชํวยเสริม
แหลํงวัฒนธรรมนั้นๆ ให๎มีความส าคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการทํอง เที่ยว ตัวอยํางเชํน แหลํง
วัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจด๎านการทํองเที่ยวสูง แตํมีข๎อจ ากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
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พ้ืนฐานท าให๎นักทํองเที่ยวไมํนิยมเข๎าไปทํองเที่ยว ท าให๎ศักยภาพในการจัดการด๎านการทํองเที่ยวลดลงไป
ด๎วยส าหรับศักยภาพในการรองรับด๎านการทํองเที่ยว มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 2 ด๎าน ได๎แกํ ศักยภาพใน
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ที่จะต๎องพิจารณาตามความเหมาะสมของแตํละชุมชน เพ่ือไมํให๎
เบียดเบียนชีวิตความเป็นอยูํดั้งเดิมของคนในชุมชนนั้นๆ และศักยภาพในการพัฒนาการทํองเที่ยวจากปัจจัย
ภายนอก ควรค านึงถึงศักยภาพภายใน โดยไมํท าการพัฒนาการทํองเที่ยวจากปัจจัยนอกที่มากเกินความเป็น
จริง กลําวคือ การประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวควรนึกถึงสภาพความเป็นจริง สภาพแวดล๎อม และศักยภาพที่
สามารถรองรับได๎จริง โดยไมํสร๎างความคาดหวังในกับนักทํองเที่ยวมากเกินไป และไมํดึงดูดให๎นักทํองเที่ยว
มามากเกินไป ไมํอยํางนั้นแล๎ว จะสํงผลเสียตํอแหลํงทํองเที่ยวและชุมชนนั้นตามมา 
 หลักการจัดการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น เน๎นการสร๎างเครือขํายการทํองเที่ยว และสร๎างประโยชน๑ให๎
ผู๎มีสํวนรํวมในทุกภาคสํวน ทั้งที่สามารถจับต๎องได๎ เชํน รายได๎ และที่จับต๎องไมํได๎ เชํน ความสามัคคี ความหวง
แหนในท๎องถิ่น นอกจากนั้นการจัดการควรมีค านึงถึงผลกระทบด๎านลบที่จะสํงผลเสียตํอแหลํงทํองเที่ยวและ
ชุมชนนั้นๆ ด๎วย ดังนั้น การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น เป็นแนวทางการจัดการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน และ
ใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมในแหลํงทํองเที่ยว โดยมีการค านึงถึง
ศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก ที่จะสามารถดึงดูดและรองรับนักทํองเที่ยวได๎หรือไมํ และไมํเพียงแตํค านึงสิ่งที่
นักทํองเที่ยวต๎องการเทํานั้น เพราะหากนักทํองเที่ยวมีความต๎องการมากกวําศักยภาพที่มีอยูํ จะเป็นการ
เบียดเบียนชีวิตความเป็นอยูํของคนในชุมชน ซึ่งหากมีการจัดการที่ดี สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ
พัฒนาไปสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ที่การทํองเที่ยวจะสํงดีตํอชุมชนและวัฒนธรรมได๎อยํางยาวนานและสืบไป 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม หมายถึง การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการ ตั้งแตํ
ขั้นตอนเริ่มต๎น ได๎แกํ การวางแผนการด าเนินงาน การตัดสินใจให๎เป็นไปตามความต๎องการ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล การแบํงปันผลประโยชน๑ โดยประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจะกลับคืนสูํชุมชนโดยตรง ซึ่งเป็น
ความต๎องการให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ทั้งการวางเปูาหมาย การตัดสินใจ การด าเนิน
กิจกรรม การรับผลประโยชน๑อยํางเทําเทียมกันและการประเมินผล โดยประชาชนจะต๎องมีอิสระ เต็มใจใน
การมีสํวนรํวม ซึ่งเป็นการกระตุ๎นให๎ประชาชนเป็นผู๎พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง โดยรับรู๎ทุกขั้นตอนและรู๎สึก
เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ ซึ่งจะน าไปสูํความส าเร็จในการพัฒนา อีกทั้งเป็นการฝึกฝนและพัฒนาคน 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นที่ส าคัญของสังคมให๎สามารถยืนหยัดได๎ด๎วยตนเองในที่สุด (Choibamroong, T., 2009) 
ดังเชํนการมีสํวนรํวมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการด าเนินการในลักษณะเป็นการ
ด าเนินการรํวมกัน มีกิจกรรมการทํองเที่ยวตามชุมชนหรือหมูํบ๎านเกษตรกร  อยํางไรก็ตาม นโยบายที่
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวที่เป็นสํวนหนึ่งของแนวทางชี้น าทิศทางและการวางแผนกลยุทธ๑การด าเนินงาน
ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย  ทั้งในด๎านนโยบายรัฐบาลในสํวนของการสํงเสริมการทํองเที่ยว
คุณภาพ และน าเสนอความเป็นไทยให๎เป็นจุดขายทางการทํองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได๎ทางการทํองเที่ยวให๎
ประเทศ โดยค านึงถึงความสมดุลระหวํางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะน าไปสูํการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งด๎วยการกระจายรายได๎สูํชุมชนและท๎องถิ่น โดยให๎ความส าคัญกับ
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สินค๎าทํองเที่ยวที่มีลักษณะโดดเดํนรํวมกัน เชํน กลุํมสินค๎าทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุํมสินค๎าทํองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม และกลุํมสินค๎าทํองเที่ยวเชิงภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงการเสนอขายเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ๑
ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ: โมเดลประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศ
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค๑ ใช๎พลังประชารัฐรํวมกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจและ
บุคลากรระดับโลกในการสร๎างความเข๎มแข็งจากภายใน (Strength from Within) เชื่อมโยงไปสูํเศรษฐกิจ
ไทยในระดับโลก (Connect to the World) 3) การปฏิรูปการมีสํวนรํวมด๎านการทํองเที่ยวทั้งระบบเพ่ือ
ความยั่งยืน (Inclusive Tourism) 4) แผนการปฏิรูป คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎าน
เศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศระบุไว๎วําการมีสํวนรํวมด๎านการทํองเที่ยว หรือ Inclusive 
Tourism หมายถึง การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ “รํวมคิด รํวมท า รํวมแบํงปัน” ทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
โดยตรงและทางอ๎อมกับการทํองเที่ยว (ชัญญา ตันสกุล, 2562) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎น คณะผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลด๎านแหลํงทํองเที่ยว 
และมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว มาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และประยุกต๑เพ่ือให๎เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ 
และพบวํา แนวทางการศึกษานี้จะสามารถมาสร๎างกรอบแนวคิดการวิจัยตํอไปนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง 
- ประเภทของแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว 
  - การวางแผนการจัดกิจกรรม 
 -  การจัดการพ้ืนทีเ่พ่ือจัดกิจกรรม 

  - การจัดการด้านการเข้าถึงแหล่งกิจกรรม 
  - การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
  - ลักษณะกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่ง

ท่องเที่ยว 
   

ลักษณะการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  
  - ความเป็นเอกลักษณ๑ด๎านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา  

และองค๑ความรู๎ 
  - ความผูกพันของท๎องถิ่นตํอแหลํงทํองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม 
  - ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญา 
  - ความตํอเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช๎เป็นแบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ๑เจาะลึกผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

กับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพ้ืนที่  
ประชากร คือ กลุํมนักทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดกิจกรรมของแหลํง

ทํองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  คือ 1) ผู๎น าชุมชน 2) พระ 3) ผู๎ค๎าขายภายในแหลํงทํองเที่ยว 4) 
องค๑การบริหารสํวนต าบล 5) ฝุายจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ 6) กลุํมนักทํองเที่ยว   
 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ กลุํมนักทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู๎ เกี่ยวข๎องกับแหลํงทํองเที่ยว                   
เชิงวัฒนธรรม  โดยเลือกแหลํงวัฒนธรรม ร๎อยละ 50 ของแหลํงทํองเที่ยวทั้ งหมดของจังหวั ด
สมุทรสงคราม 18 แหลํงทํองเที่ยว ท าการสุํมตัวอยํางอยํางงําย จับฉลากเลือกแหลํงทํองเที่ยว 9 แหลํง 
และท าการเลือกกลุํมตัวอยําง 2 สํวน ได๎แกํ  
 สํวนที่ 1 กลุํมตัวอยํางนักทํองเที่ยว โดยใช๎วิธีเลือกสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจงกับนักทํองเที่ยว
ที่เดินทางมาทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานที่ 9 แหํง เลือกแหํงละ 5 คน รวม 45 คน  
 สํวนที่ 2 กลุํมตัวอยํางผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว ใช๎วิธีเลือกกลุํม
ตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจงกับผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ องค๑การบริหารสํวนต าบล ผู๎น าชุมชน พระ ผู๎น ากลุํมอาชีพด๎าน
หัตถกรรม ผู๎ค๎าขายของแหลํงทํองเที่ยว หัวหน๎าชมรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมทางวฒันธรรม จากสถานที่ที่
เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 แหํง โดยเลือกผู๎เกี่ยวข๎อง 3 กลุํมๆละ 1 คน รวม 27 คน เพ่ือท าการศึกษา  
 
ตารางท่ี 1 กลุํมตัวอยํางและแหลํงทํองเที่ยว 

สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม กลุ่มนักท่องเที่ยว
(คน) 

ผู้เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 

(คน) 
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  5 3 
ชุมชนบ๎านปากมาบ  5 3 
วัดอัมพวันเจติยาราม 5 3 
อุทยานพระบรมราชานุสรณ๑พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล๎านภาลัย 

5 3 

มูลนิธิอัมพวา – ชัยพัฒนานุรักษ๑ 5 3 
วัดลาดเปูง  5 3 
ตลาดนัดวัฒนธรรมวัดภุมรินทร๑กุฎีทอง 5 3 
ชุมชนอัมพวา 5 3 
วัดศรัทธาธรรม 5 3 
 45 27 
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วิธีการเก็บข้อมูล ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
  ทางคณะผู๎วิจัยได๎ก าหนดขั้นตอนในการเก็บข๎อมูลโดย 
 1) ใช๎วิธีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลํงพ้ืนที่กับ
กลุํมนักทํองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 9 แหลํงๆละ 5 คน รวม 45 คน เพื่อน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑  
 2) ท าการสัมภาษณ๑ด๎านศักยภาพการจัดการด๎านสถานที่และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
แหลํงทํองเที่ยวเพ่ือน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑เพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  
จ านวน 27 คน   
           4) น าเสนอแนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จงัหวัดสมุทรสงคราม  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ คําร๎อยละ และวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห๑เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ท าการบรรยาย กรณีศึกษา การใช๎ตารางและรูปภาพที่ได๎ข๎อมูลเชิงประจักษ๑ใช๎การ
สัมภาษณ๑เจาะลึก  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลวิจัย พบวํา นักทํองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง จ านวน 25 คน นักทํองเที่ยวสํวน
ใหญํมีอายุระหวําง 31-40 ปี จ านวน 30 คน และอายุ 20-30 ปี จ านวน 28 คน มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัท จ านวน 26 คน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 30,001-40,000 บาท จ านวน 27 คน  
จากการสัมภาษณ๑เจาะลึก พบวํา นักทํองเที่ยวจ านวน 45 คน ได๎แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สัมพันธ๑กัน
ในด๎านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเด็นตํอไปนี้ 1)  ด๎านลักษณะกิจกรรม
ต๎อนรับนักทํองเที่ยวเข๎ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท๎จริงในชุมชน 2) มีศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านที่นําประทับใจแตํ
ละแหลํงทํองเที่ยว และการบริการอาหารพ้ืนเมืองที่ไมํมีให๎สัมผัสโดยทั่วไป 3) มีปูายอธิบายข๎อมูลของสถานที่
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือให๎ทราบประวัติของสถานที่ 4) การเข๎าไปยังแหลํงทํองเที่ยวและสถานที่จัด
กิจกรรมมีความสะดวกเข๎าถึงได๎งําย และ5) มีปูายสัญลักษณ๑บอกทางไปยังแหลํงทํองเที่ยวและสถานที่จัด
กิจกรรมตํางๆชัดเจน  
 ส าหรับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง จ านวน 27 คน ได๎แสดงความคิดเห็นที่ใกล๎เคียงกันในด๎านการมีสํวน
รํวมของชุมชนด๎านการจัดกิจกรรมแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ได๎แกํ  
 การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว พบวํา มีองค๑ประกอบ 7 ด๎าน ได๎แกํ การ
วางแผนของผู๎รับผิดชอบแหลํงทํองเที่ยว การจัดการพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว การจัดการด๎านความสามารถใน
การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ การจัดการให๎เกิดคุณภาพการการจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว การ
จัดการด๎านการอนุรักษ๑วัฒนธรรม โดยพบวํา การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว โดย
ภาพรวมให๎ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมาก ด๎านการวางแผนของผู๎รับผิดชอบแหลํงทํองเที่ยว 
ให๎ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากกวําสํวนอ่ืนๆ คือ การมีสํวนรํวมในการพัฒนาแหลํง
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ทํองเที่ยวให๎เหมาะสม การจัดการพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว ให๎ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมาก
ที่สุด คือมีการให๎ชุมชน สมาคม และชมรม มีการน าวิสัยทัศน๑และทิศทางการบริหารแหลํงทํองเที่ยวไปใช๎ 
ส าหรับการจัดการด๎านความสามารถในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ให๎ความส าคัญและควรด าเนินการ
กิจกรรมมาก คือ ให๎ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากที่สุดคือ  มีการจัดให๎มีการอบรมด๎าน
ภาษาตํางประเทศและผู๎เกี่ยวข๎อง การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว ให๎ความส าคัญ
และควรด าเนินการกิจกรรมมากที่สุดคือมีการสํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดรายได๎กับชุมชนในท๎องถิ่น มีการ
จัดเก็บข๎อมูลหรือแสดงเพ่ือสามารถชมกิจกรรมอยํางชัดเจน การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ ให๎
ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากที่สุดคือ มีการจัดสถานที่จ าหนํายของที่ระลึกให๎แกํ
นักทํองเที่ยว จัดให๎มีห๎องน้ า / สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะส าหรับนักทํองเที่ยว การจัดการด๎านการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรม ให๎ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากที่สุดคือ จัดให๎มีการให๎ความรู๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ที่เก่ียวข๎องในด๎านการอนุรักษ๑วัฒนธรรม ส าหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลํง
ทํองเที่ยว  
 
แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการสัมภาษณ๑ถึงลักษณะการมีสํวนรํวมในการการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลํ ง
ทํองเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม 27 คน โดยสัมภาษณ๑ถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรม พบวํา 
จังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยวตามองค๑ประกอบ พบวํา มีการ
จัดสรรพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแหลํงทํองเที่ยวระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน มีการให๎ชุมชน สมาคม 
และชมรม มีสํวนรํวมในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎เหมาะสม มีการจัดสรรพื้นที่ความรับผิดชอบของแหลํง
ทํองเที่ยวระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนมีการด าเนินการแล๎วในชํวงที่ผํานมา 5 ปี เชํน การจัดตั้ง
คณะท างานผู๎รับผิดชอบกิจกรรม จัดให๎มีกิจกรรมรณรงค๑ด๎านการอนุรักษ๑วัฒนธรรมภายในแหลํงทํองเที่ยว 
และ สนใหญํอยูํระหวํางการพัฒนาภายใน 3 ปี เชํน  การวางแผนของผู๎รับผิดชอบแหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ มี
การน าวิสัยทัศน๑และทิศทางการบริหารแหลํงทํองเที่ยวไปใช๎ มีการติดตามและประเมินผลตามแผนที่วางไว๎
อยํางตํอเนื่อง  การจัดการพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ มีการจัดภูมิทัศน๑ของแหลํงทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีอยูํ มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลํงทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง มีการสํงเสริม สนับสนุนที่
กํอให๎เกิดรายได๎กับชุมชนในท๎องถิ่น จัดให๎มีห๎องน้ าสะอาด / สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะส าหรับ
นักทํองเที่ยว จัดให๎มีการบริการด๎านอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะในแหลํงทํองเที่ยว 
ส าหรับการจัดการด๎านความสามารถในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวอยูํระหวํางการพัฒนาทั้งหมด ส าหรับ การ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ ได๎แกํ จัดให๎มีระบบเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัย มีการ
จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ๑อ านวยความสะดวกส าหรับผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ซึ่งถือวําส าคัญมาก 
           จากการสัมภาษณ๑เจาะลึก กับนักทํองเที่ยวและผู๎เกี่ยวข๎อง รวม 72 คน ได๎แสดงข๎อเสนะที่
นําสนใจ            โดยพบวํา แนวทางการจัดกิจกรรมแตํละแหลํงพ้ืนที่ ในด๎านศักยภาพดึงดูดใจและการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามตามลักษณะพ้ืนที่ในการจัด
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กิจกรรม ที่ผํานมามีสถานที่จัดกิจกรรมในวัดสํวนใหญํ เน๎นด๎านการให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาสัมผัสวิถีชีวิต
แบบแท๎จริงในชุมชน ดังนั้นควรมีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลํงทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง  มีการ
อนุรักษ๑แหลํง ทํองเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมให๎อยูํในสภาพที่ดี และควรมีการจัดกิจกรรมที่เน๎นจัด
กิจกรรมที่สร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางนักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และชุมชนในท๎องถิ่น  
 จากการสัมภาษณ๑ข๎อมูลผู๎เกี่ยวข๎อง มีข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรมการมีสํวนรํวม ดังนี้ 1) 
ควรมีการน าเอกลักษณ๑เฉพาะในแตํละท๎องถิ่นซึ่งเป็นจุดดึงดูดส าคัญด๎านการทํองเที่ยวมาประชาสัมพันธ๑ 
2) การสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจตํอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 3) ควรมีการพัฒนาด๎านการสืบค๎น สืบสาน อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี 4) 
ควรให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในประเพณี 5) ควรพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและให๎มีผู๎ตรวจสอบมาตรฐาน
แหลํงทํองเที่ยวเพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 6) การสร๎างจิตส านึกและความ
รับผิดชอบตํอการรักษาวัฒนธรรมและคุณคําของสภาพแวดล๎อมและให๎ชุมชนท๎องถิ่น 7) การเน๎นจุดดึงดูด
ความสนใจสามารถสร๎างความประทับใจและความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว 8) การเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการทํองเที่ยว 9) ความตํอเนื่องของการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งชุมชนมีรายได๎จากการทํองเที่ยวได๎อยํางดี 10) ความเป็นเอกลักษณ๑ด๎านวิถี
ชีวิตภูมิปัญญา และองค๑ความรู๎  
 
แนวทางการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม  

กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยวตํางๆของจังหวัดสมุทรสงครามมี 3 สํวน
ได๎แกํ วัด อุทยาน ชุมชน โดยเน๎นความเป็นเอกลักษณ๑ด๎านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค๑ความรู๎และองค๑
ความรู๎ ความผูกพันของท๎องถิ่นตํอแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความ
เข๎มแข็งในการรักษาเอกลักษณ๑ ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งให๎
ความส าคัญตํอประเพณีดั้งเดิมและพิธีกรรมตํางๆของจังหวัดมาเป็นแนวทางการสร๎างกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ความตํอเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส าหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม พบวํา 
ความเหมาะสมด๎านการจัดการด๎านความสามารถในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวในสํวนของการจัดเก็บข๎อมูล
หรือแสดงเพ่ือสามารถชมกิจกรรมอยํางชัดเจน การจัดการให๎เกิดคุณภาพการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
ของแหลํงทํองเที่ยวในสํวนของมีการจัดให๎มีการอบรมด๎านภาษาตํางประเทศและผู๎เกี่ยวข๎องมีคําเฉลี่ยมาก
ที่สุด การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยวในสํวนของมีการสํงเสริม สนับสนุนให๎เกิด
รายได๎กับชุมชนในท๎องถิ่น ดังภาพตํอไปนี้  
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แนวทางการมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการด าเนินกิจกรรมสํวนใหญํมีลักษณะของการเน๎นด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมทุก
แหลํงทํองเที่ยว มุํงเน๎นการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อ และมีกิจกรรมรํวมกับคนในชุมชน มีการ
สร๎างรายได๎ด๎วยการขายของที่ระลึกของชุมชนในพ้ืนที่ วัฒนธรรมของผู๎อาศัยในชุมชนนั้นๆ แตํยังสามารถ
เพ่ิมงานเพ่ิมรายได๎ให๎กับชุมชนได๎ ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กัญญามน อินหวําง และคณะ 
(2554) จากผลวิจัยแนวทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบวํา การด าเนินกิจกรรมเน๎นด๎าน
สังคมและสิ่งแวดล๎อมทุกแหลํงทํองเที่ยว มุํงเน๎นการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อ และมีกิจกรรม
รํวมกับคนในชุมชน มีการสร๎างรายได๎จากการขายของที่ระลึกของชุมชน และพบวําแหลํงทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นการทํองเที่ยวครบวงจรระหวํางการทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑ ทํองเที่ยวแหลํงเรียนรู๎ทาง
วัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยวเชิงนันทนาการ นอกจากนี้พบวํา แนวทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว เชํน  
การพัฒนาด๎านการสืบค๎น สืบสาน อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีควรให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในประเพณี 
การสนับสนุนทางด๎านนโยบาย ด๎านงบประมาณและด๎านบุคลากรจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาควรให๎พนักงานมีความรู๎ ความเข๎าใจตํอวิถีชีวิต และพบวําการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวจะท า
ให๎นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวได๎  และมีความหลากหลายของกิจกรรมด๎านการใช๎

การมีส่วนร่วมในจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเท่ียว 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
ของแหล่งท่องเท่ียว 

• การจัดการด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
• การจัดการให้เกิดคุณภาพการการจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว 

การวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่ง

ท่องเท่ียว 

การจัดการพ้ืนที่
แหล่งท่องเท่ียว 

การจัดการสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกต่างๆ 

การจัดการด้าน
ความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว 
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ประโยชน๑พ้ืนที่ ทั้งนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของนงลักษณ๑ จันทาภากุล และนรินทร๑ สังข๑รักษา ( 2556)  
ได๎วิจัยการศึกษาศักยภาพในการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ๎านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี ในด๎าน
ศักยภาพการทํองเที่ยวโดยรวมทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎านพื้นที่ ด๎านการจัดการ ด๎านกิจกรรมและด๎านองค๑การอยูํ
ในระดับมาก แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญได๎แกํ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง การให๎ความรู๎การจัดอบรมในการจัดการทํองเที่ยวให๎ประสบ
ความส าเร็จ และการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. จากการศึกษานี้ คณะผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลที่เป็นจริงของแนวทางการมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถน าไปเป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได๎อยํางด ี
 2. จากการศึกษา พบวํา การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนสามารถสร๎างแหลํงทํองเที่ยว สร๎างรายได๎
เพ่ิมให๎กับชุมชน ทั้งยังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ๑ ของวิถีชีวิตของชุมชนได๎อยํางดี  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการมีสํวนรํวม และกิจกรรมของแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตํไมํได๎มี
การศึกษาถึงการออกแบบแหลํงทํองเที่ยว ดังนั้นหากมีการศึกษาตํอไปควรมีการศึกษาถึงการออกแบบการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืนงนี้ควรศึกษาทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
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การพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพส าหรับนักเรียน  
ในศูนย์การเรียนรู้ซูแมคี 

The Development of Artistic Gymnastics Program to Promote Student’s 
Advanced Behaviors in Hygienic in Thoo Mweh Khee Learning Center  

 
พงษ์ลัดดา พุดลา1 และภูฟ้า เสวกพันธ์2 

Phongladda Phudda and Pufa Savagpun 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเข๎ารํวมโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือ
สํงเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคีระหวํางกํอนและหลังการเข๎ารํวมโปรแกรม 
กลุํมตัวอยํางคือนักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคี (THOO MWEH KHEE) อ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
ศูนย๑ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตํางด๎าว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จ านวน 30 คน อายุ 7 – 11 ปี ตัวแปรต๎น คือโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์ ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียนประกอบด๎วยแผนการ
จัดการเรียนรู๎ จ านวน 16 แผน กลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมโปรแกรมเป็นเวลา 8 สัปดาห๑ ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 60 
นาที โดยการประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุํมตัวอยํางกํอนและหลั งเข๎ารํวมโปรแกรม 
ผลการวิจัยพบวํา 
 1. โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซู แมค ี            
มีองค๑ประกอบของโปรแกรม 6องค๑ประกอบ ดังนี้ 1) เปูาหมาย 2) ตัวชี้วัด 3) แนวทางการจัดการเรียนรู๎            
4) แนวทางการวัด และประเมินผล 5) สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ 6) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ผลการใช๎โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพส าหรับนักเรียนในศูนย๑
การเรียนรู๎ซูแมคีพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านพฤติกรรมในด๎านการดูแลสุขภาพ หลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์/การดูแลสุขภาพของนักเรียน 
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Abstract 
This research was aim to compare the result of before and after using the artistic 

gymnastics program to promote student’s advanced behaviors in hygienic in Thoo Mweh 
Khee learning center. The subject was 30 person grade 7 – 11, dependent variable was 
the artistic gymnastics program and independent variable was behaviors in hygienic. The 
artistic gymnastics program was 16 lesson plan. Subject were participate in 60 minutes 
per day, 2 day per week; 8 weeks.  

The research found that: 
1. The artistic gymnastics program to promote student’s advanced behaviors in 

hygienic in Thoo Mweh Khee learning center, includes 6 components: 1) goal 2) indicator 
3) learning method 4) evaluation 5) media 6) test 

2. The result of using the artistic gymnastics program to promote student’s 
advanced behaviors in hygienic in Thoo Mweh Khee learning center has score of 
behaviors in hygienic after class better than before class high level significant at .01 level 
 
Keyword: grt@st@n aypdgst@ns ar.argp/ bepgv@.rs @d pya@ed@n 
 
บทน า 
 รัฐบาลเมียนมาได๎ปฏิบัติการปราบปรามกลุํมตํอต๎านรัฐบาลอยํางรุนแรงและตํอเนื่อง นับตั้งแตํปี 
2527 เป็นต๎นมา สํงผลให๎มีผู๎หลบหนีภัยจากเมียนมาเดินทางเข๎ามาในเขตราชอาณาจักรไทย ซึ่งรัฐบาล
ไทยได๎ ผํอนปรนให๎ผู๎หลบหนีภัยอาศัยอยูํในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา เป็นการ
ชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม โดยอนุญาตให๎องค๑กรพัฒนาเอกชนเข๎ามาให๎ความชํวยเหลือขั้ นพ้ืนฐานใน
ด๎านตํางๆ อาทิ ด๎านสาธารณสุข เครื่องอุปโภค – บริโภคและการศึกษา พร๎อมอ านวยความสะดวกในการ
สํงกลับมาตุภูมิ เมื่อสถานการณ๑เอ้ืออ านวย ผู๎หนีภัยการสู๎รบจากเมียนมา มีสถานะเป็น ผู๎หลบหนีภัยเข๎า
เมืองผิดกฎหมาย ทางการไทยผํอนผันให๎อยูํในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการสํงกลับเมื่อ
สถานการณ๑ในประเทศเมียนมามีความสงบ แม๎วําราชอาณาจักรไทยจะไมํได๎เป็นภาคีอนุสัญญาวําด๎วย
สถานภาพผู๎ลี้ภัย ปี ค.ศ.1951 และพิธีสารใน  ปี ค.ศ.1967 แตํทางการไทยก็ให๎การดูแล ผู๎หนีภัยการสู๎รบ
จากเมียนมาด๎วยดีมาโดยตลอด โดยได๎ก าหนดให๎ผู๎หนีภัยการสู๎รบจากเมียนมาอยูํในพ้ืนที่เฉพาะ ไมํให๎ไป
ปะปนกับกลุํมอ่ืนๆ การด าเนินการควบคุมดูแลผู๎พลัดถิ่นโดยจ ากัดพ้ืนที่ให๎ผู๎ที่มีสถานะผู๎หนีภัยการสู๎รบ 
(ผภร.) ที่ได๎รับสถานะจาก Provincial Admission Board (PAB) อาศัยอยูํในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 
(Temporary Shelter ) ทั้ง 3 แหํง ของจังหวัดตาก ได๎แกํ พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ บ๎านแมํหละ อ าเภอทํา
สองยาง จ านวน 22,343 คน พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ๎านอ๎ุมเปี้ยม อ าเภอพบพระ จ านวน 7,810 คนและ
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ๎านนุโพ อ าเภออ๎ุมผาง จ านวน 13,585 คน (ปูองกันจังหวัดตาก, 2558)โดยมี 
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ปลัดอ าเภอท าหน๎าที่หัวหน๎าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แหํงละ 1 คน และมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจาก
กองร๎อยบังคับการและบริการ บก.อส.จ.ตาก ท าหน๎าที่ควบคุมดูแลจัดระเบียบการบริหารจัดการและการ
ปกครองภายในพ้ืนที่ โดยประสานการปฏิบัติกับส านักงานข๎าหลวงใหญํ ผู๎ลี้ภัยแหํงสหประชาชาติ 
UNHCR และองค๑การกุศลเอกชน (NGOs) ในการให๎ความชํวยเหลือ โดยจ านวนสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ  บ๎านแมํหละ อ.ทําสองยาง จ านวน 58 นาย พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ บ๎าน
อ๎ุมเปี้ยม อ.พบพระ จ านวน 47 นาย และพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ บ๎านนุโพ อ.อุ๎มผาง จ านวน 24 นาย  
 จากการศึกษาในด๎านคุณคําของโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์ในโรงเรียนเป็นที่ประจักษ๑มานับรํวม
ศตวรรษถึงผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ 
สังคม และสติปัญญานั้น ศูนย๑การเรียนซึ่งถือเป็นพ้ืนที่แหํงมนุษยธรรม ที่รัฐบาลไทยมีหน๎าที่อ านวยความ
สะดวกและชํวยเหลือให๎การศึกษาในพ้ืนที่อยํางปลอดภัย บนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม ซึ่งนั่นยํอมหมาย
รวมถึงการจัดการศึกษาให๎อยํางเทําเทียมตามเหตุและปัจจัยเกื้อหนุนให๎เกิดตามแนวทางการศึกษาเพ่ือ
มวลชน หากแตํความจ าเป็นตํอการให๎การศึกษาอยํางมีคุณภาพนั้นต๎องมีความสอดคล๎องกับวิถีชีวิตจริง
เพ่ือประโยชน๑สูงสุดของการศึกษากลําวคือ การน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางแท๎จริง จึงจ าเป็นที่จะต๎องมี
การศึกษาเพ่ือสังเคราะห๑ลักษณะวิถีชีวิตของนักเรียนในศูนย๑การเรียนโดยงานวิจัยนี้มุํงศึกษาศูนย๑การเรียน 
ภายใต๎สังกัดศูนย๑ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตํางด๎าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ซึ่งผู๎วิจัยใช๎การวิจัยแบบเจาะจงภายใน ศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคี (THOO MMEH KHE) อ าเภอ
พบพระ  จังหวัดตาก ซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(เกรด 1-6) เพ่ือมุํงพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพส าหรับนักเรียนใน
ศูนย๑การเรียน สังกัดศูนย๑ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตํางด๎าว ให๎มีสุขภาพที่ดีและเรียนรู๎หลักในการ
ฝึกยิมนาสติกศิลป์ที่มีกิจกรรมประกอบหลากหลายที่ท าให๎กล๎ามเนื้อทุกสํวน สามารถเคลื่อนไหว การฝึก
ต๎องสามารถบังคับรํางกายประกอบด๎วยศิลปะการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อ อยํางมีกฎเกณฑ๑แบบแผน           
ซึ่งมีทักษะ การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานเรียกวํามูฟเมนต๑ (Movement) แพ็ตเทิร๑น (Pattern) ได๎แกํ การวิ่ง 
การม๎วนตัว การกระโดด การห๎อยโหน การไกวตัว การหมุนตัว และการทรงตัว กิจกรรมเหลํานี้จะชํวย
เพ่ิมพูนสมรรถภาพของรํางกายที่ดีมาก เพราะกีฬาประเภทนี้ สํวนมาก เป็นการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อ
มัดใหญํ เชํน กล๎ามเนื้อขา อกและท๎อง  
 ในฐานะที่ผู๎วิจัยเป็นนักพลศึกษาและเห็นถึงความส าคัญในวิชาพลศึกษาซึ่งภายในศูนย๑การ
เรียนรู๎เด็กตํางด๎าวทั้ง 3 แหํง ของจังหวัดตาก ได๎แกํ บ๎านแมํหละ อ าเภอทําสองยาง พ้ืนที่พักพิงชั่วคราว
บ๎านอ๎ุมเปี้ยม อ าเภอพบพระและพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ๎านนุโพ อ าเภออ๎ุมผาง (ศูนย๑ปูองกันจังหวัดตาก, 
2558) ยังไมํมีระบบการจัดการในกลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ชัดเจนที่
จะสามารถน าไปวัดและประเมินผลให๎สอดคล๎องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะน าโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช๎
กีฬายิมนาสติกศิลป์ซึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งในพลศึกษาที่ผู๎วิจัยได๎ไปส ารวจพ้ืนที่ในการท าวิจัยแล๎ววํามีความ
เหมาะสมและความต๎องการของนักเรียน เพราะกีฬายิมนาสติกศิลป์นี้ถือได๎วําเป็นกีฬาที่เป็นพ้ืนฐานใน
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แทบทุกชนิดกีฬาที่สามารถตํอยอดได๎เพราะมีการเรียนรู๎ที่หลากหลายตั้งแตํทักษะการเดิน การวิ่ง การกลิ้ง 
การหมุนตัว การกระโดด ซึ่งจะสามารถตอบโจทย๑ส าหรับนักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎เด็กตํางด๎าวได๎เป็น
อยํางดี ด๎วยธรรมชาติของเด็กวัยปฐมวัยเกรด1-6 ที่ผู๎วิจัยลงพ้ืนที่วิจัยด๎วย ซึ่งจะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ๑ประกอบกับครูผู๎สอนสามารถที่จะน าไปวัดและประเมินผลได๎ตรง
ตามเกณฑ๑ประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎   
 จากความส าคัญดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริม การ
ดูแลสุขภาพส าหรับนักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคี ภายใต๎สังกัดศูนย๑ประสานงานการจัดการศึกษาเด็ก
ตํางด๎าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ให๎นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีศักยภาพและเป็น
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเข๎ารํวมโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมการดูแลสุขภาพของ
นักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคีระหวํางกํอนและหลังการเข๎ารํวมโปรแกรม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
1.1 ความหมายของโปรแกรม 
มีผู๎ให๎ความหมายของค าวําโปรแกรม ไว๎หลายทําน ดังนี้ 
ชัยวัฒน๑ สุทธิรัตน๑ (2556) กลําววํา โปรแกรมคือ มวลประสบการณ๑ทั้งหลาย ซึ่งเป็นแนวทาง

ส าหรับจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ ที่โรงเรียนจัดให๎แกํผู๎เรียนเพ่ือพัฒนาให๎เขามีคุณลักษณะตามที่สังคม
คาดหมายไว๎ 

Ordste@d (2013) ได๎ให๎ค าจ ากัดความของค าวําโปรแกรม โปรแกรมคือลักษณะของแบบแผนที่
น ามาใช๎เพื่อบรรลุเปูาหมาย หรือ โปรแกรมคือ ประสบการณ๑ของผู๎เรียนซึ่งหมายรวมถึงสิ่งที่อยูํภายในและ
ภายนอกโรงเรียนสามารถเป็นสํวนหนึ่งของโปรแกรมได๎ทั้งหมด หรือ โปรแกรมคือระบบที่เกี่ยวข๎องกับ
บุคคลในโรงเรียน โปรแกรมคือ วิชาที่แบํงตามเนื้อหาสาระหรือองค๑ความรู๎หลักของวิชานั้น ๆ 

O.@vg (2013) ได๎ให๎ค าจ ากัดความของโปรแกรมคือ สิ่งที่จะสอนในโรงเรียนโปรแกรมคือ วิชา 
โปรแกรมคือ องค๑ความรู๎หลัก โปรแกรมคือ โปรแกรมการเรียนรู๎ โปรแกรมคือจุดประสงค๑ โปรแกรมคือ 
ทุกๆ ประสบการณ๑ทั้งในและนอกโรงเรียน โปรแกรมคือ สิ่งที่ทางโรงเรียนจัดให๎แกํนักเรียน และโปรแกรม
คือ ประสบการณ๑ของผู๎เรียน 

M..re (2015) โปรแกรมคือ ผลิตภัณฑ๑ที่ประกอบด๎วยองค๑ความรู๎และมาตรฐานการเรียนรู๎ 
โปรแกรมคือ กระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในห๎องเรียน 

1.2 ความหมายของการพัฒนาโปรแกรม 
มีผู๎ให๎ความหมายของค าวําการพัฒนาโปรแกรม ไว๎หลายทําน ดังนี้ 
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ฆนัท ธาตุทอง  )2550  (กลําววํา การพัฒนาโปรแกรม หมายถึง การปรับ แตํงเสริม เติมตํอ หรือ
การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งความเหมาะสม สอดคล๎องกับความต๎องการของสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียน 

ศักดิ์ ศรี  ปาณะกุล  และคณะ (2554) กลํ าววํา  การพัฒนาโปรแกรม (nurr @nu.up 
@eve..apedt) หมายถึง การจัดท าโปรแกรมขึ้นมาใหมํ โดยที่ยังไมํเคยมีโปรแกรมนั้นมากํอนเลยกับอีก
ความหมายหนึ่ง หมายถึง การจัดท าโปรแกรมท่ีมีอยูํแล๎วให๎ดีขึ้นกวําเดิม 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2557) กลําวํา การพัฒนาโปรแกรม (Curr@nu.up Deve..apedt) 
กระบวนการของวงจรที่แสดงให๎เห็นการสร๎างในสิ่งที่ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎ผํานข๎อความของจุดประสงค๑ การเลือก 
และ /หรือการให๎วิธีการประสบการณ๑การเรียนรู๎ ทรัพยากรการเรียนรู๎และเทคนิคการประเมินผลที่เหมาะสม 
 Dgv@@ J (2013)ได๎กลําวําการพัฒนาโปรแกรมจะต๎องตอบค าถาม 4 ค าถามหลักดังตํอไปนี้ 1.
จุดประสงค๑ 2.ประสบการณ๑ที่จะน าไปสูํจุดประสงค๑ 3.วิธีการจัดการประสบการณ๑ 4. วิธีการประเมิน
จุดประสงค๑ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพลศึกษาในโรงเรียน 
2.1 การพลศึกษาในโรงเรียน  
ความหมายของพลศึกษาในโรงเรียน 

 วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) พลศึกษาในโรงเรียน คือ การจัดพลศึกษาในโรงเรียนที่สมบูรณ๑เพ่ือให๎
นักเรียนที่เรียนอยูํในโรงเรียนทุกๆ คนได๎มีโอกาสมีสํวนรํวมในกิจกรรมพลศึกษาตํางๆ อยํางเทําเทียมกัน
และท่ัวถึงกันตามความต๎องการ ความสามารถ ความสนใจของนักเรียนแตํละคน ทั้งนี้รวมถึงการได๎รับค า
สอน การชํวยเหลือแนะน า การใช๎สถานที่ การใช๎อุปกรณ๑ และการใช๎บริการอยํางอ่ืนๆ เกี่ยวกับการพล
ศึกษาด๎วย เพ่ือให๎นักเรียนแตํละคนได๎พัฒนาการตามศักยภาพของตนเองให๎มากที่สุด ฉะนั้นถ๎าโรงเรียนจะ
จัดโปรแกรมพลศึกษาให๎สามารถบรรลุผลตามหลักการและปรัชญาการพลศึกษาอยํางแท๎จริงแล๎วจะต๎อง
จัดรายการการพลศึกษาของโรงเรียนให๎มีความสมบูรณ๑ตามท่ีกลําวนี้ 

ส่วนประกอบของพลศึกษาในโรงเรียน 
 พลศึกษาในโรงเรียนที่จะถือวํามีความสมบูรณ๑ได๎นั้นจะต๎องมีการจัดในด๎านตํางๆทั้ง 4 ด๎าน
พร๎อมๆ กันดังนี้ คือ  

1. การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน (Physical Education Class Instruction Programs) 
2. การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียน (Intramural Athletic Programs) 
3. การแขํงขนักีฬาระหวํางโรงเรียน (Interscholastic Athletic Programs) 
4. การจัดพลศึกษาพิเศษ (Adapted Physical Education Program) 
ดังจะกลําวได๎ถึงรายละเอียดตลอดจนความสัมพันธ๑กันในแตํละด๎านดังตํอไปนี้  
2.2 การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน (Physical Education Class Instruction Programs) 
การสอนพลศึกษาในโรงเรียนนี้ก็คือ การจัดให๎มีการเรียนการสอนตามโปรแกรมที่โรงเรียนได๎

ก าหนดในแตํละระดับชั้นปี วิชาพลศึกษาถือวําเป็นวิชาหนึ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญส าหรับนักเรียนที่จะ
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น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันทั้งในปัจจุบันระหวํางที่อยูํในวัยเด็กก าลังเรียนอยูํและอยูํในวัยที่เป็นผู๎ใหญํ
หลังจากที่เรียนส าเร็จจากโรงเรียนไปแล๎วประเทศตํางๆ จึงมักจะเห็นความส าคัญของวิชาพลศึกษาได๎จัด
ให๎มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเป็นวิชาบังคับตลอดโปรแกรมการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ส าหรับประเทศไทยเรานั้นได๎มีการจัดให๎มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเป็นวิชาบังคับ
ส าหรับนักเรียนทุกคนตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาเป็นเวลานานแล๎ว ความมุํงหมาย
หลักของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพอจะสรุปได๎ที่สาระ          
มีอยูํ 5 ประการ ดังตํอไปนี้ 

1.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีรํางกายแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ๑ สามารถสนองความต๎องการ
เคลื่อนไหวของรํางกาย ชํวยให๎รํางกายมีการเจริญเติบโตตามอัตราที่ควรจะเป็น 

1.2 เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีพัฒนาการในการท างานประสานกันระหวํางประสาทและกล๎ามเนื้อ หรือ
ที่เรียกวําเพ่ือให๎นักเรียนได๎มีทักษะในกิจกรรมกีฬาตํางๆ เพ่ือจะได๎น าไปใช๎เลํนในเวลาวํางหรือเมื่อหลัง
ออกจากโรงเรียนไปแล๎ว  

1.3 เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีความรู๎และความเข๎าใจในหลักการเบื้องต๎นในการออกก าลังกายและการ
เลํนกีฬาด๎วยความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของตนเอง 

1.4 เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีคุณธรรม มีน้ าใจนักกีฬา 
1.5 เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีความรัก มีความสนใจในการเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือมิตรภาพและเพ่ือ

ความสนุกสนาน  
 กิจกรรมตํางๆ ที่จัดให๎เรียนมักจะเป็นกิจกรรมการกีฬาตํางๆ ที่มีความสนุกสนานเหมาะสมในแตํ
ละเพศแตํละวัย มีคุณคําสามารถน าไปใช๎เลํนตํอได๎ในเวลาวําง เชํน กีฬาประเภททีม ได๎แกํ ฟุตบอล 
บาสเกตบอล วอลเลย๑บอล เนตบอล ฮอกกี้ แฮนด๑บอล เป็นต๎น กีฬาประเภทเดี่ยวและคูํได๎แกํ เทเบิล
เทนนิส แบดมินตัน หํวงข๎ามตาขําย เทนนิส เป็นต๎น ประเภทยิมนาสติก ก็ได๎แกํ ยืดหยุํน ยิมนาสติก ลีลา
ประกอบเครื่องมือตํางๆ เป็นต๎น นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางน้ า เชํน วํายน้ า กระโดดน้ า                   
ในระดับชั้นประถมศึกษาก็จะมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต๎น เกมมูลฐาน เกมการเลํนพ้ืนเมือง และเกม
การเลํนตํางๆที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ทักษะเบื้องต๎นของกีฬาตํางๆ ที่เรียกวําเกมน าไปสูํกีฬาใหญํตํอไป 
 ปรัชญาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเบื้องต๎นที่ส าคัญนั้นนอกจากจะชํวยให๎นักเรียนได๎มี
พัฒนาการตามความมุํงหมายดังได๎กลําวมาแล๎วทั้ง 5 ด๎าน ยังจะเป็นการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นให๎นักเรียน
ได๎มีความรักความชอบผูกพันกับกิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมกีฬาตํางๆ เพ่ือให๎น ากิจกรรมการ
ออกก าลังกายและกิจกรรมกีฬาตํางๆ เหลํานี้ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันทั้งในวัยเด็กและวัยผู๎ใหญํหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาไปแล๎วด๎วย ด๎วยเหตุนี้วิธีการเรียนการสอนจึงมุํงให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง 
คือ การที่นักเรียนจะมีรํางกายแข็งแรง มีความสามารถในการเลํน มีความรู๎วําเลํนอยํางไรจึงจะปลอดภัย มี
น้ าใจนักกีฬาและมีความรักและชอบการเลํนกีฬาก็ตํอเมื่อนักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการเลํนกีฬาด๎วยความ
สนุกสนานจริงๆเทํานั้น ซึ่งเป็นการให๎นักเรียนได๎มีโอกาสลิ้มรสกีฬาทุกๆด๎านด๎วยตนเอง หน๎าที่ของครูซึ่งมี
ความส าคัญมากในการที่จะจัดเตรียมประสบการณ๑ที่หวานชื่นให๎นักเรียนมีความติดอกติดใจอยากจะเลํน
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กีฬาในโอกาสทั้งในปัจจุบันและอนาคตตํอไปอีก โดยหวังวําถ๎าหากนักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการเลํนกีฬา
เป็นประจ าแล๎วความแข็งแรงของรํางกาย ทักษะการกีฬา ความรู๎ความเข๎าใจในการเลํนกีฬา ระเบียบวินัย
ในตัวเองและความรักความชอบการกีฬาก็จะมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะน ามาของการมีสุขภาพที่สมบูรณ๑
ทั้งทางรํางกายและจิตใจตลอดจนการเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติตํอไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพ ส าหรับ

นักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูเมคี ประกอบด๎วย 3 สํวน ดังนี้ 
1.1  การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมนักเรียนด๎านการดูแลสุขภาพ  
1.2 การสร๎างและยกรํางโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตดูแลสุขภาพ ส าหรับนักเรียนใน

ศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคี 
1.3 การตรวจสอบคุณภาพด๎านความเหมาะสมของโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพื่อสํงเสริมชีวิตดูแล

สุขภาพ ส าหรับนักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคี 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการใช๎โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตดูแลสุขภาพ ส าหรับนักเรียนใน

ศูนย๑การเรียนรู๎ซูเมคี ประกอบด๎วย  2 สํวน ดังนี้ 
1. การทดลองใช๎โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตดูแลสุขภาพ ส าหรับนักเรียนในศูนย๑

การเรียนรู๎ซูแมคี 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งประกอบด๎วย พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ กํอน
และหลังการเข๎ารํวมโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตดูแลสุขภาพ ส าหรับนักเรียนใน ศูนย๑การ
เรียนรู๎ซูเมคี การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตดูแลสุ ขภาพ ส าหรับ
นักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคี 
 
ผลการวิจัย 

การสร๎างและยกรํางโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพ ส าหรับ
นักเรียนในศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคี ท าให๎ได๎โปรแกรมที่ยึด กระบวนการทางสังคมและการด ารงชีวิต (Social 
Process and Life Function) ที่มีความเหมาะสมและความ ถูกต๎องครอบคลุมสอดคล๎องกับวิถีชีวิตผู๎
พลัดถิ่น เพ่ือเพ่ิมเติมจากโปรแกรมพิเศษที่ศูนย๑ประสานงานการจัด การศึกษาเด็กตํางด๎าว สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาตากเขต 2 ก าหนดไว๎พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทํานให๎ข๎อตกลงเห็นด๎วยกับแผนการ
จัดการเรียนรู๎ 16 แผนโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพ ส าหรับนักเรียนใน
ศูนย๑การเรียนรู๎ซู เมคี โดยโปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เ พ่ือสํงเสริมชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้มี
องค๑ประกอบของโปรแกรมจ านวน 6องค๑ประกอบ ดังนี้ 1) เปูาหมาย 2) ตัวชี้วัด 3) แนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ 4) แนวทางการวัด และประเมินผล 5) สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ 6) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
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3. ผลการใช๎โปรแกรมยิมนาสติกศิลป์เพ่ือสํงเสริมชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพ ส าหรับนักเรียนใน
ศูนย๑การเรียนรู๎ซูแมคีพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านพฤติกรรมในด๎านการดูแลสุขภาพ ของกลุํม
ตัวอยําง พบวํา หลังการ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวํากํอนการทดลองและเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กํอนและหลังการทดลองก็พบวําคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองสูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 
            
อภิปรายผลการวิจัย 

ด๎านการดูแลสุขภาพ ผู๎พลัดถิ่นมีลักษณะวิถีชีวิตด๎านการดูแลสุขภาพพบวําผู๎พลัดถิ่นยังขาด
ความรู๎ ในการประกอบอาหารให๎ถูกสุขลักษณะ แตํอาศัยตามวิถีทางธรรมชาติ อาหารที่หาได๎มาจากแปลง
เกษตรที่ ท าขึ้นในศูนย๑การเรียนดังนั้นอาหารสํวนใหญํจะเป็นผลิตภัณฑ๑จากพืชผัก และปรุงกับพริกด๎วย
วิธีการตัด และแกงประกอบกับเนื้อปลาหมัก (fish paste) ซึ่งเป็นอาหารที่ท าโดยศูนย๑การเรียนและมี
นักเรียนเป็นผู๎ ประกอบอาหาร ภาชนะที่ใช๎ประกอบอาหารเป็นหม๎อและเตาขนาดใหญํที่ใช๎ประกอบ
อาหารเลี้ยงผู๎พลัดถิ่น ราว 200-300 คน มีที่เก็บภาชนะเป็นสัดสํวน นอกจากนี้ผู๎พลัดถิ่นในศูนย๑การเรียน
ยังได๎รับการดูแลสุขภาพ จากองค๑กรระหวํางประเทศ แตํการรักษาดังกลําวก็ยังไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการของผู๎พลัดถิ่นในศูนย๑การ เรียนที่มีจ านวนมากและกระจายกวํา 100 ศูนย๑การเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ตาก อีกทั้งในพ้ืนที่ศูนย๑การเรียนมี การจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ต่ ากวํามาตรฐานคํอนข๎างมากโดยเฉพาะ
จากแหลํงน้ า ที่มีการทิ้งน้ าเสียลงในน้ า จ านวนมาก ห๎องส๎วมที่มีอยํางจ ากัด สอดคล๎องกับงานวิจัยของสร
พงษ๑ วิชัยดิษฐ๑ (2547) ที่กลําววําปัจจุบันมี คนเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปีในศูนย๑การเรียน สํวนการรักษาจะมี
โรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไปจ านวน 2 แหํง และมี โรงพยาบาลมาลาเรียจ านวน 2 แหํง มีเจ๎าหน๎าที่
อาสาสมัครคอยประจ าการตลอด24ชั่วโมงมีเตียงที่พักผู๎ปุวย ที่มีการอาการหนักและแพทย๑ให๎การรักษาอยูํ 
ในแตํละวันจะมีแพทย๑อาสาสมัครตํางประเทศ เข๎ามาดูแล ในชํวงกลางวันและถ๎ามีกรณีฉุกเฉิน จะมีการ
สํงไปที่โรงพยาบาลที่แมํสอด เชํน โรงพยาบาลแมํสอด แมํตาว คลินิก หรือถ๎า เป็นกรณีที่เป็น โรคเฉพาะ
ทางที่ไมํสามารถสํงไปที่โรงพยาบาลแมํสอดได๎ เชํน โรคทางจิตเวช และระบบประสาท อาจมีการสํงไปที่ 
เชียงใหม เป็นต๎น ส าหรับคําใช๎จํายจะมีหนํยงานองค๑กรเอกชน รับผิดชอบยกเว๎นในบางรายที่มีเงินทอง
อาจไปรักษาเองตามคลนิกหรือโรงพยาบาลเอกชน เพราะสะดวก หรือรักษาโรคเฉพาะทางบาง ชนิดที่ไมํ
สามารถรักษาได๎ในศูนย๑การเรียน นอกจากการการรักษาระบบของแพทย๑แผนปัจจุบันแล๎ว ยังมีการใช๎ยา
สมนุไพรและระบบความเชื่อดั้งเดิมในการรักษาพยาบาลบ๎าง ซึ่ง สอดคล๎องกับงานวิจัยของสริญญา มูลมา 
(2554) ที่กลําววําผู๎พลัดถิ่นสํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถมาตั้งแตํอยูํในเมียนมาร๑ เชํน หมอ
สมุนไพร ที่จะมีความรู๎ด๎านสมุนไพรเพื่อน ามาดองเหล๎า หรือฝนหิน ในบ๎านของหมอสมนไพรแตํละคนจะมี
สมุนไพรอยูํหลายชนิดทั้งรากไม๎ เปลือกไม๎ อวัยวะสัตว๑ เป็นต๎น คนที่นิยมรักษา สํวนใหญํจะเป็นกลุํมที่
รักษาทั้งหมอปัจจุบันควบคูํไปกับหมอแผนโบราณ โดยการ หาสมุนไพรอาจมีการซื้อจากแมํสอด หรือเข๎า
ไปบริเวณใกล๎เคียง หรือญาติจากฝั่งเมียนมาร๑ ซึ่งนอกจาก สมุนไพรแล๎วหมอแผนยังมี หมอกระดูกและ
นวดแผนกะเหรี่ยง ที่มีทําการนวดคล๎ายกับทําฤาษี ดัดตนของ ไทย อีกทั้งหมอกระดูกสํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่
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นับถือพุทธ ผี เพราะสํวนใหญํจะต๎องใช๎คาถาตํางๆ ประกอบการ รักษาโรค สํงผลตํอลักษณะการเข๎ารํวม
กิจกรรมทางกายของผู๎พลัดถิ่นที่ขากรูปแบบอยํางถูกต๎อง กลําวคือ ขาดการอบอํุนรํางกายเพ่ือยืดเหยียด
กล๎ามเนื้อ ไมํทราบวิธีการปฐมพยาบาลจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจาก การเรํวมกิจกรรมทางกาย การ 
โภชนาการทางการกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนความรู๎ในการใช๎กิจกรรม
การออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน๎ําหนักให๎ได๎มาตรฐาน 
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ผู้หญิงกับความอ้วน: การโต้กลับวาทกรรมความงาม 
ในละครโทรทัศน์เกาหลีใต้เรื่องไม่อ้วนเอาเท่าไร  

Women and Obesity: Response to the Beauty Discourse  
in Television Drama “Oh My Venus” 

 

สุภาวดี   เพชรเกตุ1 
Supawadee  Petket 

 

บทคัดย่อ 
  ในละครโทรทัศน๑สํวนใหญํมักจะน าเสนอภาพผู๎หญิงภายใต๎กรอบวาทกรรม “ความผอม คือ 
ความสวย” ถือเป็นการผลิตซ้ าภาพความสวยของผู๎หญิงในสังคม ในละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่องไมํอ๎วน
เอาเทําไร (Oh My Venus) ได๎แสดงให๎เห็นการโต๎กลับวาทกรรมความงามของผู๎หญิงแบบเดิม โดย             
1)แสดงให๎เห็นโทษของความสวยวํา ความสวยสามารถน าอันตรายมาสูํชีวิตได๎และสามารถท าลาย
มิตรภาพที่ดีระหวํางเพ่ือนได๎เชํนกัน 2)แสดงให๎เห็นคุณคําแบบใหมํของผู๎หญิงวํา ผู๎หญิงไมํได๎มี คุณคํา 
เพราะความสวย แตํผู๎หญิงมีคุณคํา เพราะเปูนผู๎มีความคิดและสติปัญญาที่ดี 3)ชี้ให๎เห็นวําความสวยที่
แท๎จริงมิได๎หมายถึงรูปรํางที่ผอมบาง  แตํหมายถึงความแข็งแรงของรํางกาย  การไมํมีโรคภัยเบียดเบียน 
โดยการน าชุดความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑สุขภาพมาอธิบายเกี่ยวกับความอ๎วน และแสดงให๎เห็นวิธีลด
ความอ๎วนที่ถูกวิธี และ 4)แสดงให๎เห็นมุมมองของความรักวํา ผู๎ชายไมํได๎รักผู๎หญิงที่รูปรํางผอมบางเพียง
อยํางเดียว แตํผู๎ชายรักผู๎หญิงที่สมอง สติปัญญา และความดีภายในจิตใจ  
 
ค าส าคัญ :  ผู๎หญิง,  ความอ๎วน,  ละครโทรทัศน๑, วาทกรรม 
 
Abstract 

At the present, most of television dramas present the discourse of “leanness is 
equal to beauty”. Those shows are emphasizing the beauty perception as such to the society. 
Meanwhile, the “Oh My Venus” drama has responded to the discourse as mentioned by 
indicating that 1) beauty can bring danger toward one’s life and can ruin friendship as well, 2) 
women’s value does not solely depend on their beauty, but their wisdom and thought, 3) 
having slim body does not truly show one’s beauty, but strength of body and haleness does 
so (This part explain some scientific knowledge.), and 4) men do not always fall in love with a 
girl with slim body, but they do with a girl with wisdom and morality. 
 
Keywords :  female,  obesity,  television drama, discourse 
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บทน า 
ความสวยของผู๎หญิงแตํละยุคสมัยแตกตํางกันออกไป  หากย๎อนไปในอดีตความงามที่เป็นที่นิยม

ในกลุํมหญิงสาว คือ เรือนรํางที่อวบอ่ิมดังเชํนภาพของเทพอโฟรไดที (Aphrodite) หรือที่รู๎จักกันอีกชื่อ
หนึ่งวํา วีนัส (venus)  ความงามของเทพอโฟรไดทีท าให๎เทพทุกองค๑บนสรวงสวรรค๑พากันตะลึงหลงใหล
และตํางก็อยากได๎นางเป็นคูํครอง  (มาลัย (จุฑารัตน๑), 2548: 90). ภาพ The Birth of Venus ของซาน
โดร บอตติเชลลี (Sandro Botticelli) จิตรกรเอกของอิตาลีได๎วาดภาพเทพอโฟรไดทีประทับยืนบนเปลือก
หอยและภาพ The Birth of Venus ของอเล็กซองเดร คาบาเนล (Alexandre Cabanel) จิตรกรเอกชาว
ฝรั่งเศสได๎วาดภาพเทพอโฟรไดทีก าลังนอนระทวยบนยอดคลื่นและฟองน้ าในมหาสมุทร  ภาพวาดทั้งสอง
แสดงให๎เห็นรูปรํางที่อวบอิ่มของเทพอโฟรไดที กลําวได๎วําความสวยของเทพอโฟรไดทีถือเป็นความสวยใน
อุดมคติของผู๎หญิงมาแตํโบราณ 

ความสวยของผู๎หญิงไทยในยุคกํอน พ.ศ.2411 เป็นความสวยแบบผู๎หญิงอินเดีย เนื่องจาก                
ไทยได๎รับอิทธิพลทางศาสนาและความเจริญตํางๆ จากอินเดีย แตํหลังจาก พ.ศ.2411 มีการรับอิทธิพล
ตะวันตกเข๎ามาท าให๎คนไทยรับคํานิยมความสวยแบบตะวันตกเข๎ามาผสมผสานกับความสวยแบบไทย           
(กชกรณ๑ เสรีฉันทฤกษ๑, 2551) ในอดีตคนอ๎วนเป็นลักษณะของผู๎มั่งคั่งร่ ารวย มีฐานะดี เมื่อเวลาผํานไปรูปรําง
ผอมบางเป็นกระแสนิยมในสังคม ทั้งนางเอกละคร นางแบบ  โฆษณาผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ล๎วนสร๎างภาพผู๎หญิง
ผอมบางให๎เป็นผู๎หญิงที่สวยงาม และสร๎างภาพผู๎หญิงอ๎วนให๎เป็นผู๎หญิงนํารังเกียจและเป็นตัวตลก  ในปัจจุบัน
ความอ๎วนจึงกลายเป็นปัญหา คนอ๎วนถูกมองวําไมํมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพรํางกายของตนเอง  
ดังนั้นนอกจากความอ๎วนจะถูกมองวําไมํสวยแล๎วยังถูกมองวําเป็นลักษณะของผู๎ที่มีสุขภาพไมํดีอีกด๎วย    
  ละครโทรทัศน๑เป็นกระบวนการสร๎างสรรค๑และสืบทอดสัญลักษณ๑ตําง ๆ ของสังคม ภาพตําง ๆ                 
ที่ผลิตขึ้นและถูกถํายทอดซ้ า ๆ อยูํในละครโทรทัศน๑ได๎กลายเป็นความเคยชินและถูกเข๎าใจวําเป็นสิ่งที่
ถูกต๎อง  โดยเฉพาะการผลิตซ้ าภาพความสวยภายใต๎กรอบวาทกรรมวํา “ความผอม คือ ความสวย” 

ละครโทรทัศน๑ที่ฉายอยูํในประเทศไทยสํวนใหญํมักสะท๎อนภาพความสวยของผู๎หญิงอยูํเสมอ  แม๎
ความสวยของผู๎หญิงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม แตํความสวยแบบหนึ่งที่ยังคงอยูํมาโดยตลอด คือ 
การมีรูปรํางผอมบาง แม๎ละครโทรทัศน๑บางเรื่องจะมีนางเอกรูปรํางอ๎วน หน๎าตาผิวพรรณไมํดีในตอนต๎น
เรื่อง   แตํท๎ายท่ีสุดแล๎วในตอนจบนางเอกคนนั้นก็ต๎องผอมสวยไมํวําจะด๎วยวิธีใดก็ตาม  เพราะความสวย
ท าให๎นางเอกสามารถยืนเคียงข๎างพระเอกได๎อยํางไมํมีข๎อกังขา  

ละครโทรทัศน๑น าเสนอเรื่องราวเชํนนี้เป็นการผลิตซ้ าภาพความสวยของผู๎หญิงในสังคม  ผู๎หญิงที่ไมํ
สวยจะไมํได๎รับการยอมรับในสังคม  แม๎ผู๎หญิงจะพยายามท๎าท๎ายคํานิยมนี้โดยการให๎ความส าคัญกับ
ความสามารถและสติปัญญามากเพียงไร  แตํท๎ายที่สุดแล๎วรูปรํางหน๎าตาที่ไมํสวยงามก็กลายเป็นอุปสรรคท่ี
ท าให๎ไมํสามารถแสดงความสามารถและสติปัญญาของตนได๎เต็มที่  เพราะฉะนั้นผู๎หญิงจึงต๎องปรับปรุงตนเอง
ให๎มีรูปรํางหน๎าตาสวยงาม  เมื่อผู๎หญิงมีรูปรํางหน๎าตาที่สวยงามแล๎วจะท าให๎ผู๎หญิงได๎สิ่งที่ตนเองปรารถนา
นั่นก็คือผู๎ชายมาครอบครอง  
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ภาพที่ 1  ภาพจิตรกรรม The Birth of Venus  ของ ซานโดร บอตติเชลลี (Sandro Botticelli) 
ที่มา : https://mgronline.com/ 
 

ในละครโทรทัศน๑ได๎น าเสนอภาพความส าเร็จของผู๎หญิงวํา  ผู๎หญิงที่ประสบความส าเร็จ คือ 
ผู๎หญิงที่ได๎ครองคูํกับผู๎ชาย และการได๎ครองคูํผู๎ชายได๎นั้นจะต๎องเป็นผู๎หญิงที่มีรูปรํางหน๎าตาดี      การที่
นางเอกต๎องกลายเป็นคนสวยในตอนจบเรื่องถือได๎วําเป็นการผลิตซ้ าภาพความงามและตอกย้ าความคิด
เกี่ยวกับผู๎หญิงที่ผูกโยงคุณคําของผู๎หญิงไว๎กับความงามของรํางกายและการได๎ครองคูํกับผู๎ชาย 

นอกจากละครโทรทัศน๑ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศแล๎ว  ประเทศไทยยังน าละครโทรทัศน๑จากตํางประเทศมา
ฉายเป็นจ านวนมาก เชํน จีน ญี่ปุุน ไต๎หวัน และเกาหลีใต๎ ฯลฯ  ละครโทรทัศน๑จากประเทศเกาหลีใต๎ได๎รับ
ความนิยมเป็นอยํางมาก  หลังจาก พ.ศ.2544 ที่คนไทยได๎ชมละครโทรทัศน๑จากประเทศเกาหลีใต๎เรื่องแรก 
คือ เรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร๑ (Autumn in my heart) (ทิพยา สุขพรวิทวัส, 2550: 2)  ก็มีการน าละคร
โทรทัศน๑เกาหลีใต๎เข๎ามาฉายในประเทศไทยเรื่อยมา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ภาพ The Birth of Venus   ของ อเล็กซองเดร คาบาเนล (Alexandre Cabanel) 
ที่มา : https://mgronline.com/ 
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ละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่อง “ไมํอ๎วนเอาเทําไร (Oh My Venus)” ออกอากาศที่ประเทศเกาหลี
ใต๎ชํวงปลายปี พ.ศ.2558 และทางสถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบกชํอง 7 ได๎ซื้อลิขสิทธิ์มาออกอากาศใน
ประเทศไทยในชํวงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2559 ละครโทรทัศน๑เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของของ “คัง 
จูอึน” ทนายความสาวที่เคยมีรูปรํางหน๎าตาสวยงามจนได๎รับฉายาวําเป็น“วีนัสแหํงแดกู”( Venus of  
Deagu)  กับ “คิม ยองโฮ” นักธุรกิจหนุํมหลํอที่มารับหน๎าที่ดูแลการลดน้ าหนักให๎เธอ  ละครโทรทัศน๑
เรื่องนี้แสดงให๎เห็นการพัฒนาความสัมพันธ๑ของทั้งคูํ  ขณะเดียวกันก็ได๎แสดงให๎เห็นความคิดเกี่ยวกับ
รูปลักษณ๑ของผู๎หญิงที่แตกตํางกับละครโทรทัศน๑เรื่องอ่ืน ๆ อีกด๎วย ดังนั้นในบทความนี้ผู๎วิจัยจะศึกษา
เรื่องผู๎หญิงกับความอ๎วนในละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไร (Oh My Venus) เพ่ือแสดงให๎
เห็นวําละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ได๎พยายามโต๎กลับวาทกรรมความผอม คือ ความสวย 
 
วัตถุประสงค์ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการโต๎กลับวาทกรรมความงามในละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎
เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไร (Oh My Venus) 
 
กรอบแนวคิด 

การศึกษาวรรณกรรมตามแนวคิดหลังโครงสร๎างนิยม (poststrueturalism) ได๎ให๎ความหมายของตัว
บทวรรณกรรม โดยมองวําวรรณกรรมเป็นวาทกรรม  มิเชล ฟูโกต๑ (Michel Foucault) ได๎ให๎ความหมายวํา 
วาทกรรม (discourse) หมายถึง กระบวนการสร๎างความหมายให๎กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสังคมผํานการใช๎ภาษา
และตัวบทตําง ๆ เพ่ือให๎คนในสังคมยอมรับความหมายที่สร๎างขึ้นวําเป็นสิ่งที่ถูกต๎องเหมาะสม หรือกลายเป็น 
“ความเข๎าใจรํวม” (collective understanding) ของคนในสังคมนั่นเอง กระบวนการดังกลําวท าให๎เกิด
ความรู๎และอ านาจทางสังคม วาทกรรมประกอบด๎วยกรอบความรู๎ (episteme) ปฏิบัติการทางวาทกรรม 
(discursive)และรูปแสดงวาทกรรม 

วาทกรรมที่ได๎รับการยอมรับจากสังคมจะกลายเป็น “วาทกรรมหลัก” (dominant discourse) 
ของคนในสังคม แตํเมื่อเวลาผํานไปเกิดความรู๎ชุดใหมํขึ้นมา  ความรู๎ชุดใหมํนี้ได๎รับการยอมรับน๎อยกวําจึง
กลายเป็น “วาทกรรมรอง” หรือหากมองวําความรู๎ชุดใหมํนี้เกิดขึ้นมาเพ่ือตํอต๎านหรือคัดค๎านความรู๎ชุด
เกําก็เรียกความรู๎ชุดใหมํนี้วํา “วาทกรรมโต๎กลับ” เมื่อกาลเวลาผํานไปความรู๎ชุดใหมํนี้อาจจะได๎รับการ
ยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้นกวําความรู๎ชุดเดิมและอาจจะกลายเป็นวาทกรรมหลักได๎         

วาทกรรมหลักไมํได๎หมายถึงความรู๎ที่เกิดขึ้นกํอน แตํหมายถึงความรู๎ที่ได๎รับการยอมรับมาก 
ดังนั้น วาทกรรมรองอาจกลายเป็นวาทกรรมหลักได๎เมื่อได๎รับการยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้น
วรรณกรรมจัดเป็นวาทกรรมอยํางหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องแสดงกรอบความรู๎ที่ผู๎แตํงเสนอออกมาผํานตัวบท
และเทคนิคการเลําเรื่อง จึงมีการศึกษาวาทกรรมผํานตัวบทวรรณกรรม 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรม วาท

กรรมเก่ียวกับความสวยและความอ๎วน จากนั้นได๎ศึกษาละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไร (Oh 
My Venus) อยํางละเอียดแล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ในประเด็นผู๎หญิงกับความอ๎วนที่ปรากฏในละคร
โทรทัศน๑เรื่องนี้  
 
ผลการศึกษา 

เมื่อสังคมถูกครอบง าด๎วยวาทกรรมที่วําความผอม คือ ความสวย และความอ๎วน คือ ความไมํสวย 
จึงมีการผลิตซ้ าภาพความสวยแบบผอมบางทั้งในสื่อสิ่งพิมพ๑  โฆษณา และละครโทรทัศน๑เป็นจ านวนมาก  
เชํนเดียวกับในละครโทรทัศน๑เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไร (Oh My Venus) ได๎แสดงให๎เห็นวําคนในสังคมชื่น
ชอบและปรารถนาความผอม เพราะความผอม คือ ความสวย  อีกทั้งความผอมท าให๎ได๎รับการยกยํองเชิด
ชู และความอ๎วนท าให๎ได๎รับการดูถูกเหยียดหยาม  ความสวยท าให๎ได๎ทุกอยํางมาโดยงําย   กลําวคือความ
สวยท าให๎ได๎รับโอกาสในการท าสิ่งตําง ๆ และการได๎รับการชํวยเหลือจากผู๎อื่น  โดยแสดงผํานตัวละครเอก
ของเรื่อง คือ คัง จูอึน ดังเชํนที่มีผู๎มาทาบทามคัง จูอึนให๎ไปประกวดนางงาม  ในชํวงมัธยมมีชายหนุํมมา
หลงรักเธอ ชายหนุํมเหลํานั้นตํางเอาใจใสํดูแลเธอเป็นอยํางดี ทั้งสรุปเนื้อหารายวิชาที่จะสอบมาให๎ หาคน
มาสอนภาษาอังกฤษให๎  น าเสื้อกันหนาวมาให๎เมื่ออยูํในห๎องสมุด และความสวยท าให๎คัง จูอึนได๎เป็นแฟน
กับอิม อูชิก นักกีฬาวํายน้ าระดับชาติ    

ในทางกลับกันผู๎หญิงที่ไมํสวยก็จะได๎รับการดูถูกเหยีบดหยามอยูํเสมอทั้งตํอหน๎าและลับหลัง 
ดังเชํน โอ ซูจินซึ่งเป็นเพ่ือนสมัยเรียนระดับมหาวิทยาลัยของคัง จูอึน  โอ ซูจินเป็นผู๎หญิงอ๎วน เธอจึงถูก
รังเกียจและได๎รับการปฏิบัติที่ไมํเหมาะสมจากผู๎อ่ืน ในสมัยเป็นนักเรียนกฎหมายเธอถูกนักเรียนชายนินทา
วํา“สอบเข้าได้คะแนนสูงสุด แถมยังอ้วนสุด ๆ นี่แหละโอ ซูจิน อย่างน้อยก็ยังมีดีที่ฉลาด” (คิม ฮย็อง-ซ็อก, 
2558, ตอน 2) 

เมื่อคัง จูอึนนัดนักศึกษาชายคณะวิศวกรรมศาสตร๑ให๎โอ ซูจิน  นักศึกษาคนนั้นกลับตํอวําและ
พูดจาท าร๎ายจิตใจโอ ซูจินวํา “คนแบบเธอน่ะน่าจะรู้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว  มาที่แบบนี้ท าไม กลับ
บ้านไป” (คิม ฮย็อง-ซ็อก, 2558, ตอน 6) แม๎ค าพูดของนักศึกษาชายคนนั้นจะไมํมีถ๎อยค าที่หยาบคาย  
แตํการปฏิเสธด๎วยการตะคอกและสีหน๎าดูถูกก็ท าให๎โอ ซูจินเจ็บปวดมาก  นักศึกษาชายคนนั้นควรจะตอบ
ปฏิเสธหรือบอกวําไมํได๎ชอบเธออยํางสุภาพกวําที่เขาปฏิบัติ   

จะเห็นได๎วําในละครโทรทัศน๑เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไรได๎แสดงให๎เห็นวําสังคมถูกครอบง าด๎วยวาทกรรม
ความผอม คือ ความสวย แตํในขณะเดียวกันละครเรื่องนี้ได๎การโต๎กลับวาทกรรมความผอม คือ ความสวย ไป
พร๎อมกัน ดังนี้  

1.ความสวยก่อให้เกิดผลเสีย 
ความสวยเป็นที่ปรารถนาของทุกคน แตํบางครั้งความสวยไมํได๎มีผลดีเสมอไป ในละครเรื่องไมํ

อ๎วนเอาเทําไรแสดงให๎เห็นด๎านไมํดีของความสวยอีกด๎วย ผลเสียประการแรกผู๎หญิงสวยเป็นที่ดึงดูดใจ
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ผู๎ชาย แตํผู๎หญิงสวยก็ไมํสามารถเลือกได๎วําผู๎ชายที่มาชื่นชอบตนเองนั้นจะเป็นคนดีหรือไมํดี  ความสวย
ของคัง จูอึนดึงดูดใจผู๎ชายโรคจิตที่อาศัยอยูํในตึกเดียวกัน  ผู๎ชายคนนี้คอยตามดูชีวิตของคัง  จูอึนมาโดย
ตลอด แม๎เม่ือเธอมีรูปรํางอ๎วนแล๎วผู๎ชายโรคจิตคนนั้นก็ยังคงสะกดรอบตามเธออยูํ เมื่อทราบวําเธอเลิกรา
กับแฟนหนุํม เขาจึงพยายามเข๎าไปท าความรู๎จักกับคัง จูอึนโดยน าต๎นไม๎ไปให๎และเข๎ามาหาหวังจะท ามิดีมิ
ร๎ายเธอ  เมื่อเกิดเหตุการณ๑เชํนนี้คัง จูอึนก็ไมํสามารถเอาผิดกับโจรโรคจิตคนนั้นได๎ เพราะไมํมีหลักฐานที่
จะเอาผิดเข๎าตามกฎหมายได๎  อีกท้ังต ารวจไมํเชื่อวําคัง จูอึนถูกผู๎ชายสะกดรอยตามและมองเป็นเรื่องตลก 
เพราะเธออ๎วนมากเกินไปจนไมํนํามีผู๎ชายคนใดสนใจเธอ 

ผลเสียอีกประการหนึ่ง คือ ความสวยเป็นสาเหตุท าลายมิตรภาพที่ดี ความรู๎สึกอิจฉาริษยาเป็น
ความรู๎สึกพ้ืนฐานหนึ่งของมนุษย๑ เมื่อเห็นสิ่งใดท่ีดีกวําตนเองก็มักจะรู๎สึกอิจฉาสิ่งนั้น ดังนั้นเมื่อเห็นผู๎อ่ืนที่
มีรูปรํางสวยงามหรือเป็นที่ชื่นชอบมากกวําตนเองจึงเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดความอิจฉาและแสดงความ
อิจฉาออกมา  ดังเชํนเพ่ือน ๆ ของคัง จูอึนในสมัยมัธยมตํางก็อิจฉาเธอที่มีหุํนดี ผู๎หญิงบนรถเมล๑ตํางก็แสดง
ความไมํพอใจที่มีผู๎ชายสารภาพรักและขอเพลงให๎คัง จูอึนทางวิทยุ และเมื่อคัง จูอึนขึ้นรถเมล๑ เพ่ือน
ผู๎หญิงก็แสดงสีหน๎าไมํพอใจ  

โอ ซูจินเป็นผู๎หญิงอ๎วนจึงไมํมีเพ่ือนและมักจะถูกกลั่นแกล๎งเสมอ คัง จูอึนมองข๎ามความอ๎วนและ
ไมํเห็นด๎วยที่ทุกคนคอยกลั่นแกล๎งโอ ซูจิน เธอจึงเป็นเพ่ือนเพียงคนเดียวของโอ ซูจินและเป็นคนคอย
ปกปูองโอ ซูจินเมื่อถูกผู๎อื่นกลั่นแกล๎ง   มิตรภาพของทั้งสองคนถูกท าลายลงเพราะความสวยของคัง จูอึน
ท าให๎โอ ซูจินเข๎าใจผิดคิดวําคัง จูอึนต๎องการแยํงชายหนุํมที่เธอหลงรัก  โอ ซูจินให๎เหตุผลที่คัง จูอึนประสบ
ความส าเร็จในชีวิตและได๎ทุกอยํางที่ต๎องการวําเป็น “เพราะเธอสวยกว่าไง เธอก็เลยได้ทุกอย่าง ฉันอยู่ข้าง
เธอ เป็นได้แค่ยายอัปลักษณ์อ้วน ๆ เท่านั้น” (คิม ฮย็อง-ซ็อก, 2558, ตอน 13) 

ความเข๎าใจผิดและความน๎อยใจในปมด๎อยของตนเองกลายเป็นความอิจฉาในความสวยของคัง จู
อึน และกลายเป็นสาเหตุท าให๎มิตรภาพระหวํางโอ  ซูจินและคัง จูอึนจบลง ดังนั้นจะเห็นได๎วําความสวย
ไมํได๎มีเพียงด๎านความดีงามเพียงด๎านเดียว  แตํความสวยอาจสร๎างผลร๎ายให๎กับผู๎ที่ครอบครองได๎เชํนกัน  

2.ความสวยไม่ได้บ่งบอกถึงความฉลาด 
ในละครโทรทัศน๑เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไรได๎แสดงให๎เห็นความสวยอีกมุมองหนึ่ง คือ ความสวย

ภายในทั้งจากความคิดและสติปัญญา คัง จูอึนไมํเคยคิดจะใช๎ความสวยเป็นทางลัดในการสร๎างความสุข
หรือหาผลประโยชน๑ให๎แกํชีวิตตนเอง ดังนั้นเธอจึงปฏิเสธการเข๎าประกวดนางงาม  ทั้งที่การประกวด
นางงามสามารถสร๎างชื่อเสียงและเงินทองให๎แกํเธอได๎  คัง จูอึนตั้งใจจะเรียนกฎหมายและเป็นทนายความ  
เพราะเธอต๎องการเป็นทนายความที่ท้ังสวยและฉลาด  ตํอมาเธอก็สามารถเรียบจบและได๎เป็นทนายความ
ได๎อยํางที่ตั้งใจ     

คัง จูอึนเรียนกฎหมายด๎วยหวังวําจะใช๎กฎหมายรักษาความยุติธรรมให๎ตนเองและผู๎ อ่ืนได๎ 
เนื่องจากในอดีตครอบครัวของเธอประสบปัญหาเพราะไมํมีความรู๎เรื่องกฎหมาย แตํเมื่อเรียนจบแล๎วเธอ
กลับพบวําความยุติธรรมไมํมีอยูํจริงบนโลกใบนี้ การเป็นทนายความไมํสามารถชํวยเหลือให๎ทุกคนได๎รับ
ความยุติธรรมได๎ แม๎เธอจะทราบข๎อจ ากัดดังกลําว แตํเธอก็มีอุดมการณ๑ในการท างานของตนเอง เธอจะไมํ
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รับท าคดีลํวงละเมิดทางเพศ เพราะเธอไมํต๎องการเข๎าไปสอบถามเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการตอกย้ า
เหตุการณ๑เลวร๎ายกับเหยื่อ และเธอไมํท าคดีให๎ลูกความที่ไมํวําจะพิจารณาอยํางไรลูกความก็เป็นฝุายผิด  
ดังเชํนคดีของลูกสาวของเพ่ือนประธานบริษัท คัง จูอึนตอบปฏิเสธการท าคดีนี้  แม๎จะถูกประธานและรอง
ประธานตํอวํา แตํเธอก็ยึดมั่นในอุดมการณ๑ของตนเองจึงตอบปฏิเสธไป เธอทราบดีวําลูกสาวของเพ่ือน
ประธานบริษัทต๎องชนะคดี เพราะมีฐานะร่ ารวย ดังนั้นเมื่อพบคูํกรณีของคดีดังกลําว คัง จูอึนจึงแนะน าวํา
ให๎ยอมความและยอมรับคําชดเชย เพราะเธอรู๎สึกผิดที่ไมํสามารถชํวยเหลือให๎คูํกรณีได๎รับความยุติธรรมได๎  
แตํเธอก็ตั้งใจชํวยให๎เขาได๎รับสิ่งที่ดีท่ีสุด 
จะเห็นได๎วําความคิดหรืออุดมการณ๑ของคัง จูอึนเป็นความสวยที่อยูํภายในจิตใจ เมื่อเธอคิดจะเรียนกฎหมาย
เพ่ือรักษาความยุติธรรม แตํประสบการณ๑ท าให๎เห็นวําความยุติธรรมไมํมีจริง เธอก็ไมํได๎ตํอต๎านหรือต๎องการ
เปลี่ยนแปลงสังคม แตํเธอกลับพยายามท าหน๎าที่ของตนเองให๎ดีเพ่ือให๎ทุกคนได๎รับการปฏิบัติอยํางเหมาะสม
ที่สุด   

คัง จูอึนมีสติกับทุกเรื่องในชีวิตรวมทั้งเรื่องความรัก เมื่อเธอเลิกกับอิม อูชิก แฟนหนุํมที่คบกันมา 
15 ปี  เธอก็มีสติมากพอที่จะไมํร๎องไห๎คร่ าครวญมากเกินไป คัง จูอึนทราบวําความอ๎วนมีสํวนท าให๎แฟน
หนุํมบอกเลิกเธอ แตํเธอกลับรู๎สึกวําเธอไมํได๎สูญเสียความเป็นตัวเองไป เธอก็คือ คัง จูอึนที่เติบโตขึ้นได๎
เป็นทนายความอยํางที่ตั้งใจ แม๎วําเธอจะไมํสวยแล๎ว แตํเธอก็ยังมีความสามารถ ดังที่เธอพูดกับอิม อูชิกวํา  

“แต่เพราะฉันเป็นทนายเลยท าให้นายโชคดีนะ ถึงจะไม่สวยแล้วก็จริง แต่ฉันยังมีสมอง  เพราะ
อย่างนั้นตอนนี้ถึงพยายามคุมอารมณ์อยู่ได้”  

(คิม ฮย็อง-ซ็อก, 2558, ตอน 2)  
“ใครกันแน่ที่ท าตัวแย่  นายกับฉันน่ะโตขึ้น 15 ปี  15 ปีแล้วนะ คนที่อยากเป็นทนายก็ได้เป็น

ทนาย คนเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ าทีมชาติได้ท างานในองค์กรใหญ่  แล้วท าไมบอกว่าฉันแย่ลง  แค่หุ่นไม่
เหมือนเดิม แปลว่าแย่กว่าเดิมหรือไง  ตอนนั้นกับตอนนี้  ฉันยังเป็นคัง จูอึน คิดให้ดีๆนะ ว่าฉันเปลี่ยนไป
จากเมื่อ 15 ปีตรงไหน”  

(คิม ฮย็อง-ซ็อก, 2558, ตอน 6) 
คัง จูอึนได๎แสดงให๎เห็นวําส าหรับเธอแล๎วความฉลาดนั้นส าคัญกวําความสวย เธอสามารถสานฝัน

ที่จะเป็นทนายความได๎ส าเร็จ เป็นการแสดงให๎เห็นวําการเป็นผู๎หญิงที่มีความคิด มีสติปัญญามีคุณคํา
มากกวําความสวย และกลําวได๎วําความไมํสวยหรือความอ๎วนไมํสามารถท าลายความรู๎ ความฉลาดที่เธอมี
อยูํได๎เลย 

3.สุขภาพดี คือ ความสวย 
ในละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไรได๎น าชุดความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑สุขภาพมา

อธิบายเรื่องความอ๎วน  เป็นการผลิตวาทกรรมความสวยแบบใหมํ โดยการใช๎ชุดความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑
มาท าให๎มีความนําเชื่อถือมากยิ่งขึ้น         

คัง จูอึนพยายามที่จะลดน้ าหนักมาหลายวิธีแตํไมํส าเร็จ   ในตอนแรกคิม  ยองโฮแกล๎งให๎เธอออก
ก าลังกายอยํางหนักเพ่ือให๎เธอล๎มเลิกความตั้งใจที่จะลดน้ าหนัก การออกก าลังกายอยํางหักโหมท าให๎
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รํางกายรับไมํไหว  คัง จูอึนจึงล๎มปุวยท าให๎คิม ยองโฮทราบวําคัง จูอึนมีโรคประจ าตัว คือ ไฮโปไทรอยด๑ 
(Hypothyroidism) ซึ่งมีผลข๎างเคียงท าให๎อ๎วนงํายแม๎จะรับประทานอาหารเพียงเล็กน๎อย  เพราะฉะนั้นการ
ลดความอ๎วนที่ดีและได๎ผลที่สุดส าหรับคัง จูอึน คือ การท าให๎ตํอมไทรอยด๑กลับมาท างานเป็นปกติ 

เมื่อคิม ยองโฮตัดสินใจชํวยดูแลให้คัง จูอึนลดน้ าหนัก  เขาได๎พาเธอไปตรวจสุขภาพดังที่คิม ยอง
โฮเรียกวํา“วัดไซส๑” ซึ่งเป็นการวัดปริมาณไขมันในสํวนตําง ๆ ของรํางกาย  เพ่ือจะได๎ลดน้ าหนักได๎ตรงจุด
และถูกวิธี   เมื่อผลการตรวจสุขภาพออกมาก็สรุปวําคัง จูอึน “อ้วนเกินมาตรฐานนั่นเองครับโดยเฉพาะ
หน้าท้องแล้วก็สะโพก  เสี่ยงเป็นโรคคนแก่สูงโดยเฉพาะปวดหมอนรองกระดูกกับเอว” (คิม ฮย็อง-ซ็อก, 
2558, ตอน 4) 

เมื่อคัง จูอึนทราบวําตนเองมีโรคประจ าตัวเธอจึงต๎องรับประทานทานยาตามที่แพทย๑สั่งและต๎อง
ปรับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดีและเพ่ือลดน้ าหนักตามที่เธอต๎องการ  คิม ยองโฮสั่งให๎เธองด
อาหารบางประเภท  และปรับพฤติกรรมการใช๎ชีวิตดังที่เขากลําววํา   

“... แต่ว่านอนไม่หลับเวลาที่ควรนอนใช่ไหมล่ะ  แทบจะนอนบนโซฟาตลอด  ตื่นกลางดึก เผลอ
หลับช่วงกลางวัน  คาเฟอีนไม่ดีต่อระบบขับถ่ายของคุณ  คุณมีไขมันเยอะ  แต่ว่าไม่ได้ออกก าลัง   มี
ปัญหาเรื่องล าไส้  ถ่ายไม่เป็นเวลา  ต่อให้ไม่คุกเข่า แต่ก็เจ็บข้อ    ดูท่าทางแล้วหลังก็คงเบี้ยวด้วย  เวลา
เดินมีปัญหาเกี่ยวกับสะโพก ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่  เวลาเป็นไฮโปไทรอยด์ คุณจะเหนื่อยง่ายท าให้น้ าหนักขึ้น
ง่าย  หนาวตลอดเวลาและหงุดหงิดง่าย....ไม่ตายหรอกนา  ฟังให้ดีนะ  เวลานอน เวลาเดิน  เวลากิน  
เวลาเคลื่อนไหวทั้งหมดต้องเปลี่ยนใหม่หมด โอเค ?  นิสัยการกินที่ไม่ดีท าให้คุณไม่สบายได้  สุขภาพถึง
เป็นอย่างนี้ไง”  

(คิม ฮย็อง-ซ็อก, 2558, ตอน 4) 
จะเห็นได๎วําสิ่งที่คิม ยองโฮอธิบายคัง จูอึนเป็นชุดความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ที่อธิบายเกี่ยวกับ

รํางกายของมนุษย๑ เขาให๎คัง จูอึนออกก าลังกายอยํางพอเหมาะและปรับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตจน
น้ าหนักของเธอคํอย ๆ ลดลง วิธีการดังกลําวเป็นการลดน้ าหนักที่ถูกวิธีและสํงผลให๎คัง จูอึนแข็งแรงขึ้น 
ตํอมไทรอยด๑คํอย ๆ กลับมาท างานเป็นปกติ ไขมันในรํางกายเริ่มลดน๎อยลง จนในที่สุดคัง จูอึนสามารถลด
น้ าหนักได๎ส าเร็จ เธอกลับมามีรูปรํางผอมสวยเหมือนเดิม สามารถกลับมาใสํเสื้อผ๎าชุดเดิมได๎และที่ส าคัญ 
คือ ไมํมีไขมันหน๎าท๎อง ระดับไขมันในเส๎นเลือดกลับมาอยูํในเกณฑ๑ปกติ และตํอมไทรอยด๑กลับมาท างาน
เป็นปกติจนแพทย๑ไมํต๎องให๎เธอรับประทานยาอีกตํอไป ถึงแม๎จะมีรูปรํางดีตามที่ต๎องการแล๎วแตํคัง จูอึนก็
ยังคงออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอและคอยระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน 

วิธีการลดน้ าหนักของคัง จูอึนแตกตํางกับวิธีการของโอ ซูจิน กลําวคือโอ ซูจินจะไมํคํอย
รับประทานอาหาร เพราะกลัวอ๎วน โดยเฉพาะอาหารที่เป็นของหวาน ในทางกลับกันถ๎าเธอมีความวิตก
กังวล เธอจะรับประทานช็อกโกแลตเพ่ือให๎ตนเองรู๎สึกผํอนคลาย สุดท๎ายแล๎วโอ ซูจินกลายเป็นผู๎หญิงที่มี
รูปรํางสวย แตํสุขภาพไมํดี ในตอนท๎ายเรื่องที่เธอไปตรวจสุขภาพและพบวํารํางกายไมํแข็งแรง ขาด
สารอาหารและแรํธาตุ เป็นโรคโลหิตจาง โรคซึมเศร๎า และสํงผลตํอระบบสืบพันธุ๑ท าให๎มีโอกาสตั้งครรภ๑ได๎
น๎อย ซึ่งแพทย๑สรุปวําโอ ซูจินมีสุขภาพที่ไมํดีนี้เป็นผลข๎างเคียงการจากลดน้ าหนักที่ผิดวิธี 
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การเข๎าใจเรื่องของความอ๎วนของคัง จูอึนและโอ ซูจินมีความแตกตํางกัน คิม ยองโฮพยายาม
อธิบายให๎คัง จูอึนเข๎าใจเรื่องความอ๎วนของเธอด๎วยชุดความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑โดยชี้ให๎เห็นวําความอ๎วน
ของเธอเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพและเกิดขึ้นเพราะโรค เพราะฉะนั้นการลดน้ าหนักเป็นการกระท าเพ่ือ
สุขภาพรํางกายของตนเอง แตกตํางกับความเข๎าใจของโอ ซูจินที่เห็นวําความอ๎วนท าให๎ตนเองไมํสามารถ
ประสบความส าเร็จในความรักได๎ ดังนั้นการลดน้ าหนักของโอ ซูจินจึงกระท าเพ่ือให๎ตนเองมีรูปรํางดีแล๎ว
จะได๎มีผู๎ชายมาชื่นชอบ ตัวละครทั้งสองได๎รับความรู๎เรื่องความอ๎วนจากชุดค าอธิบายที่แตกตํางกันจึงมี
วัตถุประสงค๑ในการลดน้ าหนักท่ีตํางกัน และผลของการลดน้ าหนักจึงออกมาแตกตํางกัน  

ละครโทรทัศน๑เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไรได๎สร๎างวาทกรรมใหมํ โดยชี้ให๎เห็นวําความสวยกับสุขภาพดี
เป็นสิ่งที่ต๎องมาควบคูํกัน  ความสวยไมํได๎หมายถึงความผอม  แตํหมายถึงการมีสุขภาพท่ีดี ดังเชํนที่พระเอก
ของเรื่องพูดย้ าอยูํเสมอวํา “สุขภาพดีถือว่าสวยสุด คนที่แข็งแรงถือว่าเซ็กซี่ที่สุด” และอีกค าพูดที่ว่า 
“ร่างกายไม่ได้ใช้แล้วทิ้ง” เพ่ือเป็นการยืนยันวําการลดน้ าหนักเป็นการกระท าเพ่ือสุขภาพของตนเอง มิใชํ
การกระท าเพ่ือให๎ผู๎ชายมาหลงรัก 

4.ความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความสวย 
ในตอนต๎นเรื่องละครเรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไรแสดงให๎เห็นวําความรักกับความสวยเป็นเรื่องเดียวกัน  

ดังเชํนในสมัยที่เป็นนักเรียนมัธยม  คัง จูอึนเป็นผู๎หญิงสวย มีผู๎ชายมาตกหลุมรักเป็นจ านวนมาก ผู๎ชายทุก
คนตํางก็ท าดีกับเธอ  แตํเธอกลับตัดสินใจคบกับอิม อูชิกซึ่งเป็นนักกีฬาวํายน้ าทีมชาติ แม๎จะมีปัญหา
ทะเลาะกันบ๎าง แตํทั้งคูํก็คบกันมาถึง 15 ปี สุดท๎ายอิม อูชิกได๎บอกเลิก คัง จูอึนในวันครบรอบ 15 ปีที่คบ
กัน หลังจากถูกบอกเลิกคัง จูอึนจึงทราบวําอิม อูชิกมีผู๎หญิงคนอื่น เธอเห็นเขากอดและยิ้มอยํางมีความสุข
อยูํกับผู๎หญิงคนหนึ่งที่มีรูปรํางดี   เมื่อเห็นภาพนั้นเธอก็รู๎สึกเศร๎าและทราบวําตนต๎องสูญเสียชายคนรักไป
จริง ๆ ไมํใชํการทะเลาะแล๎วกลับมาคืนดีกันเหมือนครั้งกํอน ๆ   

หลังจากเห็นภาพบาดตานั้นแล๎วคัง จูอึน เดินผํานร๎านอาหารร๎านหนึ่ง ปูายไฟของร๎านเปลี่ยนจาก
ชื่อร๎าน “LOSIR” เป็น “LOSER” ปูายร๎านอาหารเป็นสัญลักษณ๑แทนอารมณ๑ความรู๎สึกของ คัง จูอึนใน
ขณะนั้น เป็นอยํางดี  Loser หมายถึง ผู๎แพ๎ ตรงกับคัง จูอึนที่ต๎องเสียคนรักให๎กับคนอ่ืน เธอจึงรู๎สึกวํา
ตนเองพํายแพ๎แล๎วจริง ๆ อีกทั้งเมื่อมองเข๎าไปในร๎านก็เห็นรูปหญิงสาวหุํนดีเป็นการตอกย้ าวําความอ๎วน
ของเธอที่ท าให๎เธอพํายแพ๎ตํอความรักครั้งนี้     

คัง จูอึนคิดวําการที่เธอมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นสํงผลให๎แฟนหนุํมบอกเลิกเธอ เพราะเขาหลงรักเธอใน
ตอนที่เธอมีรูปรํางผอม เมื่ออ๎วนขึ้นเธอจึงไมํสามารถรักษาความรักนั้นไว๎ได๎ ดังนั้นอาจกลําวได๎วําการถูก
บอกเลิกในครั้งนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎เธอต๎องการลดน้ าหนัก  
ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู๎หญิงอ๎วน คือ โอ ซูจิน  เมื่อ 15 ปีกํอนเธอเป็นผู๎หญิงที่มีน้ าหนักตัวมาก แตํเธอ
เป็นคนเรียนเกํง ทุกคนจึงมักพูดถึงเธอวํา “ยังมีดีที่ฉลาด” (คิม ฮย็อง-ซ็อก, 2558, ตอน 2) โอ ซูจิน              
ไมํกล๎าสารภาพรักผู๎ชายที่เธอชอบ เพราะเธอรู๎สึกวําความอ๎วนเป็นอุปสรรคตํอความรักระหวํางชายหญิง           
แตํเธอกล๎าที่จะพูดขอบคุณและบอกความรู๎สึกดี ๆ ที่มีตํอคัง จูอึนซึ่งเป็นเพ่ือนเพียงคนเดียวให๎ผู๎อ่ืนทราบ   
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เมื่อเธอเห็นชายหนุํมที่เธอหลงรักให๎หมายเลขโทรศัพท๑แกํคัง จูอึน เธอจึงคิดวําเขารัก คัง จูอึน ที่
มีรูปรํางดี โอ ซูจินเข๎าใจผิด เธอจึงไมํได๎ติดตํอกับคัง จูอึนอีกเลย โอ ซูจินลดน้ าหนักจนมีรูปรํางผอมสวย  
เพราะเธอคิดวําความสวยท าให๎ได๎ทุกอยํางดังที่ต๎องการ  โดยเฉพาะได๎ความรักจากผู๎ชาย เมื่อโอ ซูจินรู๎สึก
พํายแพ๎ตํอปัญหาในชีวิต เธอจะรู๎สึกวําตนเองกลับไปเป็นผู๎หญิงอ๎วนคนเดิม เธอจึงพยายามลบความรู๎สึกนี้
โดยการไปซื้อเสื้อผ๎าและข๎าวของเครื่องใช๎ใหมํ  เธอพยายามหาสิ่งของทุกอยํางที่ผู๎หญิงรูปรํางสวยมี 

ทั้งคัง จูอึนและโอ ซูจินต่างเคยรู๎สึกวําตนเองพํายแพ๎ในเกมรัก เพราะเธอมีรูปรํางอ๎วน ไมํสวยงาม
เหมือนคูํแขํง  ทั้งสองคนจึงพยายามปรับปรุงตนเองให๎กลับไปมีรํางกายที่ผอม  แตํในท๎ายที่สุดแล๎วทั้งสอง
คนก็พบวําความรักท่ีเธอได๎รับจากคนรักไมํใชํความรักท่ีเกิดจากความผองบางของเธอ   

อิม อูชิกรักโอ ซูจิน เพราะความดีของเธอ เมื่อครั้งที่นักศึกษาชายคณะวิศวกรรมศาสตร๑พูดจาดูถูก
โอ ซูจิน  อิม อูชิกได๎เข๎าไปชํวยเหลือและตํอยนักศึกษาคนนั้น โอ ซูจินซึ่งก าลังร๎องไห๎เสียใจที่ถูกตํอวํา             
แตํเมื่อเห็นอิม อูชิกมีบาดแผลที่มือเธอกลับเป็นหํวงเขา อิม อูชิกจึงรักโอ ซูจินที่แม๎ตัวเองจะเจ็บปวดเพียงใด 
แตํเธอก็ไมํลืมที่จะใสํใจผู๎อ่ืน เชํนเดียวกับเมื่ออิม อูชิกที่ถูกแจ๎งความข๎อหาท าร๎ายรํางกายและขํมขูํโจรโรคจิต
ที่ตามไปท าร๎ายคัง จูอึน  แม๎โอ ซูจินจะไมํพอใจที่เขายังหํวงใยแฟนเกําอยูํ  แตํเธอก็เป็นหํวงเขามากกวํา เธอ
จึงเป็นทนายความดูแลเรื่องคดีให๎แกํเขา   

ในด๎านของคัง จูอึนนั้น ความรักระหวํางเธอกับอิม อูชิกเป็นความรักแบบวัยรุํนที่รักกันที่เปลือก
ภายนอก  อิม อูชิกชื่นชอบคัง จูอึนที่หน๎าตา รูปรํางดี สํวนคัง จูอึนก็ชอบอิม อูชิกที่เป็นนักกีฬาวํายน้ าทีม
ชาติ เพราะฉะนั้นเมื่อได๎เรียนรู๎นิสัยใจคอและความสวยงามของรํางกายเปลี่ยนแปลงไป ความรู๎สึกของทั้งสอง
คนจึงแปรเปลี่ยน  แตํส าหรับคิม ยองโฮนั้น เขาพบคัง จูอึนที่มีรูปรํางอ๎วน คัง จูอึนเองรู๎สึกไมํชอบคิม ยองโฮ
เทําใดนัก เพราะเขามักท าให๎เธอรู๎สึกขายหน๎า แตํเมื่อได๎ใกล๎ชิดกันคิม ยองโฮกลับชื่นชมในความมุํงมั่น ตั้งใจ
และการเป็นคนมองโลกในแงํดีของคัง จูอึน  จากความรู๎สึกผิดที่หลอกให้คัง จูอึนออกก าลังกายอยํางหนักจน
ล๎มปุวยจึงกลายเป็นความรู๎สึกรักเธอ    

จะเห็นได๎วําความรักของโอ ซูจินและคัง จูอึนไมํได๎เกิดข้ึนในระหวํางที่ท้ังสองคนมีรูปรํางดี  ทั้งอิม 
อูชิกและคิม ยองโฮไมํได๎รักที่ความสวยภายนอก แตํรักท่ีความสวยภายในจิตใจ และในท๎ายที่สุดแล๎วแม๎โอ 
ซูจินจะมีรํางกายที่ไมํแข็งแรง ไมํสามารถมีลูกได๎ แตํอิม อูชิกก็ยังรักเธอ เชํนเดียวกับคิม ยองโฮที่แม๎คัง จู
อึนจะกลับมาอ๎วนอีกครั้งเมื่อเธอตั้งครรภ๑ แตํเขาก็ยังรักเธอและตั้งใจดูแลสุขภาพไปด๎วยกัน ดังนั้นทั้งคัง จู
อึนและโอ ซูจินมีคนรักที่รักในตัวตนของทั้งสองคนอยํางจริงใจมิใชํเพราะความสวยภายนอก   
 
สรุปและอภิปรายผล   

ในละครโทรทัศน๑มักจะน าเสนอภาพของนางเอกที่มีรูปรํางผอมสวย หากน าเสนอเรื่องราวของ
นางเอกที่มีรูปรํางอ๎วนแล๎ว  นางเอกเหลํานั้นจะกลับมามีรูปรํางสวยในตอนท๎ายเรื่องด๎วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
อาจจะด๎วยเวทย๑มนต๑คาถา ความพยายามในการลดน้ าหนัก หรือด๎วยการท าศัลยกรรม  ลั กษณะเหลํานี้
เป็นภาพที่ปรากฏอยูํเสมอในละครโทรทัศน๑และถือเป็นการผลิตซ้ าภาพความสวยของผู๎หญิงในสังคมท าให๎
คนในสังคมเห็นวําความผอม คือ ความสวย ดังนั้นถ๎าต๎องการเป็นผู๎หญิงสวยจะต๎องท าให๎ตนเองมีรูปรําง
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ผอม นอกจากนี้แล๎วคนในสังคมยังเชื่อวําความสวยเป็นต๎นทุนที่สามารถน าพาสิ่งที่ต๎องการมาให๎ชีวิตได๎ทั้ง
เกียรติยศ เงินทอง รวมทั้งความรัก ดังนั้นคนในสังคมจึงไมํปรารถนาที่จะมีรูปรํางอ๎วน 

ในละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไร (Oh My Venus)ได๎โต๎กลับวาทกรรมความผอม 
คือ ความสวย โดยแสดงให๎เห็นด๎านลบของความสวยวําความสวยกํอให๎เกิดผลเสียได๎ เพราะความสวย
ดึงดูดทั้งคนดีและคนไมํดีเข๎ามาใกล๎ตัว และหากความสวยดึงดูดคนไมํดีก็สามารถน าอันตรายมาสูํชีวิตได๎ 
รวมทั้งความสวยเป็นต๎นเหตุท าลายมิตรภาพที่ดีระหวํางเพ่ือนได๎เชํนกัน 

สิ่งส าคัญกวําความสวยภายนอกคือความงดงามภายในจิตใจ ความสวยภายนอกสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได๎ตามกาลเวลา แตํสิ่งที่คงอยูํกับบุคคลนั้นเสมอ คือ ความคิดและสติปัญญา ละคร
โทรทัศน๑เรื่องนี้ได๎เสนอแนวคิดนี้ผํานตัวละครคัง จูอึนตัวละครเอกของเรื่องที่มีรูปรํางผอมสวย เมื่อเวลา
ผํานไปเธอมีรูปรํางอ๎วนขึ้น แตํไมํวํารูปรํางจะเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร เธอก็มีความมุํงมั่นตั้งใจที่จะเรียน
หนังสือและท างาน แม๎จะประสบปัญหาในชีวิตก็สามารถแก๎ไขด๎วยสติปัญญาจนส าเร็จ  

ละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ได๎แสดงให๎เห็นวําผู๎หญิงสวยมิได๎หมายถึงผู๎หญิงที่มีรูปรํางผอม แตํหมายถึง
ผู๎หญิงที่มีสุขภาพที่แข็งแรง  โดยได๎ใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑มาอธิบายเรื่องความอ๎วนวํา ความอ๎วนเป็น
โรคชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงต๎องรักษาให๎หายเพื่อจะได๎มีสุขภาพที่แข็งแรง ความสวยในละครเรื่องนี้มิได๎หมายถึง
ความผอม แตํหมายถึงการมีสุขภาพที่ดี และหากพิจารณาจากชื่อเรื่อง Oh My Venus  เทพวีนัสแม๎จะ
เป็นเทพเจ๎าที่งดงาม แตํมิได๎เป็นเทพที่มีรูปรํางผอมบาง เทพวีนัสเป็นเทพที่มีความอวบอ่ิม สมบูรณ๑ 
แข็งแรง เพราะอีกมุมหนึ่งเธอก็คือเทพเจ๎าแหํงการให๎ก าเนิด 

ละครโทรทัศน๑เรื่องนี้ใช๎ตัวละครคูํเทียบในการน าเสนอเรื่องความอ๎วนตลอดทั้งเรื่อง คัง จูอึนและ                 
โอ ซูจินเป็นตัวละครที่สลับกันอ๎วนสลับกันผอม  กลวิธีการใช๎ตัวละครคูํเทียบนี้เป็นการตั้งค าถามกับภาพ
ความสวยแบบเดิมที่มีอยูํในสังคมวําผู๎หญิงสวยจ าเป็นจะต๎องผอมหรือไมํ และความสวยท าให๎ได๎ในสิ่งที่
ตนเองปรารถนาหรือไมํ เพราะในขณะที่โอ ซูจินอ๎วน เธอรู๎สึกวําตนเองพํายแพ๎ไมํสมหวังในความรัก เมื่อ
สามารถลดน้ าหนักจนมีรูปรํางผอมสวยแล๎ว แตํเธอก็ยังรู๎สึกวําชายคนรักไมํได๎รักเธอทั้งหัวใจ เขายังคง
หํวงใยคนรักเกําอยูํเสมอ  สํวนคัง จูอึนนั้นในขณะที่มีรูปรํางผอมเธอมีคนรักเป็นนักกีฬาวํายน้ าทีมชาติและ
ได๎เลิกรากันไป  แม๎เธอจะมีน้ าหนักเพ่ิมข้ึนแตํเธอก็ได๎พบรักกับคิม ยองโฮนักธุรกิจที่เพียบพร๎อมในทุกด๎าน 

ในละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไรได๎ใช๎ตัวละครชายเป็นการเฉลยค าตอบของ
ค าถามดังกลําว  คิม ยองโฮและอิม อูชิกเป็นตัวละครที่ให๎ค าตอบกับแกํผู๎ชมวําความสวยของผู๎หญิงนั้น
มิได๎อยูํที่ความผอมเพียงอยํางเดียว แตํอยูํท่ีสมอง สติปัญญา และความดีภายในจิตใจ คิม ยองโฮและอิม อู
ชิกไมํได๎รักผู๎หญิงที่รูปรํางหน๎าตา  คิม ยองโฮรักคัง จูอึน เพราะเธอเป็นผู๎หญิงที่มีความมุํงมั่นตั้งใจและเป็น
ผู๎หญิงที่มองโลกในแงํดี  ส่วนอิม อูชิกนั้นรักโอ ซูจิน เพราะเธอเป็นผู๎หญิงที่หํวงใยผู๎อ่ืนกํอนตนเองเสมอ 
เพราะฉะนั้นความผอมมิใชํสิ่งส าคัญส าหรับผู๎หญิง แตํความดีนั้นเป็นสิ่งส าคัญ  สํวนในด๎านรํางกายสิ่ง
ส าคัญ คือ การมีสุขภาพแข็งแรง เพราะการมีสุขภาพแข็งแรงจะท าให๎คนทั้งสองสามารถอยูํเคียงข๎างกันไป
ได๎อยํางมีความสุข  
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 ละครโทรทัศน๑เกาหลีใต๎เรื่องไมํอ๎วนเอาเทําไรพยายามจะลบล๎างภาพความงามของผู๎หญิงตาม
กรอบวาทกรรมที่คิดวําผู๎หญิงสวยต๎องมีรูปรํางผอม โดยการใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑เกี่ยวกับสุขภาพ
และรํางกายของมนุษย๑มาอธิบายเรื่องความอ๎วนและชี้ให๎เห็นวํารํางกายที่ดีและสวยงามของมนุษย๑ทุกคน 
คือ รํางกายที่แข็งแรง ประการที่ส าคัญ คือ ต๎องการแสดงให๎เห็นวําความรักที่แท๎จริงไมํได๎เกิดจากการลุํม
หลงสภาพรํางกายภายนอก แตํเป็นการเรียนรู๎นิสัยใจคอและความงดงามที่อยูํภายในจิตใจของกันและกัน 
อยํางไรก็ตามแม๎ละครเรื่องนี้ได๎เสนอภาพความสวยของผู๎หญิงโดยการโต๎กลับวาทกรรมความสวย คือ 
ความผอม ด๎วยการสร๎างวาทกรรมชุดใหมํข้ึนมาแทนที่ แตํละครเรื่องนี้ก็ยังคงผูกโยงคุณคําของผู๎หญิงไว๎กับ
ผู๎ชายดังเชํนละครโทรทัศน๑เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาวาทกรรมตําง ๆ ในวรรณกรรมหลายเรื่องในยุคสมัยเดียวกันจะท าให๎เห็นกรอบ
ความคิดและสภาพสังคมสมัยนั้นได๎ หรือศึกษาเปรียบเทียบวาทกรรมจากวรรณกรรมหลายชาติจะท าให๎
เห็นความคิดของคนแตํละประเทศได๎ 
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การใช้โปรแกรมหฐโยคะเพื่อส่งเสริมสมาธิในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
Hatha Yoga Program to Encourage the Concentration  

of Upper Primary School Students 
 

ธัญญารัศมิ์  ศิริกลิ่นแคฆ์1 และ ภูฟ้า  เสวกพันธ์2 
  Thanyaras Siriklinkhae and Pufa Savagpun 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ระหวํางกลุํมที่เข๎ารํวมโปรแกรมการฝึกหฐโยคะ และกลุํมที่ไมํได๎เข๎ารํวมโปรแกรมการฝึกหฐโยคะ กลุํม
ตัวอยํางคือ นักเรียนโรงเรียนวัดสนธิธรรม อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง จ านวน 20 คน อายุระหวําง 
9-12 ปี ตัวแปรต๎น คือโปรแกรมหฐโยคะ ตัวแปรตาม คือสมาธิของนักเรียน โปรแกรมหฐโยคะเพ่ือพัฒนา
สมาธิประกอบด๎วยแผนการเรียนรู๎ทั้งหมด 8 แผน กลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมโปรแกรมเป็นเวลา 6 สัปดาห๑ 
สัปดาห๑ละ 3 วัน วันละ 60 นาที โดยมีการประเมินสมาธิของกลุํมตัวอยําง กํอนและหลัง การเข๎ารํวม
โปรแกรมผลการวิจัยพบวํา 1) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยคําสมาธิกํอนและหลังการทดลอง ของนักเรียน
กลุํมควบคุมคะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ กํอนการทดลองของกลุํมควบคุมพบวํา โดยรวมมี
อาการขาดสมาธิอยูํในระดับมาก ( ) = 38.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม มักท าการบ๎าน
ไมํเสร็จ หรือท างานที่ได๎รับ มอบหมายไมํส าเร็จมีคําเฉลี่ย (    )= 3.00 และพฤติกรรมมักไมํละเอียด
รอบคอบหรือสะเพรําในการ ท างานตําง ๆ เชํน การบ๎าน  ดูเหมือนไมํคํอยฟังเวลามีคนพูดด๎วย  จัด
ระเบียบงานและกิจกรรมตําง ๆ ไมํเป็น และวอกแวกงําย มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ ( )= 2.40 ตามล าดับ 
คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ หลังการทดลองของกลุํมควบคุมพบวํา โดยรวมมีอาการขาด
สมาธิอยูํในระดับมาก( ) = 38.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม มักท าการบ๎านไมํเสร็จ หรือ
ท างานที่ได๎รับ มอบหมายไมํส าเร็จมีคําเฉลี่ย ( ) = 3.00 และนั่งไมํติดที่ ชอบลุกจากที่นั่งในชั้นเรียนหรือ
จากที่ ที่ควรจะนั่งเรียบร๎อยมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ  ( ) = 2.80 ตามล าดับ 2) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
คําสมาธิกํอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุํมทดลองคะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ 
กํอนการทดลองของกลุํมทดลองพบวํา โดยรวมมีอาการขาดสมาธิอยูํในระดับมาก (    ) = 39.30 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม ท าอะไรนาน ๆ ไมํได๎ (  ) = 3.00 และพฤติกรรมนั่งไมํติดที่ ชอบ
ลุกจากที่นั่งในชั้นเรียนหรือจากที่ ที่ควรจะนั่งเรียบร๎อยมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ (   ) = 2.40 ตามล าดับ 
คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ หลังการทดลองของกลุํมทดลองพบวํา โดยรวม มีอาการขาด

                                                           
1 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร๑การออกก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร๑มหาวิทยาลยันเรศวร  
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2 รองศาสตราจารย๑ ดร  .ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร๑การออกก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร๑มหาวิทยาลยันเรศวร  
pu.fa@hotmail.com 0817079270 
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สมาธิอยูํในระดับน๎อย ( ) = 22.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม ขี้ลืม (   ) = 2.00 และ
พฤติกรรมพร๎อมจะเคลื่อนไหวอยูํเสมอ เหมือน “ติดเครื่อง” อยูํตลอดเวลามีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ ( ) = 
1.90 ตามล าดับ 3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยคําสมาธิหลังการทดลอง ของนักเรียนเรียนกลุํมทดลอง 
และนักเรียนกลุํมควบคุมคะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิระหวํางกํอนและหลังการทดลองของ
กลุํมทดลอง พบวําคําเฉลี่ยรวม  (    ) = 22.40  หลังการทดลองต่ ากวําคําเฉลี่ยรวม  ( )= 39.30 กํอนการ
ทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิหลังการทดลอง
ระหวํางกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม พบวําคําเฉลี่ยรวม (  ) = 38.50 หลังการทดลองของกลุํมควบคุมสูง
กวําคําเฉลี่ยรวม (    = 22.40 )   หลังการทดลองของกลุํมทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ค าส าคัญ:  โปรแกรมหฐโยคะ/สมาธิของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 
Abstract 
 This research was aim to compare the result of before and after using the Hatha 
yoga program to encourage the concentration of upper primary school students. The 
sample of 20 participants, 9 – 12 years old. Independent variable was Hatha yoga 
program and dependent variable was student’s concentration. The Hatha yoga program 
has 8 plans and the subject practiced in 60 minutes per a day, 3 days per a week, total 
8 weeks. Tpe resegrnp ..ud@ tpgt 1) to compare concentration score before 
experimental of control group at high level of low concentration (  )  = 38.50; do not 
successful homework or not successful task ( )  = 3.00. Behavior is often inaccurate or 
careless in tasks such as homework, and does not seem to be heard when spoken to. 
Organize work and activities without being and easily distracted ( )  = 2.40. Score after 
experimental of control group still at high level of low concentration ( ) = 38.50; do not 
successful homework or not successful task ( )  = 3.00. Can't sit in place Like getting out 
of a seat in class or from somewhere That should be seated at high level and low of 
concentration 2) to compare concentration score before experimental of cexperimental 
group at high level of low concentration ( ) = 39.30; do not do so long task ( )  = 3.00. 
Sit-free behavior Like getting out of a seat in class or from somewhere That should be 
seated  ( )= 2.40. Score after experimental of experimental group  at low level of high 
concentration ( )= 22.40; easy forget ( )= 2.00. Behavior that is always ready to move, 
as if "ingested" all the time. at low level and high of concentration ( )= 1.90.   3)to 
compare the mean score of concentration after the experiment of students studying in 
an experimental group and the control group of the experimental group of behavioral 
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scores showing distracting symptoms during before and after the experiment ( )= 22.40  
better than before ( )= 39.30 at .01 level Behavior scores showing distracting symptoms 
after trials between trial and control groups ( ) = 38.50 after the experiment, the 
control group was higher than the total mean ( )= 22.40 after the experiment of the 
experimental group at .01 level. 
 
Keyword:  Hatha yoga program/ student’s concentration  
 
บทน า 

อุบัติการณ๑ของภาวะสมาธิสั้น หรือ ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เป็น
อาการที่มีภาวะบกพรํองทางด๎านพฤติกรรม ที่ขาดสมาธิในการจดจํออยูํกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน ใน
นักเรียนจะสังเกตได๎จากนักเรียนซน หรือนักเรียนที่ไมํอยูํนิ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองสํวนหน๎า 
คือความผิดปกติของสารสื่อน าประสาท ที่ท าหน๎าที่สํงข๎อมูลจากเซลล๑ประสาทตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง จึง
ท าให๎สมองบางสํวนที่ท าหน๎าที่สร๎างความเอาใจใสํและท าหน๎าที่ยับยั้งให๎คนเราเคลื่อนไหวช๎าลง ท างานไมํ
ดีเทําท่ีควร เป็นปัญหาของการควบคุมตนเองไมํได๎ ซึ่งเป็นภาวะที่ผู๎ปุวยมีพฤติกรรมที่หุนหันพลันแลํน ไมํมี
สมาธิ และซน นักเรียนสมาธิสั้นที่ไมํได๎รับการดูแลรักษา มักมีผลการเรียนต่ ากวําเกณฑ๑ มีความบกพรํอง
ในทักษะทางสังคมและการปรับตัวอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน และสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง นักเรียนมักมีปัญหา
ทางอารมณ๑และพฤติกรรม เนื่องจากขาดการยับยั้งและเสียการควบคุม ท าให๎ดื้อ ไมํเชื่อฟัง ชอบโต๎เถียง โกรธ
งําย ก๎าวร๎าว มีแนวโน๎มที่จะมีพฤติกรรมอันธพาล ติดสารเสพติด และมีบุคลิกภาพตํอต๎านสังคมในวัยผู๎ใหญํ 
สูงกวําทั่วไป นักเรียนที่ไมํประสบความส าเร็จในด๎านการเรียน ไมํเคยได๎รับค าชม มักสูญเสียความภาคภูมิใจ 
จึงหันไปเอาดีในด๎านอ่ืนทดแทน ถ๎านักเรียนมีทักษะดีในด๎านดนตรี กีฬา หรือศิลปะ ก็อาจได๎รับการยอมรับ 
แตํถ๎าทักษะเหลํานี้ก็ไมํดีพอ ไมํมีทางเลือกอ่ืนที่สร๎างสรรค๑ นักเรียนก็อาจหันไปหาจุดเดํนในทางลบแทน เชํน 
ฝุาฝืนกฎ ระเบียบ หนีเรียน ชกตํอย ตีกัน ติดเกม หรืออาจติดสารเสพติดได๎ในบางคน  

นักเรียนที่มีอาการสมาธิสั้น (ทวีศักดิ์ สิริรัตน๑เรขา, 2561)  สามารถรักษาได๎ด๎วยการรักษาด๎วยยา
เพ่ือไปกระตุ๎นการหลั่งของสารสื่อประสาทมากขึ้น ท าให๎เกิดสมาธิ จดจํอได๎นานขึ้น และสามารถยับยั้ง
ควบคุมตนเองได๎ดีขึ้น จากการท างานเพ่ิมขึ้นของสมองสํวนหน๎าที่ท าหน๎าที่ยับยั้งและควบคุมพฤติกรรม 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการที่ไมํตั้งกฎเกณฑ๑ให๎กับนักเรียน ให๎รางวัลมากกวําการลงโทษ และ
ควรพูดช๎าๆชัดเจนมากกวําการดุหรือพูดเสียงดังกับนักเรียน การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล๎อม ไมํควรให๎
นักเรียนนั่งเรียนอยูํใกล๎หน๎าตํางหรือประตูแตํควรให๎นักเรียนนั่งอยูํใกล๎กับเพ่ือนที่ตั้งใจเรียนหรือนั่งใกล๎ครู
เพ่ือให๎ครูสามารถดูแลได๎อยํางใกล๎ชิดและควรจัดให๎มีมุมสงบของห๎องเพ่ือให๎นักเรียนได๎ท ากิจกรรมรํวมกับ
เพ่ือนในห๎อง และการดูแลด๎านจิตใจโดยให๎นักเรียนได๎ระบายความรู๎สึกคับข๎องใจตํางๆ เรียนรู๎เทคนิคการ
จัดการอารมณ๑ตนเอง และปรับเปลี่ยนเจตคติที่มีตํอตนเองในด๎านบวกเพ่ิมขึ้น และการชํวยเหลือด๎านการ
เรียนโดยปรับเปลี่ยนงานให๎ดูงํายขึ้น โดยเฉพาะถ๎ารู๎จุดอํอนจุดแข็งในความสามารถของนักเรียนจะชํวยท า
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ให๎การเรียนการสอนไปได๎เร็ว ซึ่งบางรายอาจต๎องใช๎ครูการศึกษาพิเศษชํวยในบางด๎าน โดยครูสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับสิ่งแวดล๎อม และปรับรูปแบบการ
เรียนรู๎ในชั้นเรียนได๎เพ่ือตอบสนองความต๎องการของนักเรียนสมาธิสั้น 

หฐโยคะ (Hatha Yoga) หฐโยคะชนิดนี้ น าเอาทําอาสนะของหฐโยคะสมัยโบราณ มาดัดแปลงให๎
เข๎ากับยุคสมัย เพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎ฝึก ให๎มากที่สุด ใช๎ศิลปะการบริหารรํางกาย ภายใต๎การ
ควบคุมของจิตใจ กํอให๎เกิดพลังด๎านลบและบวก รักษาโรคบางอยํางได๎ เน๎นการเตรียมรํางกายและจิตใจ 
ให๎มีพลังที่จะบรรลุสูํความส าเร็จ มีการก าหนดลมปราณ ในขณะท าทําอาสนะเพ่ือความมีสมาธิ เพราะผล
ที่ได๎จากการฝึกฝน ที่ให๎ความส าคัญท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ จึงท าให๎ผู๎ฝึกปฏิบัติสม่ าเสมอ มีสุขภาพที่ทั้ง
รํางกายและจิตใจ กํอให๎เกิดสมาธิ และเข๎าถึงญาณได๎งําย ผู๎วิจัยจึงน า หฐโยคะชนิด หฐโยคะ เข๎ามาใช๎ใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาสมาธิ ในนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น (ดวงพร พันธแสง, 2551) การใช๎หฐโยคะใน
นักเรียนเป็นการเคลื่อนไหวเชิงหฐโยคะเป็นกิจกรรมที่ใหนักเรียนได๎ท ากิจกรรมเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ตาม
รูปแบบของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่กอใหเกิด
พัฒนาการทางด๎าน ทักษะตํางๆ อีกทั้งยังชํวยผํอนคลายความตึงเครียดทางรํางกายและจิตใจได๎เป็นอยําง
ดีดังนั้นการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงหฐโยคะจึงเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับ
นักเรียน เพราะเป็นการฝกฝนการเคลื่อนไหวรํางกายของนักเรียนควบคูไปกับการเคลื่อนไหวเชิงหฐโยคะ
ชํวยพัฒนาการทางด๎านรํางกาย ด๎านอารมณจิตใจใหกับนักเรียน การที่นักเรียนควบคุมรํางกายได๎ ก็จะ
ชํวยใหควบคุมความตองการของตนเองได๎  ผู๎วิจัยถึงได๎น า หฐโยคะ ซึ่งเป็นหฐโยคะแขนงหนึ่งที่เน๎นการฝึก
สมาธิและควบคุมลมหายใจเข๎ากับรํางกาย มาพัฒนาสมาธิในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
 
จุดประสงค์ของงานวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยคําสมาธิกํอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนเรียนกลุํมที่ได๎รับ
โปรแกรมหฐโยคะ และนักเรียนกลุํมท่ีไมํได๎รับโปรแกรมหฐโยคะ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ความหมายของอาการสมาธิสั้น 
 สมาธิสั้นที่เป็นกลุํมอาการของความผิดปกติทางด๎านพัฒนาการอันเกิดจากความบกพรํองในการ
ท าหน๎าที่ของสมอง ท าให๎มีปัญหาในการควบคุมตนเอง ทั้งอาการ ซน อยูํไมํนิ่ง (Hyperactivity) ขาดการ
ยั้งคิดหรือหุนหันพลันแลํน (Impulsivity)และขาดสมาธิที่ตํอเนื่อง (Inattention) โดยพฤติกรรมเหลํานี้มี
มากกวําพฤติกรรมปกติในนักเรียนวัยเดียวกัน ซึ่งสํงผลท าให๎การท าหน๎าที่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือ
การเข๎าสังคมบกพรํองไป (สถาบันพัฒนาการนักเรียนราชนครินทร๑. 2560: 6) 
 ลักษณะของอาการสมาธิสั้น  
 ชาญวิทย๑ พรนภดล (2561:22-24) ได๎กลําวถึง ทฤษฎีตํางๆด๎านประสาทจิตวิทยา ของกลุํม
อาการสมาธิสั้น ที่มุํงเน๎นการท าความเข๎าใจด๎าน ความคิด อารมณ๑ และพฤติกรรม ไว๎ดังนี้  
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1.การควบคุมพฤติกรรมผิดชอบชั่วดีบกพรํอง (Morbid deficit of moral control) ทฤษฎีนี้ 
Dr. Still ได๎อธิบายวํานักเรียนจะมีลักษณะอยูํไมํนิ่ง ก๎าวร๎าว ฉุนเฉียว และดื้อ ตํอต๎านสังคม ไมํสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมผิดชอบชั่วดีได๎ 2.อาการซนอยูํไมํนิ่งหุนหันพลันแลํน (Hyperkinetic impulse 
disorder/ Hyperactive child syndrome) ทฤษฎีนี้ชื่อวํา นักเรียนกลุํมนี้จะขยับตัวตลอดเวลาอยําง
รวดเร็ว ไมํสามารถรอคอยได๎นาน และหงุดหงิดงําย 3.ความจดจํอบกพรํอง (Problem of sustained 
attention) Dr. Paul H. Wender ที่ได๎กลําวถึงพฤติกรรมความผิดปกติของโรคสมาธิสั้นไว๎ 7ด๎าน คือ 1) 
ด๎านพฤติกรรมการเคลื่อนไหว (motor behaviour) นักเรียนกลุํมนี้จะมีลักษณะซน ไมํสามารถอยูํนิ่งได๎ 
2) ด๎านการใช๎สมาธิ (attentional difficulties) นักเรียนกลุํมนี้จะมีภาวะเหมํอลอย สมาธิหลุดได๎งําย และ
มีปัญหาด๎านการจัดระบบความคิด 3) ด๎านกระบวนการรับรู๎และกระบวนการคิด (cognitive difficulties) 
นักเรียนกลุํมนี้ จะมีปัญหาเรื่องการซับสนข๎างซ๎ายและข๎างขวา และในบางรายไมํสามารถวาดรูปเรขาคณิต
ได๎ 4) ด๎านการเรียน (learning difficulties) นักเรียนกลุํมนี้จะมีปัญหาด๎านการเรียน เนื่องจากไมํสามารถ 
อําน หรือ การบวกลบเลข ได๎อยํางปกติ  5) ด๎านการควบคุมการตอบสนองตํอสิ่งเร๎า (impulse control) 
นักเรียนกลุํมนี้จะไมํสามารถอดทนอดกลั้น และขาดความยับยั้งชั่งใจ กํอให๎เกิดผลเสียตํอสังคม เชํนการ
ขโมยของ หรือการท าสิ่งที่เป็นอันตรายตํางๆ 6) ด๎านความสัมพันธ๑กับบุคคลอ่ืน ( interpersonal 
relations) นักเรียนกลุํมนี้มักไมํสามารถเป็นไปตามระเบียบของสังคมได๎ ดื้อซนและไมํเคารพผู๎อ่ืน 7) ด๎าน
อารมณ๑ความรู๎สึก (emotional abnormalities) นักเรียนกลุํมนี้มักจะอารมณ๑เปลี่ยนแปลงงําย อารมณ๑
รุนแรง และมักจะแสดงพฤติกรรมก๎าวร๎าว และ Dr. Douglas ได๎กลําวถึงลักษณะความผิดปกติที่พบมีเหตุ
จากความบกพรํองส าคัญ 4 ด๎านได๎แกํ 1)ด๎านการจัดระบบความคิด ความพยายามและการคงสมาธิ 
(Process of governing attention) 2)การยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory control) 3)ด๎านการควบคุมระดับ
การตอบสนองให๎เหมาะสมตํอสถานการณ๑ตํางๆ (Response to reinforcement) 4)ด๎านการแสวงหาสิ่ง
กระตุ๎นที่นําสนใจ (Stimulation seeking behaviour) 

ความหมายและองค์ประกอบของ หฐโยคะ 
 ธาราพร พรมอาสา (2561:8X ได๎กลําวถึง หฐโยคะไว๎วํา หฐโยคะเป็นการฝึกทําทางและลม
หายใจที่เน๎นการผสมผสานการเคลื่อนไหวของรํางกายและลมหายใจให๎เชื่อมกัน เหมาะส าหรับคนที่
ต๎องการให๎รํางกายและจิตใจแข็งแรงเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ศศิกานต๑  มาศมงคล (2555:9) ได๎ให๎ความหมายของหฐโยคะ หมายถึงจิตใจและลมหายใจ การ
ฝึกหฐโยคะเป็นการรวมกายและใจเข๎าด๎วยกัน เชํนเดียวกับการนั่งสมาธิที่รํางกายต๎องสงบและแนํวแนํมีลม
หายใจอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให๎เกิดความสมดุลในรํางกาย เมื่อมีกายที่สมดุล มีจิตที่สงบนิ่ง ก็จะชํวย
ยกระดับจิตให๎ดีขึ้น และเต็มไปด๎วยพลังแหํงการสร๎างสรรค๑ ดังนั้นการฝึกหฐโยคะจึงต๎องมีสติกับรํางกายที่
รู๎สึกตัวอยูํตลอดเวลา จึงเกิดสมาธิผสานกับลมหายใจเข๎าออกกํอให๎เกิดเป็นสมาธิ เมื่ อท าตํอไปเรื่อย ๆจะ
เกิดเป็นความสมดุลในรํางกาย และสมดุลระหวํางผู๎อ่ืน หรือแม๎แตํสมดุลกับสิ่งแวดล๎อม จะเป็นผลดีกับเรา
นั่นคือ หฐโยคะ จะชํวยพัฒนาจิตใจให๎สูงขึ้น สามารถแยกแยะวิเคราะห๑เหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นได๎และ
ควบคุมจิตใจเราเองได ๎
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ประโยชน์ของหฐโยคะ 
 ศศิกานต๑  มาศมงคล (2555:9-10) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของการฝึกหฐโยคะไว๎ดังนี้ หฐโยคะ
นอกจากจะท าให๎ รํางกาย จิตใจแนํวแนํ สงบและมีสมาธิ รํางกายผํอนคลายจากความตึงเครียดแล๎ว การ
ฝึกหฐโยคะยังชํวยรักษาระบบตํางๆ ของรํางกาย เชํน กล๎ามเนื้อ กระดูก เส๎นประสาทตํางๆให๎สมบูรณ๑และ
สร๎างสมดุลให๎รํางกายได๎ด๎วย 
 ไพญาดา  สังข๑ทอง (2552) ได๎ศึกษาคุณประโยชน๑ของโยคะ ดังตํอไปนี้ 
 1. ชํวยผํอนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการท างานในชีวิตประจ าวัน โยคะเป็นการฝึก
การหายใจให๎สอดคล๎องกับการปฏิบัติทําโยคะ นอกจากนั้น ยังมีการฝึกก าหนดลม หายใจหรือที่เรียกวํา 
ปราณ (Pranayama) ซึ่งให๎ผลโดยตรงในด๎านการผํอนคลายทั้งรํางกายและ จิตใจ 

2. ชํวยท าให๎สมาธิดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการฝึกโยคะก็คือวิธีการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่ง รํางกายจะมีการ
ประสานการเคลื่อนไหวให๎สัมพันธ๑กับความคิด (จิต) และลมหายใจเข๎าออก 

3. ชํวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นจากการเลํนกีฬาหรือการท างานใน ชีวิตประจ าวันเชํน 
ปวดเอว การที่รํางกายอยูํในทําเดิม เชํน นั่ง เป็นเวลานานท าให๎เกิดอาการปวด เมื่อยได๎บํอย การฝึกโยคะ
ชํวยยืดกล๎ามเนื้อและเอ็นที่ข๎อตํอสํวนตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่กระดูก สันหลัง (Spine) ท าให๎อาการ
ปวดเมื่อยบรรเทาลง 

4. โยคะชํวยลดอาการปวดประจ าเดือน เฉพาะการยืดเหยียดกล๎ามเนื้ออยํางเดียว ก็สามารถลดการ
ปวดในรอบเดือนลงได๎ แตํโยคะเป็นทั้งการยืดเหยียดกล๎ามเนื้อและการฝึกจิต จึงท า ให๎ผลดีกวําการยืด
กล๎ามเนื้อเพียงอยํางเดียว 

5. โยคะมีผลในทางบ าบัดรักษาโรคตําง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากความเครียดหรือ กล๎ามเนื้อเกร็งและ
ตึงสามารถบรรเทาลงได๎ด๎วยการฝึกโยคะ 

6. ชํวยเพ่ิมความสามารถในการทรงตัวเพราะทําโยคะหลายทํา เชํน ทําภเูขา ทํา นักรบ เน๎นในเรื่องของ
การรักษาสมดุลขณะที่อยูํในทํา ทั้งนี้รวมถึงทําที่ต๎องมีการยืนทรงตัวบนเท๎า ข๎างเดยีวดว๎ย เชนํ ทําต๎นไม๎ ผู๎ที่อยูํ
ในวัยสูงอายจุะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตวัหรือการทรงตวัไมํ ดีการฝึกโยคะจะชํวยลดปญัหาดังกลําวได๎ 

7. เพ่ิมความมีสติ (Awareness) กลําวคือ ผู๎ฝึกสามารถรับรู๎ทําทางการ เคลื่อนไหวที่ไมํถูกต๎อง
ของตนเองได๎เร็วขึ้นในขณะที่อยูํในทํานั่ง นอน ยืน เดิน หรือท างานใน ชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้นความมี
สติยังหมายรวมไปถึงความรวดเร็วในการรับรู๎ตํออารมณ๑ที่ เปลี่ยนแปลงไป เชํน รู๎วําอยากได๎ อยากมี รู๎วํา
โกรธ เป็นต๎น เมื่อมีสติรู๎ทันก็สามารถควบคุม อารมณ๑ตําง ๆ ไมํให๎หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระตุ๎นและยั่วยุ
ท าให๎จิตสงบลงได๎ในระดับหนึ่ง 

8. ชํวยท าให๎ใจเย็นลง โยคะมีการฝึกหายใจ ผู๎ฝึกจะสามารถหายใจได๎ยาวและ ลึกข้ึนกวําเดิม การ
หายใจช๎า ๆ และลึกถ๎าสามารถน าไปใช๎ได๎ในขณะที่เริ่มหงุดหงิด โกรธ หรืออารมณ๑ขุํนมัวด๎วยเรื่องตําง ๆ 
จะชํวยระงับความรุนแรงของความโกรธได๎ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ผู๎ฝึก เองต๎องเข๎าใจด๎วยวํา ความโกรธเป็น
การกระตุ๎นให๎ฮอร๑โมนและรํางกายท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น ผลเสียตํอรํางกายและจิตใจโดยตรง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลอง 

 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 
1.2 การก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะสมาธิสั้น               

ในระดับ ที่ 1 อาการขาดสมาธิ และระดับที่ 2 ซนอยูํไมํนิ่ง โรงเรียนสะพานที่สาม 
กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย เป็นนักเรียนประถมศึกษาที่มีลักษณะขาดสมาธิ และลักษณะซน อยูํ

ไมํนิ่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสะพานที่สาม 
การสุํมนักเรียนเข๎าเป็นกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม ผู๎วิจัยรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข๎ารํวม

โปรแกรม หฐโยคะ จ านวน 20 คน ด๎วยวิธีสุํมแบบงําย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 
เพ่ือก าหนดนักเรียนกลุํมตัวอยํางเข๎าเป็นกลุํมทดลอง และกลุํมควบคุม กลุํมละ 10 คน 
 1.3 สร๎างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช๎ในการด าเนินการทดลอง 
และเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ขั้นที่ 2 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2.1 การก าหนดแบบแผนการทดลอง  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบ 2 กลุํม มีการ
ทดสอบกํอนและหลังการทดลอง (The Pretest – Posttest Control Group Design) 

2.2 การติดตํอประสานงานการทดลอง 
2.3 ด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ 
3.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎คอมพิวเตอร๑หาคําความเฉลี่ย ( ) สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)และเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของคะแนนสมาธิโดยการทดสอบคําที (t-test)  
    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยค่าสมาธิก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม 

1. คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ กํอนการทดลองของกลุํมควบคุมพบวํา โดยรวมมี
อาการขาดสมาธิอยูํในระดับมาก ( ) = 38.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม มักท าการบ๎าน
ไมํเสร็จ หรือท างานที่ได๎รับ มอบหมายไมํส าเร็จมีคําเฉลี่ย (    )= 3.00 และพฤติกรรมมักไมํละเอียด
รอบคอบหรือสะเพรําในการ ท างานตําง ๆ เชํน การบ๎าน ดูเหมือนไมํคํอยฟังเวลามีคนพูดด๎วย จัดระเบียบ
งานและกิจกรรมตําง ๆ ไมํเป็น และวอกแวกงําย มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ (   ) = 2.40 ตามล าดับ     
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2. คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ หลังการทดลองของกลุํมควบคุมพบวํา โดยรวมมี
อาการขาดสมาธิอยูํในระดับมาก ( ) = 38.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม มักท าการบ๎าน
ไมํเสร็จ หรือท างานที่ได๎รับ มอบหมายไมํส าเร็จมีคําเฉลี่ย ( ) = 3.00 และนั่งไมํติดที่ ชอบลุกจากที่นั่งใน
ชั้นเรียนหรือจากที่ ที่ควรจะนั่งเรียบร๎อย มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ (   ) = 2.80 ตามล าดับ      

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยค่าสมาธิก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง 

1. คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ กํอนการทดลองของกลุํมทดลองพบวํา โดยรวมมี
อาการขาดสมาธิอยูํในระดับมาก ( ) = 39.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม ท าอะไรนาน ๆ 
ไมํได ๎(   ) = 3.00 และพฤติกรรมนั่งไมํติดที่ ชอบลุกจากที่นั่งในชั้นเรียนหรือจากที่ ที่ควรจะนั่งเรียบร๎อยมี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับ (   )  = 2.40 ตามล าดับ 

2. คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ หลังการทดลองของกลุํมทดลองพบวํา โดยรวมมี
อาการขาดสมาธิอยูํในระดับน๎อย ( ) = 22.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม ขี้ลืม (  )= 
2.00 และพฤติกรรมพร๎อมจะเคลื่อนไหวอยูํเสมอ เหมือน “ติดเครื่อง”อยูํตลอดเวลามีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ  
(  ) = 1.90 ตามล าดับ          

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยค่าสมาธิหลังการทดลอง ของนักเรียนเรียนกลุ่มทดลอง 
และนักเรียนกลุ่มควบคุม 
 1. คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิระหวํางกํอนและหลังการทดลองของกลุํมทดลอง 
พบวําคําเฉลี่ยรวม ( )= 22.40 หลังการทดลองต่ ากวําคําเฉลี่ยรวม ( )= 39.30กํอนการทดลอง อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิหลังการทดลองระหวํางกลุํมทดลองและกลุํม
ควบคุม พบวําคําเฉลี่ยรวม ( ) = 38.50 หลังการทดลองของกลุํมควบคุมสูงกวําคําเฉลี่ยรวม (  ) = 
22.40 หลังการทดลองของกลุํมทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยคําสมาธิกํอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุํมควบคุมพบวํา
คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ กํอนการทดลองของกลุํมควบคุมโดยรวมมีอาการขาดสมาธิอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม มักท าการบ๎านไมํเสร็จ หรือท างานที่ได๎รับ 
มอบหมายไมํส าเร็จและพฤติกรรมมักไมํละเอียดรอบคอบหรือสะเพรําในการ ท างานตําง ๆ เชํน การบ๎าน  
ดูเหมือนไมํคํอยฟังเวลามีคนพูดด๎วย จัดระเบียบงานและกิจกรรมตําง ๆ ไมํเป็น  และวอกแวกงําย             
มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ตามล าดับ ในขณะทีค่ะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ หลังการทดลอง
ของกลุํมควบคุมพบวํา โดยรวมมีอาการขาดสมาธิอยูํในระดับมากเชํนเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวําพฤติกรรม มักท าการบ๎านไมํเสร็จ หรือท างานที่ได๎รับ มอบหมายไมํส าเร็จและนั่งไมํติดที่ ชอบลุก
จากที่นั่งในชั้นเรียนหรือจากที่ ที่ควรจะนั่งเรียบร๎อยมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากตามล าดับ เพราะนักเรียน
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กลุํมควบคุมไมํได๎เข๎ารํวมโปรแกรมหฐโยคะเพ่ือพัฒนาสมาธิความตั้งใจของตนเองสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของรดาธร นิลละออ (2548) เพ่ือศึกษาผลของการปรับพฤติกรรมด๎วยการชี้แนะด๎วยรูปภาพเพ่ือปรับ
พฤติกรรมการไมํสนใจเรียนของนักเรียนสมาธิสั้นโดยกลุํมตัวอยํางคือ เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาการมาเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารีย๑อุปถัมภ๑ จังหวัดนครปฐมเป็นนักเรียนที่วําเป็นเด็กสมาธิสั้น 
ทดลองโดยใช๎วิธีตรงเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา คือ 1.ชุดการสังเกต 2. แบบบันทึก พฤติกรรมไมํตั้งใจเรียน
แบบชํวงเวลา และ 3.โปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยการชี้แนะด๎วยภาพและ เสริมแรงด๎วยเบี้ยอรรถ
ทดลอง 8 สัปดาห๑ๆ ละ 4 ครั้งๆ ละ 60 นาทีผลการวิจัยของกลุํมควบคุมไมํมีการเปลี่ยนแลงในขณะที่พบวํา 
โปรแกรมปรับพฤติกรรมนักเรียนมีสมาธิดีขึ้น 

2 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยคําสมาธิกํอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุํมทดลองพบวํา
คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ กํอนการทดลองของกลุํมทดลองพบวํา โดยรวมมีอาการขาด
สมาธิอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม ท าอะไรนาน ๆ ไมํได๎  และพฤติกรรมนั่ง
ไมํติดที่ ชอบลุกจากที่นั่งในชั้นเรียนหรือจากที่ ที่ควรจะนั่งเรียบร๎อยมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากตามล าดับ 
และคะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิ หลังการทดลองของกลุํมทดลองพบวํา โดยรวมมีอาการ
ขาดสมาธิอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําพฤติกรรม ขี้ลืมและพฤติกรรมพร๎อมจะ
เคลื่อนไหวอยูํเสมอ เหมือน “ติดเครื่อง” อยูํตลอดเวลามีคําเฉลี่ยอยูํในระดับน๎อยตามล าดับ สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของสุชาดา กลางสอน (2558) ที่มุํงศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวกตํอพฤติกรรมรบกวนในชั้น 
เรียนของเด็กสมาธิสั้น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเฉพาะราย (Single-subject Experimental 
Design) แบบสลับกลับ (ABAB Reversal Design)  1) เพ่ือศึกษา พฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนของเด็กสมาธิ
สั้นด๎วยการ เสริมแรงทางบวก กลุํมตัวอยํางในการวิจัยคือนักเรียนที่ได๎รับการสรุปจากทางโรงเรียนวําสมาธิ
สั้น ชาย จ านวน 4 ก าลังศึกษาอยูํชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือ ได๎แกํ แบบ ส ารวจตัว
เสริมแรงและแบบบันทึกพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนแบบชํวงเวลา เสริมแรงทางบวกด๎วยการเสริมแรงโดย
รางวัล และเทคนิคทางสังคม การทดลองประกอบด๎วย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ระยะเส๎นฐาน ระยะที่ 2 
ระยะปรับพฤติกรรม ระยะที่ 3 ระยะหยุดยั้ง และระยะที่ 4 ระยะปรับพฤติกรรมอีกครั้ง วิเคราะห๑ข๎อมูลโดย
ใช๎การหาคําความถี่ และคําเฉลี่ยความถี่ของพฤติกรรมรบกวน ในชั้นเรียน และเปรียบเทียบคําเฉลี่ยความถ่ี
ของพฤติกรรม รบกวนในชั้นเรียนด๎วยกราฟ ผลการวิจัยพบวํา การเสริมแรงทางบวกโดยการเสริมแรงด๎วย
เบี้ยอรรถกร และการเสริมแรงทางสังคม สามารถลดพฤติกรรม รบกวนในชั้นเรียนของนักเรียน ทั้ง 4 คนได๎ 
และจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียน ของนักเรียนกลุํมเปูาหมายทั้ง 4 แตํละระยะการ
ทดลอง 4 ระยะ พบวํา ในระยะท่ี 2 และระยะที่ 4 ซึ่งได๎รับการเสริมแรงมีความถ่ีและคําเฉลี่ยความถี่ของ
พฤติกรรมรบกวนในชั้นเรียนลดลงกวําระยะที่ 1 A(1) และระยะที่ 3 A(2) ซึ่งไมํได๎รับการเสริมแรงทางบวก                      
ทั้งนี้กิจกรรมหฐโยคะที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นจัดเป็นรูปแบบกิจกรรมบ าบัดอยํางหนึ่งที่มีความสอดคล๎องกับ
สลาฟสัน ( Slavson ) ได๎เป็นผู๎ริเริ่มรักษาเป็น คนแรก โดยใช๎หลักจิตวิเคราะห๑เช๎ามาชํวยในการรักษา
นักเรียน และเป็นแบบปลํอยตามใจนักเรียน (Non-Directive) นักเรียนที่เหมาะสมในการท ากลุํมนี้คือ อายุ
อยูํระหวําง 7-14 ปีจ านวนเข๎ารับการรักษา 5-7 คน เป็นกลุํมเล็กพบกับผู๎รักษาอาทิตย๑ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 
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ชั่วโมง หรืออาจเปลี่ยนแปลงเวลาได๎ตามเหมาะสม ใช๎ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทั้งหลายที่รักษาแล๎วได๎ผลดี 
ได๎แกํ ประเภทขี้อาย, ใจอํอน, หนีโรงเรียน, ไมํมีเพ่ือน กลุํมไมํควรเกิน 8 คน โดยจะท าให๎สัมพันธภาพในกลุํม
เกิดได๎ดีสุด แตํส าหรับ Activity group หรือ group recreation อาจประกอบด๎วยสมาชิกในกลุํมมาก ๆ ก็ได๎
ซึ่งสัมพันธ๑ภาพที่เกิดขึ้นระหวํางตัวบุคคลก็จะลดลงไปจากกลุํมเล็ก 

3 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยคําสมาธิหลังการทดลอง ของนักเรียนเรียนกลุํมทดลอง และ
นักเรียนกลุํมควบคุม คะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิระหวํางกํอนและหลังการทดลองของกลุํม
ทดลอง พบวําคําเฉลี่ยรวมหลังการทดลองต่ ากวําคําเฉลี่ยรวมกํอนการทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01และคะแนนพฤติกรรมที่แสดงอาการขาดสมาธิหลังการทดลองระหวํางกลุํมทดลองและกลุํม
ควบคุม พบวําคําเฉลี่ยรวมหลังการทดลองของกลุํมควบคุมสูงกวําคําเฉลี่ยรวม หลังการทดลองของกลุํม
ทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวําสมาธิของนักเรียนกลุํมทดลองหลังการทดลองดีขึ้น
มากกวํากลุํมควบคุมสอดคล๎องกับงานวิจัยของยุวดี พรธาราพงศ๑ และคณะ (2554) ศึกษาการออกแบบ
อุปกรณ๑การระบายสีเพ่ือเสริมและฝึกสมาธิส าหรับเด็กสมาธิสั้นของนักเรียนศูนย๑การศึกษาพิเศษ จ านวน 
6  เครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑ และ แบบทดสอบคือ ด๎านสํงเสริมพัฒนาการและด๎านสํงเสริม
สมาธิ ผลการศึกษา มีการเรียนรู๎ค าสั่งของครูผู๎สอนได๎เด็กให๎ความสนใจ มีพัฒนาการในทักษะความสนใจ
การเรียนรู๎ ปรากฏอาการบวกเมื่อได๎รํวมกิจกรรม ในขณะหยิบจับอุปกรณ๑เด็กได๎มีการทดลองด๎วยตนเอง 
นอกจากนี้รูปแบบกิจกรรมหฐโยคะที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นยังสอดคล๎องกับรูปแบบการปรับพฤติกรรมของ
สถาบันราชานุกูล, 2557; วชิระ เพ็งจันทร๑, 2556; วนิดา ชนินทยุทธวงศ๑ และคณะ, 2552 ที่กลําววําขณะ
ด าเนินกิจกรรมควรแบํงขั้นตอนในการท าให๎งานแตํละอยํางออกเป็นขั้นยํอยๆแล๎วให๎เด็กคํอยๆท าไปที่ละ
ขั้น เชํน เด็กปกติสามารถท าการบ๎าน 20 ข๎อเสร็จได๎รวดเดียว แตํเด็กสมาธิสั้นอาจต๎องแบํงเป็นท าครั้งละ 
10 ข๎อ แล๎วไปพักเปลี่ยนอิริยาบถกํอน จึงกลับมาท าตํออีก 10 ข๎อเป็นต๎น การให๎สัญญาณเตือนเมื่อเด็ก
วอกแวกหรือเสียสมาธิ อาจต๎องชํวยด๎วยการสํงสัญญาณเตือน เชํน การเรียกชื่อ หรือ เรียกให๎เด็กเปลี่ยน
กิจกรรม เชํน ในห๎องเรียนอาจให๎ออกมาชํวยครูลบกระดาน หรือ แจกสมุด แล๎วจึง ให๎กลับไปท ากิจกรรม
เดิมตํอ ข๎อควรระมัดระวังคือจะต๎องไมํแสดงทําท่ีไมํพอใจหรือร าคาญในการเตือน หลังการท ากิจกรรมการ
ให๎รางวัลหรือการชมเชย เมื่อท างานส าเร็จควรให๎การชมเชย เพ่ือเป็นแรงเสริมท าให๎เด็ก อยากประสบ
ความส าเร็จในการท าสิ่งนั้นอีก หรืออาจให๎รางวัลเป็นสัญลักษณ๑ของการชื่นชม เชํน ให๎ Sticker ติดสมุด
เมื่อท าการบ๎านเสร็จ การให๎การชมเชยถือเป็นสํวนส าคัญในการท าให๎เด็กเกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการฝึกหฐโยคะเพ่ือพัฒนาสมาธิในนักเรียนระดับอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการฝึกหฐโยคะแบบบูรณาการกับโปรแกรมพลศึกษาเพ่ือพัฒนาสมาธิ
ในนักเรียนระดับอ่ืน ๆ 

2. ควรมีการศึกษาผลของการฝึกหฐโยคะแบบบูรณาการกับโปรแกรมนันทนาการเพ่ือพัฒนา
สมาธิในนักเรียนระดับอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาผลของการใช๎โปรแกรมแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอ
สมรรถภาพแอนแอโรบิกของนักกีฬาฟุตบอลหญิง กลุํมตัวอยํางคือนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่ศึกษาอยูํใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหํงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จ านวน 20 คนก าหนดให๎มีกลุํมทดลองจ านวนทั้งสิ้น 10 
คน และกลุํมควบคุม 10 คน โดยแบํงเป็น กลุํมควบคุม ฝึกฟุตบอลตามปกติ กลุํมทดลอง ฝึกด๎วย
โปรแกรมแบบหนักสลับเบาและฝึกฟุตบอลตามปกติ สัปดาห๑ละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห๑ ทดสอบ
สมรรถภาพแอนแอโรบิก ด๎วยวิธี Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST Test) กํอนการ
ทดลอง และ หลังการทดลองสัปดาห๑ที่ 8 น าผลที่ได๎มาวิเคราะห๑ทางสถิติ เพ่ือหาคําเฉลี่ยและสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบหาคําเฉลี่ยระหวํางกลุํมโดยการทดสอบคําที แบบ (T – Test 
independent) และเปรียบเทียบหาคําเฉลี่ยระหวํางกํอนและหลังโดยการทดสอบหาคําทีแบบ (Paired – 
Sample T – Test) ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. ผลของการใช๎โปรแกรมแบบหนักสลับเบา 8 สัปดาห๑ พบวําคําเฉลี่ยพลังแบบแอนแอโรบิก 
ความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก ของกลุํมทดลอง มีคําเฉลี่ยดีกวํา กํอนการทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลของการใช๎โปรแกรมแบบหนักสลับเบา 8 สัปดาห๑ พบวําคําเฉลี่ย พลังแบบแอนแอโรบิก 
ความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก ของกลุํมทดลอง มีคําเฉลี่ยดีกวํา กลุํมควบคุม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบา / สมรรถภาพแอนแอโรบิก 
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Abstract 
 This study is an experimental research, (Pre test - Post test Control Group 
Design). It aims to investigate the effects of using an interval program on the anaerobic 
performance among female soccer athletes. The sample group in this experiment was 
20 female soccer players studying at the National Sports University at Sukhothai 
Campus. There was a total of 10 experimental groups and 10 control groups. Using a 
Random Assignment group, which divided into a normal football training control group, a 
training group with a heavy and regular football training program twice a week, for a total 
of 8 weeks. Anaerobic performance was designed to examine by running-based Anaerobic 
Sprint Test (RAST Test) before and after 8 weeks. The results were analyzed statistically in 
order to find the mean and standard deviation. The mean of the groups was compared to 
the T-Test independent as well as the mean before and after by the Paired-Sample T-Test 
that was statistically significant at the statistical significance level .05 

The results of the research showed: 
 1. After the 8th week of the experiment group, it increased in mean anaerobic 
performance consisting of Anaerobic power, anaerobic capacity as well as the fatigue 
index was essentially better than pre-test subjects at the level .05 
 2. After the 8th week of the experiment group, it increased in mean anaerobic 
performance consisting of Anaerobic power, anaerobic capacity as well as the fatigue 
index was essentially better than the control group and subjects at the level .05 
 
Keyword: Interval training / Anaerobic performance 
 
บทน า 
 กีฬาฟุตบอลนั้นผู๎เลํนจะต๎องมีการเคลื่อนไหวมากในรูปแบบที่หลากหลายจากการศึกษาและ
วิเคราะห๑การเคลื่อนไหว (คูํมือวิทยาศาสตร๑การกีฬากับกีฬาขั้นพ้ืนฐาน กรมพลศึกษา , 2556) พบวํา           
นักฟุตบอลวิ่งหรือ เดินในสนามเป็นระยะทางทั้งหมดเฉลี่ย 10 กิโลเมตร ในเวลา 90 นาที ด๎วย ความเร็ว 
6.6 กิโลเมตรตํอชั่วโมง (4 ไมล๑ตํอชั่วโมง) โดยเป็นการเดิน 25% ของ ระยะทางทั้งหมด วิ่งเหยาะ 37% 
ของระยะทางทั้งหมด วิ่งเร็วชํวงสั้นๆ 11% ของระยะทางทั้งหมด วิ่งถอยหลัง 6% ของระยะทางทั้งหมด 
การรุกขึ้นสลับกับ การลงตั้งรับ 20 % ของระยะทางทั้งหมด การวิ่งเร็วแตํละครั้งจะวิ่งในระยะ 10-40 
เมตร รวมเป็นระยะทาง 80 - 1,000 เมตร มีการเคลื่อนไหวเพ่ือเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนความเร็วทุกๆ 
5-6 วินาที เป็นจ านวน 850 - 1,000 ครั้ง จะพบวํากีฬาฟุตบอลมีการเคลื่อนที่และเปลี่ยนทิศทางเกือบ
ตลอดเวลา ในปัจจุบันค๎นพบวํา รูปแบบการเลํนฟุตบอลสมัยใหมํ นักกีฬามีการเคลื่อนที่เป็นระยะทางเพ่ิม
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มากขึ้น และมีการรับสํงฟุตบอลจังหวะเดียวเพ่ิมมากขึ้น ท าให๎มีการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลเป็นระยะเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให๎คูํแขํงขันต๎องมีการวิ่งไลํลูกฟุตบอลเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นท าให๎นักกีฬาทั้งสองฝุายต๎อง
ท าการเคลื่อนที่ตํอเนื่องตลอดเกมการแขํงขัน 
 จากรูปแบบการเคลื่อนไหวในเกมการเลํนฟุตบอล จะพบวําการเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆจะมี
ลักษณะการเคลื่อนไหวที่ใช๎พลังงานแบบแอนแอโรบิก ซึ่ง (Hoffman , 2014) ได๎กลําวถึงเปอร๑เซ็นการใช๎
พลังงานแบบแอนแอโรบิกและแอโรบิกของกีฬาประเภทฟุตบอลวํา ต าแหนํงผู๎รักษาประตู ศูนย๑หน๎า จะใช๎
พลังงานระบบ ATP-CP & lactate 80 เปอร๑เซ็นต๑ พลังงานระบบ lactate & Oxygen 20 เปอร๑เซ็นต๑ 
และในต าแหนํง กองหลังและกองกลาง จะใช๎พลังงานระบบ ATP-CP & lactate 60 เปอร๑เซ็นต๑ พลังงาน
ระบบ lactate & Oxygen 20 เปอร๑เซ็นต๑ และพลังงานระบบ Oxygen 20 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งสอดคล๎องกับ  
(เจริญ กระบวนรัตน๑, 2561) ที่กลําวถึง เปอร๑เซ็นความต๎องการใช๎พลังงานโดยเฉลี่ยของกีฬาฟุตบอล          
โดยแบํงออกเป็นพลังงานระบบ Phosphate &  lactate 60 เปอร๑เซ็นต๑ พลังงานระบบ lactate & 
Oxygen 20 เปอร๑เซ็นต๑ และพลังงานระบบ Oxygen 20 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งในระบบพลังงาน Phosphate & 
lactate นั้นเป็นระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิก และ พลังงานระบบ Oxygen เป็นระบบพลังงานแบบ
แอโรบิก จะพบได๎วําสมรรถภาพแอนแอโรบิกนั้นเป็นสมรรถภาพที่ส าคัญในกีฬาฟุตบอลที่ใช๎ในทักษะการ
เลํน การเคลื่อนไหวตํางๆในกีฬาฟุตบอล 
 รูปแบบการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในกีฬาฟุตบอลมีอยูํหลากหลายรูปแบบ นักกีฬาจะสามารถ
พัฒนาทักษะตํางๆได๎ อยูํที่ผู๎ฝึกสอนจะเลือกใช๎รูปแบบในการฝึกซ๎อมที่จะสํงเสริมสมรรถภาพนักกีฬาใน
ด๎านใด ส าหรับนักกีฬาที่ได๎รับการฝึกฝนจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพให๎มีความได๎เปรียบในการแขํงขัน
มากกวําหรือเป็นผู๎ที่มีโอกาสชนะมากกวํา ดังนั้นแล๎วในกีฬาฟุตบอลจึงมีรูปแบบการฝึกซ๎อมที่จะมุํงเน๎นใน
การพัฒนาสมรรถภาพหลายรูปแบบ อาทิเชํน การฝึกฟุตบอลในสนามเล็ก (Small size game) การฝึกวิ่ง
แบบฟาร๑ทเลค (Fartlek Training) เป็นการฝึกวิ่งด๎วยความเร็ว และระยะทางไมํคงท่ี ในสภาพภูมิประเทศท่ี
แตกตํางกัน การฝึกแบบสถานี (Circuit Training) เป็นการฝึกการเคลื่อนที่ด๎วยรูปแบบที่แตกตํางกันในแตํ
ละสถานี ในแตํละสถานีจะมีกิจกรรมที่แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับจุดประสงค๑ การฝึกสปริ๊นท๑ (Sprint Training) 
เป็นการฝึกที่เข๎มข๎นสูงวิ่งด๎วยความเร็วสูงสุด และ การฝึกแบบหนักสลับเบา ( Interval Training) ซึ่งเป็น
รูปแบบการฝึกที่มีการกระท าซ้ าๆ หลายๆรอบ และมีชํวงเบาหรือชํวงพัก โดยมีเวลาเป็นตัวก าหนด ซึ่งใน
รูปแบบการฝึกซ๎อมตํางๆ สามารถพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาได๎ตามจุดประสงค๑ของผู๎ฝึกสอน 
 การที่จะมีสมรรถภาพแอนแอโรบิกให๎ดีขึ้นนั้นมีการฝึกอยูํหลายรูปแบบ ซึ่งแบบฝึกที่เป็นที่นิยมใน
การน ามาฝึกพัฒนาสมรรถภาพแอนแอโรบิก ก็คือการฝึกแบบอินเทอร๑วาล หรือ การฝึกแบบหนักสลับเบา 
(ประทุม มํวงมี, 2532) กลําววํา การฝึกแบบหนักสลับเบามีข๎อได๎เปรียบจากการฝึกหลายประการเมื่อ
เทียบกับการฝึกแบบอ่ืน ๆ คือ การฝึกแบบหนักสลับเบาท าให๎สภาพรํางกายได๎มีโอกาสพัฒนาระบบการ
สร๎าง และการใช๎พลังงานที่เหมาะสมกับประเภทกีฬานั้น ๆ หรือเฉพาะกีฬานั้น ๆได๎อยํางเต็มที่ นอกจากนี้ 
รูปแบบการฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีชํวงการพัก ยังท าให๎รํางกายได๎พักการใช๎งาน สํงผลให๎มีการเพ่ิมเติม
พลังงาน หรือการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อเข๎าสูํการไหลเวียนของโลหิต เป็นการลดความเหนื่อย และการ
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ชะลอจุดแหํงความล๎า ท าให๎รํางกายของนักกีฬา หรือผู๎ที่ออกก าลังกายท างานได๎มากขึ้น มีความอดทน
มากขึ้น การฝึกแบบอินเทอร๑วาลจึงมีข๎อดีหลาย ๆประการเมื่อเทียบกับการฝึกแบบอ่ืน ๆ เป็นต๎น ซึ่งก็
สอดคล๎องกับ (เจริญ กระบวนรัตน๑, 2545) ที่กลําววํา การฝึกแบบหนักสลับเบา (Interval training)           
เป็นระบบการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งที่มีสํวนชํวยในการพัฒนาเสริมสร๎างก าลัง ความอดทน และความเร็วให๎
คงสภาพ และมีการตํอเนื่องได๎นานกวําปกติ และจากงานวิจัยที่ผํานมา (ทศพล ชวนบุญ, 2558)            
ได๎ท าการศึกษา ผลของการฝึกวิ่งแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูง ที่มีตํอสมรรถภาพแอโรบิกและ
แอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอล ผลการวิจัยพบวํา หลังการฝึกสัปดาห๑ที่ 8 คําสมรรถภาพการใช๎ออกซิเจน
สูงสุด สมรรถภาพแอโรบิก และสมรรถภาพแอนแอโรบิก ของกลุํมการฝึกโปรแกรมวิ่งตํอเนื่อง และกลุํ ม
การฝึกโปรแกรมหนักสลับเบา แตกตํางจากกํอนการฝึกอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และสมรรถภาพการ
ใช๎ออกซิเจนสูงสุด และสมรรถภาพแอโรบิก ระหวํางกลุํมทดลองทั้ง 2 กลุํม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 จากการศึกษาจึงสรุปได๎วํา การฝึกวิ่งด๎วยโปรแกรมหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูง เป็น
เวลา 8 สัปดาห๑สามารถพัฒนาสมรรถภาพแอโรบิก และสมรรถภาพแอนแอโรบิกได๎ 

ในนักกีฬาฟุตบอลหญิง มีโครงสร๎างของรํางกาย ความแข็งแรงและสมรรถภาพตํางๆด๎อยกวํา
ผู๎ชาย ซึ่งสอดคล๎องกับ  (ธีรศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล , 2552) ที่กลําววํา ผู๎หญิงจะมีโครงสร๎างของรํางกาย
และสรีรวิทยาที่แตกตํางไปจากผู๎ชายมากมายหลายอยําง การตอบสนองตํอการออกก าลังกายจึงมีความ
แตกตํางกันและสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตํางกัน และกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่ต๎อง
ใช๎ความเร็วและความแข็งแรงในการเคลื่อนที่เพ่ือครอบครองลูกฟุตบอล รับ สํง ยิงประตูให๎มากที่สุดถึงจะ
เป็นผู๎ชนะ ด๎วยเหตุนี้นั้นท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาในนักกีฬาฟุตบอลหญิง ซึ่งต๎องใช๎กฎ กติกา
และขนาดสนามเทํากันกับกีฬาฟุตบอลชายด๎วยโครงสร๎าง และสมรรถภาพด๎านตํางๆที่แตกตํางกัน  

จากเหตุผลที่กลําวมาการเคลื่อนที่ในเกมการแขํงขันฟุตบอลนั้นมีหลายรูปแบบ เชํน การวิ่งด๎วย
ความเร็วระยะสั้น การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง การกระโดด การวิ่งเหยาะๆ การเดิน นั้นล๎วนแล๎วแตํต๎องใช๎
สมรรถภาพแอนแอโรบิกในการท างาน การที่จะพัฒนาสมรรถภาพแอนแอโรบิกในครั้งนี้ผู๎วิจัยสนใจที่จะ
น ารูปแบบการฝึกหนักสลับเบามาพัฒนาสมรรถภาพ ในนักกีฬาฟุตบอลหญิงมหาลัยการกีฬาแหํงชาติ 
วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งการฝึกแบบหนักสลับเบา มีความคล๎ายคลึงกับลักษณะเกมการเลํนฟุตบอลที่มีการ
เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวแบบไมํตํอเนื่อง (Intermittent Activity) ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าข๎อดี
ของการฝึกแบบหนักสลับเบาเข๎าท าการศึกษาผลของโปรแกรมฝึกหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอน
แอโรบิกของนักกีฬาฟุตบอลหญิงโดยผลของแบบฝึกนี้จะเป็นทางเลือกในการฝึกตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช๎โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพ
แอนแอโรบิก กํอนการทดลองและหลังการทดลองของนักฟุตบอลหญิง  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิก ของ
นักฟุตบอลหญิงระหวํางกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1.แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกหนักสลับเบา 
1.1 การฝึกแบบหนักสลับเบา 
โพลว๑แมน และสมิธ (Plowman and Smith, 1997) ได๎กลําวถึงการฝึกแบบสลับเบา คือ            

การออกก าลังกายในแบบแอโรบิก และ แอนแอโรบิกที่ก าหนดเลือกใช๎องค๑ประกอบใน 3 ประการ คือ 
การก าหนดชํวงของการปฏิบัติงาน เวลาที่ก าหนด และจ านวนเวลาที่ก าหนดส าหรับการฟ้ืนตัวจากการ
ปฏิบัติงานกํอนที่จะปฏิบัติการฝึกซ้ าในชํวงตํอไป การฝึกแบบนี้สํวนมากจะใช๎ในโปรแกรมฝึกเพ่ือการ
แขํงขันของกีฬาชนิดตํางๆ เชํน บาสเกตบอล ฟุตบอล วิ่งระยะสั้นและระยะกลาง เป็นต๎น การฝึกรูปแบบ
นี้จะประกอบด๎วยชํวงฝึกที่มีความเข๎มข๎นสูงสลับกับชํวงหยุดพัก ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมการฝึกที่มี
ความข๎มข๎นระดับหนึ่งซ้ าๆ กันเป็นชํวง หรือเป็นรอบ หรือเป็นเซต โดยแตํละชํวงของการฝึกจะมีชํวงพัก 
ซึ่งอาจใช๎เวลาที่เทํากันกับเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติกิจกรรมการฝึก หรืออาจจะใช๎เวลามากกวําเล็กน๎อย ใน
ระหวํางชํวงการหยุดพัก สารเคมีที่ท าให๎เกิดอาการล๎าจะมีโอกาสถูกจ ากัดออกไปได๎มากขึ้น และสิ่งที่เป็น
ต๎นตอของพลังงานใหมํก็จะถูกน าเข๎ามาใช๎ในกล๎ามเนื้อ (ถาวร กมุทศรี, 2560) การฝึกหนักสลับเบา 
(Interval Training) เป็นรูปแบบที่ใช๎การวิ่งเป็นวิธีการหลักโดยก าหนดความเร็วและระยะทางในการวิ่ง 
และกิจกรรมของชํวงพักที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยระยะทางที่น ามาใช๎ในการพักต๎องสอดคล๎องกับ
ระยะทางในการวิ่ง สํวนความหนักที่ใช๎ในการฝึกกับระยะเวลาที่ใช๎ในการพักนั้นจะขึ้นอยูํกับปัจจัยที่
เกี่ยวข๎อง คือ ระยะทางในการวิ่ง เปูาหมายที่ต๎องการพัฒนาโดยเฉพาะระบบพลังงานและระดับความ
สมบูรณ๑ทางด๎านรํางกายของนักกีฬา การฝึกแบบหนักสลับเบาจะนั้นใช๎วิธีควบคุมความหนักการฝึก โดยใช๎
อัตราการเต๎นของชีพจรเป็นเกณฑ๑ก าหนดความหนักในการฝึก  

1.2 ประโยชน์ของการฝึกแบบหนักสลับเบา 
 (เจริญ กบวนรัตน๑, 2548) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ ในการฝึกแบบหนักสลับเบา ดังนี้ 
  1. การฝึกหนักสลับเบาจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวให๎กับนักกีฬาแล๎วยัง
กํอให๎เกิดความสนุกสนานและท๎าทายความสามารถของนักกีฬาตลอดการฝึก 
  2. ในการก าหนดจ านวนเที่ยว ระดับความหนัก และเวลาพักของการฝึกหากมี
ความสัมพันธ๑กับการฟื้นตัวจากความเหนื่อยของนักกีฬา จะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น 
  3. การฝึกหนักสลับเบา จะชํวยเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานของหัวใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด และปริมาณการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจแตํละครั้งที่หัวใจบีบตัวเพ่ิมมากข้ึน 
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  4. ความหนักเบาในการฝึก สามารถควบคุมได๎ด๎วยอัตราการเต๎นของชีพจรและสามารถ
ปรับระดับความหนักเบาโดยใช๎ชีพจรเป็นเกณฑ๑ก าหนด 
  5. การศึกษาท าความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกแบบหนักสลับเบา จะชํวยให๎ผู๎
ฝึกสอนหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องความล๎าสะสม ความสัมพันธ๑อัตราเต๎นหัวใจกับความเมื่อยล๎า การผํอน
คลายความเครียดชํวงพัก  ซึ่งมีผลกับนักกีฬาท าให๎ผู๎ฝึกสอนต๎องค านึงถึงคุณภาพในการฝึกมากข้ึน 
  6. การฝึกหนักสลับเบา ถ๎าผู๎ฝึกสอนกีฬาน ามาใช๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับนักกีฬาจะ
ชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการท างานแบบใช๎ออกซิเจน (Aerobic power / Aerobic 
Capacity) 
  7. การฝึกหนักสลับเบา สามารถน ามาใช๎ได๎ทุกชํวงของการฝึก ในขณะที่วิธีการฝึกแบบ
อ่ืนสามารถน ามาใช๎ได๎เพียงบางชํวงของการฝึกเทํานั้น 
  8. ทุกขั้นตอนของการฝึกแบบหนักสลับเบา มีการก าหนดจุดมุํงหมายของการฝึกไว๎อยําง
ชัดเจน พร๎อมทั้งมีการวัดและประเมินผลการฝึกรวบรวมเบ็ดเสร็จในตัวเอง ซึ่งเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอ
การตรวจสอบความก๎าวหน๎าของนักกีฬา 

2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพแอนแอโรบิก 
2.1 สมรรถภาพแอนแอโรบิก  

 (จิรวัฒน๑ ทองเอ่ียม, 2558) กลําววํา สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก (Anaerobic performance) 
หมายถึง สมรรถภาพในการท างานแบบไมํใช๎ออกซิเจน ขึ้นอยูํกับสมรรถภาพของกล๎ามเนื้อ โดยเฉพาะ
ขบวนการเมตาบอลิซึมในกล๎ามเนื้อ 
 (ภัทราวุธ ขาวสนิท, 2560 ) ได๎ให๎ความหมายและองค๑ประกอบของสมรรถภาพแอนแอโรบิก คือ 
ความสามารถสูงสุดของรํางกายในการออกก าลังกายโดยใช๎ระบบการสร๎างพลังงานแบบไมํใช๎ออกซิเจน                     
มีองค๑ประกอบในการประเมินอยูํ 3 สํวน คือ 
 1. พลังแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic power) 
 2. ความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก (Anaerobic capacity) 
 3. ดัชนีความล๎า (Fatigue index) 
 (Beam & Adams,2011) พลังแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic power) หมายถึง ความสามารถ
สูงสุดที่กล๎ามเนื้อท างานโดยใช๎ความสามารถของกล๎ามเนื้อในการที่จะสังเคราะห๑พลังงานระบบฟอส
ฟาเจน หรือ ระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิกโดยไมํใช๎ออกซิเจนในการสร๎างพลังงานแบบระบบพลังงาน
ฉับพลัน (Immediate Energy System) เป็นหลักหรือเป็นคําปริมาณงานสูงสุดที่ท าได๎ในชํวง 3 - 5 
วินาทีแรกของการทดสอบขณะที่ปราศจากการใช๎ออกซิเจนเรียกวํา พลังสูงสุดที่แสดงออก (Peak Power 
Output) มีหนํวยเป็น วัตต๑ (Watts)  
 (ปิยะวัฒน๑ ลือโสภา, 2561 ) ความสามารถด๎านแอนแอโรบิก (Anaerobic capacity) หมายถึง 
ความสามารถในการออกก าลังกายแบบแอนแอโรบิก หรือการออกก าลังกายที่ไมํใช๎ออกซิเจน ซึ่งนิยมวัด



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   115 

คําออกมาในรูปความสามารถของการปั่นจักรยานวัดงานหรือการวิ่งด๎วยความเร็วสูงสุดระยะสั้นๆวัดความ
ทนทนทานของการเกิดกรดแลคติกในกล๎ามเนื้อของนักกีฬา  
 (Zacharogiannis et al., 2003) ดัชนีความล๎า (Fatigue index) เป็นตัวที่บํงบอกถึงความล๎า
ของกล๎ามเนื้อที่เกิดขึ้นหลังจากการท างานหนักแบบไมํใช๎ออกซิเจน โดยที่ ถ๎าดัชนีความล๎ามีคํามากแสดง
วํา กล๎ามเนื้อมีความล๎าสูงนั่น หมายถึง กล๎ามเนื้อมีความอดทนตํอกรดแลคติกในระดับต่ าและในทาง
กลับกัน ถ๎าดัชนีความล๎ามีคําน๎อยแสดงวํากล๎ามเนื้อมีความล๎าต่ านั่น หมายถึง กล๎ามเนื้อมีความอดทนตํอ
กรดแลคติกในระดับสูง  
 ดังนั้นสรุปได๎วํา สมรรถภาพแอนแอโรบิก คือ การท างานที่ใช๎ระบบพลังงานที่เก็บสะสมไว๎ใน
กล๎ามเนื้อรํางกายสามารถดึงออกมาใช๎ได๎อยํางรวดเร็วเมื่อต๎องการใช๎เป็นพลังงานในการออกแรงใน
ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิกนี้จะมีให๎ใช๎เพียงระยะเวลาสั้นๆ และท างานโดยการไมํ
ใช๎ออกซิเจนเป็นพลังงาน ซึ่งมีองค๑ประกอบในการประเมินอยูํ 3 สํวน คือ พลังแบบแอนแอโรบิก 
(Anaerobic power) ความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก (Anaerobic capacity) ดัชนีความล๎า 
(Fatigue index) 

2.2 การพัฒนาระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิก 
 ในการฝึกเพ่ือพัฒนาการท างานของระบบแอนแอโรบิกมีวิธีการและรูปแบบในการฝึกที่
หลากหลาย เชํน การสปริ๊นท๑ กรวิ่งขึ้นบันได การฝึกแบบพลัยโอเมตริก เหลํานี้เป็นเพียงบางสํวนของ
กิจกรรมการฝึกที่สามารถใช๎ในการพัฒนาความสามารถที่แสดงออกทางแอนแอโรบิก บางโปรแกรมการ
ฝึกให๎ความส าคัญตํอระบบฟอสฟาเจน เชํน การสปริ๊นท๑และการฝึกพลัยโอเมตริก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช๎
ระยะเวลาน๎อยกวํา 10 วินาที และมีการพักอยํางเต็มที่ เชํน 5 - 10 นาที ดังนั้นกรดแลคติกจะไมํสะสมใน
ปริมาณที่มาก และนักกีฬาสามารถปฏิบัติที่ความหนักสูงสุดได๎ การฝึกรูปแบบนี้จะเพ่ิมความสามารถของ
ความเร็วและพลัง ขึ้นอยูํกับการระดมระบบประสาทที่เหมาะสมเพ่ือให๎ได๎ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะต๎องมี
การพักฟ้ืน เพราะความเร็วและพลังไมํสามารถพัฒนาได๎เมื่อนักกีฬาปฏิบัติทักษะในขณะที่เมื่อยล๎า ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญของการฝึกที่ให๎ความส าคัญตํอระบบฟอสฟาเจน แตํในการฝึกระบบไกลโคไลซิสจะมีชํวงการพักที่สั้น 
และใช๎การปฏิบัติที่ต่ ากวําความเร็วและพลังสูงสุดการผสมผสานการเผาผลาญพลังงานทั้ง 2 ระบบเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จ าเป็นในการฝึก เนื่องจากนักกีฬาต๎องมีการปฏิบัติทักษะในสภาวะที่เมื่อยล๎า อยํางไรก็ตาม การเผา
ผลาญพลังงานแตํละระบบจ าเป็นต๎องฝึกครั้งละรูปแบบเพ่ือให๎ได๎ผลดีที่สุด (Baechle & Earle, 2000) 
 การฝึกแบบแอนแอโรบิก และกิจกรรมที่ใช๎ระยะเวลาน๎อยกวํา 2 นาที จะเกี่ยวกับการใช๎ระบบ
ฟอสฟาเจนและระบบไกลโคลัยติกในการสร๎างพลังงาน โดยกิจกรรมที่ใช๎เวลาน๎อยกวํา 6 วินาทีจะใช๎
พลังงานสํวนใหญํจากระบบฟอสฟาเจน สํวนกิจกรรมที่มีระยะเวลาตั้งแตํ 30-90 วินาที จะใช๎พลังงานสํวน
ใหญํจากระบบไกลไลซิส ซึ่งระบบพลังงานนี้ สามารถพัฒนาได๎โดยใช๎รูปแบบการฝึกสลับชํวง สิ่งที่ส าคัญก็
คือ แม๎วําระบบพลังงานหนึ่งจะเป็นแหลํงส าคัญในการให๎พลังงานในการท ากิจกรรมใดๆ แตํระบบพลังงาน
ทัง้หมดจะถูกใช๎ในการให๎พลังงานอยูํตลอดเวลา (Wathen and Roll, 1994)  
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 (ภัทราวุธ ขาวสนิท , 2560 ) กลําววํา การพัฒนาการท างานของระบแอนแอโรบิก วิธีการ
พัฒนาการท างานของระบบแอนแอโรบิกมีหลายรูปแบบ เชํน การฝึกแบบสลับชํวง การฝึกความเร็ว การ
ฝึกพลัยโอเมตริก การฝึกวิ่งแบบซ้ าเที่ยว ซึ่งการเลือกใช๎รูปแบบการฝึกต๎องค านึงถึงรูปแบบที่ใช๎ในการ
แขํงขันจริงเป็นส าคัญ โดยที่การฝึกระบบฟอสฟาจนนั้นใช๎เวลาในชํวงเวลาสั้นๆ (น๎อยกวํา 10 วินาที) และ
ต๎องให๎มีการพักอยํางเต็มที่ (5 - 10 นาที) สํวนการฝึกระบบแอนแอโรบิกไกลโคไลซิสจะใช๎ระยะเวลาใน
การฝึกที่นานกวํา (20 - 60 วินาที) และมีระยะเวลาในการพักที่สั้นกวําการฝึกระบบฟอสฟาเจน 
 พาวเวอร๑และฮาวลี่ย๑ (Powers & Howley, 2009) กลําววํา สถานการณ๑ในการแขํงขันที่ใช๎เวลา
น๎อยกวํา 6 วินาที จะใช๎พลังงานแบบแอนแอโรบิกเป็นส าคัญ โดยทั่วไปการฝึกเพ่ือเพ่ิมพลังแบบแอนแอโร
บิกจ าเป็นต๎องเพ่ิมสมรรถภาพของทั้งระบบแอทีพี ซีพี และ ระบบแอนแอโรบิกไกลโคไลซิส  อยํางไรก็ดี 
บางกิจกรรมต๎องการการสนับสนุนของทั้ง 2 ระบบในการให๎พลังงานที่จ าเป็นในการแขํงขัน นอกจากนั้น
โปแกรมการฝึกต๎องมีการใช๎กลุํมกล๎ามเนื้อเดียวกันกับท่ีนักกีฬาใช๎ในขณะแขํงขัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ (Methodology) ทดลอง             
โดยการให๎กลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมโปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิกของ
นักกีฬาฟุตบอลหญิงโดยเปรียบเทียบระหวํางกลุํม และเปรียบเทียบ กํอน - หลัง จากเข๎ารํวมการฝึก 
1. ขั้นตอนการสร๎างโปรแกรม 
  1.1 ศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกแบบ
หนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิกของนักกีฬาฟุตบอลหญิง  
  1.2 การออกแบบโปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิกของ
นักกีฬาฟุตบอลหญิง 
  1.3 น าโปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิกของนักกีฬา
ฟุตบอลหญิง ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นโดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญ 5 ทําน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
  1.4 ปรับปรุงแก๎ไขโปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิกของ
นักกีฬาฟุตบอลหญิง ตามค าแนะน าของผู๎เชี่ยวชาญ  
 2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 2.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู๎ เชี่ยวชาญเพ่ือขอความ
อนุเคราะห๑ 
 2.2 ประชุม อธิบาย และชี้แจงให๎กลุํมตัวอยํางได๎เข๎าใจถึงวัตถุประสงค๑ของการวิจัยเพ่ือเป็นการ
สร๎างความเข๎าใจให๎กับกลุํมตัวอยํางการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 2.3 จัดเก็บข๎อมูลการทดสอบสมรรถภาพแอนแอโรบิกด๎วยแบบทดสอบ RAST Test กํอนการฝึก 
(Pre-Test) และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลของการทดลอง 
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 2.4 ท าการฝึกด๎วยโปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิกของนักกีฬา
ฟุตบอลหญิง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห๑ และทดสอบด๎วยแบบทดสอบ RAST Test หลังการฝึก (Post-Test) 
 2.5 น าข๎อมูลที่รวบรวมได๎ มาสรุปผลและวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลของการใช๎โปรแกรมแบบหนักสลับเบา 8 สัปดาห๑ พบวําคําเฉลี่ยพลังแบบแอนแอโรบิก 
ความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก ของกลุํมทดลอง มีคําเฉลี่ยดีกวํา กํอนการทดลอง อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลของการใช๎โปรแกรมแบบหนักสลับเบา 8 สัปดาห๑ พบวําคําเฉลี่ย พลังแบบแอนแอโรบิก 
ความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก ของกลุํมทดลอง มีคําเฉลี่ยดีกวํา กลุํมควบคุม อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ภาพที่ 1 คําเฉลี่ยของพลังสูงสุดแบบแอนแอโรบิก ระหวํางกํอนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห๑         
ของกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม 

*P<.05 คําเฉลี่ยพลังสูงสุดแบบแอนแอโรบิก หลังการทดลองสัปดาห๑ที่ 8 ของกลุํมทดลอง 424 วัตต๑ 
แตกตํางกับกลุํมควบคุม 340.6 วัตต๑ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ภาพที่ 2 คําเฉลี่ยของความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก ระหวํางกํอนการทดลองและหลังการทดลอง                   
8 สัปดาห๑ ของกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม 
 *P<.05 คําเฉลี่ยความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก หลังการทดลองสัปดาห๑ที่ 8 ของกลุํม
ทดลอง 347 วัตต๑ แตกตํางกับกลุํมควบคุม 273.5 วัตต๑ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ภาพที่ 3 คําเฉลี่ยของความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก ระหวํางกํอนการทดลองและหลังการทดลอง 

8 สัปดาห๑ ของกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม 
 *P<.05 คําเฉลี่ยดัชนีความล๎า หลังการทดลองสัปดาห๑ที่ 8 ของกลุํมทดลอง 4.14 วัตต๑ / วินาที 
แตกตํางกับกลุํมควบคุม 3.05 วัตต๑ / วินาที อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ด๎านพลังแบบแอนแอโรบิกและความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก หลังการทดลอง 8 สัปดาห๑

ผลวิจัยพบวํา การฝึกแบบหนักสลับเบาสามารถท่ีจะพัฒนาสมรรถภาพแอนแอโรบิกทางด๎านพลังแบบแอน
แอโรบิกและความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิกได๎ จากการใช๎รูปแบบการฝึกหนักสลับเบา 15 วินาที 
พัก 15 วินาที ปฏิบัติจ านวน 20 – 30 เซตให๎ให๎มีคําเฉลี่ยทั้งสองด๎านของกลุํมทดลองเพ่ิมขึ้นจากกํอนการ
ทดลอง และ ดีกวําระหวํางกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม(จึงมีผลมาจากโปรแกรมฝึกหนักสลับที่มีผลตํอ
สมรรถภาพแอนแอโรบิกของนักกีฬาฟุตบอลหญิงในครั้งนี้ เนื่องจากมีรูปแบบการฝึกในชํวงหนักที่ปฏิบัติ
กิจกรรมด๎วยความเร็วสูงสุด 15 วินาที ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่นักกีฬาต๎องพยายามปฏิบัติด๎วยจังหวะที่ใช๎
ความเร็วสูงสุด. สลับกับชํวงเบาที่มีการพัก 15 วินาที มีการปฏิบัติตํอเนื่อง ปฏิบัติซ้ ากันหลายๆรอบ) จึง
สอดคล๎องกับ (สนธยา สีละมาด, 2560) กลําววําการพัฒนาความสามารถด๎านพลังควรฝึกซ๎อมที่มีการ
เคลื่อนไหวแบบพลังระเบิด (Explosive Power) หรือการฝึกซ๎อมที่ใช๎อัตราเร็วสูง (High Velocity) ซึ่ง
เป็นวิธีการฝึกซ๎อมระบบประสาท เพราะการเคลื่อนไหวที่ใช๎พลัง การระดมหนํวยยนต๑ (Motor Unit) ของ
เส๎นใยกล๎ามเนื้อโดยเฉพาะชนิดหดตัวเร็วจะต๎องใช๎เวลาน๎อยที่สุดในการที่จะเพ่ิมความถี่ของการสั่งการได๎
สม่ าเสมอ และเมื่อนักกีฬาฝึกซ๎อมแบบหนักสลับเบาจะชํวยให๎นักกีฬาสามารถฝึกซ๎อมด๎วยระดับความ
หนักสูงและสามารถรักษาระดับสมรรถภาพสูงสุดในการท างานไว๎ได๎ตลอดทุกเที่ยวการฝึกซ๎อมการฝึกหนัก
สลับเบาจึงการฝึกที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิก. และ(เจริญ 
กระบวนรัตน๑, 2561) ที่กลําววํา เมื่อท าการฝึกด๎วยความเร็วสูงสุด นักกีฬาจะได๎รับการพัฒนาระบบ
พลังงานแบบแอนแอโรบิก โดยกล๎ามเนื้อจะใช๎พลังงานระบบฟอสเฟตหมดไปภายในชํวงระยะเวลาไมํกี่
วินาทีเมื่อนักกีฬาปฏิบัติด๎วยความเร็วสูงสุด ด๎วยเหตุนี้จึงควรใช๎วิธีฝึกในลักษณะหนักสลับเบาโดยมีจ านวน
ครั้งของการกระท าซ้ ามาก โดย (Helgerud et al., 2001) กลําววํา การฝึกแบบหนักสลับเบานั้นท าให๎เกิด
การกระตุ๎นเส๎นใยกล๎ามเนื้อให๎มีขนาดใหญํขึ้นสํงผลให๎พัฒนาความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิกและ
อัตราการใช๎ออกซิเจนสูงสุดของรํางกาย อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ (Hamid Arazi al., 2017) ได๎ท าการศึกษา
ผลของการฝึกแบบหนักสลับเบาที่ระดับสูงในนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่มีตํอสมรรถภาพแอนแอโรบิกและแอ
โรบิก โดยท าการท าลองในกลุํมที่ฝึกหนักสลับเบาด๎วยการอิงอัตราการเต๎นของหัวใจและกลุํมฝึกหนักสลับ
เบาด๎วยการอิงความเร็ว ผลทดลองพบวําการฝึกหนักสลับเบาทั้งสองรูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพในการเพ่ิม
พลังแบบแอนแอโรบิก และความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิกได๎ แตํกลุํมที่ฝึกด๎วยการอิงความเร็วนั้ น
สามารถพัฒนาพลังแบบแอนแอโรบิกได๎ดีกวํา  
 ด๎านคําเฉลี่ยดัชนีความล๎าของกลุํมทดลองมีคําเฉลี่ยหลังจากทดลอง 8 สัปดาห๑ 4.14    1.13 
วัตต๑ / วินาที สูงกวํากํอนการทดลอง 2.65   1.12 วัตต๑ / วินาที จากผลการวิจัยกลําวได๎วํา ความล๎าถ๎า
มีคําเฉลี่ยเป็น (วัตต๑ / วินาที) มากนั้น จะสํงผลให๎ความสามารถในการท างานขณะท ากิจกรรมนั้นๆมี
ประสิทธิภาพลดลง ในงานวิจัยนี้ กลุํมทดลองหลังสัปดาห๑ที่ 8 นั้นมีคําเฉลี่ยดัชนีความล๎าเพ่ิมขึ้นจากกํอน
การทดลอง ซึ่งดัชนีความล๎าเป็นองค๑ประกอบข๎อนึงที่สามารถวัดผลในสมรรถภาพแอนแอโรบิกในงานวิจัย
นี้จึงไมํเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว๎วําหลังการทดลอง 8 สัปดาห๑สมรรถภาพแอนแอโรบิกของ
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นักกีฬาฟุตบอลหญิงจะดีขึ้น ในด๎านดัชนีความล๎า ซึ่งสาเหตุสํวนนึงนําจะมาจากสูตรวิธีการค านวณดัชนี
ความล๎าของแบบทดสอบ Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST Test) (Draper and 
Whyte, 1997 ) วิธีการค านวณ คือ (คําพลังที่ได๎สูงสุด - คําพลังที่ได๎น๎อยที่สุด)   ผลรวมเวลาทั้งหมด 6 
ครั้ง จะพบวําตัวแปรที่จะมีผลตํอคําดัชนีความล๎าคือ คําความแตกตํางของพลังที่ได๎มากที่สุดและพลังที่ได๎
น๎อยที่สุด รวมทั้งผลรวมเวลาทั้งหมด 6 รอบ ซึ่งเมื่อหลังการทดลองมีการเพ่ิมมากขึ้นของคําพลังสูงสุด
แบบแอนแอโรบิกและคําพลังต่ าสุดแบบแอนแอโรบิกอาจจะมีคําแตกตํางกันมากขึ้น ท าให๎ตัวตั้งมีคําสูงขึ้น 
คําเฉลี่ยที่ได๎จึงมีคําที่เพ่ิมขึ้นตามไปด๎วย จึงสํงผลให๎คําดัชนีความล๎ามีคําเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับกํอน
การทดลอง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ (ฐาปนวัฒน๑ สุขปาละ, 2554) ที่กลําววํา หากจะใช๎คําดัชนีความล๎า
และร๎อยละดัชนีความล๎าที่ได๎จากการทดสอบด๎วยแบบทดสอบ Running-based Anaerobic Sprint 
Test (RAST Test) (Draper and Whyte, 1997) เพ่ือวัดผลความสามารถที่แสดงออกทางแอนแอโรบิ
กของนักกีฬาจะต๎องพิจารณาจากคําพลังแบบแอนแอโรบิกและความสามารถสูงสุดแบบแอนแอโรบิกประ
กอบด๎วย ดังนั้นแล๎วการที่คําเฉลี่ยดัชนีความล๎ามีคําเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นควรจะน าผลของคําพลังสูงสุดแบบแอน
แอโรบิก และคําเฉลี่ยความสามารถสูงสุดทางแอนแอโรบิกนั้นมาเป็นองค๑ประกอบควบคูํในการพิจารณา
ในด๎านคําเฉลี่ยดัชนีความล๎า 
 
เอกสารอ้างอิง 
จิรวัฒน๑ ทองเอ่ียม. (2558). ความสัมพันธ์ของสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิกระหว่างการทดสอบด้วยวิธี 

ของวินเกตแอนแอโรบิก รันนิ่งเบสท์แอนแอโรบิกสปริ๊นท์และการว่ิงเร็ว 40 หลา 4 เที่ยว.  
วิทยานิพนธ๑วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑การออกก าลังกายและการกีฬา, 
 บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา 

เจริญ กบวนรัตน๑ (2561). วิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา. พิมพ๑ครั้งที่2 สินธนาก๏อปปี้เซ็นเตอร๑ จ ากัด. 
 กรุงเทพฯ. 
เจริญ กระบวนรัตน๑ ) .2545 .(หลักการฝึกและเทคนิคการฝึกกรีฑา . ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

, กรุงเทพฯ. 
ถาวร กมุทศรี. (2560). การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หจก.มีเดีย เพรส, กรุงเทพฯ 
ทศพล ชวนบุญ. (2558). ผลของการฝึกวิ่งแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูง ที่มีต่อสมรรถภาพ 
 แอโรบิก และแอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอล. วิทยานิพนธ๑ วทบ. กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย. 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. 
ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล. (2552). หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา. ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑ 
 มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 
ประทํุม มํวงมี. (2527). อินเทอร์วาล เทรนนิ่ง. อมรการพิมพ๑, กรุงเทพฯ.  
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   121 

ปิยะวัฒน๑ ลือโสภา. (2561). ผลของการฝึกฝึกเสริมด้วยความเร็วอดทนที่มีต่อความสามารถด้าน 
แอโรบิกและแอนแอโรบิกและความสามารถในการว่ิงด้วยความเร็วซ้ าๆในนักกีฬาฟุตบอล 
ชายระดับมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ๑ วทบ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑การกีฬา คณะวิทยาศาสตร๑ 
การกีฬา จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

ภัทราวุธ ขาวสนิท. (2560). ผลของการฝึกแบบหนักสลับพักความหนักสูงในสภาวะปริมาณ
 ออกซิเจนต่ าความดันบรยากาศปกติที่มีผลต่อความสามารถที่แสดงออกทางแอโรบิกและ 

แอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตซอลระดับมหาวิทยาลัย ดุษฎีนิพนธ๑วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑การกีฬา คณะวิทยาศาสตร๑การกีฬา จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

สนธยา สีละมาด. (2560). หลักการฝึกกีฬาส าหรับผู้ฝึกสอนกีฬา. พิมพ๑ครั้งที5่ ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑ 
 มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 
ส านักวิทยาศาสตร๑การกีฬา กรมพลศึกษา. (2554). คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬาขั้นพื้นฐาน. 
Baechle, T.,& Earle, R. (2000).Essentials of strength Training and Conditioning,  
 illionois. In: Human Kinetices Books. 
Beam, W. C., & Adams, G. M. (2011). Exercise physiology laboratory manual   
Hamid Arazi al., (2017). Effects of Heart Rate vs. Speed-Based High Intensity Interval  
 Training on Aerobic and Anaerobic Capacity of Female Soccer Players 
Helgerud, J.; Engen, L.C.; Wisloff, U.; Hoff, J. Aerobic endurance training improves  

soccer performance.Med. Sci. Sports Exerc. 2001, 33, 1925–1931. 
Plowman, S.A., and Smith, (1997). D.L. Exercise physiology for health, fitness, and  
 performance. Boston: Allyn and Bacon,  
Power, S. K., & Howley, E. T. (2009). Exercise physiology: Theory and application to   

fitness and performance. New York: McGraw-Hill.Wathen, D., & Roll, F. (1994). 
Wathen, D., & Roll, F. (1994). Training method and modes. Essentials of Strength  

Training and Conditioning, 403-415. 
Zacharogiannis, E, Paradisis, G., & Tziortzis, S. (2004). An evaluation of tests  

of anaerobic power  and capacity. Medicine & Science in Sports & Exercise,  
36(5), S116. 

  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   122 

แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

GUIDED LINE FOR DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT 
ADMINISTRATION IN CHILD - CENTERED UNDER CHONGKAB-KHIRIRAT 
SCHOOL GROUP TAK PRIMARY EDUCTIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

                                                                                                                            
นารินทร์ เกิดผล1 สุรพงษ์  แสงสีมขุ2 

Narin Kordpon Suraphong  Sacngsrimuk 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบํงเป็น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และการหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใช๎แบบสอบถามกับกลุํมตัวอยําง จ านวน 181 คน และ
สัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจง
ความถี่ คําร๎อยละ และวิเคราะห๑ความสอดคล๎องเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวํา สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา  กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
การเตรียมการจัดการเรียนรู๎ สื่อการจัดการเรียนรู๎ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎  ตามล าดับ 
ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ 
- คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีปัญหาเรียงจากมากไปน๎อย คือ 
สื่อการจัดการเรียนรู๎ การเตรียมการจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ ตามล าดับ แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 คือ ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎วางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู๎ ใช๎วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนการจัดเรียนรู๎ให๎ปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน จัดเนื้อหา 
เทคนิควิธีการ สื่อจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องเหมาะสม จัดสรรงบประมาณจัดหาสื่อให๎เพียงพอเหมาะสม 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น Loveproject_55@hotmail.com โทร .091-0265749 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
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วัดผลตามสภาพจริงด๎วยวิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด และนิเทศติดตามก ากับเพ่ือชี้แนะให๎ความ
ชํวยเหลือการจัดการเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอตํอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา, การจัดกิจกรรม, การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
Abstract 
 This research aimed to study the problem state and to find guided line for 
development of learning management administration in child-centered under 
CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service area office 2, it is 
divided into 2 step: the study of condition and the problems of learning management 
administration in child-centered and to find guided line for development of learning 
management administration in child-centered under CHONGKAB-KHIRIRAT school group 
TAK primary education service area office 2, questionnaires were used with sample of 
181 people and interviewed 9 experts, data were analyzed by means of average, 
standard deviation, describe frequency, percentage and content consistency analysis. 
 The research results were found that: The condition of learning management 
administration in child-centered under CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary 
education service area office 2, in general the practice was at a high level, sorting the 
mean in descending order is the learning activity, learning management preparation, 
learning management materials and measurement and evaluation of learning, 
respectively.  The problems of learning management administration in child-centered 
under CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service area office 2, there 
were problems in descending order, namely learning management materials, learning 
management preparation, learning activity and measurement and evaluation of learning, 
respectively. The guided line for development of learning management administration in 
child-centered under CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service area 
office 2, which should promote and support planning, preparation of learning management. 
Using a variety of learning activity adjust the learning arrangement to be based on the 
aptitudes and interests of the learners arrange content, techniques, methods. Learning 
media. Perform real-world results with a variety of methods and tool. And supervise and 
follow up to guide and assist the learning management on a regular basis. 
 
Keywords: school administration, event organization, child-centered learning 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได๎ก าหนด

ความมุํงหมายและหลักการทางการศึกษาไว๎ในมาตรา 6 วําการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็น
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนได๎อยํางมีความสุขตามมาตรา 8 การจัดการศึกษาให๎ ยึดหลักดังนี้ คือ เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง และมาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว๎วํา การ
จัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ภาณุพงศ๑ โสนโชติ, 2562 : 2)   

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนา
ประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การปลูกจิตส านึกให๎รู๎จักคุณคําของการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีได๎อยํางตํอเนื่อง (วิภาพรรณ 
พินลา, 2560 : 16) และเมื่อปัจจุบันโลกเข๎าสูํยุคศตวรรษที่ 21 ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ครูต๎อง
เตรียมการ  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็น เจเนอเรชัน แซด 
(Generation Z)  ที่มีความรู๎สึกวําตัวเองพิเศษ มีความเชื่อมั่นสูงท าอะไรก็ต๎องให๎ได๎ทันที มีเทคโนโลยีเป็น
สํวนส าคัญในชีวิตและคํอนข๎างติดสบาย แตํข๎อดีของผู๎เรียนยุคนี้ คือ มีจิตสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล๎อม มีชีวิต
ที่มีแบบแผนเป็นระเบียบ และมีความเคารพกฎหมายมากกวําคนยุคกํอน ๆ เพราะได๎รับการปลูกฝังมาดี (กุล
วดี ทองไพบูลย๑, 2557 : 226) การจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนจึงควรต๎องปรับเปลี่ยนการสอนของตน โดยมุํง
พัฒนาการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญที่สามารถสร๎างและพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดคุณลักษณะ
ตําง ๆ ที่ต๎องการในยุคโลกาภิวัตน๑ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ความส าคัญกับผู๎เรียนสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล๎องกับความสามารถและความต๎องการของตนเอง และได๎
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญา
การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู๎ตําง ๆ ที่ได๎พัฒนามาอยํางตํอเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได๎รับการ
พิสูจน๑วําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตามต๎องการอยํางได๎ผล (ชิดพงษ๑ บาดชารี, 2561 : 2) 
การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีความส าคัญมาก สามารถสร๎างและพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิด
คุณลักษณะตําง ๆ ที่ต๎องการในยุคโลกาภิวัตน๑ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่ มุํงให๎ความส าคัญกับ
ผู๎เรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎ในเรื่องที่สอดคล๎องกับความสามารถและความ
ต๎องการของตนเองและ  ได๎พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เป็น
แนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู๎ตําง ๆ ที่ได๎พัฒนามาอยํางตํอเนื่องยาวนาน 
และเป็นแนวทางที่ได๎รับการพิสูจน๑วําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มี คุณลักษณะตามต๎องการอยํางได๎ผล                
(ภานุพงษ๑ โสนโชต,ิ 2562 : 4)  
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การจัดการเรียนรู๎ของครู ได๎มีด าเนินงานตามกรอบและแนวคิดที่วํา การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียน เป็นส าคัญเปลี่ยนจากการสอนที่เน๎นการทํองจ าเนื้อหา ให๎ท าการบ๎านมาก ๆ ทดสอบให๎คะแนนมา
สูํกระบวนการเรียนรู๎ตามสภาพจริง โดยผู๎เรียนจะเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ผํานกิจกรรมที่ผู๎เรียนสนใจ
และมีสํวนรํวมมากข้ึน เป็นธรรมดาที่มองเห็นภาพของความไมํลงตัวหรือความขัดแย๎งอยูํบ๎างส าหรับครูที่มี
ความตระหนักและพยายามเปลี่ยนแปลงไปสูํแนวทางการสอนแบบใหมํจะเกิดผลกระทบจากแนวความคิด
กํอนเกําคํอนข๎างมาก แตํเป็นที่นํายินดีที่พบวํา มีครูบางสํวนอยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีสอนของตนเอง แม๎วํา
จะยังสอนแบบเดิม ๆ อยูํก็ตาม ซึ่งหมายความวํา ครูเหลํานี้ได๎สอนมานานจนชินในความช านาญการสอน
แบบเดิมอยูํมาก มีความเข๎าใจในความมุํงหวังตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา แตํยังไมํพบวิธีที่จะเริ่มต๎นที่ดี
ได๎อยํางไรเมื่อเทียบได๎กับการสอนแบบเกําท่ีช านาญการหรือเชี่ยวชาญมากกวํา หรือจะจัดกิจกรรมอยํางไรดี
ที่จะสอนให๎มีความรู๎มาก ๆ ในมุมมองตามมาตรฐานการอิงเนื้อหา เป็นหลัก  ในแบบเกํา อีกท้ังไมํแนํใจวําการ
สอนแบบใหมํจะได๎ผลดีจริงตามอ๎างเพียงใด ในเมื่อเกิดกระแสการตํอต๎านและพร๎อมที่จะปรับตัวรับการ
เรียนแบบใหมํของผู๎เรียนในชํวงการเริ่มต๎นอยูํมาก ซึ่งผู๎เรียนไมํชินกับการจัดการเรียนรู๎ให๎คิดวิเคราะห๑ คิด
สังเคราะห๑ ฝึกการคิดถามตอบ หรือการคิดค๎นแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ด๎วยตนเองโดยใช๎
วิธีการที่หลากหลาย สาเหตุทั้งหลายรวมทั้งความเข๎าใจในมุมมองที่แตกตํางเหลํานี้เป็นความท๎าทายตํอ
ผู๎วิจัยที่จะหาแนวทางที่พยายามให๎ผู๎สอนค๎นพบวิธีการที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง เพ่ือเป็นการ
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํครูให๎เกิดความรอบรู๎เข๎าใจ การสร๎างแกํนสารของชีวิตที่เป็นตะกอนตกผลึก
ฝังแนํนอยูํในตัวตนของผู๎เรียน ซึ่งหมายถึงวําครูมีความตระหนักและเข๎าใจวําผู๎เรียนควรจะได๎แกํนของ
กระบวนการคิด ทักษะและมีกระบวนการเรียนรู๎ในสิ่งที่อยากรู๎ เพื่อสร๎างคุณคําให๎แกํชีวิตของตนได๎สืบไปใน
ภายหน๎าและเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอยํางจริง             
(ทิศนา แขมมณ,ี 2556 : 120) 

กระทรวงศึกษาธิการมีหน๎าที่หลักในการจัดการศึกษา จะต๎องมีการพัฒนาก าลังคนให๎มีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแขํงขันบนเวทีโลก จึงได๎มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 
2558 - 2564) มีแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขํงขัน ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบาย
ของชาติที่ให๎ความส าคัญในการพัฒนาคนอยํางยั่งยืน และจากแนวโน๎มการปฏิรูปการศึกษาในหลาย
ประเทศได๎ให๎ความส าคัญอยํางมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกวําเนื้อหา
ตามต ารา (Content) ซึ่งองค๑การยูเนสโกได๎แนะน าวํา ผู๎เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3กลุํม ได๎แกํ ทักษะ
พ้ืนฐานคือ ทักษะที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต เชํน อํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือท างาน คือ 
ทักษะพ้ืนฐานในการท างานของทุกอาชีพ ได๎แกํ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห๑การคิดสร๎างสรรค๑ 
การท างานเป็นทีมและการสื่อสาร รวมถึงทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะ เบื้องต๎นของอาชีพที่สนใจ            
ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได๎รับการคาดหวังให๎ท าหน๎าที่ตําง ๆ ที่เป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เป็นสํวนชํวยเพ่ิมความเทําเทียมในสังคม และเป็นจุดเริ่มต๎น
ของการสร๎างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุํงเรืองของประเทศ 
แตํในสภาวการณ๑ปัจจุบันทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจ 
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และเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว ไมํวําจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วหรือก าลังพัฒนา สํงผลให๎วิถีชีวิตของคนที่
แตกตํางกันมีความแตกตํางกันมากขึ้น ผู๎คนจ านวนมากหลากหลายเชื้อชาติย๎ายข๎ามประเทศ ภาษาและ
ข๎ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยูํรวมกันและท างานรํวมกัน กํอให๎เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โลกการท างาน
ปรับเปลี่ยนจากการท างานที่ใช๎บุคคลที่มีองค๑ความรู๎เดียวกัน ทักษะเดียวกัน และท างานในสายงาน
เดียวกัน จ าเป็นต๎องปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง โดยต๎องจัดการศึกษาให๎ทันกับสถานการณ๑โลกที่
เต็มไปด๎วยความรู๎และข๎อมูลที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งต๎องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศให๎ก๎าว
ทันตํอกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และในปี พ.ศ. 2558 
ประเทศไทยก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุํมประเทศอาเซียนมีจุดมุํงหมายส าคัญรํวมกันในการ
ยกระดับการแขํงขันของภูมิภาค การรํวมแบํงปันทรัพยากรทางการศึกษาระหวํางกัน น าไปสูํการสํงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market) เพ่ือรองรับการปรับตัว 
การเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา
รํวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบหนํวยกิตระหวํางกัน จะน าไปสูํการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนาก าลังคน
ให๎มีมาตรฐานเทียบเทํากับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร๎อมประชากรวัยเรียนให๎มีทักษะ
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งหมายความวําเรียนรู๎เพื่อให๎ได๎วิชาแกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งต๎องให๎ได๎ทั้งสาระวิชาและได๎ทักษะ 3 ด๎านคือ ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะด๎าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความส าเร็จทั้งด๎านการท างานและการ
ด าเนินชีวิต (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2558 : 3) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตของเนื้อหา   
     ก าหนดขอบเขตด๎านเนื้อหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ออกเป็น 
4 ด๎าน โดยการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องจากรายงานการวิจัยของนักการศึกษาระหวํางปี พ.ศ. 2558 – 
2561 รวม 7 เลํม   ได๎ขอบเขตดังนี้ ด๎านการเตรียมการจัดการเรียนรู๎ ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎าน
สื่อการจัดการเรียนรู๎ ด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎  
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2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู๎สอน กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2          
รวมทั้งสิ้น 308 คน กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 181 คน  
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
      3.1 สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา                  
กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
      3.2 ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา                   
กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
      3.3 แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา               
กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก     
เขต 2 ผู๎วิจัยด าเนินการตามวัตถุประสงค๑การวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ขอบเขตด๎านเนือ้หา 4 ด๎าน 
1. การเตรียมการจัดการเรียนรู ๎

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 3. สื่อการจัดการเรียนรู ๎
 4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ๎

ตัวแปรอิสระ 

แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัของ

สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชอํงแคบ  - คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 
  

ตัวแปรตาม 
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ประถมศึกษาตาก เขต 2 ด าเนินการดังนี้ ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน
ในกลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวม
ทั้งสิ้น 308 คน กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนในกลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 181 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎
แบบสอบถาม แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา ตามขอบเขตทั้ง 4 ด๎าน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการแจกแจงความถี่  
คําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการสร๎างและหาคุณภาพแบบสอบถามดังนี้  
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดยใช๎ตารางวิเคราะห๑ความสอดคล๎องเนื้อหาเพ่ือ
ก าหนดประเด็นและข๎อค าถาม แล๎วน าแบบสอบถามเสนอผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 5 ทําน เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล๎อง ข๎อเสนอแนะ น าแบบสอบถามมาปรับแก๎จัดพิมพ๑ใหมํ 
 1.2 น าแบบสอบถามไปหาประสิทธิภาพ try-out กับผู๎บริหารและครูผู๎สอนจ านวน 30 คน              
ในสถานศึกษาที่ ไมํ ใชํกลุํมที่จะศึกษา แล๎วน าข๎อมูลมาวิ เคราะห๑หาคําความเชื่อมั่นด๎วยวิธีการ                   
หาคําสัมประสิทธิ์แอลฟุาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient ได๎คําความเชื่อมั่น  เทํากับ 0.800 
 1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งกํอนน าไปเก็บข๎อมูลตํอไป  
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ศึกษาเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน แบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎าง (Semi-structured) 
ในการจัดเก็บข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) แบบสัมภาษณ๑สร๎างข๎อ
ค าถามจากแบบสอบถามที่มีคําเฉลี่ยน๎อยและปัญหาการด าเนินงานที่คําร๎อยละสูงหาคุณภาพโดยให๎
ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 5 ทําน ตรวจสอบความครอบคลุม ข๎อเสนอแนะแล๎วปรับปรุงกํอนน าไปใช๎เก็บข๎อมูล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา เพศสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 69.75 
เพศชาย ร๎อยละ 30.25 อายุอยูํในระหวําง 31-40 ปี ร๎อยละ 50.62 ต่ ากวํา 30 ปี ร๎อยละ 32.72 และ
ระหวําง 41-50 ปีร๎อยละ 14.20 สํวนตั้งแตํ 51ปีขึ้นไป ร๎อยละ 2.46 คุณวุฒิการศึกษา มีวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ร๎อยละ 66.05 วุฒิปริญญาโท ร๎อยละ 30.86 และวุฒิต่ ากวําปริญญาตรี ร๎อยละ 2.47 สํวนวุฒิ
ปริญญาเอกร๎อยละ 0.62 ต าแหนํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ ครูผู๎สอน ร๎อยละ 94.44 สํวนต าแหนํงผู๎บริหาร
สถานศึกษา ร๎อยละ 5.56 และประสบการณ๑การปฏิบัติงาน น๎อยกวํา 5 ปีลงมา ร๎อยละ  41.98 ระหวําง 
6-10 ปี ร๎อยละ 32.10 และระหวําง 11-15 ปี ร๎อยละ 17.28 สํวนตั้งแตํ 16 ปีขึ้นไปร๎อยละ 8.64                                                                                                                
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 2. ผลการวิเคราะห๑สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถาน 
ศึกษากลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุป
รายข๎อที่มีระดับปฏิบัติในอันดับน๎อยที่สุดแตํละด๎านได๎ดังนี้ 
     2.1  ด๎านการเตรียมการจัดการเรียนรู๎ คือ การสํงเสริมให๎ครูเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
     2.2  ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ คือ ครูสนับสนุนหรือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรม การเรียนรู๎และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง มีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
     2.3  ด๎านสื่อการจัดการเรียนรู๎ คือ ผู๎เรียนมีสํวนรํวมผลิต ใช๎และดูแลรักษาสื่อการเรียนรู๎              
มีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อย 
     2.4  ด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ คือ ครูสังเกตพฤติกรรมผู๎เรียนระหวํางจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎และบันทึกผลเพ่ือน าไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนอยํางสม่ าเสมอ มีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
 3. ผลการวิเคราะห๑ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 เมื่อพิจารณาระดับปัญหารายข๎อจากคําความถี่และคําร๎อยละ พบวํา ปัญหารายข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถาม
เห็นวํามีปัญหามากที่สุด 3 อันดับของแตํละด๎าน คือ 
     3.1 ด๎านการเตรียมการจัดการเรียนรู๎ ปัญหาคือ ไมํน ามาตรฐานการเรียนรู๎ตัวชี้วัดมาออก 
แบบการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ครูขาดความรู๎ ความเข๎าใจในการวิเคราะห๑หลักสูตร และการน า
หลักสูตรมาใช๎ และครูขาดการวางแผนหรือเตรียมการจัดการเรียนรู๎เป็นประจ าและตํอเนื่องตามล าดับ  
     3.2 ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ปัญหาคือ ครูขาดความเข๎าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ กับครูไมํจัดกิจกรรมการเรียนการรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เทํากัน และการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนไมํเอ้ือตํอการเรียนเรียนรู๎ของผู๎เรียน ตามล าดับ  
     3.3 ด๎านสื่อการจัดการเรียนรู๎ ปัญหาคือ ครูขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ครูไมํมีเวลาในการผลิตและพัฒนาคุณภาพสื่อให๎มีความทันสมัย และขาดการจัดหาสื่อการ
เรียนรู๎ให๎เพียงพอกับครูและความต๎องการของผู๎เรียน ตามล าดับ  
     3.4 ด๎านการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ ปัญหาคือ ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ของครูมีมาก การวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ และครูขาด
เครื่องมือที่จะใช๎ในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ ตามล าดับ 
 4. ผลการวิเคราะห๑แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ข๎างต๎นสรุปแนวทางรายด๎านได๎ดังนี้ 
   4.1 ด๎านการเตรียมการจัดการเรียนรู๎ สถานศึกษาควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผู๎สอนมีการวางแผน
เตรียมการจัดการเรียนรู๎ และเทคนิควิธีจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการนิเทศติดตามชี้แนะการเตรียมแผน
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จัดการเรียนรู๎ของครู มีการวิเคราะห๑และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และให๎ครูเข๎าอบรมการ
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  4.2 ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎ครูมีการปรับเปลี่ยนการจัดเรียนรู๎ที่
ให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจอยํางหลากหลาย มีการจัดเนื้อหา เทคนิควิธีการ สื่อ
เพ่ือจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องเหมาะสม มีการพัฒนาครูโดยการอบรมให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนคิดวิเคราะห๑และแก๎ปัญหาได๎ 
  4.3 ด๎านสื่อการจัดการเรียนรู๎ สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณให๎ครอบคลุมทั่วถึงครูทุกคน   
มีการวางแผนในการจัดหาสื่อรํวมกันโดยให๎ครูใช๎สื่อออนไลน๑ค๎นคว๎าหาสื่อที่ทันสมัยแปลกใหมํๆมาใช๎
จัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมและมีความหลากหลาย และให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการคัดเลือกสื่อจะท าให๎ได๎สื่อ
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  
  4.4 ด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎ครูใช๎วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายในการวัดผลนอกเหนือจากข๎อสอบ มีการวัดผลตามสภาพจริงที่มุํงเน๎นการพัฒนาทักษะชีวิต
และความสามารถของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎และสร๎าง
เครื่องมือการวัดผลอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
สรุปได๎ดังนี้ 
 สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษากลุํมโรงเรียน
ชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด๎านมี
การปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ มีการปฏิบัติมากท่ีสุด มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก รองลงมา คือ ด๎านการเตรียมการ
จัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ด๎านสื่อการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ตามล าดับ 
และด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก มีการปฏิบัติน๎อยที่สุด ปัญหาการ
บริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา โดยรวมมีปัญหาน๎อยที่สุด โดย
ด๎านสื่อการจัดการเรียนรู๎ พบปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านการเตรียมการจัดการเรียนรู๎ และด๎านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กับด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ เทํากันตามล าดับ  สํวนแนวทาง
พัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา โดยรวมมีข๎อเสนอแนะ
เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ คือ สถานศึกษาควร
สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู๎ และใช๎เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนการจัดเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจของ
ผู๎เรียน จัดเนื้อหา เทคนิควิธีการ สื่อเพ่ือจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องเหมาะสม จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
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จัดหาสื่อให๎เพียงพอเหมาะสม มีการวัดผลตามสภาพจริงด๎วยวิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด และนิเทศ
ติดตามก ากับเพ่ือชี้แนะให๎ความชํวยเหลือการจัดการเรียนรู๎ของครูอยํางสม่ าเสมอมีความตํอเนื่อง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1.  สภาพพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา                 
กลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
และรายด๎านมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนก าหนด
นโยบายในการจัดการเรียนรู๎ วิเคราะห๑หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู๎เพ่ือก าหนดจุดประสงค๑และวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดท าแผนการเรียนรู๎ที่ก าหนดวิธีการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการในกลุํมสาระการเรียนรู๎ ตลอดจนมีการใช๎สื่อเพ่ือสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนรู๎จักคิดวิเคราะห๑และค๎นคว๎าหาองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง กํอนจะมีการวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู๎ตามสภาพจริงอยํางเป็นระบบ โดยค านึงถึงความแตกตํางของผู๎เรียนเป็นส าคัญ สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎เป็นไปตามแนวคิดของ เสาวลักษณ๑ ผาใหญํ (2559 : 32-36) กลําวถึงหลักการและแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญแบบเน๎นตัวผู๎เรียนตามแนวคิดของทิศนา แขมมณีวํา ผู๎เรียนแตํ
ละคนมีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัดแบบการเรียนรู๎ ความสนใจ และความต๎องการไมํ
เหมือนกัน การจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะกับภูมิหลังของผู๎เรียน ลักษณะของผู๎เรียน และสนองตํอ
ความต๎องการของผู๎ เรียนเป็นรายบุคคล จะชํวยให๎ผู๎ เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี และพัฒนาไปตาม
ความสามารถและศักยภาพของแตํละบุคคล  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของสลิตา รินสิริ (2558 : 25) 
ศึกษาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจันทร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่พบวํา สภาพโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎านพบวํา ด๎านการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านการเตรียมการจัดการ
เรียนรู๎ และ ด๎านการใช๎สื่อการเรียนรู๎ ตามล าดับ สํวนด๎านการประเมินผล มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด รวมทั้ง
ผลการวิจัยของชิดพงษ๑ บาทชารี (2561 : 67) ศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ๑  ที่พบวํา สภาพ
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  
 2.  ปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียน ชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียงล าดับ
ตามคําร๎อยละจากมากไปหาน๎อย คือด๎านสื่อการจัดการเรียนรู๎ พบปัญหามากที่สุด ด๎านการเตรียมการ
จัดการเรียนรู๎ ด๎านการจัดกิจกรรม    การเรียนรู๎ และด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ ตามล าดับ 
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครูไมํ
น ามาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดมาออกแบบการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ขาดความเข๎าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎จึงไมํสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎ และจ านวนครูไมํ
ครบชั้นท าให๎ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มีมาก สอดคล๎องกับผลการวิจัยของศิ
ริวัฒน๑ ยุบลพันธ๑ (2559 : 69) ที่ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของครูเขตอ าเภอ
บํอทอง สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี พบวํา ในภาพรวมปัญหาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ มีปัญหา            
มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านการใช๎สื่อการเรียนรู๎ และด๎านการประเมินผล ตามล าดับ 
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษากลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวํา สถานศึกษาควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูวางแผน
เตรียมการจัดการเรียนรู๎และใช๎เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนการจัด
เรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง ตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน จัดเนื้อหา เทคนิควิธีการ สื่อเพ่ือ
จัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องเหมาะสมจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อให๎เพียงพอเหมาะสม มีการวัดผลตาม
สภาพจริงด๎วยวิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด และนิเทศติดตามก ากับเพ่ือชี้แนะให๎ความชํวยเหลือการ
จัดการเรียนรู๎ของครูอยํางสม่ าเสมอมีความตํอเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ต๎องมีการด าเนินการให๎เป็นขั้นตอนที่สัมพันธ๑ตํอเนื่องกันตามขั้นตอนคือ การเตรียม 
การด าเนินการ การจัดหาสื่อและการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู๎ ตามล าดับ เป็นไปตามแนวคิด
กระบวนการบริหารงานวิชาการของอัตพร อุระงาม (2560 : 13-15) ได๎สรุปวํากระบวนการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนวําควรมี 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต๎องการ การวางแผน 
การด าเนินการตามแผน และการประเมินผล สอดคล๎องกับผลการวิจัยของอรอุมา กองฝุาย (2558 : 137) 
ที่ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวํา ผู๎บริหารควรมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักสูตร
สถานศึกษาอยํางแท๎จริง จัดครูให๎สอนหรือรับผิดชอบตามความถนัด ตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎ของครู
ด๎วยตนเอง ตกลงรํวมกันกับคณะครูถึงแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการเรียนรู๎และการสํงแผนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎ชัดเจน นิเทศ ติดตามความก๎าวหน๎าผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและผลการปฏิบัติงานของครูทั้งเป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ ปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดี ครูผู๎สอนควรออกแบบการจัดการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียนอยําง
ตํอเนื่อง ปรับปรุงพัฒนาสื่อที่มีอยูํแล๎วให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ในการจัดการเรียนรู๎และประเมินผลหลังการ
ใช๎ทุกครั้ง วางแผนรํวมกันกับผู๎บริหารในการจัดหาและผลิตสื่อเพ่ิมเติม ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนเลือกหรือตัดสินในและเข๎ารํวมกิจกรรมทุกขั้นตอนให๎มากที่สุด ใช๎การประเมินผล
การเรียนรู๎ตามสภาพจริงมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตํอไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 1. ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรสํงเสริมให๎มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ผลงานการบริหาร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎
สถานศึกษาอ่ืนศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา ควรคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความ
พร๎อมเพ่ือใช๎เป็นห๎องเรียนสาธิตการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ควรแตํงตั้งให๎ศึกษานิเทศก๑ให๎รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลี้ยง ชํวยเหลือให๎ค าปรึกษา ติดตามนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในสังกัด 
      สถานศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษา โดยการวางแผน ก าหนดแนวปฏิบัติ งบประมาณ วิธีการวัดผลและประเมินผลรํวมกันกับ
ผู๎เกี่ยวข๎อง ควรมีการสร๎างเป็นข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่จะมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ทุกคน โดยครูที่มีภาระงานมากต๎องมีแผนการจัดการเรียนรู๎ในสาระการเรียนรู๎หลักอยํางน๎อย 
1 กลุํมสาระ/วิชา ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถให๎ท าหน๎าที่และรับผิดชอบเป็นผู๎นิเทศ 
ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือแนะน า ชํวยเหลือในการจัดกิจกรรม
กับครูผู๎สอนและศึกษานิเทศก๑ ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูใช๎วัสดุเหลือใช๎ หรือวัสดุที่มีในท๎องถิ่นมา
ประยุกต๑ใช๎เพ่ือผลิตสื่อการจัดการเรียนรู๎ โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดหาวัสดุ ผลิต
สื่อ และใช๎ดูแลรักษาสื่อตามความสนใจอยํางทั่วถึง ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผู๎สอนเผยแพรํผลงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญที่ประสบความส าเร็จตามโอกาสตําง ๆ ทั้งในและนอก
หนํวยงานอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช๎ในการจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู๎ และ
พัฒนาครูให๎มีความรู๎ ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
ตรงตามความต๎องการของสถานศึกษาและครูผู๎สอนอยูํเสมอ 
 2.  ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป  
      2.1  ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
      2.2  ควรมีการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
      2.3  ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู๎น าของผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่สํงผลตํอการบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาตาก เขต 2   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ -คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน
สถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ จ านวน 308 คน กลุํมตัวอยําง 183 คน ผู๎ทรงคุณวุฒิ            
9 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหา
คําความถ่ี คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา  

สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-             
คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับ
มาก เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ การตรวจสอบข๎อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล การจัดเก็บ
ข๎อมูล การประมวลผลข๎อมูล และการน าข๎อมูลไปใช๎ ตามล าดับ ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล โดยรวมมีปัญหาอยูํในระดับน๎อย เรียงจากมากที่สุดไปน๎อยคือ การเก็บ
รวบรวมข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูล การประมวลผลข๎อมูล การจัด เก็บข๎อมูล และการน าข๎อมูลไปใช๎ 
ตามล าดับ และแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล คือ ควร
แตํงตั้งบุคลากรท าหน๎าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจนอยํางเป็นระบบ ควรมี
การจัดประชุม อบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรเพ่ือให๎ เข๎าใจวัตถุประสงค๑การเก็บรวบรวมข๎อมูล ควรก าหนด
ปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจน ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข๎อมูลไปใช๎
อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง ควรมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค๑ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการ
เผยแพรํและน าข๎อมูลไปใช๎อยํางชัดเจน และ ควรจัดอบรมให๎ความรู๎บุคลากรเกี่ยวการสืบค๎นเพ่ือเข๎าใช๎ข๎อมูล
จากสํวนกลางของสถานศึกษา 
 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา, การบริหารสถานศึกษา, การจัดระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
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Abstract 
 This research aimed to study state of problems, and find ways to develop 
information system for school administration in the digital age of the CHONGKAB-
KHIRIRAT school group under the office of TAK primary educational service area 2. The 
populations were director and teachers 308 persons, sample group 183 persons and 
expert 9 persons. The instruments used for data collection were the questionnaire and 
interview. The data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. 
 The research results were found that: the condition of information system for school 
administration in the digital age of the CHONGKAB-KHIRIRAT school group under the office of 
TAK primary educational service area 2, in general the practice was at a high level. Sorting 
the mean in descending order in to check the data, data collection, storage, data processing 
and using information according to the problem of organizing information systems for the 
administration of school in the digital age, overall the problem was at a low level, in 
descending order is data collection, data verification, data processing, storage and the use of 
information, respectively, and the development of information systems for the management 
of educational institutions in the digital age, the appointment of personnel should be 
responsible for developing information systems for collecting information clearly and 
systematically. There should be a meeting training to educate personnel in order to 
understand the purpose of data collection. The data collection period calendar should be 
clearly defined. There should be supervision and follow-up. Evaluate the use of information 
regularly and continuously. Should be planned clear objectives, patterns, methods, timing 
for dissemination and use of information, and should provide training to educate personnel 
about searching for centralized access to information in the school. 
 
Keywords:  Guidelines development, School administration, Information management 
system in the digital age. 
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นการวางแผนเพ่ือ

แก๎ปัญหาพ้ืนฐานทํามกลางสถานการณ๑โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ประเทศต๎องเรํงพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร๑ในทุกด๎าน ได๎แกํ การเพ่ิม
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2560 : 1) แนวนโยบายด๎านเทคโนโลยีตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เลํม 134 ตอนที่ 40 ก หมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ 
มาตรา 69 รัฐพึงจัดให๎มีและสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการแขนง
ตํางๆ ให๎เกิดความรู๎ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข๎มแข็งของสังคมและเสริมสร๎างความสามารถ
ของคนในชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 18) เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการบริหารองค๑การ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน๑ ซึ่งท าให๎
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบาย และจุดเน๎น ในการด าเนินงานให๎มีการเรํงรัดปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนให๎มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานให๎มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา (มาตรา 63)–(มาตรา 69) มีสาระที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องและเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเปูาหมายให๎สถานศึกษาและส านักงานทุกระดับมี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในกระบวนการเรียนรู๎ ตลอดจนใช๎ในการบริหารงานอยําง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการให๎มีการพัฒนาสถานศึกษาเข๎าสูํมาตรฐาน โดยสนับสนุนให๎
สถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช๎ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559 : 1-6) 

การใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในปัจจุบันมีความส าคัญตํอด๎านการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป หรือด๎านการบริหารงานวิชาการ (ทิพวัลย๑ นนทเภท , 
2559 : 47-56) ดังนั้นผู๎บริหารสถานศึกษาควรให๎ความส าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ิมข้ึน โดยมุํงเน๎นในเรื่องการจัดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของครูผู๎สอน และ
นักเรียน รวมถึงพัฒนาสื่อให๎มีความทันสมัยและเหมาะสมตํอการเรียนรู๎ (สุธน ศรีศักดิ์บางเตย, 2562 : 
67) ทั้งนี้เพราะภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สามารถเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให๎ผู๎อ่ืน เป็น
ต๎นแบบน าทาง กล๎าท๎าทายตํอกระบวนการ การสร๎างขวัญก าลังใจและการสร๎างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน๑
รํวมกัน (นงลักษณ๑ ศิริฟัก และสายสุดา เตียเจริญ , 2562 : 488-489) และมีการสร๎างเครือขํายกับ
หนํวยงานภายนอกจากกระบวนการพัฒนาสูํความเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ทั้งหมดมีความเกี่ยวข๎องกับ
ความเป็นองค๑การนวัตกรรมแหํงการเรียนรู๎ที่มีความส าคัญเป็นอยํางมากที่ได๎ผลักดันให๎เกิดการพัฒนาเป็น
องค๑กรนวัตกรรมแหํงการเรียนรู๎ขึ้นได๎ ทั้งนี้องค๑กรต๎องมีพ้ืนฐานของการเรียนรู๎เสียกํอนซึ่งจะท าให๎พัฒนาสูํ
ความเป็นองค๑การนวัตกรรมได๎อยํางเป็นรูปธรรม (ภรดร ดุลณกิจและคณะ , 2562 : 1376-1390) ซึ่งจะ
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สํงผลตํอกระบวนการบริหารสถานศึกษาให๎เกิดความโปรํงใส โดยมีกระบวนการ คือ การวางแผน การลง
มือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได๎ก าหนดไว๎ การประเมินผลที่ได๎รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และปรับปรุงการด าเนินการอยํางเหมาะสม เพ่ือเป็นยกระดับคุณภาพ (สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และ 
สุทธิพงษ๑ ศรีวิชัย, 2561 : 1725-1740) 
 กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ เป็นกลุํมโรงเรียนที่อยูํในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยูํที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีโรงเรียนจ านวน 12 โรงเรียน จากการ
สัมภาษณ๑ ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู๎อ านวยการโรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี ประธานกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรี
ราษฎร๑ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 พบวํา ระบบสารสนเทศในสถานศึกษามีความส าคัญและเป็นประโยชน๑
ส าหรับบุคคลทุกคนในองค๑กรที่ต๎องมีข๎อมูลประกอบการพัฒนางานสร๎างทางเลือกใหมํในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริหารทั้งในระดับสูงและระดับหัวหน๎าหมวด/กลุํมวิชา/ระดับสายชั้น มีความจ าเป็นที่
จะต๎องใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศประกอบการวางแผนตัดสินใจก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนของกลุํมโรงเรียน
ชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ ยังเป็นรูปแบบของการน าไปใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล ค๎นหา แตํยังไมํได๎น า
ข๎อมูลไปใช๎ ไปประมวลผลอยํางเต็มท่ี หรือใช๎ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยํางเต็มที่ (ศิรภัสสร ชุม
ภูเทพ, สัมภาษณ๑, 7 กรกฎาคม 2563) 
  จากสภาพดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยในฐานะครูที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
จึงมีความสนใจจะศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยหวัง
วําการวิจัยครั้งนี้ จะได๎ทราบถึงสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตลอดจนได๎ทราบ
แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดประโยชน๑ในการบริหาร
และพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ยิ่งๆขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก   เขต 2 
    2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของ
กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา       
     การก าหนดเนื้อหาในการวิจัย ผู๎วิจัยใช๎หลักการจัดระบบสารสนเทศของส านักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(2554) รวมทั้งการสังเคราะห๑เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาระบบ
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สารสนเทศ จ านวน 6 เรื่อง ประกอบด๎วย ณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน๑(2559) ดาวใจ วงศิลา(2559) จิราวร
รณ คุ๎มปลี(2558) บรรจบพร ค าจันทร๑(2557) จารุ ชุมโรย(2556) ทิพวรรณ ทองศรี(2556)  แล๎วน ามา
ก าหนดเป็นขอบเขตด๎านเนื้อหา 5 ด๎าน คือ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูล การประมวลผล
ข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล และการน าข๎อมูลไปใช๎  

2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
     ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนในกลุํมโรงเรียนชํองแคบ - คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 308 คน  
     กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนในกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  183 คน  
    ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู๎ มีประสบการณ๑ มีหน๎าที่น าขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศไปใช๎ใน
การบริหารและครูและบุคลากรที่มีหน๎าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศ รวม 9 คน    
 3. ขอบเขตด๎านตัวแปร 
     ตัวแปรอิสระ สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
     ตัวแปรตาม แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู๎วิจัย
ด าเนินการตามวัตถุประสงค๑การวิจัย แบํงเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษาของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ -คีรี
ราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้ง 5 ด๎าน 

 

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํม
โรงเรียนชํองแคบ -คีรีราษฎร๑ สัง กัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนในกลุํมโรงเรียนชํองแคบ 
- คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 โดยมี
ประชากร 308 คน และกลุํมตัวอยํางจ านวน 183 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณคํา 5 ระดับ เกี่ยวกับปัญหาและสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาตาม
ขอบเขตเนื้อหา 5 ด๎าน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คําร๎อยละคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีการสร๎างและหาคุณภาพแบบสอบถามดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดยใช๎ตารางวิเคราะห๑ความสอดคล๎องเนื้อหาเพ่ือ
ก าหนดประเด็นและข๎อค าถาม แล๎วน าแบบสอบถามเสนอผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ทํานเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล๎อง ข๎อเสนอแนะ น าแบบสอบถามมาปรับแก๎จัดพิมพ๑ใหมํ 
 1.2 น าแบบสอบถามไปหาประสิทธิภาพ try-out กับครูผู๎สอนจ านวน 30 คนในสถานศึกษาที่
ไมํใชํกลุํมที่จะศึกษา แล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่นด๎วยวิธีการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟุาตาม
วิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient ได๎คําความเชื่อม่ัน เทํากับ 0.809 
  1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งกํอนน าไปเก็บข๎อมูลตํอไป 
  ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู๎ มีประสบการณ๑ มีหน๎าที่น าขั้นตอน
การจัดระบบสารสนเทศไปใช๎ในการบริหารและครูและบุคลากรที่มีหน๎าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศ รวม 9 
คน ใช๎แบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎างในการจัดเก็บข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา แบบ
สัมภาษณ๑สร๎างข๎อค าถามจากแบบสอบถามที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับของแตํละประเด็น โดยให๎อาจารย๑ที่
ปรึกษา ตรวจสอบความครอบคลุม ข๎อเสนอแนะแล๎วปรับปรุงกํอนน าไปใช๎เก็บข๎อมูล   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
สรุปได๎ดังนี้ 
 สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-
คีรีราษฎร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎านเรียง ล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการตรวจสอบข๎อมูล มีการปฏิบัติมากที่สุด มี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก รองลงมา คือ ด๎านการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ด๎านการ
จัดเก็บข๎อมูล มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ด๎านการประมวลผลข๎อมูล มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก และด๎าน
การน าข๎อมูลไปใช๎ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก มีการปฏิบัติน๎อยที่สุด ตามล าดับ  

ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-
คีรีราษฎร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมไมํพบปัญหามากที่สุด คิดเป็น
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ร๎อยละ 80.86 พบปัญหาคิดเป็นร๎อยละ 19.14 เมื่อพิจารณารายด๎านเรียงคําร๎อยละของปัญหาที่พบจาก
มากไปน๎อย คือ การเก็บรวบรวมข๎อมูล มีปัญหามากที่สุด ร๎อยละ 24.07 รองลงมาคือ การตรวจสอบ
ข๎อมูล ร๎อยละ 20.37 การประมวลผลข๎อมูล ร๎อยละ 17.90 การจัดเก็บข๎อมูล ร๎อยละ 17.28 และการน า
ข๎อมูลไปใช๎ ร๎อยละ 14.81 มีปัญหาน๎อยที่สุด ตามล าดับ  
 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํม
โรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข๎อเสนอแนะเพ่ือใช๎
เป็นแนวทางการพัฒนาคือ ควรแตํงตั้งบุคลากรท าหน๎าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลให๎ชัดเจนอยํางเป็นระบบ ควรมีการจัดประชุม อบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรเพ่ือให๎เข๎าใจวัตถุประสงค๑
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ควรก าหนดปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจน ควรมีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการน าข๎อมูลไปใช๎อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง ควรมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค๑ 
รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการเผยแพรํและน าข๎อมูลไปใช๎อยํางชัดเจน  และ ควรจัดอบรมให๎ความรู๎
บุคลากรเกี่ยวการสืบค๎นเพื่อเข๎าใช๎ข๎อมูลจากสํวนกลางของสถานศึกษา 
   
อภิปรายผลการวิจัย    
 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-           
คีรีราษฎร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาเห็นความส าคัญและจ าเป็นในการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นประโยชน๑ตํอ
การตัดสินใจและพัฒนาการบริหาร เห็นได๎จากสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
ในยุคดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
ก าหนดแนวทางนโยบายในการตรวจสอบข๎อมูล การวางแผน แนวปฏิบัติและก าหนดระยะเวลาในการ
ประมวลผลข๎อมูล การก าหนดขั้นตอนการจัดเก็บข๎อมูลและสารสนเทศอยํางเป็นระบบ การเผยแพรํ 
ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลสารสนเทศให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยทั่วถึงด๎วยวิธีการตํางๆ มีคําเฉลี่ยสูงสุดในแตํ ละ
ด๎าน สอดคล๎องกับแนวคิดของดาวใจ วงศิลา (2559 : 21-22) ที่วํา ข๎อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ชํวย
ในการวางแผนการตัดสินใจให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิผลและยังเป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินงานตํางๆ ให๎
เป็นไปตามตามวัตถุประสงค๑และต๎องพิจารณาจัดเก็บให๎สอดคล๎องกับภารกิจที่ ก าหนด เป็นประโยชน๑
ส าหรับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ระบบสารสนเทศจะชํวยในการวางแผนยุทธศาสตร๑ ทั้งยังชํวยให๎
ผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงสารสนเทศที่ต๎องการได๎อยํางรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ๑ ผลการวิจัยยังสอดคล๎องกับ
การวิจัยของกฤษณา คลิ้งเคล๎า (2561 : 82) ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 พบวํา สภาพการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาโดยรวมและรายด๎านมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก และผลการวิจัยของจีรนันท๑ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   142 

สิทธิด ารงค๑ (2561 : 85) ศึกษาการจัด ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่พบ วําสภาพการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษาโดยรวมและรายด๎านมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก เชํนกัน 
 ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-            
คีรีราษฎร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รายด๎านมีปัญหาในระดับน๎อย พิจารณา
เรียงปัญหารายด๎านจากมากไปน๎อย คือ ด๎านการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ด๎านการตรวจสอบข๎อมูล และด๎าน
การประมวลผลข๎อมูล ตามล าดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
ของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ ให๎ความส าคัญกับการใช๎กระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพ โดย
ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมก าหนดนโยบาย วางแผน ส ารวจความต๎องการใช๎ข๎อมูล มีการแตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบแตํละข้ันตอนการด าเนินงานตามระบบอยํางชัดเจน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ๑เผยแพรํข๎อมูล
เพ่ือให๎มีการน าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองของบุคลากร และใช๎ในการพัฒนางานของ
สถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับผลการวิจัยของณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน๑  (2559 : 74 -77)        
พบวํา ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนราชด าริกรุงเทพมหานครโดยรวมและรายด๎านมีปัญหา
ในระดับน๎อย และผลการวิจัยของดาวใจ วงศิลา (2559 : 74-79) ที่พบวํา มีปัญหาอยูํในระดับปานกลาง 
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน๎อย คือ การตรวจสอบข๎อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล          
การน าข๎อมูลไปใช๎ การวิเคราะห๑ข๎อมูลและการประมวลผลข๎อมูล ตามล าดับ  
 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุํม
โรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ความ
คิดเห็นเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาวํา สถานศึกษาควรมีการวางแผนก าหนดวัตถุประสงค๑ วิธีการ 
ปฏิทินการด าเนินงาน ประชุมชี้แจง อบรมเพ่ือให๎บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ แตํงตั้งบุคลากรให๎รับผิดชอบรํวมกันด าเนินการตามความรู๎ความสามารถ สํง เสริมให๎มี
การสอนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ๑และจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นตํอการด าเนินงานให๎เหมาะสมเพียงพอ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ ให๎มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและน าผลไปใช๎เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขและ
พัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษามีการจัดให๎มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ๑เพ่ือใช๎ในการจัดระบบสารสนเทศ การก าหนดรูปแบบ
วิธีการเพ่ือเป็นแนวทางให๎ผู๎ปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการนิเทศชํวยเหลือแก๎ปัญหาขณะปฏิบัติงานมีการ
ปฏิบัติน๎อยที่สุด การจัดระบบสารสนเทศให๎มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต๎องมีแผน วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย 
แนวปฏิบัติและระยะเวลาเป็นเครื่องมือก ากับงาน มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ เห็น
ความส าคัญกํอนให๎รับผิดชอบ จัดสรรทรัพยากรให๎เพียงพอ ใช๎กระบวนการนิเทศก ากับติดตามและให๎
รายงานผล ผลการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดของ  อารีรัตน๑  แก๎วประดิษฐ๑ (2560 : 12) ได๎กลําวถึง การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับวํามีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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เป็นไปตามมาตรฐานที่ต๎องการ และครอบคลุมภารกิจด๎านการบริหารจัดการได๎อยํางมีคุณภาพ 
สถานศึกษาต๎องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่น าไปสูํคุณภาพของผู๎เรียน รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต๎อง สมบูรณ๑เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช๎ข๎อมูล
สารสนเทศได๎ตลอดเวลา โดยผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช๎ในการตัดสินใจด าเนินการตํางๆ ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎ได๎ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู๎ที่เกี่ยวข๎องควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการ
ทั้งสองสํวนควบคูํกันไปในขณะเดียวกัน เพ่ือให๎มีความสอดคล๎องและเกิดประโยชน๑สูงสุดในการบริหาร
และการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และผลการวิจัยของมลจิรา 
บุญเสริม (2561 : จ.) พบวํา ควรประชุมผู๎เกี่ยวข๎องให๎มีสํวนรํวมในการก าหนดวัตถุประสงค๑การ
ด าเนินงาน ก าหนดวิธีการ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณให๎เหมาะสมเพียงพอ จัดเก็บและ
ให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง รวดเร็วในการสืบค๎น และควรสํงเสริมให๎มีการน าเสนอข๎อมูลด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย แนวทางการพัฒนาสรุปผลแตํละด๎านเพื่ออภิปรายผลได๎ดังนี้ 
  ด๎านการเก็บรวบรวมข๎อมูล สถานศึกษาควรจัดประชุม/อบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากร
เพ่ือให๎เข๎าใจวัตถุประสงค๑การเก็บรวบรวมข๎อมูล ก าหนดปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจน 
และแตํงตั้งบุคลากรท าหน๎าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจนอยํางเป็นระบบ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญ กํอนจะแตํงตั้งบุคลากรให๎
รับผิดชอบจ าเป็นต๎องมีการเตรียมความพร๎อมทั้งความรู๎ ความเข๎าใจ วิธีการและเปูาหมายการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล จึงต๎องมีการประชุมหรืออบรมแล๎วจึงแตํงตั้งให๎รับผิดชอบปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามปฏิทินก าหนด 
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของมลจิรา บุญเสริม (2561 : 66-71) พบวํา ด๎านการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
สถานศึกษาควรจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ชัดเจนในแตํละด๎าน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนและไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยให๎มีการประชุมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพ่ือระดมสมองสร๎างแบบการเก็บข๎อมูลให๎
ครบถ๎วน สถานศึกษาจัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือการรวบรวมข๎อมูลเพ่ิมเติม โดยประชุมครูประจ าวิชาและครูที่
ปรึกษาในแตํละชั้นเรียน การประชุมผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลนักเรียน ให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค๑ 
  ด๎านการตรวจสอบข๎อมูล สถานศึกษาควรมีการวางแผน ก าหนดวิธีด าเนินการ ขั้นตอน
ในการตรวจสอบข๎อมูล แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลา บทบาทหน๎าที่ปฏิบัติงานเป็นคณะ
ตรวจสอบและแก๎ไขข๎อผิดพลาดข๎อมูลโดยเฉพาะให๎ชัดเจน ควรตรวจสอบข๎อมูลให๎มีความเป็นปัจจุบัน
ถูกต๎องครบถ๎วน จัดอบรมผู๎ปฏิบัติงานด๎านการตรวจสอบข๎อมูลให๎มีความรู๎และเห็นความส าคัญอยําง
ตํอเนื่องสม่ าเสมอ และจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานให๎เหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลสถานศึกษาจะด าเนินการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต๎องวางแผน ก าหนด
วิธีการให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วนและเป็นปัจจุบันตลอดเวลากํอนน าไปประมวลผลเพ่ือใช๎ประโยชน๑
ตํอไป สอดคล๎องกับผลการวิจัยของยุพาภร สุขสาม (2561 : 69-81)  พบวํา โรงเรียนควรจัดระบบ
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ตรวจสอบข๎อมูลให๎ขัดเจน โรงเรียนควรจัดให๎มีหนํวยตรวจสอบข๎อมูลเป็นเฉพาะขึ้นเพ่ือแก๎ไขข๎อมูลที่
ผิดพลาด และโรงเรียนควรจัดอบรมบุคลากรผู๎มีหน๎าที่ตรวจสอบข๎อมูลของทุกหนํวยงานในโรงเรียนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจวัตถุประสงค๑และวิธีการตรวจสอบข๎อมูลอยํางชัดเจน 
  ด๎านการประมวลผล สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด๎านระบบสารสนเทศให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการประมวลผลข๎อมูล ควรแตํงตั้งคณะท างานรับผิดชอบก าหนดบทบาทหน๎าที่ใน
การประมวลผลข๎อมูลที่ชัดเจน ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ๑ท่ีทันสมัยมีความเหมาะสมและเพียงพอตํอ
การประมวลผลข๎อมูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประมวลผลข๎อมูลผู๎รับผิดชอบจ าเป็นต๎องมีความรู๎พ้ืนฐานใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑ และสถิติพ้ืนฐานในการแปลผล สอดคล๎องกับผลการวิจัยของวรา
ภรณ๑ นาชัย (2560 : 113) พบวํา ควรก าหนดวัตถุประสงค๑ การตัดสินใจเลือกวิธีการตามปริมาณและ
ความซับซ๎อนของข๎อมูล ก าหนดวิธีการให๎เหมาะสม แตํงตั้งผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถ จัดสรรทรัพยากรใน
ประมวลผลข๎อมูลอยํางเหมาะสม เชํน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ๑ ฯลฯ การน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการ
ประมวลผลข๎อมูล เชํน คอมพิวเตอร๑โปรแกรมส าเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต๎องของสถิติที่ใช๎ในการ
ประมวลผลข๎อมูล 

ด๎านการจัดเก็บข๎อมูล สถานศึกษาควรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนการจัดเก็บข๎อมูลและ
สารสนเทศแบํงออกเป็นหมวดหมูํอยํางเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับงานบริหารสถานศึกษา มี
เครื่องมือที่ทันสมัยส าหรับการจัดเก็บไฟล๑เอกสารไว๎ที่สํวนกลางเพ่ือให๎สะดวกตํอการเรียกใช๎และกันสูญ
หาย และควรจัดเก็บข๎อมูลเป็นไฟล๑เอกสารและรายงานไว๎ในเครื่องคอมพิวเตอร๑หรือออนไลน๑ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการจัดเก็บข๎อมูลแบบเป็นไฟล๑และเอกสาร ทั้งในสํวนกลาง ในศูนย๑สารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร๑ผู๎รับผิดชอบอยํางเป็นระบบในหลายๆ แหํง นอกจากเพ่ือให๎สะดวกตํอการเรียกใช๎และกันสูญ
หาย ยังเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎จัดเก็บและผู๎ใช๎ข๎อมูลมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รับทราบผลการน าข๎อมูลไป
ใช๎อีกด๎วย สอดคล๎องกับผลการวิจัยของสุวรรณา เครือษา (2560 : 91) พบวํา สถานศึกษาควรใช๎อุปกรณ๑ 
เทคโนโลยีที่สะดวกตํอการน าข๎อมูลไปใช๎ โดยใช๎โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
จัดท าปฏิทินการด าเนินกิจกรรม ปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน จัดเก็บผลการด าเนินงานในรูปแบบ
เอกสาร และโปรแกรมประยุกต๑ พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ด๎านการน าข๎อมูลไปใช๎ สถานศึกษาควรมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค๑ รูปแบบ วิธีการ 
ระยะเวลาในการเผยแพรํและน าข๎อมูลไปใช๎อยํางชัดเจน จัดอบรมให๎ความรู๎บุคลากรเกี่ยวการสืบค๎นเพ่ือ
เข๎าใช๎ข๎อมูลจากสํวนกลางของสถานศึกษา และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการน าข๎อมูลไปใช๎อยําง
สม่ าเสมอและตํอเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการน าข๎อมูลไปใช๎ต๎องมีเปูาหมายที่ชัดเจนวําเพ่ือปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา หรือเผยแพรํให๎หนํวยงานและสาธารณชน จึงต๎องมีการก าหนดวัตถุประสงค๑ รูปแบบ วิธีการ 
ระยะเวลาการเผยแพรํและน าข๎อมูลไปใช๎ไว๎ในแผนให๎ชัดเจน รวมทั้งอบรมให๎ความรู๎การเข๎าใช๎ข๎อมูล และ
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข๎อมูลไปใช๎อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง สอดคล๎องกับผลการวิจัย
ของดาวใจ วงศิลา (2559 : 74-79) ที่พบวํา ควรพัฒนาบุคลากรที่มีหน๎าที่รักษาและให๎บริการข๎อมูลใน
โรงเรียน ควรจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห๑ประเมินผลการน าเสนอและใช๎ข๎อมูลของหนํวยงาน และจัดงบประ
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มานในการด าเนินการน าเสนอข๎อมูลและเผยแพรํข๎อมูล และ Chang & Ku (2009 อ๎างถึงในทัศไนย คะนึง
เหตุ, 2559 : 74) ผลจากการน าไมโครคอมพิวเตอร๑มาชํวยในการจัดระบบ ประสบผลส าเร็จในด๎านการ
ติดตํอสื่อสารระหวํางผู๎ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในระบบงานของหนํ วยงาน การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑การบริการด๎านเครือขํายท าให๎ผู๎ใช๎ทราบข๎อมูลและสถิติจากระบบได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต๎องมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรแตํงตั้งบุคลากรท าหน๎าที่พัฒนาระบบสารสนเทศใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจนอยํางเป็นระบบ ควรมีการจัดประชุม อบรม
ให๎ความรู๎แกํบุคลากรเพ่ือให๎เข๎าใจวัตถุประสงค๑การเก็บรวบรวมข๎อมูล ควรก าหนดปฏิทินระยะเวลาการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจน ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข๎อมูลไปใช๎อยํางสม่ าเสมอและ
ตํอเนื่อง ควรมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค๑ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการเผยแพรํและน าข๎อมูล
ไปใช๎ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอยํางชัดเจน และ ควรจัดอบรมให๎ความรู๎บุคลากรเกี่ยวการสืบค๎นเพ่ือเข๎า
ใช๎ข๎อมูลจากสํวนกลางของสถานศึกษา 
  ในระดับสถานศึกษา ควรแตํงตั้งบุคลากรท าหน๎าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจนอยํางเป็นระบบ ควรมีการจัดประชุม อบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรเพ่ือให๎เข๎าใจ
วัตถุประสงค๑การเก็บรวบรวมข๎อมูล ควรก าหนดปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ชัดเจน ควรมี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข๎อมูลไปใช๎อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง ควรมีการวางแผน ก าหนด
วัตถุประสงค๑ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการเผยแพรํและน าข๎อมูลไปใช๎การศึกษาอยํางชัดเจน และ 
ควรจัดอบรมให๎ความรู๎บุคลากรเกี่ยวการสืบค๎นเพ่ือเข๎าใช๎ข๎อมูลจากสํวนกลางของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

แนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหา
แนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ การวิจัย
แบํงเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ โดยใช๎แบบสอบถามกับกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎บริหารและ
ครูผู๎สอนของสถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ จ านวน 181 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหา
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่และคําร๎อยละ ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการ
บริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑โดยการสัมภาษณ๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และวิเคราะห๑เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา 
 1.  สภาพการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด เรียงคําเฉลี่ย
จากมากไปน๎อย คือ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การรายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปี การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามล าดับ 
 2.  ปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีปัญหาอยูํในระดับน๎อย เรียงจากมากไปน๎อย
คือ การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
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คุณภาพการศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
การรายงานผลการพัฒนาตนเองประจ าปี ตามล าดับ 
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรี
ราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา ควรก าหนดแผนงานไว๎ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน การมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุก ฝุายเพ่ือวางแผน 
ด าเนินการ ตรวจสอบและประเมินผล ปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง และการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานและผู๎เกี่ยวข๎องทราบเป็น
ประจ าทุกปี 
 
ค าส าคัญ : การบริหาร, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The guidelines for the administration of the quality assurance system within 
educational institutions CHONGKAB-KHIRIRAT school group TAK primary education service 
area office 2, purposes to study state of problems and find guidelines for the 
management of the quality assurance system within the school CHONGKAB-KHIRIRAT 
school group. The research was divided into 2 steps: Step 1: Study the condition and 
problems of the quality assurance system administration within the school.  CHONGKAB-
KHIRIRAT school group a questionnaire was used by a sample of 181 administrators and 
teachers of educational institutions in the strait CHONGKAB-KHIRIRAT school group. The 
data was analyzed by means of average, standard deviation identified the frequency and 
percentage. Step: 2: Find guidelines for the administration of the quality assurance system 
within educational institutions of CHONGKAB-KHIRIRAT school group were interviewed by 9 
experts. Data was analyzed by frequency distribution, and analyze the content. 
 The research results were found that: 
 1. Management of the quality assurance system within educational institutions 
CHONGKAB-KHIRIRAT school group under the office of the TAK primary educational 
service area 2, for overall is at the highest level. Sorting the average descending is the 
preparation of a quality development plan according to the educational standards of 
the school. Annual self-assessment report evaluation and monitoring of quality within 
educational institutions monitors the performance of educational quality development 
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and the implementation of the educational management development plan of 
educational institutions respectively. 
 2. The problems of managing the quality assurance system within educational 
institutions CHONGKAB-KHIRIRAT school group under the office of the TAK primary 
educational service area 2, the problem was at a low level. In descending order is 
evaluation and monitoring of quality within educational institutions. Monitoring the 
performance of educational quality development setting educational standards of 
educational institutions establishes a quality development plan in accordance with the 
educational standards of educational institutions, implementation of the educational 
management development plan of educational institutions and the annual self-
development report respectively. 
 3. The guidelines for the administration of the quality assurance system within 
educational institutions CHONGKAB-KHIRIRAT school group under the office of TAK 
primary educational service area 2, it was found that work plans should be set in the 
annual action plan. There is an educational quality development plan that establishes 
educational quality standards in accordance with the context of educational institutes 
and communities. Involvement of all stakeholders to plan, implement, audit and 
evaluate systematically and continuously improve, revises and develops an educational 
institution quality development plan, and preparing a self-assessment report to the 
departments and stakeholders annually. 
 
Keywords: administration, education quality assurance system, internal quality assurance  
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ก าหนดไว๎ในมาตรา 47 ให๎มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด๎วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
อาชีวศึกษา ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว๎เป็นการเฉพาะ ให๎เป็นไปตาม
กฎหมายวําด๎วยการนั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 51)  รวมถึงก าหนดให๎มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และต๎องเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 
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การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให๎ด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง ปฏิบัติงานได๎อยํางเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู๎ที่จบ
การศึกษามีคุณภาพตามมุํงหวัง ผู๎ปกครองชุมชน และองค๑กร/สถานประกอบการที่รับชํวงผู๎จบการศึกษา
เข๎าศึกษาตํอหรือรับเข๎าท างาน มีความมั่นใจวํา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตํละแหํงมีคุณภาพได๎
มาตรฐาน แม๎จะไมํเทํากันแตํก็แตกตํางกันไมํมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแหํงมี
ความรู๎ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ผลการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถสรุปปัญหาที่พบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโดยสรุปคือ ในปี 
2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ยของรายวิชาคณิตศาสตร๑ที่ลดลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีคําเฉลี่ยของรายวิชาภาษาอังกฤษที่ลดลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ยของรายวิชาภาษาไทยที่ลดลง 
ซึ่งมีผลตํอการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชํนกัน 

ผู๎วิจัยในฐานะผู๎รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยตรง เล็งเห็นวําการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษานั้น จ าเป็น
ที่จะต๎องมีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติและการควบคุมคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ควรต๎องมีการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเป็นระบบมีกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได๎ภายใต๎บริบทของตนเอง 
ผู๎วิจัยจึงได๎สนใจศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษา
ของกลุํมโรงเรียนชํองแคบ – คีรีราษฎร๑ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํอง
แคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ แบํงการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีกรอบแนวคิด
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาแนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประกอบด๎วย ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูผู๎สอนของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํอง
แคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 รวม
ทั้งสิ้น 308 คน (ไมํรวมผู๎วิจัย) 
 2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ  ผู๎บริหารสถานศึกษา ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได๎จ านวน 12 คน และครูผู๎สอนของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-
คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 ก าหนด
ขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และมอร๑แกน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
และคณะ, 2559 : 132 อ๎างอิงจาก Krejcie & Morgan, 1970) การสุํมอยํางงําย (Sample Ramdom 
Sampling) ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 169 คน (ไมํรวมผู๎วิจัย) รวมกลุํมตัวอยําง จ านวน 183 คน   
  

การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ -คีรีราษฎร์  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 4. การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 5. การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 6. การรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

แนวทางการบริหารระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุํม

โรงเรยีนชํองแคบ -คีรีราษฎร๑  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพและ
ประสบการณ๑ แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย 
น๎อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา กลุมํโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ค าถามเป็นแบบก าหนดข๎อค าตอบให๎เลือกตอบ (Multiple Response)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล ด๎วยคําความถี่ (Frequency distribution) คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย (   ̅̅ ̅) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (   ) โดยรวมและรายด๎าน น าเสนอผลการ
วิเคราะห๑ในรูปตารางและแปลผลตามเกณฑ๑ก าหนด (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 123)  

ขั้นตอนที่  2  หาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                
กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 การหาแนวทางแก๎ปัญหาหรือข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยก าหนดแหลํงข๎อมูลเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน จากแหลํงข๎อมูล 3 แหลํง เพ่ือ
การตรวจสอบสามเส๎าด๎านข๎อมูล (data triangulation) ดังนี้ 
 1. กลุํมนักวิชาการ ได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎ ความเข๎าใจและมีประสบการณ๑ในการบริหาร
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 3 ทําน ประกอบด๎วย อาจารย๑ในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู๎บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก๑ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. กลุํมผู๎บริหารสถานศึกษา ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน๎าที่ในการน านโยบายสูํการ
ด าเนินงานในสถานศึกษา จ านวน 3 ทําน  
 3. กลุํมผู๎รับผิดชอบ ได๎แกํ กลุํมครูหัวหน๎าวิชาการ ครูผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และครูผู๎สอนที่รับผิดชอบเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จ านวน 3 ทําน  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบได๎หลายค าตอบ และ
แบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎าง ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา ( Content 
Analysis) แจกแจงความถี่และจัดล าดับ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑สภาพการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํอง
แคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา  
 1.  ด๎านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาผํานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.  ด๎านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือ มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 3.  ด๎านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ มีการสรุปและ
จัดท ารายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ  
 4.  ด๎านการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ มีการวางแผนการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กับ มีการใช๎วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
 5.  ด๎านการติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ก าหนดแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบํงชี้  กับ มีการสร๎างความตระหนักให๎บุคลากรมีความรู๎ 
เข๎าใจเห็นความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา  
   6.  ด๎านการรายงานผลการพัฒนาตนเองประจ าปี คือ มีการให๎บุคลากรทุกฝุายมีสํวนรํวม
รวบรวมข๎อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี  
 ผลการวิเคราะห๑ปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํอง
แคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  พบวํา ปัญหารายข๎อที่ผู๎ตอบ
แบบสอบถามเห็นวํามีปัญหามากที่สุดแตํละด๎าน 3 อันดับ คือ 
   1.  ด๎านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาที่พบคือ มาตรฐานและตัว
บํงชี้ไมํสะท๎อนอัตลักษณ๑ มาตรการสํงเสริมของสถานศึกษาไมํเดํนชัด ไมํมีการแตํงตั้งผู๎รับ ผิดชอบการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาอยํางชัดเจน และไมํเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทุกกระบวนการ  
   2.  ด๎านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาที่พบ
คือ ขาดการวิเคราะห๑สภาพปัญหาและความต๎องการกํอนก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจและเปูาหมายตําง ๆ  
กับ การวิเคราะห๑ศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT) ไมํสอดคล๎องกับสภาพจริง และการจัดท าโครงการ/ 
กิจกรรมไมํสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  
   3.  ด๎านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาที่พบคือ 
การด าเนินงานไมํครบถ๎วนตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สถานศึกษาก าหนด การก ากับ ติดตามและนิเทศ
ของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องไมํมีความตํอเนื่อง กับ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าโครงการไมํ
เพียงพอไมํเหมาะสม  
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      4.  ด๎านการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัญหาที่พบคือ 
ครูไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่และไมํมีทักษะการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กับไมํมีการชี้แจงสร๎าง
ความเข๎าใจหลักเกณฑ๑วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแกํ
ผู๎รับผิดชอบ การใช๎เครื่องมือและวิธีการติดตามตรวจสอบไมํหลากหลายและเหมาะสม กับ ผลการติดตาม
ตรวจสอบไมํตรงตามสภาพจริงจึงไมํสํงผลตํอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน  
      5.  ด๎านการติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหาที่พบคือ ผู๎เก็บ
รวบรวมข๎อมูลขาดความเข๎าใจในหลักเกณฑ๑แนวปฏิบัติและเทคนิค การด าเนินงานไมํเป็นระบบตามข้ันตอน
ขาดความสัมพันธ๑ตํอเนื่อง และไมํมีการจัดเตรียมข๎อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นตํอการด าเนินงานอยํางเพียงพอ 
      6.  ด๎านการรายงานผลการพัฒนาตนเองประจ าปี ปัญหาที่พบคือ การเก็บรวบรวมข๎อมูลไมํ
เป็นระบบไมํสะดวกในการน ามาใช๎ ผู๎จัดท าเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาขาดความรู๎ความเข๎าใจ 
รายงานไมํถูกต๎องครบถ๎วน และการจัดสํงรายงานประจ าปีให๎หนํวยงานต๎นสังกัดลําช๎าไมํทันก าหนด  
 แนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรี
ราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สถานศึกษาควรก าหนดแผนงานไว๎ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ด๎วยการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายใน
การวางแผน ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองให๎หนํวยงานและผู๎เกี่ยวข๎องทราบเป็นประจ าทุกปี 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้  

1.  สภาพการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-
คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูํในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากร รวมทั้งผู๎เกี่ยวข๎องให๎ความส าคัญและมี
ความตระหนักการประกันคุณภาพวํา เป็นกลไกที่จะพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ โดยมีการ
ด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ ตั้งแตํการเตรียมการสร๎างความตระหนักในคุณคํา แตํงตั้งให๎
รับผิดชอบภาระงาน และด าเนินการน าระบบการประกันคุณภาพมาบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
จึงท าให๎สภาพการปฏิบัติงานอยูํในระดับมากที่สุด สอดคล๎องกับการศึกษาของน๎อยนัดนา  มีศรี (2559 : 
125) ที่พบวํา ด๎านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด๎านการรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี ด๎านการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด๎านการติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพและด๎านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ตามล าดับ สํวนด๎านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคําเฉลี่ย
น๎อยที่สุด รวมทั้งผลการศึกษาของณรงค๑ชัย ศิริไพศาล (2560 : 53-71) พบวํา สภาพการปฏิบัติงานการ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   156 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล จังหวัดสตูล พบวํา การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีคําเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ การรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามล าดับ สํวนการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภายภายในสถานศึกษา มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด เชํนกัน 

2. ปัญหาการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํองแคบ-คีรี
ราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียงล าดับคําร๎อยละจากมากไปหา
น๎อย คือด๎านการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา พบปัญหามากที่สุด ด๎าน
การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด๎านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา กับ ด๎านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด๎านการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด๎านการรายงานผลการพัฒนาตนเองประจ าปี 
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํามาตรฐานการศึกษาไมํผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ไมํสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ไมํมีการสรุปและจัดท ารายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ การวางแผน
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาใช๎วิธีการที่ ไมํหลากหลายและเหมาะสม แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบํงชี้ไมํชัดเจน ขาดการสร๎างความตระหนักให๎บุคลากรมี
ความรู๎ เข๎าใจเห็นความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุกฝุายมีสํวนรํวมรวบรวม
ข๎อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีไมํทั่วถึง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษายังไมํด าเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงเป็นระบบที่ตํอเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมความพร๎อมให๎
บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางจริงจัง ผลการวิจัยจึงไมํเป็นไปตามแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ (2551, อ๎างถึงในภัควิภา  ลูกเงาะ, 2562 : 9-10) ที่กลําววํา ระบบประกัน
คุณภาพมีความส าคัญที่จะท าให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมีโอกาสได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการและการ
พัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแตํก าหนดเปูาหมาย/การวางแผน การท าตามแผน การประเมินผล และ
การน าผลประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน รวมทั้งผลการวิจัยของลักคณา สังฆธรรม (2560 : ง.) ที่
ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านหนองชากแง๎ว สูํ
การรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดเทศบาลต าบลห๎วยใหญํ พบวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องสํวน
ใหญํไมํมีสํวนรํวมในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน การก าหนดโครงการ/กิจกรรม
บางอยํางไมํสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน มีการจัดกิจกรรมของหนํวยงานภายนอกที่
ไมํได๎ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ ครูขาดความรู๎ ความสามารถและความรับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมาย 
ภาระงานของครูมีมากและมีการมอบหมายงานที่ไมํเหมาะสม สํงผลให๎งานไมํประสบผลส าเร็จอยํางมี
ประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนงานที่เป็นระบบ ไมํวิเคราะห๑จุดอํอนจุดเดํนตามบริบทของสถานศึกษา  
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนชํอง
แคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ความคิดเห็น
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เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาวํา สถานศึกษาควรก าหนดแผนงานไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษาและชุมชน ด๎วยการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในการวางแผน ด าเนินการตามแผน 
การตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานและผู๎เกี่ยวข๎อง
ทราบเป็นประจ าทุกปี สอดคล๎องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, 
อ๎างถึงในลักคณา สังฆธรรม, 2560 : 29-30) ที่กลําววํา แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจะต๎องประชาสัมพันธ๑เปูาหมายและจุดเน๎นที่ต๎องการพัฒนา 
ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาให๎ทุกฝุายได๎รับรู๎เพ่ือเป็นสัญญาประชาคม และเพ่ือให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมี
ทิศทางการท างานรํวมกันที่ชัดเจนสูํเปูาหมายเดียวกัน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการ
ด าเนินการที่สัมพันธ๑กัน 3 ประการคือ การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินและ
รับรองคุณภาพ และงานวิจัยของลักคณา สังฆธรรม (2560 : ง.) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านหนองชากแง๎ว สูํการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
รอบสี่ สังกัดเทศบาลต าบลห๎วยใหญํ ที่กลําววําสถานศึกษาจะต๎องน าระบบวงจรคุณภาพ PDCA มา
ด าเนินการใช๎ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะท าให๎เกิดการวางแผนอยํางเป็นระบบ และ
จัดสรรบุคลากรเข๎าท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความรู๎ ความสามารถและความถนัดของแตํละ
บุคคล มีการติดตามตรวจสอบอยํางตํอเนื่อง และมีการน าผลมาแก๎ไขปรับปรุงตลอดเวลา เปิดโอกาสให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน ก าหนดวิธีการ จัดสรรงบประมาณ จัดการอบรมพัฒนา
บุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง
และประชาสัมพันธ๑ให๎สาธารณชนทราบ  
 
ข้อเสนอแนะ  
  ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียนชํองแคบ-คีรีราษฎร๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู๎วิจัยมี
ข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎องค๑กรและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องน าไปปฏิบัติเบื้องต๎น ดังนี้ 
  1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
บริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายใน ให๎มีการด าเนินงานตามระบบและข้ันตอนตามที่หนํวยงานต๎น
สังกัดก าหนดอยํางเป็นระบบ 
  2.  สถานศึกษา ควรมีการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชํวยในการ
จัดเก็บ เพื่อให๎สะดวกในการสืบค๎นใช๎ประโยชน๑ในการปฏิบัติงานและเป็นปัจจุบัน 
  3.  ผู๎บริหารสถานศึกษา ควรสํงเสริมสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณในแผนงาน 
โครงการประจ าปีให๎เหมาะสม เพียงพอและก าหนดแนวทางการใช๎จํายให๎ชัดเจน 
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  4.  ครูผู๎สอนหรือครูอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง ควรตระหนักและให๎ความส าคัญของการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติอยํางเต็ม
ก าลังความสามารถ เพ่ือประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นของผู๎ปกครองตํอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีม่ีนักเรียนชาติพันธุ์ในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา 
แม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

The Academic Administration of Schools with Ethnic Students in the  
MAE HO Educational Management Center under office MAE HONG SON 

Primary Educational Service Area 2 
 

จิราษา รังษี1 สุรพงษ์  แสงสีมุข2 
Chirasa Rungsee Suraphong Sacngsrimuk  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 แบํงออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํ
เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ใช๎แบบสอบถามกับประชากร
ของโรงเรียนในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ จ านวน 113 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยหาคําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่และคําร๎อยละ ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ และวิเคราะห๑ความสอดคล๎องเนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา 
 1.  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษา
แมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับ
มาก เรียงคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน การนิเทศการศึกษา และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามล าดับ 
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการ 
ศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 มีปัญหาอยูํในระดับ
น๎อย เรียงจากมากไปน๎อยคือ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตามล าดับ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น  
เบอร๑โทรศัพท๑ 080-8479907 E-mail: jirasarungsee@gmail.com  
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
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 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหาร 
การจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 คือ มีการ
วางแผนในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรรํวมกันกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง ออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนที่ตอบสนองความสนใจความถนัดของผู๎เรียน สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปกครอง 
ชุมชนอยํางเหมาะสม สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมีทักษะความรู๎ในการออกแบบและพัฒนาการใช๎เครื่องมือในการ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือน าผลการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนมาพิจารณาเพ่ือแก๎ไขปัญหาและพัฒนา สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูมีความเข๎าใจการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ
และตํอเนื่อง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑ให๎แกํทุกฝุายที่เก่ียวข๎องและสาธารณชนทราบอยํางทั่วถึงสม่ าเสมอ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, นักเรียนชาติพันธุ๑, ศูนย๑บริหารจัดการศึกษา. 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the state, problems and to find 
guidelines to development academic administration of schools with ethnic students in 
MAE HO educational management center under office MAE HONG SON primary 
educational service area 2. It is divided into 2 steps: Step 1: study state and problems of 
academic administration of schools with ethnic students in MAE HO educational 
management center under office MAE HONG SON primary educational service area 2, 
questionnaires were used to assess the population of 113 schools in MAE HO 
educational management center identifying standard deviation, frequency and 
percentage. Step 2: find guidelines to development academic administration of schools 
with ethnic students in MAE HO educational management center under office MAE 
HONG SON primary educational service area 2, by interviewing 9 experts, data analyzed 
by distribution and content analyzed by consistency. 
 The research results were found that: 
 1. The state of academic administration of schools with ethnic students in MAE 
HO educational management center under office MAE HONG SON primary educational 
service area 2, in general the practice was a high level. Sorting the mean in descending 
order this to develop the learning process, development of the internal quality 
assurance system and education standards, educational institution curriculum 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   161 

development, evaluation and academic achievement transfer, educational supervision 
and research to improve educational quality in educational institution respectively.  
 2. The problems of academic administration of schools with ethnic students in 
MAE HO educational management center under office MAE HONG SON primary 
educational service area 2, were at a low level. In descending order is research to 
improve educational quality in educational institution, learning process development, 
evaluation and the comparison of grades transfer, development of the internal quality 
assurance system and education standards, educational supervision and educational 
institution curriculum development respectively.   
 3. The guidelines to development academic administration of schools with ethnic 
students in MAE HO educational management center under office MAE HONG SON 
primary educational service area 2, there is a plan that prepares and develops the 
curriculum together with all concerned parties. Designing learning management 
processes for learners that meets students’ interests and aptitudes. In accordance with 
the needs of the parents’ community, encourage teachers to have the skills and 
knowledge to design and develop a wide range of learning measurement tools. The 
results are measured and evaluated according to the actual situation, to take the 
learners’ learning outcomes into consideration in order to solve problems, develop, 
promote and encourage teachers to have understanding of conducting classroom 
research, to improve educational quality, to have systematic and continuous supervision 
of learning management, develop quality assurance systems within educational 
institutions and performance summary report, disseminate public relations to all 
concerned parties and the public regularly.    
 
Keywords:  Academic administration, Ethnic student, Educational administration center. 
 
บทน า 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่3) 
พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 กลําวไว๎วํา การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎เพื่อความเจริญงอกงาม 
โดยถือวําผู๎ เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู๎ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎โดยสํงเสริม
กระบวนการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและอยํางเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนเป็น
หนํวยงานทางการศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสมบูรณ๑ผู๎บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่
ส าคัญอยํางยิ่งในขับเคลื่อนการบริหารงานตํางๆในโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตาม
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เปูาหมายที่วางไว๎ การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียนที่มีสํวนในการผลักดันกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนให๎มีรูปแบบที่สมบูรณ๑ชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑และเกิดการเรียนรู๎
ควบคูํกับการมีคุณธรรม จริยธรรม จากรายงานผลการจัดการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอนเขต 2 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบวําคะแนนรวมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากวํา 
คะแนนเฉลี่ยในระดับระดับประเทศ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎สนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มี
นักเรียนชนเผําในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอนเขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑
บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
 2.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหาร
การจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

การวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มี
นักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษา
แมํฮํองสอน เขต 2 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ์
ในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
5. การนิเทศการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
 

แนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ์ในศูนย์
บริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึก
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัด
การศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน  เขต 2 มีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑
บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
  ประชากร คือ ผู๎บริหารและคณะครูของโรงเรียนในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 จ านวน 113 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู๎วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑เพ่ือน าแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห๑ข๎อมูลหาคําทางสถิติ 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช๎การแจกแจงคําความถี่และหาคําร๎อยละ หาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชนในศูนย๑บริหาร
การจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2  
ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
  แหล่งข้อมูล  ได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน ประกอด๎วย ผู๎บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน 
ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน และ ครูผู๎รับผิดชอบกลุํมงานวิชาการ จ านวน 3 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง  
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
  ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ๑ปลายเปิด โดยการน าผลการศึกษาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการตามขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถามตอนที่ 3 มาก าหนดเป็นค าถามหา
แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํ
เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ใน 6 ด๎าน  
  การรวบรวมข้อมูล  ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 
คนด๎วยตนเอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content 
Analysis) แล๎วสรุปอุปนัย  
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัด
การศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 สรุปได๎ดังนี้ 
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 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัด
การศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทีสุด และด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา มีคําเฉลี่อยูํในระดับมาก มีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด   
  2.  ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัด
การศึกษา แมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 พบวําปัญหา
โดยรวม โดยรวมมีปัญหาอยูํในระดับน๎อย คิดเป็นร๎อยละ 40.00 พิจารณารายด๎านเรียงคําร๎อยละจากมาก
ไปน๎อย คือ ด๎านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีปัญหามากที่สุด ร๎อยละ 51.11 
และด๎านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีปัญหาน๎อยที่สุด ร๎อยละ 32.26  
  3.  แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการ
จัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยรวม
ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ข๎อเสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาวํา สถานศึกษาควรมีการวางแผนในการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรรํวมกันทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนที่
ตอบสนองตํอความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปกครอง ชุมชน 
อยํางเหมาะสม โดยสถานศึกษาควรสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมีทักษะความรู๎ในการออกแบบและพัฒนาการใช๎
เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ผู๎เรียนที่หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง เพ่ือน าผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมาพิจารณาเพ่ือแก๎ไขปัญหาและพัฒนาสํงเสริม โดยการสํงเสริม
สนับสนุนให๎ครูมีความเข๎าใจการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน ามาใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนในชั้น
เรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการเรียนการสอนของครูผู๎สอนอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง และสถานศึกษาควรมีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ให๎แกํทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชนทราบโดยทั่วถึง  
 
อภิปรายผล    
 ผลการวิจัย เรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑
บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1.  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัด
การศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยรวมและราย
ด๎านมีระดับการปฏิบัติอยูํในระดับมาก ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎มีการปฏิบัติมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการบริหารงานวิชาการงานวิชาการในโรงเรียน เป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานของ
สถานศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน
เป็นส าคัญเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถปรับตัวให๎อยูํ ในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของศุภิสรา อยูํระหัด (2558 : 30) ที่กลําวไว๎วําการบริหารงานวิชาการเป็นงานถือวํา
เป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีสํวนในการผลักดันกระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎มีรูปแบบ
ที่สมบูรณ๑ชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ๑และเกิดการเรียนรู๎ควบคูํกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง
ยังชํวยพัฒนาประเทศชาติและสังคมให๎เจริญ ก๎าวหน๎าอีกด๎วย  
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัด
การศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการ ศึกษาแมํเหาะ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 มีปัญหาอยูํในระดับน๎อย เรียงจากมากไป
น๎อยคือ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ การวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดท าขึ้นนั้นยังไมํตรงกับความต๎องการของผู๎ เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชนและท๎องถิ่น
เนื่องจากสถานศึกษายังขาดประสานความรํวมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง และการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
และประเมินสภาพสถานศึกษาในการวางแผนกํอนการจัดท าหลักสูตรสอดคล๎องกับผลการวิจัยของปราญ
ชลี สุดตา (2560 : 119) ที่พบวําปัญหาการบริหารงาวิชาการโรงเรียนพ้ืนที่สูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหาร  
การจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ความคิดเห็นเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาวํา สถานศึกษาควรมีการวางแผนในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตรรํวมกันกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องเพ่ือออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียนที่ตอบสนองตํอความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปกครอง 
ชุมชน อยํางเหมาะสม ควรสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมีทักษะความรู๎ในการออกแบบและพัฒนาการใช๎เครื่องมือ
ในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ผู๎เรียนที่หลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือน า
ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมาพิจารณาเพ่ือแก๎ไขปัญหาและพัฒนาสํงเสริม โดยการสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูมี
ความเข๎าใจการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน ามาใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนในชั้นเรียน ทั้งนี้
สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการเรียนการสอนของครูผู๎สอนอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง ควรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ให๎แกํทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชนทราบอยํางทั่วถึงสม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู๎ทรงคุณวุฒิเห็นวําการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักมีความส าคัญ จ าเป็นที่สถานศึกษา
จะต๎องมีการบริหารอยํางมีระบบเป็นกระบวนการที่มีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กัน ข๎อเสนอแนะเป็นไปตาม
ความคิดเห็นของอภิรดา บุณโยประการ (2562 : 18) ที่กลําววํา กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด๎วยการวางแผน คือ กระบวนการในการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม การก าหนดวัตถุประสงค๑ 
ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบของการด าเนินงานในการปฏิบัติงานบริหารวิชาการอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกัน 
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การจัดองค๑การ คือการมอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับงาน
วิชาการในสถานศึกษาเพ่ือให๎งานส าเร็จตามเปูาหมาย การน า คือกระบวนการจูงใจให๎บุคลากรใช๎ความ
พยายามเพ่ือให๎การด าเนินงานวิชาการบรรลุตามเปูาหมาย โดยใช๎หลักการจูงใจที่ดี เหมาะสม มีการ
ติดตํอสื่อสาร และประสานงานกันอยํางตํอเนื่อง การควบคุม คือ กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงาน
การบริหาร งานวิชาการเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขหรือพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้           
                  ผลการวิจัย เรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหาร
การจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ที่พบวํา 
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 มีการปฏิบัติโดยรวมอยูํในระดับมาก 
และมีปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํ
เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 อยูํในระดับมากที่สุด และ
สาธารณชนทราบรวมถึงมีการประสานความรํวมมือและการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอ่ืนในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป                  
        การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการ
จัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ผู๎วิจัยได๎ก าหนด
ขอบเขตด๎านเนื้อหาเพ่ือใช๎ในการวิจัย 6 ด๎าน มีข๎อเสนอแนะเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในครั้งตํอไป คือ            
                   2.1  ควรมีการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2   
     2.2  ควรมีการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของ
โรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2     
    2.3  ควรมีการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวัดผลประเมินผลและ 
การเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
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การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2             
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือประเมินและหาแนวทางพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา/ครูผู๎สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 2 รวมทั้งสิ้น 203 คน และสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมี 2 ฉบับ สถิติที่ใช๎ 
ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห๑เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบวํา การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด๎านมีความเหมาะสม 
อยูํในระดับมาก เรียงคําเฉลี่ยความเหมาะสมจากมากไปน๎อย คือ ด๎านผลผลิต ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น และด๎าน
กระบวนการด าเนินงาน ตามล าดับ แนวทางพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
รวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ โรงเรียนควรจัดอบรมให๎
ความรู๎ครูผู๎สอนเกี่ยวกับโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประชุม วิเคราะห๑ SWOT จาก 
SAR ของปีที่ผํานมา แล๎วน ามาวางแผนปรับปรุง จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่
ชัดเจน และสถานศึกษาควรเชิญชวนผู๎มีสํวนได๎เสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รํวมวิเคราะห๑ สภาพปัญหาและความต๎องการจ าเป็น
ของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ รวมถึงก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจและเปูาหมาย  
 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น  
เบอร๑โทรศัพท๑ 097-9605116 E-mail : chomphunuturai@gmail.com 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were: to evaluate and investigate the development 
approaches for Internal Quality Assurance Project. The populations were administrators, 
teachers, and students in Ruamthai Pattana 2 School in the amount of 203 people and 
semi-structured interviews. The instruments were questionnaires consisting of 2 issues. 
Data were collected and analyzed using frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation and content analysis.  
 The findings of the research were as follows: 1) The overall evaluation was 
appropriate at a much level, 2) Considering each aspect ordered from the highest to the 
least, product, the side of output and process respectively. It suggested the 
development approaches for Internal Quality Assurance Project that the school should 
hold teacher trainings of internal quality assurance. The school should perform a SWOT 
analysis from a self-assessment report of last year to plan and clearly create a calendar. 
The school should invite the people involved from all sectors to participate in creating 
an educational development plan according to educational standards, analyze the 
problems and needs of school systematically, and determine the statements of vision, 
mission and objectives. 
 
Keywords : Project evaluation, Internal quality assurance, Ruamthai Pattana 2 School 
 
บทน า  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 17) ได๎ก าหนดความมุํงหมาย
และหลักการด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
อีกทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2561 : 3) ข๎อ 3 ก าหนดให๎
สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร๎อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํงรายงานการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือ
หนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนทุกแหํงได๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให๎เป็นไปตามความมุํงหมายและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโรงเรียนรวมไทย
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พัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได๎รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล๎วเชํนกัน และเป็นสถานศึกษาที่ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (องค๑การมหาชน) อยํางตํอเนื่องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได๎รับการประเมินรอบแรก
ใน พ.ศ. 2547 มีผลการประเมินอยูํในระดับ ควรปรับปรุง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 18 
ได๎รับการประเมินรอบสองใน พ.ศ. 2550 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกเทํากับ 2.72 ต่ ากวําระดับดี 
(2.75) ) และได๎รับการประเมินรอบสามใน พ.ศ. 2555 มีผลการประเมินที่ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 1 ตัวบํงชี้ 
คือ ตัวบํงชี้ที่ 5 ดังนั้นผู๎วิจัยมีความตระหนักเห็นความส าคัญที่จะต๎องประเมินโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ เพ่ือค๎นหาสาเหตุที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่จะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนา ปรับปรุง แก๎ไข และวางแผน
การด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ต๎องการประเมินโครงการและหาแนวทางพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได๎รวบรวมกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
สามารถน ามาจัดเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยผู๎วิจัยได๎ด าเนินการศึกษา          
เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 
2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ส ากัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจ าปี
การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 203 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ครู ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎านกระบวนการด าเนินงาน และด๎านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายใน

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภาย ในสถานศึกษา
ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
1. ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) ได๎แกํ 
    1.1  บุคลากรด าเนินงาน  
    1.2  วัสดุอุปกรณ๑  
    1.3  สถานที่  
    1.4  งบประมาณ 
2. ด๎านกระบวนการด าเนินงาน (Process)  
    2.1  การเตรียมการจัดกิจกรรม 
    2.2  การด าเนินกิจกรรม 
    2.3  การตรวจสอบและประเมินผล 
    2.4  การปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนา 
3. ด๎านผลผลิต (Output)  
    3.1 ผลที่กเกิดกับสถานศึกษา   
    3.2 ผลที่เกิดกับระบบการด าเนินงานประกัน 
         คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    3.3 ผลที่เกิดกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

แนวทางพัฒนาโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   172 

สถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบํง
ออกเป็น 2 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะเกี่ยวกับโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็น
แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ และฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ด๎าน
ผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 แบํงออกเป็น 2 ตอน ได๎แกํ  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูล
ทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ 
  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ มีวิธีการดังนี้ 
 1. ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  2. สร๎างแบบสอบถามฉบับรํางน าเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาแก๎ไขปรับปรุง 
  3. น ารํางแบบสอบถามเสนอผู๎ เชี่ยวชาญเพ่ือการตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ๑ของข๎อค าถามแตํละข๎อ โดยผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 
 5 คน เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถด๎านการบริหารการศึกษาและวัด ประเมินผล  
  4. น าแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบและปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปหาคําดัชนีความสอดคล๎องของ
ข๎อค าถามที่ต๎องการประเมิน (Item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข๎อค าถามที่มีคําเฉลี่ย
ตั้งแตํ 0.6 ส าหรับข๎อที่ใช๎ได๎มีคําดัชนีความสอดคล๎องฉบับท่ี 1 เทํากับ 0.98 และ ฉบับที่ 2 เทํากับ 1.00 
 5. น าแบบสอบถามประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ผํานการตรวจสอบ
และปรับปรุงแล๎ว ไปทดลองใช๎ (Try Out) กับโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ซึ่งมีลักษณะคล๎ายกับกลุํม
ตัวอยํางที่จะศึกษาในการศึกษาครั้งนี้กับผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง โดยผู๎บริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 30 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได๎คํา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.94 และฉบับที่ 2 มีคํา
ความเชื่อมั่นเทํากับ 0.81 
 6. น าแบบสอบถามการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลที่ได๎จากการ
ทดลองใช๎ มาเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ เพ่ือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไขให๎มี
ความสมบูรณ๑ และขอความเห็นชอบกํอนน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 7. จัดพิมพ๑เครื่องมือเพ่ือน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางตํอไป 
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  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง แล๎ว
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑กํอนน าไปวิเคราะห๑ข๎อมูลหาคําทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
  ขั้นตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 
2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  แหล่งข้อมูล ผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎และประสบการณ๑เกี่ยวกับโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 17 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎างได๎จากการน าผลการวิจัยที่ได๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลในขั้นตอนที่ 1 ข๎อค าถามที่มีความเหมาะสมคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดของแตํละด๎าน 
  การสร้างและการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ การสร๎างแบบสัมภาษณ๑ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได๎ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร งานศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสัมภาษณ๑  
  2. วิเคราะห๑ขอบเขตการวิจัย จากการน าผลการวิจัยที่ได๎จากผลการประเมินรายข๎อที่มีผลการ
ประเมินไมํเหมาะสมหรือคําเฉลี่ยต่ ากวําข๎ออ่ืน จากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างแบบ
สัมภาษณ๑ 
  3. รวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยทั้งหมด มาสร๎างแบบสัมภาษณ๑ได๎ดังนี้ 
 4. น าแบบสัมภาษณ๑ท่ีสร๎างขึ้น เสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระเพ่ือขอค าแนะน าและ
ตรวจสอบเนื้อหา ภาษา ส านวน ที่ใช๎ในแบบสัมภาษณ๑ให๎ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหายิ่งขึ้น 
 5. น าแบบสัมภาษณ๑มาปรับปรุงแก๎ไขและขอความเห็นชอบจากอาจารย๑ที่ปรึกษาศึกษา 
 6. น าแบบสัมภาษณ๑ที่ปรับปรุงแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว จัดพิมพ๑เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลตํอไป 
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการสัมภาษณ๑ด๎วยตนเอง โดยขอหนังสือแตํงตั้งจากคณะ
ศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑นถึงผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความรํวมมือในการสัมภาษณ๑  นัดหมายวันและ
เวลา รวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑มาท าการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยน ามาวิเคราะห๑เนื้อหา (Content 
Analysis) และน ามาแจกแจงความถี่ และจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือรวบรวมเป็นแนวทางประเมิน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ผลการวิจัย 
  ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด๎าน มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก 
( = 4.11,  = 0.50) ผลการประเมินมีคําเฉลี่ยสูงกวํา 3.51 ถือวําผํานเกณฑ๑ เมื่อพิจารณาเรียงล าดับ
คําเฉลี่ยความเหมาะสมจากมากไปน๎อย คือ ด๎านผลผลิต ( = 4.13,  = 0.55) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ( = 
4.12,  = 0.51) และด๎านกระบวนการ ( = 4.09,  = 0.53) ตามล าดับ  
  แนวทางพัฒนาการด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่มีคําความถี่มากที่สุดในแตํละด๎านดังนี้ 
 ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input)  คือ สถานศึกษาควรจัดอบรมให๎ความรู๎ครูผู๎สอนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (f=12) คดิเป็นร๎อยละ 70.59 
 ด๎านกระบวนการ (Process) คือ สถานศึกษาควรวิเคราะห๑ SWOT จาก SAR ของปีที่ผํานมา 
แล๎วน ามาวางแผนปรับปรุง จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน ( f=13)          
คิดเป็นร๎อยละ 76.47 
  ด๎านผลผลิต (Product) คือ สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รํวมวิเคราะห๑ 
สภาพปัญหาและความต๎องการจ าเป็นของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน๑            
พันธกิจและเปูาหมาย (f=11) คิดเป็นร๎อยละ 64.71 
 
อภิปรายผล    
  1. ผลประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด๎านมีความเหมาะสมอยูํในระดับ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนมีการท างานที่เป็นระบบ และเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกเข๎ามามีสํวน
รํวมในการด าเนินงานตามขั้นตอน  คือ การวางแผนการท างาน แตํงตั้งให๎มีผู๎รับผิดชอบการด าเนินงาน มีการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง และจัดให๎มีการสรุป  รายงานผล น าผลที่ได๎ไปใช๎
เป็นข๎อมูลในการปรับปรุง แก๎ไข และพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในเป็นประจ า ผลการประเมิน
เป็นไปตามแนวคิดของยุพินธ๑ บุญเทพ (2556 : 9) การบริหารคุณภาพ (Quality Management) เป็น
กระบวนการจัดระบบการท างาน โดยวิธีการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพที่ผู๎บริหาร
สถานศึกษาคณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาใช๎หลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจรของ
เดมมิ่ง (Deming) คือ P-D-C-A ซึ่งกํอให๎เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพมุํงพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสูํการ
พัฒนาประสิทธิผลเพื่อให๎สถานศึกษาพัฒนาได๎ยั่งยืน สอดคล๎องกับงานวิจัยของนวลฉวี ทานุกรม (2558 : 
109-118, 123) พบวํา สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก และเตือนจิต พงศรี (2556 : 121-123,128) พบวํา สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ๑ เขต 1 โดยรวมอยูํในระดับมาก เชํนกัน เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด๎านสามารถอภิปราย
ผลได๎ดังนี้  
      1.1 ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น โดยรวมและรายองค๑ประกอบ มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนมีความพร๎อมด๎านบุคลากรด าเนินงาน วัสดุ อุปกรณ๑ งบประมาณ และสถานที่มี
ความเหมาะสม สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุธารัตน๑ ศรีวาลัย (2560 : 83) พบวํา ผลการประเมินโครงการ
รักการอํานด๎านปัจจัยพ้ืนฐานสภาวะแวดล๎อม โดยรวมอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุ
มาลัย บุญรักษา (2562 : 130-132,136-137) ได๎ประเมินโครงการจัดการเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวํา ด๎านปัจจัยน า เข๎าจากการตอบแบบสอบถามของผู๎มีสํวนรํวมโครงการทวิ
ศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมาก 
      1.2 ด๎านกระบวนการด าเนินงาน โดยรวมและรายองค๑ประกอบ มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนมีการประชุม การวางแผน การจัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการ การแตํงตั้ง
ให๎มีผู๎รับผิดชอบโครงการ มีขั้นตอนด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นระบบ ชัดเจน จัด
อบรมให๎ความรู๎กับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการประกัน
คุณภาพภายใน มีการน าผลที่ได๎จากการประเมินมาท าการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาโครงการประกัน
คุณภาพภายในให๎ดียิ่งขึ้นเป็นประจ า ผลการประเมินเป็นไปตามแนวคิดของยุพินธ๑ บุญเทพ (2556 : 9) 
การบริหารคุณภาพ (Quality Management) เป็นกระบวนการจัดระบบการท างาน โดยวิธีการควบคุม
คุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพที่ผู๎บริหารสถานศึกษาคณะครู และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อ งกับการจัด
การศึกษาใช๎หลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจรของเดมม่ิง (Deming) คือ P-D-C-A ซึ่งกํอให๎เกิดผลผลิต
ที่มีคุณภาพมุํงพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาประสิทธิผลเพ่ือให๎สถานศึกษาพัฒนาได๎ยั่งยืน 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ร าไพ แสงนิกุล (2559 : 154-158) พบวํา ด๎านกระบวนการด าเนินงาน 
โดยรวมอยูํในระดับมาก  
 1.3 ด๎านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษา และครูผู๎สอน โดยรวมและราย
องค๑ประกอบ มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก และนักเรียน โดยรวมและรายองค๑ประกอบ มีความเหมาะสม
อยูํในระดับมากเชํนกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎เข๎ามามีสํวน
รํวม และให๎ความรํวมมือกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตั้งแตํเริ่มด าเนิน จนกระทั้งสิ้นสุด
โครงการประกันคุณภาพภายในเป็นอยํางดี สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปิยะราช เทพสุภา (2560 : 127-134, 
139-140) พบวํา การประเมินด๎านผลผลิต โดยรวมอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของเสาวนีย๑ 
ตาค า (2558 : 126-129) พบวํา ด๎านผลผลิตผลการประเมินโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
  2. แนวทางพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎แกํ  
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      2.1 ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น คือ สถานศึกษาควรจัดอบรมให๎ความรู๎ครูผู๎สอนทุกคนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรด าเนินการเป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
บุคลากรคือบุคคลส าคัญที่จะชํวยให๎การด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในประสบผลส าเร็จ เป็นไปตาม
แนวคิดของนริศ เชื้ออ่ า (2556 : 56) ได๎กลําววํา ปัจจัยที่มีผลให๎การศึกษามีคุณภาพ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู๎บริหารการศึกษาต๎องมีภาวะผู๎น า มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การท างานที่เป็นมาตรฐาน การท างานเป็นทีม โดยให๎ทุกคนมีสํวนรํวม
สามารถพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎  
     2.1 ด๎านกระบวนการด าเนินงาน คือ สถานศึกษาควรวิเคราะห๑ SWOT จาก SAR ของปีที่ผํานมา               
แล๎วน ามาวางแผนปรับปรุง จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน สํงเสริมให๎ครู
แสวงหาความรู๎ ควรด าเนินการเป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การวิเคราะห๑จุดอํอนจุดแข็งของ
โรงเรียนจะท าให๎ทราบผลข๎อมูลของปีที่ผําน ท าให๎ได๎ข๎อมูลส าหรับใช๎ในการวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบและปรับปรุงโครงการประกันคุณภาพภายในในปีตํอ ๆ ได๎ เป็นไปตามแนวคิดของบุษรา เชื้อดี 
(2559 : 40) ได๎กลําววํา การบริหารงานด๎วยวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) เป็นกระบวนการบริหาร
คุณภาพที่กํอให๎เกิดประสิทธิภาพในองค๑กรหรือหนํวยงาน และเพ่ือให๎องค๑กรมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
การบริหารงานด๎วยกระบวนการวงจรเดมมิ่ง จะต๎องประกอบด๎วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจสอบ การปรับปรุงแก๎ไข  
     2.3 ด๎านผลผลิต คือ สถานศึกษาควรเชิญชวนผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รํวมวิเคราะห๑ สภาพ
ปัญหาและความต๎องการจ าเป็นของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ รวมถึงก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจและ
เปูาหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมและบทบาทในการ
ด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในตั้งแตํริเริ่มโครงการประกันคุณภาพภายในจะชํวยให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายมีความรู๎ความเข๎าใจที่ตรงกัน สํงผลให๎เกิดความรํวมมือกันในการด าเนินโครงการประกันคุณภาพ
ภายในให๎ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 2) 
ได๎ให๎หลักการในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน การเปิดโอกาสการมีสํวนรํวมในการท างาน 
(Participation) โดยให๎หนํวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎ประกอบการปูชนีย
บุคคล ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือปราชญ๑ชาวบ๎าน เข๎ามีสํวนรํวมในการเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานของ
สถานศึกษา รํวมกันคิดตัดสินใจ สนับสนุน สํงเสริม และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ตลอดจนรํวมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาโดยรวม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
      1.1 ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด๎านปัจจัยด๎านปัจจัยเบื้องต๎น โดยรวมและ
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รายองค๑ประกอบ พบวํา มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ควรด าเนิน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง และสร๎างเครือขํายให๎มีการสนับสนุน
งบประมาณจากภายในและภายนอกในการด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในและเปิดโอกาสให๎ผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมและด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     1.2 ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด๎านกระบวนการด าเนินงาน โดยรวมและราย
องค๑ประกอบ มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ควรด าเนินโครงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบตามแนวคิดการบริหารงานอยํางมีคุณภาพหรือวงจร
คุณภาพ (PDCA) อยํางตํอเนื่อง 
       1.3 ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด๎านผลผลิต โดยรวมและรายองค๑ประกอบ มี
ความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ควรด าเนินโครงการประกันคุณภาพ
ภายในโดยการเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎เข๎ามามีสํวนรํวมและบทบาทในการด าเนิน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในให๎เป็นโครงการที่มี
คุณภาพและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากลตํอไป 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรวิจัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน   
รวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
     2.2 ควรวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
     2.3 ควรวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.             

สุมาลัย บุญรักษา.  (2562).  การประเมินโครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 23 จังหวัดสกลนคร.  วิทยานิพนธ๑ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
 การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สุธารัตน๑ ศรีวาลัย )  .2560  .( การประเมินโครงการรักการอ่านของโรงเรียนสิริรัตนาธร โดยประยุกต์ใช้ 
 รูปแบบ การประเมินแบบ CPO.  วิทยานิพนธ๑ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ,สาขาวิชาการ  
 ประเมินและการวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
เสาวนีย๑ ตาค า)  .2558).  การประเมินโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชรเขต 1.   
วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร. 
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การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Evaluation of the Sufficiency Economy Project of Chumchon                 
Ban Phop Phra School under Tak Primary Educational  

Service Area Office 2 
 

วันเฉลิม  เหมือนศรีชัย1 สุรพงษ์  แสงสมีุข2 
Wanchalerm  Mueansrichai Suraphong Sacngsrimuk 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุํงหมาย เพ่ือประเมินและหาแนวทางพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช๎รูปแบบ
การประเมินเชิงระบบ (System Approach) มีกรอบในการประเมินเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น 
(Input) ด๎านกระบวนการด าเนินงาน (Process) ด๎านผลผลิต (Output) ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได๎แกํ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ ครูผู๎สอน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 จ านวนทั้งสิ้น 323 คน และสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมี 2 ฉบับ สถิติที่ใช๎ 
ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห๑เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวํา การด าเนินงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎าน
พบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านผลผลิต (Output) ด๎านกระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) ตามล าดับ 
 แนวทางการพัฒนา คือ 1) ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑ กลยุทธ๑ นโยบายระดับสถานศึกษา          
เพ่ือยกระดับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งเป็นศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 2) ควรพัฒนา
บุคลากรให๎มีความรู๎พ้ืนฐาน และมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค๑อยํางมีประสิทธิภาพ 3) ควรพัฒนาเทคโนโลยีให๎ทันสมัย เพ่ือการด าเนิน
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ, เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น  
เบอร๑โทรศัพท๑ 061-2932623 E-mail : kujasol@hotmail.co.th 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
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Abstract 

  The purpose of the research aimed to evaluate and find ways to develop the 
sufficiency economy project of Chumchon Ban Phop Phra School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2 based on a system approach, which consisted of 3 
aspects of the project evaluation framework (input, process, and output). The 
population of the research were director, teacher who was responsible for the project, 
teachers and students of Mattayom 1-3 total 323. The instruments used were 
questionnaires consisting of 2 issues. Data were collected and analyzed using frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
  The findings of the research indicated that; on the whole, the evaluation of the 
sufficiency economy project of Chumchon Ban Phop Phra School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2 was at the high level. When each aspect was 
considered based on arithmetic means arranged in descending order, it was found that 
the aspect that had the highest level was output. Moreover, the second and third 
highest levels seemed to be the side of process and input respectively.  
  In terms of the development approaches to the evaluation of the sufficiency 
economy project of Chumchon Ban Phop Phra School under Tak Primary Educational 
Service Area Office 2, it can be said that: 1) The school should define the strategies and 
school policies to improve the sufficiency economy project, and establish the sufficiency 
economy learning center. 2) The school should develop employees to have basic 
knowledge and participate in the sufficiency economy project to effectively carry out 
the project according to the objectives. 3) The school should also focus on technology 
development to effectively carry out the sufficiency economy project. 
 
Keywords : Project Evaluation, sufficiency economy, Chumchon Ban Phop Phra School  
 
บทน า 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือได๎วําเป็นองค๑กรสํวนหนึ่งของ
ภาครัฐ ที่ท าหน๎าที่ด๎านการจัดการศึกษาและการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน การจัดการศึกษาจะ
ประสบผลส าเร็จได๎ดี และมีคุณภาพนั้นสํวนหนึ่งเป็นเพราะมีผู๎บริหารที่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
เข๎าใจบทบาทหน๎าที่อยําง ถํองแท๎และลงไปปฏิบัติอยํางจริงจังตํอเนื่อง สถานศึกษา มีบทบาทส าคัญในการ
น านโยบายสูํการปฏิบัติ สามารถสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรในสถานศึกษา ได๎มีสํวนรํวมน าแนวคิดทฤษฎี
มาประยุกต๑ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และด าเนินชีวิตประจ าวันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สามารถเริ่มต๎นและปลูกฝังได๎ผํานการท ากิจกรรมตําง ๆ ในโรงเรียนโดยสามารถ ท าได๎ทั้งการเรียนรู๎ใน
ห๎องเรียนและการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล๎อง
กับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎ (กมลานันท๑ บุญกล๎า, 2559 : 3) 
โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได๎จัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน เพ่ือสร๎างให๎เกิดคุณลักษณะ อันพึงประสงค๑โดย
ประยุกต๑ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด๎วย สามหํวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว และมีเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู๎ และเงื่อนไขคุณธรรม ผู๎วิจัยมี
ความสนใจที่จะท าการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เนื่องจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
โครงการที่มีความส าคัญและได๎ด าเนินเมื่อปีการศึกษา 2562 ซึ่งไมํได๎รับการประเมินอยํางเป็นระบบครบ
วงจร และเป็นโครงการที่มีคุณคําตํอนักเรียนและชุมชน  

ผู๎ประเมินจึงเห็นควรประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยมีสํวนรํวมของทุกฝุายใน
โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระขึ้น เพ่ือน าผลการประเมินมาเป็นข๎อมูลสารสนเทศ และเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดแนวทางพัฒนาโครงการให๎มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยใช๎รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System 
Approach) มีกรอบในการประเมินเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ( Input) ด๎านกระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) ด๎านผลผลิต (Output) เพ่ือให๎ทราบข๎อมูลการด าเนินการแตํละขั้นตอน ตลอดจน
จุดเดํน จุดด๎อย ความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องตํอการด าเนินการวํามีความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนั ก
เกี่ยวกับการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการด าเนินชีวิต และเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลของ
โครงการที่จะเป็นประโยชน๑ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการตําง ๆ ของโรงเรียนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ต๎องการประเมินโครงการและหาแนวทางการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวบรวมกรอบแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถน ามาจัดเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ แสดงได๎ดังภาพ 
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ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยผู๎วิจัยได๎ด าเนินการศึกษา เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ ครูผู๎สอน และนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 323 คน   
เครื่องมือที่ ใช๎ ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับที่  1 

แบบสอบถามส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษาและครู แบํงออกเป็น 2 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ข๎อมูลทั่ วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และตอนที่  2 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเป็นมาตราสํวน

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
1.  ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) 
    1.1 บุคลากรด าเนินงาน  
    1.2 วัสดุอุปกรณ๑  
    1.3 สถานที่  
    1.4 งบประมาณ 
   2 .  ด๎านกระบวนการด าเนนิงาน (Process) 

     2.1 การเตรียมการจัดกิจกรรม 
    2.2 การด าเนินกิจกรรม 
    2.3 การประเมินผล 
    2.4 การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
3. ด๎านผลผลิต (Output) 
      3.1 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานงานอาชีพดา๎น
การเกษตรพอเพียง และด๎านทกัษะการด ารงชวีิตอยํางมีคุณภาพ 
       3.2 เพื่อประสานความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับแหลํงเรียนรู๎ ภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่ในการจัดการเรียนรู๎บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       3.3 เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตรในโรงเรียนที่หลากหลาย 
      3.4 เพื่อปลูกฝังความมีวนิยั ใฝุเรียนรู๎ มีจิตอาสาแกํนักเรียน 

แนวทางการพัฒนาโครงการ
เศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ขอ ง
โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
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ประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ และฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน ด๎านผลผลิตของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แบํงออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ  

การสร๎างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สร๎างแบบสอบถามฉบับรํางน าเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระเกี่ยวกับ  
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพิจารณาแก๎ไขปรับปรุง 
 3. น ารํางแบบสอบสอบถามเสนอผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ๑ของข๎อค าถามแตํละข๎อ โดยผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 
5 คน เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถด๎านการบริหารการศึกษา และวัด ประเมินผล 
  4. น าแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบและปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปหาคําดัชนีความสอดคล๎องของ
ข๎อค าถามที่ต๎องการประเมิน (Item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข๎อค าถามที่มีคําเฉลี่ย
ตั้งแตํ 0.60 ส าหรับข๎อที่ใช๎ได๎มีคําดัชนีความสอดคล๎องฉบับท่ี 1 เทํากับ 0.98 และ ฉบับที่ 2 เทํากับ 1.00 
 5. น าแบบสอบถามการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผํานการตรวจสอบและปรับปรุงแล๎วไป
ทดลองใช๎ (Try Out) กับโรงเรียนห๎วยน้ านักวิทยา ซึ่งมีลักษณะคล๎ายกับกลุํมตัวอยํางที่จะศึกษาในการศึกษา
ครั้งนี้กับผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่
ไมํใชํกลุํมตัวอยําง โดยผู๎บริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 30 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 
30 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได๎คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.96 และฉบับที่ 2 มีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.81 
 6. น าแบบสอบถามการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และผลที่ได๎จากการทดลองใช๎  
มาเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ เพ่ือขอเสนอแนะในการปรับเครื่องมือให๎มีความ
สมบูรณ๑ และ  ขอความเห็นชอบกํอนน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 7. จัดพิมพ๑เครื่องมือเพ่ือน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางตํอไป 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง   
แล๎วน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑กํอนน าไปวิเคราะห๑ข๎อมูลหาคําทางสถิติ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป  
 ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  แหลํงข๎อมูล ผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎และประสบการณ๑เกี่ยวกับโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 17 คน 
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  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎างได๎จากการน าผลการวิจัยที่ได๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลในขั้นตอนที่ 1 ข๎อค าถามที่มีความเหมาะสมคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดของแตํละด๎าน 
  การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการสัมภาษณ๑ด๎วยตนเอง โดยขอหนังสือแตํงตั้งจากคณะ
ศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑นถึงผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความรํวมมือในการสัมภาษณ๑ นัดหมายวันและ
เวลา รวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑มาท าการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
  การวิเคราะห๑ข๎อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยน ามาวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
และน ามาแจกแจงความถี่ และจัดล าดับความส าคัญ เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางประเมินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก (= 3.95,= 0 . 71) ซึ่งมีผลการ
ประเมินผํานเกณฑ๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านผลผลิต 
โดยรวมอยูํระดับมาก (=4.04,=0.71) ผลการประเมินผํานเกณฑ๑ ด๎านกระบวนการด าเนินงาน 

โดยรวมอยูํระดับมาก (=3.97,=0.72) ผลการประเมินผํานเกณฑ๑ และด๎านปัจจัยเบื้องต๎น โดยรวมอยูํ

ระดับมาก (=3.84,=0.69) ผลการประเมินผํานเกณฑ๑ตามล าดับ ดังนั้น ผลการประเมินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ผํานเกณฑ๑การประเมิน 
 ผลการหาแนวทางการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎แกํ ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น คือ สถานศึกษาควรมีการ
ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนการจัดท าผัง
บริเวณโรงเรียนให๎เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรม ควรด าเนินการเป็นล าดับแรก  ด๎านกระบวนการ
ด าเนินงาน คือ สถานศึกษาควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนทุกคนมี
สํวนรํวมในกิจกรรมควรด าเนินการเป็นล าดับแรก และด๎านผลผลิต คือ สถานศึกษาควรน าแหลํงเรียนรู๎ใน
ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีอยูํในชุมชนมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สถานศึกษาควรสร๎างองค๑
ความรู๎ในเรื่องความมีวินัย ใฝุเรียนรู๎ และการมีจิตอาสาตํอสํวนรวมของนักเรียน รวมถึงสถานศึกษาควร
สร๎างทักษะอาชีพด๎านเกษตรพอเพียง และสร๎างทักษะการด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพให๎แกํผู๎ เรียน
สถานศึกษาควรมีแหลํงเรียนรู๎  ด๎านการเกษตรในโรงเรียนที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
ความส าเร็จของงานต๎องอาศัยการมีสํวนรํวม ทั้งการรํวมใจรํวมคิดรํวมท าของทุกคนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องไมํวํา
จะเป็นบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ผู๎ปกครอง และชุมชน  
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อภิปรายผล 
 1. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีสภาพโดยรวมและรายด๎านมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่มุํงสนับสนุน และสํงเสริมให๎มีการน าแนวความคิดทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได๎
อัญเชิญหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต๑ใช๎อยํางกว๎างขวางในทุกระดับ ตั้งแตํระดับ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได๎มีสํวนเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง ทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ (โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ : 2562) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎ก าหนดไว๎ในกลยุทธ๑ที่ 2 ในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสํ งเสริมให๎สถานศึกษาน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต๑ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ให๎มีความรู๎ และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณภาพ โดย
ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได๎สํงเสริมสถานศึกษาที่อยูํในสังกัดให๎เป็น
สถานศึกษาพอเพียง และผํานการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ โดย
ผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความตระหนักในนโยบาย และต๎องบริหารจัดการศึกษาที่เอ้ือตํอการ
สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดวิสัยทัศน๑นโยบาย 
แผนงานโครงการ กิจกรรม และการปรับปรุงเพ่ิมเติม การจัดท ากลยุทธ๑และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
และน าสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังโดยมีแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและตํอเนื่อง ซึ่งสํงผลให๎การ
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยภาพรวมและรายด๎าน มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
  1.1 ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น โดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งผลการตัดสินตามเกณฑ๑การประเมิน
ผํานเกณฑ๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การท างานเป็นไปอยํางเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามขั้นตอน โดยมีการ
วางแผนการท างาน และการตรวจสอบผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กม
ลานันท๑ บุญกล๎า (2559 : 74) ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎านหนอง
ปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด๎านปัจจัยน าเข๎า จากผลการประเมิน
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ความสามารถ ความเหมาะสมของ
บุคลากร ความพร๎อมงบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ๑ ในการด าเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนมีคําเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  
  1.2 ด๎านกระบวนการด าเนินงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งผลการตัดสินตามเกณฑ๑การ
ประเมินผํานเกณฑ๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการวางแผนการจัดกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม การ
ประเมินผล การตรวจสอบผลการด าเนินงาน อยํางเป็นระบบ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศรายุช เชาว๑
ชาญ (2554 : 7) ที่ท าการประเมินเชิงระบบโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูํการปฏิบัติ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   186 

ในสถานศึกษาส าหรับโรงเรียนบ๎านหนองแดงสหมิตร ผลการประเมินเชิงระบบโครงการน๎อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาส าหรับโรงเรียนบ๎านหนองแดงสหมิตร ด๎าน
กระบวนการด าเนินงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก   
  1.3 ด๎านผลผลิต โดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งผลการตัดสินตามเกณฑ๑การประเมินผําน
เกณฑ๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได๎ สํงเสริมให๎ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน 
หนํวยงาน และองค๑กรภายนอกมีสํวนรํวมในกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให๎นักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ๑ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ กมลานันท๑ บุญกล๎า (2559 : 76) ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ๎านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด๎านผลผลิตจาก
ผลการประเมินเกี่ยวกับความรู๎เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ มีคําเฉลี่ยโดยรวมอยูํในระดับมาก   
 2. แนวทางการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ สังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได๎แกํ 
  2.1 ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น คือ สถานศึกษาควรมีการก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหาร
จัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน การจัดท าผังบริเวณโรงเรียนให๎เหมาะสมกับการ
ด าเนินกิจกรรม  ควรด าเนินการเป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การวางแผนงานในด๎านปัจจัยเบื้องต๎น 
ถ๎ามีการวางแผนงานที่ดีตั้งแตํเริ่มต๎นจะท าให๎งานมีกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นตอน รู๎จุดบกพรํองหากมี
ข๎อผิดพลาด มีการสํงเสริมสนับสนุนที่ดีก็จะสามารถท าให๎งานส าเร็จได๎ตามวัตถุประสงค๑ ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวคิดของ สุภาพร ภูํไพบูลย๑ (2558: 88) ได๎กลําววําเป็นการปฏิบัติงานที่ทุกฝุายเข๎ามารํวมกันเรียนรู๎ 
รํวมกันใช๎ความพยายาม รํวมกันให๎เกิดความผลงานตามวัตถุประสงค๑ที่ได๎ก าหนดไว๎ โดยชุมชนบ๎านโพธิ์ศรี ได๎
มีการสํงเสริมให๎ทุกกิจกรรมต๎องให๎ชาวบ๎านได๎เข๎ามา มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมนั้น ๆ   
      2.2 ด๎านกระบวนการด าเนินงาน คือ สถานศึกษาควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และจัด
กิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรม ควรด าเนินการเป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา
การประเมินโครงการมีความส าคัญตํอกระบวนการบริหารงาน เนื่องจากให๎สารสนเทศที่เป็นประโยชน๑ตํอการ
ด าเนินงานด๎านตําง ๆ ซึ่งสอดคล๎องกับ สิริรัตน๑ สังสุทธิ (2558 : 82) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของการประเมินใน
ด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านบริหาร (administrative) การประเมินสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตาม ก ากับการ
ด าเนินงาน ให๎เป็นไปตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด๎านจิตวิทยา (psychological) การ
ประเมินสามารถใช๎เป็นกลยุทธ๑ ส าหรับการกระตุ๎นให๎เร๎าความสนใจ และสร๎างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
ด๎านรัฐศาสตร๑ (sociological) การประเมินสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรับผิดชอบตํอการ
ปฏิบัติ (accountability) ตลอดจนสามารถใช๎เป็นกลยุทธ๑ในการสร๎างแรงสนับสนุน 
       2.3 ด๎านผลผลิต คือ สถานศึกษาควรน าแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีอยูํในชุมชนมา
ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สถานศึกษาควรสร๎างองค๑ความรู๎ในเรื่องความมีวินัย ใฝุเรียนรู๎ และการมี
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จิตอาสาตํอสํวนรวมของนักเรียน รวมถึงสถานศึกษาควรสร๎างทักษะอาชีพด๎านเกษตรพอเพียง และสร๎าง
ทักษะการด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพให๎แกํผู๎เรียนสถานศึกษาควรมีแหลํงเรียนรู๎ ด๎านการเกษตรในโรงเรียน
ที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ความส าเร็จของงานต๎องอาศัยการมีสํวนรํวม ทั้งการรํวมใจรํวมคิด
รํวมท าของทุกคนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องไมํวําจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ผู๎ปกครอง และชุมชน ซึ่ง
สอดคล๎องกับ นิสรา ใจซื่อ (2557 : 14) ได๎สรุปความหมาย เศรษฐกิจพอเพียงวําเป็นปรัชญาที่เป็นทั้ง
แนวคิดหลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของแตํละบุคคลและองค๑กร โดยค านึงถึงความพอประมาณกั บ
ศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล๎อมความมีเหตุมีผลที่ถูกต๎องตามความเป็นจริง และการมีภูมิคุ๎มกันที่
ดีในตัวเอง คือ ไมํประมาท ในการด าเนินชีวิต โดยใช๎ความรู๎ตํางๆ อยํางถูกหลักวิชาการด๎วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ควบคูํไปกับการมีคุณธรรมรู๎จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีการแบํงปันชํวยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจัย โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ๎านพบพระ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให๎ด าเนินการไปอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถน าผลการวิจัยไปใช๎
ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.1 ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑ กลยุทธ๑ นโยบายระดับชาติ เพ่ือยกระดับโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ให๎มีการพัฒนาในทุก ๆ ด๎าน 
  1.2 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีให๎ทันสมัย เพ่ือการด าเนินกิจงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 2. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.1  ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑ กลยุทธ๑ นโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือยกระดับ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให๎ทุกโรงเรียนมีการจัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให๎มีความรู๎พ้ืนฐานด๎านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือยกระดับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ระดับสถานศึกษา 
  3.1 ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑ กลยุทธ๑ นโยบายระดับสถานศึกษา เพ่ือยกระดับโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งเป็นศูนย๑การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 ควรพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎พ้ืนฐาน และมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค๑อยํางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา  
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Nuntiya Intapa Sunate Tongkumpong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ๑สมเด็จพระเจ๎าภคินีเธอเจ๎าฟูาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  จังหวัด
แมํฮํองสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา
และแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ 
ประชากรและแหลํงข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎บริหารและครูปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภ๑ฯ จ านวน 80 คน ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนในจังหวัดแมํฮํองสอน จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช๎ในวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ 
ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห๑
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา  
   1.  สภาพการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง    
  2.  ปัญหาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน พบวํา ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ไมํมีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ด๎านการคัดกรองนักเรียน นักเรียนได๎รับ การคัดกรองไมํ
ครบทุกคน ด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมนักเรียน ไมํมีการส ารวจความต๎องการของนักเรียนกํอนจัดตั้ง
ชมรม/กลุํม หรือการจัดกิจกรรมตํางๆ ตามความสนใจของนักเรียน ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ไมํมี
การจัดคํายคุณธรรมจริยธรรมให๎กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ด๎านจริยธรรมที่ดีงามแกํนักเรียนด๎านการ
สํงตํอ  ไมํมีการประชุมครูรํวมกันวิเคราะห๑และพิจารณาข๎อมูลนักเรียนที่มีปัญหาเพ่ือการสํงตํอภายนอก  
 3.  แนวทางทางการพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือ ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ควรบันทึกการติดตามอยํางตํอเนื่องและรายงานผลการด าเนินการตํอผู๎เกี่ยวข๎องหากเป็นกรณีที่ต๎องได๎รับ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น เบอร๑โทรศัพท๑ 085-7176698 E-mail krumainuntiya@gmail.com 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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การรักษา โรงเรียนด าเนินการสํงตํอภายนอก ด๎านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎บุคลากรได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนที่ตรงกัน  ด๎านการสํงเสริม
นักเรียน  โรงเรียนควรจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนานักเรียนที่ครอบคลุมทุกกลุํม 
ด๎านการปูองกันและแก๎ไข โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี  มี
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค๑ประจ าทุกสัปดาห๑   ด๎านการสํงตํอ โรงเรียนควรวาง
โครงสร๎างและก าหนดการในการสํงตํอท้ังภายในและภายนอกให๎ชัดเจน  
 
ค าส าคัญ:   การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล, การคัดกรองนักเรียน, ด๎านการสํงเสริมนักเรียน,  
การปูองกันและแก๎ไข, การสํงตํอ 
 
ABSTRACT 

The purpose of research aimed to investigate the conditions, problems and 
approaches to management of the student care and support system of Hongsonsuksa 
School under the Patronage of the HRH Princess Phetcharat Rajsuda 
Sirisopaphannawadee, under Mae Hong Son Secondary Educational Service Area Office 
34. The population and data source were 80 school administrators and teachers, 
Academic Year 2019 of Hongsonsuksa School under the Patronage of the HRH Princess 
Phetcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee, and 12 experts with expertise in management 
of the student care and support system in Mae Hong Son province. The research 
instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

The findings of the research indicated that;  
1. On the whole, the conditions of the management of the student care and 

support system seemed to be at the moderate level.  
2. For the problems of the management of the student care and support system, 

it was found that; in terms of getting to know the students individually, a case study was 
not focused on getting to know the students. For student screening, not every student 
was screened. For the activities to promote student development, the school lacked of 
conducting student surveys before organizing a club/group or activities according to the 
interests of students. In terms of preventing and solving the problems, the moral and 
ethics camp was not held to promote ethics and morality in students. For transferring 
students, the school lacked holding the meeting to discuss together and consider 
student data to transfer them out of a school.   
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3. In terms of the approaches to management of the student care and support 
system, it can be said that; for getting to know the students individually, a follow-up 
action should be recorded continuously, and report the overall operation to all 
concerned. In case of remedies, the school should transfer students out of a school. In 
terms of student screening, the school should encourage the teachers to gain 
knowledge and understandings of student screening exactly. For promoting students, the 
school should comprehensively write the plans/ projects or student development 
activities. For preventing and solving the problems, the school should weekly provide the 
students with student development activities to encourage them to be a virtuous person 
with desirable values. In terms of transferring students, the school should establish the 
structure and schedule for transferring students both inside and outside the school 
clearly. 
 
Keywords: Getting to know the students individually, student screening, promoting 
students, preventing and solving the problems, and transferring students. 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มี
ความมุํงหมายที่ก าหนดในมาตรา6 วํา การจัดการศึกษาที่ต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขและในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  ที่ก าหนดวํา การ
จัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎   และถือวําผู๎เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ 
  การที่โรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนได๎นั้น จึงต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนขึ้น 
ซึ่งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนจะเกี่ยวเนื่องถึงกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คืองานปกครองนักเรียนงานแนะ
แนวนักเรียนด๎วย การดูแลชํวยเหลือนักเรียนนั้นจะท าให๎นักเรียนได๎รับการดูแลและได๎รับการปูองกันจาก
สภาพสังคมท่ีไมํสร๎างสรรค๑ได๎ โรงเรียนจึงต๎องจัดกิจกรรมตํางๆ ขึ้นในโรงเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎เวลาให๎
เกิดประโยชน๑เป็นการสร๎างความผูกพันในจิตส านึกที่ดี และเพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยําง
ทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา รวมถึงเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางครูกับนักเรียนเป็นการสํงเสริมให๎
นักเรียนรู๎จักตนเองและเรียนรู๎ในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดแมํฮํองสอน เปิดสอนมา
ตั้งแตํพุทธศักราช 2445 ปัจจุบันมีนักเรียน 1,550 คน ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํ มีอาชีพเกษตรกรรม
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รับจ๎างทั่วไปและท างานตํางจังหวัดนักเรียนสํวนใหญํจึงถูกทิ้งให๎อยูํกับปูุยํา ตายายหรือญาติพ่ีน๎อง 
ผู๎ปกครองไมํมีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนบุตรหลานและมิได๎สนใจในเรื่องของการศึกษาเทําที่ควรเพราะมี
ปัญหาในด๎านของเศรษฐกิจ การแขํงกันท ามาหากินท าให๎ขาดการเอาใจใสํนักเรียน โรงเรียนห๎องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร โดยการจัด
กิจกรรมอยํางหลากหลาย (โรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ, 2561 : หน๎า 9-10) แตํจากสถิติ
นักเรียนที่ถูกหักคะแนนเนื่องจากท าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน ตั้งแตํปีการศึกษา 2560 – 2562 มี
นักเรียนร๎อยละ 10 ของทุกปีที่ยังต๎องได๎รับความเอาใจใสํและสํงเสริมจากโรงเรียน (โรงเรียนห๎องสอน
ศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ, 2562 : หน๎า 8 ) 
 จากปัญหาและเหตุผลที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎วิจัยเห็นวํา ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญของโรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงาน ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขปัญหา
การด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เหมาะสมอันจะสํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
ตํอการสํงเสริมให๎นักเรียนที่ได๎รับการชํวยเหลือมีพัฒนาการอยํางเต็มศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ๑ทางด๎าน
รํางกายอารมณ๑ สังคมและสติปัญญาตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ๑สมเด็จพระเจ๎าภคินีเธอเจ๎าฟูาเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี จังหวัด
แมํฮํองสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา               
ในพระอุปถัมภ๑สมเด็จพระเจ๎าภคินีเธอเจ๎าฟูาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดแมํฮํองสอน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

  

ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 5 ด๎าน 
      1.ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      2.ด๎านการคัดกรองนักเรียน 
      3.ด๎านการสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 
      4.ด๎านชํวยเหลือ การปูองกัน และแก๎ไข
ปัญหา 
      5.ด๎านการสํงตํอนักเรียน 

แนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนห๎องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ๑สมเด็จพระเจ๎าภคินีเธอ 
เจ๎าฟูาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณ
วดี จังหวัดแมํฮํองสอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน            

ห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ 
ประชากร ที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎บริหารและครูปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระ

อุปถัมภ๑ฯ จ านวน 80 คน  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหาร

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ โดยแบํงออกเป็น 3 ตอน ตอน
ที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่2 แบบสอบถาม
สภาพการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ มีลักษณะเป็น
มาตรประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 สอบถามปัญหาการการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนของ โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ โดยค าถามมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการ
ด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอนโดยใช๎ค าถามแบบก าหนดข๎อค าตอบให๎เลือก 
(Multiple Choice) โดยมีขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือ ได๎แกํ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถามโดย
ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค๑ของการวิจัยในครั้งนี้ สร๎างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร๎าง
ขึ้นไปเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาพิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะแล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไข ด าเนินการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยใช๎วิธีการหาดัชนีความสอดคล๎อง 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของข๎อค าถามกับวัตถุประสงค๑ซึ่งเกณฑ๑การประเมิน
ความสอดคล๎อง (Index of item - objective congruence: IOC) ของผู๎ทรงคุณวุฒิ น าแบบสอบถามที่
ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด๎านเนื้อหาและแก๎ไขปรับปรุงแล๎วน าไปทดลองใช๎ (Try out) กับผู๎บริหาร               
ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ าเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอนซึ่งไมํใชํประชากรในการผู๎ศึกษาครั้งนี้ 
จ านวน 30 คน เพ่ือพิจารณาหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช๎โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปในการประมวลผล เพ่ือหาคําความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอ
นบาค (Cronbach,1990 : pp.202-204) ซึ่งได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.840 และจัดพิมพ๑แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ๑ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป  
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนโดยเริ่มจากน า
แบบสอบถามที่ได๎ตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ หาคําร๎อยละของแบบสอบถามมาหาคําเฉลี่ย (µ) 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ในแตํละด๎านและแตํละข๎อ โดยหาคําสถิติ
ด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งก าหนดเกณฑ๑การวิเคราะห๑ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 
(2556, หน๎า 103) ดังนี้ 4.51 - 5.00 หมายถึง อยูํในระดับมากที่สุด 3.51 - 4.50 หมายถึง อยูํในระดับ
มาก 2.51 - 3.50 หมายถึง อยูํในระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง อยูํในระดับน๎อย 1.00 - 1.50 
หมายถึง อยูํในระดับน๎อยที่สุด 
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 การวิเคราะห๑ข๎อมูลปัญหาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ๑ฯ โดยการวิเคราะห๑ความถี่และร๎อยละ จากการตอบตอบแบบสอบถามของประชากร จัด
อันดับความส าคัญของประเด็นปัญหาตํางๆ ตามคําความถี่และเลือกปัญหา3 อันดับแรก เนื้อหา (content 
Analysis) เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ๑และด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านแนวทางพัฒนาตาม
กระบวนการศึกษา ในขั้นตอนที่2 ตํอไป 
 ขั้นตอนที2่ หาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา            
ในพระอุปถัมภ๑ฯ ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 แหลํงข๎อมูล ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาการบริหารระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนในจังหวัดแมํฮํองสอน จ านวน 12 ทําน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังตํอไปนี้ ผู๎อ านวยการโรงเรียน ที่มีประสบการณ๑ในการบริหารงานไมํน๎อยกวํา 3 ปีจ านวน 2 คน          
รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ที่มีประสบการณ๑ในการบริหารงาน ไมํน๎อยกวํา 3 ปีจ านวน  2 คน 
ศึกษานิเทศก๑ที่มีประสบการณ๑ด๎านการศึกษาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาไมํน๎อยกวําปริญญาโท
หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 4 คน ครูท าหน๎าที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ประสบการณ๑ ไมํน๎อยกวํา 5 ปี จ านวน 4 คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎างที่พัฒนาขึ้น ตามกรอบ
กระบวนการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ซึ่งได๎จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนในการสร๎าง
เครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยเริ่มจากศึกษาเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการ
บริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการออกแบบสัมภาษณ๑ น า
ผลการวิจัยที่ได๎จากตอนที่1 ปัญหาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ใน
พระอุปถัมภ๑ฯ 3 อันดับแรก มาสร๎างแบบสัมภาษณ๑ตามขอบขํายเนื้อหาที่ก าหนดตามโครงสร๎างโดยให๎
ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ เสนอแบบสัมภาษณ๑ที่สร๎างเสร็จเรียบร๎อยให๎
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะและน าแบบสัมภาษณ๑มาปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน า 
ตรวจสอบความถูกต๎องอีกครั้ง จัดพิมพ๑แบบสัมภาษณ๑ฉบับสมบูรณ๑และน าไปใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ๑ผู๎อ านวยการ
โรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียนและครูผู๎รับผิดชอบงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ศึกษานิเทศก๑
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต  1 จ านวน 12 คน ด๎วยตัวเอง               
โดยมีขั้นตอนขอหนังสือขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัย          
นอร๑ทเทิร๑น เพ่ือขอความอนุเคราะห๑ในการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูล ผู๎ศึกษาติดตํอและขอสัมภาษณ๑ด๎วยตัวเอง 
จากการสัมภาษณ๑จากสถานที่จริงและการสัมภาษณ๑ผํานทางโทรศัพท๑ โดยมีการก าหนดนัดหมาย วัน เวลา 
สถานที่เพ่ือขอสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลและผู๎ศึกษาท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เพ่ือน าไปเขียน
รายงานตํอไป 
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 การวิเคราะห๑ข๎อมูล จากการสัมภาษณ๑ผู๎อ านวยการโรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียน และครู
ผู๎รับผิดชอบงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ศึกษานิเทศก๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต1 จ านวน 12คน เกี่ยวกับ แนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนโดยการสรุปประเด็น และน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห๑ (Descriptive Analysis) และแจก
แจงความถี ่
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ สรุปได๎ดังนี้ 
  1.  สภาพการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง 
 2.  ปัญหาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ 
พบวําปัญหาในแตํละด๎าน โดยจัดล าดับปัญหา 3 อันดับแรกได๎ดังนี้ ปัญหาด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  ได๎แกํ  ไมํมีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งที่พบนักเรียนมีปัญหา ไมํมีการ
วิเคราะห๑ สรุปผลข๎อมูลการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนครบทุกคน และไมํมีการใช๎แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ๑(EQ) กับนักเรียน ปัญหาด๎านการคัดกรองนักเรียน ได๎แกํ นักเรียนได๎รับ
การวิเคราะห๑ข๎อมูลรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือการคัดกรองไมํครบทุกคน ไมํมีการจัดท าแผนปฏิทิน
งานการคัดกรองนักเรียน และไมํมีการก าหนดแนวทางและผู๎รับผิดชอบในการให๎ความชํวยเหลือแกํ
นักเรียนที่จัดอยูํในกลุํมเสี่ยงหรือกลุํมมีปัญหาอยํางเหมาะสม ปัญหาด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมนักเรียน 
ไมมํีการส ารวจความต๎องการของนักเรียนกํอนจัดตั้งชมรม/กลุํม หรือการจัดกิจกรรมตํางๆ ตามความสนใจ
ของนักเรียน ไมมํีการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถ เชํนการแขํงขันกีฬา การแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ และไมมํีการจัดสํงนักเรียนไปฝึกประสบการณ๑พ้ืนฐานด๎านอาชีพในหนํวยงานตํางๆตามความ
เหมาะสมและความสนใจของนักเรียน ปัญหาด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ไมํมีการจัดคํายคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับนักเรียนเพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ด๎านจริยธรรมที่ดีงามแกํนักเรียน ไมํมีการประชุมกลุํมยํอย เพ่ือ
แก๎ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี และไมํมีการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับทักษะชีวิต  ปัญหาด๎านการสํงตํอ ไมํมีการประชุมครูรํวมกันวิเคราะห๑และพิจารณาข๎อมูลนักเรียน
ที่มีปัญหาเพ่ือการสํงตํอภายนอก ไมํมีการประสานกับผู๎ปกครองนักเรียนกํอนการสํงตํอภายนอก และไมํมี
การจัดระบบ ขั้นตอนการสํงตํอท้ังการสํงตํอภายในและการสํงตํอภายนอกอยํางชัดเจน  
 3.  แนวทางทางการพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ๑ฯ พบวํามีแนวทางการพัฒนา 5 ด๎านดังนี้ ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ควร
ด าเนินการติดตามนักเรียนเป็น รายกรณีจากการสํงตํอข๎อมูลมาจากครูที่ปรึกษา ควรบันทึกการติดตาม
อยํางตํอเนื่องและรายงาน  ผลการด าเนินการตํอผู๎เกี่ยวข๎องหากเป็นกรณีที่ต๎องได๎รับการรักษาโรงเรียน
ด าเนินการสํงตํอภายนอก และควรมีการประเมินติดตามและนิเทศจากเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง การคัดกรอง
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นักเรียน  โรงเรียนควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรที่ เกี่ยวข๎องทุกฝุายให๎ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
เกีย่วกับการคัดกรองนักเรียนที่ตรงกัน ควรมีการประชุมเพ่ือก าหนดตัวชี้วัด ที่ใช๎เป็นเกณฑ๑ในการคัดกรอง
หรือการแบํงกลุํมนักเรียน และควรจัดท าคูํมือด๎านการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลอยํางเป็นระบบและมี
รูปแบบที่แนํชัด ด๎านการสํงเสริมนักเรียน โรงเรียนควรจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่ครอบคลุมทุกกลุํม เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความ
สนใจ ด๎านการปูองกันและแก๎ไข โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค๑ประจ าทุกสัปดาห๑ควรมีการรํวมมือจากหนํวยงานภายนอก
ในการปูองกันปัญหา  และควรมีการท าความเข๎าใจกับผู๎ปกครองในการแก๎ปัญหา ด๎านการสํงตํอ โรงเรียน
ควรวางโครงสร๎างและก าหนดการในการสํงตํอ ทั้งภายในและภายนอกให๎ชัดเจน ควรประชุมวางแผนใน
เรื่องของการด าเนินการกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครูผู๎ดูแลระบบชํวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
จิตแพทย๑ สาธารณสุข ต ารวจ ฯลฯ เพ่ือให๎มีความรู๎และแนวปฏิบัติให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให๎
ผู๎ปกครองได๎ทราบข๎อมูลนักเรียนที่อยูํในกลุํมเสี่ยง/มีปัญหาเพ่ือขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนอยํางเหมาะสม  
 
อภิปรายผล   
 ผลการวิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอน
ศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการระบบดูแลชํวยเหลือ 
นักเรียนของโรงเรียน ผู๎บริหารได๎มอบหมายหน๎าที่ให๎ครูปฏิบัติงานหลักคือ ประการแรกให๎สอนหนังสือ
ถํายทอดความรู๎ด๎านวิชาการให๎กับนักเรียน ประการที่สองให๎มีหน๎าที่ดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยแตํงตั้งให๎
เป็นครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน มีงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ควบคุม ดูแล  ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลงานการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภ๑ฯ เป็นประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนมีการมอบหมายเรื่องการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎ครู
ที่ปรึกษาทุกคน ดังนั้นบทบาทของครูที่ปรึกษาจึงมีหน๎าที่ทั้งจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนมีความรู๎และมีความ
ประพฤติท่ีดีดังที่ได๎กลําวไว๎ อีกทั้งทางโรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ ได๎ปฏิบัติตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่ให๎โรงเรียนในเขตพ้ืนที่น านโยบายการบริหารจัดการ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนไปปฏิบัติรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่องจึงท าให๎ปัญหาการ
ด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ๑ฯ  อยูํในระดับปาน
กลางซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับการศึกษาของภีมรตา มาฤษี (2555 : 88-91)  ได๎ศึกษาเรื่องสภาพปัญหา
และแนวทางแก๎ไขการด าเนินงานของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนพนัสพิทยาคารในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่  18 พบวํา สภาพปัญหาการด าเนินงานของระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 
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      เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1) ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ไมํมีการประชุมครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ภาระงานที่นอกเหนือจากหน๎าที่หลักท าให๎ครูไมํมีเวลาในการท าความรู๎จักกับนักเรียนและ
ผู๎ปกครอง สํงผลให๎ครูที่ปรึกษาบางสํวนขาดข๎อมูลที่แท๎จริง สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของวิรากานต๑  บุตร
พรม (2560:55-54) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบวําสภาพปัจจุบันระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เพราะการด าเนินงานตามระบบชํวยเหลือนักเรียนนนั้นมีประ
บวนการ ขั้นตอนที่ต๎องเตรียมเอกสารตํางๆ เป็นจ านวนมากในแตํละขั้นตอน ท าให๎เพ่ิมภาระครูที่
นอกเหนือจากการสอน สํงผลให๎เวลาในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนท าได๎น๎อย ขาดการให๎ข๎อมูลจาก
ผู๎ปกครองที่ชัดเจน จึงท าให๎ครูที่ปรึกษาได๎ข๎อมูลที่ไมํครบสมบูรณ๑  
 2) ด๎านการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนห๎อง
สอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ไมํมีการจัดท าแผนปฏิทินงานการคัดกรองนักเรียน การก าหนดหลักเกณฑ๑การ
คัดกรองนักเรียน 3 กลุํม คือกลุํมปกติ กลุํมเสี่ยง และกลุํมมีปัญหา ไมํมีการเก็บรวมรวมข๎อมูลเพ่ือสํงตํอ
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา ท าให๎ไมํสามารถคัดกรองนักเรียนได๎ครบทุกคน สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ
ภีมรตา มาฤษี (2555:88-91) ได๎ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขการด าเนินงานของระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนพนัสพิทยาคารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 18 
พบวํา ด๎านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ครูที่ปรึกษาไมํมีสํวนรํวมในการจัดท าเกณฑ๑
การคัดกรองนักเรียน ผู๎ปกครองบางสํวนไมํให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลนักเรียน สํงผลให๎การจัดกลุํม
นักเรียนไมํเป็นระบบ ไมํสามารถแก๎ไขปัญหานักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3) ด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ไมํมีการส ารวจความต๎องการของนักเรียนกํอนจัดตั้งชมรม/กลุํม 
หรือการจัดกิจกรรมตํางๆ ตามความสนใจของนักเรียน สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย กุมแสน 
(2556:80-82) ศึกษาสถาพการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนพนม
สารคาม “พนมอดุลวิทยา” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวําสภาพการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เนื่องจากครูไมํมีการส ารวจ
ความต๎องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม/ชมรม   
 4) ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา
โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ไมํมีการประสานความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาและผู๎ปกครอง
ในการชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาของนักเรียนในทุกภาค สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของวราวุฒิ เหลําจินดา 
(2559:118-120) ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวําสภาพปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เนื่องจากขาด
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สัมพันธภาพระหวํางครูที่ปรึกษากับนักเรียน ขาดการรํวมมือจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหาของ
นักเรียน  
 5) ด๎านการสํงตํอ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ใน
พระอุปถัมภ๑ฯ ขาดการประชุมครู คณะกรรมการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ๑ใน
การสํงตํอให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของธวัชชัย กุมแสน (2556:80-
82) ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนพนมสารคาม 
“พนมอดุลวิทยา” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวํา ครูผู๎รับผิดชอบงานระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ไมํมีการประชุมวางแผนก าหนดหลักเกณฑ๑ขั้นตอนการสํงตํอ
นักเรียนอยํางชัดเจน สํงผลให๎ผู๎ปกครองขาดความเชื่อมั่นและการประสานงานในการสํงตํอนักเรียนกับ
หนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎องมีปัญหาในการชํวยเหลือนักเรียนกลุํมดังกลําว 
 2. ปัญหาการบริหารงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ 
ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1. ) ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  พบวํา โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ไมํมี
การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งที่พบนักเรียนมีปัญหา สอดคล๎องกับผลการวิจัย
ของวรรธนา  หอมทิพย๑ (2560 : ง) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนทุํงขนานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี แล๎ว
พบวํามีปัญหาด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไมํมีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  (Case study) ทุกครั้ง
ที่พบนักเรียนมีปัญหา  
 2) ด๎านการคัดกรองนักเรียน พบวําโรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ มีนักเรียนที่ได๎รับ
การวิเคราะห๑ข๎อมูลรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการคัดกรองไมํครบทุกคน สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ
วิรากานต๑ บุตรพรม  (2560 : 51-54) ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แล๎วพบวํา ไมํมีประชุมครูเพ่ือก าหนด
เกณฑ๑การคัดกรองนักเรียนที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ไมํมีการแตํงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
เกณฑ๑ และตัวชี้วัดการคัดกรองนักเรียนที่ถูกต๎อง  โรงเรียนเก็บข๎อมูลการคัดกรองนักเรียนไว๎ที่ครูที่ปรึกษา
และครูที่ปรึกษาขาดการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎รับจากด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให๎สํงผล
กระทบตํอด๎านการคัดกรองนักเรียน และปัญหาด๎านการสํงตํอภายนอกลักษณะเดียวกัน  
 3) ด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมนักเรียน พบวํา โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ                     
ไมํมีการส ารวจความต๎องการของนักเรียนกํอนจัดตั้งชมรม/กลุํม หรือการจัดกิจกรรมตํางๆ  ตามความ
สนใจของนักเรียน สอดคล๎องกับผลการวิจัยของการุณ เชิดชู (2557: 75-79) ศึกษาการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพร๎าววิทยาคม อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ พบวํามี
ปัญหาการจัดกิจกรรมตามความสนใจและความต๎องการของนักเรียนไมํครอบคลุมทุกกลุํม ครูที่ปรึกษา มี
การจัดกิจกรรมโฮมรูมท่ีจ ากัด  
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 4) ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหา พบวํา โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ไมํมีการจัด
คํายคุณธรรมจริยธรรมให๎กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ด๎านจริยธรรมที่ดีงามแกํนักเรียน สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของนุชรีย๑  ผึ้งคุ๎ม (2560 : 49-71)  ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 ที่พบวํา สถานศึกษาไมํมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมขาดความ
หลากหลาย และกิจกรรมบางกิจกรรมยังขาดการสนับสุนจากสถานศึกษา 
 5) ด๎านการสํงตํอ พบวํา โรงเรียนห๎องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ๑ฯ ไมํมีการประชุมครูรํวมกัน
วิเคราะห๑และพิจารณาข๎อมูลนักเรียนที่มีปัญหาเพ่ือการสํงตํอภายนอก สอดคล๎องกับผลการวิจัยของวิรา
กานต๑ บุตรพรม (2560: 51-54) ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แล๎วพบวํามีปัญหาขาดทักษะวิธีการสร๎างแรงจูงใจ
ให๎กับนักเรียน ท าให๎เกิดชํองวํางระหวํางครูกับนักเรียน ขาดความไว๎วางใจในการเข๎ามาปรึกษาหรือท าให๎
เกิดการไมํยอมรับความชํวยเหลือจากครูที่ปรึกษา ขาดการประสานงานกับผู๎ปกครอง หนํวยงานภายใน
และภายนอกของโรงเรียนในการชํวยเหลือนักเรียนลักษณะเดียวกัน 
 3.  แนวทางทางการพัฒนาการบริหารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห๎องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ๑ฯ พบวํามีแนวทางการพัฒนา 5 ด๎าน ดังนี้  
 1) ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ควรบันทึกการติดตามอยํางตํอเนื่องและรายงาน   ผล
การด าเนินการตํอผู๎เกี่ยวข๎องหากเป็นกรณีที่ต๎องได๎รับการรักษาโรงเรียนด าเนินการสํงตํอภายนอก  และ
ควรมีการประเมินติดตามและนิเทศจากเจ๎าหน๎าที่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําครูที่ปรึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ 
มีการวางแผนการจัดเก็บข๎อมูลด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สอดคล๎องกับผลการวิจัยของวิรากานต๑  
บุตรพรม  (2560: 51-54)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบวําแนวทาง การพัฒนาการรู๎จักนักเรียน เป็น
รายบุคคล ครูที่ปรึกษาต๎องเข๎าใจขั้นตอนการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าข๎อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลของนักเรียนในความปกครองของตนครบทุกคน มีเครื่องมือและระบบการจัดเก็บข๎อมูลของ
นักเรียนที่ทันสมัยสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎ตลอดเวลามีการปรับปรุงข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลให๎เป็นปัจจุบัน
อยูํเสมอทุกภาคเรียน 
 2) ด๎านการคัดกรองนักเรียน  โรงเรียนควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย
ให๎ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนที่ตรงกัน ควรมีการประชุมเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดที่ใช๎
เป็นเกณฑ๑ในการคัดกรองหรือการแบํงกลุํมนักเรียน และควรจัดท าคูํมือด๎านการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลอยํางเป็นระบบและมีรูปแบบที่แนํชัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การคัดกรองนักเรียน มีการยึดหลักเกณฑ๑ที่ตรงตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สอดคล๎องกับผลการวิจัยของนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 : 
43) กลําววํา แนวทางการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียนนั้น ให๎อยูํในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา
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และยึดถือเกณฑ๑การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด๎วย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูเพ่ือ
พิจารณาเกณฑ๑การจัดกลุํมนักเรียนรํวมกัน เพ่ือให๎มีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียน 
 3) ด๎านการสํงเสริมนักเรียน  โรงเรียนควรมีการส ารวจความต๎องการของนักเรียน ในการจัด
กิจกรรม เพ่ือหาแนวทางรํวมกันในการจัดกิจกรรม ควรจัดท าแผน/ โครงการ/ กิจกรรมที่สํงเสริมและ
พัฒนานักเรียนที่ครอบคลุมทุกกลุํม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การสํงเสริมกิจกรรมที่ตรงตามความต๎องการ
ของนักเรียนจะท าให๎สามารถพัฒนานักเรียนได๎อยํางรวดเร็ว สอดคล๎องกับผลการวิจัยของการุณ เชิดชู 
(2557:75-79) วิจัยเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพร๎าววิทยาคม 
อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ ได๎วิเคราะห๑แนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมนักเรียน ดังนี้ ควรปรับแผน
ให๎มีความเหมาะสม สามารถใช๎งานได๎จริงและต๎องปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎  
 4) ด๎านการปูองกันและแก๎ไข โรงเรียนควรมีการพัฒนาครูให๎มีความรู๎ มีทักษะและเทคนิคการให๎
ค าปรึกษาเบื้องต๎นกับนักเรียนกลุํมเสี่ยงได๎อยํางทั่วถึง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูที่ปรึกษามีข๎อมูลนักเรียน
ที่ครบทุกด๎าน จึงสามารถวิเคราะห๑ปัญหาของนักเรียนได๎ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของนุชรีย๑ ผึ้งคุ๎ม 
(2560: 49-71)ได๎วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสอย
ดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได๎วิเคราะห๑แนวทางการ
พัฒนา ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียน ดังนี้ ควรให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎นกับนักเรียนกลุํมเสี่ยง 
อยํางทั่วถึง  
 5) ด๎านการสํงตํอ  โรงเรียนควรวางโครงสร๎างและก าหนดการในการสํงตํอทั้งภายในและ
ภายนอกให๎ชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การประสานงานและการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจมีสํวนชํวยท า
ให๎นักเรียนที่มีปัญหาได๎รับการแนะน า การชํวยเหลือได๎อยํางถูกต๎อง สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของโชคชัย 
อาษาสนา,(2555 :ค - ง) พบวํา แนวทางการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเหียงพิทยา
คม จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่ดีเป็นระบบ ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมคิด รํวมด าเนินการในการพัฒนา
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนรํวมกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการวิจัยเรื่องกลยุทธ๑สํงเสริมการคัดกรองนักเรียนในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน  
 2.  ควรมีการวิจัยเรื่องการจัดท าคูํมือด๎านการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลในงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 3  ควรมีการวิจัยเรื่องกลยุทธ๑การมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายในการด าเนินการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
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แนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ 
ห้องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Guideline for Administration of Internal Quality Assurance System of 
Ban Mae Omki School in Branched Classroom Under  
the Primary Educational Service Area Office Tak 2 

 
วุฒิชัย  ปญ๎ญาเมา1 สุเนตร ทองค าพงษ์2 

Woottichai Panyamao Sunate Tongkumpong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎บริหาร รองผู๎บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนบ๎านแมํอมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 
64 คน ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑
ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห๑เนื้อหาสรุปได๎
ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวํา สภาพการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ
ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด๎าน ทั้ง 6 
ด๎าน มีระดับสภาพโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา อยูํในระดับมาก รองลงมา คือ ด๎านก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา อยูํในระดับมาก ด๎านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา อยูํในระดับมาก ด๎านติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา อยูํในระดับมาก ด๎านจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง อยูํในระดับมาก ด๎าน
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยูํในระดับมาก ตามล าดับ 

แนวทางพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ ห๎องเรียนสาขา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา สถานศึกษาควรมีการกระจายการมี
สํวนรํวม ก ากับ ดูแล ติดตามนิเทศและประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรทุกคน เพ่ือกระตุ๎นและ
ปรับปรุงแก๎ไขระหวํางปฏิบัติงาน โดยสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว๎  ควรมีการน าผลการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น E-mail wo_ottichai22@hotmail.com  เบอร๑โทร. 092-3811155 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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ประเมินคุณภาพภายในเพื่อไปใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ผู๎บริหาร ครูและผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องควรเป็นผู๎รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการบริหาร / ระบบประกันคุณภาพภายใน / บ๎านแมํอมกิ / ห๎องเรียนสาขา 
 
Abstract 
 This research aimed to study the problems’ condition and guidelines for the 
guidelines for developing the administration of the internal quality assurance system of 
Ban Mae Omki School in branched classroom under the Primary Educational Service Area 
Office Tak 2. The population used in this research were administrators, deputy 
administrators, teachers and educational personnel at Ban Mae Omki School under the 
Primary Educational Service Area Office Tak 2 totaling 64 people in the academic year 
2020. The research instruments were questionnaires and interviews, and the data were 
analyzed by finding frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results of the research were found that the management condition of the 
internal quality assurance system of Ban Mae Omki School in branched classroom under 
the Primary Educational Service Area office Tak 2 in total and in each of the 6 aspects 
was overall at a high level. When considered individually, it was found that the highest 
mean was the implementation of the educational management development plan at 
the high level, and the minor was the education standards setting at the high level, the 
preparation of educational development plans for educational institutions that focused 
on quality following educational standards at the high level, the follow-up performance 
to develop educational institutions to meet the educational standards at the high level, 
the preparing for self-assessment report at the high level, and the evaluation and 
examination of educational quality within educational institutions at the high level 
respectively. 
 The guidelines for transformational leadership development of school 
administrators in Kor-Mu-Lek school group under the Primary Educational Service Area 
Office Tak 2 found that administrators should clearly explain the picture of the future of 
the organization in order for the associates to know the operational guidelines of the 
organization for the further good performance of the organization. Administrators should 
conduct themselves as a model for those in their subordinates to be respectful and 
faithful, exemplary, or as a model for those in their subordinates to be esteemed, 
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respected, believed, trusted. Administrators should have confidence in the abilities and 
potential of their colleagues, and provide opportunities for coworkers to demonstrate 
their ability to perform tasks. Administrators should allow colleagues to be aware of the 
organization's weaknesses and strengths to find new solutions in order to develop and 
create the organization..  
       
Keywords: Guideline for Administration / internal quality / Ban Mae Omki School / 
Branched Classroom 
 
บทน า 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 “มาตรา 47 ให๎มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประกอบด๎วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบหลักเกณฑ๑และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษาให๎
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่อยูํใน
อ านาจหน๎าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว๎เป็นการเฉพาะให๎เป็นไป ตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น 
” “มาตรา 49 ให๎มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค๑การมหาชน
ท าหน๎าที่พัฒนาเกณฑ๑วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัดการศึกษาที่มิใชํการ
จัดการอุดมศึกษาซึ่งอยูํในอ านาจหน๎าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร๑วิจัยและนวัตกรรมหรือ
กระทรวงอ่ืนเพ่ือให๎มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุํงหมายหลักการและแนว
การจัดการศึกษาในแตํละระดับตามที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัตินี้ให๎มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแหํงอยํางน๎อยหนึ่งครั้งในทุกห๎าปีนับตั้งแตํการประเมินครั้งสุดท๎ายและเสนอผลการ
ประเมินตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน ” สถานศึกษาปรับปรุงแก๎ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากมิได๎ด าเนินการดังกลําว ให๎ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตํอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการให๎มีการปรับปรุง
แก๎ไข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หน๎า 51) 
  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได๎มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยให๎มีการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามแนวคิดหลักการวําสถานศึกษาสามารถออกแบบระบบการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม
เป็นไปได๎และสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาได๎ด๎วยตนเองการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการยืนยัน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาผลที่ได๎จากการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกนั้นจะต๎องสามารถน าไปใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได๎ด๎วยรายละเอียดการ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   205 

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561(กระทรวงศึกษาธิการ , 2561) 
  โรงเรียนบ๎านแมํอมกิเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีจ านวนห๎องเรียนสาขาถึง 13 ห๎องเรียนสาขาและการเดินทางของแตํละห๎องเรียนสาขามี สภาพการ
เดินทางที่ยากล าบากอีกทั้งยังหํางไกลจากเทคโนโลยีหํางไกลจากโรงเรียนแมํและสิ่งอ านวยความสะดวก
หลายๆอยํางที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนจึงท าให๎เด็กนักเรียนห๎องเรียนสาขาตํางๆของโรงเรียนบ๎าน
แมํอมกิทั้ง 13 ห๎องเรียนสาขามีผลการเรียนที่ด๎อยกวําโรงเรียนแมํซ่ึงในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบ 3 ของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ พบวํายังไมํได๎มาตรฐาน
และยังไมํได๎รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 5 อยูํในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงเรํงดํวน โดยได๎คะแนน 2.71 ทั้งนี้มีจุดที่ควร
พัฒนา คือ ทางโรงเรียนต๎องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ
จึงต๎องมีการตื่นตัวและเตรียมความพร๎อมในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางเรํงดํวน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบ 4 ตํอไป 
  จากแนวคิดและสภาพปัญหาดังกลําว ผู๎ศึกษาในฐานะเป็นครูโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 เพ่ือจะได๎ทราบถึงสภาพการจัดระบบประกันคุณภาพภายในจะได๎ใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนา
แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งจะเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎กับ
ผู๎รับบริการการศึกษาตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ
ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 2. เพ่ือหาแนวการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย รวม 2 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ
ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ และห๎องเรียน
สาขาทั้งหมด 13 สาขา จ านวน 64 คน 
  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบก าหนดรายการให๎เลือก (Multiple Choice) ประกอบด๎วย 
ต าแหนํง เพศ และประสบการณ๑ในการท างาน ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามขอบขํายงานประกันคุณภาพภายใน ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสํวน
ประมาณคํา(Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 สอบถามปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2          
โดยค าถามมีเนื้อหาครอบคลุมตามขอบขํายงานประกันคุณภาพภายใน โดยใช๎ค าถามแบบก าหนดข๎อ
ค าตอบให๎เลือก(Multiple Response) โดยมีขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือดังนี้ ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ

         แนวทางการบริหารระบบ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
บ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  

 

การบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน (กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561) 
ประกอบด้วยการด าเนินงาน 6 ด้านดังนี ้
1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
3.ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4.ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
5.ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
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ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร๎างแบบสอบถาม สร๎างแบบสอบถามให๎ตามกรอบเกี่ยวกับการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2          
น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นไปเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาพิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะแล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไข 
ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยใช๎วิธีการหา
ดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของผู๎เชี่ยวชาญ น าแบบสอบถาม
ที่ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด๎านเนื้อหาและแก๎ไขปรับปรุงแล๎วน าไปทดลองใช๎ (Try out) กับผู๎ที่มี
คุณสมบัติเหมือนประชากร ซึ่งไมํใชํประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ๎านแมํระเมิง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก 
เขต 2 จ านวน 30 คน เพ่ือพิจารณาหาคําความเชื่อมั่นของ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช๎
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการประมวลผล เพ่ือหาคําความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach,1990 : pp.202-204) ซึ่งได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.943 และ
จัดพิมพ๑แบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
  การเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนโดยเริ่มจากน าแบบสอบถาม
ที่ได๎ตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ หาคําร๎อยละของแบบสอบถาม หาคําเฉลี่ย (µ) และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ในแตํละด๎านและแตํละข๎อ โดยหาคําสถิติด๎วยเครื่อง
คอมพิวเตอร๑โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห๑ข๎อมูลปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา โดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (content Analysis) ที่ได๎จากแบบสอบถาม
มาจัดอันดับความส าคัญแจกแจงความถี่และคําร๎อยละของประเด็นปัญหาตํางๆ ที่ได๎รับจากกลุํมตัวอยําง
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นเครื่องมือเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการ
ศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ตํอไป 
  ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ 
ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
  แหลํงข๎อมูล ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎มีความเชี่ยวชาญการบริหารระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จ านวน 12 ทําน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้  ผู๎ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสบการณ๑ในการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีวิทยฐานะไมํน๎อยกวําช านาญ
การพิเศษ จ านวน 3 คน หัวหน๎าฝุายวิชาการที่ท าหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามีวิทยฐานะไมํน๎อยกวําช านาญการ จ านวน 3 คน ผู๎บริหารการศึกษาหรือศึกษานิเทศก๑
หรือผู๎ควบคุมกลุํมนโยบายและแผนที่มีประสบการณ๑ไมํน๎อยกวํา 3 ปี มีวิทยฐานะไมํน๎อยกวํา ช านาญการ
พิเศษ จ านวน 3 คน นักวิชาการศึกษาหรืออาจารย๑ในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ๑ด๎านการศึกษาไมํน๎อย
กวํา 5 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาไมํน๎อยกวําปริญญาเอกหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 3  คน 
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 เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎างที่ผู๎ศึกษาจัดท าขึ้นตาม
กรอบแนวคิดในการสัมภาษณ๑ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานมาเป็นตัวก าหนด
กรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ
ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
  ขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยเริ่มจากศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียน
สาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ออกแบบสัมภาษณ๑และน าผลการศึกษาที่ได๎จากตอนที่ 1 สภาพที่มีคําเฉลี่ยต่ าและปัญหาที่มีคําร๎อยละสูง
การบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มาสร๎างแบบสัมภาษณ๑ ตามขอบขํายเนื้อหาที่ก าหนดตามโครงสร๎างโดย
ให๎ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา เพ่ือหาแนวการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ตํอไป 
 การรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 
ทํานด๎วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น
ถึงผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ทําน เพื่อขอความอนุเคราะห๑พิจารณาอนุญาตให๎สัมภาษณ๑ และได๎ท าการนัดหมาย
กับผู๎ทรงคุณวุฒิทางโทรศพัท๑ ด าเนินการสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ บันทึกข๎อมูลตามที่ต๎องการด๎วยตัวเองและ
ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เพ่ือน าไปเขียนรายงานตํอไป 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล จากการสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ทําน เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับ
ความส าคัญ 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ
ห๎องเรียนสาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปได๎ดังนี้ 
 สภาพการบริหารระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีระดับสภาพโดยรวมอยูํในระดับมาก  
  ปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปัญหาแตํละด๎านมีดังนี้ 
  ด๎านก าหนดมาตรฐาน พบวํา สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาไมํสอดคล๎องกับสภาพ
บริบทจริง มีปัญหามากที่สุด รองลงมาสถานศึกษาไมํได๎จัดท าเอกสารมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเป็นคูํมือการ
ปฏิบัติงานส าหรับครูและผู๎เกี่ยวข๎อง สถานศึกษาไมํมีคูํมือการปฏิบัติงานในการก าหนดจัดท ามาตรฐาน
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ของสถานศึกษา ตามล าดับ สถานศึกษาไมํมีการประชุมชี้แจงหรือสร๎างความเข๎าใจในการก าหนด
มาตรฐาน สถานศึกษา มีปัญหาน๎อยที่สุด  
  ด๎านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
พบวํา สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน๑ พันธกิจ และเปูาหมายด๎านตําง ๆ ไมํครอบคลุมกับภารกิจและความ
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีปัญหามากที่สุด รองลงมาสถานศึกษาขาดการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี สถานศึกษาไมํได๎ปรับปรุง
พัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช๎ในปีการศึกษาตํอไป สถานศึกษาไมํได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
รํวมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคิดเป็นร๎อยละ 6.3 มีปัญหาน๎อยที่สุด     
  ด๎านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวํา สถานศึกษาไมํได๎ใช๎ผล
ประเมินโครงการ มาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง และ
สถานศึกษาไมํสามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่
ก าหนดไว๎ซึ่งมีคําเทํากันและมีปัญหามากที่สุด รองลงมา สถานศึกษาไมํได๎มีการก าหนดแผนปฏิบัติการราย
ปีที่ชัดเจน ตามล าดับ ผู๎บริหารขาดการก ากับดูแลติดตามและนิเทศประเมินผลการด าเนินงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว๎มีปัญหาน๎อยที่สุด 
  ด๎านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษา พบวําสถานศึกษาไมํได๎มี
การน าผลการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือไปใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี(SAR)มีปัญหามาก
ที่สุด รองลงมาการสรุปจัดท ารายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขาดความมี
สํวนรํวมและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข๎อง สถานศึกษาไมํได๎ก าหนด
ผู๎รับผิดชอบ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในอยํางชัดเจน ตามล าดับ สถานศึกษาขาดเครื่องมือที่
หลายหลายในการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีปัญหา
น๎อยที่สุด 
  ด๎านติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
พบวํา สถานศึกษาไมํได๎ก าหนดผู๎รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาระดับสถานศึกษา 
มีปัญหามากที่สุด รองลงมาสถานศึกษาไมํได๎ก าหนดประเด็นส าคัญหรือสร๎างเครื่องมือเก็บข๎อมูลและแบบ
บันทึกการติดตามตรวจสอบที่สอดคล๎องกับภารกิจที่วางไว๎ และ สถานศึกษาไมํมีด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ วิธีการและแหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไมํให๎ความส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ตามล าดับ มีปัญหาน๎อยที่สุด 
  ด๎านการจัดท ารายงานประจ าปี พบวํา สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี ไมํตรงตามสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีปัญหามากที่สุด รองลงมาสถานศึกษาไมํได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีจากผู๎เกี่ยวข๎องหลายฝุายและ สถานศึกษาไมํมีการทบทวนรายงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนกํอนจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีซึ่งมีคําเทํากัน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไมํได๎มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานประจ าปี มีปัญหาน๎อยที่สุด 
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  แนวทางการพัฒนาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียน
สาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข๎อเสนอแนะเพ่ือใช๎เป็นแนวทางการ
พัฒนาสรุปได๎ดังนี้ 
  ด๎านก าหนดมาตรฐานการศึกษา ควรประกาศใช๎มาตรฐานและเปูาหมายการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาให๎ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาเป็นไปได๎ในการปฏิบัติจริงและควรก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑
ของสถานศึกษาน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษา
โดยผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  ด๎านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ควร
น าแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ๑มาใช๎ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด๎วยการวิเคราะห๑จุดแข็ง
จุดอํอนของปัจจัยภายในสถานศึกษา และอุปสรรคของปัจจัยภายนอกสถานศึกษาประเมินสถานภาพของ
สถานศึกษามาก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ก าหนดกรอบกลยุทธ๑/กลยุทธ๑การพัฒนา ก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับพร๎อมประมาณการงบประมาณ ทรัพยากรที่ใช๎สนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา   
  ด๎านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรต๎องด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีมีการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ กิจกรรมตําง ๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดบริหารควรก ากับดูแล
ติดตามและนิเทศประเมินผลการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  ด๎านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ควรให๎สถานศึกษาสรุปและ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท๎อนคุณภาพผู๎เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 
น าเสนอรายงานตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนํวยงาน ต๎นสังกัดเผยแพรํรายงานตํอ
สาธารณชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเตรียมรับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกตํอไป 
  ด๎านติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาควร
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในการติดตามผลและมีการก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ควรวิเคราะห๑และก าหนดกรอบเพ่ือสร๎างเครื่องมือติดตามผลของผลการ
ด าเนินงาน พร๎อมทั้งให๎มีการบันทึกข๎อมูลจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศ และเอกสารรํองรอยหลักฐานอยําง
เป็นระบบไว๎เพื่อน าไปสูํการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
  ด๎านจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ต๎องมีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ดี ต๎องสะท๎อนคุณภาพของผู๎เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษาต๎องน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองและ
สถานศึกษาควรมีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ตามกรอบ มาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษาผู๎บริหารควรให๎ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต๎องมีสํวนรํวมในการ
ประเมินและให๎ข๎อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเพ่ือให๎ผลการด าเนินงานของตนเอง 
 
อภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ ห๎องเรียน
สาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได๎
ดังนี้ 1.สภาพการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา ทั้ง 6 ด๎าน 
โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวําคําเฉลี่ยสูงสุด คือด๎านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยูํในระดับมาก รองลงมา คือ ด๎านก าหนดมาตรฐานการศึกษาอยูํในระดับมาก 
ด๎านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยูํในระดับ
มาก ด๎าน ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด๎าน
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองอยูํในระดับมากและด๎านที่มีคําเฉลี่ยนน๎อยที่สุดคือด๎านประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามล าดับ มีความสอดคล๎องกับแนวความคิดของกานต๑
เลิศ ก๎อนหิน (2555 : 173-184) ได๎ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการศึกษาพบวํา 1) สภาพการด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ทั้ง 8 ด๎าน 
อยูํในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

1. ด๎านก าหนดมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการพิจารณา
สาระส าคัญรวมถึงตรวจสอบและทบทวนผลการวิเคราะห๑มาตรฐานการศึกษาตามที่ก าหนดสถานศึกษาและ
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและการก าหนดและประกาศคําเปูาหมายความส าเร็จของ
แตํละมาตรฐานและตัวบํงชี้สะท๎อนอัตลักษณ๑ มีความสอดคล๎องกับแนวความคิดของ กานตรวี เกิดสมศร 
(2556 : 78) ได๎ศึกษาเรื่องปญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 ด๎านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ย
สูงสุด ผูที่เกี่ยวของมีสวนรํวมในการก าหนดมาตรฐานและจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุม
สาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูโดยค านึงถึงศักยภาพของผูเรียนชุมชนและทองถิ่น และก าหนด
มาตรฐานและก าหนดตัวชี้วัดที่เปนองคประกอบของมาตรฐานอยํางชัดเจน  
 2. ด๎านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีการศึกษา
ตํอไป มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นที่ยอมรับจากทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องและน าไปสูํการปฏิบัติ สอดคล๎อง
กับแนวความคิดของ กานตรวี เกิดสมศร (2555 : 78) ได๎ศึกษาเรื่องปัญหา การด าเนินงานการประกัน
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คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 ด๎านการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู๎ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
  3. ด๎านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวํา มีการกระจายการมีสํวนรํวม ก ากับ ดูแล ติดตามและนิเทศประเมินผลการด าเนินงานของ
บุคลากรทุกคน เพ่ือกระตุ๎นและปรับปรุงแก๎ไขระหวํางปฏิบัติงาน มีการก าหนดแผนปฏิบัติการรายปีที่ชัดเจน
และมีการแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบโครงการ มีความสอดคล๎องกับแนวความคิดของ วันทนา เนื้อน๎อย (2560 : 87) 
ได๎ศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด๎านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก เพราะวํา สถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดแล๎ว  
     4. ด๎านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร๎างจิตส านึกการพัฒนาให๎เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน
มีระดับสภาพการด าเนินงาน มีการน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารและการพัฒนาการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา มีความสอดคล๎องกับแนวความคิดของจรีภา เพชรสงคราม (2554 : 149) ได๎ศึกษา
สภาพการมีสวนรํวมของครูในการพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกั ด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ด๎านการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณารายข๎อพบวา ทุกขออยูใน
ระดับมาก เรียงล าดับขอที่มีสวนรวมจากสูงไปหาต่ า 3 อันดับแรกคือ ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยวิธีที่
หลากหลาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอผู เรียนครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู และประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนอยํางครอบคลุม 
 5. ด๎านติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการจัดท ารายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ไปใช๎ประโยชน๑ในการปรับปรุงพัฒนามีระดับสภาพการด าเนินงาน มีความสอดคล๎องกับแนวคิด
ของพรพิมล สุขะวัธนกุล(2553 : 75) ได๎ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมํ
พระฟาติมาโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด๎านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาวาในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก กลาวคือ มีการปรับวิสัยทัศนและภารกิจใหสอดคลองกับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการคุณภาพครูและคุณภาพผูเรียน  
    6. ด๎านจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองโดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค๑และขั้นตอนในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีการวิเคราะห๑ผลและสรุป
รายงานผลการประเมินและมีการน าผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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อยํางตํอเนื่อง มีความสอดคล๎องกับแนวความคิดของจีรภา เพชรสงคราม (2554 : 150) ได๎ศึกษาสภาพ
การมีสวนรํวมของครูในการ พัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ด๎านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าป พบวําครูมีสวนรํวมในการ
พัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะครู ผู๎บริหารมีส
วนรํวมรับผิดชอบในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปเสนอหนวยงานต๎นสังกัด 
 ปัญหาการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิห๎องเรียนสาขา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เมื่อพิจารณาปัญหาเป็นรายด๎าน สามารถอภิปราย
ผลได๎ดังนี้  
  1. ด๎านก าหนดมาตรฐาน พบวําปัญหาได๎แกํ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาไมํสอดคล๎อง
กับสภาพบริบทจริงซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นางสาวนวลฉวี ทานุกรม (2558 : 120) ได๎ท าการศึกษา
ปัญหาของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ผลจากการวิจัย พบวํา ในด๎านการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
คณะกรรมการ ครู และบุคลากรของสถานศึกษายังขาดความรู๎ ความสามารถใน  เรื่องของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดผู๎รับผิดชอบ มาตรฐานในแตํละด๎าน 
  2. ด๎านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
พบวําปัญหาได๎แกํ สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน๑ พันธกิจ และเปูาหมายด๎านตําง ๆ ไมํครอบคลุมกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ละมัย ดีเอียด 
(2555 : 80)  ได๎ท าการศึกษาปัญหาในสถานศึกษาที่ไมํผํานการประเมินภายนอกรอบ 2 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ข๎อที่มีปัญหามากท่ีสุด พบวํา การก าหนด วิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
เปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาอยํางชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีสํวนรํวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู๎มีสํวนได๎เสีย 
 3. ด๎านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวําปัญหาได๎แกํสถานศึกษา
ไมํได๎ใช๎ผลประเมินโครงการ มาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นายนรินทร๑ ปาระมี (2556 : 90) ได๎ท าการศึกษาปัญหาการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
แมํฮํองสอน ผลการวิจัยพบวํา ปัญหาสูงสุด ได๎แกํ การเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยเครื่องมือที่เชื่อถือได๎ 
  4. ด๎านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษา พบวําปัญหาได๎แกํ 
สถานศึกษาไมํได๎มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือไปใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย นางสาวนวลฉวี ทานุกรม (2558 : 121) ได๎ท าการศึกษาปัญหาของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 2 ผลจากการวิจัย พบวํา ด๎านการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาไมํมี การแตํงตั้ง คณะกรรมการใน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและไมํได๎น าผลการประเมินภายในไป วิเคราะห๑ใช๎วางแผนในปี
การศึกษาตํอไป 
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  5. ด๎านติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
พบวําปัญหาได๎แกํ สถานศึกษาไมํได๎ก าหนดผู๎รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษาสอดคล๎องกับงานวิจัย สายทอง อมรรัตนพิบูลย๑และคณะ (บทคัดยํอ: 2560) ได๎ท าการศึกษา
แนวทางการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สังกัด
เทศบาลต าบลไชยปราการ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมํพบวํา การมีสํวน รํวม ให๎ความรํวมมือใน
การตรวจสอบ ทบทวน และแก๎ไขคุณภาพการศึกษาที่จริงจังอยํางตํอเนื่อง ของทุกฝุายคํอนข๎างน๎อย ไมํ
ครบถ๎วน และมีการน าผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการพัฒนา 
  6. ด๎านการจัดท ารายงานประจ าปี พบวําปัญหาได๎แกํ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีไมํตรงตาม
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สายทอง อมรรัตนพิบูลย๑และคณะ (บทคัดยํอ : 
2560) ได๎ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนเทศบาล 1 ไชย
ปราการ สังกัดเทศบาลต าบลไชยปราการ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวําปัญหาด๎าน
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี พบวํา การน าเสนอรายงานคุณภาพการศึกษา ประจ าปียังไมํเป็นระบบ 
ขาดข๎อมูลตัวบํงชี้ที่ชัดเจน และไมํสัมพันธ๑กัน 
  แนวทางการพัฒนาทางการบริหารระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ๎านแมํอมกิ ห๎องเรียน
สาขา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ความคิดเห็นเพ่ือใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนา สรุปผลแตํละด๎านเพื่ออภิปรายผลได๎ดังนี้ 
  1. ด๎านก าหนดมาตรฐานการศึกษา ควรประกาศใช๎มาตรฐานและเปูาหมายการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาให๎ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาเป็นไปได๎ในการปฏิบัติจริงและควรก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑ของ
สถานศึกษาน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาโดยผําน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นาย
ณัฐพล รักไทย  (2557:145) ได๎ท าการศึกษาแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 พบวํา ด๎านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรมีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยให๎ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุายรับรู๎รํวมกัน 
  2. ด๎านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ควรน าแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ๑มาใช๎ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด๎วยการวิเคราะห๑จุดแข็ง 
จุดอํอนของปัจจัยภายในสถานศึกษา วิเคราะห๑โอกาส และเปิดโอกาสให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง รํวมคิด รํวม
ออกแบบ รํวมวางแผน รํวมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นางสุดา ปุวน
เทียน (บทคัดยํอ : 2561) ได๎ท าการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในกลุํมเครือขําย
สํงเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ด๎าน
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พบวํา มีแนวทางด าเนินการ คือ ผู๎บริหาร และครูควรศึกษาเกี่ยวกับ
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กระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในให๎เข๎าใจ ผู๎บริหารต๎อง สร๎างขวัญก าลังใจและความตระหนัก
ให๎ครูรํวมมือในการท างาน 
 3. ด๎านด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรต๎องด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีมีการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ กิจกรรมตําง ๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4. ด๎านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ควรมีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาย ในสถานศึกษาเป็นระบบและกลไก ในการควบคุม ตรวจสอบ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ด าเนินงานอยํางเป็นระบบและตํอเนื่องซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ปิยวัฒน๑ ตันถา (2559 : 85) ได๎ท าการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล พบวํา แนวทางการ
พัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดจันทบุรีที่มีความส าคัญ 
สูงสุด คือ ควรรวบรวมขอ๎มูล สารสนเทศ เอกสาร หลักฐานให๎สอดคล๎อง มาตรฐานและ ตัวชี้วัด 
  5. ด๎านติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาควร
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในการติดตามผลและมีการก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลดาวัลย๑ ตั้งมั่น (บทคัดยํอ : 2561) ได๎ท าการศึกษา 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุํมเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวํา ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสูํ
การปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  6. ด๎านจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ต๎องมีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ดี  ต๎องสะท๎อนคุณภาพของผู๎เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาและสถานศึกษาต๎องน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นิตยา ศรีแก๎ว (2556: 84) อ๎างในถึงพรชัย บัวเรือง (2546) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบล
อรัญญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว เสนอแนะแนวทางพัฒนาการด า เนินการ ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด๎านการรายงานผล ได๎แกํ การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปีควร
ด าเนินการในสํวนที่สามารถท าได๎ไปกํอนสิ้นปี การศึกษาสถานศึกษาควรก าหนดคณะผู๎จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปีและสถานศึกษาควรศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 สถานศึกษาควรมีการกระจายการมีสํวนรํวม ก ากับ ดูแล ติดตามและนิเทศประเมินผลการ
ด าเนินงานของบุคลากรทุกคน เพ่ือกระตุ๎นและปรับปรุงแก๎ไขระหวํางปฏิบัติงาน โดยสํงเสริมให๎ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
 สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อไปใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท ารายงาน
ประจ าป ี(SAR) 
  ผู๎บริหารและครูและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ควรเป็นผู๎รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  ควรมีการวิจัย เรื่องการมีสํวนรํวมในงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีพ.ศ. 2561              
ด๎วยการด าเนินงาน 6 ด๎าน ในปฏิบัติของผู๎ปกครอง ชุมชน และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  ควรมีการวิจัย เรื่องการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีพ.ศ.2561  
ด๎วยการด าเนินงาน 6 ด๎านระหวํางสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ  
  ควรมีการวิจัย เรื่องปัจจัยภายนอกสถานศึกษาท่ีสัมพันธ๑หรือสํงผลตํอความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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การประเมินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา กลุ่มเวียงสา 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
The Qualitative Assessment of the “Moderate Class More Knowledge 

Projects” Constructed by The Opportunity Expansion Schools in  
Wiang Sa School Union 3, Nan Primary Education Service Area 1 

 
พงศกร  หมุดแก้ว1 สมชาย  อังสุโชติเมธี2 

Pongsakorn  Mudkaew Somchi  Angsuchotmetee 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือประเมิน และหาแนวทางพัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู๎” ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นําน เขต 1 ประชากรที่ใช๎ ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ครู  และนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษา  ปีที่ 3 รวมจ านวนทั้งสิ้น 332 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการส าหรับผู๎อ านวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติการแจกแจงความถี่คําร๎อยละ คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห๑เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวํา การด าเนินงานการประเมินโครงการ “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู๎” ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1  
โดยรวมความเหมาะสมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเหมาะเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากน๎อย 
ไปหามากคือ การประเมินสภาพแวดล๎อม (Context Evaluation) ตามด๎วยการประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) และการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) ตามล าดับ 
 แนวทางการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรมีการก าหนดแนวทาง การวางแผนการบริหารจัดการ 
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน การจัดท าผังบริเวณโรงเรียนให๎เหมาะสมกับการด าเนิน
กิจกรรม ควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนด โดยจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการ
กิจกรรม และควรน าแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีอยูํในชุมชนมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎  
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ABSTRACT 
 This research aimed to (1) evaluate the “Moderate Class, More Knowledge 
Projects” constructed by the opportunity expansion schools in Wiang Sa School Union 3, 
Nan Primary Education Service Area 1 and (2) discover the approach to develop the 
project. The population was the 332 of school principals, teachers, and Mathayom 1-3 
pupils. The instrument used to collect the data from the population was the project 
evaluation questionnaire. The data was analyzed by frequency, percentage, average as 
well as standard deviation (S.D.).   
 The research indicated that; on the whole, the evaluation of the “Moderate 
Class, More Knowledge Projects” constructed by the opportunity expansion schools in 
Wiang Sa School Union 3, Nan Primary Education Service Area 1 seemed to be at the 
high level. When each aspect was considered based on arithmetic means arranged in 
descending order, it was found that the aspect that had the highest level was Product 
Evaluation. Moreover, the second and third highest levels seemed to be the Input 
Evaluation and Process Evaluation respectively. 
 In terms of the development approaches to the evaluation of the “Moderate 
Class, More Knowledge Projects” constructed by the opportunity expansion schools in 
Wiang Sa School Union 3, Nan Primary Education Service Area 1 were (1) Schools should 
specify and manage the place and environment along with the school plan which is 
appropriate for the activities. (2) Schools should launch the project follow by the plan 
and focus on child center learning, moreover, (3) Schools should combine local learning 
resource and local wisdom to construct the learning activities  
 
Keywords:  Project evaluation, Moderate Class  More Knowledge Projects,  Expand 
educational opportunities.  
 
บทน า 

การเตรียมผู๎เรียนให๎พร๎อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางพลวัต  จะต๎องสํงเสริมและพัฒนา ให๎
นักเรียนมีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการท างาน ทักษะการด ารงชีวิต และที่ส าคัญจะต๎องเป็นผู๎ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะ จากการประชุมองค๑กรหลักครั้งที่ 1/2558 ของส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558 : 25-35) พบวํา จากผลการเทียบมาตรฐานของการจัดการศึกษาในระดับ
อาเซียน ประเทศไทยมีผลการจัดการศึกษาอยูํในอันดับที่ 8 ซึ่งถือวําเป็นระดับที่ไมํนําพึงพอใจ โดยพบปัญหา
ที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนคิดไมํเป็นวิเคราะห๑ไมํได๎ขาดทักษะชีวิต อัดแนํนเนื้อหาวิชาการ มากกวําให๎เรียนรู๎ด๎วย
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ตนเอง นักเรียนมีภาระงานการบ๎านมากเกินไปหรือต๎องน าการบ๎านไปท าที่บ๎านและนักเรียนเครียดและต๎อง
เรียนพิเศษมาก เพราะกลัวเรียนไมํเกํงเหมือนเพ่ือน รัฐบาลจึงได๎มีการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
และได๎หาแนวทางในการ ยกระดับการศึกษาของประเทศไทยขึ้น โดยได๎ก าหนดนโยบายโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู๎ ให๎เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง
ให๎เด็กได๎เรียนถึงเวลา 14.30 น. การลดเวลาเรียนนี้จะต๎องไมํกระทบเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรจะได๎เรียนรู๎
และหลังจากเวลา 14.30 น. นั้นทางโรงเรียนจะต๎องจัดกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนหรือตาม
ความถนัดของ นักเรียน โดยที่โรงเรียนยังคงเลิกตามเวลาปกติ คือ เวลา 16.00 น.  
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นําน เขต 1 การประเมินผลการด าเนินการ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 3 ปีการศึกษาที่ผํานมา มีกระบวนการประเมินโครงการที่ไมํ เป็นไปตามขั้นตอนของการ
ประเมินโครงการ ยังไมํได๎ด าเนินการตามกระบวนการ ตลอดจนขาดการวิเคราะห๑ข๎อมูล ด๎วยเหตุนี้ผู๎
ประเมินจึงท าการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุํมเวียง
สา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 โดยใช๎รูปแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีความสมเหตุสมผลครอบคลุมการประเมินด๎านสภาพแวดล๎อม ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎าน
กระบวนการ ด๎านผลผลิต ในสํวนของผลผลิตพิจารณาในด๎านผลกระทบ ด๎านประสิทธิผล ด๎านความยั่งยืน 
และด๎านการถํายโยงความรู๎ มีการพิจารณาความเป็นไปได๎  ในการด าเนินโครงการตั้งแตํเริ่มต๎นจนเสร็จสิ้น
โครงการอยํางรอบคอบ รัตนะ บัวสนธ๑ (2556: 19) โดยผลของการประเมินที่ได๎จาก การประเมินครั้งนี้ 
จะเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการพัฒนาปรับปรุง และเสริมจุดแข็งของโครงการและ สํงผลตํอผู๎เรียนใน
ระยะยาว จะได๎มีทักษะในการเรียนและการด าเนินชีวิต ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน ชีวิตเมื่อส าเร็จ
การศึกษาในแตํละชํวงชั้น ตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎   ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุํม
เวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1  
 2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยใช๎รูปแบบการศึกษา โดยใช๎รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 

ของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ซึ่งมุํงประเมิน 4 ด๎าน คือ การประเมินสภาพแวดล๎อม 
(Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการประเมิน 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 ผู๎วิจัยได๎ออกแบบวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 
  1. ประชากร ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูจ านวน 119 คน (ไมํรวม
ผู๎วิจัย) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 209 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 332 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษา 
และครู การประเมินสภาพแวดล๎อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น ( Input 
Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 แบํงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการประเมินสภาพแวดล๎อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัย
เบื้องต๎น (Input Evaluation)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผล
ผลิต (Product Evaluation) ของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1  และฉบับที่ 2 
แบบสอบถามส าหรับนักเรียน การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู๎  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานําน เขต 1 แบํงออกเป็น 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 
 3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือมีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการประเมินโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎   
     3.2 สร๎างแบบสอบถามฉบับรํางน าเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎   
  3.3 น ารํางแบบสอบถามเสนอผู๎เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา                  
โดยผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู๎ที่มีความรู๎ด๎านการวิจัย (Content Validity)  
  3.4 น าแบบสอบถามที่ได๎รับการตรวจจากผู๎เชี่ยวชาญมาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ( Item 
Objective Congruence : IOC) โดยข๎อที่ใช๎ได๎ มีคํา IOC 0.60 – 1.00 พร๎อมทั้งน าข๎อเสนอแนะ จาก
ผู๎เชี่ยวชาญมาแก๎ไขปรับปรุงแบบสอบถามและเสนอตํอกรรมการ อีกครั้งกํอนน าไปทดลองเพ่ือหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) 
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  3.5 น าแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบและปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปหาคําความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดย
ทดลองใช๎ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับกลุํมเปูาหมายที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ โดย
ใช๎กลุํมโรงเรียนเมือง 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานํานเขต 1  ได๎แกํ ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา และครู จากนั้นน ามาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) หรือหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม พบวํา แบบสอบถามฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษาและครู ผลการ
วิเคราะห๑ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวํา เครื่องมือมีพิสัยความเชื่อมั่นอยูํระหวําง 0.88 – 0.94 ซึ่งมี
คําสูงกวํา 0.50 ในทุกองค๑ประกอบของเครื่องมือวิจัย แสดงให๎เห็นวํา เครื่องมือวิจัยมีความเชื่อมั่นแบบ
สอดคล๎องภายใน และฉบับที่ 2 ผลการวิเคราะห๑ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวํา เครื่องมือมีพิสัย
ความเชื่อมั่นอยูํระหวําง 0.77 – 0.85 ซึ่งมีคําสูงกวํา 0.50 ในทุกองค๑ประกอบของเครื่องมือวิจัย แสดงให๎
เห็นวํา เครื่องมือวิจัยมีความเชื่อมั่นแบบสอดคล๎องภายใน  
  3.6 น าแบบสอบถามการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 และผลที่ได๎จากการ
ทดลองใช๎ มาเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ เพ่ือขอเสนอแนะในการปรับเครื่องมือให๎มี
ความสมบูรณ๑ และขอความเห็นชอบกํอนน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  3.7 จัดพิมพ๑เครื่องมือเพ่ือน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับประชากรตํอไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง 
แล๎วน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑กํอนน าไปวิเคราะห๑ข๎อมูลหาคําทางสถิติ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป  
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1ด าเนินการตามล าดับ 
ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ได๎แกํ ผู๎บริหารการศึกษา จ านวน 2 คน ผู๎บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 6 คน อาจารย๑มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก๑ จ านวน 3 คน และ ครูผู๎รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง ซึ่งได๎จากการน าผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากขั้นตอนที่ 1 โดยน าข๎อค าถามท่ีมีผลการตัดสินไมํผํานการประเมิน หรือข๎อค าถามที่
มีผลการตัดสินผํานแตํมีคําเฉลี่ยต่ าในแตํละประเด็น 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพ การสร๎างแบบสัมภาษณ๑ท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษา
ครั้งนี้ ได๎ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
      3.1 ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินโครงการลด 
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 
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      3.2 วิเคราะห๑ขอบเขตการประเมินจากการน าผลการศึกษาท่ีได๎จากผลการประเมินรายข๎อที่มี
ผลการประเมินไมํเหมาะสมหรือคําเฉลี่ยต่ ากวําข๎ออ่ืน จากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างแบบ
สัมภาษณ๑ 
      3.3 รวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาท้ังหมด สร๎างแบบสัมภาษณ๑ 
      3.4 น าแบบสัมภาษณ๑ที่สร๎างขึ้น 1 ฉบับ เสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระเพ่ือขอ
ค าแนะน าและตรวจสอบเนื้อหา ภาษา ส านวน ที่ใช๎ในแบบสัมภาษณ๑ให๎ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหา
ยิ่งขึ้น 
      3.5 น าแบบสัมภาษณ๑มาปรับปรุงแก๎ไขและผํานความเห็นชอบจากอาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎า
อิสระ 
      3.6 น าแบบสัมภาษณ๑ที่ปรับปรุงแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว จัดพิมพ๑เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลตํอไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู๎วิจัยด าเนินการสัมภาษณ๑ด๎วยตนเอง โดยขอหนังสือแตํงตั้งจากคณะ
ศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑นถึงผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความรํวมมือในการสัมภาษณ๑ นัดหมายวันและ
เวลา รวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑มาท าการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ ผู๎ วิจัยน ามาวิเคราะห๑เนื้อหา (Content 
Analysis) และน ามาแจกแจงความถี่ และจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือรวบรวมเป็นแนวทางการประเมินโครงการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานําน เขต 1 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 โดยรวมอยูํในระดับมาก มีผลการ
ตัดสินผํานเกณฑ๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากน๎อยไปหามาก คือ การประเมิน
สภาพแวดล๎อม (Context Evaluation) อยูํในระดับมาก  มีผลการตัดสินผํานเกณฑ๑ ตามด๎วยการประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) อยูํในระดับมาก มีผลการตัดสินผํานเกณฑ๑ ตามด๎วยการประเมิน
ปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation อยูํในระดับมาก มีผลการตัดสินผํานเกณฑ๑  และการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) อยูํในระดับมาก มีผลการตัดสินผํานเกณฑ๑   

ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยรวมอยูํในระดับมาก ผลการตัดสิน
ผํานเกณฑ๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากน๎อยไปหามาก 3 ล าดับแรก คือ สร๎างเสริม
ทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิตในการเข๎ารํวมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” อยูํใน
ระดับมาก ซึ่งมีผลการตัดสินผํานเกณฑ๑ ตามด๎วยสร๎างเสริมลักษณะและคํานิยมในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” อยูํในระดับมาก ซึ่งมีผลการตัดสินผํานเกณฑ๑ และสร๎างเสริมสมรรถนะและ
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การเรียนรู๎ในการเข๎ารํวมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู๎”อยูํในระดับมาก ซึ่งมีผลการตัดสินผําน
เกณฑ๑  

ตอนที่ 3 ผลการหาแนวทางพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 ของผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
17 คน โดยการจัดล าดับและความถี่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถสรุปผลได๎ ดังนี้ 
 1. ด๎านประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) สถานศึกษาควรมีการก าหนดแนวทาง วาง
แผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน การจัดท าผังบริเวณโรงเรียนให๎
เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรม  รองลงมาคือ สถานศึกษาควรมีการอบรมให๎ความรู๎ รวมทั้งการเผยแพรํ
ข๎อมูล แกํครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา หรือผู๎เกี่ยวข๎องโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  และ ผู๎บริหาร
โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ และให๎การสนับสนุนการด าเนินงานหรือรํวม
กิจกรรมตามความเหมาะสมอยํางสม่ าเสมอ  
 2. ด๎านการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) สถานศึกษาควรด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด และจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรม รองลงมา คือ สถานศึกษาควรน า
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ มาบูรณาการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ ทั้ง 8 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ และสถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ พร๎อมทั้งสถานศึกษาควรมีการสรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ๑ เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  
 3. ด๎านการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) สถานศึกษาควรน าแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น            
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีอยูํในชุมชนมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  รองลงมา ได๎แกํ สถานศึกษาควร
สร๎างองค๑ความรู๎ในเรื่องความมีวินัย ใฝุเรียนรู๎ และการมีจิตอาสาตํอสํวนรวมของนักเรียน ตามด๎วย
สถานศึกษาควรสร๎างทักษะความรู๎ สร๎างทักษะอาชีพ และสร๎างทักษะการด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพให๎แกํ
ผู๎เรียนที่หลากหลาย โรงเรียนที่หลากหลายพร๎อมทั้งสถานศึกษาควรมีแหลํงเรียนรู๎ ในโรงเรียนที่
หลากหลาย 
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อภิปรายผล 
 1. การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํม
เวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับ
มาก ผลการประเมินผํานเกณฑ๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากน๎อยไปหามาก คือ 
นโยบายความต๎องการของโครงการ อยูํในระดับมาก ตามด๎วยวัตถุประสงค๑ของโครงการ อยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การด าเนินโครงการดังกลําว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 ได๎ด าเนินโครงการที่สอดคล๎องกับนโยบายโครงการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของกระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโยงกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 มีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
นอกจากนี้ยังมีระบบการนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค๑ของโครงการ ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัย จิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง (2559 : 97-102) เมือ่พิจารณารายด๎าน มีผลการวิจัยดังนี้ 
  1.1 การประเมินสภาพแวดล๎อม (Context Evaluation) โดยรวมความเหมาะอยูํใน
ระดับมาก มีผลการตัดสินผํานเกณฑ๑ ที่ก าหนดไว๎ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําได๎ด าเนินโครงการที่สอดคล๎องกับ
นโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ของกระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโยงกับนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 มีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล๎ องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ นอกจากนี้ยังมีระบบการนิเทศ ติดตามอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตาม
วัตถุประสงค๑ของโครงการ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย  สุรินทร๑ มั่นประสงค๑ (2559 : 156-159) ได๎ศึกษาการ
บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก การศึกษาค๎นคว๎าสํวนบุคคล 
เรื่อง การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต๎องการ  และความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู๎ และเพ่ือพัฒนารูปแบบ การจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  
 1.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) โดยรวมความเหมาะอยูํในระดับมาก  ผลการ
ตัดสินผํานเกณฑ๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาส  ทาง
การศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 มีปัจจัยที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ได๎แกํ บุคลากรด าเนินงาน งบประมาณ การจัดการ และวัสดุอุปกรณ๑สถานที่ โดยปัจจัยเหลํานี้
ล๎วนแล๎วแตํเป็นปัจจัยส าคัญที่ชํวยสนับสนุนการด าเนินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 ให๎ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เอกชัย  ศรีวิไล (2560 : 124-126) โดยใช๎รูปแบบการประเมินแบบ 
360 องศา  
 1.3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โดยรวมความเหมาะอยูํในระดับมาก ผล
การตัดสิน ผํานเกณฑ๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 โรงเรียนมีการวิเคราะห๑สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน  โดยมีการด าเนินกิจกรรมครบองค๑ประกอบ 4 H (Heg@, 
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Hegrt,Hgd@, Heg.tp) มีการทดสอบทักษะด๎านการเรียนรู๎ และตรวจผลงานที่เกิดจากการสํ งเสริมการ
เรียนรู๎ของนักเรียนตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยรวมความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ผลการ
ตัดสิน ผํานเกณฑ๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1 ประสบผลส าเร็จจากการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู๎  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานําน เขต 1 โดยได๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของโครงการที่ตั้งไว๎ จ านวน 2 ข๎อ ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ เอกชัย ศรีวิไล (2560 : 124-126) โดยใช๎รูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา   
  1.5 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด๎านผลผลิต (Product Evaluation) 
โดยรวมความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ผลการตัดสินผํานเกณฑ๑ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโครงการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานําน เขต 1 ได๎จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู๎ที่สร๎างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู๎ใน
การเข๎ารํวมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู๎” และสร๎างเสริมลักษณะคํานิยมในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู๎” นอกจากนี้ยังสร๎างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิตในการ
เข๎ารํวมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎” ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ดอกไม๎ ทองชัย (2560 : 135-
137) ได๎ศึกษาผลการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ด๎วยกิจกรรม “เพ่ิมเวลารู๎” 
พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health)  

2. การหาแนวทางพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  กลุํมเวียงสา 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1  ผู๎ทรงคุณวุฒิได๎เสนอ
แนวทางพัฒนาวําควรด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ด๎านประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) พบวําสถานศึกษาควรมีการก าหนด
แนวทางวางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนการจัดท าผังบริเวณ
โรงเรียนให๎เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของเอกชัย ศรีวิไล (2560 : 124-
126) ใช๎รูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา  

2.2 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พบวําแนวทางพัฒนาที่มีคําความถี่มาก 
คือ สถานศึกษาควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ใน
กิจกรรม  สถานศึกษาควรน ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ มาบูรณาการในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู๎ ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุรินทร๑ มั่น
ประสงค๑ (2559 : 156-159) ได๎ศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก การศึกษาค๎นคว๎าสํวนบุคคล เรื่อง การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎                  
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต๎องการและความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม            
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  
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2.3 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) พบวําแนวทางพัฒนาที่มีคําความถี่มาก คือ 
สถานศึกษาควรน าแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีอยูํในชุมชนมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิลาวัลย๑ บุญเพ็ง (2561 : 98-100) ได๎ศึกษาการจัดการเรียนรู๎ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเ พ่ิมเวลารู๎ ในโรงเรียนสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
     ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรน าผลการประเมินโครงการไปก าหนดวิสัยทัศน๑ตามนโยบาย                     
ของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎และผลการประเมินโครงการ น ามาใช๎ประโยชน๑ในการปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่เน๎นการสํงเสริมทักษะที่ความคุมสมรรถนะด๎านนักเรียน ตลอดจนถึงการนิเทศนักเรียน 
   ระดับกลุํมโรงเรียนควร น าผลการประเมินโครงการและสะท๎อนผลการจัดกิจกรรมแกํผู๎เรียน 
และครูผู๎ที่รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลย๎อนกลับส าหรับการตํอยอดกิจกรรมในปีการศึกษาตํอไป 
และน าผลจากการประเมินโครงการเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการในแผนปฏิบัติการ
ของกลุํมโรงเรียน 
 ระดับสถานศึกษาควรน าผลการประเมินโครงการที่ได๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจปรับปรุง 
แก๎ไขในด๎านตําง ๆ ที่ได๎ค๎นพบ โดยสํงเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถท าได๎ดีให๎ดียิ่งขึ้นไป ปรับปรุง
กิจกรรมที่พบวํามีผลการประเมินในระดับต่ าและโรงเรียนควรน ากิจกรรมใหมํ ๆ ที่ประสบความส าเร็จมา
จัดกิจกรรมในการพัฒนากิจกรรมที่สํงเสริมทักษะ ที่ครอบคลุมสมรรถนะด๎านนักเรียน 
 ระดับผู๎บริหารควรน าผลการประเมินโครงการมาใช๎ในการพัฒนางาน และบูรณาการในกิจกรรม
การเรียนการสอน ตลอดจนน าภูมิปัญญาในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนกิจกรรม 
 ครูผู๎รับผิดชอบโครงการควรขยายการประสานงานระหวํางบุคลากรท าให๎เกิดความรํวมมือในการ
ด าเนินโครงการด๎วยการจัดประชุมในลักษณะเครือขํายชุมชนแหํงการเรียนรู๎วิชาชีพ (Professional 
Learning Community) 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าสารสนเทศของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับประเมินการจัดกิจกรรมของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
 3. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงความรู๎ในห๎องเรียนกับประสบการณ๑และ
ทักษะจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
 4. การศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการความรู๎ โดยลดเวลาเรียนในห๎องเรียน เพ่ือให๎
เรียนรู๎จากการปฏิบัตินอกห๎องเรียน 
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The Evaluation of Thairatkeeree School’s Induction Project of  
              Philosophy of Sufficiency Economy 

 

ศิรภัสสร   ชมุภูเทพ1 
Siraphassorn  Chumphootep 

 

บทคัดย่อ 
การประเมินโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี 

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1.เพื่อประเมินด๎านบริบท ประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ประเมินด๎านกระบวนการ
ด าเนินงาน และประเมินด๎านผลผลิต  แบํงเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินด๎านบริบท ขั้นตอนท่ี 
2 การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินด๎านกระบวนการ  และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินด๎าน
ผลผลิต  แบํงออกเป็นขั้นท่ี 4.1 การประเมินด๎านความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขั้นท่ี 4.2 การประเมินการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตในประจ าวัน  ผลการ
ประเมิน พบวํา 1. ผลการประเมินด๎านบริบทของสภาพแวดล๎อมท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสํู สถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี พบวํา ผลการประเมิน โดยภาพรวม ด๎านบริบทของ
สภาพ แวดล๎อม มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากท่ีสุดทุกด๎าน (คําเฉลี่ย = 4.58) 2. ผลการประเมินด๎านปัจจัย
เบื้องต๎น ของโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี พบวํา ผล
การประเมิน โดยภาพรวมด๎านปัจจัย  มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉลี่ย = 4.65 ) 3. ผลการ
ประเมินด๎านกระบวนการด าเนินงาน ของโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี พบวํา ผลการประเมิน โดยภาพรวมด๎านกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก
ท่ีสุด (คําเฉลี่ย= 4.57) และ 4. ผลการประเมินด๎านผลผลิตของโครงการน๎อมน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี พบวํา ผลการประเมินด๎านความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู๎ระดับมากท่ีสุดใน 5 ข๎อ ได๎แกํ 1) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตแบบใด ร๎อยละ 93.57  2) เปูาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ร๎อยละ 91.42 3) โครงการใดตํอไปนี้
ไมํใชํโครงการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ 86.42 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
สามองค๑ประกอบ คือร๎อยละ 85.71 และ 5) แนวทฤษฎีใหมํให๎ความส าคัญกับการจัดทรัพยากรใดมากท่ีสุด ร๎อย
ละ 82.14 สํวนผลการประเมินการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตในประจ าวัน พบวํา 
ผลการประเมิน โดยภาพรวมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตในประจ าวัน อยูํใน
ระดับมากท่ีสุด (คําเฉลี่ย= 4.51)  
 
ค าส าคัญ: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                           
1 ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี 306 หมูํ 6 ต าบลชํองแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 
npchum@gmail.com 093-132-8195 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   231 

Abstract  
            The Evaluation of Thairatkeeree School’s Induction Project of Philosophy of 
Sufficiency Economy,the purposes are as follows: 1.To evaluate environmental context. 2. 
To evaluate input. 3. To evaluate process.and 4. To evaluate product These are divided 
into 4 steps : Step 1.To evaluate environmental Step 2.To evaluate input, Step 3.To 
evaluate process and Step 4. To evaluate product 4.1 To evaluate cognition in Philosophy 
of Sufficiency Economy. 4.2 To evaluate induction of Philosophy of Sufficiency Economy in  
daily life. The results can be summarized as follows 1.The results of the context evaluation 
of the environment related to the Thairatkeeree school’s induction of Philosophy of 
Sufficiency Economy found that the overall evaluation of the context of the environment 
was the most appropriate in all aspects  (Mean = 4.58) 2. The results of the Input Evaluation of 
the project found that the overall evaluation of the most appropriate in all aspects (Mean = 
4.65) 3. The results of the Process Evaluation project found that found that the overall 
evaluation of the most appropriate in all aspects (Mean = 4.57) 4. Result of product evaluation 
that divided in 5 level related to Thairatkeeree student’s knowledge about philosophy of 
sufficiency economy: 1. What conduct of lifestyle philosophy of sufficiency economy is?  2. The 
purpose of philosophy of sufficiency economy (91.42%) 3. What projects are not philosophy of 
sufficiency economy (86.42%) 4.Philosophy of sufficiency economy has only three elements 
(85.71) 5.Resources management play important role in the new theory (82.14) Result of 
application of philosophy of sufficiency economy in daily life found that  the  overall of 
application of philosophy of sufficiency economy is in the highest level (Mean =4.51) 
 
Keywords:  The Philosophy of Sufficiency Economy 
 
บทน า 
         พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรี
นฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ความวํา 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ชี้ถึงแนวการด ารงอยูํ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุค โลกาภิวัตน๑ ความพอเพียงหมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบ ภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควรตํอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตํางๆ มาใช๎ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
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ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต๎องเสริมสร๎างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย๑สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด๎วยความ อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให๎สมดุลและพร๎อมตํอการ
รองรับการเปลี่ยนแปล อยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งทางด๎านวัตถุสังคม สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี” (ฝุายวิชาการ สถาพรบุ๏ค. 2561 , หน๎า 6) 

จากสถานการณ๑ของโควิด-19 ที่กระทบไปทั่วโลกอยํางรุนแรง ท าให๎การทํองเที่ยวชบเซา               
การสํงออกท าได๎ยากขึ้น บริษัทใหญํ ๆ หลายแหํงต๎องปิดตัว ปรับลดและปลดคนงาน เศรษฐกิจตกต่ าอยํางไมํ
เคยเป็นมากํอน ส าหรับประเทศไทยแม๎วําภาครัฐจะออกมาตรการ มาชํวยเหลือเยียวยา หลายๆ มาตรการ ไมํ
วําจะเป็นมาตรการ ชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อยและคนตกงานจากภาวะโควิด-19 มาตรการชํวยเหลือเกษตรกร 
มาตรการเยียวยา แรงงานที่ไมํอยูํในระบบประกันสังคม มาตรการดูแลและเยียวยาผู๎ประกอบการ และ
มาตรการด๎านภาษี เป็นต๎น แตํมาตรการดังกลําวเป็นการเยียวยาในระยะสั้น ๆ สํวนในระยะยาวการที่เราจะ
อยูํรอดได๎ในภาวะ โควิด-19 จ าเป็นต๎องพ่ึงพาตัวเองเป็นหลัก ต๎องปรับเปลี่ยนวิถีการใช๎ชีวิตให๎เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาวะวิกฤตเชํนนี้ ดังนั้นจึงต๎องปรับตัว ลดคําใช๎จํายที่ไมํจ าเป็น ประหยัด อด
ออม และหันกลับมา ด ารงชีวิตอยํางพอมี พอกิน ดั่งพระราชด าริวําด๎วยเศรษฐกิจพอเพียงที่วํา 

 “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต๎องท าตามล าดับขั้น ต๎องสร๎างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช๎ 
ของประชาชนสํวนใหญํเบื้องต๎นกํอน โดยใช๎วิธีการและอุปกรณ๑ที่ประหยัดแตํถูกต๎องตามหลักวิชาการเมื่อ
ได๎ พ้ืนฐานความมั่นคงพร๎อมพอสมควร และปฏิบัติได๎แล๎ว จึงคํอยสร๎างคํอยเสริมความเจริญ และฐานะ
ทาง เศรษฐกิจข้ันที่สูงขึ้นโดยล าดับตํอไป...” (ฝุายวิชาการ สถาพรบุ๏ค. 2561, หน๎า  25) 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ระบุไว๎วําเพ่ือให๎การพัฒนา
ประเทศมีความตํอเนื่องและมีแนวทางท่ีชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน๑ “ประเทศ มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายให๎
ประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศที่มีรายสูงภายใน ปี 2579 ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการ
พัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน มีความ เป็นธรรมในสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) ระบุไว๎วํา การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 จะมุํงบรรลุเปูาหมายโนระยะ 5 ปี ที่จะสามารถตํอยอดในระยะตํอไปเพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี โดยมี หลักการส าคัญ ดังนี้  

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตํอเนื่องมาตั้งแตํแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 เพ่ือให๎ เกิดบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ 
และมีระบบภูมิค๎ุมกันและ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขวําเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคนให๎มี ความเป็นคนที่สมบูรณ๑ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร๎างโอกาสและมีที่ยืน
ให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑  
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2. ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา " มุํงสร๎างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ๑มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทั ศนคติที่ดี 
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม  

โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี จัดการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 584 คน จัดชั้นเรียนออกเป็น 22 ชั้นเรียน            
มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 33 คน ประกอบด๎วยผู๎บริหารสถานศึกษา 3 คน 
ข๎าราชการครูผู๎ปฏิบัติการสอน จ านวน 25 คน พนักงานราชการ จ านวน 2 คน ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 1 คน 
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จ านวน 1 คนและนักการภารโรง จ าวน 1 คน โรงเรียนตั้งอยูํบนภูเขาสูงจากระดับน้ าทะเล 
600 เมตร โรงเรียนมีเนื้อที่ 16 ไรํ โรงเรียนมีหมูํบ๎านในเขตบริการ จ านวน 1 ต าบล 3 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 
ต าบลชํองแคบ หมูํ 6 หมูํบ๎านเสรีราษฎร๑  หมูํ 8 หมูํบ๎านเสรีราษฏร๑ใหมํ และหมูํ 14 บ๎านใหมํสามยอดดอย  
(โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี. 2564 , หน๎า 2-3) 
      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนไทยราษฎร๑
คีรี.2563, หน๎า 110) พบวํา บทสรุปของผู๎บริหาร ในสํวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพให๎ดีขึ้นกวําเดิมได๎
เสนอแนวทางไว๎ดังนี้ 1.พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ของชุมชนและ 2.การเสริมสร๎า งให๎
สถานศึกษาเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงอยํางครบวงจร ประกอบกับ
สถานการณ๑โควิด19 สํงผลให๎ทางครอบครัวผู๎ปกครองของนักเรียนมีฐานะยากจนขาดรายได๎ ทางโรงเรียน
จึงได๎จัดท าโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑คี รี  โดย
ทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามฐานการจัดการเรียนรู๎ 6 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 ศูนย๑ฝึกอาชีพ
นักเรียน (inca coffee & In doi school shop) ฐานที่ 2  ไทยราษฎร๑ซาลอน ฐานที่ 3 ไทยราษฎร๑ No 
Foam ฐานที่ 4  สวนมอบรักผักอินทรีย๑ (ดาวอินคา) ฐานที่ 5 ไกํไขํอารมณ๑ดี และฐานที่ 6 โรงเรียน
ธนาคาร การด าเนินงานตามโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทย
ราษฎร๑คีรี เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล๎องตามแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ได๎ระบุไว๎วํา หลักสูตร 
แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และ
การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น   ซึ่งเป็นโครงการที่จะชํวยให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในการด ารงชีวิตในปัจจุบันได๎ 

หลังจากด าเนินงานแล๎วทางโรงเรียนจึงได๎ประเมินผลการด าเนินโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี  เพ่ือน าข๎อมูล สารสนเทศ และปัญหาอุปสรรคตําง ๆ  
ที่ได๎มาชํวยในการตัดสินใจด าเนินงานตามโครงการของผู๎บริหารสถานศึกษา วําโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ท่ีตั้งไว๎หรือไมํ เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือประเมินด๎านบริบท ของโรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี 
 2.เพ่ือประเมินด๎านปัจจัยของโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา
โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี 
 3.เพ่ือประเมินด๎านกระบวนการด าเนินงาน โครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูํสถานศึกษาโรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี 
 4.เพ่ือประเมินด๎านผลผลิตของโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา
โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี 
 
ผลการวิจัย 

การประเมินโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทย
ราษฎร๑คีรี แบํงเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินด๎าน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด๎านปัจจัย
เบื้องต๎น ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด๎านกระบวนการ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด๎านผลผลิต  แบํงเป็นขั้นที่ 
4.1 การประเมินด๎านความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 4.2 การประเมินการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตในประจ าวัน ผลการประเมิน พบวํา 1.ผลการ
ประเมินด๎านบริบท โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุดทุกด๎าน (คําเฉลี่ย = 4.58)          
2. ผลการประเมินด๎านปัจจัย โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด  (คําเฉลี่ย = 4.65 )            
3. ผลการประเมินด๎านกระบวนการด าเนินงาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด 
(คําเฉลี่ย = 4.57) และ 4. ผลการประเมินด๎านผลผลิต พบวํา ผลการประเมินด๎านความรู๎ความเข๎าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู๎ระดับมากที่สุดใน 5 ข๎อ ได๎แกํ 1) เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการด าเนินชีวิตแบบใด ร๎อยละ 93.57 2) เปูาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ร๎อยละ 
91.42  3) โครงการใดตํอไปนี้ไมํใชํโครงการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ 
86.42 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสามองค๑ประกอบ คือ ร๎อยละ 85.71 และ 5) แนวทฤษฎีใหมํให๎
ความส าคัญกับการจัดทรัพยากรให๎มากที่สุด ร๎อยละ 82.14  สํวนผลการประเมินการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตในประจ าวัน พบวํา ผลการประเมิน โดยภาพรวมการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตในประจ าวัน อยูํในระดับมากที่สุด  (คําเฉลี่ย = 4.51) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
             จากสรุปผลการประเมินโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี ครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
              1. ผลการประเมินด๎านบริบท พบวํา โดยภาพรวมด๎านบริบทของสภาพแวดล๎อม มีความ
เหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุดทุกด๎านทุกด๎าน (คําเฉลี่ย = 4.58) ทั้งนี้เป็นเพราะวํากิจกรรมในโครงการมี
ความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของโครงการและสอดคล๎องกับนโยบาย ปฏิรูปการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไว๎วําเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศมีความตํอเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน               
โดยก าหนดวิสัยทัศน๑ “ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายให๎ประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศที่มีรายสูงภายใน 
ปี 2579 ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน มีความ เป็นธรรมใน
สังคม ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข๎มแข็ง และเติบโตอยํางมี
คุณภาพ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย รับผิดชอบ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และประชาชน มีสํวนรํวม คนไทยในอนาคตจึงต๎องมีศักยภาพ
และรํวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับ บริบทการพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะห๑
อยํางมีเหตุผล  มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง ภายใต๎สังคมแหํงการเรียนรู๎ที่คนไทยสามารถเรียนรู๎ได๎
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต (แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (2560 : 8)  ซึ่งสอดคล๎องกับผล
การประเมินของธารารัตน๑ ไพศาลจักรวัฒน๑ (2556) ได๎ประเมินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
เรียนแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนบ๎านหนองน้ าแดง โดยใช๎รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)              
ผลการประเมิน  พบวํา ด๎านบริบทในการด าเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียนแหลํงเรียนรู๎ 
ภายในโรงเรียนบ๎านหนองน้ าแดงมีความสอดคล๎องกับที่มาของโครงการ วัตถุประสงค๑ของโครงการและ
นโยบายของโรงเรียนตามความเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะครู พบวํา โดยรวมมีความเหมาะสม
อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับผลการประเมินของวรรณพงษ๑ เมืองเล็น (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการ
ด าเนินงานกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแมํริม
จังหวัดเชียงใหมํ  ผลการวิจัยพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเห็นวําโรงเรียน ได๎วางแผนการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการจัดการเรียนรู๎ก าหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายของโรงเรียนน า
นักเรยีนไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกพืช สมุนไพรปลูกพืชผักท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานด าเนินการสอนวิชาเกษตร โดยการฝึกปฏิบัติจริง สํงเสริมให๎นักเรียนน าความรู๎การเกษตรไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันฝึกให๎นักเรียนออมทรัพย๑ ใช๎กิจกรรมการเกษตรฝึกความมีวินัยขนนอดทน

และสอดคล๎องกับผลการประเมินประหยัดรับผิดชอบสามัคคีเสียสละและชํวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
ของขวัญนภา อุณหกานต๑ (2553 : 83 – 85) ได๎ประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู๎สูํ  ความดีของ
โรงเรียนต๎นแบบคุณธรรมน าความรู๎สูํความดี สังกัดเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ด๎านบริบท พบวําวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของโรงเรียนสอดคล๎องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน มีความชัดเจนเห็น
ความสัมพันธ๑ของโครงการคุณธรรมน าความรู๎สูํ ความดี มีคําเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
          2. ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น พบวํา ผลการประเมิน โดยภาพรวมด๎านปัจจัย มีความ
เหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย = 4.65) ทั้งนี้เป็นเพราะวําผู๎บริหารสถานศึกษาได๎ประชุมชี้แจง
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจแกํผู๎รํวมกิจกรรมทุกคน  ตลอดจนได๎มอบหมายงานให๎ครูรับผิดชอบแตํละกิจกรรม
อยํางชัดเจน และนอกจากนี้ผู๎บริหารสถานศึกษายังมีแผนการนิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกระยะ จึงท าให๎บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมีความกระตือรือร๎นในการท างาน 
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จึงท าให๎ปัจจัยในการด าเนินงานมีความเหมาะสมและเพียงพอมาก ซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมิน             
ของมะรี เปิงลีฆะ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไอยรานุสรณ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ด๎าน

 และสอดคล๎องกับผลการประเมินของปัจจัย เบื้องต๎นของโครงการ โดยภาพรวม พบวํา อยูํในระดับมาก ศรา
ยุช เชาว๑ชาญ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการประเมินเชิงระบบโครงการน๎อม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

 ผลการประเมิน พอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาส าหรับโรงเรียนบ๎านหนองแดง สหมิตร ด๎านปัจจัย พบวํา
 และสอดคล๎องกับผลการประเมินของขวัญนภา อุณหกานต๑ (2553 : 83 – 85)ได๎โดยรวมอยูํในระดับมาก

ประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู๎สูํ ความดีของโรงเรียนต๎นแบบคุณธรรมน าความรู๎สูํความดี สังกัดเขต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา ด๎านปัจจัยน าเข๎า พบวําโรงเรียนมีการ
แตํงตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ บุคลากรที่มีความรู๎ความเข๎าใจและมีจ านวนเพียงพอกิจกรรมมีความ 
เหมาะสม มีการประสานงานรํวมมือกบชุมชนและหนํวยงานตํางๆ มีคําเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

3. ผลการประเมินด๎านกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑คีรี พบวํา ผลการประเมิน โดยภาพรวม
ด๎านกระบวนการ อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย = 4.57) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนได๎รับความ
รํวมมือจากบุคลากรทุกฝุายเป็นอยํางดี สถานที่ ครุภัณฑ๑ และวัสดุอุปกรณ๑ มีความเหมาะสมในการด าเนิน
กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณที่ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ ผู๎บริหาร
สถานศึกษามีการประชุม นิเทศ ก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลา                 
ครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรมมีการพัฒนาและปรับปรุงในการด าเนินกิจกรรมอยํางสม่ าเสมอ จึงท าให๎กระบวนการ
ด าเนินงานด าเนินไปและมีความก๎าวหน๎ามาก ซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมินของขวัญนภา อุณหกานต๑ 
(2553 : 83 – 85) ได๎ประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู๎สูํความดีของโรงเรียนต๎นแบบคุณธรรมน าความรู๎สูํ
ความดี สังกัดเส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการประเมินด๎านกระบวนการพบวํา 
โรงเรียนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว๎มีการวางแผนการ ด าเนินงานชัดเจน บุคลากรผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวางแผนการด าเนินงานครบทุก กิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด มีการ
ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินมาปรับปรุงแก๎ไข และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีคําเฉลี่ย
อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับผลการประเมินของธารารัตน๑ ไพศาลจักรวัฒน๑ (2556) ได๎ประเมินโครงการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียนแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนบ๎านหนองน้ าแดง โดยใช๎รูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์(CIPP Model) ผลการประเมิน ด๎านกระบวนการ การด าเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
เรียนแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนบ๎านหนองน้ าแดงมีความเหมาะสมหรือความเพียงพอเกี่ยวกับการวางแผน
ด าเนินโครงการการลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ และการปรับปรุงและพัฒนาตามความเห็น
ของผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และนักเรียนพบวํา โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับผลการประเมินของศรายุช เชาว๑ชาญ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎
ท าการประเมินเชิงระบบโครงการน๎อม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา
ส าหรับโรงเรียนบ๎านหนองแดง สหมิตรด๎านผลการประเมินด๎านกระบวนการ พบวําโดยรวมอยูํในระดับมาก 
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4. ผลการประเมินด๎านผลผลิต พบวํา 
4.1 ผลการการประเมินด๎านความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวําผลการ

ประเมินด๎านความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู๎ระดับมากท่ีสุดใน 5 
ข๎อ ได๎แกํ 1) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตแบบใด ร๎อยละ 93.57 2) เปูาหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคือ ร๎อยละ 91.42 3) โครงการใดตํอไปนี้ไมํใชํโครงการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ 86.42 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสามองค๑ประกอบ คือ ร๎อยละ 85.71 และ 5) 
แนวทฤษฎีใหมํให๎ความส าคัญกับการจัดทรัพยากรให๎มากที่สุด ร๎อยละ 82.14 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นเพราะ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีความมุํงมั่นและตั้งใจท างานจึงท าให๎เกิดกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน๎อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษามากมาย  สํงผลให๎นักเรียนได๎ความรู๎ ความเข๎าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางลึกซึ้ง   อวยพร จิตประพันธ๑ (2546, สอดคล๎องกับผลการประเมินของ
บทคัดยํอ) ได๎วิจัย การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช๎รูปแบบการประเมิน แบบ CIPP model เพ่ือประเมินด๎านบริบท ด๎านปัจจัย
น าเข๎า ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิต ผลการวิจัย พบวําผลการประเมินด๎านผลผลิต มีดังนี้1) ความพึง
พอใจของครูผู๎สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎ปกครอง และนักเรียนในภาพรวมอยูํในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งผําน เกณฑ๑การประเมิน 2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ในภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งผํานเกณฑ๑การประเมิน 

4.2 ผลการประเมินการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตในประจ าวัน 
พบวํา  ผลการประเมิน โดยภาพรวมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตใ น
ประจ าวัน อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย = 4.51) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีความ
มุํงมั่นและตั้งใจท างาน จึงท าให๎เกิดกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํสถานศึกษามากมาย เชํน ฐานเรียนรู๎ ศูนย๑ฝึกอาชีพนักเรียน (inca coffee & In doi school 
shop) ฐานเรียนรู๎ไทยราษฎร๑ซาลอน ฐานเรียนรู๎ไทยราษฎร๑ No Foam ฐานเรียนรู๎สวนมอบรักผักอินทรีย๑ 
(ดาวอินคา) ฐานเรียนรู๎ไกํไขํอารมณ๑ดี และฐานเรียนรู๎โรงเรียนธนาคารเป็นต๎น จึงท าให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง
มีความพึงพอใจในโครงการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา โรงเรียนไทยราษฎร๑
คีรี มากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมินของอุษณีย๑ สีเหลืองอํอน (2556) ได๎ประเมินโครงการมินิ
ฟาร๑ม กรณีศึกษา โรงเรียนวัดหนองพะยอม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ได๎ประเมินโครงการโดยใช๎
รูปแบบการประเมินแบบชิปป์ (CIPP Model) ผลการประเมินด๎านผลผลิต พบวํา โครงการมินิฟาร๑ม 
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดหนองพะยอม อ าเภอบางระท าจังหวัดพิษณุโลก ตามความเห็นของผู๎บริหาร
สถานศึกษา คณะครูผู๎รับผิดชอบโครงการ และนักเรียนที่เข๎ารํวม พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
สอดคล๎องกับธารารัตน๑ ไพศาลจักรวัฒน๑ (2556)ได๎ประเมินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียน
แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนบ๎านหนองน้ าแดง โดยใช๎รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP Model) ผลการ
ประเมิน ด๎านผลผลิต พบวําการด าเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียนแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียนบ๎านหนองน้ าแดงมีผลการด าเนินการโครงการตามความเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและคณะครู 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และนักเรียน พบวํา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก และ
สอดคล๎องกับผลการประเมินของดิเรก ศรีโยธา (2553 : บทคัดยํอ) ได๎ท า การประเมินโครงการเกษตรเพ่ือ
ชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหมํ โรงเรียนบ๎านพองหนีบ ผลการประเมินด๎านการผลิต 
พบวํานักเรียนมีความสนใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมมีความสุขและกระตือรือร๎นในการท างาน ครู ผู๎รับผิดชอบ
โครงการมีความตั้งใจและพยายามที่จะผลักดันการด าเนินงานให๎บรรลุตามเปูาหมาย ของโรงเรียนมีการบูร
ณาการวิชาตํางๆ กับวิชาเกษตร มีนาข๎าวในพ้ืนที่ของโรงเรียน มีพืชผัก หลายชนิดในแปลงเกษตร มีต๎นไม๎ขึ้น
ตามพ้ืนที่ตําง ๆ ของโรงเรียน มีเรือนเพาะช า โรงเรือน เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ จากการประเมินผู๎บริหาร

 โรงเรียน ครูผู๎รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การประเมินโครงการเลํมนี้ส าเร็จได๎ด๎วยดี เนื่องจากได๎รับความกรุณาให๎ค าปรึกษาและชํวย
แนะน าแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆอยํางดียิ่งจากรองศาสตราจารย๑ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน คณะศึกษาศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยนเรศวร นายวรรณชัย เหลําทรัพย๑ ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านแมํกาษา  ซึ่งท าให๎ผู๎ประเมินได๎รับ
แนวทางในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎และประสบการณ๑อยํางกว๎างขวางในการประเมินโครงการครั้งนี้  จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณผู๎ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให๎ค าแนะน า  ข๎อเสนอแนะในการตรวจสอบ             
เครื่องมือในการประเมินโครงการ อันประกอบด๎วย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย๑ประจ า
ภ าควิ ช า พ้ื น ฐ า นแล ะกา ร พัฒ นาก า รศึ กษ า คณะศึ กษา ศาส ตร๑  มห า วิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ให มํ                                
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารย๑ประจ ากลุํมวิชาการบริหารการศึกษาและพ้ืนฐาน
การศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.มนต๑นภัส มโนการณ๑ 
อาจารย๑ประจ าภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ           
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค๑ อาจารย๑ประจ าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร            
ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ขอขอบคุณผู๎อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ให๎ความกรุณาในการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ  
ตลอดจนขอเทิดทูนพระคุณของบิดา มารดาที่ให๎ก าเนิดจุดเริ่มต๎นของชีวิตการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้   
 ผู๎ประเมินรู๎สึกซาบซึ้งในพระคุณของทุกทําน  หากการประเมินโครงการครั้งนี้กํอให๎เกิดประโยชน๑
แกํวงการบริหารการศึกษาขอยกความดีนี้ให๎กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาทุกทําน      
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แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน 
นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

Administrative Guidelines according to the Good Governance of the 
Administrators of Nakhon Kosamphi School Cluster under the Office of 

Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1 
 

สุดา  พิพัฒน์จรัสแสง1 นลธวัช  ยุทธวงศ๑2 
Suda Phiphatcharatsaeng Nontawat Yuttwong 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 แบํงเป็น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู๎บริหารสถานศึกษาและการหาแนวแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา 
กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เก็บข๎อมูล
โดยใช๎แบบสอบถามกับกลุํมประชากร จ านวน 103 คน และสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9  คน 
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่ คําร๎อยละ และวิเคราะห๑
ความสอดคล๎องเนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา  
 1. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด๎านมีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับมาก เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ หลักความโปรํงใส หลักคุณธรรม หลักการมีสํวนรํวม 
หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และหลักความค๎ุมคํา ตามล าดับ  
 2. ปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีปัญหาอยูํในระดับน๎อย เรียงจากมากไป
น๎อย คือ หลักความคุ๎มคํา หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใสและ
หลักการมสีํวนรํวม  
 3. แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 คือ ควรแตํงตั้งกรรมการควบคุมการ
ประพฤติปฏิบัติ มีเกณฑ๑ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ก าหนดการใช๎งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และสํงเสริมให๎ครูมีสัมพันธ๑ที่ดีกับชุมชน 
 

ค าส าคัญ : การบริหาร, หลักธรรมาภิบาล, ผู๎บริหารสถานศึกษา. 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น โทรศัพท๑ 065-3010899 E-mail : suda.phiphat@gmail.com 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the problem situation and find the administrative 

method according to the principle of good governance of the administrators of the 
Nakhon Kosampi School Cluster under the Kamphaeng Phet Primary Educational Service 
Office Area 1. It was divided into 2 steps: the study of the situation and administrative 
problems according to the good governance principle of the school administrators and 
the finding of guidelines for administration according to the principle of good governance 
of school administrators of Nakhon Kosamphi School Cluster under the Office of 
Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1. The data collection used a 
questionnaire with 103 populations and interviewed 9 experts. Data analysis used 
standard deviation, frequency distribution, percentage and content consistency analysis. 

The results of the research were found as follows:  
1. The situation of administration according to the good governance principle of 

the administrators of Nakhon Kosampi School Cluster under the Office of Kamphaeng 
Phet Primary Educational Service Area 1, in general and in each aspect, the practice was 
at a high level, in descending order: principles of transparency, morality, participation, 
responsibility, rule of law and cost effectiveness respectively.  

2. Problems of administration according to the good governance principle of the 
administrators of Nakhon Kosampi School Cluster under the Office of Kamphaeng Phet 
Primary Educational Service Area 1, was at a low level in descending order: the 
principles of cost-effectiveness, rule of law, responsibility, morality, transparency, and 
participation. 

3. The administrative guidelines according to the good governance of the 
administrators of Nakhon Kosamphi School Cluster under the Office of Kamphaeng Phet 
Primary Educational Service Area 1 were: there should be designation of a committee to 
control practice, standardized performance evaluation criteria on budgeting schedule 
according to the annual action plan, and encouragement for teachers to have good 
relationship with the community.   
 
Keywords:  Administrative, Good Governance, Administrators. 
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บทน า 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม               
หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักความมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ๎มคํา ซึ่งเป็น
หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่ได๎รับการยอมรับจากหนํวยงานในระดับสากลวําเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎
องค๑กรประสบความส าเร็จ การสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
เป็นแนวทางในการจัดระเบียบให๎สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยูํรํวมกันเป็น
พลังกํอให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นสํวนเสริมความเข๎มแข็งหรือสร๎างภูมิคุ๎มกันแกํประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นองค๑กรหลักที่ส าคัญในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎มีการปฏิรูป
การศึกษาให๎ดีขึ้นกวําเดิม มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดให๎มีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง ด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านบุคคล และ ด๎าน
บริหารทั่วไปให๎โรงเรียนโดยตรง กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี บริหารสถานศึกษาตามขอบขํายการบริหาร
การศึกษา แตํด๎วยข๎อจ ากัดด๎านคุณลักษณะของผู๎บริหาร ขนาดของโรงเรียนและทรัพยากรในการบริหาร
จึงสํงผลให๎ประสิทธิผล  ของการบริหารโรงเรียนในกลุํมโรงเรียนมีความแตกตํางกัน ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานตาม  หลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี วํา
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในด๎านหลักประสิทธิภาพ หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรํงใส 
หลักการมีสํวนรํวม หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม อยูํในระดับใด เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลสารสนเทศส าหรับ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอน และเป็นแนวทางในการยกระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํม
โรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 2.  เพ่ือหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   

การวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารตามหลักธรรมภิบาลของผู๎บริหาร
สถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ดังนี้  
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         ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
   การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผู๎วิจัยด าเนินการตาม
วัตถุประสงค๑การวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา                
กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํม
โรงเรียน  นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ประชากร 
 การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนคร 
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนจ านวน 103 คน (ไมํรวมผู๎ ศึกษา) จ านวน 10 
โรงเรียน 1 สาขา ของกลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 103 คน 
  

สภาพการบริหารตามหลักธรรมภิบาลของ
ผู๎บริหารสถานศกึษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
 1. หลักนิติธรรม  
 2. หลักคุณธรรม  
 3. หลักความโปรํงใส  
 4. หลักการมีสํวนรวํม  
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักคุณธรรม 
  

แนวทางการบรหิารตามหลักธรรมภิบาลของ
ผู๎บริหารสถานศกึษากลุํมโรงเรียนนคร 
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํม
โรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีจุดมุํงหมาย
เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพและ
ประสบการณ๑ แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Multiple Choice) 
 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
สถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
สถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ค าถามเป็นแบบก าหนดข๎อค าตอบให๎เลือกตอบ (Multiple Response)  
 ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารตาม                 
หลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่นอกเหนือจากข๎อค าถามในแบบบสอบถาม 
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 
 1. ขอหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห๑การเก็บข๎อมูลจากคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑นถึง
ผู๎อ านวยการสถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
 2. ผู๎วิจัยด าเนินการสํงหนังสือของคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑นถึ งผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา ในกลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 และแบบสอบถามจ านวนเทํากับกลุํมตัวอยํางรายโรงเรียน ด๎วยตนเอง 
 3. ขออนุญาตผู๎อ านวยการสถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 แจกแบบสอบถาม ชี้แจงวัตถุประสงค๑และแจ๎งก าหนดนัด
หมายเพื่อรับแบบสอบถามคืน 
 4. เมื่อถึงก าหนดนัด ผู๎วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง 
 5. น าแบบสอบถามที่เก็บคืนมาได๎ จ านวน 103 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 มาตรวจความถูกต๎อง
กํอนน าไปวิเคราะห๑ข๎อมูลตํอไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารตาม                         
หลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย ( ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)  
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํม
โรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู๎วิจัยด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
  แหล่งข้อมูล 
 ผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎ความสามารถและประสบการณ๑เกี่ยวกับการศึกษาแนว
ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 9 คน ได๎แกํ 
 2.1  ผู๎บริหารการศึกษา  ได๎แกํ ผู๎อ านวยการ หรือ รองผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่มีประสบการณ๑ไมํน๎อยกวํา 3 ปี และมีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญา
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา จ านวน 1 คน 
 2.2  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ได๎แกํ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา หรือ รองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่
มีประสบการณ๑ไมํน๎อยกวํา 3 ปี และมีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา จ านวน 
3 คน 
 2.3  อาจารย๑ในสถาบันอุดมศึกษา ได๎แกํ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย หรือ 
มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ๑ไมํน๎อยกวํา 3 ปี และมีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาดุษฎี
บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน 
 2.4  ศึกษานิเทศก๑  ได๎แกํ บุคลากรทางการศึกษาของหนํวยงานทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน๎าที่
ในการติดตามและนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ที่มีประสบการณ๑ไมํน๎อยกวํา 3 ปี และมีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญามหาบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษา จ านวน 2 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัม
พี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบได๎หลายค าตอบ และแบบสัมภาษณ๑ก่ึงโครงสร๎าง  
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ก าหนดคุณสมบัติของกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล แล๎วเสนอรายนามผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คนตํออาจารย๑
ที่ปรึกษาเพ่ือเสนอแนะและตรวจสอบคุณสมบัติ แล๎วเลือกให๎เหลือเทํากับจ านวนที่ก าหนด 
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 2. ติดตํอผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นการสํวนตัวกํอน เพ่ือขออนุญาตเสนอชื่อตํอคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัย
นอร๑ทเทิร๑น เพ่ือแตํงตั้งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 3. แจ๎งรายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิตํอคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น เพ่ือขอหนังสือแตํงตั้ง
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 4. สํงหนังสือของคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น โครงรํางสารนิพนธ๑และเครื่องมือที่จะใช๎
เก็บข๎อมูลให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช๎ศึกษาลํวงหน๎ากํอนให๎สัมภาษณ๑พร๎อมก าหนดการเข๎าสัมภาษณ๑ 
เมื่อถึงก าหนดนัดผู๎วิจัยเดินทางไปพบผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง 
 5. ตรวจสอบความถูกต๎องของค าตอบในการสัมภาษณ๑เพ่ือเตรียมวิเคราะห๑ข๎อมูลและเขียน
รายงานการวิจัยตํอไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียน
นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู๎วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสัมภาษณ๑ เชํน สัมภาษณ๑จริง ออนไลน๑  โดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content 
Analysis) แจกแจงความถี่จัดล าดับแล๎วสรุปอุปนัย น าเสนอแบบความเรียง 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑บริหารการจัด
การศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 สรุปได๎ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด๎านมีการปฏิบัติอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย พบวํา ด๎านหลักความโปรํงใส มีการปฏิบัติ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านหลักคุณธรรม ด๎านหลักการมีสํวนรํวม ด๎านหลักความรับผิดชอบ และด๎านหลัก
นิติธรรม ตามล าดับ สํวนด๎านหลักความคุ๎มคํา มีการปฏิบัติน๎อยที่สุด   
  2.  ปัญหาทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัม
พี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบวําปัญหาโดยรวม มีปัญหาอยูํ
ในระดับน๎อย คิดเป็นร๎อยละ 10.96 พิจารณารายด๎านเรียงคําร๎อยละจากมากไปน๎อย คือ ด๎านหลักความ
คุ๎มคํา  มีปัญหามากท่ีสุด ร๎อยละ 16.67 และด๎านหลักการมีสํวนรํวมมีปัญหาน๎อยที่สุด ร๎อยละ 7.41  
  3.   แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีข๎อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง             
การพัฒนาคือผู๎บริหารควรแตํงตั้งคณะกรรมการควบคุมการประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ            
มีเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีเหตุมีผล 
สามารถตรวจสอบได๎ มีการวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให๎ชัดเจนและครอบคลุม มีการก าหนดการใช๎
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งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎เป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ รวมถึงสํงเสริมให๎ครูมี
สัมพันธ๑ที่ดีกับชุมชน สร๎างเครือขํายระหวํางสถานศึกษากับหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา  
 
อภิปรายผล    
 ผลการวิจัย เรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ๑ในศูนย๑
บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1.  สภาพทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัม
พี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารสถานศึกษาของกลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 สํงเสริมให๎ครูมีระเบียบวินัย ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งบุคลากรใน
สถานศึกษายอมรับและปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ ระเบียบ และข๎อบังคับของสถานศึกษา รวมไปถึงเปิดโอกาสให๎
คณะครู นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อบังคับตําง ๆ ที่จะมีผลบังคับใช๎กับสถานศึกษา ตลอดจน
ให๎คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสถานศึกษาได๎มีสํวนรํวม
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งผู๎บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ปฏิบัติตํอบุคลากรใน
สถานศึกษาด๎วยความเสมอภาคและเป็นธรรม มีความโปรํงใสในการบริหารงาน และสามารถตรวจสอบได๎ มี
การประเมินผลการบริหารงาน โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
พร๎อมเปิดเผยแกํคนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สุดาวัลย๑  ศรีเพชร (2562 : 19) ที่กลําววํา การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือควบคุมการด าเนินกิจการภายในโรงเรียนให๎เป็นไป
ด๎วยความเป็นธรรมโปรํงใส จนท าให๎โรงเรียนเกิดประสิทธิผล  
 2. ปัญหาทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัม
พี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีปัญหาอยูํในระดับน๎อย เรียงจาก
มากไปน๎อยคือ ด๎านหลักความคุ๎มคํา ด๎านหลักนิติธรรม ด๎านหลักความรับผิดชอบ ด๎านหลักความโปรํงใส 
ด๎านหลักคุณธรรมและ ด๎านหลักการมีสํวนรํวม 
 3.  แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีข๎อเสนอแนะเพ่ือใช๎เป็นแนวทาง
พัฒนา คือ ควรแตํงตั้งคณะกรรมการควบคุมการประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ  มีเกณฑ๑การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีเหตุมีผล ส ามารถ
ตรวจสอบได๎ มีการวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให๎ชัดเจนและครอบคลุม มีการก าหนดการใช๎
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎เป็นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ รวมถึงสํงเสริมให๎ครูมี
สัมพันธ๑ที่ดีกับชุมชน สร๎างเครือขํายระหวํางสถานศึกษากับหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํม
โรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบวํา สภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูํในระดับมาก และมีปัญหาการ
บริหารตามหลักความคุ๎มคํามากที่สุด ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎องค๑กรและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องน า ไป
ปฏิบัติเบื้องต๎น ดังนี้ 
      1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎ครูผู๎สอนได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดตัวบุคคล
เพ่ือแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับการพิจารณาความดีความชอบ รวมทั้งการ
สร๎างกรอบการประเมินที่สอดคล๎องกับระเบียบก าหนดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
      1.2 ผู๎บริหารสถานศึกษา ควรน าหลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมตามวงจรคุณภาพของ
ผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาตั้งแตํการก าหนดนโยบายและเปูาหมายการบริหารการศึกษา การ
ด าเนินงาน การก ากับติดตามตรวจสอบ ประเมินผล การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
อยํางเป็นระบบมีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียน
นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู๎วิจัยได๎ก าหนดขอบเขต
ด๎านเนื้อหาเพ่ือใช๎ในการวิจัย 6 ด๎าน มีข๎อเสนอแนะเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในครั้งตํอไป คือ    
  2.1  ควรมีการวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่สํงผล
ตํอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
  2.3  ควรมีการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  
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แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุม่โรงเรียนนครโกสมัพี  
สังกดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

Guidelines for Teacher Development According to Professional Standards 
in Educational Institutions in Nakhon Kosamphi School Group under the 

Office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1 
 

สุนิสา  กาหา1 นลธวัช  ยุทธวงศ์2 
Sunisa Kaha Nontawat Yuttawong 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 แบํงเป็น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และการหาแนวทางทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัม
พี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามกับ
กลุํมประชากร จ านวน 114 คน และสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหา
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่ คําร๎อยละ และวิเคราะห๑ความสอดคล๎องเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวํา สภาพการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด๎านมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และ ความรู๎
และประสบการณ๑วิชาชีพ ตามล าดับ ปัญหาการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียน
นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีปัญหาอยูํในระดับน๎อย 
เรียงจากมากไปน๎อย คือ การปฏิบัติตน ความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน ตามล าดับ
และแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 คือ สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎ครูพัฒนาตนเองโดย
การอบรมและศึกษาตํอ หรือท าวิทยฐานะให๎สูงขึ้นสม่ าเสมอตํอเนื่อง สํงเสริมให๎ครูท างานเป็นทีมรํวมกัน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็นระบบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช๎กระบวนการนิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตรและพัฒนาประสบการณ๑ท างานของครูด๎วยการปรับเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่และมอบหมายงาน
อยํางชัดเจนอยูํเสมอ 
 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา, การพัฒนาครู, มาตรฐานวิชาชีพ. 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study problem conditions and find guidelines for teacher 
development according to professional standards in educational institutions in Nakhon 
Kosamphi school group under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service 
Area 1. It is divided into 2 steps: studying conditions and problems of teacher 
development according to professional standards; and finding guidelines for teacher 
development according to professional standards in educational institutions in Nakhon 
Kosamphi school group under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service 
Area 1. Data was collected by using the questionnaire with 114 populations and 
interviewing 9 experts. Data was analyzed by means of average, standard deviation, 
enumerated frequency, percentage and content consistency analysis. 
  The research results were found that: The condition of teacher development 
according to professional standards in educational institutions in Nakhon Kosamphi 
school group under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1, in 
general and in each aspect, the practice was at a high level. The average in descending 
order were: conduct, performance, professional knowledge and experience respectively. 
Problems in teacher development according to professional standards in educational 
institutions in Nakhon Kosamphi school group under the office of Kamphaeng Phet 
Primary Educational Service Area 1 were at a low level. In descending order were: 
conduct, professional knowledge and experience, and performance. And guidelines for 
teacher development according to professional standards in educational institutions in 
Nakhon Kosamphi school group under the office of Kamphaeng Phet Primary 
Educational Service area 1 are: educational institutions should encourage teachers to 
develop themselves through training and further education, or to regularly and 
continuously uplift their academic status, to encourage teachers to work together as a 
team according to the PDCA quality cycle as a system for  education quality assurance 
by using the internal supervision process as a skillful approach, and develop teachers' 
work experience by constantly changing roles and assignments. 
 
Keywords: Guidelines for development, Teacher development, Professional standards. 
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บทน า 
  การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพในระดับสถานศึกษานั้น จะขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบหรือปัจจัยตําง ๆ                   
ที่เกี่ยวข๎องหลายประการ ผู๎ที่มีบทบาทและความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง คือ ครู ซึ่งเป็นแรงผลักดันโดยมี
บทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบในการสร๎างคนให๎เป็นผู๎ใหญํพัฒนาประเทศชาติในอนาคตให๎เป็นคนดี  
มีความรู๎ความสามารถ ประกอบกับมีคุณธรรม จริยธรรมควบคูํกันไป ดังนั้น คุรุสภาในฐานะองค๑การ
วิชาชีพครูได๎ตระหนักถึงปัญหาและมองเห็นความส าคัญในการก ากับดูแล บุคลากรทางการศึกษาให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานสมกับที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงได๎จัดท า เกณฑ๑มาตรฐาน วิชาชีพครูขึ้นโดยยึด
แนวคิดและความเชื่อที่วําเพ่ือให๎ครูและบุคลากรอ่ืนด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎ เป็นไปตาม
จุดมุํงหมายของการศึกษา และตามความคาดหวังของสังคม โดยมีข๎อก าหนดลักษณะของการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครูที่น าไปสูํผลส าเร็จของบุคลากรทางการศึกษามี 3 มาตรฐาน  ได๎แกํ 
มาตรฐานความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน              
(ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 10-14 )  ปัญหาคุณภาพของการศึกษาและคุณภาพของผู๎เรียนในปัจจุบัน 
ล๎วนขึ้นอยูํกับคุณภาพของครูเป็นส าคัญ เพราะครูเป็นผู๎น าแนวคิดหรือนโยบายทางการศึกษาไปสูํระดับ
ปฏิบัติในห๎องเรียน จากเหตุผลข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลส าหรับน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง วางแผน จัดการฝึกอบรม และให๎
ความรู๎แกํข๎าราชการครูในกลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อให๎ข๎าราชการครูเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง และน าความรู๎มาใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ และการปฏิบัติตนอยํางมืออาชีพ สํงผลให๎มีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญของผู๎ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งจะต๎อง
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให๎เกิดผลดีตํอผู๎รับบริการ อันถือเป็นเปูาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ซึ่งผู๎ประกอบวิชาชีพจะต๎องศึกษาเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง ให๎สามารถน าไปใช๎ในการ
ประกอบวิชาชีพให๎สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและได๎รับการยอมรับยกยํองจากสังคม 
    
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียน
นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
 2.  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   
การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ผู๎วิจัยเสนอกรอบ แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
    ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 
 
  
  
  
  
  
  

 
ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้   
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติของครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา                      
กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1    
  ประชากร  ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา รองผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนกลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 10 โรงเรียน 1 สาขา 
รวมทั้งสิ้น 114 คน (ไมํรวมผู๎วิจัย)  
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ในวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นจากการศึกษา
เอกสารต ารา ทฤษฎี เป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม โดยแบํงออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
       ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Multiple Choice) 
              ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา                
กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ซึ่ง
แบบสอบถาม มีลักษณะแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร๑ท (Likert’s Five Rating scale)  

สภาพและป๎ญหาการพัฒนาครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 
     1. ความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ 
     2. การปฏิบัติงาน 
     3. การปฏิบัติตน 

แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนคร

โกสัมพี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

 เขต 1 
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         ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา              
กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
แบบสอบถามเป็นแบบก าหนดข๎อค าตอบให๎เลือกตอบ (Multiple Response) เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ๑เพ่ือน าแบบสอบถามทั้งหมดไป
วิเคราะห๑ข๎อมูลหาคําทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  1.  การวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห๑โดยแจกแจงหาคําความถ่ี และคําร๎อยละ แล๎วเสนอในรูปแบบตาราง 
  2.  การวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 สภาพการปฏิบัติของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 โดยหาคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายด๎าน เสนอในรูปแบบ
ตาราง แล๎วน าผลการวิเคราะห๑ทางสถิติมาแปรผลของข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามประมาณคําเฉลี่ย และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 ระดับ  
   3.  การวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 ปัญหาการปฏิบัติของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยแจกแจงหาคําความถ่ีและร๎อยละ  
  ขั้นตอนที่ 2  การหาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียน
นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
 การหาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามล าดับ 
ดังนี้ 
 แหล่งข้อมูล ได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑เกี่ยวกับ ศึกษา
แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 9 คน ได๎แกํ กลุํมผู๎น านโยบายสูํการปฏิบัติ จ านวน 3 
คน กลุํมผู๎รู๎ จ านวน 3 คน และกลุํมท่ีปฏิบัติตามนโยบาย จ านวน 3 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การหาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช๎ใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสัมภาษณ๑ก่ึงโครงสร๎าง แบํงเครื่องมือออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑รายด๎าน ประกอบด๎วย แบบสัมภาษณ๑กึ่ง
โครงสร๎าง (Semi-structured) ข๎อค าถามเพ่ือการสัมภาษณ๑หาแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ซึ่งผู๎วิจัยวิเคราะห๑จากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข๎องลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่ได๎จากการ
วิเคราะห๑ผลการศึกษาสภาพปฏิบัติที่มีคําเฉลี่ยน๎อยและปัญหาการด าเนินงานที่คําร๎อยละสูง มาสร๎างเป็น
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แบบสัมภาษณ๑ให๎ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ มาตรฐานความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน       
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 
9 คนด๎วยตนเอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสัมภาษณ๑ เชํน สัมภาษณ๑จริง 
ออนไลน๑ และเมล๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) แล๎วสรุปอุปนัย น าเสนอ
แบบความเรียง 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 สรุปได๎ดังนี้ 
  1.  สภาพการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษากลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน และมาตรฐานความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ ตามล าดับ  
      2.  ปัญหาการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมและรายด๎านพบวํามีปัญหา
อยูํในระดับน๎อย เรียงล าดับจากมากไปน๎อย คือ มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานความรู๎และ
ประสบการณ๑วิชาชีพ กับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามล าดับ  
   3.  แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีข๎อเสนอแนวเพ่ือใช๎เป็นแนวทางการ
พัฒนา คือ สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎ครูมีสํวนรํวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน
ให๎รับผิดชอบตรงตามความรู๎ ทักษะ ความถนัด มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบงานใน
หน๎าที่  จัดให๎มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เพ่ือติดตาม ชี้แนะ ชํวยเหลือขณะปฏิบัติงาน                   
ให๎ความส าคัญและรํวมแสดงความยินดีในความส าเร็จของครู และควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูมีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยํางสม่ าเสมอ  
 
อภิปรายผล    
  ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 สามารถน าผลการวิจัยมา
อภิปรายผลได๎ดังนี้ 
  1.  สภาพการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูํในระดับมาก 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   257 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาให๎ความส าคัญกับการพัฒนาครูให๎มีคุณสมบัติตรงตามที่คุรุสภาก าหนด ซึ่ง
นอกเหนือจากบุคลากรผู๎ประกอบวิชาชีพครู จะต๎องได๎รับคัดกรองคุณสมบัติกํอนการข๎าสูํต าแหนํงจาก
หนํวยงานต๎นสังกัดแล๎ว สถานศึกษายังมีหน๎าที่ก ากับติดตามและพัฒนาให๎บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ ประพฤติปฏิบัติตน ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎และสร๎างประสบการณ๑วิชาชีพ
ตามกรอบระยะเวลาก าหนด เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพเต็ม
ศักยภาพตามบทบาทหน๎าที่รับมอบหมาย สอดคล๎องกับแนวคิดของ ปรเมศว๑  นิ่มมา (2562 : 27)  ที่สรุป
ความส าคัญไว๎วํา การพัฒนาครูผู๎สอนมีความส าคัญและมีความจ าเป็น นอกจากก าหนดในบทบัญญัติของ
กฎหมายแล๎ว ยังเป็นการพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถ ปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา  
 2. ปัญหาการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมไมํมีปัญหา  
 3.  แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนครโกสัมพี  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ความคิดเห็น
เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา ด๎านมาตรฐานความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ สถานศึกษาควรสํงเสริม
ให๎ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรมและศึกษาตํอหรือท าวิทยฐานะให๎สูงขึ้นสม่ าเสมอตํอเนื่อง มีชุมชนแหํง
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน ครูมีการศึกษาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาการจัดการสอน
โดยใช๎กระบวนการวิจัยในการแก๎ปัญหา รวมทั้งรํวมกันสร๎างและออกแบบการจัดการเรียนรู๎และนวัตกรรม
ที่หลากหลายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การสํงเสริมให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียนเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของบุคลากร ชํวยให๎เกิด
การพัฒนาความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ รวมถึงเป็นการสํงเสริมให๎เกิดการระดมความคิดเพ่ือหาทาง
ออกของปัญหาอยํางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลให๎คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
ผู๎มีสํวนได๎เสียมีประสิทธิผลเกิดประโยชน๑สูงสุด สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนอยํางเป็น
รูปธรรม ด๎านมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎ครูท างานเป็นทีมรํวมกันตามวงจรคุณภาพ 
PDCA เป็นระบบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช๎กระบวนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรในการ
สร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือก ากับดูแลให๎ความชํวยเหลือ เสนอแนะวิธีแก๎ปัญหาการ
ปฏิบัติงานของครูอยํางสม่ าเสมอตํอเนื่อง เป็นการเสริมแรง กระตุ๎นและสร๎างขวัญก าลังใจในการท างาน
และพัฒนางานของครูอยํางเป็นระยะ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การน าวิธีการของวงจรคุณภาพ PDCA มาใช๎ใน
การบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่ชํวยสํงเสริมให๎การปฏิบัติงานในสถานศึกษาให๎
ประสบความส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามจุดประสงค๑และเปูาหมายของการจัดการศึกษา เป็น
การเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมรับผิดชอบในการบริหารงานอยํางเป็นระบบ มีความ
โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ และด๎านมาตรฐานการปฏิบัติตน สถานศึกษาควรสร๎างประสบการณ๑ท างาน
ของครูด๎วยการปรับเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่และมอบหมายงานอยํางชัดเจนอยูํเสมอ มีกิจกรรมแสดงผลงาน
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ความส าเร็จและรํวมแสดงความชื่นชมยินดีกับครูที่มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ มีการก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูอยํางเป็นระบบเพ่ือชํวยเหลือและให๎ก าลังใจ และมีการสร๎างศรัทธาใน
วิชาชีพและความเชื่อมั่นในตนเองโดยมอบหมายงานให๎สอดคล๎องกับทักษะความถนัดของครูทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การปรับเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่ให๎ครูได๎รับผิดชอบการปฏิบัติงานใหมํ ๆ เป็นการพัฒนาความรู๎ 
ทักษะวิชาชีพและประสบการณ๑ให๎ครู ท าให๎มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถเผชิญสถานการณ๑และ
แก๎ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่ รวมถึงเป็นการสํงเสริมให๎มีความก๎าวหน๎าและเป็นแบบอยํางที่ดีทั้ง
ตํอเพ่ือนรํวมวิชาชีพ นักเรียน และชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ผลการวิจัย  เรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียน
นครโกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่พบวํา สภาพการพัฒนา
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูํในระดับมาก และมีปัญหามาตรฐานการ
ปฏิบัติตน มากที่สุด ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎องค๑กรและบุคลากรที่เก่ียวข๎องน าผลไปปฏิบัติเบื้องต๎น ดังนี้  
  1.1  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติงานตํอสํวนรวมทั้งในสถานศึกษาและชุมชน อยํางเต็มใจและเต็ม
ก าลังความสามารถ 
  1.2  สถานศึกษาแนะน าและสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอและเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการท่ีประสบผลส าเร็จ ตามโอกาสและสถานการณ๑ท่ีเหมาะสม 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจัดท าวิจัยในชั้นเรียนในทุก ๆ ภาคเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่เป็นแนวทางการแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และยังสามารถ
สร๎างนวัตกรรมชิ้นใหมํขึ้นได๎จากวิจัยในชั้นเรียนที่ท าให๎เกิดประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมากยิ่งขึ้น  
   1.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรให๎ความส าคัญและตระหนักถึงในการน าความรู๎และ
ศาสตร๑การสอนมาบูรณการในการวางแผนและจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีปัญญา รู๎คิด และได๎
ประสบการณ๑จริง 
   1.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรอุทิศเวลาจัดกิจกรรมสอนซํอมเสริมหลังเลิกเรียน
ให๎กับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องอยูํเสมอ 
   1.6  ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรตระหนักถึงความประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่
จรรยาบรรณวิชาชีพก าหนด เพ่ือเป็นแบบอยํางแกํผู๎เรียน เพ่ือนรํวมงาน ผู๎ปกครองและชุมชน 
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 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
      การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนนคร
โกสัมพี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเพ่ือใช๎
เป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในครั้งตํอไป คือ  
  2.1  ควรมีการวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของครูเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
  2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง การสํงเสริมวิจัยในชั้นเรียนของครูเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
  2.3  ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่สํงผลตํอคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
   2.4 ควรมีการวิจัยเรื่อง การสํงเสริมครูเสนอและเผยแพรํผลงานเพ่ือการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
   2.5  ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในการอุทิศเวลาจัด
กิจกรรมสอนซํอมเสริม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
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แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
Guidelines for the Management of the Wilderness School Dormitory, 

Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng Khleng),   
Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
ชยากร  พึ่งพุ่ม1 ธนกฤต  สิทธิราช2 

Chayakorn Puengpom Thanakrit Sittirach 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารการจัดการ
หอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล  อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุํมประชากรและแหลํงข๎อมูล ได๎แกํ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  
ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 61 คน เครื่องมือที่ ใช๎ในวิจัยเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑ ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย              
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห๑เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา  
 1. สภาพการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โรงเรียน 
ทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย พบวํา 
ด๎านการปฏิบัติตามแผน อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล อยูํใน
ระดับมาก ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก อยูํในระดับมาก ตามล าดับ  
 2.  ปัญหาการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โรงเรียน 
ทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ขอบเขตปัญหาแบํงเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านการวางแผน 2) ด๎านการปฏิบัติตามแผน 3) ด๎านการ
ตรวจสอบและประเมินผล 4) ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก  
 3. แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ของโรงเรียนทําน
ผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2                 
มีข๎อเสนอแนะเพ่ือแนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสรุปได๎ดังนี้ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
Email: nueng0875459073@gmail.com เบอร๑โทรศัพท๑ 087-3575898 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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     1) ด๎านการวางแผน คือ โรงเรียนควรมีการจัดประชุมวางแผนโดยตัวแทนผู๎ปกครองใน
การเข๎ารับฟังและเสนอความคิดเห็นตํอการจัดท าคํูมือนักเรียนหอพักนอน 
     2) ด๎านการปฏิบัติตามแผน คือ โรงเรียนควรมีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช๎วัสดุ
หรืออุปกรณ๑ท่ีมีอยูํท าให๎เกิดประโยชน๑กับนักเรียนและหอพักนอนให๎มากที่สุด  
   3) ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล คือ โรงเรียนควรสํงครูที่มีความสามารถและ
ประสบการณ๑ในด๎านการเป็นครูที่ปรึกษาไปเข๎ารับการอบรมด๎านจิตวิทยาส าหรับเด็กนักเรียนและโรงเรียน
ควรให๎ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ให๎ความส าคัญและดูแลนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตํอการเกิดปัญหาทั้งด๎าน
การเรียนและปัญหาในด๎านอื่นๆ 
   4) ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎เกิดขึ้นเป็นประจ าหลังจากกิจกรรมในชํวงเย็นหรือวันเสาร๑อาทิตย๑ มีการสอนซํอมเสริม
ส าหรับนักเรียนที่เรียนไมํทันหรือไมํเข๎าใจจากในห๎องเรียนและโรงเรียนควรเสนอแนะให๎ตัวแทนผู๎ปกครอง
เข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดท าและปฏิบัติกิจกรรมภายในหอพักและน าไปขยายผลสูํชุมชนและผู๎ปกครอง
ของนักเรียน 
 
ค าส าคัญ : หอพักนอน, ถิ่นทุรกันดาร, นักเรียนพักนอน  
 
Abstract 
 This research aimed to study problems and guidelines for the management of 
the wilderness school dormitory, Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng 
Khleng), Tak Primary Educational Service Area Office 2. Population groups and data 
sources are experts school administrators of 61 teachers and educational personnel. The 
research instruments were questionnaires and interview forms. The data were analyzed 
by frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. The results of 
the research were as follows.  
 1. The management of the wilderness school dormitory, Thanphuying Wilai 
Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Tak Primary Educational Service Area Office 2 
were in general, the practice was at a high level. On a case-by-case basis, in descending 
order, it was found that the implementation of the plan at the highest level was 
followed by a high level of monitoring and evaluation was in a high level respectively. 
 2. Problems of the wilderness school dormitory, Thanphuying Wilai Amatayakul 
School (Ban Poeng Khleng), Tak Primary Educational Service Area Office 2, The scope of 
the problem is divided into 4 areas: 1) Planning 2) Implementation of the plan 3) 
Inspection and evaluation 4) Correction and improvement of dormitory management 
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 3. Guidelines for the management of the wilderness school dormitory, 
Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Tak Primary Educational 
Service Area Office 2, has a suggestion to be used as a guideline for the management of 
dormitories for schools in the wilderness summarized as follows. 
  1) Planning: The schools should hold a planning meeting by the parents' 
representative in listening and suggesting opinions in preparing the student, dormitory 
and school manual. 
  2) Implementation of the plan: The schools should address the problems 
that arise by making the most of the materials or equipment available to the students 
and the dormitories as much as possible. 
  3) Inspection and evaluation: The schools should send teachers with 
competent and experienced teachers as mentors to attend psychology training for 
students and schools. Class teacher advisors should be given priority and take care of 
students who are at risk of developing problems in both academic and other aspects. 
  4) Correction and improvement of dormitory management: Schools 
should organize teaching and learning activities regularly in the evenings or on Saturdays 
and Sundays. Remedial teaching is provided to students who do not learn or understand 
in the classroom. Parents' representatives should be advised to participate in preparing 
and performing dormitory activities and to contribute to the community and student 
parents. 
 
Keywords : dormitory, distant area, dormitory students 
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บทน า 
 สถานศึกษาเป็นสถานที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหลํงบํมเพาะสร๎างองค๑ความรู๎และถํายทอดวิชา
ความรู๎ให๎แกํเยาวชน รวมไปถึงการชํวยให๎ชุมชนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลได๎รับองค๑ความรู๎จากสถานศึกษาใน
การเข๎าไปในแหลํงชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลและอาศัยอยูํบนพ้ืนที่สูงหํางไกลสิ่งอ านวย
ความสะดวก ทั้งยังไมํมีการคมนาคมเข๎าถึงมีการเดินทางไมํสะดวก เยาวชนที่ด๎อยโอกาสจากพ้ืนที่เหลํานี้ 
จึงเป็นก าลังส าคัญในการเรียนรู๎และน าความรู๎ที่ได๎ไปตํอยอดให๎ความรู๎แกํชุมชนของตนเอง เพ่ือเกิดการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน มีการปลูกฝังจิตส านึกให๎รักในการเรียนรู๎และการมีอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว จะเห็นได๎
วําเด็กนักเรียนที่อยูํในเขตพ้ืนที่หํางไกล และการคมนาคมไมํสะดวกจะมีการต๎องการศึกษาอยํางแท๎จริง 
แตํสิ่งที่ส าคัญอีกประการคือ การเดินทางมาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของชุมชนใกล๎เคียง ไมํสามารถเดินทางไป
กลับชุมชนของตนเองได๎ ความส าคัญและความจ าเป็นของหอพักนอนจึงเกิดขึ้น เมื่อนักเรียนมีแหลํงที่พัก
อาศัยที่สามารถเดินทางมาเรียนด๎วยความสะดวกก็จะท าให๎เกิดการเรียนรู๎ที่จะมีประสิทธิภาพและความ
ต๎องการในการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และยังสํงผลให๎โอกาสทางการศึกษากับเด็กในพ้ืนที่หํางไกล  ในถิ่น
ทุรกันดาร ไมํวําจะเป็นการได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานใดๆ ทั้งจากรัฐบาล หนํวยงานอ่ืนๆ เข๎ามา
ชํวยเหลือทั้งด๎านงบประมาณ อาคารสิ่งกํอสร๎าง 
 เมื่อสถานศึกษามีนโยบายการรับนักเรียนจากพ้ืนที่หํางไกล จึงสมควรต๎องมีการจัดการเพ่ือการ
รองรับดังกลําว อันเป็นการอ้ืออ านวยความสะดวกให๎กับเยาวชนที่จะเข๎ามาศึกษาซึ่งในสํวนนี้จะได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํวนกลางสํงมาให๎ทางสถานศึกษาได๎มีการด าเนินการในเรื่องของการสร๎างหอพัก
นักเรียนพร๎อมกับการจัดสรรเครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับการอยูํหอพักที่ เหมาะสม พร๎อมด๎วยการ
อุปโภคของนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐบางครั้งอาจไมํเพียงพอ ให๎เด็กนักเรียนพักนอน
ได๎รับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ได๎อยํางเต็มที่ แตํกระนั้นก็สามารถชํวยแบํงภาระคําใช๎จํายของโรงเรียน
ในดา๎นนี้ได ๎
 ดังที่กลําวมาจะเห็นได๎วํา โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตากเขต 2 จังหวัดตาก มีการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวมโดยชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาได๎รํวมคิด รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติและรํวมประเมินผลการจัดการศึกษา อ าเภอ
อ๎ุมผางเป็นอ าเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศพมํามีพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง ดังนั้นจึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน ภูมิล าเนา
ของชนเผํากลุํมตํางๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกตํางกันและแตกตํางไปจากวัฒนธรรมของคนไทยทั่วไป เนื่องจาก
ความยากไร๎และภูมิล าเนาหํางไกลจากโรงเรียน และไมํสามารถเดินทางไป-กลับระหวํางถ่ินที่อยูํกับโรงเรียน
ภายในวันเดียวได๎ ดังนั้น การจัดการศึกษาในพื้นที่ของโรงเรียนจึงเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยากล าบาก
โรงเรียนจึงจ าเป็นมีระบบการจัดการศึกษาที่เอ้ืออ านวยตํอผู๎เรียนทั้งด๎านที่พักอาศัยทุนการศึกษา และ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนซึ่งนักเรียนยังเป็นกลุํมที่มีวัฒนธรรมแตกตํางกัน เชํน มีความแตกตํางทางด๎าน
ภาษาพูด ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ เป็นต๎น  
 ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่อง การบริหารจัดการหอพัก ในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) ซึ่งผลที่ได๎รับจากการท าวิจัยในครั้งนี้จะชํวยให๎สามารถ
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ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการหอพัก และยังสามารถใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาให๎มีความเหมาะสม
และได๎รับประโยชน๑จากการวิจัยครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทําน
ผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ต๎องการหาแนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 รวบรวมกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถน ามาจัดเป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมินโครงการ แสดงได๎ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการหอพัก
นอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทําน
ผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล  )บ๎านเปิงเคลิ่ง  (สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2  
           1. การวางแผนการบริหารจัดการ
หอพัก (Plan) 
 2. การปฏิบัติตามแผนการบริหาร
จัดการหอพัก (Do) 
             3. การตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการหอพัก (Check) 
          4. แก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการ
หอพัก (Act) 
 

แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอน
ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน 

ทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล )บ๎านเปิงเคลิ่ง (
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
ทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ผู๎วิจัยได๎ออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัยที่เหมาะสมกับรายละเอียดดังวิจัยที่กลําวแล๎วในบทที่ 1 และบทที่ 
2 โดยได๎ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย รวม 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 48 คน ของโรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวมทั้งสิ้น 49 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี ้เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมาตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผู๎วิจัยท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎รับจากแบบสอบถามสภาพและปัญหาทางการบริหารการจัดการ
หอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการแจกแจงความถี่ หาคําร๎อยละ หาคําเฉลี่ย 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. แหลํงข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎มีความเชี่ยวชาญ มีสภาพทางการบริหารการจัดการหอพัก
นอนของโรงเรียนในถิ่น จ านวน 12 ทําน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎างที่ผู๎ศึกษาจัดท าขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการสัมภาษณ๑ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานมาเป็นตัวก าหนดกรอบ
แนวคิด ครอบคลุมแนวทางทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 
ทําน เกี่ยวกับแนวทางทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โรงเรียนทําน
ผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย
วิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับความส าคัญ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 สรุปได๎ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย พบวํา ด๎านการ
ปฏิบัติตามแผน อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล อยูํในระดับมาก 
ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก อยูํในระดับมาก ตามล าดับ  
 2. ปัญหาการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ขอบเขตปัญหา
แบํงเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านการวางแผน 2) ด๎านการปฏิบัติตามแผน 3) ด๎านการตรวจสอบและ
ประเมินผล 4) ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก  
 3. แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิง
วิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2มีข๎อเสนอแนะ
เพ่ือใช๎เป็นแนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สรุปได๎ดังนี้ 
     1) ด๎านการวางแผน คือ โรงเรียนควรมีการจัดประชุมวางแผนโดยตัวแทนผู๎ปกครองใน
การเข๎ารับฟังและเสนอความคิดเห็นตํอการจัดท าคูํมือนักเรียนหอพักนอนและโรงเรียนควรมีการแตํงตั้ง
ผู๎ดูแลหอพัก ได๎แกํ หัวหน๎าหอพัก รองหัวหน๎าหอพัก ครูผู๎รับผิดชอบเวรประจ าวันในแตํละวัน 
     2) ด๎านการปฏิบัติตามแผน คือ โรงเรียนควรมีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช๎วัสดุ
หรืออุปกรณ๑ที่มีอยูํท าให๎เกิดประโยชน๑กับนักเรียนและหอพักนอนให๎มากที่สุด โรงเรียนควรจัดระดมทุน
เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดท าให๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ที่โรงเรียนได๎ตั้งไว๎และโรงเรียนควรให๎มีการ
จัดกิจกรรมที่สร๎างสรรค๑โดยนักเรียนและครูรํวมกัน เชํน การปลูกผัก ปรับภูมิทัศน๑ บริเวณหอพักนอน 
   3) ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล คือ โรงเรียนควรสํงครูที่มีความสามารถและ
ประสบการณ๑ในด๎านการเป็นครูที่ปรึกษาไปเข๎ารับการอบรมด๎านจิตวิทยาส าหรับเด็กนักเรียนและโรงเรียน
ควรให๎ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น ให๎ความส าคัญและดูแลนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตํอการเกิดปัญหาทั้งด๎าน
การเรียนและปัญหาในด๎านอื่นๆ 
   4) ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎เกิดขึ้นเป็นประจ าหลังจากกิจกรรมในชํวงเย็นหรือวันเสาร๑อาทิตย๑ มีการสอนซํอมเสริม
ส าหรับนักเรียนที่เรียนไมํทันหรือไมํเข๎าใจจากในห๎องเรียนและโรงเรียนควรเสนอแนะให๎ตัวแทนผู๎ปกครอง
เข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดท าและปฏิบัติกิจกรรมภายในหอพักและน าไปขยายผลสูํชุมชนและผู๎ปกครอง
ของนักเรียน 
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อภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล   
อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการเรียนการสอนของนักเรียนบ๎านไกล
ที่ไมํสามารถเดินทางไปกลับบ๎านได๎ และเข๎าใจถึงบริบทในการศึกษาของพ้ืนที่หํางไกลจึงจัดการศึกษา
ให๎กับนักเรียนในพ้ืนที่หํางไกลได๎เหมาะสม โดยการจัดตั้งหอพักนอนส าหรับนักเรียน เพ่ือเข๎ารับการศึกษา
ในระบบการศึกษาของปัจจุบัน และเกิดการเรียนรู๎โดยการศึกษาในระบบการศึกษาของไทย เห็นได๎จาก
สภาพการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล 
(บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่มีด๎านการวางแผน ด๎านการ
ปฏิบัติตามแผน ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล และด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก 
มีคําเฉลี่ยสูงสุดในแตํละด๎าน  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
  1.1 ด๎านการวางแผน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการประชุม
และวางแผนในการท างานในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ทั้งด๎านการเรียน การใช๎ชีวิต ความเป็นอยูํของ
นักเรียนหอพักนอน และยังสร๎างกิจกรรมที่ชํวยให๎นักเรียนพัฒนาจิตใจ เสริมสร๎างคุณธรรม ปลูกฝัง
จิตส านึก และด ารงชีวิตประจ าวันเป็นคนดีตํอสังคม นักเรียนมีความใสํใจในการปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียน เข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดให๎มีสํวนรํวมระหวํางนักเรียน  
  1.2 ด๎านการปฏิบัติตามแผน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโดยโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมปลูกฝังความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให๎กับนักเรียนเพ่ือให๎นักเรียนหอพักนอน
ได๎มีความประพฤติที่ดีอยูํในกฎระเบียบและมีการสํงเสริมในด๎านการจัดกิจกรรม พัฒนาในด๎านพฤติกรรม
และมีการจัดท าระบบการดูแลนักเรียนหอพักนอนด๎านการเรียนในชํวงเวลาหลังเลิกเรียนมีการสอนพิเศษ
เพ่ิมเติมโดยครูเวรประจ าวันหรือครูที่มีความถนัดในแตํละด๎าน การดูแลความเป็นอยูํของนักเรียนหอพัก
นอนดูแลโดยครูผู๎ดูแลหอพักซ่ึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการตามเวรประจ าวัน ตามหน๎าที่ที่รับผิดชอบ และมี
การจัดกิจกรรมให๎นักเรียนให๎มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมรํวมกับชุมชนหรือหนํวยงานอ่ืน  
  1.3 ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนมีกรรมการ คณะครู ผู๎ปกครองหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องชํวยกันดูแลนักเรียนหอพักนอน ทั้งด๎าน
ความปลอดภัย การเป็นอยูํภายในโรงเรียนอยํางเข๎มงวด มีระเบียบข๎อบังคับในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การปลูกฝังความประพฤติ พฤติกรรม ทั้งในด๎านคุณธรรมและจริยธรรม มีการตรวจสอบและประเมินผล
การท างานอยํางสม่ าเสมอ มีการท ารายงานผลการท างานให๎ผู๎บังคับบัญชารับทราบข๎อมูลเป็นประจ า  
  1.4 ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะโรงเรียนมีการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองในการปฏิบัติหน๎าที่และการบริหารจัดการหอพักให๎
เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนหอพักนอนอยํางเป็นปัจจุบันและปรับให๎เหมาะสมกับนักเรียนในแตํละชํวง
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ชั้น มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแตํละวัย โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู๎มีสํวน
รํวมและนักเรียนหอพักนอน พร๎อมสรุปข๎อบกพรํองเพ่ือน ามาแก๎ไขให๎เหมาะสมมากท่ีสุด  
 2. ปัญหาการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ผู๎วิจัยพบปัญหา
ตํางๆในการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 
  2.1 ด๎านการวางแผน พบวํา ผู๎ปกครองของนักเรียนมีที่พักอาศัยอยูํหํางไกลจากโรงเรียน
และเดินทางมาประชุมที่โรงเรียนไมํได๎ สํวนหนึ่งเกิดปัญหาทางด๎านการสื่อสารเนื่องจากภาษาที่ใช๎ในการ
สื่อสารตํางจากภาษากลาง เพราะผู๎ปกครองนักเรียนสื่อสารโดยใช๎ภาษาถิ่นจึงท าให๎กิจกรรมนักเรียนพัก
นอนไมํมีผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการประชุมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียนพักนอน และเกิด
ปัญหาที่ตามมาคือผู๎ปกครองไมํเข๎าใจข๎อปฏิบัติและข๎อตกลงของหอพักนักเรียน ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด
คือการติดตํอสื่อสารโดยภาษาท่ีแตกตํางกัน   
  2.2 ด๎านการปฏิบัติตามแผน พบวํา โรงเรียนไมํมีการจัดสถานที่ภายในหอพักที่ถูก
สุขลักษณะที่เหมาะสมกับนักเรียนรวมถึงการใช๎น้ าทั้งอุปโภคและบริโภค ห๎องสุขาและห๎องครัว ไมํมีการ
ปรับปรุงซํอมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ๑ที่ใช๎สํองสวํางเวลากลางคืน ปัญหาในสํวนของนักเรียน คือ 
นักเรียนไมํสามารถปฏิบัติตามข๎อตกลง กฎระเบียบที่หอพักนอนได๎ตั้งขึ้น มีนักเรียนบางสํวนไมประพฤติ
เป็นแบบอยํางที่ดีกับนักเรียนรํวมหอพักนอน เพราะฉะนั้นการจะท าให๎นักเรียนอยูํในกฎระเบียบและ
โรงเรียนพัฒนาสถานที่ การใช๎ชีวิตของนักเรียนหอพักนอนต๎องได๎การชํวยเหลือจากหลายๆสํวน           
ทั้งผู๎ปกครอง ชุมชนและนักเรียนหอพักนอนรํวมมือกัน 
  2.3 ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล พบวํา โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถในด๎านของการประเมินผลทางจิตวิทยาสํงผลให๎นักเรียนที่มีปัญหาทางด๎านครอบครัว            
การเรียน และอ่ืนๆ ไมํสามารถปรึกษาหรือได๎รับค าแนะน าจากผู๎ที่มีความสามารถในด๎านนี้อยํางจริงจัง 
ทั้งนี้ในสํวนของอาคารสถานที่ที่พักอาศัยของนักเรียนหอพักนอนไมํรัดกุม โดยเฉพาะความปลอดภัยของ
อาคารสถานที ่
  2.4 ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก พบวํา โรงเรียนไมํมีกิจกรรมที่ให๎
ผู๎ปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดประชุมเพ่ือชี้แจง ข๎อชี้แนะเกี่ยวกับการอยูํหอพักนอนและปัญหาใน
การใช๎ชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนยังไมํมีกิจกรรมที่ท าให๎นักเรียนมีความสามัคคีและพ่ึงพาอาศัยกัน 
ไมํมีกิจกรรมที่ท าให๎นักเรียนตํางวัยได๎ท ารํวมกันตามความเหมาะสม ไมํมีการละลายพฤติกรรมกํอนที่จะมา
พักอาศัยในหอพักนอนของโรงเรียน 
 3. แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนทํานผู๎หญิง
วิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ให๎ความคิดเห็นเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาวํา  
  3.1 ด๎านการวางแผน สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผนโดยมีตัวแทนผู๎ปกครองใน
การเข๎ารับฟังและเสนอความคิดเห็นตํอคณะกรรมการตามความเหมาะสม ควรมีการแตํงตั้งคณะกรรม
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ผู๎ดูแลหอพักนอนโดยจัดตั้งจากนักเรียน เชํน การมีหัวหน๎าหอพัก รองหัวหน๎าหอพัก และอ่ืนๆ เพ่ือให๎เกิด
ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่พร๎อมกับฝึกระเบียบวินัยจากนักเรียนหอพักนอน ควรศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่
ได๎รับความส าเร็จตํอการบริหารจัดการหอพักนอน  
  3.2 ด๎านการปฏิบัติตามแผน สถานศึกษาควรมีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช๎วัสดุ 
อุปกรณ๑ที่โรงเรียนมีและสามารถน ามาปรับปรุงให๎กลับมาใช๎ได๎ดังเดิม ควรจัดระดมทุนในการดูแลรักษา
สภาพอาคารสถานที่ให๎อยูํในความพร๎อมใช๎เสมอ ควรจัดกิจกรรมให๎ครูและนักเรียนได๎ท างานรํวมกัน เชํน 
ปลูกผัก ปรับภูมิทัศน๑โดยรอบ 
  3.3 ด๎านการตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษาควรตรวจสอบและประเมินความ
พร๎อมคณะครูที่มีความสามารถหรือสนใจในด๎านการประเมินจิตวิทยาในนักเรียนและสํงเข๎าอบรมตาม
หัวข๎อตํางๆ เพ่ือน าความสามารถมาใช๎กับนักเรียนได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีการ
แนะน าให๎ครูประจ าชั้นดูแลนักเรียน เยี่ยมบ๎านและตรวจสอบข๎อมูลที่แท๎จริงของครอบครัวนักเรียน เพ่ือ
การดูแลนักเรียนได๎อยํางทั่วถึง และมีการจัดเก็บข๎อมูลของนักเรียนให๎เป็นปัจจุบันมากที่สุด  
  3.4 ด๎านแก๎ไขและปรับปรุงการบริหารจัดการหอพัก สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให๎เกิดขึ้นเป็นประจ าหลังจากกิจกรรมในชํวงเย็นหรือวันเสาร๑อาทิตย๑ มีการสอนซํอมเสริมส าหรับ
นักเรียนที่เรียนไมํทันหรือไมํเข๎าใจจากในห๎องเรียนและโรงเรียนควรเสนอแนะให๎ตัวแทนผู๎ปกครองเข๎าไปมี
สํวนรํวมในการจัดท าและปฏิบัติกิจกรรมภายในหอพักและน าไปขยายผลสูํชุมชนและผู๎ปกครองของนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  
โรงเรียนทํานผู๎หญิงวิไล อมาตยกุล (บ๎านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ที่พบวํา ด๎านการปฏิบัติตามแผน อยูํในระดับมากที่สุดและมีปัญหาด๎านการวางแผนอยูํในระดับ
มากที่สุด ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎องค๑กรและบุคลากรที่เก่ียวข๎องน าไปปฏิบัติเบื้องต๎น ดังนี้ 
  1. สถานศึกษา ควรมีการจัดการศึกษาและที่อยูํอาศัยเพ่ือนักเรียนที่อยูํหํางไกลจากโรงเรียน
และมีแนวทางการชํวยเหลือพัฒนาชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาชุมชนทางด๎านการ 
ศึกษาให๎มากที่สุด โดยน าขําวสาร ข๎อมูลเผยแพรํตํอชุมชน ให๎ความส าคัญตํอการศึกษาในระบบ มีการให๎
ค าปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือผลประโยชน๑ที่นักเรียนได๎รัยอยํางมีประสิทธิภาพ  
  2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ควรมีการน าแนวทางในการศึกษาและน าไปตํอยอดเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการหอพักนอน โดยน าไปประยุกต๑ใช๎ในสถานศึกษา เพ่ือน าผลที่ได๎มาปรับปรุงให๎มีความ
สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น และควรจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิดเห็น  ที่สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา อีกท้ังยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีกระบวนการด าเนินการ
ทีดี่ สามารถเป็นแบบอยํางได๎ และเผยแพรํด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
  3. ครูผู๎สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง ควรศึกษาและท าความเข๎าใจแนวทางการ
จัดการหอพักนอน สูํกระบวนการท างานรํวมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการก าหนดวางแผน  
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มีการพูดคุย ประชุมและชํวยเหลือกัน โดยรํวมมือกัน ปรับเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่ ตามความรู๎ ความสามารถ
ของแตํละบุคคล เพ่ือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครูและบุคลากรทางการศึกษาและรํวมกันสร๎าง
บรรยากาศของการท างานและการอยูํรํวมกันอยํางเป็นกัลยาณมิตร และจัดการประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน เพ่ือให๎มีการเรียนรู๎สิ่งใหมํและมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี  โดยเน๎นผลลัพท๑ที่ได๎เป็น
ประโยชน๑กับนักเรียนและโรงเรียนเป็นส าคัญ 
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แนวทางการบริหารการจดักิจกรรมลกูเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

Guideline for the Management of the Boy Scout Activities of BAN PHOB PHRA 
Community School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 

จักรี  ปญัญา1 สุรพงษ์  แสงสมีุข2 
Chakri Punya Suraphong Sacngsrimuk 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพ ป๎ญหาและหาแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ และขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการบริหาร
การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ประชากรได้แก่ผู้บริหารและครูของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 67 คนและแหล่งข้อมูลได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบประเมินผล และ การปรับปรุงและพัฒนา 
ตามล าดับ ป๎ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยรวมมีป๎ญหาทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ การวางแผน 
การด าเนินการจัดกิจกรรม การปรับปรุงและพัฒนา และการตรวจสอบประเมินผล ตามล าดับ ส่วนแนวทาง
การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าประสงค์และโครงการจัดกิจกรรม
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ประชุมผู้บริหาร
และครูผู้สอนในการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนว
ปฏิบัติให้ครอบคลุม ให้ครูจัดท าโครงการสอน แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและปฏิทินการจัดกิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเพียงพอ พัฒนา
บุคลากรทางลูกเสือด้วยวิธีการที่หลากหลายเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงาน มีการวัดประเมินผลและจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกปีด้วยวิธีการที่หลากหลายให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแผนงานหรือโครงการในปีต่อไป 

 

ค าส าคัญ : การบริหาร, การจัดกิจกรรมลูกเสือ, โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 
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ABSTRACT 
  This research has a purpose to study the condition problems and find ways to 
manage the scouting activities at Ban Phob Phra community school under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2, there are 2 steps. Step 1: study of the condition and 
problems of the scout activities. And step 2: find guidelines for the management of the 
boy scout activities at Ban Phob Phra community school under Tak Primary Educational 
Service Area Office 2, the population were administrators and teachers of Ban Phop Phra 
community school under Tak Primary Educational Service Area Office 2, 67 persons, and 
the data source consisted of 9 experts. The tools were questionnaires and interviews. 
The data were analyzed by distributing frequency, percentage, mean, and standard 
deviation, and content analysis. The research results were found that: conditions of the 
scouting activities at Ban Phob Phra community school under Tak Primary Educational 
Service Area Office 2, in general and each aspect, the practice was at a high level. Sort 
descending mean, namely planning, executing, monitoring, evaluation, and improvement 
and development, respectively. The problem of scout activities in overall, there are 
problems on all sides. In descending order, planning is the implementation of the 
activities, improvement and development, and the audit and evaluation respectively. 
Schools must have a policy. Goals and activities organized in the annual action plan. The 
evaluation results are analyzed to find strengths and points that should be developed. 
Executive and teacher meetings to plan joint activities. There is an order to appoint the 
responsible person. Define roles responsibilities and guidelines to cover. Have the 
teachers create a teaching project, scout activities plan and calendar of events. 
Allocating budget for material procurement and equipment for conducting activities 
should be adequate. Develop the scout personnel through a variety of methods on a 
regular basis. The results of the scouting activities are measured, evaluated and reported 
every year in a variety of ways to inform stakeholders. Including bringing results to 
improve, revise, develop plans or projects in the following year. 
 
Keywords : administration, organizing scout activities, BAN PHOB PHRA community school 
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บทน า  
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 
ประการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ เพราะกิจกรรมผู้เรียนมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ มีความ
เจริญก้าวหน้า หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (สรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ, 2562 : 2-3) 

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นั้นพบว่าผู้บริหารโรงเรียนและผู้ก ากับลูกเสือ ยังไม่มีการพัฒนาตนเอง
ให้มีวุฒิทางลูกเสือ การก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาและระบบการบริหารกิจการลูกเสือ การส่งเสริม
สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจการลูกเสือยังไม่ต่อเนื่อง ลูกเสือยังไม่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือให้มีทักษะทางลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
มีจิตอาสา จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าการเป็นลูกเสือ การจัดกิจกรรมตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ กิจกรรมตามหลักสูตรพิเศษและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
โรงเรียนมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับมีจ านวนน้อย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ
ป๎จจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือน าผลไปพัฒนาแนวทางการ
บริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการ
ด าเนินการ ขั้นการตรวจสอบประเมินผล และขั้นการปรับปรุงและพัฒนา 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือตามกระบวนการบริหาร 
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ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมี   
2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชน
บ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 67 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Multiple Choice) ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและตอนที่ 3 สอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับป๎ญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นแบบให้เลือกตอบ (Multiple Response)  
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้ว
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จ านวน 9 คน  

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน
ชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
1. ขั้นการวางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นการด าเนินการจัดกิจกรรม 
3.ขั้นการตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4. ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม 

แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบ
พระ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างได้จากการน าผลการวิจัยที่ได้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยและป๎ญหาที่ค่าร้อยละสูง มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ให้
ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาทั้ง 4 ด้านคือ การวางแผนการจัดกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรม การ
ตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม และ การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม 
  การสร้างและการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ การสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ แล้ว
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก าหนดเป็นขอบข่ายการศึกษารายด้านตามขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2. น าผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถามตอนที่ 2 การศึกษาสภาพการบริหารที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดในด้านนั้น และแบบสอบถามตอนที่ 3 การศึกษาป๎ญหาการบริหารที่มีค่าร้อยละสูงในแต่ละด้าน 
มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
  3. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการใช้
ภาษา และความครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าเครื่องมือกลับมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับใหม่เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ต่อไป 
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยขอหนังสือแต่งตั้งจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ นัดหมายวันและ
เวลา รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ จัดล าดับ สรุปอุปนัยและน าเสนอแบบความเรียง  
 
ผลการวิจัย 
  สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การวางแผนการจัดกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรม การตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม และการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อในแต่ละด้านสรุปผลได้ดังนี้คือ การวางแผนการจัดกิจกรรม โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก พิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีการวางแผนด าเนินการตามหลักสูตรลูกเสือด้วยวิธีหลากหลาย
เน้นการปฏิบัติและมีการประเมินตามสภาพจริง มีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกอง การ
บังคับบัญชาลูกเสือและการจัดการเรียนการสอน และ มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ไว้ชัดเจน ตามล าดับ ส่วนก าหนดนโยบายและเป้าประสงค์จัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน มีการปฏิบัติน้อย
ที่สุด การด าเนินการจัดกิจกรรม โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยคือ มีการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนในแผนการสอนลูกเสือ มีการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถน า
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ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางลูกเสือ มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ตามล าดับ ส่วนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนและงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างเพียงพอ 
มีการปฏิบัติน้อยที่สุด การตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก พิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเป็นไปตาม
หลักสูตรลูกเสือ มีการจัดระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล รายงานผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีการก าหนดนโยบายติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีการติดตาม
ประเมินผลการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ตามล าดับ ส่วนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด และการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ 
มีการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมให้ครอบคลุมการคิดและพฤติกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ
ส่งเสริมสนับสนุนแบบบูรณาการให้เกิดความคิดเชิงบวก มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
สอดแทรกคุณธรรมให้แก่ลูกเสือทุกครั้ง และ มีการน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป ตามล าดับ ส่วนมีการสร้างโอกาสการเรียนรู้เชิงคุณธรรมให้แก่ลูกเสือ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ป๎ญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีป๎ญหาในระดับน้อย ป๎ญหารายด้านคือ การ
วางแผนการจัดกิจกรรม ขาดการวางแผนด้านงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ ไม่ท าปฏิทินการ
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือที่ชัดเจน ไม่มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ไม่มีการจัดท าแผนตาม
ระเบียบข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ แผนงานหรือโครงการไม่มีความต่อเนื่อง การด าเนินการจัด
กิจกรรม สื่อ-อุปกรณ์ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาดการน านโยบายเทคนิคใหม่ๆ มา
พัฒนากิจการลูกเสือ ขาดการบริหารงานและจัดท าเอกสารประจ ากองลูกเสือของโรงเรียน การตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม ไม่น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปประมวลผลให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์  
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมลูกเสือไม่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ  ขาดการน าผลการ
ประเมินเปรียบเทียบแต่ละปีไปใช้ในการวางแผนปีต่อไป และการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม ไม่จัดท า
รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการลูกเสือโรงเรียนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ไม่น าผลการ
ตรวจสอบประเมินผลมาวางแผนงบประมาณ อาคารสถานที่และสื่อเทคโนโลยี และไม่น าผลการประเมิน
จุดเด่นจุดด้อยของลูกเสือมาวางแผนฝึกอบรมเพ่ือความเป็นเลิศ 
 แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ การวางแผนการจัดกิจกรรม ควรมีการก าหนดนโยบาย 
เป้าประสงค์และโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประชุม
ผู้บริหารและครูผู้สอนในการวางแผนด้านงบประมาณและสภาพป๎ญหาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมด าเนินการตามแผนที่ชัดเจน         
ให้ครูผู้สอนจัดท าโครงการสอน แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
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และมีการวัดและประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกปีด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา การด าเนินการจัดกิจกรรม ควรมีการวางแผนงานโครงการพัฒนาจัดกิจกรรมลูกเสือ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ลูกเสือให้เหมาะสมเพียงพอ และควรมีการส่งเสริมผู้ก ากับลูกเสือเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เพ่ือน าเทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม การตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการเป็นคณะท างานตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรมให้เป็นระบบชัดเจน ควรมีการน าผล
การประเมินไปวิเคราะห์ ประมวลผลและน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ และควรมี
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ การ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม ควรมีปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท ารายงานให้ชัดเจน มีการสรุป
รายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อให้ทราบป๎ญหาด้านต่างๆและรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ และควร
น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาส าหรับการจัดกิจกรรมปี
ต่อไป 
       
อภิปรายผล    

สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาให้
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีการ
วางแผนด าเนินการตามหลักสูตรลูกเสือด้วยวิธีหลากหลายเน้นการปฏิบัติและมีการประเมินตามสภาพจริง 
มีการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนในแผนการสอนลูกเสือ มีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ
และมีการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมให้ครอบคลุมการคิดและพฤติกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของชนก เชียงมูล (2559 : 33 - 37) ที่กล่าวว่า กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนกิจกรรมลูกเสือ (Scout Planning) เพ่ือวางแผนจัดสรรทรัพยากร
ในการบริหารทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณท์ี่จ าเป็น การจัดองค์การกิจกรรมลูกเสือ (Scout Organization) โดย
การจัดโครงสร้างของกองลูกเสือ หมู่ลูกเสือ การจดัสายงานบังคบับัญชา มีการมอบหมายงาน การก าหนด
ตัวบุคคล ลักษณะของภารกิจและอ านาจหน้าที่ การใช้ภาวะผู้น ากิจกรรมลูกเสือ (Scouting Leading) 
โดยใช้การจูงใจกระตุ้นความกระตือรือร้นของคนในองค์การ และการควบคุมกิจกรรมลูกเสือ (Scout 
Controlling) โดยนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับพรชัย วัดเย็น (2558 : 96) วิจัยแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และการวิจัยของณะภา  ลีพรม (2558 : 102-104) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
กิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 : กรณี
กิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด และกิจกรรมสภานักเรียน ผลการศึกษาพบว่า
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โดยรวมและรายด้านกระบวนการบริหารกิจกรรมในโรงเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้คือ การวางแผนการจัดกิจกรรม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน มีการวางแผนด าเนินการ
ตามหลักสูตรลูกเสือด้วยวิธีหลากหลายเน้นการปฏิบัติและมีการประเมินตามสภาพจริง มีการวางแผนใน
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกอง การบังคับบัญชาลูกเสือและการจัดการเรียนการสอน และก าหนด
โครงสร้างการบริหารกิจกรรมลูกเสือไว้ชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนก เชียงมูล (2559 : 100) 
ผลการศึกษาพบว่าด้านการวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การด าเนินการจัดกิจกรรมโดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรม
ตามข้ันตอนในแผนการสอน มีการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางลูกเสือ และมีการพัฒนาการจัด
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับการวิจัยของพรชัย วัด
เย็น (2558 : 97) พบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาด้านการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเป็นไปตามหลักสูตรลูกเสือ มีการ
จัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ทราบ มีการก าหนดนโยบายติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมและติดตามประเมินผลการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวันใหม่  สืบชนะ (2560 : 112) ศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่า ด้านการประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครมีูการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมให้ครอบคลุมการคิดและพฤติกรรมที่เน้นการปฏิบัติ
จริง โดยมีการใช้วิธีการส่งเสริมสนับสนุนแบบบูรณาการให้เกิดความคิดเชิงบวกอย่างหลากหลาย และมีการ
น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวันใหม่  สืบ
ชนะ (2560 : 112) พบว่า ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน  
 ป๎ญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ป๎ญหารายด้านสามารถน ามาอภิปรายได้คือ 
การวางแผนการจัดกิจกรรม โดยรวมพบว่ามีป๎ญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ายังขาด
ความชัดเจนในการวางแผน การก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมและครูผู้รับผิดชอบไม่จัดกิจกรรมที่แปลก
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการวิจัยของชนก เชียงมูล (2559 : 100-103) พบว่า ด้านการวางแผน 
มีป๎ญหาการวางแผนและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ การด าเนินการจัดกิจกรรม พบว่า โดยรวม
พบว่ามีป๎ญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ-อุปกรณ์
ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ การพัฒนากิจการลูกเสือ การบริหารงานและจัดท าเอกสาร
ประจ ากองลูกเสือของโรงเรียนยังมีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับการวิจัยของพรชัย วัดเย็น (2558 : 
96 - 111) ด้านการปฏิบัติงาน ป๎ญหาที่พบ คือ การใช้งบประมาณ การใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
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การจดัท าข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสือ
ในสถานศึกษา การตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยรวมพบว่ามีป๎ญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสถานศึกษายังขาดการน าผลการตรวจสอบประเมินผลไปเปรียบเทียบกับผลปีที่แล้วเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน สอดคล้องกับการวิจัยของเรืองณริน  มีดินด า (2558 : 56-74) ศึกษาการ
พัฒนาแนวทางการบริหารกิจการลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ด้านการควบคุม โดยรวมมีป๎ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ป๎ญหาคือ 
ความชัดเจนของจุดมุ่งหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือ การปรับแผนการด าเนินงาน
กิจการลูกเสือให้เป็นไปตามผลการประเมินผล และความต่อเนื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจการลูกเสือ ตามล าดับ การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม โดยรวมพบว่ามีป๎ญหาอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษายังไม่ให้ความส าคัญน าผลการตรวจสอบประเมินผลมาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับการวิจัยของชนก เชียงมูล (2559 : 100-103) ด้าน
การปรับปรุง ที่พบว่า ขาดการน าผลการประเมินจุดเด่นจุดด้อยของลูกเสือมาวางแผนการฝึกอบรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศ ไม่น าผลการก ากับติดตามและประเมินผลแต่ละกิจกรรมมาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมและ
พัฒนาเอกสารประจ ากองลูกเสือโรงเรียนต่อไป และไม่น าผลการก ากับติดตามประเมินผลมาวางแผนการ 
บริหารกิจการลูกเสือโรงเรียน 
 แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีแนวทางคือ การวางแผนการจัดกิจกรรม ควรมีการก าหนด
นโยบาย เป้าประสงค์และโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการ
ประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนในการวางแผนด้านงบประมาณและสภาพป๎ญหาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  
ควรมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมด าเนินการตามแผนที่
ชัดเจน ควรให้ครูผู้สอนจัดท าโครงการสอน แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน และมีการวัดและประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกปีด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผล
ไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวางแผนเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะก าหนดวิธีการ แนวปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบและเป้าหมายให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันใหม่  
สืบชนะ (2560 : 123) ด้านการวางแผน สถานศึกษาควรก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
อย่างชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและความต้องการของสถานศึกษาในการฝึกอบรม
ลูกเสือ ให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการจัดกิจกรรม
ควรมีการวางแผนงานโครงการพัฒนาจัดกิจกรรมลูกเสือไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เหมาะสมเพียงพอ มีการส่งเสริมผู้ก ากับ
ลูกเสือเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือน าเทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนาการจัดกิจกรรม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะงบประมาณเป็นป๎จจัยสนับสนุนการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ โดยส่งเสริมผู้รับผิดชอบมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภฤกษ์ ศิโรทศ (2561 : 90) ศึกษาแนวทางการ
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บริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า  
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ
ของผู้เรียน ประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือกับชุมชน ระดับเขตพ้ืนที่/  
ระดับจังหวัด/ ระดับชาติ การตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น
คณะท างานตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรมให้เป็นระบบชัดเจน มีการน าผลการประเมินไปวิเคราะห์ 
ประมวลผลและน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ  มีการจัดท ารายงานผลการจัด
กิจกรรมเป็นรูปเล่มให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความชัดเจนและเป็นระบบของการตรวจสอบ
และประเมินผลจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจหลักการ วิธีการและเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญลักษณ์  คล่องแคล่ว (2562 : 171) ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า การติดตามและประเมินผล  ควรมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศและ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ก าหนดปฏิทินการติดตามผลการจัด
กิจกรรม และมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน และ การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ควรมีปฏิทินก าหนดระยะเวลาการจัดท ารายงานให้ชัดเจน มีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็น
รูปเล่มเพ่ือให้ทราบป๎ญหาด้านต่างๆและรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมมา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาส าหรับการจัดกิจกรรมปีต่อไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการก าหนด
ระยะเวลาในปฏิทินสามารถใช้เป็นเครื่องมือก ากับและติดตามการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง การจัดท า
รายงานเป็นรูปเล่มจะสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์และสามารถจัดท าได้เท่าที่ต้องการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของธัญลักษณ์  คล่องแคล่ว (2562 : 171) พบว่า มีการน าผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ของปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงและแก้ไขและพัฒนาอย่างชัดเจนต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควร
ก าหนดนโยบายและเป้าประสงค์การจัดกิจกรรมลูกเสือให้ชัดเจน โดยการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเพ่ือ
วางแผนและจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมเพียงพอในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท า
หน้าที่ติดตามและประเมินผล โดยให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและมีระบบ ผู้ก ากับลูกเสือต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมตามที่
ก าหนดในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีการจัดท าสรุปผลหลังจัดกิจกรรมเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น 
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  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเรื่อง 
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 
  2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือเพ่ือการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
  3. แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือโดยใช้การนิเทศภายในของสถานศึกษา  
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แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน 
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

The Guideline for Promoting Dormitory Student Life Skills  
of Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng Khleng),  

Umphang District, Tak Province 
 

พรพรรณ ดลจติรคณาสิน1 สุเนตร  ทองค าพงษ์2 
Phonphan  Donchitkhanasin Sunate  Tongkumpong 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหา และแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของ
นักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประชากร
และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนหอพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก           
รวมทั้งสิ้น จ านวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยรวมมีการปฎิบัติอยู่ในระดับปานกลาง             
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน อยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการจัดการกับอารมณ์
และความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน 
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พบว่า 1) ด้านการตระหนัก
รู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คือ จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนค้นหาตัวตนและได้รู้ถึง
ศักยภาพของตนเองโดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียน
โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 2) ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ มีการเรียกพบ
ผู้เรียนรายบุคคลและตักเตือนเพื่อปรับพฤติกรรม โรงเรียนต้องชี้แจงถึงกฎระเบียบของโรงเรียนที่
นักเรียนทุกคนต้องปฎิบัติ ส าหรับนักเรียนที่ท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนให้ใช้กระบวนการลด
พฤติกรรมโดยการตัดคะแนน และเชิญผู ้ปกครองมารับทราบป๎ญหาของบุตรหลานเพื่อแก้ป๎ญหา
ร่วมกัน 3) ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด คือ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักประเภทกีฬา
ที ่หลากหลาย จัดให้น ักเร ียนได้เล ่นกีฬาหลังเล ิกเรียน ส่งเสริมกิจกรรมอื่นเพิ ่ม เช ่น กิจกรรม

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail : realize014@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ 0916249806 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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นันทนาการ ส่งเสริมอาชีพ ดนตรี และนาฎศิลป์ 4) ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน คือ สร้างวินัย
ที่ดีในเรื่องของการตรงต่อเวลา ครูบันทึกสถิติการมาเรียนของผู้เรียน กรณีที่นักเรียนท าผิดให้เรียกพบเป็น
รายบุคคลเพ่ือตักเตือน และเชิญผู้ปกครองมารับทราบป๎ญหาของบุตรหลานเพ่ือแก้ป๎ญหาร่วมกัน มอบ
รางวัลแก่นักเรียนที่ไม่เคยมาเรียนสาย ไม่เคยขาดเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ : ทักษะชีวิต, นักเรียนพักนอน 
 
Abstract 
 This research aimed to study the condition and problem and guidelines for The 
Guideline for Promoting Dormitory Student Life Skills of Thanphuying Wilai Amatayakul 
School (Ban Poeng Khleng), Umphang District, Tak Province. Population and data sources 
used in this study comprised of one-hundred and one school administrators, teachers 
and educational personnel and dormitory students of Thanphuiyng Wilai Amatayakul 
School (Ban Poeng Khleng), Umphang District, Tak Province. The study tools employed 
were: questionnaire and interview forms. Analyze the data by distributing the frequency, 
find percent, mean and standard deviation. 
 The results of the study showed that conditions for Promoting Dormitory Student 
Life Skills of Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Umphang 
District, Tak Province was at a moderate level. When considering each aspect, it was 
found that the highest average was the awareness and appreciation of oneself and 
others, was at a moderate level. Followed by building good relationships with others, 
was at a moderate level. Analyzing, making decisions and solving problems 
constructively were at a moderate level. And in dealing with emotions and stress were 
at a moderate level respectively. The Guideline for Promoting Dormitory Student Life Skills 
of Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Umphang District, Tak 
Province, found that 1) awareness and appreciation of oneself and others were organized a 
guidance activity for students to find themselves and to know their potential without 
comparing with others, organize activities to promote assertiveness for learners by using 
group activities. 2) Analyzing, making decisions and solving problems constructively were 
calls to individual learners and warnings to modify behavior. The school must clarify the 
school rules that all students must follow. 3) Dealing with emotions and stress were 
organized activities to introduce students to a variety of sports. Arrange for students to play 
sports after school. Promote additional activities such as recreational activities. Promote 
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music and dance. 4) Building good relationships with others were establish a good discipline 
in terms of being punctual. The teacher records the student's attendance statistics. In the 
event that the student makes a mistake, asked to meet individually for warning and invite 
parents to come and acknowledge their children's problems to solve them together. 
Awarded to students who have never been late for school, never miss a class and organize 
teaching and learning activities to be interesting. 
 
Keywords : life skill, dormitory student 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้บัญญัติไว้ว่ารัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ ลังคม และสติป๎ญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมีใจในชาติ สามารถเซี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 
 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่ชายแดน
ติดกับประทศพม่า มีพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง ดังนั้นจึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน ภูมิล าเนาของชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งมี
วัฒนธรรมแตกตา่งกันและแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของคนไทยทั่วไป เนื่องจากความยากไร้และภูมิล าเนา
ห่างไกลจากโรงเรียน และไม่สามารถเดินทางไป-กลับระหว่างถิ่นที่อยู่กับโรงเรียนภายในวันเดียวได้ ดังนั้น 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ของโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เอ้ือแก่ผู้เรียนทั้งด้านหอพัก ทุนการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น นอกจากนนี้
โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการฝึกทักษะชีวิตด้านต่างๆเพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
รับมือและแก้ไขป๎ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพ่ือให้นักเรียนพักนอนมีทักษะชีวิตที่ดี  สามารถแก้ป๎ญหาและ
พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกลติดชายแดนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิง
วิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   
 2. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา   
 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษา สภาพ ป๎ญหาและแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพัก
นอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บา้นเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัยที่เหมาะสมกับ
รายละเอียดในการวิจัยดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 1 และบทที่ 2 โดยได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน รวม 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. ศึกษาสภาพและป๎ญหาการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   
 2. หาแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่าน
ผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 ผู้วิจัยศึกษาสภาพและป๎ญหาการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถาม 
 1. ประชากร 

 การส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียน
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2562)ประกอบด้วย 
1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

         แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของ
นักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 48 คน นักเรียนพักนอน จ านวน 52 คน ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รวมทัง้สิ้น 101 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล              
อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล                
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยรวมมีการปฎิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมา คือ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด อยู่
ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนวิเคราะห์ความถนัด ความสามารถของตนเอง
ได้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา นักเรียนมีทักษะในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางสู่ความส าเร็จ อยู่ในระดับ
มาก และ นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะส่วนตน อุปนิสัย และค่านิยมของตนได้ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะส่วนตน อุปนิสัย และค่านิยมของตนได้ อยู่ในระดับมาก 
 1.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับ              
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา พบว่า นักเรียนเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก รองลงมา นักเรียนมองโลกในแง่ดีและ
นักเรียนมีมุมมองด้านดีในสภาพเหตุการณ์ที่เป็นป๎ญหาได้  อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบและหาทางป้องกันหรือแก้ป๎ญหาที่เกิดจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด นักเรียนตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญด้วยทางเลือกที่
เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง  
 1.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา นักเรียนรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง และ นักเรียนยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือน
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ด้วยสันติวิธี อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด นักเรียนสร้างก าลังใจในเรื่องต่างๆด้วย
ตนเองได้ อยู่ในระดับมาก  
 1.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
นักเรียนรักษาความลับของเพ่ือน อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนแสดงออกหรือสะท้อนความรู้สึกหรือการ
กระท าของตนเองที่แสดงว่าเข้าใจและใส่ใจผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
นักเรียนให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ป๎ญหาการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล            
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ป๎ญหาแต่ละด้านมีดังนี้ 
  2.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน พบว่า นักเรียนรู้สึกไม่พอใจในผล
การเรียนของตนเอง มีป๎ญหามากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนไม่ชอบการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
และนักเรียนไม่ชอบอธิบายบทเรียนที่เพ่ือนไม่เข้าใจให้เพ่ือนฟ๎ง ตามล าดับ ส่วนนักเรียนไม่อยากนั่งใกล้
เพ่ือนที่เรียนหนังสือไม่เก่งมีป๎ญหาน้อยที่สุด 
  2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนแต่งตัวผิด
ระเบียบตามเพ่ือนสนิท มีป๎ญหามากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนเชื่อเพ่ือนมากกว่าครู และนักเรียนเชื่อว่าความคิด
ของตนเองนั้นถูกเสมอง ตามล าดับ และนักเรียนไม่ยอมยกโทษให้เพ่ือนที่ท าไม่ดีกับนักเรียน มีป๎ญหาน้อยที่สุด 
  2.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด พบว่า นักเรียนชอบนอนเมื่อรู้สึกเหนื่อย
หรือเศร้า มีป๎ญหามากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนไม่มีประเภทกีฬาที่ชอบเล่น และนักเรียนมักหม่อลอย 
ตามล าดับ และนักเรียนร้องไห้มากกว่าหัวเราะ มีป๎ญหาน้อยที่สุด 
  2.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน พบว่า นักเรียนมักเข้าเรียนสาย มีป๎ญหามาก
ที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมักไปโรงเรียนสาย และนักเรียนเขินอายเมื่อต้องปรากฏตัวในกลุ่มคนหมู่มาก 
ตามล าดับ และ นักเรียนคบหากับกลุ่มเพื่อนที่มีประวัติเสี่ยงด้านยาเสพติด มีป๎ญหาน้อยที่สุด 
 3. แนวการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้าน 
เปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน             
พักนอน สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน คือ จัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อให้นักเรียนค้นหาตัวตนและได้รู้ถึงศักยภาพของตนเองโดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม โดยจัดให้มีกิจกรรมน าเสนอหน้าชั้นเรียน
โดยนักเรียนทุกคนต้องออกไปน าเสนอ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละระดับผลการเรียนเก่ง-อ่อน เพ่ือให้
เพ่ือนแนะน าเพ่ือน มีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งวิธีการปฏิบัติและความรู้ความจ าและครูเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
  3.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ มีการเรียกพบ
ผู้เรียนรายบุคคลและตักเตือนเพื่อปรับพฤติกรรม โรงเรียนต้องชี้แจงถึงกฎระเบียบของโรงเรียนที่
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นักเรียนทุกคนต้องปฎิบัติ ส าหรับนักเรียนที่ท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนให้ใช้กระบวนการลด
พฤติกรรมโดยการตัดคะแนน และเชิญผู ้ปกครองมารับทราบป๎ญหาของบุตรหลานเพื่อแก้ป๎ญหา
ร่วมกันในส่วนของนักเรียนที่ยังท าผิดซ้ าๆ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น 
จัดประกวดมารยาทและเครื่องแต่งกายเพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้ปฎิบัติตามกฎของโรงเรียน 
  3.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด คือ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ประเภทกีฬษที ่หลากหลาย จัดให้นักเรียนได้เล่นกีฬาหลังเลิกเรียน ส่งเสริมกิจกรรมอื่นเพิ่ม เช่น 
กิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมอาชีพ ดนตรี และนาฎศิลป์ จัดให้มีการแข่งขันและมอบรางวัล ฝึกการวาง
แผนการด าเนินชีวิตในแต่ละวันโดยก าหนดตารางเวลาให้ชัดเจน และเพิ่มงบประมาณส าหรับอุปกรณ์
กีฬา นันทนาการ ดนตรี และนาฎศิลป์ 
  3.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน คือ สร้างวินัยที่ดีในเรื่องของการตรงต่อเวลา ครู
บันทึกสถิติการมาเรียนของผู้เรียน กรณีที่นักเรียนท าผิดให้เรียกพบเป็นรายบุคคลเพ่ือตักเตือน และ             
เชิญผู้ปกครองมารับทราบป๎ญหาของบุตรหลานเพ่ือแก้ป๎ญหาร่วมกัน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไม่เคยมา
เรียนสาย ไม่เคยขาดเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
 
อภิปรายผล  
 การวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. สภาพการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล             
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านแรก คือ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา            
ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหา
อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด อยู่ในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนยังไม่มีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต
ให้แก่นักเรียนพักนอนที่ชัดเจน จึงท าให้ไม่เห็นความส าคัญของการส่งเสริมทักษะชีวิตและส่วนใหญ่จะแทรก
อยู่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเดิมที่โรงเรียนมีอยู่แล้วซึ่งไม่ได้เน้นเรื่องทักษะชีวิตอย่างจริงจัง 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การวิจัยสามารถน ามาอปรายผลได้ดังนี้ 
 1.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า นักเรียนมองเห็นด้านดีของตนเองและผู้อ่ืนได้ รวมถึงยอมรับในความความแตกต่างทาง
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้  
 1.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยังยึดติดกับความคิดและความรู้
เดิมๆที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมในวงแคบ ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์ในการช่วย
วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการแก้ป๎ญหาต่างๆ 
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 1.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า นักเรียนเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งสามารถสร้าง
ความสุขได้ด้วยตนเองผ่านการยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียในตนเอง 
 1.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยรวมอยู๋ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
นักเรียนยังขาดทักษะในการสื่อสารที่ดีในเรื่องของการแสดงความคิด ความรู้สึก ความชื่นชม และการ
กระท าท่ีดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้ เนื่องด้วยบริบทชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์และไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง
ในการสื่อสาร อีกท้ังยังส่งผลให้นักเรียนรู้ไม่เท่าทันต่อสถานการณ์เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเอง  
 2. ป๎ญหาการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล          
(บ้านเปิงเคลิ่ง) อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 2.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน พบป๎ญหาล าดับแรก คือ นักเรียนรู้สึก
ไม่พอใจในผลการเรียนของตนเอง รองลงมา นักเรียนไม่ชอบการเสนอความคิดเห็นในชั้น และนักเรียนไม่
ชอบอธิบายบทเรียนที่เพ่ือนไม่เข้าใจให้เพ่ือน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนยังไม่รู้จุดอ่อนและ
จุดแข็งของตนเองเกี่ยวกับความสามารถและความถนัดพิเศษ ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้  
 2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ พบป๎ญหาล าดับแรก คือ 
นักเรียนแต่งตัวผิดระเบียบตามเพ่ือนสนิท รองลงมา นักเรียนเชื่อเพ่ือนมากกว่าครู และนักเรียนเชื่อว่า
ความคิดของตนเองนั้นถูกเสมอ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนอยู่ในวัยที่ต้องการการยอมรับ
จากเพ่ือน โดยการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ 

2.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด พบป๎ญหาล าดับแรก คือ นักเรียนชอบนอนเมื่อ
รู้สึกเหนื่อยหรือเศร้า รองลงมา นักเรียนไม่มีประเภทกีฬาที่ชอบ และนักเรียนมักหม่อลอย ตามล าดับ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนไม่มีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้เลือกท า ไม่มีประเภทกีฬาให้
เลือกเล่นได้ตรงกับความชอบ อีกทั้งอาจไม่กิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆเสริมที่ตรงกับความถนัดของนักเรียน
จึงส่งผลให้นักเรียนมีเวลาอยู่กับตัวเองมากเกินไป เมื่อต้องประสบป๎ญหาที่ยากเกินการรับมือ นักเรียนจะ
ปลีกตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของตนเองมากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืนเพ่ือคลายความเครียด 

2.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน พบป๎ญหาล าดับแรก คือ นักเรียนมักเข้าเรียนสาย 
รองลงมา นักเรียนมักไปโรงเรียนสาย และนักเรียนเขินอายเมื่อต้องปรากฏตัวในกลุ่มคนหมู่มาก 
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนหรือครูไม่ได้เข้มงวดกับการอบรมเรื่องกฎและระเบียบวินัยมาก
พอที่นักเรียนจะเห็นความส าคัญของกติกาส่วนรวม ส่งผลไปถึงการท าตัวแปลกแยกเนื่องจากถูกกลุ่มเพ่ือน
มองว่าเป็นผู้ท าผิดกฎระเบียบ และท าให้ขาดความม่ันใจในการเข้าร่วมกลุ่มในท่ีสุด 
 3. แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนพักนอน โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล  )บ้าน

เปิงเคลิ่ง (อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 3.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ล าดับแรกคือ ควรจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือให้นักเรียนค้นหาตัวตนและได้รู้ถึงศักยภาพของตนเองโดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อ่ืน  รองลงมา ควรจัด
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กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม และควรจัดให้มีกิจกรรมน าเสนอหน้าชั้นเรียน
โดยนักเรียนนทุกคนต้องออกไปน าเสนอ  
 3.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ล าดับแรกคือ ควรเรียกพบ
ผู้เรียนรายบุคคล ตักเตือนเพื่อปรับพฤติกรรม รองลงมา ชี้แจงถึงกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนทุกคน
ต้องปฎิบัติ และใช้กระบวนการลดพฤติกรรมโดยการตัดคะแนน และเชิญผู้ปกครองมารับทราบป๎ญหาของ
บุตรหลานเพ่ือแก้ป๎ญหาร่วมกัน  
 3.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ล าดับแรกคือ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน
รู้จักประเภทกีฬาที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนเล่นกีฬาหลังเลิกเรียน  รองลงมา ส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมอาชีพ ดนตรี และนาฎศิลป์ และจัดการแข่งขันกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริม
อาชีพ ดนตรี และนาฎศิลป์  
 3.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ล าดับแรกคือ สร้างวินัยที่ดีในเรื่องของการตรงต่อเวลา 
และครูบันทึกสถิติการมาเรียนของผู้เรียน รองลงมา เรียกพบเป็นรายบุคคลและตักเตือน และเชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบป๎ญหาของบุตรหลานเพื่อแก้ป๎ญหาร่วมกัน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไม่เคยมาเรียน
สาย ไม่เคยขาดเรียนเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมเชิงบวกในภาพรวม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน จัดให้มีกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบกลุ่มและการน าเสนอ รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
  1.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้วิธีเรียกพบเป็น
รายบุคคลในการอบรมเพ่ือปรับพฤติกรรม เชิญผู้ปกครองมารับทราบป๎ญหาและหาวิธีแก้ไขร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน 
  1.3 ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ส่งเสริมการเล่นกีฬา และจัดประเภท
กีฬาที่หลากหลาย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ โดยจัดให้มีการแข่งขันเพ่ือชิงรางวัล 
  1.4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ฝึกวินัยเรื่องของการตรงต่อเวลา ครูบันทึก
สถิติการมาเรียนของผู้เรียน กรณีที่นักเรียนท าผิดให้เรียกพบเป็นรายบุคคลเพ่ือตักเตือน  และ                  
เชิญผู้ปกครองมารับทราบป๎ญหาของบุตรหลานเพ่ือแก้ป๎ญหาร่วมกัน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไม่เคยมา
เรียนสาย ไม่เคยขาดเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรจัดให้มีส่งเสริมทักษะที่ชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
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  2.2 ควรมีการติดตามนักเรียนพักนอน ดูความก้าวหน้าจากการส่งเสริมทักษะชีวิต 
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แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
Guidelines for the Management of Scholarships for Disadvantaged 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางการบริหารจัดการ

ทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 61 คน วิธีด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาสภาพและป๎ญหา
การบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเค
ลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการใช้แบบสอบถาม สอบถาม
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จ านวน 49 คน วิเคราะห์และสังเคราะห์ เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การหาแนวทางการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และทฤษฎีมายกร่าง
แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
(บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และตรวจสอบความเหมาะสม
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ 
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 
2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ดังนี้ ด้านการ
ปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ด้านการแก้ไขป๎ญหา และด้านการวางแผน ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ : ทุนการศึกษา, เด็กด้อยโอกาส 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น Email : ploy086097@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 086-0972350 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
 This research aimed to study problems and guidelines for the management of 
scholarships for disadvantaged children Of Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban 
Poeng Khleng), Tak Primary Educational Service Area Office 2. The population used in 
this research included 61 school administrators, teachers and educational personnel. 
There are 2 steps of the research method: 1) study the condition and problem of the 
management of scholarships for disadvantaged children Of Thanphuying Wilai 
Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Tak Primary Educational Service Area Office 2 by 
using questionnaires with the school director, 49 teachers and school personnel and 
analyzed and synthesized documents and related research. Data analysis uses content 
analysis. 2) Finding guidelines for the management of scholarships for disadvantaged 
children Of Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Tak Primary 
Educational Service Area Office 2, using information from Step 1 and theory to outline 
the guidelines for the management of scholarships for disadvantaged children Of 
Thanphuying Wilai Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Tak Primary Educational 
Service Area Office 2, and checked for suitability by interviewing 12 experts. 
 The results of the research were as follows: Implementation of the guidelines for 
the management of scholarships for disadvantaged children Of Thanphuying Wilai 
Amatayakul School (Ban Poeng Khleng), Tak Primary Educational Service Area Office 2 in 
overall was at a high level. When considering the average order from least to most as 
follows: the implementation of the plan, audit and evaluation, problem solving and 
planning respectively. 
 
Keywords : Scholarships, disadvantaged children 
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บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรทางมนุษย์และความเท่าเทียม
ทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเห็นได้จากการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนพร้อมทั้งการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
การลดความเหลื่อมล้ าและการพัฒนาประเทศ แต่สภาพสังคมป๎จจุบันที่ได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้สร้างความเหลื่อมล้ าและความแตกต่างทางสังคม จนเป็น
สาเหตุให้เกิดป๎ญหาสังคมที่มีผลมาจากความเหลื่อมล้ าต่อการเข้าถึงโอกาสของการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ป๎ญหาด้านสังคม ป๎ญหาความยากจน และป๎ญหาครอบครัว ผลกระทบดังกล่าว
ได้ท าให้เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม หรือมีสภาพ
ความไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาและถูกท าให้เป็น  “เด็กด้อยโอกาส” ที่มีสภาพของความไม่พร้อม
ต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาภาคบังคับและหรือไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับผู้อ่ืน มีผลต่อ
คุณภาพประชากรและตลาดแรงงาน เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคมได้กลายเป็นแรงงาน
ที่ทักษะฝีมือแรงงานต่ าและท าให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าจากคนกลุ่มนี้ (Chaloemwong, 2017) 
 สภาพป๎จจุบันของสถานการณ์เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย จากการส ารวจข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2018) ได้กล่าวถึงรายงานสถานการณ์ความยากจน
และ  ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทยที่มีผลต่อสภาพความไม่พร้อมของเด็กด้อย
โอกาสต่อการเข้าสู่ระบบการศึกษาจากการได้รับโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ อ่ืน จนท าให้ กลายเป็น             
“เด็กด้อยโอกาส” และมีความสัมพันธ์ต่อจ านวนเด็กที่ต้องการออกจากระบบการศึกษาหรือไม่ได้เข้าสู่
ระบบการศึกษา เนื่องจากสถิติข้อมูลปรากฏให้เห็นว่ามีเด็กที่ไม่สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาค
บังคับเฉลี่ยถึงร้อยละ 20 ของประชากรวัยเรียน โดยจ าแนกเป็นสถิติข้อมูลการเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาที่มีร้อยละ 88.3 และได้ลดลงในระดับมัธยมศึกษาเหลือร้อยละ 68.2 และสถิติเหล่านี้มีผล
ต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็กด้อยโอกาสที่มีอยู่ในประเทศไทยในป๎จจุบันจากข้อมูลที่พบว่ามีจ านวนถึง 
3.7 ล้านคน (OBEC, 2019) ซึ่งจากจ านวนเด็กด้อยโอกาสที่พบทั้งหมด ป๎จจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมจ านวนของเด็กด้อยโอกาสที่ปรากฏในสังคม เนื่องจากนโยบายด้านการจัด
สวัสดิการและด้านสังคมท่ียังไม่สามารถท าให้ประชากรบางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้อย่างเต็มที่ 
พร้อมกับการพัฒนาตามกระแสของทุนนิยมที่เน้นการสร้างกลไกทางการตลาดจากการแบ่งงานกันท า
เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแบบแข่งขันเสรี (Smith, 1976) ท าให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนที่ไม่พร้อมถูกจ ากัดจากการก าหนดรายได้ ที่มาจากขาดความรู้และทักษะฝีมือแรงงานจนส่งผลท าให้มี
ช่องว่างทางโครงสร้างสังคมสูง (class structure) และมีความแตกต่างในคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใน
ป๎จจุบันที่ส่งต่อถึงผลกระทบของโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนที่มาจาก
ครอบครัวยากจน (Marx, 1848) 
 สภาพป๎ญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเพ่ิมจ านวนของเด็ก
ด้อยโอกาส ด้วยสภาพพ้ืนที่ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อยู่ในพ้ืนที่ของต าบล
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แม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกลอยู่บนพ้ืนที่สูงและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง การติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกก็ยาก และเป็นพ้ืนที่ที่มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยเป็นจ านวนมาก หลาก
เชื้อชาติ หลากศาสนา หลากวัฒนธรรม ท าให้มีเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์จ านวนมาก อีกทั้งยัง
มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทางด้านตะวันตกของประเทศไทยคือประเทศเมียนมาร์ ในด้านของ
การเกษตรพ้ืนที่ของการท าการเกษตรไม่ได้มีทุกคนครัวเรือน พ้ืนที่ของหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง ส่วนใหญ่เป็นคน
ในประเทศเพ่ือนบ้านย้ายอพยพเข้ามาอยู่ เข้ามาโดยไม่มีพ้ืนที่เป็นของตนเอง เข้ามาสร้างรากฐานโดยการ
มาเป็นลูกจ้างท าการเกษตร ซึ่งเป็นการรับจ้างที่ได้เงินไม่แน่นอน บ้างก็ได้รับรายวัน บ้างก็ได้รับรายเดือน 
บ้างก็ไม่มีรายได้ และการอพยพมาของแต่ละครอบครัวนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เขาพามาด้วยคือลูกหลานที่ก าลัง
อยู่ในวัยก าลังเรียน ที่ต้องการเรียนเพ่ือหาความเจริญในชีวิต   ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็ยังได้รับการช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษาที่ทางภาครัฐได้ออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขป๎ญหาและขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2548   
ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย มีสิทธิเข้าเรียนในสถานศึกษา
ต่าง ๆ ได้ โดยไม่จ ากัดระดับ ประเภท และพ้ืนที่ในการศึกษา (The Secretariat of the Cabinet, 
2005) ซึ่งจากสภาพการเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และฐานะทางการเงินที่ต้องแบ่งจ่ายเพ่ือให้ลูกหลานมา
เรียนนั้น แน่นอนว่าเกิดความจ าเป็นและมีความขาดแคลนมาก และบางครอบครัวก็มีเหตุจ าเป็นต้องดิ้น
รนออกจากหมู่บ้านเพ่ือไปหารายได้ในเมืองเพ่ือส่งกลับมาให้ลูกที่ต้องปล่อยให้ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงดู 
บางครอบครัวมีความยากจนแล้วยังเกิดครอบครัวแตกแยก พ่อแม่เลิกกัน ทิ้งลูกไว้กับพ่อ ทิ้งลูกไว้กับแม่ 
ทิ้งลูกไว้กับญาติ ซึ่งป๎ญหาความยากจนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวรวมไปถึงคนไทยที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ด้วยที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน ซึ่งป๎ญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ป๎ญหาของเด็ก
ด้อยโอกาสส่วนมากเกิดจากความยากจน ก าพร้า และเป็นชนกลุ่มน้อย การหาความก้าวหน้าในชีวิตมีน้อย
มากหากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ 
 ดังกล่าวที่มา จึงท าให้เห็นว่ายังมีช่องว่างทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ า เนื่องจากเกิดความ
ด้อยโอกาสของเด็กบางส่วนในสังคมที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
การยกระดับชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความขาดแคลนที่มาจากสภาพแวดล้อม
รอบตัวเด็กจะเป็นการสร้างก าลังใจให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จากสภาพและ
ป๎ญหาของเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ท าให้ทราบว่าสิ่งที่ต้องการ
ความช่วยเหลือคือทุนการศึกษา หากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ สิ่งที่ได้
นอกจากความรู้ในการเล่าเรียนเด็กเหล่ายังได้ก าลังใจและคุณภาพชีวิตทางการศึกษาที่ดีขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
หาแนวทางในการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสเพ่ือให้เด็กได้รับทุนการศึกษาได้
ครอบคลุมและเกิดประโยชน์กับตัวเด็กมากที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียน
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิง
วิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่าน
ผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2         
มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อย
โอกาสของ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

ส ภ า พ แ ล ะ ป๎ ญ ห า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ของ
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล  )บ้านเปิงเค

ลิ่ ง  (สั งกัดส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

       1. การวางแผนบริหารจัดการ  
ทุนการศึกษา (PLAN) 
       2  .การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการ
ทุนการศึกษา (DO) 
       3.  การตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษา (CHECK) 
       4. การแก้ไขป๎ญหาการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษา (ACT) 

 

แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทุนการศึ กษาส าหรั บ เด็ กด้ อย
โอกาส ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัด
ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
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 ผู้วิจัยศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียน
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยใช้แบบสอบถาม 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 48 คน ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวมทั้งสิ้น 49 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และต าแหน่งในการ
ท างาน 
  ตอนที่ 2 สอบถามการบริหารการจัดการหอพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับป๎ญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส
ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 เป็นแบบให้เลือกตอบ (Multiple response) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ             
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ โรงเรียน
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีสภาพทางการบริหารการจัดการหอพัก
นอนของโรงเรียนในถิ่น จ านวน 12 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้น
ตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและป๎ญหาการด าเนินงานมาเป็น
ตัวก าหนดกรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 คน 
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับความส าคัญ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่าน
ผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
 1.  สภาพการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการปฏิบัติตาม
แผน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบและด้านการแก้ไขป๎ญหา ตามล าดับ  
 2. ด้านการแก้ไขป๎ญหา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า เสนอแนะการติดตามส ารวจสภาพครอบครัวของนักเรียน มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือพัฒนาการจัดสถานที่ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และเสนอแนะการจัดหา
ทุนการศึกษาให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ ตามล าดับ  
 3.  แนวทางทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิง
วิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้อเสนอแนวเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส สรุปได้ดังนี้ 

     3.1 ด้านการวางแผน คือ สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานที่
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้คัดเลือก
คณะกรรมการบริหารงานร่วมกัน มีการก าหนดแผนการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นผู้ก าหนดร่วมด้วยเช่นกัน โดยมีการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามาวิพากย์แผนการประเมินโครงการที่จะด าเนินการ เพ่ือจะท าให้มีความครอบคลุมในการ
ด าเนินงาน มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผน มีการปรับปรุง 
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการรายงานผลต่อสาธารณชนเพ่ือให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

     3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน คือ ผู้บริหารชี้แจงความส าคัญของทุน เกณฑ์การรับทุน เพ่ือ
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าของนักเรียน ก าหนดแผนการติดตามชีวิตเด็กที่ได้รับทุน พร้อมกับมี
การบันทึกข้อมูลให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือน าข้อมูล
มารายงานสภาพ และหาทางปรับปรุง พัฒนาต่อไป โดยควรมีการติดตามการด าเนินการ 

ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และการมอบทุนต่างๆควรเน้นการกระจายทุนเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสที่
เท่าเทียมกัน และได้รับทุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด   

     3.3 ด้านการตรวจสอบ คือ ผู้บริหารชี้แจงความส าคัญของทุนที่มอบให้นักเรียน เพ่ือสร้าง
โอกาสให้กับนักเรียนและให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องมี
ส่วนร่วมในการติดตามนักเรียน เพ่ือให้การมอบทุนมีความโปร่ง ใสในการด าเนินงานร่วมกับครูและ
บุคลากร ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การ
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แก้ไขป๎ญหา และผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในการติดตามนักเรียนร่วมกับครูและบุคลากร ถึงแม้จะ
เป็นพื้นที่ท่ีมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย สื่อสารกับครูและบุคลากรเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง และสรุปผลการ
ด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

     3.4 ด้านการแก้ไข คือ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทุนโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการในการวางแผน ติดตามการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาทุกระยะเพ่ือความโปร่งใส คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนทุกรอบไตร
มาส เพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงกับสภาพความเป็นจริง และรับทราบถึงป๎ญหาของนักเรียนแต่ละ
ครอบครัว และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการด าเนินงานให้ครอบคลุม อีกทั้งคณะกรรมการควรมี
การสรุปผลการด าเนินงาน การตรวจสอบการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส โดยเน้น
การกระจายทุนให้ครอบคลุมสภาพชีวิตของเด็ก 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เรื่องแนวทางทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียน
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถ
น าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  สภาพทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการส ารวจ การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้เข้าถึงและมีความเข้าใจในการ
เป็นอยู่และข้อมูลที่แท้จริงของนักเรียนทุกคน และมีการติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง และผู้น าชุมชนในการติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 2.  ป๎ญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แต่ละด้านมีผลการวิจัยที่
สามารถน ามาเสนอและอภิปรายผล ดังนี้ 
      2.1  ด้านการวางแผน พบว่ามีป๎ญหาในเรื่องของระบบการคัดกรองเด็กที่ไม่มีความ
ครอบคลุม ไม่สามารถด าเนินการบริหารจัดการในเรื่องของการกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึงภายในครั้ง
เดียว อีกทั้งผู้ปกครองไม่กล้าแสดงออกเรื่องของการออกความคิดเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ปกครอง
ขาดการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขาดการประชุมครู 
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียนในการรับ
ทุนการศึกษา 
      2.2  ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่ามีป๎ญหาการส ารวจเด็กไม่ครอบคลุม ท าให้เกิดการให้
นักเรียนได้รับทุนซ้ าบ่อยครั้ง อีกทั้งการบันทึกข้อมูลนักเรียนไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ครูหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ไม่มีการวางแผนในการท างาน 
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      2.3  ด้านการตรวจสอบ พบว่ามีป๎ญหาการติดตามสถานการณ์ชีวิตของเด็กที่ได้รับทุนไม่มี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งการท างานของผู้รับผิดชอบงานไม่มีการติดตามผลการด าเนินงาน และผู้ปกครอง
ขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามด าเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูขาดการติดต่อสื่อสาร ขาดการมีมนุษย
สัมพันธ์โดยตรงกับผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน หรือองค์กรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้การจัดการ
ทุนการศึกษานั้นมีป๎ญหา 
      2.4  ด้านการแก้ไขป๎ญหา พบว่ามีป๎ญหาเรื่องของการกระจายทุนการศึกษาไม่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความครอบคลุม รวมทั้งสถานศึกษาไม่มีการตรวจสอบการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กด้อยโอกาส และการส ารวจสภาพครอบครัวนักเรียนไม่มีความสม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าควรด าเนินการอย่างไร ควรจะประสานงานฝ่าย
ใดบ้าง อีกท้ังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ  
 3.  แนวทางทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่านผู้หญิง
วิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความ
คิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สรุปผลแต่ละด้านเพื่ออภิปรายผลได้ดังนี้ 
      3.1  ด้านการวางแผน คือ โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานเป็นค าสั่ง
โรงเรียน และก าหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจในเรื่อง
ของแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารงาน
ร่วมกัน มีการก าหนดแผนการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นผู้
ก าหนดร่วมด้วยเช่นกัน โดยมีการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ ามาวิพากย์
แผนการประเมินโครงการที่จะด าเนินการ เพ่ือจะท าให้มีความครอบคลุมในการด าเนินงาน และควรมีการ
งานแผนในเรื่องของการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน 
      3.2  ด้านการปฏิบัติตามแผน คือ ผู้บริหารควรชี้แจงความส าคัญของทุน เกณฑ์การรับทุน 
เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าของนักเรียน ก าหนดแผนการติดตามชีวิตเด็กที่ได้รับทุน พร้อมกับ
มีการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือน าข้อมูล
มารายงานสภาพ และหาทางปรับปรุง พัฒนาต่อไป โดยควรมีการติดตามการด าเนินการตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ และการมอบทุนต่าง ๆ ควรเน้นการกระจายทุนเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และ
ได้รับทุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
      3.3 ด้านการตรวจสอบ คือ ผู้บริหารควรชี้แจงความส าคัญของทุนที่มอบให้นักเรียน เพ่ือ
สร้างโอกาสให้กับนักเรียนและให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้อง
มีส่วนร่วมในการติดตามนักเรียน เพ่ือให้การมอบทุนมีความโปร่งใสในการด าเนินงานร่วมกับครู 
และบุคลากร ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขป๎ญหา และผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในการติดตามนักเรียนร่วมกับครูและบุคลากร ถึงแม้
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จะเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย สื่อสารกับครูและบุคลากรเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง และสรุปผล
การด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
      3.4 ด้านการแก้ไข คือ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทุนโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการในการวางแผน ติดตามการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาทุกระยะเพ่ือความโปร่งใส คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนทุกรอบไตร
มาส เพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงกับสภาพความเป็นจริง และรับทราบถึงป๎ญหาของนักเรียนแต่ละ
ครอบครัว และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการด าเนินงานให้ครอบคลุม อีกทั้งคณะกรรมการควรมี
การสรุปผลการด าเนินงาน การตรวจสอบการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส โดยเน้น
การกระจายทุนให้ครอบคลุมสภาพชีวิตของเด็ก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนท่าน
ผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่พบว่า 
สภาพการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของสถานศึกษามีการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีป๎ญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสของสถานศึกษา ในระดับ
มาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้องค์กรและบุคลากรที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
 1. สถานศึกษา ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการทุนการศึกษา มีแผนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการน าแนวทางที่ค้นพบไปปรับใช้เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการทุนการศึกษา ควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน เพ่ือที่จะ
ได้รู้จักตัวเด็กและเข้าใจความรู้สึกความต้องการของเด็กมากขึ้น อีกทั้งเรื่องของการสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพ่ือให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนครูต่อไป  
 3. ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ควรศึกษาและท าความเข้าแนวทางการจัดการ
ทุนการศึกษา สู่กระบวนการท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการก าหนดการวางแผน 
การประชุม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับฟ๎งความเห็น
ใหม่ที่จะน าไปสู่การเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและ
ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
บ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Student's Parents Involvement with the Administration of                        
the Education Ban Mae Omki School under Tak Primary Educational 

Service Area Office 2 
 

กิจจา  ชาญมหาสกุล1 ธนกฤต สิทธิราช2 
Kitcha Chamahasakun Thanakrit Sittirach 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน  แม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 1,079 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของตารางของ Krejcie and Morgan (1970 : 608) (บุญชม  ศรีสะอาด.2556 : 121) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด จ านวน 283 คน และแหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน  มีระดับ
สภาพโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
บุคคล อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหาร
วิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
บ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ครูควรพยายามไม่ดุ
นักเรียน ถ้านักเรียนไม่ท าผิดจนเกินไป ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาในรูปคณะกรรมการ ให้ความ
ร่วมมือในการพิจารณา ตรวจสอบบัญชีการเงิน พัสดุ เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  ต้องมี
สวัสดิการที่ดีมอบให้กับครู เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับครู  และควรมีรูปแบบของการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนในหลายรูปแบบมากกว่าการเชิญประชุม ซึ่งมีเวลาจ ากัดและไม่สะดวก 

 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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Abstract 
This research aimed to study the problem condition and how to develop 

parents' participation in the educational administration of Ban Mae Omki School, under 
Tak Primary Educational Service Area Office 2. The population used in this research was 
1,079 people who have children studying in kindergarten to lower secondary at Ban 
Omki School, under Tak Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year 
2020. The sample size was 283 people who are the parents of kindergarten to lower 
secondary students at Ban Omki School which was determined by using Krejcie and 
Morgan table. (1970:608) (Boonchom Srisa-aat. 2013: 121). There were 15 experts as a 
primary source of the research. Questionnaires and interviews were conducted as 
research instruments for collecting data. The statistics used in data analysis included 
mean, standard deviation, and percentage. The research finding can be summarized 
from the result, discussion, and suggestions.  

The research finding was as follows: The research results were found into two 
areas; overall and each of the four aspects. The state of involvement of the parents to 
the overall school administration was at a moderate level. When considering each 
aspect in order; it was found that the highest average was personnel management, and 
it was at a moderate level. Followed by the general management, which was at a 
moderate level. Next, academic administration was at a moderate level. The last one 
was budget management which also was at a moderate level.  

The development approach of parents' participation to education administration 
of Ban Mae Omki School, under Tak Primary Educational Service Area Office 2, found 
that the teachers should use positive classroom discipline. Parents should be able to 
participate in the audit of finance and supplies for transparency and accountability in 
the form of committees. The school should build the morale of work by providing good 
welfare for the teachers. In terms of communication between parents and the school, 
there should be several forms rather than meeting invitations which have limited time 
and inconvenience  
 
Keywords: student-centered teaching and learning management 
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บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพ่ือเป็นก าลังใน การ

พัฒนาประเทศ รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาก าลังคน จึงได้ บัญญัติสิทธิ
ทางการศึกษาของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 49 ความว่า บุคคลย่อม
มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุนจาก
รัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการ ศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครอง
และส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช, 2560: 15) 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการจัดการศึกษาที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะ
ครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน 
เตรียมการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ก าหนดนโยบายและเป้าหมายร่วมกันอันจะเกิดประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาในทุกๆด้าน ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนตามภารกิจของ
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียน และโรงเรียนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความส าเร็จของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา อันจะน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในที่สุด 
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนตาม
โอกาสอันสมควร (ธีรพล จ านงนิจ, 2548 : 1) 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน สังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการ
มีส่วนร่วมนั้น แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น ร่วมเป็นคณะกรรม การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วม
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมติดตามประเมิน  ส่งเสริมให้ก าลังใจและ
ปกป้องผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชนต่อส่วนรวม ผู้ปกครองในฐานะที่เป็นผู้ให้การเลี้ยงดู และมีความใกล้ชิด
กับนักเรียนมากที่สุด ต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้ดีขึ้นอันจะส่งผลไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจะ
เกิดข้ึนได้ถ้าผู้ปกครองได้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน โดยโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียน และยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนอีกด้วยการมีส่วนร่วมจะช่วยให้ทุกฝ่ายเกิด
ความเข้าใจตรงกัน และเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนา อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักการนี้ถือว่าอนาคตของประเทศ และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทย  เป็นความ
รับผิดชอบของคนไทยทุกคนมิใช่ถูกจ ากัดโดยตรง ในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของ
คนไทยทุกคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
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สร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาและช่วย
ดูแลการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามท านอง คลองธรรม (ปรัชญา  เวสารัชช์, 2559 : 17) 

ปีการศึกษา 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ได้จัดท าการส ารวจป๎ญหาเด็กย้ายโรงเรียนและ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารแบบใหม่ คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร
จัดการ ปรับโครงสร้างการบริหารและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ให้แตกต่างจากที่เป็น  อยู่เดิม การ
พัฒนาด้วยการยกระดับทักษะด้านต่างๆ และเปลี่ยนแปลงในหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วมด าเนินไปตามกลยุทธ์ไม่มีอุปสรรคใดๆ  เพราะผู้บริหารมีความพยายามน าแผนการเปลี่ยนแปลง
และกลยุทธ์ต่างๆ น าไปปฏิบัติเพื่อให้การบริหารบรรลุเป้าหมาย การริเริ่มส าหรับการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ  กับการเปลี่ยนแปลงนี้  สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดอันหนึ่ง คือ การให้ความส าคัญกับบุคคลากร ด้วยการ
ให้ครูหรือบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพ่ือ
สนองความต้องการของผู้ปกครองได้อย่างถูกทิศทาง รวมทั้งการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ให้มี
มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ในส่วนของโรงเรียนเองก็จะได้
ประโยชน์ในแง่ที่จะประสานความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้มากขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือความเจริญงอกงามและคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเป็นส าคัญ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา สภาพ ป๎ญหาและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ดังนี้  
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วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
บ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 1,079 คน โดยถือว่า นักเรียน 1 คน ผู้ปกครอง 1 คน ไม่ซ้ ากัน ครอบครัวใดมีบุตรหลายคน              
ให้บิดา มารดา ญาติใกล้ชิดที่อยู่ในครอบครัวนั้นเป็นผู้ปกครองของเด็กแต่ละคน 

  วิธีการได้กลุ่มตัวอย่าง 
        ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของตาราง ของ 
Krejcie and Morgan (1970 : 608) (บุญชม  ศรีสะอาด.2556 : 121) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 
283 คน   
        ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับชั้น ดังตาราง 3.1 
        ขั้นตอนที่ 3 ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากให้ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างตามท่ีก าหนด  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็บแบบสอบถาม 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

สภาพ ปัญหาและแนวทางการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ดังนี้ 
       1. ด้านการบริหารวิชาการ  
       2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
       3. ด้านการบริหารบุคคล  
       4. ด้านการบริหารทั่วไป 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้าน

แม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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  3.1 น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  3.2 หาค่าร้อยละของแบบสอบถาม 
  3.3 หาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ในแต่
ละด้านและแต่ละข้อ โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ 
    3.4 วิเคราะห์ข้อมูลป๎ญหาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) ที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดอันดับความส าคัญของประเด็น
ป๎ญหาต่างๆ ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาก าหนดเป็นเครื่องมือเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
แนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือ
เหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 15 ท่าน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

 1.1 ผู้บริหารที่มีวุฒิทางการศึกษาสาขาบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป  
และมีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 คน 

  1.2 หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 งาน และครูผู้สอนของโรงเรียนประสบความส าเร็จในการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนมีวิทยฐานะไม่น้อยกว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 

  1.3 นักวิชาการศึกษาที่มีผลงานหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนจบการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาเอก จ านวน 3 คน 

  1.4 ศึกษานิเทศก์ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวิทยฐานะไม่น้อยกว่า ช านาญการ
พิเศษ จ านวน 3 คน 

 1.5 ผู้อ านวยการเขตหรือรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 3 ปี จ านวน 3 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นตาม
กรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและป๎ญหาการด าเนินงานมาเป็นตัวก าหนด
กรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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3. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่านด้วยตัวเอง 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
17 ท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้สัมภาษณ์ 
  3.2 ผู้ศึกษานัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์ 
  3.3 ผู้ศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ บันทึกข้อมูลตามที่ต้องการด้วยตัวเอง 
  3.4 ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่าน เกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจก
แจงความถี่และอันดับความส าคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่
อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  สรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อม
กิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน  มีระดับ
สภาพโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
บุคคล อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการบริหาร
วิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง  ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
  1.1 ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สนับสนุน จัดหา สื่ออุปกรณ์ ทรัพยากรท้องถิ่นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบ อยู่ในระดับปานกลาง และร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ เป็นกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนและ
นิเทศการสอนของครู อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ บริจาคเงินสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการศึกษา 
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ร่วมจัดท าจัดหาสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ตามที่โรงเรียนต้องการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และร่วมกับคณะครู สอดส่องดูแล และรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ร่วมประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายของ
โรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.3 ด้านการบริหารบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ร่วมกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นก าลังใจ  ให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง และร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในด้านการมีระเบียบ
วินัยของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ สนับสนุนการจัด
สวัสดิการและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.4 ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ร่วมประชุมระหว่างผู้ปกครอง/ครู เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนานักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนให้
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนรับทราบ อยู่ในระดับปานกลาง และเสนอแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการศึกษาป๎ญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
แม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า สภาพป๎ญหาทั้ง 4 ด้าน มีผลดังนี้ 
  2.1 ด้านการบริหารวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก พบว่า บรรยากาศในการเรียนการสอนมีครูบางคนดุนักเรียนมากเกินไปจนท าให้นักเรียน
กลับบ้านเกิดอาการเครียด รองลงมา ขาดการส่งเสริมวิชาการด้านการค้นหาศักยภาพที่โดดเด่นของ
นักเรียน และหลักสูตรและวิธีการสอนเน้นการท่องจ า และการประเมินผลการเรียนยังไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในบางรายวิชา เช่น วิชาปฏิบัติควรสอบเน้นปฏิบัติ เป็นต้น และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย การ
พัฒนาความรู้ความสามารถของครูมีน้อย ครูขาดทักษะในการสอนในบางวิชา 
  2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาในรูปคณะกรรมการให้ความร่วมมือในการ
พิจารณา ตรวจสอบบัญชีการเงิน พัสดุ เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส รองลงมา ไม่มีการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานด้านการ
บริหารงบประมาณ และผู้ปกครองขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ ต่าง ๆ ของโรงเรียน และ
ข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีส่วนร่วมกับคณะครูในการสอดส่อง ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน บริจาคเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา 
  2.3 ด้านการบริหารบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก พบว่า ครูย้ายบ่อย มีการเปลี่ยนครูบ่อย ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง  รองลงมา 
ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมเสนอแนะวิธีพิจารณาความดี ความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   311 

สถานศึกษาในรูปของการเป็นที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าและเสนอแนะ
ต่อสถานศึกษา และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  2.4 ด้านการบริหารทั่วไป เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก พบว่า รูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไม่มีความหลากหลาย  รองลงมา ไม่มีเวทีให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมหรือเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับ
สุดท้าย ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีส่วนร่วมในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาต่างๆ เช่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาธารณูปโภคของโรงเรียน 

3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่
และอันดับความส าคัญ จ านวน 4 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านการบริหารวิชาการ พบว่า ครูควรพยายามไม่ดุนักเรียน ถ้านักเรียนไม่ท าผิด
จนเกินไป รองลงมา ควรหาแนวทางในการค้นหาศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียน ซึ่งอาจท าการวิเคราะห์
ศักยภาพของนักเรียนหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน อันดับสาม ควร
ให้ผู้ปกครองนักเรียนร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา และอันดับสุดท้าย ควรมี
แบบสอบถามในการประเมินการเรียนการสอนของครู ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกันในการประเมินเพ่ือพัฒนาครู 
  3.2 ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาในรูป
คณะกรรมการ ให้ความร่วมมือในการพิจารณา ตรวจสอบบัญชีการเงิน พัสดุ เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้รองลงมา ควรมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานด้านการบริหารงบประมาณ  อันดับสาม ควรให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มากขึ้น และอันดับ
สุดท้าย ควรให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการบริหารงบประมาณ 
  3.3 ด้านการบริหารบุคคล พบว่า โรงเรียนต้องมีสวัสดิการที่ดีมอบให้กับครู เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจให้กับครู รองลงมา ควรสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมหรือเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เช่น ให้ครูได้ศึกษา
ต่อในระดับต่าง ๆ หรืออบรมหลักสูตรสั้น ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของครูผู้สอน อันดับสาม ควรให้ผู้ปกครอง
นักเรียนมีส่วนร่วมก าหนดแนวทาง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในรูปของการเป็นที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าและเสนอแนะต่อสถานศึกษา และอันดับสุดท้าย 
ควรให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมเสนอแนะวิธีพิจารณาความดี ความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา 
  3.4 ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า ควรมีรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียน
กับโรงเรียนในหลายรูปแบบมากกว่าการเชิญประชุม ซึ่งมีเวลาจ ากัดและไม่สะดวก รองลงมา ควรมีเวที/
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ช่องทางให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูในแต่ละชันเรียน ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน อันดับสาม 
ควรเปิดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ร่วมเป็นเสียงหนึ่งในการตัดสินใจ หรือการบริหารโรงเรียน 
เช่น ช่องทางผานครูประจ าชั้น และอันดับสุดท้าย ควรให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียน 

สรุป แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่มีค่าความถี่สูงสุดในแต่
ละด้านดังนี ้

1. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครูควร
พยายามไม่ดุนักเรียน ถ้านักเรียนไม่ท าผิดจนเกินไป  

2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาในรูปคณะกรรมการ ให้ความร่วมมือในการพิจารณา ตรวจสอบบัญชีการเงิน 
พัสดุ เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต้องมี
สวัสดิการที่ดีมอบให้กับครู เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับครู 

4. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรมีรูปแบบ
ของการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนในหลายรูปแบบมากกว่าการเชิญประชุม ซึ่งมีเวลา
จ ากัดและไม่สะดวก 

 
อภิปรายผล  

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
แม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนครบทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านทีไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทของผู้ปกครอง เช่น ด้านบริหารงบประมาณ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า 
ด้านบริหารงบประมาณเป็นด้านทีผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อยทีสุด ผู้ปกครองทีจะมีส่วนร่วมโดยตรงกับการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนเป็นคนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง เช่น  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง เป็นต้น ดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงไม่มีบทบาท ไม่ได้รับทราบข้อมูล หรือไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียนเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณโรงเรียน ในขณะทีการบริหารงานด้าน
อ่ืน ๆ ผู้ปกครองจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วม โดยตรง เช่น ด้านบริหารวิชาการ เพราะเป็นบทบาทของผู้ปกครอง
ทีต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้มีความเข้มแข็งในทาง
วิชาการ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบ การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอน การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชานันท์  พิมพ์ทอง (2558 : 65) การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป 
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และด้านการบริหารบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เผียน วงศ์ทองดี (2557 : 76) 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหาร วิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่

อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้อเสนอแนะในการน าแนวทางไปใช้ 
ดังนี้ 

1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไปใช้เป็น
แนวทางการจัดระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้
เหมาะสมต่อไป 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าสภาพการปฏิบัติ และป๎ญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) สถานศึกษา ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4)  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ 
ด้าน อย่างเปิดเผยและยอมรับฟ๎งค าแนะน าของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
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การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
Management of Information Systems of Education Institutions in the Rural 

Child and Youth Development Project according to Royal Initiative Her 
Highness PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN under MAE HONG SON 

Primary Educational Service Area Office 2  
         

สุรีย์  ยิ่งตระกูลไพร1 สุรพงษ์  แสงสมีุข2 
       Suree Yingtrakoolpri Suraphong Sacngsrimuk 

 
บทคัดย่อ 

การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร            
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพป๎ญหา
และหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหา
การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริ ฯ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารและครูผู้สอนสถานศึกษาในโครงการฯ 
จ านวน 141 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่และค่าร้อย
ละ ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                       
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้ การประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการจัดเก็บ
ข้อมูล ตามล าดับ 
 2.  ป๎ญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน               
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ โดยรวมมีป๎ญหาอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ การ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2 ดร., สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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เก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ 
ตามล าดับ 

3.  แนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ โดยสรุปพบว่า ต้องก าหนดเป็นนโยบายในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีแผนงานในการน าระบบสารสนเทศไปใช้ สร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าและความส าคัญ
อย่างเป็นระบบ ประชุมชี้แจง อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แต่งตั้งให้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ก ากับ
ติดตาม นิเทศ ดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอ
สอดคล้องกับความต้องการ และมีการประเมินผล สรุปรายงานผลเพ่ือเสนอผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ, การบริหารสถานศึกษา, โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 
Abstract 
 The management of information systems of education institutions in the rural 
child and youth development project according to royal initiative her highness PRINCESS 
MAHA CHAKRI SIRINDHORN under MAE HONG SON Primary Educational Service Area 
Office 2, it aims to study problems and find the ways to develop the management of 
information systems of educational institutions in the Child and Youth Development 
Project in the wilderness according to the royal initiative. The research was divided into 
2 steps: Step 1: Study the condition and problems of the information system 
administration of educational institutions in the Child and Youth Development Project in the 
wilderness according to the initiative by using questionnaires from the administrators and 
teachers of the institute. Studied 141 people in the project. Data were analyzed by finding 
the mean. Standard deviation Identify the frequency and percentage, Step 2: Find the ways 
to develop the management of information system of educational institutions in the remote 
area child and youth development project according to the initiative by interviewing 9 
experts. The data was analyzed by frequency distribution and content analysis. 
 The research results were found that: 
 1. The management of the information system of educational institutions in the 
remote area child and youth development project under the Royal Initiative has been 
practiced at a high level. Sort descending mean is collecting data, use of information, 
data processing, data verification, and storage respectively. 
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 2. Problems in the management of information systems of educational 
institutions in the remote area child and youth development project under the Royal 
Initiative, in general, were at a low level. The descending order is collecting information, 
data verification, data processing, storage and using the information in order. 
 3. Guidelines for the development of information system management of 
educational institutions in the rural development project of children and youth in the 
wilderness according to the Royal Initiative, it was found that the policy must be set in 
the annual action plan. There is a plan to implement the information system. Create 
awareness for teachers to realize the value and importance in a systematic meeting, 
clarification, training, knowledge and understanding, appointed to be responsible for the 
operations, supervision, supervision, supervision and regular assistance. Allocate the 
budget appropriately enough to meet the needs. And have an evaluation and 
summarize the report to propose relevant parties or departments in various ways. 
 
Keywords: information system, school administration, wilderness child and youth    
                development project. 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของโลกป๎จจุบันทุกด้านโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาไว้ในหมวดที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
ป๎จจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริหารมาก
ขึ้นโดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จ ในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ดวงใจ        
วงศิลา, 2559 : 1 อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 51) 
 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
มาตรา 63-69 สาระส าคัญคือ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือ
การศึกษา ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ           
ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้น ผู้ เรียนมีสิทธิในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้
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ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 63-69 สาระส าคัญคือ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน า
และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นที่จ าเป็นเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือ
ทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอเพ่ือใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้
รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรู้ของคนไทย ตลอดจนให้มีการระดมทุนเพ่ือตั้งกองทุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และรัฐต้อง
จัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนส่ งเสริมและประสานการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สมจิตร 
ขวัญแดง, 2559 : 2 อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 37-38 ) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในสถานศึกษาทั้งการบริหารงานด้านวิการชาการ  งานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงินพัสดุและครุภัณฑ์ อีกทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน                        
การบริหารงานที่ประสบผลส าเร็จได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้บริหารจึงน าการบริหาร
เชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา
บริหารจัดการ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการวางแผนระบบข้อมูล 
สารสนเทศและเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับ มี
การปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษามีข้อมูลมากมาย
กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ  ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง หากไม่มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบสารสนเทศที่มีความแน่นอน  ข้อมูลที่มีจะ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอีกทั้งยัง
ไม่มีความเป็นระเบียบแล้ว จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการน าไปใช้หรือมีข้อมูล 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 16) 

การจัดระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมี
คุณภาพ  สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่น าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน  รวมถึง
ระบบสารสนเทศ  ที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ ถูกต้องสมบูรณ์เป็นป๎จจุบัน  และสามารถเรียกใช้ข้อมูล
สารสนเทศได้ตลอดเวลาด้วย   ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2554 : 5) 
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การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษานับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการและครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมี
คุณภาพ  สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่น าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบถูกต้องสมบูรณ์เป็นป๎จจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้
ตลอดเวลา ด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากรายงานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 
10) ที่เกี่ยวข้องกับสภาพและป๎ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า สถานศึกษาเกิดป๎ญหาในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาใน 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ครูมีความจ ากัด
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารงบประมาณ ขาดการจัดสรร
งบประมาณที่น ามาสนับสนุนในการจัดการระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ด้านการ
บริหารงานบุคคล ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ขาดการวงแผนและพัฒนาระบบ ด้านการบริหารทั่วไป ขาดการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์  มีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาต้องมีระบบสานสนเทศที่น าไปสู่
คุณภาพของผู้เรียน ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบถูกต้องสมบูรณ์ เป็นป๎จจุบันและสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการศึกษาของนิศารัตน์  เชาว์ปรีชา (2556 : 41-42)  ได้สรุปสภาพ
ป๎ญหาการบริหารระบบสารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษาไว้ว่า ป๎ญหาหลัก ๆ มี 3 ด้าน คือ ป๎ญหา
เกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ใช้ข้อมูล เช่น ผู้บริหารไม่สนใจและไม่ให้
ความส าคัญ ผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานและผู้ใช้ข้อมูลขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีทักษะเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ และบุคลากรในโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนรับผิดชอบในการบริหารระบบ ท าให้
ไม่มีความร่วมมือ ป๎ญหาเกี่ยวกับระบบและการท างานตามขั้นตอนการบริหารระบบสารสนเทศ เช่น ขาด
การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินการบริหารระบบสารสนเทศที่แน่นอนชัดเจน ขาด
การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ ขาดการควบคุมการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้าไม่ทันก าหนด และขาดการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เป็นต้น และป๎ญหา
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ขาดทรัพยากรบริหารที่
เพียงพอ และป๎จจัยโครงสร้าง องค์ประกอบและเทคนิคเฉพาะขององค์กร 
 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีโรงเรียนทั้งหมด 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ห่างไกล การคมนาคมยากล าบาก บริการต่าง ๆ จากภาครัฐเข้าถึงอย่างจ ากัด จากการศึกษาความส าคัญ
และรายงานการวิจัยการบริหารระบบสารสนเทศที่กล่าวแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
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ทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการ
บริหารระบบสารสนเทศ รวมถึงหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่การพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในล าดับต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 2.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัย การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                        
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                              
สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้วิจัยได้น า
ขอบเขตด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัยมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพประกอบ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แบ่งขั้นตอนด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 
ขัน้ตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
  

สภ า พ แ ละ ปั ญ ห า ก า ร บ ริ ห า ร ร ะ บ บ
สารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุ มา รี   สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

ใน 5 ด้าน คือ  
 1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
 3. ด้านการประมวลผลข้อมูล 
 4. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
 5. ด้านการน าข้อมูลไปใช้ 
 

แนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  ฯสยามบรมราชกุมารี 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  2  ใน 5 ด้าน คือ  
 1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
 3. ด้านการประมวลผลข้อมูล 
 4. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
 5. ด้านการน าข้อมูลไปใช้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  57.25
รองลงมาคือเพศชาย มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ตามล าดับ 
 ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 31-40 ปี มีมากที่สุด จ านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.55 รองลงมาคืออายุ ต่ ากว่า 30 ปีลงมา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 และอายุระหว่าง 
41-50 ปีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 ตามล าดับ ส่วนอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป มีน้อยที่สุด จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.73 
 ด้านคุณวุฒิ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.61 รองลงมาคือ วุฒิปริญญาโทมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.49 และวุฒิต่ ากว่า 
ปริญญาตรีมีน้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ตามล าดับ 
 ด้านต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ด ารงต าแหน่งครูผู้สอน มีมากที่สุด 
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48 ส่วนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
6.52 ตามล าดับ 
 และด้านประสบการณ์การปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์มากที่สุดคือต่ ากว่า 5 ปี 
มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมาคือ ระหว่าง 5-10 ปี มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.78 และระหว่าง 11-15 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.07 ส่วนมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
น้อยที่สุดมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ตามล าดับ   
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
 1.ด้านการรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่าโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านการประมวลผลข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 5. ด้านการน าข้อมูลไปใช้ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
 สรุปผลการศึกษาป๎ญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ 
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สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า โดยรวมมี
ป๎ญหาเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 44.20 เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล และด้านการน าข้อมูลไปใช้  ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาป๎ญหารายข้อในแต่ละด้านมีดังนี้ 
 1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ไมพ่บป๎ญหา คิดเป็นร้อยละ 49.27  
 2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า  ไม่พบป๎ญหา คิดเป็นร้อยละ 55.80 
 3. ด้านการประมวลผลข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบป๎ญหา คิดเป็นร้อยละ 56.52      
 4.ด้านการจัดเก็บข้อมูลผลการวิจัยพบว่าไม่พบป๎ญหาคิดเป็นร้อยละ57.25 
 5.ด้านการน าข้อมูลไปใช้ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบป๎ญหา คิดเป็นร้อยละ 59.42  
 ผลการวิจัยสภาพและป๎ญหาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สรุปข้อที่มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุดและป๎ญหาแต่ละด้านดังนี้ 
 1. ด้านการรวบรวมข้อมูล มีการนิเทศติดตามและให้ค าแนะน าช่วยเหลือขณะด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 4.04) งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ (ความถี่ = 25) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ (ความถี่ = 19) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้ความส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล (ความถี ่= 13) 
 2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.96) ไม่มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินการตรวจสอบข้อมูล (ความถี่ 
= 27) ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  (ความถี่ = 16) และไม่มีการอบรม
ให้ความรู้การตรวจสอบข้อมูลก่อนแต่งตั้งให้รับผิดชอบ (ความถี ่= 11) 
 3. ด้านการประมวลผลข้อมูล มีการประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง                   
(ค่าเฉลี่ย = 4.03) ไม่มีการจัดเตรียมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการประมวลผลข้อมูล ไม่มี
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล (ความถี่ = 18) เท่ากัน 
และไม่จัดท าดัชนีรายการสารสนเทศตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา (ความถี ่= 11) 
 4. ด้านการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล (ค่าเฉลี่ย= 4.02) ไม่มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอ 
(ความถี่ = 17) ไม่มีการพัฒนาผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ในการจัดข้อมูลและการใช้เครื่องมือต่างๆ (ความถี่ 
= 15) และไมม่ีการพัฒนาระบบงานและการจัดการฐานข้อมูล (ความถี ่= 14) 
 5. ด้านการน าข้อมูลไปใช้ มีการนิเทศติดตามให้ค าแนะน าการใช้ประโยชน์สารสนเทศแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ขาดการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ทันสมัยเพ่ือใช้ในการน าเสนอที่หลากหลายวิธี (ความถี่ = 25) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อเพ่ือ
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศของสถานศึกษา (ความถี่ = 15) และไม่มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มี
ความรู้ในการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์และน าเสนอที่หลากหลาย (ความถี ่= 10) 
 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา                
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาข้างต้นสรุปอุปนัยแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า สถานศึกษาควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอ 
ครอบคลุม ชัดเจน ถูกต้อง รอบด้านตามที่ต้องการทั้งภายในและภายนอก มีการนิเทศติดตามดูแล
ช่วยเหลือขณะปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค าสั่งแต่งตั้ง ก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรเพ่ือให้
รับผิดชอบการด าเนินงานอย่างชัดเจน น าผลการด าเนินงานไปใช้เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ และ 
จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจากเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก 
 2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล พบว่า สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง             
ให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยง ฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือจัดอบรมให้  มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องได้มาตรฐานตรงตามเนื้อหาที่ต้องการมีความเป็นป๎จจุบัน สร้างความ
ตระหนักให้เห็นความส าคัญ ถูกต้องแม่นย าของการตรวจสอบข้อมูล และมีการก ากับดูแลนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 3. ด้านการประมวลผลข้อมูล พบว่า สถานศึกษาควรส่งบุคลากรเข้าอบรมการใช้เครื่องมือการ
ประมวลผล ก าหนดเป็นนโยบายสถานศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรเห็นความส าคัญ จัดสรร
งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
 4. ด้านการจัดเก็บข้อมูล สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับความ
ต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา และควรก าหนดเป็นนโยบาย ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักให้ผู้จัดเก็บและผู้ใช้ข้อมูลให้ชัดเจน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ให้
สะดวกต่อการเรียกใช้ และก ากับนิเทศติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 5. ด้านการน าข้อมูลไปใช้ สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจโดยการอบรม
ก่อนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทและการใช้งานให้เพียงพอ
ตามความต้องการ ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชน์การใช้
ข้อมูลในการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณเพ่ือการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรภายในและ
หน่วยงานอ่ืนทราบ และก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษาในการก ากับดูแล นิเทศติดตาม ชี้แนะให้
ค าปรึกษาแก่บุคลากรในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ ได้มีการด าเนินการตามกระบวนการบริหารคุณภาพ มีการ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทางเพ่ือเป็นเป้าหมายและแนวปฏิบัติ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับติดตามเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน และมีการน าผลการด าเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและวางแผนอย่าง
ต่อเนื่อง สภาพการบริหารงานเป็นไปตามแนวคิดของจารุวรรณ คุ้มปลี (2558 : 33) ที่สรุปความส าคัญ
ของระบบสารสนเทศไว้ว่า มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรและการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นับตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาหรือรัฐธรรมนูญโรงเรียน การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีขององค์การ และในขณะเดียวกันยังมีความส าคัญต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในการ
ตัดสินใจการวางแผนเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า ทันต่อเหตุการณ์ ทันเวลา อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ 
ช่วยในการวิเคราะห์ สาเหตุ ป๎ญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน สามารถน ามาปรับปรุงใน
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการศึกษาของสิรีนาถ  
วันนา (2560 : 145) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพโดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้านการจัดกระท าข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการน าข้อมูลไปใช้ และด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล ตามล าดับ และผลการวิจัยของจีรนันท์  สิทธิด ารงค์ (2561 : 85) ศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาตามความรับรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
1 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยคือ การน าข้อมูลไปใช้ การตรวจสอบ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ผลการวิจัย เรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง ที่พบว่า 
สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
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พระราชด าริ มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีป๎ญหาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลมากที่สุด ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้องค์กรและบุคลากรที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
  1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
    1.1.1 ควรให้ความส าคัญก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาในโครงการฯ
และสถานศึกษาทั่วไปที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่สูง มีป๎ญหาไฟฟ้าและสัญญาณอินเตอร์เนตเป็นกรณีพิเศษ 
โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบประมาณปกติ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    1.1.2 ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่จะบรรจุแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่ทุกคนให้
มีความรู้ ความเข้าใจการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา เพราะบุคลากรหนุ่มสาวเหล่านี้ต่างมีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีอยู่แล้ว แต่ยังขาดประสบการณ์และการชี้แนะเท่านั้น 
  1.2  สถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณและหาเพ่ิมเติมจากงบประมาณปกติเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษา 

 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  การวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตด้านเนื้อหาเพ่ือใช้ในการวิจัย 5 ด้าน มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ในครั้งต่อไป คือ    
  2.1  ควรมีการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
  2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
  2.3  ควรมีการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาในพื้นที่สูงกับพื้นท่ีราบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 

Guidelines for the Development of Personnel Management, Khormaulhek 
School Groups under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
เสกสรรค์  นาคพรม1 สุเนตร  ทองค าพงษ์2 

 Seksan  Nakprom Sunate  Tongkumpong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคล              
กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ประชากรที่ใช้ในวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน มีจ านวน 504 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 220 คน และแหล่งข้อมูลได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
เมื่อพิจารณารายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านวินัยและการรักษาวินัย รองลงมา คือ 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ ด้านการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง และด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ตามล าดับ 
 แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 พบว่า ควรจัดท ามาตรฐาน / ภาระงานส าหรับข้าราชการครู ควรมี
ระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส ไมมีระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ และ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม ควรติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรด าเนินการส่งเสริมในการฝึกอบรม สร้างขวัญและก าลังใจ การจูง
ใจ ที่จะเสริมสร้างพัฒนาเจตคติและพฤติกรรม และควรชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พ้น
จากต าแหน่งที่ชัดเจน   
                  
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล 
 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail seksannakprom@gmail.com  เบอร์โทร. 061-0701979 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the problem and the way to develop personnel 

management of Kor Meu Lek School Group under Tak Primary Educational Service Area 
Office 2. The populations were the administrators and the teachers from 10 schools, 504 
people in Kor Meu Lek School Group under Tak Primary Educational Service Area Office 
2. The sample was 220 people received by using Krejcie and Morgan table. There were 
nine experts as a primary source of the research. The instruments used for collecting 
data were questionnaires and interviews. The statistics used in data analysis included 
mean, standard deviation, and percentage. The conclusion can reveal from the result, 
discussion, and suggestions. 

The research finding was as follows: the overall and each five areas of personnel 
management condition in Kor Mue Lek School Group under Tak Primary Educational 
Service Area Office 2 were at a high level. The consideration of each aspect following 
the mean score in descending has shown discipline and discipline preservation, followed 
by reinforcement efficiency in official operation, resignation aspect, recruitment, and 
appointment aspect. Follow with the workforce plan and positioning.  

The results of the study found that should establish a standard and teachers’ 
workload. The selection system should be transparent. There should not have a patron-
client system. Fair selection is also needed. Monitoring and evaluating results should 
develop continuously.  Also, the attitudes and behaviors should build and motivated. 
Finally, should clarify the procedures for discharging clearly. 
 
Keyword: Personnel Management Developing. 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ให้
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี (กฏกระทรวง, 2550 : 29) 
 “การบริหารงานบุคคล” ถือเป็นเรื่องส าคัญและยุ่งยากที่สุดในการจัดการเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยง
กับจิตใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ แม้ว่าองค์การจะมีงบประมาณ มีการจัดองค์การ มีการบริหารงานที่ดี
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เพียงใดก็ตาม แต่หากขาดการบริหารบุคคลที่ดีก็ยากที่จะท าให้องค์การนั้นบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ ในทาง
กลับกัน หากมีการบริหารบุคคลที่ดีจัดวางตัวบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ส่งเสริม
สนับสนุนและลดความขัดแย้งภายในองค์การได้ก็จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การนั้นๆ 
ด้วย (ศิริพร ฉั่ววิเชียร,2560 : 4 อ้างในสนิท คงภักดี,2549 : 1) ดังนั้น บุคลากรเป็นป๎จจัยที่ส าคัญที่สุดของ
การบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการศึกษา ในกระบวนการบริหารจึงได้ก าหนดให้การบริหารด้าน
บุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดึงดูดและบ ารุงรักษาคนดีมีความรู้
ความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากที่สุดและนานที่สุดเท่าที่หน่วยงานต้องการการกระท าเช่นนี้ได้หน่วยงาน
จะต้องมีการบริหารงานบุคคลที่ดีเป็นส่วนส าคัญของการบริหาร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540:7)  
 การจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2  มีโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสที่ขาดอัตราก าลังคนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากป๎จจุบันการเปิดสอบ
บรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ 1 ครั้งซึ่งการบรรจุแต่ละครั้งมีจ านวนครูที่สอบบรรจุได้
น้อยอีกทั้ง ภูมิล าเนาของครูส่วนใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดารเมื่อครบก าหนดย้าย ส่งผลให้ครูต้องการย้าย
ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ดีกว่า จึงท าให้เกิดป๎ญหาขาดแคลนอัตราก าลังครูในกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก  
 จากแนวคิดและสภาพป๎ญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะเป็นครูที่ปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียนข้อมือ
เหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงาน
บุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  เพ่ือศึกษาแนว
ทางการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 
2 และเพ่ือทราบถึงสภาพการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
ส่วนที่ 6 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนข้อมือ
เหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียนก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 220 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ลัแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถาม
เกี่ยวกับสภาพทั่วปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
บุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตอนที่ 3 
สอบถามป๎ญหาการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนโดยเริ่ม น าแบบสอบถามที่ได้
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หาค่าร้อยละของแบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  (content Analysis) ที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด
อันดับความส าคัญของประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างเ พ่ือน ามาก าหนดเป็นเครื่องมือเพ่ือ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป  การ
วิเคราะห์ข้อมูลป๎ญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
โดยการวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ จากการตอบตอบแบบสอบถามของประชากร จัดอันดับความส าคัญ
ของประเด็นป๎ญหาต่างๆ ตามค่าความถี่และเลือกป๎ญหา3 อันดับแรก เนื้อหา (content Analysis) เพ่ือ

การบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือ
เหล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  ดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
 2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
 5. ด้านการออกจากราชการ 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของกลุ่ม
โรงเรียนข้อมือเหล็ก อ าเภอท่าสองยาง  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
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น ามาก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการ
ศึกษา ในขั้นตอนที ่2 ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานบุคคลของกลุ่ม
โรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 9 ท่าน โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ผู้บริหารที่มีวุฒิทางการศึกษาสาขาบริหารการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทข้ึนไปและมีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน  
เป็นข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะช านาญการ ท าหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน  ศึกษานิเทศก์หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์
ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาเอกหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
จ านวน 3  คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น ตามกรอบ
กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยเริ่มจากศึกษาเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทาง การออกแบบสัมภาษณ์ น าผลการวิจัยที่ได้จากตอนที่ 
1 ป๎ญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 3 อันดับแรก 
มาสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดตามโครงสร้างโดยให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขต
การวิจัย เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ  เสนอแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
และน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จัดพิมพ์ แบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 9 
ท่านด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้สัมภาษณ์   ผู้ศึกษานัดหมายกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์  ผู้ศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ บันทึกข้อมูลตามที่ต้องการด้วยตัวเอง 
ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน 
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่และ
อันดับความส าคัญ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก        
 2. ป๎ญหาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 พบว่า  ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ไม่จัดท ามาตรฐานและภาระงาน
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ไม่มีการประชุมวางแผนก าหนด
อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และไม่มี
การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และ
ข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ไม่มีการจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์การ
สรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ที่เน้นด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม 
รองลงมา ไม่ด าเนินการการสรรหาบุคคลในรูปคณะกรรมการที่มาจากทุกฝ่ายในชุมชน และไม่มีการแจ้ง
นโยบายในเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบในที่
ประชุม และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ไม่มีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครู กรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือก าหนดอัตราก าลังครู วิชาเอก เพ่ือการบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย รับโอนในวิชาเอกที่ขาด ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ ไม่มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง รองลงมา ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไม่สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
ไปศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานกับบุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย คือ ไม่มีการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากรโดยจัดให้มี
สวัสดิการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น การประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณความดีของครู การมอบรางวัล 
หรือการจัดกิจกรรมบ ารุงขวัญและก าลังใจในลักษณะอ่ืน ๆ   ด้านวินัยและการรักษาวินัย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ไม่จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในด้านระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ไม่มีการให้ความ
รูความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานแกขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่เสมอ และไม่มีการตรวจสอบดูแลเอาใจใสปองกันและขจัดเหตุ เพ่ือมิให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าร้อยละ
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ล าดับสุดท้าย คือ ไม่มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
ด้านการออกจากราชการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ไม่มีการ
แจ้งสิทธิประโยชนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะพึงได้รับหลังออกจากราชการอย่างเป็นระบบ 
รองลงมา ไม่จัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง และไม่มีการตักเตือน ตัดเงินเดือนและการพักงานชั่วคราวแก่ครูที่ท าความผิดจริง 
และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย คือ ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักอักษรเมื่อมีการพ้นจากต าแหน่ง 
 3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จ านวน 5 ด้าน ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง พบว่า 
ควรจัดท ามาตรฐานและภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรมี
การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ควรจัดประชุมวางแผนก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลที่เกี่ ยวข้องเพ่ือให้ไดงานที่
ถูกต้องชัดเจน ควรมีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น
ของทางโรงเรียนเป็นหลัก ควรประเมินภารกิจและความต้องการอัตราก าลังในวิชาเอกที่ขาดแคลนที่มี
ความจ าเป็นเพ่ือเสนอไปยังเขตการศึกษาพิจารณา และควรจัดท าแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง
ตามความต้องการและสอดคล้องกับภารกิจงานของทางโรงเรียน เพ่ือให้ทราบว่าวิชาเอกใดมีความจ าเป็น
ในอันดับแรก ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ควรจัดการสรรหาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ปราศจากการครอบง า เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต บรรจุแต่งตั้งด้ วยความรวดเร็ว บรรจุตามวิชาเอกที่
สถานศึกษาต้องการ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย หากทางโรงเรียน
เป็นผู้ด าเนินการจะต้องค านึงถึงความจ าเป็น ความต้องการของทางโรงเรียนเป็นหลัก ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 
ควรมีการเสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกที่ขาดแคลนไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และทุกข้ันตอนของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งจะต้องสอดคล้องกับวิชาเอก
ที่ขาดแคลนจริง ๆ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทางโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของทางโรงเรียน และได้บุคลากรที่มีคุณภาพต่อความต้องการของทางโรงเรียนเป็นหลัก ควรให้บุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร เสนอแนะและตรวจสอบคุณสมบัติของ
บุคลากรที่จะเข้ามาท างานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และคัดเลือกอย่างถูกต้อง โปร่งใส ควร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานของสถานศึกษา และมีการก าหนดต าแหน่ง
งาน วุฒิการศึกษา ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมคุณลักษณะและคุณสมบัติ ของบุคลากรของ
สถานศึกษาที่ต้องการก่อนการประกาศสรรหาไว้อย่างชัดเจน ควรแจ้งนโยบายในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลโดยชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบในที่ประชุม และควรจัดให้มีการประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกระบวนการ โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการรับ
โอน หรือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานประจ าวิชาที่ขาดแคลน ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า ควรก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
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จ าเป็นในการพัฒนา ควรมีการอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดท าคูมือภาระหน้าที่ พรรณนางาน และแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงาน พรอม
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ควรส่งเสริมให้มีการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น 
เพ่ือปรับตัวให้เหมาะกับสังคมในป๎จจุบัน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรแสวงหาความรูด้วยตนเองและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ควรศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้เข้ารับการอบรม สัมมนา อย่างเท่าเทียมกันตรงตามความรู้ 
ความสามารถ และงานที่ได้รับผิดชอบ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาและจัด
ให้มีการศึกษาดูงานสถานศึกษา หรือหน่วยงานดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชน และควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาหลังจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง   ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
พบว่า ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้เข้ารับฟ๎งการประชุม
หรือการอบรม ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวินัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้ความรู้โดยการ
ฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือพัฒนาเจตคติ จิตส านึกที่ดี ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประพฤติผิดวินัย ควรอบรม ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในด้านวินัยและการรักษาวินัยอย่างต่อเนื่อง ควรมี
การประชุมชี้แจง อบรม เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู
อย่างต่อเนื่อง ควรมีการนิเทศ เสนอแนะส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และรักษาวินัย ควรจัด
ให้มีการประเมินผลด้านการรักษาวินัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการยกย่องชมเชยการให้รางวัลแก่ผู้
ได้รับผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม และควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ค านึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ด้านการออกจากราชการ พบว่า ควรจัดท าทะเบียนควบคุม เพ่ือการ
ตรวจสอบการเกษียณอายุโดยแจ้งให้ผู้จะเกษียณก่อนล่วงหนา 1 ปเพ่ือให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ควร
มีการลงโทษอย่างจริงจังส าหรับผู้กระท าผิดทางวินัย ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้
คณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และต้องแจ้งต่อครูไว้ล่วงหน้า มีการตักเตือนครูเมื่อท าความผิดวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ควรชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พ้นจากต าแหน่งที่ชัดเจน ควรเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการออกจากราชการของบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรให้บุคลากร
ศึกษาระเบียบวินัยของทางราชการ บทลงโทษต่างๆ ทางวินัย เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหากต้องออกจากราชการก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย และควรให้ข้าราชการครูผู้ประสงค์
ลาออกจากราชการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 
อภิปรายผล   
 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 1 .  ส ภ า พ ก า ร
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บริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 39 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550 ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา
โดยตรง ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตามที่ กฎหมายก าหนด การ
บริหารจึงมีขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการบริหารงาน
บุคคลเป็นงานที่มีความส าคัญที่จะน าพาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกเรื่อง ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาและหัวหน้างานบุคคล จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล จึงได้ใส่ใจ ก ากับ ติดตาม 
ดูแล และ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึงกัน 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษามีการประชุมวางแผนก าหนดอัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือประเมินความต้องการของ 
อัตราก าลังของสถานศึกษา วาอัตราก าลังเพียงพอและเหมาะสมแกกับความต้องการหรือภารกิจของ
สถานศึกษา 
 2) ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษา
ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ที่เน้นด้วยความ
โปร่งใส และยุติธรรม มีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครู กรรมการสถานศึกษา เพ่ือก าหนดอัตราก าลัง
ครู วิชาเอกเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้ง รับย้ายรับโอนในวิชาเอกที่ขาด และสถานศึกษาด าเนินการจ้างครู
อัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว โดยไมใช้เงินงบประมาณของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 3) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ สถานศึกษาด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
งานและการประกอบการพิจารณาความดีความชอบโดยสม่ าเสมอ และสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน
บุคคลากรในโรงเรียนให้เข้ารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และ
คุณวุฒิ 
 4) ด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาจัดท า
บัญชีควบคุมวันลา การไปราชการ การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของครู ให้ความรู ความเข้าใจใน
กฎหมายและระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานแกขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอยู่เสมอ และสถานศึกษามีการนิเทศ เสนอแนะ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
และรักษาวินัย 
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 5) ด้านการออกจากราชการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาพิจารณา
อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับโทษ
จ าคุกโดยค าสั่งของศาลให้จ าคุกในความผิดที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ออกจากราชการ และ
สถานศึกษาจัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง 
 2. ป๎ญหาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 พิจารณาป๎ญหาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ) ป๎ญหาด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ไม่จัดท ามาตรฐานและภาระงานส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ไม่มีการประชุมวางแผนก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการวิเคราะห์ภารกิจและ
ประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การวางแผนงานบุคลากรเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่จะพยายามให้ มี
บุคลากรที่เพียงพอและมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะจ าเป็น เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ทั้งในป๎จจุบันและในอนาคต การวางแผน
ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการส ารวจและคาดการณ์ความต้องการบุคลากรทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับงาน และก าหนดทักษะ ภาระหน้าที่ 
ความรู้ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรนั้น ๆ เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นธรรมสร้างการยอมรับ และให้ความร่วมมือรวมทั้ งลดป๎ญหาความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 2) ป๎ญหาด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา ที่เน้นด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม รองลงมา ไม่ด าเนินการการสรรหาบุคคล
ในรูปคณะกรรมการที่มาจากทุกฝ่ายในชุมชน และไม่มีการแจ้งนโยบายในเรื่องการบริหารงานบุคคลโดย
ชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบในที่ประชุม ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษามีบทบาทในการในด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งน้อย มีหน่วยงานกลางหรือส านักงาน
เขตพ้ืนที่ ที่ท าหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรง  
 3) ป๎ญหาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ไม่มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง รองลงมา ไม่มี
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และไม่สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานกับ
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บุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพึงจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนุนให้
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
 4) ป๎ญหาด้านวินัยและการรักษาวินัย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ไม่จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านระเบียบ
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ไม่มีการให้ความรู ความเข้าใจในกฎหมายและ
ระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานแกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอยู่
เสมอ และไม่มีการตรวจสอบดูแลเอาใจใสปองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูเป็นปูชนีย
บุคคลที่บุคคลทั่วไปให้การเคารพบูชา ครูจึงควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัยและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน เป็นผู้น า เป็นต้นแบบในสิ่งที่ดีๆ ให้กับนักเรียน แต่ป๎จจุบันอาจมีครูหรือผู้บริหารหลายคน
ปฏิบัติตนไม่อยู่ในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนหรือองค์กร 
 5) ป๎ญหาด้านการออกจากราชการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก พบว่า ไม่จัดท าทะเบียนเพื่อควบคุมและตรวจสอบการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง รองลงมา ไม่มีการสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติ
ราชการออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด และ
ไม่มีการพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
สร้างขวัญก าลังใจที่ดีที่มีผลมาจากการปฏิบัติงานต่อเป้าหมาย จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร เช่น การให้สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ความใสใจดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุข การแจ้งสิทธิประโยชนที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะพึงได้รับหลังออกจากราชการ การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหากต้องออกจากราชการก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย 
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สรุปผล
แต่ละด้านเพ่ืออภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง พบว่า ควรจัดท ามาตรฐานและภาระงาน
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละ
ภารกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ผู้บริหารควรก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ควรจัดประชุม
วางแผนก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควร
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ ได้งานที่ถูกต้องชัดเจน ควรมีการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของทางโรงเรียนเป็นหลัก ควร
ประเมินภารกิจและความต้องการอัตราก าลังในวิชาเอกที่ขาดแคลนที่มีความจ าเป็นเพ่ือเสนอไปยังเขต
การศึกษาพิจารณา และควรจัดท าแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งตามความต้องการและสอดคล้องกับ
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ภารกิจงานของทางโรงเรียน เพ่ือให้ทราบว่าวิชาเอกใดมีความจ าเป็นในอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
วางแผนงานบุคลากรเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่จะพยายามให้มีบุคลากรที่
เพียงพอและมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะจ าเป็น เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ทั้งในป๎จจุบันและในอนาคต การวางแผนช่วยให้มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการส ารวจและคาดการณ์ความต้องการบุคลากรทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับงาน และก าหนดทักษะ ภาระหน้าที่ ความรู้ต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรนั้น ๆ เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น 
เป็นธรรมสร้างการยอมรับ และให้ความร่วมมือรวมทั้งลดป๎ญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
 2) ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ควรจัดการสรรหาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ปราศจากการครอบง า เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต บรรจุแต่งตั้งด้วยความรวดเร็ว บรรจุตามวิชาเอกที่
สถานศึกษาต้องการ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย หากทางโรงเรียน
เป็นผู้ด าเนินการจะต้องค านึงถึงความจ าเป็น ความต้องการของทางโรงเรียนเป็นหลัก ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 
ควรมีการเสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกที่ขาดแคลนไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และทุกข้ันตอนของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งจะต้องสอดคล้องกับวิชาเอก
ที่ขาดแคลนจริง ๆ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทางโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของทางโรงเรียน และได้บุคลากรที่มีคุณภาพต่อความต้องการของทางโรงเรียนเป็นหลัก ควรให้บุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร เสนอแนะและตรวจสอบคุณสมบัติของ
บุคลากรที่จะเข้ามาท างานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และคัดเลือกอย่างถูกต้อง โปร่งใส ควร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานของสถานศึกษา และมีการก าหนดต าแหน่ง
งาน วุฒิการศึกษา ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมคุณลักษณะและคุณสมบัติ ของบุคลากรของ
สถานศึกษาที่ต้องการก่อนการประกาศสรรหาไว้อย่างชัดเจน ควรแจ้งนโยบายในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลโดยชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบในที่ประชุม และควรจัดให้มีการประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกระบวนการ โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการรับ
โอน หรือสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานประจ าวิชาที่ขาดแคลน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
สรรหาบุคลากรเป็นการด าเนินงานในกิจกรรมหลายๆ อย่างที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งหวังที่จะจูงใจให้
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดี ตรงตามความต้องการให้มาสมัครในจ านวนที่มากพอและ
คัดเลือกให้เข้ามาร่วมท างานครบตามจ านวนที่ต้องการ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบว่า ควรก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็นในการพัฒนา ควรมีการอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้าน
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดท าคูมือภาระหน้าที่ พรรณนางาน และ
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลงาน พรอมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ควรส่งเสริมให้มีการอบรม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เพ่ือปรับตัวให้เหมาะกับสังคมในป๎จจุบัน ควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาความรูด้วยตนเองและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ควร
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ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควร
สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้เข้ารับการอบรม สัมมนา อย่าง
เท่าเทียมกันตรงตามความรู้ ความสามารถ และงานที่ได้รับผิดชอบ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
นิเทศภายในสถานศึกษาและจัดให้มีการศึกษาดูงานสถานศึกษา หรือหน่วยงานดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
และควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลังจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนุนให้อบรมอย่างต่อเนื่อง 
 4) ด้านวินัยและการรักษาวินัย พบว่า ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านได้เข้ารับฟ๎งการประชุมหรือการอบรม ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวินัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ควรส่งเสริมให้ความรู้โดยการฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือพัฒนาเจตคติ จิตส านึกที่ดี ไม่ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดวินัย ควรอบรม ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในด้านวินัยและการรักษาวินัยอย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีการประชุมชี้แจง อบรม เพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง ควรมีการนิเทศ เสนอแนะส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และรักษา
วินัย ควรจัดให้มีการประเมินผลด้านการรักษาวินัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการยกย่องชมเชยการให้
รางวัลแก่ผู้ได้รับผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม และควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ค านึงถึงจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูเป็นปูชนียบุคคลที่บุคคลทั่วไปให้การ
เคารพบูชา ครูจึงควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัยและ จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน เป็นผู้น า เป็น
ต้นแบบในสิ่งที่ดีๆ ให้กับนักเรียน แต่ป๎จจุบันอาจมีครูหรือผู้บริหารหลายคนปฏิบัติตนไม่อยู่ในระเบียบวินัย
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือองค์กร 
 5) ด้านการออกจากราชการ พบว่า ควรจัดท าทะเบียนควบคุม เพ่ือการตรวจสอบการ
เกษียณอายุโดยแจ้งให้ผู้จะเกษียณก่อนล่วงหนา 1 ปเพ่ือให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ควรมีการลงโทษ
อย่างจริงจังส าหรับผู้กระท าผิดทางวินัย ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้คณะกรรมการ เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรม และได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และต้องแจ้งต่อครูไว้ล่วงหน้า มีการตักเตือนครูเมื่อท าความผิดวินัยในการปฏิบัติงาน ควรชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พ้นจากต าแหน่งที่ชัดเจน ควรเสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกจากราชการ
ของบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรให้บุคลากรศึกษาระเบียบวินัยของทาง
ราชการ บทลงโทษต่างๆ ทางวินัย เพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหากต้องออกจาก
ราชการก็ให้เป็นไปตามข้ันตอนทางกฎหมาย และควรให้ข้าราชการครูผู้ประสงค์ลาออกจากราชการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในระบบราชการพลเรือนของไทย มีระบบการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเป็นคนดีเข้ามาเป็นข้าราชการ และเมื่อปฏิบัติงานไปช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องพ้นจากหน้าที่
ไป เมื่อบุคคลใดเข้ารับราชการแล้วย่อมมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ในข้อที่ว่าบุคคลใดเข้ารับ
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ราชการแล้วจะไม่ถูกกลั่นแกล้งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการหรือถูกออกจากราชการโดยไม่เป็น
ธรรม การที่ข้าราชการผู้ใดจะพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ หรือถูกออกจากราชการในกรณีใดนั้น ย่อม
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีหลายกรณีด้วยกัน ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 107 ได้บัญญัติให้ขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ออกจากราชการเมื่อตาย พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ ลาออก
จากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108 ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 49 
มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา 103 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 
113 มาตรา 114 หรือมาตรา 118 ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 109 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าวิจัยแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนข้อมือ
เหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาในการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าสภาพการปฏิบัติ และป๎ญหาการบริหารงานบุคคล
แนวทางแกป๎ญหาการบริหารงานบุคคลไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) สถานศึกษา ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการคิดค านวณอัตราก าลังไว ลวงหนา โดยใช้ 
จ านวนข้าราชการครูกับนักเรียนเป็นเกณฑ์ และน าเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

4)  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าสภาพการปฏิบัติและป๎ญหาการบริหารงานบุคคลไปใช้ในการ 
วางแผนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
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แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Guidelines for Transformational Leadership Development  
of School Administrators in Kor-Mu-Lek School Group 
 under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 

พีรพัฒน์ พรสิริโภคากุล1 สมชาย  อังสุโชติเมธี2 
Phiraphat Pornsiripokakun Somchai Angsuchotmetee 

 

บทคัดย่อ  
          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหาและแนวทางภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเ รียนข้อมือเหล็ก                  
ปีการศึกษา  2562 จ านวน 500  คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากเคร็จซี่และมอร์แกน (บุญชม          
ศรีสะอาด 2545 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 217 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญ 12 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
ข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน 
มีระดับสภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ในระดับมาก ด้านการค านึงถึง
ความเป็นป๎จเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก และด้านการกระตุ้นทางสติป๎ญญา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
             แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ผู้บริหารควรอธิบายภาพของอนาคตหน่วยงานได้
ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีต่อไปของ
หน่วยงาน ผู้บริหารควรประพฤติตัวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพและศรัทธาเป็นแบบอย่างหรือเป็น
โมเดลส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่ยก ย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ ผู้บริหารควรความมีเชื่อมั่น
ในความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงานให้โอกาสผู้ร่วมงานได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางใหม่ๆ 
มาพัฒนาและสร้างสรรคห์น่วยงาน  
 

ค าส าคัญ: แนวทางพัฒนา/ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น phiraphat551153010@gmail.com 084-3672402 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
 This research aimed to study the condition of problems and transformational 
leadership guidelines for school administrators in Kor-Mu-Lek school group under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2. The population used in this research was the 
school administrators and teachers in Kor-Mu-Lek school group totaling 500 persons; to 
determine sample size from Krejcie & Morgan (Boonchom Sri-Sa-ard 2545: 40). The 
sample was 217 persons and 12 experts. The research instruments were questionnaires 
and interviews. The analysis of the data by means of frequency, percentage, standard 
deviation and content analysis was able to summarize the findings, discussion of results, 
and suggestions 
 The results of the research were found that the transformational leadership 
conditions of the school administrators in Kor-Mu-Lek school group under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2 in total and each of the four aspects in the overall was 
at high level. When considering each aspect, found that the highest mean, inspiration 
aspect was at a high level and followed by an ideological influence at a high level. In 
consideration of individuality and intellectual stimulation were at a high level 
respectively.  
            The guidelines for transformational leadership development of school 
administrators in Kor-Mu-Lek school group under Tak Primary Educational Service Area 
Office 2, found that administrators should clearly explain the picture of the future of the 
organization in order for the associates to know the operational guidelines of the 
organization for the better performance of the organization. Administrators should 
conduct themselves as a model for subordinates to be respectful and faithful, as a 
model for subordinates to be uplifting, respect, and trust. Administrators should have 
confidence in the capabilities and potential of their coworkers, give them the 
opportunity to demonstrate their competence in performing the job. Administrators 
should allow colleagues to be aware of the organization's weaknesses and strengths to 
find new solutions in order to develop and create an agency. 
 
Keywords: Guidelines / Transformational Leadership Development / School 
Administrators / Kor-Mu-Lek School 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้ง
ป๎ญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม ดังนั้น คนจึงเป็นป๎จจัยและผลของการพัฒนาประเทศ หากประชากรของ
ประเทศมีคุณภาพจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนจะมีคุณภาพ ได้ขึ้นอยู่ระบบการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพ คน ดังค ากล่าวที่ว่าการศึกษาพัฒนาคน คน
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ” พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 ก าหนดให้สถานศึกษามีเอกภาพตามนโยบาย และมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติมีการกระจายอ านาจไปสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและมาตรา 39 ให้กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรงซึ่งเป็นการกระจายอ านาจจะท าให้สถานศึกษาคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไป
ตาม หลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่งจะเป็น
การสร้างรากฐานและความเข้มแข็ง ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ในฐานะการศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศเพราะซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการพัฒนาคุณภาพของคนในด้านจิตส านึก ภูมิป๎ญญา ความรู้ ความสามารถของคนในการจัดการกับ
ป๎ญหาต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาใน มิติต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีภาวะผู้น า รู้จักวางแผน บริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพราะการก้าวย่างที่ช้าจะท าให้เสียโอกาสอีกมากมายการจัดการศึกษาเป็น
ประเด็นส าคัญ ซึ่งนอกจากจะต้องก้าวทันความ เปลี่ยนแปลงแล้ว ยังจะต้องเป็นกลไกส าคัญเพ่ือการ
ขับเคลื่อนภาคส่วนอ่ืนๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานวิจัย
หลายเรื่องทั่วโลกที่สนับสนุนแนวคิดนี้และ ยืนยันว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถปรับตัวพัฒนาขีดความสามารถให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นการแสดงพฤติกรรมของ ผู้น าที่กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าองค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย
ของกลุ่มและการให้ความ ร่วมมือขององค์กร โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน 2) การเกื้อกูล การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 3) การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล 4) การ
กระตุ้นทางป๎ญญา 5) การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม 6) การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง 
 จากป๎ญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้บริหารมีภาวะการเป็นผู้น าที่ดีนั้นมี
ความส าคัญอย่างยิ่งจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพ่ือน าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   346 

สถานศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาสภาพป๎ญหาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
         2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือ
เหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย รวม 2 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก 

จ านวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 11 คน ครูผู้สอนจ านวน 489 คน จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 500 คน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ไม่รวมผู้ศึกษา) และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน           
ในกลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก จ านวน 217 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากเคร็จซี่และมอร์แกน 
(บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 40) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตอนที่ 3 สอบถาม

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของ Bass มี 4 ด้านดังนี้ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
2) การสร้างแรงบันดาลใจ 
3) การกระตุ้นทางป๎ญญา 
4) การค านึงถึงความเป็นป๎จเจกบุคคล 

แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
ข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ป๎ญหาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  น า
แบบสอบถามที่ได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หาค่าร้อยละของแบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ในแต่ละด้าน
และแต่ละข้อ โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลป๎ญหาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) ที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด
อันดับความส าคัญแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นเครื่องมือเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
ข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 12 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารการศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จ านวน  3  คน นักวิชาการหรืออาจารย์ผู้สอนระดับ
มหาวิทยาลัย ที่ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง จ านวน  3  คน  ศึกษานิเทศก์ที่มี
ประสบการณ์การท างาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาเอกหรือวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ  จ านวน   3  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและป๎ญหา
การด าเนินงานที่มีค่าร้อยละสูงมาเป็นตัวก าหนดกรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

การรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 
ท่านด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้สัมภาษณ์ และได้ท าการนัดหมาย
กับผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ บันทึกข้อมูลตามที่ต้องการด้วยตัวเองและ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 ท่าน 
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับ
ความส าคัญ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
ข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปได้ ดังนี้ 
          สภาพภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 4  ด้าน มีระดับสภาพ
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่
ในระดับมาก รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก ด้านการค านึงถึงความเป็น
ป๎จเจกบุคคล อยู่ในระดับมากและด้านการกระตุ้นทางสติป๎ญญา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ผู้บริหารแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงข้อคิดเห็นต่อป๎ญหาอยู่ในระดับ
มาก รองลงมา ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมคติความเชื่อและค่านิยมของคน  อยู่ในระดับมาก 
ผู้บังคับบัญชาเต็มใจถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการท างานให้ผู้ร่วมงานอย่างเต็มใจ อยู่ในระดับมาก 
ผู้บริหารเสียสละส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากผู้บริหารให้ความส าคัญกับความเชื่อส่วนบุคคลขอผู้ร่วมงาน อยู่ใน
ระดับมาก ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ที่วิกฤติอยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารให้ความยุติธรรมแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันอยู่ในระดับมากผู้บริหารให้ระบุ
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากและผู้บริหารประพฤติตัวท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพและศรัทธาอยู่ในระดับมาก  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารอธิบายภาพของอนาคตหน่วยงานได้ชัดเจน รองลงมา 
ผู้บริหารให้ก าลังใจผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารกระตุ้นผู้ร่วมงานท างานให้เกิดผล
ส าเร็จ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสร้างจินตนาการและมีแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
ผู้บริหารมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงาน 
อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมองโลกในแง่ดี อยู่ใน
ระดับมาก และ ผู้บริหารมองการณ์ไกลและมุ่งอนาคต อยู่ในระดับมาก  

ด้านการกระตุ้นทางสติป๎ญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารแสวงหามุมมอง และวิธีการต่างๆในการแก้ป๎ญหาอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาผู้บริหารชักน าให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดใหม่ ๆ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร
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เสนอแนะวิธีการใหม่ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้
เรียนรู้การท างานและตัดสินใจแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานริเริ่ม
โครงการใหม่ ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถของวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารให้แนวคิด และ
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อสันนิษฐานในป๎ญหาส าคัญ อยู่ในระดบัมาก ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายในการท างาน หรือ
การแก้ป๎ญหาได้ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานรับทราบ 
อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารแสดงให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยงาน อยู่ใน
ระดับมาก  

ด้านการค านึงถึงความเป็นป๎จเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารใส่ใจต่อความต้องการของผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก รองลงมา 
ผู้บริหารอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก  ผู้บริหารกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบให้ผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงานอยู่ในระดับ
มาก ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร
สามารถวินิจฉัยความต้องการจ าเป็นของผู้ร่วมงานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ อยู่ในระดับมาก 
ผู้บริหารส่งเสริมความเป็นตัวเองให้ผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสอน ชี้แนะ ผู้ร่วมงานให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ใน
ระดับมากและผู้บริหารเคารพในสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก  

ป๎ญหาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ป๎ญหาแต่ละด้านมีดังนี้ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ผู้บริหารไม่ประพฤติตัวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพและศรัทธามีป๎ญหา
มากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหารไม่ระบุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ ผู้บริหารไม่
แสดงจุดยืนทีช่ัดเจนในการแสดงข้อคิดเห็นต่อป๎ญหา ข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้ายคือผู้บริหารไม่เสียสละ
ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม มีป๎ญหาน้อยที่สุด 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก พบว่า ผู้บริหารไม่เชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงานมีป๎ญหามากที่สุด 
รองลงมาคือผู้บริหารไม่ได้มองการณ์ไกลและมุ่งอนาคต และ ผู้บริหารไม่มีความแน่วแน่ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลส าเร็จข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารไมม่ีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงาน 
มีป๎ญหาน้อยที่สุด 

ด้านการกระตุ้นทางสติป๎ญญา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก พบว่า ผู้บริหารไม่แสดงให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยมีป๎ญหามาก
ที่สุด รองลงมา ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถของ
วิชาชีพ และ ผู้บริหารชักน าให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดใหม่ ๆข้อที่มีค่าร้อยละล าดับ
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สุดท้ายคือผู้บริหารไม่ให้แนวคิด และข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน มีป๎ญหาน้อย
ที่สุด 

ด้านการค านึงถึงความเป็นป๎จเจกบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก พบว่า ผู้บริหารไม่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลและผู้บริหารไม่
ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีป๎ญหามากที่สุด รองลงมา ผู้บริหารไม่
ส่งเสริมความเป็นตัวเองให้ผู้ร่วมงานและผู้บริหารไม่มีสามารถวินิจฉัยในความต้องการจ าเป็นของ
ผู้ร่วมงานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารไม่กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบให้ผู้ร่วมงาน มีป๎ญหาน้อยที่สุด 

แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คือ ผู้บริหารควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดล
ส าหรับผู้ ใต้บังคับบัญชาซึ่งผู้บริหารจะเป็นที่ยก ย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกันมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการท างานให้บรรลุ
ความส าเร็จ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ ใต้บังคับบัญชาและมีความแน่วแน่ใน
อุดมการณ์ ผู้บริหารต้องมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วิกฤตติ่างๆได้และเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรมสูง
ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งควรจะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้อื่นและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ คือ ควรให้โอกาสผู้ร่วมงานได้แสดงความสามารถและความ
รับผิดชอบเมื่อปฏิบัติงานเสร็จจะเกิดความภาคภูมิใจพร้อมกับเชื่อมั่นในตนเองและควรกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานได้ทดลองปฏิบัติโครงการใหม่ๆ หรือท างานที่ท้าทายความสามารถ ผู้บริหารควรสร้างและสื่อ
ความหวังที่ต้องการอย่าง ชัดเจน พร้อม แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ผู้บริหารต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างขวัญและก าลังใจพร้อมทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจภายใน
เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ร่วมมงาน โดยท้าทายในการท างานและกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team 
Spirit) ให้มี ชีวิตชีวา โดยการสร้างเจตคติท่ีดีในการคิดแง่บวกและควรสร้างบรรยากาศให้หน่วยงานที่เต็ม
ไปด้วย ความยุติธรรม ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ 

ด้านการกระตุ้นทางสติป๎ญญา คือ ผู้บริหารควรกระตุ้นผู้ร่วมงานตระหนักถึงป๎ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ร่วมงานมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ป๎ญหาในหน่วยงานเพ่ือ
หาข้อสรุปใหม่ที่ดีและสร้างสรรค์ ผู้บริหารควรกระตุ้นความสนใจของผู้ร่วมงานให้เห็นมุมมองใหม่ในงาน
พร้อมทั้งเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจ วิสัยทัศน์และมีการจูงใจ สนับสนุนความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆผู้บริหารควรแสดงพฤติกรรมที่เป็นการกระตุ้นผู้ร่วมงานเห็นวิธีการและแนวทางใหม่ในการแก้ป๎ญหา 
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มีการพิจารณาถึงการ ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานแบบเก่าๆ ส่งเสริมให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็น แง่มุม
ต่างๆผู้บริหารควรมีความคิดในการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เปลี่ยนกรอบการ
มองป๎ญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วย วิถีทางแบบใหม่ๆ มีการให้ก าลังใจผู้ ร่วมงานในการ
พยายามหาทางแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 

ด้านการค านึงถึงความเป็นป๎จเจกบุคคล คือ ผู้บริหารควรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลใน
ฐานะเป็นผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และท า ให้ผู้ร่วมงานรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความส าคัญ ผู้บริหารจะเป็น โค้ชและเป็นที่ปรึกษาของผู้ร่วมงานแต่ละคนเพ่ือการพัฒนาผู้ร่วมงาน พร้อม
ทั้งต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของป๎จเจกบุคคล  ผู้บริหารควรจะต้องพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ร่วมงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยเปิดให้โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสร้างบรรยากาศของการให้การ
สนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ ผู้บริหารควรแสดงให้
เห็นว่า เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับ
อ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมการสื่อสาร
สองทาง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้เต็มศักยภาพผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือ ใน
การพัฒนาผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้า
ทายความสามารถ ผู้บริหารควรให้ค าแนะน าและการสนับสนุน 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
ข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สภาพป๎ญหา แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนข้อมือเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่
ในระดับมาก ด้านการค านึงถึงความเป็นป๎จเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก และ ด้านการกระตุ้นทางสติป๎ญญา 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เป็นไปตามแนวคิดของ สุจิตรา สงคราม (2556) พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกแบบ ความแตกต่างของภาวะผู้น าของ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมมีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเมื่อพิจารณาการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกต่างกน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี การใช้ภาวะผู้น าแบบใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์มาก
ที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีการใช้ภาวะผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ป๎ญญามากที่สุด ผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการใช้ภาวะผู้น า แบบใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์มากที่สุด และผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีการใช้ภาวะ ผู้น าแบบจูงใจมากที่สุดและสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
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ชลธิชา อนันต์นาวี และคณะ (2555 : 72-20) พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม และรายด้านอยู่ใน ระดับมาก ส่วนความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศศิประภา องอาจ (2557 : 112-115) พบว่า ภาวะผู้น าการ 
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
เกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงาน ด้านการเป็น แบบอย่างที่
เหมาะสมด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ด้านการให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานเป็น รายบุคคล และด้าน
การกระตุ้นทางป๎ญญา ตามล าดับ ส่วนระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเป็น บุคคลที่รอบรู้ ด้านการมีรูปแบบ
ความคิด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ร่วมกัน และด้านการคิดอย่างมีระบบ และ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับแนวความคิดของ ธีรศักดิ์ 
สารสมัคร และคณะ (2563) พบว่า 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ควรยึด
มั่นในอุดมการณ์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถ ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ผู้บริหาร สถานศึกษาควรมีการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสารที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ดี เปิด
โอกาสให้ครู ได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 3) ด้านการกระตุ้นทาง
ป๎ญญา ผู้บริหาร สถานศึกษาควรมีความเข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคป๎จจุบัน จนเกิดความเข้าใจ
ในสภาพการ ปฏิบัติงานในยุคป๎จจุบัน น าไปสู่การส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน ส่งเสริมให้ครูได้มีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นในแนวทางการปฏิบัติงาน 4) ด้านการ
ค านึงถึงความเป็น ป๎จเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางตัวเป็นกลาง ให้ความส าคัญกับบุคลากร
อย่างเท่าเทียมกัน มีความ เป็นประชาธิปไตย ก าหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ ตรงกับ
ความสามารถของบุคลากร 
  
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
          ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
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ผู้บริหารควรอธิบายภาพของอนาคตหน่วยงานได้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีต่อไปของหน่วยงาน 

ผู้บริหารควรประพฤติตัวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพและศรัทธาเป็นแบบอย่างหรือเป็น
โมเดลส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่ยก ย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ 

ผู้บริหารควรความมีเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงานให้โอกาสผู้ร่วมงานได้
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยงานเพ่ือหา
แนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาและสร้างสรรคห์น่วยงาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นทางป๎ญญาเกี่ยวกับผู้บริหาร ท าให้ ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึก

ว่าป๎ญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ท้าทาย 
ควรวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ในรูปแบบ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะจะท าให้เห็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
การศึกษาป๎จจุบัน 

ควรวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเขตอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบ และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

The Guidelines for Developing School Learner Development Activities 
Management in the Rural Child and Youth Development Project according 
to Royal Initiative Her Highness Princess MAHA CHAKRI SIRINDHORN under 

MAE HONG SON Primary Educational Service Area Office 2 
 

กุลนันท์ ปุ๊ดพรม1 ธนกฤต สิทธิราช2 
Goolanun Putphrom Thanakrit Sittrach 

 
บทคัดย่อ 
 แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพป๎ญหาและหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
วิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหาร งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราช ด าริ ฯ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 141 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ สังกัดส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  goolaun@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 096-6936222 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   
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หาน้อย พบว่า ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือด้าน
กิจกรรมแนะแนว และด้านกิจกรรมนักเรียน ตามล าดับ 
 2. ป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
พบว่าด้านกิจกรรมแนะแนว คือ ขาดการส่งเสริมให้วิทยากรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้าน
กิจกรรมนักเรียน คือ การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน/โครงการที่ก าหนดไว้ และด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะประโยชน์ คือ งบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมเพียงพอกับการจัดกิจกรรม ตามล าดับ 
 3.  แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 พบว่าควรมีการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยการก าหนดนโยบาย พันธกิจเป้าหมาย และ
วิธีการด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและบรรจุกรอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตร แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน ประสานงานขอความร่วมมือจากวิทยากร องค์กรอ่ืน
ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดกิจกรรม จัดสรร
งบประมาณเป็นค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการด าเนินงานให้เหมาะสมเพียงพอ ตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จัดท าสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
น าผลการจัดกิจกรรมไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, การบริหาร, โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  
 
Abstract 

The guidelines for developing school learner development activities 
management in the rural child and youth development project according to royal 
initiative her highness princess MAHA CHAKRI SIRINDHORN under the office area primary 
educational MAE HONG SON district 2, The purposes to study the problem situation and 
find ways to develop the administration of the school learner development activities in 
the child and youth development project in the wilderness under the initiative The 
research method was divided into 2 steps: Step 1: Study the condition and problems of 
the school learner development activities management in the Child and Youth 
Development Project in the wilderness under the initiative by using questionnaires from 
administrators and teachers. Teach 141 people, analyze data by finding the mean. 
Standard deviation Identify the frequency and percentage Step 2: Find ways to develop 
the administration of the school learner development activities in the remote area child 
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and youth development project according to the initiative by interviewing 9 experts. 
Data analysis was analyzed by content analysis. And enumerate the frequency. 
 The research results were found that: 1. The management of the school learner 
development activities in the rural child and youth development project under the royal 
initiative under the Mae Hong Son primary educational service area office 2, in general, 
and each aspect were at a high level. Sort descending average, namely social and public 
benefit activities, Guidance activities and student activities respectively. 
 2. The problems in managing the school learner development activities in the 
rural child and youth development project under the royal Initiative of Mae Hong Son 
primary educational service area office 2, found that the guidance activities were lack of 
encouragement to external speakers. Supporting activities in terms of student activities, 
activities do not go according to the plan/ project set. And for social and public benefit 
activities, the budget, materials and equipment were not suitable for the organization of 
activities respectively. 
 3. The guidelines for the development of the administration of the school's 
learner development activities in the rural child and youth development project 
according to the royal Initiative It was found that the PDCA quality cycle should be 
managed by setting the policy, mission, goals and operational methods in the plan. 
Make clear actions with the participation of all stakeholders. Develop the educational 
institution curriculum and include a learner development framework in the curriculum. 
Appoint the person responsible for the operation and the person responsible for 
supervision, supervision and monitoring of the operation. Coordinate to ask for 
cooperation from speakers from other organizations to support the organization of 
activities. Provide opportunities for learners to participate and take responsibility for 
organizing activities. Allocate a budget for materials and equipment for the operation to 
be appropriate and sufficient. Regularly inspect and evaluate operations on a regular 
basis. Prepare a summary of the results of the performance report to the concerned 
parties. Use the results of the activities to be used as information to improve the 
operations for the next year. 
 
Keywords:  student development activities, administration, schools in the royal Project.  
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บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลัง

ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก     ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้ าน  เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพ  
ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้  ทักษะและเจตคติที่เกิด
จากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน มาปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ด้วยเหตุผลดังกล่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และมีจิตส านึกสาธารณะ
ที่ดีงาม เป็นคนมีป๎ญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด  การสื่อสารการแก้ป๎ญหาและการใช้เทคโนโลยี  เป็น
คนมีความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 2) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพ่ือความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝ๎งและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว หมายถึง 
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ป๎ญหา 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ป๎ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 
การช่วยเหลือแบ่งป๎นกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตร
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นารี ยุวกาชาดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม-ชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคมมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 20) 
 สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยมีสภาพเป็นพ้ืนที่สูง ห่างไกล การคมนาคมยากล าบาก หลายโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือ 
งบประมาณ รวมทั้งการขาดบุคคลากรที่มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้การด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ผลการจัดกิจกรรมจึงมีความต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑามาส โกมลมรรค (2556 : 4) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนใหญ่
ด าเนินการตามที่สถานศึกษาก าหนด หลายแห่งอาจขาดความเข้าใจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
ละเลยไม่มีการจัดเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วนดังที่หลักสูตรให้แนวทางไว้ หรือแม้ผู้เรียน
บางคนจะมีทักษะ ความสามารถแต่ไม่ได้ท ากิจกรรมตามที่ตนเองถนัดท าให้ขาดความใส่ใจ สนใจใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจะน่าวิตก ถ้ามีผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในเชิงบวกน้อยหรือไม่มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูผู้สอนแล้วการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สภาพป๎ญหาและผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางและแก้ไขป๎ญหา 
ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนดให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

2.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนา 
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ขัน้ตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2ด าเนินการดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
จ านวน 141 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ 
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และแบบสอบถามป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยค าถามมีเนื้อหาครอบคลุมการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ค าถามแบบ
ก าหนดข้อค าตอบให้เลือก (Multiple Choice) โดยแบ่งตามขอบข่ายงานเป็น 3 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม

สภาพและป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 1.  กิจกรรมแนะแนว 
 2.  กิจกรรมนักเรียน 
 3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 
 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
 1. กิจกรรมแนะแนว 
 2. กิจกรรมนักเรียน 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ดังนี้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาเพ่ือก าหนด
ประเด็นและข้อค าถาม แล้วน าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามมาปรับแก้จัดพิมพ์ใหม่ น าแบบสอบถามไปหาประสิทธิภาพ try-
out กับครูผู้สอนจ านวน 30 คนในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะศึกษา แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.734 และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  

ขั้นตอนที่  2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกลุ่มผู้จัดการศึกษา  กลุ่ม
ผู้บริหารการศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา รวมเป็น 9 คน แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการ
จัดเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)แบบสัมภาษณ์สร้างข้อค าถาม
จากแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ของแต่ละเนื้อหา 3 ด้าน น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วปรับปรุงก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.ผลการศึกษาสภาพป๎ญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีดังนี ้
 1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 141 คน เพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.06  เพศชาย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.40 วุฒิปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.64 วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 วุฒิปริญญาเอก มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ประสบการณ์การท างาน 
ตั้งแต่ 5 ปีมีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 48.23 ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73ด้านต าแหน่ง ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 136 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.45 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.55 

 1.2 สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  โดยรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีการปฏิบัติมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือ ด้านกิจกรรมแนะแนว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และด้านกิจกรรมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ตามล าดับสภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายด้านมีผลการวิจัยดังนี้ 
ด้านกิจกรรมแนะแนว โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการวิเคราะห์สภาพป๎จจุบันป๎ญหาและความต้องการของผู้เรียน มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา มีการติดตามตรวจสอบการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ และมีการก าหนดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา กับ มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานที่รับผิดชอบและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจนรวมทั้งมีการรายงานผลการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการใช้การ
นิเทศภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรม แนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยรวมและ
รายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า              
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนเพ่ือน าผลมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการจัดกิจกรรม  มีการปฏิบัติ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมนักเรียนตามแผน/โครงการที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และ มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ และข้อที่มี
การปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือมีการนิเทศติดตามแนะน าการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน/โครงการที่ก าหนดไว้  
ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยรวมและรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการก าหนดแผนการจัดกิจกรรมไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาคือ มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานให้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แบ่งตามช่วงชั้นชัดเจน และมี
การก าหนดเป็นนโยบาย เป้าหมายของสถานศึกษา แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ กับ มีการน าแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ไปจัดกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตามล าดับ และส่วนข้อที่มีการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการก ากับติดตามให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือแก้ป๎ญหาระหว่างการจัดกิจกรรม   
 1.3 ป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตาม พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมมีป๎ญหา             
ร้อยละ 30.50 เมื่อพิจารณาเรียงค่าร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว มีป๎ญหามาก
ที่สุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้านมีผลดังนี้ ด้านกิจกรรมแนะแนว โดยรวมไม่พบป๎ญหา แต่ป๎ญหาที่พบคือ 
ขาดการส่งเสริมให้วิทยากรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว รองลงมาคือ ไม่มีการ
วิเคราะห์สภาพป๎ญหาความต้องการของผู้เรียน และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในหลักสูตรสถานศึกษา
ไม่ชัดเจน ตามล าดับ และส่วนไม่ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนว 
มีป๎ญหาน้อยที่สุด  ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยรวมไม่พบป๎ญหา แต่ป๎ญหาที่พบคือ การจัดกิจกรรมนักเรียน
ไม่เป็นไปตามแผน/โครงการที่ก าหนดไว้ มี รองลงมาคือ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดกิ จกรรมนักเรียนไม่
ครอบคลุมทั่วถึง กับ งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ตามล าดับ และส่วนครูไม่ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ความต้องการของผู้เรียน กับ การจัด
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กิจกรรมนักเรียนไม่ตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับที่หน่วยงานก าหนด มีป๎ญหาน้อยที่สุด ด้านกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยรวมไม่พบป๎ญหา ส่วนป๎ญหาที่พบ คือ งบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ไม่
เหมาะสมพอเพียงกับการจัดกิจกรรม รองลงมาคือ การมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมไม่มีค าสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน กับ ไม่ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนไม่สามารถปฏิบัติได้เป็น 
ตามล าดับ และส่วนไม่มีแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปีกับไม่มีการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนเพียงพอต่อการน าไปใช้ประโยชน์  
  2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
 ด้านกิจกรรมแนะแนว ควรมีจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ด้านอาชีพให้ผู้เรียน
โดยเครือข่ายจากบุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืน ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
กิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายตอบสนองความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน และ ควรมี
กระบวนการจัดหาที่เรียนและส่งต่อผู้เรียนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล กับควรแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง ตามล าดับ  
  ด้านกิจกรรมนักเรียน ควรจัดท าแผนและปฏิทินก ากับการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ครอบคลุม ควรมีการก ากับติดตามนิเทศให้ความช่วยเหลือชี้แนะและ
ประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานตามแผนและควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด ตามล าดับ 
  ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ควรมีการประชุมก าหนดนโยบายวาง
แผนการด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ควรมีค าสั่งมอบหมายแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน และควรมีการประเมินผล นิเทศ ติดตามและสรุป
รายงานผลการด าเนินงานโครงการให้หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือด้านกิจกรรมแนะแนว และด้าน
กิจกรรมนักเรียน ตามล าดับ ป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมการจัดกิจกรรมแนะแนว มีป๎ญหามากที่สุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรม
นักเรียน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ตามล าดับ ส่วนแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริ ฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แนวทางการพัฒนา
สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ควรมีการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยการก าหนด
นโยบาย พันธกิจเป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนด้วยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบรรจุกรอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตร แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน ประสานงานขอ
ความร่วมมือจากวิทยากร องค์กรอ่ืนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม จัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการด าเนินงานให้เหมาะสมเพียงพอ 
ตรวจสอบและประเมิน การปฏิบัติงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ จัดท าสรุปผลรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ น าผลการจัดกิจกรรมไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
อภิปรายผล    
 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังหนี้ 
 1. สภาพการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของพฤฒยา  เลิศมานพ (2557) ที่วิจัยเรื่องการบริหารการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ ด้านกิจกรรมแนะแนว 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของบัญญัติ ชอบจิตต์ (2561 : 88-90) ศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4  ผลการวิจัยพบว่าด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การแต่งตั้งคณะท างานที่รับผิดชอบและก าหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการแนะแนวได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านการใช้
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ภาษาการสื่อสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงาน  แนะแนว
ก าหนดนโยบายและวางแผนโครงสร้างงานแนะแนวไว้อย่างชัดเจน ตามล าดับ ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การแต่งตั้งคณะท างาน
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักเรียนตรงตามคุณวุฒิและความสามารถ ก าหนดนโยบายและวางแผน
โครงสร้างงานกิจการนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้จักท างาน
ร่วมกัน รู้จักการแก้ป๎ญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัย 
และด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว สังคม ชุมชนและท้องถิ่นโดยเน้น จิตสาธารณะ ก าหนดนโยบายและวางแผนโครงสร้างงาน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ไว้ชัดเจน และจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนของผู้เรียน 
 2. ป๎ญหาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ไม่พบป๎ญหามากที่สุด ส่วนป๎ญหาที่พบมากที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว รองลงมาคือ การจัด
กิจกรรมนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับวิมล
รัตน์ ทุมเมฆ (2559 : 102) วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๎ญหาการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่พบว่า  ป๎ญหา
ด้านนิเทศติดตาม คือ การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มี
ร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และป๎ญหาด้านการประเมินและรายงาน ไม่มีการรายงานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากครูผู้สอน แต่ละด้านมีผลการวิจัยที่สามารถน ามาเสนอและอภิปรายผล ดังนี้ 
ด้านกิจกรรมแนะแนว พบว่า ขาดการส่งเสริมให้วิทยากรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่มีการวิเคราะห์สภาพป๎ญหาความต้องการของผู้เรียน และแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวในหลักสูตรสถานศึกษาไม่ชัดเจน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจั ยของชญา
ภารัศมิ์  ธนยศเบญญพัชร์ (2560 : 97) ที่วิจัยเรื่องศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แล้วพบว่ามีป๎ญหาการนิเทศและติดตามผล
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  ด้านกิจกรรมนักเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมนักเรียน
ไม่เป็นไปตามแผน/โครงการที่ก าหนด มีป๎ญหามากที่สุด รองลงมาคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
นักเรียนไม่ครอบคลุมทั่วถึง และงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมัลลิกา  ภูสีวิน (2559 : 72-74) ที่ศึกษาแนวทางการ
บริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 พบว่า ด้านกิจกรรมนักเรียน บุคลากรขาดประสบการณ์ไม่มีความเข้าใจโครงสร้างและ
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม ขาดการวิเคราะห์สภาพป๎ญหาความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ พบว่า งบประมาณ
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วัสดุครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมพอเพียงกับการจัดกิจกรรม การมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมไม่มีค าสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน และไม่ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนไม่สามารถปฏิบัติได้เป็น
รูปธรรม ตามล าดับ และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ป๎ญหาที่พบคือ บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรอย่างเต็มที่
ทั่วถึง  ไม่ได้ระบุการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ขาดการติดตามตรวจสอบ
การใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอเพราะขาดงบประมาณ ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรม ขาดการนิเทศก ากับติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สามารถ
อภิปรายได้ผลดังนี้ โดยรวมพบว่า ควรมีการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยการก าหนดนโยบาย 
พันธกิจเป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกรอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตร แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานรวมทั้งการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน ประสานงานขอความร่วมมือจากองค์กรอ่ืนให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดกิจกรรม จัดสรร
งบประมาณเป็นค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการด าเนินงานให้เหมาะสม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ จัดท าสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ น าผลการจัดกิจกรรมไปใช้
เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิมลรัตน์ ทุมเมฆ (2559 : 
112-113) วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๎ญหาการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่เสนอแนะแนวทางพัฒนาไว้ว่า 
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญต่อ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและความต้องการต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรติดตามการใช้งบประมาณในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ควรช่วยเหลือครูให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นิเทศติดตามและประเมินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควร
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ ควรมี
เครื่องมือประเมินผลที่ได้มาตรฐาน และควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ประเมินโดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด  
 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สรุปผลแต่ละด้านเพ่ืออภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
  ด้านกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาควรมีจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ
ให้ผู้เรียนโดยเครือข่ายจากบุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
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การจัดการกิจกรรมแนะแนวที่หลากหลายตอบสนองความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มี
กระบวนการจัดหาที่เรียนและส่งต่อผู้เรียนอย่างเป็นระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับบัญญัติ ชอบจิตต์ (2561 : 87-94) ศึกษาการ
บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่พบว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษา
ควรก าหนดแนวทางการท ากิจกรรมให้ชัดเจน ควรให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ส่งเสริมชุมชนให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่นักเรียน และนักเรียนออกช่วยเหลือชุมชนที่
สร้างสรรค์ ช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อม และควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนใน
กิจกรรมต่าง ๆ  
  ด้านกิจกรรมนักเรียน พบว่า สถานศึกษาควรจัดท าแผนและปฏิทินก ากับการปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการโดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ครอบคลุม มีการก ากับติดตามนิเทศให้ความช่วยเหลือ
ชี้แนะและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานตามแผน และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานทราบอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับมรกต ใจดี (2560 : 86-89) ที่พบว่า                  
แนวทางการพัฒนางานกิจการนักเรียน สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนงานและด าเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกันทั้งองค์กร ควรมีการควบคุมให้บุคลากรท างานอย่างชัดเจน มี
การสรุปรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผล
การปฏิบัตินั้น ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในปีถัดไป 
  ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ พบว่า สถานศึกษาควรมีการประชุมก าหนด
นโยบาย วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม และมีการประเมินผล นิเทศ ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการให้
หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับชุติมา ถิตย์ประเสริฐ (2561 : 121) วิจัยเรื่อง 
การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ที่เสนอแนะแนวทางการพัฒนาไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
คนควรตระหนักและให้ความส าคัญในการก าหนดและวางแผนนโยบาย ตลอดจนการด าเนินการโครงการ
ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการศึกษา และองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด มีข้อเสนอแนะ
ด าเนินการ คือ ควรมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยหรือบรรจุใหม่ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
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ต่อเนื่อง  สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับและประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
  สถานศึกษา ควรมีการด าเนินการ คือ ควรมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติก่อนมอบหมายให้รับผิดชอบ เปิ ดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย พันธกิจ เป้าหมายและวิธีการในแผนงาน/โครงการ รวมทั้ง
ในหลักสูตรของสถานศึกษา และมีการส ารวจความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจน รวมทั้งการขอความ
ช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการจัดกิจกรรมจากองค์กรในชุมชน/ท้องถิ่น หรือ
เอกชนเพื่อให้มีความเพียงพอ 

 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1  ควรมีการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช  เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 2.3  ควรมีการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรทวิศึกษาของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
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แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล             
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

Guidelines for the Development of Scout Activities at Thanpuying Wilai 
Amatayakun School under Tak Primary Educational Service Area   Office 2 

 
อนันชัย เจริญจติรุ่งเรือง1 ธนกฤต สิทธริาช2 

Anunchai  Charoenjitrungrueang Thanakrit  Sittirach 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพป๎ญหาและหาแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มประชากรและแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็น แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยรวมมี การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ อยู่ในระดับมากที่สุดและ           
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก          
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับส่วนด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับน้อยที่สุด             
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. ป๎ญหาการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอบเขต ป๎ญหาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร             
2) ด้านการบริหารทั่วไป 3) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 4) ด้านการติดตามและประเมินผล 

3. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลสังกัดส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็น แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ สรุปได้ดังนี้      

1) ด้านบุคลากร คือโรงเรียนควรมีการส่งบุคลากรภายในโรงเรียนเข้ารับการอบรม หรือร่วม
กิจกรรมทางลูกเสือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องและการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน
ควรเชิญหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร์ทเทิร์น  
Email : anunchai_1noo@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 092-7819092 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร์ทเทิร์น  
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2) ด้านการบริหารงานทั่วไป คือโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือและควรมี
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอและผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาบูรณาการณ์ 
งบประมาณทุกประเภทให้เข้ามาในกิจกรรมลูกเสือ 

3) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ คือจัดท าแผนผังโครงสร้างการท างานในการบริหารงาน
ลูกเสือของโรงเรียนเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและขอความสนับสนุนด้านอุปกรณ์/สถานที่จา
กองกรณ์ภายนอกหรือแหล่งชุมชนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

4) ด้านการติดตามและประเมินผล คือผู้บริหารต้องมีปฏิทินนิเทศผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสืออย่างชัดเจนและควรจัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือง่ ายและ
สะดวกในการประเมินผลรวม ของโรงเรียนและควรมีการประเมินตามความเป็นจริงเพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 
ค าส าคัญ :   แนวทางการพัฒนา,การจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 
Abstract 

Guidelines for the Development of Scout Activities at Thanpuying Wilai 
Amatayakun School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 aims to study 
the problem conditions and find ways to develop scout activities. Research population 
and resources are 56 namely qualified persons, school administrators, teachers and 
educational personnel. The tools used in the research are questionnaires and interviews. 
Analyze data by determining frequency, percentage, average, standard deviation and 
content analysis. 

The results showed that: 
  1. The conditions of the Development of Scout Activities at Thanpuying Wilai 
Amatayakun School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. When 
considering the average sort side in descending order, you can use the <a0> Average </a0> 
field to sort the average in descending order. It was found that scout activities were at the 
highest level and averaged at a high level. Second, it is tracking and evaluation. The average 
is very high. Human Resources in average is very high, in the least general administrative 
order. The average is very high. 

2. Problems of the Development of Scout Activities at Thanpuying Wilai 
Amatayakun School under Tak Primary Educational Service Area Office 2, the problems 
are divided into 4 areas: 1) personnel, 2) general administration, 3) scout activities, 4) 
monitoring and evaluation. 
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3.Guidelines for the Development of Scout Activities at Thanpuying Wilai 
Amatayakun School under Tak Primary Educational Service Area Office 2, has 
recommendations to use as a way to develop scout activities as follows: 

1) Personnel are that: the school should send personnel within the 
school for training or participate in scout activities with external organizations and 
organize school scout activities. 

2) The general administration is that: schools should focus on scout 
activities and should have adequate budget support. And school administrators should 
study integration of all types of budgets to enter scout activities.  

3) Scout activities are that: to map the structure of the school's scout 
management to clearly determine who is responsible and ask for equipment/ facility 
support. From external organizations or community sites to organize scout activities. 

4) Monitoring and evaluation are that: executives must have a clear calendar 
of in services, teaching performance and scout activities, and should provide continuous 
evaluation for easy and convenient evaluation of the school's combined assessment, and 
should be evaluated realistically to improve the results in the next academic year. 
 
Keywords : Development , Guidelines,Scout Activities 
 
บทน า 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับลูกเสือ 
ความว่า “ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวแก่คณะลูกเสือ ในโอกาสอ่ืนมาแล้วว่า การลูกเสือนั้นเป็นกิจกรรมที่ ผู้ใหญ่
จัดขึ้นส าหรับเด็กเพ่ือชักจูง และฝึกฝนให้เติบโตเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้สามารถ เหมาะสมที่
จะอยู่ในสังคม ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจและเป็นที่หวังว่าต่อไปข้างหน้า ลูกเสือจะเป็นก าลัง ส าคัญของชาติ คือ
จะเป็นผู้บริหารปกครองบ้านเมืองได้ ขอให้ลูกเสือทราบถึงสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ ปกครองไว้ว่า ใน
บ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท า ให้บ้านเมืองมีความ
ปกติเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้คนทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่ การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครอง
บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝึกฝน
ตนเองให้มาก เพื่อให้พร้อมและให้เหมาะสมแก่ภาระหน้าที่อันจะมีมา ข้างหน้านั้น” (ส านักงานลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียน, 2554 : ข)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2545 มาตรา 7 ได้ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาไว้ว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให้
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เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติป๎ญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความ รับผิดชอบ 
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคง
ของประเทศชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ, 2551: 2)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งให้ผู้เรียนเป็น คนดี 
มีป๎ญญา มีความสุข และก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตัวเองมีวินัย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่ง พัฒนา
ผู้เรียน ทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติป๎ญญา ความรู้ คุณธรรม มี จิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในหารปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ า เป็นต่อการศึกษา ต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มี ระเบียบวินัย ปลูกฝ๎งและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเอง
ได้ และอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะ
แนว เป็น กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ป๎ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมี ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 2) กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความ
เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ป๎ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งป๎นกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัด และ ความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติตาม แผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคล้อง กับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม 3) 
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และ ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม 
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ความเสียสละต่อ สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
(หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551 : 19)  

การลูกเสือมุ่งหมายที่จะสอนให้เด็กให้เด็กรู้จักการด ารงชีวิตมิใช่เพียงเพ่ือให้มีอาชีพ การสอนให้
เด็กมีความทะเยอทะยานที่จะชิงรางวัลและทุนเล่าเรียน ตลอดจนสอนให้เด็กเห็นว่า ความส าเร็จคือการมี
เงินเดือน มีต าแหน่ง และอ านาจนั้นมีอันตรายอยู่เว้นเสียแต่จะมีการสอนเรื่อง บ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
ไปพร้อมกันด้วย (อภัย จันทวิมล. 2545, : ข)  

จากความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยตระหนักถึงสิ่งที่ส าคัญอีก อย่าง
หนึ่งในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
แห่งชาติ ก็คือการจัดกิจกรรมลูกเสือ และการจัดกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมบังคับในกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน แต่การที่จะท าให้นักเรียนได้รับกระบวนการลูกเสือที่แท้จริงได้และสามารถน าไปใช้ได้อย่าง ถูกต้อง 
เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นยังเป็นได้ยากเนื่องจากป๎ญหาอุปสรรคหลายประการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะท า วิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุลเพ่ือที่จะได้เป็นเครื่องมือ
ในการ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ และทราบถึงป๎ญหาต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เพ่ือที่จะสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เด็กสามารถ
น ากระบวนการลูกเสือไปประใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2        

1. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกลุ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล                        
อมาตยกุล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ผู้วิจัยศึกษาสภาพและป๎ญหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล 
อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช้แบบสอบถาม 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 43 คน ของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รวมทั้งสิ้น 44 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามสภาพและป๎ญหาแนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนที่ 3 หาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีสภาพทางการหาแนวทางการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 12 ท่าน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้น
ตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและป๎ญหาการด าเนินงานมาเป็น
ตัวก าหนดกรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางการหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 
ท่าน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจก
แจงความถี่และอันดับความส าคัญ 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
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 1. สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยรวมมี การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ อยู่ในระดับมากที่สุดและมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับส่วนด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับน้อยที่สุ ด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 2. ป๎ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอบเขตป๎ญหาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคคล 2) ด้านการ
บริหารทั่วไป 3) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 4) ด้านการติดตามและประเมินผล  
 3. เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สรุปได้ดังนี้ 

 1. ด้านบุคลากร คือโรงเรียนควรมีการส่งบุคลากรภายในโรงเรียนเข้ารับการอบรม หรือ
ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องและการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
โรงเรียนควรเชิญหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ ยนองค์
ความรู้ 

  2. ด้านการบริหารงานทั่วไป คือโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือและควรมี
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอและผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาบูรณาการณ์ 
งบประมาณทุกประเภทให้เข้ามาในกิจกรรมลูกเสือ 

3. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ คือจัดท าแผนผังโครงสร้างการท างานในการบริหารงาน
ลูกเสือของโรงเรียนเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและขอความสนับสนุนด้านอุปกรณ์/สถานที่          
จากองกรณ์ภายนอกหรือแหล่งชุมชนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

4. ด้านการติดตามและประเมินผล คือผู้บริหารต้องมีปฏิทินนิเทศผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสืออย่างชัดเจนและควรจัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือง่ายและสะดวก
ในการประเมินผลรวม ของโรงเรียนและควรมีการประเมินตามความเป็นจริงเพ่ือน าผลท่ีได้มาปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดัง 

1. สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ประกอบด้วย 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1.1 ด้านบุคลากร บุคลากรทางลูกเสือในสถานศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจและความช านาญ

ในการจัดกิจกรรม สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรลูกเสือได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ 
ความช านาญ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ อดุลย์  เจริญสุข (2548) พบว่า ด้าน
การจัดการบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่มี คุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถ ต้องมีความรัก 
ความศรัทธา มีความเสียสละ และสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ การสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีต่างๆ  เช่น 
ให้ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม งาน
ชุมนุมลูกเสือในระดับต่าง ๆ สิ่ง เหล่านี้จะท าให้ป๎ญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือลดน้อยลงไปได้ บุญมี 
ปานแดง (2553)  พบว่า สถานศึกษาขาดการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 
สัมมนาด้าน การบริหารจัดการลูกเสือ ทักษะด้านลูกเสือต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความช านาญ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย หรือ เสียค่าใช้จ่ายบางส่วน เนื่องจากบุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ
มาบ้าง แต่ ป๎จจุบันผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมลูกเสือ หรือสัมมนาด้านลูกเสือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นยังขาด
การสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ และ  
สมศักดิ์  อ่ิมเอิบ (2554) พบว่า ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจัด 
อันดับป๎ญหา พบว่า โรงเรียนควรมีการส่งบุคลากรภายในโรงเรียนเข้ารับการอบรม หรือร่วมกิจกรรมทาง
ลูกเสือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ด้านการบริหารทั่วไป การจัดกิจกรรมลูกเสือจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทั้งปีการศึกษามีการวางแผนการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมรอบด้านรวมไปถึงต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ทางการลูกเสือและองค์กรภายนอก 
กิจกรรมลูกเสือต้องการ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การหาแหล่งทรัพยากรที่จะน ามาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ การ
ขอรับการช่วยเหลือจากแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ โรงเรียนมีการด าเนินการยังน้อยมากและมุ่งหวังที่ จะได้รับ
ผลต่อเนื่องมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือไม่ได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญมี  ปานแดง (2553) พบว่า โรงเรียนขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาได้รับงบประมานสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เพียงพอ 
สถานศึกษาขาดการเก็บเงินบ ารุงลูกเสือเพ่ือน ามาสนับสนุนให้เป็นค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือขาดการ 
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อพิจารณาจัด อันดับป๎ญหา 
พบว่า โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือและควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมให้เพียงพอ 

1.3 ด้านการจัดกกิจกรรมลูกเสือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือไม่เป็นไปตาม
ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน โดยขาดการร่วมกันท างานเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมอีกทั้ง
สถานศึกษายังไม่สนับสนุนการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับชุมชน ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด 
และระดับชาติ พบว่า ด้านการจัดกกิจกรรมลูกเสือ ในภาพรวมมีป๎ญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจัด
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อันดับป๎ญหา พบว่า อันดับที่ 1 คือ วัสดุปุกรณ์ช ารุด เสียหายส่งผลให้การจัดกิจกรรมลูกเสือไม่มีความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับ มาก อันดับที่ 2 คือ ขาดการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
อยู่ในระดับมาก และอันดับที่ 3 คือ สถานที่ในการจัดกิจกรรมลูกเสือไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนผู้บังคับบัญชาไม่ได้ จัดท าคู่มือการสอนและสถานศึกษาเองก็ไม่ได้
ด าเนินการจัดท าคู่มือประกอบการสอนส าหรับไว้ใช้ใน สถานศึกษา  

1.4 ด้านการติดตามและประเมินผล สถานศึกษาขาดการให้ความส าคัญใน การรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ ศึกษาพัฒนา วิจัย ก ากับติดตาม การวัดผลและประเมินผล เนื่องจาก ผู้บริหารนั้นมีงานหลาย
ด้าน จึงท า ให้กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขาดความจริงจัง และต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญมี  ปานแดง (2553) พบว่า สถานศึกษาขาด การให้ความส าคัญ การวางแผนติดตามประเมินผลการ
บริหารกิจกรรมลูกเสืออาจเนื่องจากผู้บริหาร สถานศึกษามีภารกิจงานมากหลายด้าน จึงขาดการ
ด าเนินงานในการติดตามและประเมินผลการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

2.  ป๎ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ประกอบด้วย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่    

2.1 ด้านบุคคลากร พบว่า ไม่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก บุคลากรไม่มี
ความรู้ความช านาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และไม่มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยยัง
สอดคล้อง กับงานวิจัยของมา (ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน , 2550 : 1-3) การให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการอบรมนอกสถานที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันโรงเรียนควรมีการส่งบุคลากรภายในโรงเรียนเข้ารับการอบรม หรือร่วมกิจกรรมทางลูกเสือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนควรเชิญหน่วยงาน
ภายนอก หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โรงเรียนควรจัด
วิทยากรที่มีความช านาญ มาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือให้เกิดความรู้และมีทักษะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
จัดเครือข่ายประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือในกลุ่มเครือข่ายทีลอซูผู้บริหารควรส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลากรเพ่ิมพูนหรือแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์สอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
หรือกลุ่มเครือข่ายควรมีการจัดตั้งสโมสรกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนควรให้โรงเรียนมีการพัฒนาบุคคลากร
ภายในโดยจัดให้มีการอบรมทบทวนในการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกๆปี 

2.2 ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า สถานศึกษา ผู้บริหารควรให้ ความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือ 
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอ  ส าหรับจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรพล  ท านุพันธุ์ (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและป๎ญหาการ
ด าเนินงานกิจกรรมลกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ให้
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารในโรงเรียนควรให้ความตระหนักถึงการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสงเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ บุญมี  ปานแดง (2553) พบว่าสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ
หรือขอรับการสนับสนุนงบประมานจากผู้ปกครอง ชุมชน  ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความส าคัญจั ดท า
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ทะเบียนหลักฐาน การจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ โรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎกระทรวง ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน เป็นป๎จจุบัน จัดท า จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ต ารา สื่อการสอน คู่มือ 
ให้เพียงพอในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ของสถานศึกษา   โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือ
และควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอ ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาบูรณาการณ์ 
งบประมาณทุกประเภทให้เข้ามาในกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนควรวางแผนและก าหนดงบประมาณประจ าปี
การศึกษาไว้ส าหรับจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัด
กิจกรรมลูกเสือควรมีบทบาทในการหาแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกเข้ามาเพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือจัดท าฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือในแต่ละปีเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในปีการศึกษาต่อไป มีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์และสถานที่
เก็บอุปกรณ์ลูกเสืออย่างเป็นสัดส่วนและเป็นหมวดหมู่ 

2.3 ด้านการจัดกกิจกรรมลูกเสือ พบว่า  วัสดุปุกรณ์ช ารุด เสียหายส่งผลให้การจัดกิจกรรม
ลูกเสือไม่มีความปลอดภัย ขาดการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  และสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือไม่ปลอดภัย สรุปแนวทางการแก้ป๎ญหา พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ จัดท าแผนผังโครงสร้างการท างานในการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ขอความสนับสนุนด้านอุปกรณ์/สถานที่ จากองกรณ์ภายนอกหรือแหล่งชุมชนในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและให้ครูและนักเรียนมีส่วนในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอและคณะผู้บริหารโรงเรียนควรให้การสนับสนุนในการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมลูกเสืออย่างเพียงพอและต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน
และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทหารฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเคลิ่งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ 
การจัดตั้งฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมลูกเสือให้มีความปลอดภัย 

2.4 ด้านการติดตามและประเมินผล ขาดการเผยแพร่ข้อมูล/ผลงาน ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกทราบ ไม่จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ การแต่งตั้งค าสั่งในการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน สรุปการแก้ไขป๎ญหา พบว่า ผู้บริหารต้องมี
ปฏิทินนิเทศผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสืออย่างชัดเจน รองลงมาคือ ควร
จัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือง่ายและสะดวกในการประเมินผลรวม ของโรงเรียนและควรมีการประเมิน
ตามความเป็นจริงเพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปและผู้บริหารควรส่งเสริมบุคคลากรให้ท า
แผนในการจัดกิจกรรมลูกเสือหรือสามารถจัดเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบและจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนหรือแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ในการสอนและการวัดผล
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือภายในโรงเรียนหรือในกลุ่มเครือข่ายและสถานศึกษามีการจัดท าปฏิทินวิชาการ
ร่วมกันกับปฏิทินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการจัดกิจกรรมลูกเสือพร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าวิจัยไปใช้ 

     ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อยู่ในระดับมากและมีป๎ญหาด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือ ระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ
เบื้องต้น ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ชัดเจนต่อเนื่องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
  2. บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาควรท าความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และ หลักสูตร
ของลูกเสืออย่างท่องแท้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. ควรส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา เน้นการน ากิจกรรมลูกเสือเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ในทุก ๆ ด้านเพ่ือให้ชุมชน
เห็นความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  

4. สถานศึกษาน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการน าผลแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือมาใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2. ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลส าเร็จในการท างานของ แนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  

3. ควรท าการวิจัยเพ่ือการศึกษาสภาพแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนท่าน
ผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
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แนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
Guidelines for Promoting Professional Learning Community (PLC) of the 

Educational Institutions of Phop Phra-Valley-Ruamthai School Group 
under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
อิสระ ดีครัน1 นลธวัช  ยทุธวงศ์2 

Isara Deekrun Nontawat  Yuttawong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และหาแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มตัวอย่างและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
189 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
 สภาพการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก ป๎ญหาการส่งเสริม พบว่า มีป๎ญหาด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน มากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร และด้านภาวะ
ผู้น า ตามล าดับ แนวทางการส่งเสริม พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ ผู้บริหารควรจัดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ คือ ผู้บริหารควรมีการสื่อสารและ
ท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาวะผู้น า คือ  ผู้บริหารควรจัดให้มีการส่งเสริม
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ด้ านชุมชน
กัลยาณมิตร คือ ผู้บริหารควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 ค าส าคัญ : แนวทางการส่งเสริม,  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ,  กลุ่มโรงเรียน 
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Abstract 
 This research aimed to study the problem and find ways to promote a 
professional learning community (PLC) of the school group of Phop Phra-Valley-
Ruamthai School under Tak Primary Educational Service Area Office 2. The sample 
groups and data sources used in this research consisted of 189 experts, school 
administrators, government teachers and educational personnel for the academic year 
2020. The tools used as questionnaires and interviews. The data were analyzed by 
searching for percentage, frequency, mean, standard deviation and content analysis. 
 The results of the research found that condition of Promotion of Professional 
Learning Community (PLC) of the Phop Phra-Valley-Ruamthai School Group under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2. It was found that overall and every level, the 
problem of promotion found that there was the most common vision problem, 
followed by the learning and professional development, cooperation and cooperation in 
the associate community and leadership respectively. The promotion guidelines found 
that the shared vision. The administrators should arrange for teachers and educational 
personnel to jointly define the vision of cooperation and work together such as 
administrators should communicate and understand with teachers and educational 
personnel. In terms of leadership, administrators should provide for the promotion of 
the capacity of teachers and educational personnel based on knowledge. Individual 
abilities in the associate community. The administrators should organize an exchange of 
knowledge between teachers and educational personnel. In terms of learning and 
professional development. The administrators should encourage teachers and 
educational personnel to attend meetings, trainings, seminars and study visits about a 
professional learning community. 
  
Keywords: Guidelines promotion, Professional learning community, Educational group 
school. 
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บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้น าหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เข้ามาขับเคลื่อนพัฒนาครูผู้สอน ให้
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 1) วิสัยทัศน์ร่วม 2) ร่วมแรง 
ร่วมใจ และร่วมมือ 3) ภาวะผู้น า 4) กัลยาณมิตร 5) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และ 6) การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้ครูจ าเป็นต้องมีทีม (Team) หรือคณะท างานที่มีแนวคิด ป๎ญหา
และความสามารถของนักเรียนในระดับเดียวกัน เข้ามาแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละรายบุคคล                 
(เกศทิพย์  ศุภวานิช, 2560 : 49-54) โดยยึดแนวคิดของ Horde ซึ่งเป็นหลักที่มีจุดประสงค์ในการ
แก้ป๎ญหาร่วมกัน เพ่ือให้ครูนั้นมีวิสัยทัศน์ร่วม มีการร่วมมือร่วมพลัง มีภาวะผู้น า มีการเรียนรู้ร่วมกัน และ
จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพร่วมกัน (Hord and Bolam, 2008; อ้างถึงใน  
บังอร เสรีรัตน์, ชาริณี  ตรีวรัญํู และเรวณี ชัยเชาวรัตน์,  2558 : 22) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน จะช่วยลดความโดดเดี่ยวในการจัดการ
เรียนรู้ของครู เพ่ิมความผูกพันและกระตุ้นความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนจะเข้าใจวิธีการสอน รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้แตกฉาน แล้วน าแนวทางที่
ได้จากค าแนะน าในชุมชนไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ส่วนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการจัดจะเข้าร่วมอย่าง  เต็มใจ ร่วมสร้างบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้ อีกทั้ง
สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและลดอัตราการตกซ้ าชั้นของนักเรียน ซึ่งเป็นหัวใจของ
การจัดการเรียนรู้อีกด้วย (บังอร เสรีรัตน์, ชาริณี    ตรีวรัญํู และ เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2558; อ้างถึงใน  
ธีรยุทธ รุจาคม,   2561 : 3-4) 

กลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ (พม่า) มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ 
ประกอบด้วย ต าบลพบพระ ต าบลวาเล่ย์ และต าบลรวมไทยพัฒนา ซึ่งมีโรงเรียนในแต่ละต าบล ดังนี้ 
ต าบลพบพระมีจ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 2) โรงเรียนห้วยน้ านัก
วิทยา และ  3) โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย ต าบลวาเล่ย์ มีจ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้าน
วาเล่ย์ 2) โรงเรียนบ้านยะพอ 3) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 4) โรงเรียนบ้านมอเกอ 
และ 5) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 และต าบลรวมไทยพัฒนา มีจ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย  1) 
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1  2) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 และ 3) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ซึ่งโรงเรียน
ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมมีนักเรียน จ านวน 6,291 คน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษา จ านวน 337 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนทั้งหมด 11 คน 
โดยกลุ่มโรงเรียนมีความตระหนักในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
โดยเน้นรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในลักษณะของ Professional Learning Community 
(PLC) ซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ที่ขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งมั่น
ร่วมกันสร้างชุมชนในกลุ่มโรงเรียน ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด เนื่อง
ด้วยผลจากผลการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า บางโรงเรียน
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ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ จึงท าให้กระบวนการพัฒนาครูใน
เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรนัก (รายงานผลการด าเนินงานกลุ่ม
โรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย, 2561 : 18) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการศึกษาสภาพ
และป๎ญหา เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  
 2. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 

แนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่ง        
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา

กลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

สภาพและป๎ญหาการส่งเสริมการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ )PLC)  
ของสถานศึกษา  5  องค์ประกอบ ดังนี้  
1. วิสัยทัศน์ร่วมกัน  
2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ  
3. ภาวะผู้น า  
4. ชุมชนกัลยาณมิตร  
5. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 11 แห่ง โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 11 คน ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 337 คน (ไม่รวมผู้ศึกษา) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 186 
คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 : 608-609; อ้างถึงใน  ปิยณัฐ กุสุมาลย์, 2560 : 6)  จากจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด เทียบสัดส่วนของแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพและป๎ญหาการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท ื่  1  สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Multiple Choice) ประกอบด้วย ต าแหน่ง เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ            
ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating scale อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121-135)  
 ตอนที่  3  สอบถามป๎ญหาทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)            
ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 3) ภาวะผู้น า 4) ชุมชน
กัลยาณมิตร 5) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ โดยใช้ค าถามแบบก าหนดข้อค าตอบให้เลือก (Multiple 
Response) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
จัดท าเครื่องมือ เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลในการหาแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ขอหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นถึงผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพบพระ -วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการส่งหนังสือของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
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นอร์ทเทิร์น ถึงผู้บริหารสถานศึกษา และแบบสอบถามด้วยตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแจ้งก าหนดนัด
หมาย เพ่ือรับแบบสอบถามคืน เมื่อถึงก าหนดนัด ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
น าแบบสอบถามที่เก็บคืนมาได้ จ านวน 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความถูกต้องก่อน
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 หาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามในแต่ละ
ด้านและแต่ละข้อ โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปตารางและแปลผลตามเกณฑ์ก าหนด (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121-135)  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลป๎ญหาการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วจัดล าดับของป๎ญหาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาก าหนดเป็นเครื่องมือ เพ่ือด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
 แหล่งข้อมูล การหาแนวทางแก้ป๎ญหาหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับเป็นแหล่งข้อมูล จ านวน 9 คน  จาก
แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง เพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตอนที่  2  แบบสัมภาษณ์รายด้าน เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ข้อ
ค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์หาแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์จากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่ได้จากการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยและป๎ญหาการด าเนินงานที่มีค่าร้อยละสูง มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมขอบเขต
เนื้อหาทั้ง 5 ด้าน 
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 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แล้วเสนอรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอแนะและตรวจสอบคุณสมบัติ แล้ว
เลือกให้เหลือเท่ากับจ านวนที่ก าหนด ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการส่วนตัว เพ่ือขออนุญาตเสนอชื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อขอหนังสือแต่งตั้ง
ส่งหนังสือของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โครงร่างวิทยานิพนธ์และเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูล
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้ศึกษาล่วงหน้าก่อนให้สัมภาษณ์  ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ เพ่ือขอ
ก าหนดการเข้าสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเดินทางไปพบผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูก
ต้องของค าตอบในการสัมภาษณ์เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัยต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
แจกแจงความถี่และจัดล าดับ แล้วสรุปอุปนัย น าเสนอแบบความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของ
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ป๎ญหาการส่งเสริม พบว่า มีป๎ญหาด้านวิสัยทัศน์
ร่วมกัน มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ด้าน
ชุมชนกัลยาณมิตร และด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ แนวทางการส่งเสริม พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ 
ผู้บริหารควรจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ 
คือ ผู้บริหารควรมีการสื่อสารและท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาวะผู้น า คือ 
ผู้บริหารควรจัดให้มีการส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความรู้ ความสามารถของ
แต่ละบุคคล ด้านชุมชนกัลยาณมิตร คือ ผู้บริหารควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
อภิปรายผล 
 สภาพการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 
รองลงมาคือ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ด้านภาวะผู้น า ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ และด้านวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรน าผลการเรียนรู้
มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น จนกระทั่งมี
ผลงานเชิงประจักษ์ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันทุกฝ่าย ส าหรับการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้าน
ภาวะผู้น า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าที่สามารถท าให้ครูเกิดการเรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองและวิชาชีพ ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคลากรมีการร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
บุคลากรในสถานศึกษามีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ พรอรดี ซาวคาเขตต์  (2561 :   60-61) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซน
เหนือ พบว่า สภาพการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน สนับสนุนให้
มีกระบวนการท างานร่วมกันของคณะครูในการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมของโรงเรียน ด้านการแลกเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานระหว่างบุคคล คณะครูมีความสัมพันธ์อย่างเป็นกัลยาณมิตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาใน
ความพยายามที่จะปรับปรุงโรงเรียน ด้านการสนับสนุนและการมีภาวะผู้น าร่วมกัน ให้โอกาสการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะแนวคิด ความรู้สึกต่องานโรงเรียน ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ คณะครูวางแผนการท างาน
ร่วมกัน เพ่ือค้นหาทางออกในการตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของผู้เรียน   
 ป๎ญหาการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน             
พบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แต่ละด้านมี
ผลการวิจัยที่สามารถน ามาเสนอและอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน พบว่ามีป๎ญหาสถานศึกษาขาดการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ค่อยได้ท า
ความเข้าใจในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริภพ บุญยืน  
(2560 : 75)  ที่วิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แล้วพบว่ามีป๎ญหาด้านวิสัยทัศน์ร่วม
ลักษณะเดียวกัน 
  2. ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ พบว่ามีป๎ญหาบุคลากรในสถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญ
ในการร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่ค่อยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ขาดการท าเข้าใจในบทบาทหน้าที่และไม่ได้มี  แนว
ปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริภพ บุญยืน  (2560 : 77)  ที่วิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไข
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แล้วพบว่ามีป๎ญหาด้านการท างานร่วมกันลักษณะเดียวกัน 
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  3. ด้านภาวะผู้น า พบว่ามีป๎ญหาบุคลากรในสถานศึกษาไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาหมุนเวียนรับ
บทบาทความเป็นผู้น าของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาไม่ค่อย
ได้เสริมพลังอ านาจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่ม
จากตนเองก่อน ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีบทบาทเป็นผู้น าร่วมกัน ขาดความตระหนักรู้และใส่ใจใน
การให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานทุกคน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดุลวิทย์ ปิจจะ  (2561 : 83)  ที่วิจัย
เรื่อง การศึกษาแนวทางในการด าเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แล้วพบว่ามีป๎ญหาด้านภาวะผู้น า
ร่วมลักษณะเดียวกัน 
  4. ด้านชุมชนกัลยาณมิตร พบว่ามีป๎ญหาสถานศึกษาขาดการมุ่งเน้นให้บุคลากรมีแนว
ทางการปฏิบัติงานและมีความเป็นชุมชนแห่งความสุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกัน ขาดอิสระและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ค่อยได้ร่วมแนะน า
ข้อบกพร่อง  ของกันและกัน ขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไม่ค่อยได้สร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรยุทธ รุจาคม  (2561 : 65)  ที่
วิจัยเรื่อง การด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่ม 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แล้วพบว่ามีป๎ญหาด้าน
กัลยาณมิตรลักษณะเดียวกัน 
  5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ พบว่ามีป๎ญหาบุคลากรในสถานศึกษาขาดการร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามความสามารถที่ตนเองถนัด และไม่ได้ใช้ความสามารถของตนในการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรในสถานศึกษาไม่ค่อยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การจดจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์  ไม่ค่อยได้เรียนรู้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริภพ บุญยืน  (2560 : 73-74)  ที่วิจัย
เรื่อง แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แล้วพบว่ามีป๎ญหาด้านการพัฒนาวิชาชีพลักษณะ
เดียวกัน 
 แนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สรุปผลแต่ละด้านเพื่ออภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน ควรจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์  
โดยการวิเคราะห์สภาพและบริบทของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
จุดหมายปลายทางได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา มีความจ าเป็นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริภพ  
บุญยืน  (2560 : 88)  ที่วิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่พบว่า แนวทางการแก้ไข  
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา ด้านวิสัยทัศน์ร่วม สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษา  
  2. ด้านร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ ควรมีการสื่อสารหลายช่องทาง เพ่ือพูดคุย ปรึกษาหารือ 
รับรู้ป๎ญหาร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะต้องร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริภพ บุญยืน  (2560 : 88-89)  ที่วิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่พบว่า แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา 
ด้านการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการพบปะพูดคุยในรายสัปดาห์ และก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนร่วมกัน  
  3. ด้านภาวะผู้น า ควรจัดให้มีการส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นั้น อีกทั้งมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการด าเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่สถานศึกษา
จะต้องส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลสู่
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พิชิต ข าดี (2561 : 99)  ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่าแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน โดยมอบหมายงานตามความถนัด
ให้แก่ครู สร้างภาวะผู้น าและผู้ตาม เพ่ือให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษามีความ
จ าเป็นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร สอดคล้องกับผลการวิจัยของอดุลวิทย์ ปิจจะ  (2561 : 91-92)  ที่วิจัยเรื่อง 
การศึกษาแนวทางในการด าเนินงานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่พบว่า แนวทางในการด าเนินงาน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านชุมชนกัลยาณมิตร ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกัน เพ่ือ
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ  
  5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
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เพ่ือให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาวิชาชีพอยู่
ตลอดเวลา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริภพ บุญยืน  (2560 : 88)  ที่วิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1   ที่พบว่า แนวทางการแก้ไขการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ให้ครูเข้าร่วมอบรม สัมมนา และน าแนวทางมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้
และพัฒนาตนเอง  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าผลการวิจัยนี้ไปสู่นโยบายการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง  การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้สถานศึกษาน าแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาไปด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
 2.  สถานศึกษา ควรน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแนวทางการ
ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาไปก าหนดแผนงานการปฏิบัติงาน และมีการ
ก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการขับคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่
สถานศึกษา  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา โดยน าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา อีกทั้งยกย่อง  เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีกระบวนการด าเนินงานที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2. ควรมีการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ แบบร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ กลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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 3. ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษาสู่
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 
 4. ควรมีการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบกัลยาณมิตรของ
กลุ่มโรงเรียนพบพระ-วาเล่ย์-รวมไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 5. ควรมีการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ผลการใช้โปรแกรมเปตองเพื่อส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนใน
ศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว 

The Effect of Petanque to promote Student’s Advanced Lifestyle 
Behaviors in Social and Culture of Learning Center Under the Migrant 

Educational Coordination Center 
 

คณิต  ยืนยง1 และภูฟ้า  เสวกพันธ์2 
Khanit Yuenyong and Pufa Savagpun 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเข้าร่วมโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลา
ชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็ก
ต่างด้าว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 30 คน อายุ 15 – 18 ปี   
ตัวแปรต้น โปรแกรมเปตอง ตัวแปรตาม พฤติกรรมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้
ที่สามารถวัดและประเมินผลได้และช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนตั้งแต่วัยประถมศึกษาให้มี
สุขภาพที่ดีขึ้นได้หลังเข้าร่วมโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมให้นักเรียนมี
สุขภาพที่ดีข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา   
 2. การเปรียบเทียบคะแนนลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมก่อนทดลองและหลังทดลอง  พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.01 และคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.02  นอกจากนี้ การทดสอบ
คะแนนก่อนทดลองและหลังทดลอง ด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent พบว่า ค่า เท่ากับ -11.49 มีค่า 
af เท่ากับ 29 และค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ที่ก าหนด
ไว้ จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01    
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมเปตอง, ส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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Abstract 
 This research aims to compare the effects of participating in petanque programs 
to promote the social and cultural life of students in learning centers under the Center 
for Coordination, Management of Education of Foreign Children under the Office of Tak 
Elementary Education District 2, 30 people aged 15 to 18 years old. 
 The results showed that: 
 1. The development of petanque programs to promote social and cultural life 
into learning centers that can be measured and evaluated and help improve the health 
of students from elementary school age to be healthier after participating in the 
Petanque Program to promote social and cultural life for students to be healthier 
physically and mentally. Emotions, society and intellect   
 2. Comparison of social and cultural life scores before and after trial  It found 
that the average pre-trial score was 2.19, the standard deviation was 0.01, and the 
average post-trial score was 2.51. Dependent found that the value was -11.49 with an af 
value of 29 and a p-value of 0.000, which is less than the statistical significance level of 
.01 defined. Statistically significant at .01 level   
 
Keywords:  Petanque program / promote social and cultural lifestyle 
 

บทน า 
 การพัฒนาโปรแกรมทางพลศึกษาในศูนย์การเรียนมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือเยาวชนให้อยู่ในรูปแบบที่
สมบูรณ์และมีประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและ
มีความสุขและเป็นการศึกษาที่จ าเป็นต่อมนุษยชาติดังนั้นแล้วแนวทางการพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาใน
ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนจะช่วยท าให้ความเป็นโลกาภิวัฒน์เกิดการบูรณาการในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงความเป็นไปของสังคมภายนอก
ศูนย์การเรียนซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาของโลกอีกด้ วยสืบเนื่องจากลักษณะการจัด
การศึกษาในศูนย์การเรียนที่มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเท่าทันการกีฬาก็เปรียบเสมือนชีวิต (สุวิมลตั้ง สัจจพจน์ , 2540) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมช่วยพัฒนาคุณภาพของชีวิตและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คนทุกระดับอายุมีสัจจะการแห่งตน
(self-realization) ด้วยการ1) รู้จักการค้นหา2) มีการแสดงออก3) หมั่นพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มีผลกระทบไปถึงลักษณะวิถีชีวิตของนักเรียนในศูนย์การเรียนเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งด้านความเป็นอยู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือแม้แต่ภาวะสุขอนามัยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย (พันธุ์ทิพย์กาญจน
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จิตราสายสุนทร, 2545) ทั้งนี้เพราะโลกาภิวัตน์เป็นการเจริญงอกงามที่สังคมโลกต้องมีความเกี่ยวข้อง
พ่ึงพาระหว่างกันและกันมีความสัมพันธ์กันมีการแลกเปลี่ยนกัน (Sabo, 1993) เรียกว่าโลกมีความ
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกันประหนึ่งคนบ้านเดียวกันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงณมุมหนึ่งมุมใดของโลกย่อมสามารถ
แพร่ขยายสู่ส่วนอ่ืนๆของโลกด้วยได้อย่างรวดเร็วไม่เว้นแม้กระทั่งสังคมในศูนย์การเรียนซึ่งการศึกษาเป็น
กลวิธีของการพัฒนาคนไปสู่ทิศทางที่สังคมต้องการเมื่อภาวะสังคมโลกเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาใน
ศูนย์การเรียนจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยหากเราได้ทบทวนจะพบว่าในอดีตที่ผ่านมาการศึกษามุ่งไป
ที่การพัฒนาความรู้ระยะต่อมามุ่งพัฒนาอาชีพเน้นการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพเมื่อภาวะจ าเป็นนี้ผ่านไป
การศึกษาจึงมุ่งพัฒนาความเป็นวิชาการในที่สุดภาวะแห่งโลกาภิวัตน์ท าให้การศึกษาเน้นถึงความสามารถ
ของการใช้ความคิดการคิดเป็นการแก้ป๎ญหาเป็นความสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นกันกับวิชาพลศึกษาซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้ผลจากการศึกษา
ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงอีกทั้งมีพัฒนาการทางสังคมที่ดีด้วยการพลศึกษาไม่เน้น
เฉพาะสมรรถนะทางกายแต่ยังได้เน้นถึงการใช้ประสบการณ์การแก้ป๎ญหาและการเข้าถึงชีวิตได้เป็นอย่าง
ดีสามารถเข้าถึงผู้อื่น (วรศักดิ์เพียรชอบ, 2548)   
 นอกจากการพลศึกษาซึ่งใช้โปรแกรมเปตองจะช่วยพัฒนาผู้เรียนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือกลุ่ม
ประชากรในวัยเรียนของกลุ่มผู้พลัดถิ่นในศูนย์การเรียนแล้วประกาศขององค์กรสิทธิมนุษยชนสากล 
(World Leisure Board of Directors, 2000อ้างถึงใน ประพัฒน์ลักษณพิสุทธิ์, 2546) ได้ระบุถึง
ความส าคัญของรูปแบบนันทนาการกล่าวคือมนุษย์ทุกคนต้องมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเลือกและเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับลักษณะทางสังคมหรือวัฒนธรรม  ของตนเอง ทั้งนี้ให้เป็นไปเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในมิติเชิงสุขภาพและการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องสอนถึงธรรมชาติ
และความส าคัญของการนันทนาการในด้าน    การบูรณาการความรู้สู่วิถีชีวิตส่วนบุคคล (สมบัติ กาญจน
กิจ, 2542) ยิ่งไปกว่านั้นการที่ชุมชนและสังคมใดจะมีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสามารถจะ
พัฒนาบุคคลหรือสมาชิกในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นชุมชนหรือสังคมนั้นจะต้องมีการเตรียมการ
รู้จักการจัดการที่ดีในด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแหล่งบันเทิงและแหล่งนันทนาการต่างๆสอนให้รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พึงประสงค์และพึงปรารถนาของสังคมดังนั้นนันทนาการ
จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ชุมชนและสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมนั้น (เทพประสิทธิ์
กุลธวัชวิชัย, 2554) โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อใช้แหล่งนันทนาการเป็นศูนย์กลางในศูนย์การเรียน
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในป๎จจุบัน 
 จากการศึกษาในด้านคุณค่าของโปรแกรมเปตองในโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์มานับร่วมศตวรรษถึง
ผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและ
สติป๎ญญานั้นศูนย์การเรียนซึ่งถือเป็นพ้ืนที่แห่งมนุษยธรรมที่รัฐบาลไทยมีหน้าที่อ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือให้การศึกษาในพ้ืนที่อย่างปลอดภัยบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรมซึ่งนั่นย่อมหมายรวมถึงการจัด
การศึกษาให้อย่างเท่าเทียมตามเหตุและป๎จจัยเกื้อหนุนให้เกิดตามแนวทางการศึกษาเพ่ือมวลชนหากแต่
ความจ าเป็นต่อการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้นต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพ่ือประโยชน์
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สูงสุดของการศึกษากล่าวคือการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงจึ งจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ือ
สังเคราะห์ลักษณะวิถีชีวิตของนักเรียนในศูนย์การเรียนโดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาศูนย์การเรียนภายใต้สังกัด
ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ซึ่ง
ประกอบด้วยศูนย์การเรียนซาทูเหล่ (Hsa Thoo Lei) อ าเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที4่ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที6่ (เกรด10-12) เพ่ือมุ่งพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริม
ลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมส าหรับนักเรียนในศูนย์การเรียนสังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา
เด็กต่างด้าว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ    
 1.เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับพลศึกษาในโรงเรียน 
 1.1 การพลศึกษาในโรงเรียน 
 ความหมายของพลศึกษาในโรงเรียน 
 วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) พลศึกษาในโรงเรียน คือ การจัดพลศึกษาในโรงเรียนที่สมบูรณ์เพ่ือให้
นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกๆ คนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
และท่ัวถึงกันตามความต้องการ ความสามารถ ความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้รวมถึงการได้รับค า
สอน การช่วยเหลือแนะน า การใช้สถานที่ การใช้อุปกรณ์ และการใช้บริการอย่างอ่ืนๆ เกี่ยวกับการพล
ศึกษาด้วย เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาการตามศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด ฉะนั้นถ้าโรงเรียนจะ
จัดโปรแกรมพลศึกษาให้สามารถบรรลุผลตามหลักการและปรัชญาการพลศึกษาอย่างแท้จริงแล้ว จะต้อง
จัดรายการการพลศึกษาของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ 

หลักการและวิธีการสอนเหล่านี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอน ถ้าครูผู้สอนวิชาพล
ศึกษาคนใดแม้จะมีความรู้ความสามารถดีสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้ายังขาดซึ่งป๎จจัยส าคัญนี้อาจกล่าวได้ว่า
โอกาสที่การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของครูนั้นจะบรรลุตามผลที่ตั้งไว้นั้นจะมีน้อยมากหรืออาจจะไม่มี
เลย ครูที่มีแต่ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเนื้อหาวิชาดีเพียงอย่างเดียวแต่ปราศจากซึ่งหลักการและ
วิธีการสอนควบคู่ไปด้วยนั้นเปรียบได้กับคนนั่งเรือโดยไม่มีไม้ภายนอกอาจที่จะไปถึงฝ๎่งนั้นก็ย่อมเป็นไปได้
ด้วยความยากและล าบาก การสอนวิชาพลศึกษาก็เช่นเดียวกันดังนั้น ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาทุกท่าน
นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาพลศึกษาและมีทักษะในวิชากิจกรรมพลศึกษาและกีฬา
ต่างๆ อย่างดีแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธี การสอนต่างๆ ตลอดจน
สามารถน ากลวิธีต่างๆเหล่านั้นมาใช้เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมพล
ศึกษาต่างๆด้วยตนเองเป็นอย่างดีได้อีกด้วย การเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนจึงบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางไว้ได้  
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 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีและลีลาชีวิต 
 2.1 ความหมายของวิถีชีวิต 

ค าว่า “วิถีชีวิต” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) 
ได้ให้ความหมายของค าว่า วิถีชีวิต หมายถึง ความเป็นไปได้ในการด ารงชีวิต ส่วนประเสริฐ วิทยารัฐ  (อ้าง
ถึงใน สุมาลี หวังพุฒิ, 2546) ได้กล่าวสรุปความหมายของค าว่า วิถีชีวิต หมายถึง การอยู่อาศัยของกลุ่ม
คน ได้ประกอบอาชีพท ามาหากินตามสภาพแวดล้อม ผูกพันกันและมีกฎระเบียบที่ตกทอดกันมาควบคุม 
และได้กล่าวสรุปไว้ว่า การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนทิ้งถิ่นในสภาวะต่างๆ สามารถศึกษาจากด้านการตั้งถิ่นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ 

วิถีชีวิตตามแนวคิดของภูสิทธิ์ ขันติกุล (2552) หมายถึง การกระท าตามวิธีการและแนวทางอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้มีความสุขและประสบความส าเร็จในชีวิต โดยกระท าอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย 
กระทั่งการกระท านั้น ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิถีชีวิต 

2.2 การศึกษาวิถีชีวิตด้านการตั้งถิ่นฐาน 
การศึกษาการตั้งถิ่นฐาน จ าเป็นจะต้องศึกษาประเด็นความหมายของการตั้งถิ่นฐาน ชื่อแหล่งตั้ง

ถิ่นฐาน การเลือกแหล่งที่ตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และท่ีอยู่อาศัยดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายของการตั้งถิ่นฐาน นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการตั้งถิ่นฐานไว้หลาย
ลักษณะ พอประมวลได้ดังนี้   

ชัชนีย์  วายลี่  และคณะ(2525) ได้ให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานไว้ว่า “หมายถึงการที่มนุษย์
จัดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลก เช่น บ้านเรือน ไร่นา ถนนหนทาง โรงงาน วัดวา โรงเรียน ส านักงาน
หรือแม้แต่สวนสาธารณะ เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและท ามาหากิน”  
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
นักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
  1.1  การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมนักเรียนด้านสังคมและวัฒนธรรม  
  1.2 การสร้างและยกร่างโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว 
  1.3 การตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิต
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการใช้โปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน
ในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวประกอบด้วย  2 ส่วน ดังนี้ 
 1. การทดลองใช้โปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนใน
ศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว 
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 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมการมีลีลาชีวิต ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนในศูนย์การ
เรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาร่างโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนในศูนย์การ
เรียนรู้ซูเมคี และ ด าเนินการสนทนากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) เกี่ยวกับร่างโปรแกรม ในวัน
จันทร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ Thoo Mweh Khee อ าเภอพบ
พระ จังหวัดตาก และได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนในศูนย์การ
เรียนรู้ซูเมคี ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นการสนทนากลุ่มดังนี้ ประเด็นที่ 1 การพัฒนา
โปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ซูเมคี 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ยอมรับว่าศูนย์การเรียนรู้ซูเมคี อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก การจัดระบบ
การศึกษานั้น เน้นกลุ่มสาระการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภูมิศาสตร์ 
และประวัติศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้มิได้จัดท าเป็นเอกสาร หรือลักษณะชั่วโมงสอน
เฉพาะในวิชาพลศึกษา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยังขาดการพัฒนาหลักสูตรพิเศษใดๆภายในศูนย์การเรียนรู้ที่
เป็นวิชาพลศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่คือเล่นกีฬาและนันทนาการตามเวลาที่ว่างกันบ้าง หรือเล่นกันเพ่ือ
ความสนุกสนานบ้าง ตามแต่สถานที่จะเอ้ือและตามอุปกรณ์กีฬาที่มี เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล  โดยมา
สามารถที่จะวัดและประเมินผลได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนภายในศูนย์
การเรีนรู้ซูเมคี อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก แห่งนี้ ได้มีวิชาพลศึกษาที่สามารถวัดและประเมินผลได้ ตอบ
โจทย์ทางศูนย์การเรียนรู้ได้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะน า การพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถวัดและประเมินผลได้และช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนตั้งแต่วัยประถมศึกษาให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้หลังเข้าร่วมโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิต
ด้านสังคมและวัฒนธรรมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา  
ประเด็นที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมชีวิตด้านการพูดภาษาตาม
ท้องถิ่น  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เห็นชอบกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้พลศึกษา โดยการใช้
โปรแกรมโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมชีวิตด้านการพูดภาษาตามท้องถิ่น  ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของนักเรยีนในศูนย์การเรียนรู้ และเห็นประโยชน์ของกระบวนการเรียนการสอนในโปรแกรมที่จะสามารถ
ช่วยให้นักเรียนมีใช้ภาษาในท้องถิ่นมากขึ้น  โดยต้องมีการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มให้ความร่วมมือและเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมนี้และสามารถวัดและประเมินผลในการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาภายในศูนย์การเรียนได้  อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แม้จะเป็น
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผู้เข้าร่วมสนทนาบางคนยังคงมี ความกังวลเกี่ยวกับกับลักษณะการเรียนการสอนในบางหน่วย 
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ในลักษณะการเรียนแบบใหม่ เช่นนี้ ดังนั้นจึงได้เสนอแนะให้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใน
โปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้อย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้กลุ่มผู้เรียนได้ปรับตัว 
และเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน  ประเด็นที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมชีวิตด้านการแต่งกายตาม
ถิ่นเผา  ประเด็นการพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมชีวิตด้านการแต่งกายตามถิ่นเผามีความเหมาะสม 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นตรงกันถึงความจ าเป็นในรักษาการแต่งกายตามถิ่นเผา  เพ่ือรักษา
วัฒนธรรมการแต่งกายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  ประเด็นที่ 4 การพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมชีวิตด้าน
บุคคลในอุดมคติตามท้องถิ่น  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เห็นชอบบุคคลในอุดมคติได้มีการแสดงความรู้ในด้าน
ความส าคัญ ประวัติศาสตร์ หรือชีวประวัติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในอุดมคติตามท้องถิ่น  และมี
ความสามารถในการ เชื่อมโยงอิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในอุดมคติตามท้องถิ่นกับความเจริญของ
ท้องถิ่นในอนาคต  เพ่ือปรากฏผลงานสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือกิจกรรมในการเผยแพร่ชื่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในอุดมคติตามท้องถิ่น  ประเด็นที่  5  การพัฒนาโปรแกรมด้านการแสดงออกถึง
การละเล่นประเพณีประจ าท้องถิ่น  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่  เห็นชอบแสดงการละเล่นประเพณี
ประจ าท้องถิ่นท้ังในโอกาสปกติหรือวาระพิเศษ  เพ่ือแสดงถึงความรู้ในด้านความส าคัญเชิง ประวัติศาสตร์ 
ของการละเล่นประเพณีประจ าท้องถิ่น  ประเด็นที่  6  การพัฒนาโปรแกรมเปตองด้านแสดงความเคารพ
ในความแตกต่างของผู้อ่ืน  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่  เห็นชอบในแสดงความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมอ่ืนต่างท้องถิ่นและความส าคัญ ของประเพณี และวัฒนธรรมอ่ืนต่างท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก  1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ซูเมคี  นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ซูเมคี ที่
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรียนอยู่ ระดับชั้นเกรด 7-11 ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติพันธุ์ เช่น พม่า ไทใหญ่ กะเหรี่ยง 
ยะไข่ มอญ ชิน บางคนมีชาติ พันธุ์ผสมเช่น กะเหรี่ยง กับ มอญ ไทใหญ่ กับ ชิน ฉาน เป็นต้น นักเรียน
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหอพักของศูนย์การเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารนอนแยกชายและหญิง ตั้งแต่เกรด 1 
ถึง เกรด 12 หอพัก มีทั้งแบบ อาคารคอนกรีต อาคาร ไม้และเพิงพักอาศัยชั่วคราว แต่ก็มีนักเรียนบาง
กลุ่มอาศัยกับบิดา มารดา ซึ่งประกอบอาชีพ ค้าขาย ล่ามแปลภาษา รับจ้าง ท าไร่ ท าสวน 2. ข้อมูลวิถี
ชีวิตของนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ซูเมคี  2.1 ด้านการด าเนินชีวิตทั่วไปของนักเรียน มีกิจวัตรประจ าวัน 
โดยรวมดังนี้  05.00 - 06.00 น. ตื่นนอน ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ท ากับข้าว ออกก าลังกาย ท า
ความสะอาดบ้าน  07.00 – 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า รดน้ าต้นไม้ท ากิจวัตรส่วนตัว รอไปศูนย์การ
เรียน  07.30 - 08.30 น. ท าความสะอาดบริเวณศูนย์การเรียน และภายในห้องเรียนเข้าแถวตอนเช้า 
เคารพธงชาติ  08.30 - 11.45 น.เรียนภาคเช้า  11.45 – 12.45 น.พักเที่ยง  12.45 – 16.30 น. เรียน
ภาคบ่าย  16.30 - 16.40 น.  เข้าแถวตอนเย็น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เลิกเรียน  16.40 - 17.30 น 
.งานตอนเย็นตามภาระหน้าที่ อาทิเช่น ท าความสะอาดท าครัวท าสวนเตรียมวัตถุดิบส าหรับงานครัว  
17.30 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  18.30 - 19.30 น. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์  19.30 
– 22.30 น. ทบทวนการเรียนภาคค่ า  22.30 น. เข้านอน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนในศูนย์การ
เรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว  ผู้วิจัยน าเสนอผลการอภิปราย การวิจัยดังนี้ 
 1.ผลการศึกษาการใช้โปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรม  พบว่าจาก
การศึกษาในด้านคุณค่าของโปรแกรมเปตองในโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์มานับร่วมศตวรรษถึงผลกระทบเชิง 
บวกที่จะเกิดกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติป๎ญญานั้ นศูนย์
การเรียนซึ่งถือเป็นพ้ืนที่แห่งมนุษยธรรมที่รัฐบาลไทยมีหน้าที่อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้
การศึกษาในพ้ืนที่อย่างปลอดภัยบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรมซึ่งนั่นย่อมหมายรวมถึงการจัดการศึกษาให้
อย่างเท่าเทียม  ตามเหตุและป๎จจัยเกื้อหนุนให้เกิดตามแนวทางการศึกษาเพ่ือมวลชนหากแต่ความจ าเป็น
ต่อการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้นต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
การศึกษากล่าวคือการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ือสังเคราะห์
ลักษณะวิถีชีวิตของนักเรียนในศูนย์การเรียนโดยงานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาศูนย์การเรียนภายใต้สังกัดศูนย์
ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 ซึ่ง
ประกอบด้วยศูนย์การเรียนซู เมย์ คี(Hsa Thoo Lei)อ าเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (เกรด10-12)เพ่ือมุ่งพัฒนาโปรแกรมเปตองเพ่ือส่งเสริม
ลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมส าหรับนักเรียนในศูนย์การเรียนสังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา
เด็กต่างด้าว 
 นอกจากการพลศึกษาซึ่งใช้โปรแกรมเปตองจะช่วยพัฒนาผู้เรียนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือกลุ่ม
ประชากรในวัยเรียนของกลุ่มผู้พลัดถิ่นในศูนย์การเรียนแล้วประกาศขององค์กรสิทธิมนุษยชนสากล
(World Leisure Board of Directors, 2000อ้างถึงใน ประพัฒน์ลักษณพิสุทธิ์, 2546)ได้ระบุถึง
ความส าคัญของรูปแบบนันทนาการกล่าวคือมนุษย์ทุกคนต้องมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเลือกและเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการที่สอดคล้องกับลักษณะทางสังคมหรือวัฒนธรรม ของตนเองทั้งนี้ให้เป็นไปเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในมิติเชิงสุขภาพและการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องสอนถึงธรรมชาติ
และความส าคัญของการนันทนาการในด้าน การบูรณาการความรู้สู่วิถีชีวิตส่วนบุคคล (สมบัติ กาญจนกิจ, 
2542)ยิ่งไปกว่านั้นการที่ชุมชนและสังคมใดจะมีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสามารถจะพัฒนา
บุคคลหรือสมาชิกในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นชุมชนหรือสังคมนั้นจะต้องมีการเตรียมการรู้จักการ
จัดการที่ดีในด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแหล่งบันเทิงและแหล่งนันทนาการต่างๆสอนให้รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พึงประสงค์และพึงปรารถนาของสังคมดังนั้นนันทนาการจึงเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้ชุมชนและสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมนั้น (เทพประสิทธิ์กุลธวัช
วิชัย, 2554)โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อใช้แหล่งนันทนาการเป็นศูนย์กลางในศูนย์การเรียนเพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในป๎จจุบัน  การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
เปรียบเทียบคุณภาพลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
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การเปรียบเทียบคะแนนลีลาชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมก่อนทดลองและหลังทดลอง  พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.01 และคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.02  นอกจากนี้ การทดสอบ
คะแนนก่อนทดลองและหลังทดลอง ด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent พบว่า ค่า เท่ากับ -11.49  มีค่า 
af เท่ากับ 29 และค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ที่ก าหนด
ไว้ จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  พร ศรีสุทธะ (2544)ได้สรุปความหมายของค าว่า วิถีชีวิต หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมต่างๆ เป็นประจ าวันอย่างสม่ าเสมอเป็นนิสัย ซึ่งจะสะท้อนทัศนคติ และวัฒนธรรมของบุคคล 
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในเรื่องที่อยู่อาศัยลักษณะครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี การดูแล
สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความแตกต่างของรายได้ การศึกษา อาชีพ 
ความเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นตัวก าหนดท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 การเปรียบเทียบคะแนนพูดภาษาตามท้องถิ่นก่อนทดลองและหลังทดลอง  พบว่า  คะแนนเฉลี่ย
ก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.05 และคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ทดลองมีค่าเท่ากับ 2.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.04  นอกจากนี้ การทดสอบคะแนนก่อน
ทดลองและหลังทดลอง ด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent พบว่า ค่า เท่ากับ -4.18  มีค่า af เท่ากับ 29 
และค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ที่ก าหนดไว้ จึงสรุปได้
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2536)ได้ให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานไว้ว่าการตั้งถิ่นฐาน 
(Settlement)  หมายถึง การบุกเบิกเข้าอยู่อาศัยครอบครองพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของผิวโลกที่ไม่มีผู้ใด
อาศัยมาก่อนและขนาด การตั้งถิ่นฐาน มีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างโดด
เดียวครอบครัวเดียว ไปจนถึงรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่น้อย เป็นเมืองนครและมหานคร เป็นต้น หน่วย
ของการตั้งถิ่นฐานจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการจัดการพ้ืนที่ของมนุษย์ในรูปของอาคารบ้านเรือน ถนน
หนทาง และการใช้ที่ดิน ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
 การเปรียบเทียบคะแนนบุคคลในอุดมคติตามท้องถิ่นก่อนทดลองและหลังทดลอง พบว่า  คะแนน
เฉลี่ยก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.04 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองมีค่าเท่ากับ 2.56  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.01  นอกจากนี้ การทดสอบคะแนน
ก่อนทดลองและหลังทดลอง ด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent พบว่า ค่า เท่ากับ -5.52  มีค่า af 
เท่ากับ 29 และค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ที่ก าหนดไว้ 
จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  ประเสริฐ  วิทยารัฐ (2522) ได้กล่าวถึงความส าคัญของประวัติชื่อแหล่งตั้งถิ่นฐานว่า
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตด้านต่างๆ ดังนี้1. ภาพสะท้อนทางด้านการตั้งถิ่นฐาน จากประวัติของชื่อบ้านท าให้
ทราบการเลือกตั้งถิ่นฐาน เช่นสถานที่น้ าไม่ท่วม สถานที่ใกล้แหล่งน้ า สถานที่ใกล้ที่ท ามาหากิน เป็นต้น  
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2. ภาพสะท้อนทางด้านเศรษฐกิจจากประวัติของชื่อบ้านท าให้ทราบอาชีพของชุมชนทราบการจ าหน่าย
จ่ายแจกทราบการบริโภคของคนในชุมชน เป็นต้น3.  ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม จากประวัติชื่อ
บ้านท าให้ทราบกลุ่มคน การรวมกลุ่มการควบคุมสังคม ประเพณี และความเชื่อ เป็นต้นจากทรรศนะของ
นักวิชาการดังกล่าว สรุปได้ว่า ชื่อบ้านมีความส าคัญสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ทางด้านการตั้ง
ถิ่นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปรียบเทียบคะแนนแสดงออกถึงการละเล่นประเพณีประจ าท้องถิ่นก่อนทดลองและหลัง
ทดลอง  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.05 
และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.00  นอกจากนี้ 
การทดสอบคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลอง ด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent พบว่า ค่า เท่ากับ -
5.78 มีค่า af เท่ากับ 29 และค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 ที่ก าหนดไว้ จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กิ่งแก้ว อัตถากร และธนาวัชฎ์ ศิริสวัสดิ์ (2550) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า สรุปได้ว่า ประเพณี คือความประพฤติที่สอบต่อกันจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมจึงเรียกว่า เอกนิยม
หรือ พหุนิยม เช่น การแต่งงานการเกิด การตาย การท าบุญ การรื่นเริง การแต่งกาย เป็นต้นหรือความ
ประพฤติท่ีเราน าของชาติอื่นมาปรับปรุงให้เข้ากับความเป็นอยู่ของเราเพ่ือความเหมาะสมกับกาลสมัยและ
ลักษณะของคนไทย ซึ่งเรียกว่าสัมพันธ์นิยมตามธรรมดาเรื่องของประเพณีบางอย่างคงต้องรักษาไว้เพ่ือ
ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติบางอย่างต้องปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับกาลสมัยและบางอย่างต้องถือว่า
เป็นแบบสากลจากทรรศนะของนักวิชาการดังกล่าว สรุปได้ว่า ประเพณี หมายถึงความประพฤติปฏิบัติต่อ
กันมาจนเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่งๆซึ่งแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันความส าคัญของประเพณี 
 การเปรียบเทียบคะแนนแสดงความเคารพในความแตกต่างของผู้อ่ืนก่อนทดลองและหลังทดลอง  
พบว่า  คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.05 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 2.43  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.03  นอกจากนี้            
การทดสอบคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลอง ด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent พบว่า ค่า เท่ากับ -
5.63  มีค่า af เท่ากับ 29 และค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 ที่ก าหนดไว้ จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  กิ่งแก้ว อัตถากร และธนาวัชฎ์ ศิริสวัสดิ์ (2550) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า สรุปได้ว่า ประเพณีคือความประพฤติที่สอบต่อกันจนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมจึงเรียกว่า เอกนิยม
หรือ พหุนิยม เช่น การแต่งงานการเกิด การตาย การท าบุญ การรื่นเริ ง การแต่งกาย เป็นต้นหรือความ
ประพฤติท่ีเราน าของชาติอื่นมาปรับปรุงให้เข้ากับความเป็นอยู่ของเราเพ่ือความเหมาะสมกับกาลสมัยและ
ลักษณะของคนไทย ซึ่งเรียกว่าสัมพันธ์นิยมตามธรรมดาเรื่องของประเพณีบางอย่างคงต้องรักษาไว้เพ่ือ
ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติบางอย่างต้องปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับกาลสมัยและบางอย่างต้องถือว่า
เป็นแบบสากลจากทรรศนะของนักวิชาการดังกล่าว สรุปได้ว่า ประเพณี หมายถึงความประพฤติปฏิบัติต่อ
กันมาจนเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่งๆซึ่งแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันความส าคัญของประเพณี 
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 
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Huai Hom Educational Quality Development Network Center 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีวัตถุประสงค์            
1.เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 2. เพื่อหาแนว
ทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชากรและแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร 
และครู ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 69 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 9 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 2.  ป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานป๎ญหาในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ ด้านการ
วางแผนการใช้หลักสูตร ไม่มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
น าหลักสูตรไปใช้  ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  สถานศึกษาไม่มีการจัดประชุมชี้แจง ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนการใช้หลักสูตร  สถานศึกษาไม่มีการพัฒนา
บุคลากร อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้
หลักสูตร สถานศึกษาไม่มีแนวทางการด าเนินงานตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบและจัดระบบฐานข้อมูลคุณภาพผู้เรียนเพ่ือใช้ในการก ากับคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาไม่มีการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวโน้มและทิศทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เบอร์โทรศัพท์ 061-3044801  E-mail tree4801@gmail.com 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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 3. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร  ผู้บริหาร
ควรจะศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แตกฉานเพ่ือที่จะก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
ผู้บริหารควรน าการพัฒนาหลักสูตรเข้าที่ประชุมประจ าเดือนเพ่ือให้ครูและบุคลากรได้ทราบความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับหลักสูตร ด้านการสนับสนุนการใช้หลักสูตร  ควรจัดให้ครูได้ศึกษาดูงานเข้ารับการอบรม ด้านการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตร  สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร สถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
 
ค าส าคัญ   การวางแผนการใช้หลักสูตร, การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้, การสนับสนุนการใช้หลักสูตร, 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตร, การประเมินการใช้หลักสูตร 
 
ABSTRACT 

The Research on Guidelines for Basic Educational Institution Curriculum 
Administration Center, Huai Hom Educational Quality Development Network Under Mae 
Hong Son Primary Educational Service Area Office 2, with objectives: (1) To study the 
condition and problems of the basic education institution curriculum, Huai Hom 
Educational Quality Development Network Center under Mae Hong Son Primary 
Educational Service Area Office 2. (2) To find guidelines for the administration of basic 
educational institution curriculum, Huai Hom Educational Quality Development Network 
Center, under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2. Population and 
data sources include administrators and teachers for the academic year 2019 in the Huai 
Hom School of Educational Quality Development Network, totaling 69 persons, 9 
qualified persons. The research tool was a questionnaire, and the interview form. The 
data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and content 
analysis. Results of the research were as follows: 

1. Condition of basic education curriculum administration in overall, the practice 
was at a high level. 

2. Problems of basic school curriculum administration Problems in each area can 
be summarized as follows: Course planning, there is no planning for the development of 
personnel, including administrators, teachers, and personnel involved in the application 
of the curriculum. In applying the educational institution curriculum, educational 
institutions do not hold the meetings to clarify understanding about the school 
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curriculum. Support for the use of the curriculum, educational institutions do not have 
continuous systematic human resource development, emphasizing on building 
understanding of teachers in supervising and monitoring curriculum use. Educational 
institutions do not have guidelines for conducting educational quality audits within the 
responsible area and do not organize a learner quality database to be used to supervise 
educational quality in the educational area. In assessing the curriculum use, ie, the 
educational institutions do not assess the use of the curriculum, educational institutes 
by research and development of the educational programs, trends and directions for 
education to be used to improve the curriculum for schools to keep pace with 
economic, social and political changes. 

3. Guidelines for basic school curriculum administration and course planning, 
administrators should carefully study the basic education curriculum in order to clearly 
define the school's vision, mission, goals, and correspond to the basic education 
curriculum. In applying the educational institution curriculum, administrators should 
bring curriculum development to the monthly meeting so that teachers and staff can be 
informed about the curriculum movement. Supporting for the use of the curriculum, 
should provide teachers with study visits, attend training in supervision and follow up on 
curriculum use. Educational institutions should create a network of committees for the 
evaluation of curriculum implementation. Educational institutions should develop and 
improve curriculum in accordance with the context of society and local communities. 

 
Key word  Curriculum Planning, School Curriculum Implementation, Curriculum Support, 
Curriculum Supervision, Curriculum Evaluation. 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา                
“(4) ปรับปรุงการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกันทั้งในระดับประเทศชาติ
และระดับพ้ืนที่” การจัดการเรียนการสอนในป๎จจุบันหลักสูตรไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่าง เชิงพ้ืนที่และ
ความต้องการ ที่แตกต่างกันของเด็กเป็นหลัก การจัดท าหลักสูตรจึงไม่เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์
ที่ต้องการให้มีความแตกต่างตามเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560: 5-6)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 นับเป็น
กฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มีสาระที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย              
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝ๎งจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ภูมิป๎ญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ในด้านหลักสูตรจัดให้มี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพป๎ญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-2) 

ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต2 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยห้อม ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านสาม  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง   
โรงเรียนบ้านละอูบ โรงเรียนบ้านแม่และ  โรงเรียนบ้านดงใหม่ และโรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ จ านวน
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น  69 คน จ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น  493  คน จัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม, 2562:1)การด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่การจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  บุคลากรในเครือข่ายร่วมมือ
กันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จากนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งน าไปปรับปรุงเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพ
และบริบทของแต่ละสถานศึกษา และได้น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่การน าหลักสูตรไปใช้ในแต่ละบริบทของโรงเรียนเกิดป๎ญหาที่แตกต่าง
กัน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2. 2561 : 54)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทที่ต่างกัน ความพร้อมต่างกัน อีก
ทั้งมีความแตกต่างกันในด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร รวมทั้งผู้เรียนในสถานศึกษา
แต่ละสถานศึกษาก็มาจากพ้ืนเพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ต่างกัน มีความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เกิด
สมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร  และครู ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  จ านวน 69 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับสภาพและป๎ญหา การบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ตอนที่2 แบบสอบถามสภาพการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอน
ที่3 สอบถามป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วย
ห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยค าถามมีเนื้อหาครอบคลุม

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 

การบริหารหลักสูตร  5 ขั้น  
1. การวางแผนการใช้หลักสูตร 
2. การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
3. การสนับสนุนการใช้หลักสูตร  
4. การนิเทศก ากับติดตามการใช้หลักสูตร 
5. การประเมินการใช้หลักสูตร 
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กระบวนการด าเนินงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ขั้นตอนโดยใช้ค าถามแบบก าหนดข้อค าตอบ 
ให้เลือก (Multiple Choice) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามโดยครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ สร้างแบบสอบถามและน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  
ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหา
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ซึ่ง
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (Index of item - objective congruence: IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิ            
น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้ (Try 
out) กับผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193 อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งไม่ใช่
ประชากรในการผู้ศึกษาครั้งนี้  จ านวน 30 คน เพ่ือพิจารณาหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการประมวลผล เพ่ือหาค่าความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach,1990 : pp.202-204) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.954 และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนโดยเริ่มจากน าแบบสอบถามที่
ได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หาค่าร้อยละของแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ในแต่ละด้านและแต่ละข้อ โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของสนิท สัตโยภาศ (2552, หน้า 32) ดังนี้ 4.51 - 
5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 3.51 - 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 2.51 - 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับ
ปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 1.00 - 1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 วิเคราะห์ข้อมูลป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา  (content Analysis) ที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดอันดับความถี่และร้อยละความส าคัญของ
ประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่ได้รับจากประชากรเพ่ือน ามาก าหนดเป็นเครื่องมือเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
 ขั้นตอนที2่ หาแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คนดังนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือมีประสบการณ์ใน 
การบริหารงานไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน ครูวิชาการหรือครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร ที่มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3 ปี หรือมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน  ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรหรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 3 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured 
Interview) ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้จากผล
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1  
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยเริ่มจากศึกษาเอกสาร
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการออกแบบสัมภาษณ์ น าผลการวิจัยที่ได้จากตอนที่1 ป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 อันดับแรก มาสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดตามโครงสร้างโดยให้
ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย เพ่ือหาแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 เสนอแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
และน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จัดพิมพ์แบบ
สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ครูผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คนดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูวิชาการหรือครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร 
จ านวน 3 คน  ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร 3 คน  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขอหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้ศึกษาติดต่อและขอสัมภาษณ์ ก าหนดและนัดหมาย วัน เวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คนดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ครูวิชาการหรือครูผู้รับผิดชอบงาน
หลักสูตร จ านวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร 3 คน เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการสรุปประเด็น และน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
   1.  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า  ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตร  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร ด้านการ
ด าเนินการใช้หลักสูตร ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร และด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ตามล าดับ 
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    2. ป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่าป๎ญหาในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 1.ป๎ญหาด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ได้แก่ ไม่มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรที่เก่ียวข้องในการน าหลักสูตรไปใช้ ไม่มีการวางแผนงบประมาณในการน าหลักสูตรไปใช้ 2.ป๎ญหา
ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  ได้แก่ สถานศึกษาไม่มีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา และ ครูไม่มีการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้  3.ป๎ญหาด้านการสนับสนุนการใช้หลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาไม่มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  4.ป๎ญหาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาไม่มีแนวทางการ
ด าเนินงานตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและจัดระบบฐานข้อมูล
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือใช้ในการก ากับคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา   5.ป๎ญหาด้านการ
ประเมินการใช้หลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาไม่มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวโน้มและทิศทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุก
กลุ่มและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคต   
 3. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2                                      
 มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ผู้บริหารควรจะศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
แตกฉานเพ่ือที่จะก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาควรจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  
 2. ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  ผู้บริหารควรน าการพัฒนาหลักสูตรเข้าที่ประชุม
ประจ าเดือนเพ่ือให้ครูและบุคลากรได้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตร ครูต้องศึกษาหลักสูตรให้
เกิดความเข้าใจเพ่ือที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร   

 3. ด้านการสนับสนุนการใช้หลักสูตร ควรจัดให้ครูได้ศึกษาดูงานเข้ารับการอบรมเพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าหลักสูตร โดยการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ในการบริหารหลักสูตร ควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าป๎ญหามาแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ด ี
  4. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตร สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายของ
คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันละกัน 
และมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้เกิด
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ประสิทธิภาพมากขึ้น มีเครื่องมือและวิธีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน  

5. ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร สถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาระบบการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการ
ตามวิธีการข้ันตอนที่ก าหนดพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่าย และควรมีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
 
อภิปรายผล    
 ผลการวิจัย เรื่องการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  สามารถน า
ผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วย
ห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า  ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การใช้หลักสูตร ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตร  ด้านการ
ประเมินการใช้หลักสูตร และด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 ได้การศึกษามาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับท้องถิ่นที่ก าหนดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 มาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประเวศ  เวชชะ (2559 : 432 – 441)  
ที่กล่าวไว้ว่าสถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาและด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจึงเริ่มจาก
การศึกษามาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับท้องถิ่นที่ก าหนดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและน าข้อมูลดังกล่าวมา
จัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาเป็นหลักสูตรที่หลอมรวม 3 ส่วนเข้าด้วยกัน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ก าหนดให้หลักในหลักสูตรแกนกลาง ส่วนที่ 2 เป็นความต้องการ ของท้องถิ่นที่
ระบุไว้ในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส่วนที่ 3 เป็นความต้องการของการศึกษา ของหลักสูตร การศึกษา
เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 2. ป๎ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วย
ห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่าป๎ญหาในแต่ละด้าน ได้แก่ 
1. ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร ไม่มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่
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เกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรไปใช้ ไม่มีการวางแผนงบประมาณในการน าหลักสูตรไปใช้ และไม่มีการ
วางแผนจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2. ด้านการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้  สถานศึกษาไม่มีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา และ
ครูไม่มีการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
เป็นบุคคลส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้น าในการใช้หลักสูตรและสนับสนุนการใช้หลักสูตร แต่โรงเรียนอัตราก าลังครูไม่เพียงพอท าให้ครูสอนไม่
ตรงวิชาเอก และมีภาระงานพิเศษอ่ืนๆมากเกินไปสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญกอง  พลสมัคร, (2555 
:89 - 110)  ศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารหลักสูตร สถานศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่ามีป๎ญหาด้านการ
น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ลักษณะเดียวกัน  3. ด้านการสนับสนุนการใช้หลักสูตร  สถานศึกษาไม่มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเสนอ
หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิทักษ์พงษ์ ทับทิมหิน. (2556 : 110-116) 
ศึกษาสภาพ ป๎ญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 4.ด้านการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตร สถานศึกษาไม่มีแนวทางการด าเนินงานตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและจัดระบบฐานข้อมูลคุณภาพผู้เรียนเพ่ือใช้ในการก ากับคุณภาพ
การศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีกลไกในการก ากับติดตามคุณภาพ
ทางการศึกษา โดยใช้ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินงาน
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและจัดระบบฐานข้อมูลคุณภาพผู้เรียน
เพ่ือใช้ในการก ากับคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญกอง พล
สมัคร, (2555 :89 - 110)  ศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารหลักสูตร สถานศึกษา              
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 แล้วพบว่ามี
ป๎ญหาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรลักษณะเดียวกัน และ 5. ด้านการประเมินการใช้
หลักสูตร สถานศึกษาไม่มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการวิจัยและพัฒนาหลั กสูตร
สถานศึกษา แนวโน้มและทิศทางการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง  หลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มและ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการประเมินผลของหลักสูตรว่า  
เมื่อน าหลักสูตรไปใช้ ผู้เรียนที่จบหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิธีการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ , (2556 : 62-63) ศึกษาการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายศิลาธาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
แล้วพบว่ามีป๎ญหาด้านการประเมินการใช้หลักสูตรลักษณะเดียวกัน 
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 3.แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วย
ห้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่ามีแนวทางการพัฒนา 5 
ด้านได้แก่ 1.ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตร  ผู้บริหารควรจะศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
แตกฉานเพ่ือที่จะก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระตุ้นให้ครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่เสมอ และสถานศึกษาควรจัดท าแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญกอง พลสมัคร, 
(2555 :89 - 110) ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ , (2556 : 62-63) ที่พบว่าแนว
ทางการบริหารด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรมีลักษณะเช่นเดียวกัน 2. ด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษา
ไปใช้  ผู้บริหารควรน าการพัฒนาหลักสูตรเข้าที่ประชุมประจ าเดือนเพ่ือให้ครูและบุคลากรได้ทราบความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตร ครูต้องศึกษาหลักสูตรให้เกิดความเข้าใจเพ่ือที่จะจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ควรส่งเสริมให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้และเตรียมสื่อ
การเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น  และผู้บริหารต้องท านิเทศการสอน
ของครูอย่างจริงจัง สม่ าเสมอและเป็นกัลยาณมิตร ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของนันทนิตย์ อริยสัจ 
(2555 : 91) ที่พบว่าแนวทางทางการบริหารด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้มีลักษณะเช่นเดียวกัน 3. 
ด้านการสนับสนุนการใช้หลักสูตร  ควรจัดให้ครูได้ศึกษาดูงานเข้ารับการอบรมเพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าหลักสูตร โดยการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ ในการบริหาร
หลักสูตร ควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าป๎ญหามาแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มหรือ
ทีมที่มีคุณภาพหรือการใช้กระบวนการชุมชนแห่งกการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) มาพัฒนา และส่งเสริมให้
ครูผู้สอนวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธี สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่ ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนันทนิตย์ อริยสัจ (2555 : 91) ที่พบว่าแนวทางทางการบริหารด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน 4. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายของ
คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันละกัน 
และมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีเครื่องมือและวิธีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดการเรียนการสอน จัดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมิ นผลที่ชัดเจน 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ, (2556 : 62-63)  ที่พบว่าแนวทางทางการ
บริหารด้านการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้มีลักษณะเช่นเดียวกัน  5. ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาระบบ
การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่ก าหนดพร้อมทั้งสรุปผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย มีการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร
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สถานศึกษาโดยการวิจัยมุ่งเน้นศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู 
และควรมีการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาด าเนินการการประเมินหลักสูตรว่าเมื่อน า
หลักสูตรไปใช้ ผู้เรียนที่จบหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของของนันทนิตย์ อริยสัจ (2555 : 91) ที่พบว่าแนวทางทางการบริหารด้านการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรวางแผนงบประมาณในการน าหลักสูตรไปใช้ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา เช่น เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา การใช้คู่มือครู ระเบียบการวัดและประเมินผล 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้หลักสูตร การส่งเสริมการจัดท าและใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา
และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา 
 3. ครูผู้สอนหรือครูอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรมีความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจนก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา 
ในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
Guidelines to Administer the Instructional Management that Focuses                

on Child Center Learning of Educational Institutions in Mae Hao Center 
for Educational Administration,                                                                  

Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 
 

สุวิมล  ด าเกงิการค้า1 ธนกฤต  สิทธิราช2 
SUWIMON  DAMKOENGKANKA THANAKRIT SITTIRACH 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนโรงเรียนในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 13 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 14 คน ครูผู้สอน จ านวน 105 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) รวมเป็น 119 คน และแหล่งข้อมูล
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์              
การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมาก และด้านสื่อและ
นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การ
บริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 พบว่า 
ควรจัดอบรมสัมมนาในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาให้ครู ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอม

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail Suwimon.sdb22@gmail.com เบอร์โทร  065-6987749 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และเพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการสอน ควรสร้างแนวทางการวัด
และการประเมินที่หลากหลาย และวัดตาม สภาพจริง สอดคล้องกบความต้องการของผู้เรียน เพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่แท้จริง และควรจัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุดเพ่ือสืบค้นให้มากขึ้น เพ่ือซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ จัดสรรอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน เช่น โตะ เก้าอ้ีเพ่ิมเติม 

 
ค าส าคัญ: ศูนย์เด็กเล็ก 
 
ABSTRACT 

This research aimed to study the problem and the guidelines to manage 
instructional management that focuses on child center learning of educational 
institutions in Mae Hao center for educational administration, Mae Hong Son Primary 
Educational Service Area Office 2. The populations were the administrators and the 
teachers from 13 schools in Mae Hao center for educational management, Mae Hong Son 
Primary Educational Service Area Office 2, the academic year 2019. There are 14 school 
administrators and 105 teachers (excluding researcher). The total population was 119 
people. There were ten experts as a primary source of the research. The instruments used 
for collecting data were questionnaires and interviews. The statistics used in data analysis 
included mean, standard deviation, and percentage. The conclusion can reveal from the 
result, discussion, and suggestions. 

The research findings were as follows: the overall and each of the four areas of 
the condition of instructional management that focuses on child center learning of 
educational institutions in Mae Hao center for educational administration, Mae Hong Son 
Primary Educational Service Area Office 2 were at a high level. The consideration of each 
area following the mean score in descending has shown that lesson planning has the 
highest mean score. Followed by teaching and learning management, measurement and 
evaluation, and media and innovation. Those four areas were at a high level.  
 Guidelines to manage the instructional management that focuses on child center 
learning of educational institutions in Mae Hao center for educational administration, 
Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 revealed that should organize 
training and seminar about the school curriculum. Workshop training, should provide 
fully for the teachers to develop their teaching plans, teaching techniques, 
measurement, and authentic assessment. Moreover, the budget should be provided 
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more for the library for searching data and purchasing equipment such as tables, chairs, 
computers, and supplies in the library. 
 
Keyword: Child Center Learning 
 
บทน า 
 อนาคตของประเทศข้ึนอยู่กับเด็กและเยาวชน เพราะโลกในยุคป๎จจุบันการแข่งขันขึ้นอยู่กับความ
รูและความสามารถของคนในชาติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใช้ความรู เป็นฐาน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
ปฏิรูปการเรียนรูโดยเร็วที่สุด เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนให้สามารถคิดเป็นท าเป็น มีทักษะในการ
จัดการ มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและรักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง จากอดีตที่ผ่านมาพบว่าใน
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศไทยผู้เรียนไมไดรับการสนองตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัด 
ไมไดรับการพัฒนาตามศักยภาพในธรรมชาติตัวเองการเรียนรู เกิดจากครู หรือผู้อ่ืนเป็นผู้ถ่ายทอดซึ่งมุ่ง
ทักษะด้านการฟ๎ง พูด และเขียน แต่ขาดทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห ขาดทักษะการ
เรียนรูด้วยตนเอง ไมสามารถน าความรูมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ป๎ญหาในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 3) 

ป๎จจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายให้สถานศึกษาปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอนตามแนวการจัดการศึกษาในหมวด 
4 ว่าด้วยการจัดการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 22 ไดกล่าวไววา “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการเปลี่ยนจากการเรียนรู ป๎จจุบันที่เน้นการท่องจ าและเน้น
หลักสูตรวิชา เป็นตัวตั้งเป็นการพัฒนาครูและพัฒนาการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เพ่ือให้
ผู้เรียนไดเรียนอย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการพัฒนาทางจิตใจโดยผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู จากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ องค์ประกอบภายนอกตัวไดแกการไดรับความสนับสนุนจาก
ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม อีกด้านหนึ่ง คือ องค์ประกอบภายในตัวของนักเรียน ซึ่งไดแก ความรู
สึกนึกคิดของตนเอง เมื่อน าทั้ง 2 สวนมาพิจารณาด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบจะเกิดสาระที่เป็น
ประโยชน ต่อตนเองและสังคม นั่นคือป๎ญญาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาขั้นตอนของการเรียนรู
ครูผู้สอนและ โรงเรียนจะต้องจัดสภาพแวดล้อม และเนื้อหาสาระตลอดจนกิจกรรมกระบวนการเรียนรูที่
ถูกวิธี ความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องความถนัด ความสนใจ และความสามารถทาง
กาย และสติป๎ญญาเป็นส าคัญ หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรูและหัวใจของ การ
ปฏิรูปการเรียนรู คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือที่เรียกว่า “ผู้เรียน
ส าคัญที่สุด” (อมรวิชช์  นาครทรรพ, 2559 : 27) 
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หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เพราะการปฏิรูปการ เรียนรู
เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณให้เด็กจากเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลาง ครูบอกความรูมาเป็น
กระบวนการเรียนรูอย่างมีความสุข จากการคิดวิเคราะห์ วางแผนการเรียนและการท างานที่ตนเอง
ต้องการ น าสิ่งที่คิดวางแผนมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรูและมีความหมายชัดเจน แล้วจึงสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
ด้วยตนเอง ทั้งเนื้อหาและระบบการเรียนรู ที่ใช้เรียนรูร่วมกับบุคคลต่างๆ ทั้งเพ่ือน ครูและบุคคลที่
เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้ งผู้ ปกครอง ผู้ รู ในชุมชน  เ พ่ือการเข้ า ใจและแก ไขป๎ญหาของชุมชนได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 1) 

ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจึงมีเป้าหมายที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเกง มีสุขภาพ อนามัย
สมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ท างานและอยู่กับผู้อ่ืนไดอย่างมีความสุข มีแนวทางแห่งการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่จ าเป็นต่าง ๆ ใน 4 ด้าน คือ ด้านป๎ญญา ความคิด ด้านจิตใจ ด้านการ
กระท า และด้านสังคม เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ไดอย่างราบรื่นมีความสุขและสันติ 
ทั้ ง ให้บุคคลได รับการส่ง เสริมพัฒนาความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของตนเอง                     
หลักการแนวทางส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เกิดการเรียนรูอย่างแท้จริง มีทักษะการแสวงหาความรู  น าไปใช้ในชีวิตจริงไดและจะท าให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือเป็นคนเกง ดี มีความสุข ซึ่งในการด าเนินการจัดการเรียนรูที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องด าเนินการอย่างประสานสอดคลองกัน มีแนวคิด แนวทาง 
หลักการที่ตรงกัน ทั้งการจัดการเรียนรูและแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรูที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(อุทัย เถาว์พันธ์, 2555 : 2) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญ และเป็นหัวใจของสถานศึกษา                    
เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐานของงานด้านวิชาการ 
จึงเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี  ประสิทธิภาพ
จะต้องให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน มีความรู ความเข้าใจ ขอบข่าย และภาระงานหน้าที่
ของการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและต้องตระหนักว่าตนมีบทบาทหน้าที่ต้องส่งเสริม
สนับสนุน เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกคน ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ (กมล  ภู่ประเสริฐ , 2551: 6)  
จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการอ านวยความสะดวกต่อการจด
การเรียนการสอน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 27) ไดก าหนดบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาไวว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาร่วมกันจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอ านวยการเรียนการสอน 
 แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ยังไม เข้าใจหรือเข้าใจผิดเป็นอันมากในเรื่องนี้อยู่ 
โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส าคัญอย่างมาก ในการเป็นผู้ริเริ่มชี้น า มีนโยบายใน การ
ปฏิบัติแจ้งให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนจัดป๎จจัยสนับสนุนต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง  เพราะเพียง
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ล าพังครูผู้สอนถึงจะมีความรู ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
มากเพียงใด ก็ยังคงไมสามารถประสบความส าเร็จไดหากขาดการสนับสนุน (ปิยวรรณ เพชรภา, 2555 : 2) 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะส าเร็จได้ก็ด้วยความเอาใจใสของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างจริงจัง โดยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู พร
อมๆ กับให้ความรูสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ทั้งนี้เพราะการมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้เรียน จะน าไปสูการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดโดยที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ลง
มือท า แนะน าครูผู้สอน โดยการสร้างความตระหนักในความส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรูร่วมกันวางแผน
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ มี
การวางแผนบริหารจัดการ ก าหนดระบบงาน สร้างกลไกความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการปรึกษาหารือ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงมอบหมายงานตามหน้าที่  ความรับผิดชอบของแต่ละคน 
ขณะเดียวกันก็ร่วมกันคิดกลวิธี กลยุทธ์เพ่ือหาทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากสถานศึกษาอ่ืน จากผู้น าชุมชน จากภูมิป๎ญญาท้องถิ่น จัดการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดระบบการประเมินผล
อย่างครบวงจร พรอมทั้งวางแผนการติดตาม ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้การ
ปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก็ย่อมจะสัมฤทธิ์ผล (ปิยวรรณ เพชรภา, 2555 : 2) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น า ผู้กระตุ้น ผู้ประสานงาน  และผู้พัฒนา
ไปสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษาของไทย และหน้าที่หลักอันส าคัญยิงคือการพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้ไปสู่สถานศึกษาที่มีทั้งประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บทบาทผู้บริหารส าคัญในการ  สนับสนุนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่ เรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถ
คิดเป็น ท าเป็น แก้ป๎ญหาได้ รักเพ่ือนมนุษย์ รักธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
และมีจิตใจเป็นสาธารณะ ผู้บริหารจะต้องก าหนดกลยุทธ์ โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
รู้จักแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รวมถึงการเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเร่งรัดพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เป็นผู้ที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสมที่จะให้การศึกษาอบรม พัฒนาเยาวชนของชาติในฐานะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความส าคัญต่อประเทศชาติ (สยุมพร  สมิตินันท์, 2557 : 2) 
 จากสภาพความจ าเป็นและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัด
การศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนาและน าไปสู่การก าหนดนโยบายและกรอบแนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   423 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ

สถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาใน
ศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   
                    ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย รวม 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 ประชากร  

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 
โรงเรียน จ านวน 105 คน (ไม่รวมผู้ศึกษา) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถาม
เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแนวทางการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ 

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาศูนย์

บริหารจัดการศึกษาแม่เหาะ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 1 . ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
2 . ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3 . ด้านการวัดผลและประเมินผล 
4 . ด้านสื่อและนวัตกรรม 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของสถานศึกษาศูนย์บริหารจัด

การศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
1 . ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
2 . ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3 . ด้านการวัดผลและประเมินผล 
4 . ด้านสื่อและนวัตกรรม 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตอนที่ 3 สอบถามป๎ญหาการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่
เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การแจกแจงค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญพัฒนาการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 10 ท่าน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียนที่โรงเรียนมีผลสอบ o-net/ntสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมี
วิทยฐานะไม่น้อยกว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่โรงเรียนมีผลสอบ o-net/nt 
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีวิทยฐานะไม่น้อยกว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการเขตหรือรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 1 คน 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวิทยฐานะไม่น้อยกว่าช านาญการพิเศษ 
จ านวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและ
ป๎ญหาการด าเนินงานมาเป็นตัวก าหนดกรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางทางการบริหารการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 
ท่านด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้สัมภาษณ์ ผู้ศึกษานัดหมายกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์ ผู้ศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ บันทึกข้อมูลตามที่ต้องการด้วยตัวเอง  
ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน เกี่ยวกับแนวทางการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับความส าคัญ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาใน
ศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
สรุปได้ดังนี้ 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การ
บริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมาก และด้านสื่อและ
นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า ฝึก
ปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มีการวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก และมีการ
เตรียมสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด
ขึ้น อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ออกแบบการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม เน้นการฝึก
ปฏิบัติจริง และฝึกการเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี อยู่ในระดับมาก รองลงมา มีการให้ค าแนะน าและก าลังใจ
ผู้เรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ ความสามารถ ความถนัด
และความแตกต่างของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก 

ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการเตรียมเครื่องมือการวัดและประเมินผล เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา มีการรายงานการประเมินผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และมีการวัดและประเมินผลครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้งด้านความรู้ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตัวผู้เรียน  เพ่ือน ครูและผู้ปกครอง 
อยู่ในระดับมาก 

ด้านสื่อและนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้ และใช้เทคโนโลยีในการ
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ค้นคว้าหาข้อมูล อยู่ในระดับมาก รองลงมา มีการใช้สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้ อยู่ในระดับมาก และมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การ
บริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสรุปได้ดังนี้ 

ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน พบว่า ควรจัดอบรมสัมมนาในเรื่องหลักสูตร
สถานศึกษาให้ครู รองลงมา ควรด าเนินการสอนให้ตรงเวลา ครบถ้วนตามหลักสูตร และครูต้องมุ่งเน้นการ
สอนเพ่ือแกป๎ญหาและความต้องการของผู้เรียน อันดับสาม ควรมีการส ารวจความพรอมของผู้เรียน
ทางด้านความรู ความสามารถ ความถนัด และความสนใจก่อนเรียน และอันดับสุดท้าย ควรจัดการ
วางแผนศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดปี 

ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และเพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการสอน รองลงมา ควรจัดการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพที่เป็นจริง อันดับสาม ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู้ และ
จัดกิจกรรมฝึกให้นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห์แกป๎ญหาเป็น และอันดับสุดท้าย ควรจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน และเน้นการใช้สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ควรสร้างแนวทางการวัดและการประเมินที่หลากหลาย 
และวัดตาม สภาพจริง สอดคล้องกบความต้องการของผู้เรียน เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนที่แท้จริง รองลงมา ควรมีการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพและมีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ อันดับสาม ควรส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และอันดับสุดท้าย ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจการวัดและประเมินผลในด้านการเก็บรวมรวบข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

ด้านสื่อและนวัตกรรม พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุดเพ่ือสืบค้นให้มากขึ้น เพ่ือซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ จัดสรรอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน เช่น โตะ เก้าอ้ีเพ่ิมเติม รองลงมา 
ควรจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อันดับสาม 
ควรพัฒนาครูให้ใช้สื่อและนวัตกรรมร่วมกับการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และอันดับสุดท้าย ควรจัดอบรมให้ความรูการใช้สื่อการสอนให้เกิดประโยชนสูงสุด 
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อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของ

สถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ภายใต้การสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนอง
ความต้องการของผู้เรียน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงที่ส่ง เสริมให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบความถนัดและความสนใจ โดยต้องมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ฝึกการ
แกป๎ญหา และค้นพบความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนจนเกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญตามความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน ทั้งนี้การประเมินผลต้องเกิดขึ้นตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน เน้นการ
วัดผลและประเมินผลที่เป็นผลการปฏิบัติจริงของผู้เรียน มีการเปิดโอกาสให้เพ่ือนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลงานของผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของตนเอง รวมทั้งต้องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุคนธ์  สินธพานนท์ (2557 : 15-16) กล่าวว่า แนวด าเนินการของ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเริ่มต้นจากการส ารวจความสนใจ ความต้องการ และ
พ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน มีการเตรียมการ ผู้สอนต้องเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังให้เข้าใจเสียก่อน เพ่ือการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกั น 
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นนี้ผู้สอนเป็น
บุคคลที่ส าคัญมาก เพราะผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกบการด ารงชีวิต ขั้นวิเคราะห์ อภิปราย
ผลงาน สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล ผู้สอนต้องประเมินให้ครบทุกด้าน ซึ่ง
ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกบวัตถุประสงค์และ
เกณฑ์การประเมิน และการสรุปและน าไปประยุกต์ใช้เป็นขั้นตอนการตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้
รายบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย  เถาว์พันธ์ (2559 : 75) ศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดพงศ์ บาทชาร (2561 : 80) ศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า (1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูสังคมศึกษาใน 
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและ
นวัตกรรม ด้านการวัดและประเมินผล  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าวิจัยแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าสภาพการปฏิบัติ และป๎ญหาทางการบริหารการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สถานศกึษา ควรน าสภาพการปฏิบัติและป๎ญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่
ประสบความส าเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ

สถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

ควรมีวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

ควรมีวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
สถานศึกษาในศูนย์การบริหารการจัดการศึกษาแม่เหาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
 
เอกสารอ้างอิง 
เจะนิเยาะ มุสตาปะ. (2559). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูโรงเรียนเอกชน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 
The Relationship Between Emotional Intelligence of School Administrators 

and Satisfaction on the Work of Teachers under Nongbua Lamphu 
Primary Educational Service Area Office 2 

 
ปวีณา มูลกองศรี1 และวิไล พลพวก2 

Paweena Moonkongsri1 and Wilai Ponpuak2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา               
2) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบว่า 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.840) 
 
ค าส าคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
  

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยัพิชญบัณฑติ Email : Khompaweena@gmail.com 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยัพิชญบัณฑิต  
Email : wilsupervisor@gmail.com 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study emotional intelligence of 
school administrators, 2) to study satisfaction on the work of teachers and 3) to study 
relationship between emotional intelligence of school administrators and the satisfaction 
on the work of teachers under Nongbua Lampau Primary Educational Service Area Office 
2. The samples were 278 persons from the teachers in the schools of the academic year 
2020. The instruments used for this research were 5 rating scales questionnaires on the 
emotional intelligence of school administrators and the satisfaction on the work of 
teachers with the reliability of 0.84. The statistics used for data analysis, included 
percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. The results of 
findings were as follows: 1) for overall of emotional intelligence of school administrators 
was at a high level, 2) for overall on the satisfaction on the work of teachers was at a 
high level and 3) the relationship between emotional intelligence of school 
administrators and the satisfaction on the work of teachers under Nongbua Lampau 
Primary Educational Service Area Office 2 was found that the positive relationship was at 
a high level and was on statistical significance at .01 (r=.840). 
 
Keywords : Emotional Intelligence of Administration and Satisfaction on The Work of 
Teachers 
 
บทน า 
 การศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการน านโยบาย หลักสูตร แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ไปลงมือปฏิบัติโดยตรง ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญและมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษา ที่จะท าให้เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาท
และความส าคัญต่อการด าเนินงานในฐานะผู้ควบคุม บังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 121) การควบคุมอารมณ์ของตนเองจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องควบคุม ไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่
ก้าวร้าวออกมาให้ผู้อ่ืนได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นกับชุมชน นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ที่ผู้บริหาร
นั้นต้องการความร่วมมือ ในการท างานเพ่ือให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ ถ้าหากผู้บริหารไม่สามารถควบคุม
อารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ จะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพลดลง แต่หากผู้บริหารรู้จักควบคุม
อารมณ์ บริหารจัดการ อารมณ์ของตนอย่างเหมาะสม ประสิทธิผลของงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ดังที่ กิ๊บ (Gibbs, 1995: 261) ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีความสามารถตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง และคน
อ่ืนสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง บริหารจัดการอารมณ์ได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ แสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง 
ตามกาลเทศะ เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จ ในชีวิตหรือหน้าที่
การงานนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่มีสติป๎ญญาดีเสมอไป สติป๎ญญาอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถท าให้การเรียน
หรือท างานด้านต่างๆ บรรลุผลส าเร็จได้ต้องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ เป็นส่วนประกอบด้วย 
 โกลแมน (Goleman, 1995 : 45 - 46) ได้กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถ
ในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผู้อ่ืน จนสามารถบริหารหรือจัดการกับอารมณ์
ของตน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้อย่างประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยัง
ชี้ให้เห็นอีกว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความส าคัญมากกว่าเชาว์ป๎ญญา โดยกล่าวว่า เป็นระยะเวลา
ยาวนานที่คนเราให้ความส าคัญกับสมอง โดยไม่ใส่ใจสิ่งส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความส าเร็จชีวิ ต คือ กลุ่ม
ทักษะทางอารมณ์ที่สามารถสอนได้ ไม่เหมือนกับเชาว์ป๎ญญาที่ยากต่อการสอนและพัฒนา ความฉลาด
ทางอารมณ์จึงสามารถอธิบายได้ว่าท าไมบุคคลที่มีความฉลาดทางป๎ญญาสูงไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ได้ ในขณะที่บุคคลที่มีความฉลาดทางป๎ญญาธรรมดากลับเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
บริหารการศึกษานั้นเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการสร้างความ
พึงพอใจให้กับบุคคลเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานจึง
เป็นเรื่องส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาสู่การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ซึ่ง
ความก้าวหน้าของหน่วยงานจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมี
ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง และความพึงพอใจยังมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ประกอบด้วย 1) ความส าคัญต่อผู้ให้บริการองค์กรจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการในด้าน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการเพราะข้อมูลดังกล่าว จะบอกถึง
การประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อบริการที่ต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการซึ่ ง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ การน าเสนอการ
บริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการและความคาดหวัง ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ
นั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ าอีกต่อๆ  ไปโดยที่ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการตัวบ่งชี้คุณภาพ
และความส าเร็จของงานบริการ เพราะการสร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะ
น ามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่ดีและ 2) ความส าคัญต่อผู้รับบริการประกอบด้วยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นตัวประกันคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการน าเสนอการบริการที่เหมาะสมจะท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ การบริการให้กับลูกค้าได้หลายๆ สถานการณ์จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ไปด้วยความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับว่าความพึงพอใจในงานมี
ผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานแต่ละองค์กร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 
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: 21) ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งด้านบวกและด้านลบมี
ความสัมพันธ์กับป๎จจัยต่างๆ ของงาน ความพึงพอใจมาจากความส าเร็จของการท างานในชีวิตประจ าวัน
ป๎จจัยในการชักจูงให้เกิดความพึงพอใจในการท างานให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ ความส าเร็จ
ของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะงานที่ปฏิบัติความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปกครอง
บังคับบัญชาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เงินเดือนหรือผลประโยชน์เกื้อกูลหากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อาจสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ แน่นอนว่าภารกิจงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอาจไม่ส าเร็จตามก าหนด                
หรืออาจจะส าเร็จ แต่เป็นความส าเร็จที่ท าแบบให้พ้นไปที ท าให้งานที่ออกมาไร้ประสิทธิภาพ                
(จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 67)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาพการบริหารการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยทั่วไป มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
102 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด
เล็ก 94 โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,027 คน มีนักเรียน 20,386 คน ดูแลการจัด
การศึกษาใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนากลาง อ าเภอนาวัง และอ าเภอสุวรรณคูหา ภายในพ้ืนที่บริการ
แบ่งเป็น 11 ศูนย์เครือข่าย จากการศึกษารายงานวิจัย พบว่า ยังไม่มีการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารองค์การและสร้างระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยส่วนรวม 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จในทุกๆ ด้านรวมถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนด้วย ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ดังนั้น ผลการศึกษาที่จะได้จากการวิจัยครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็น
แนวทางและพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภูเขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริหารกับความความฉลาดทางอารมณ์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และบริบทของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,027 คน จาก 102 โรงเรียน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 278 คน จาก 102 โรงเรียน            
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Mogan, 1970 : 607-
610) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีที่ได้จาก
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู  
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้ครูกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม 
  3.3 ผู้วิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืน และติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับด้วย
ตนเอง 
  3.4 น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 
  เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้ท าการวิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้มา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ คือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ท าการวิจัย
ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์มีความ
สมบูรณ์ทุกชุดจากนั้นผู้วิจัยได้น ามาก าหนดรหัสข้อมูล บันทึกข้อมูล และโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)และหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
  5.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) แบบเพียร์สัน Pearson’s Product Moment Correlation (r) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านการตระหนักรู้ตนเอง 4.57 0.47 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเอง 4.39 0.68 มาก 
3. ด้านการจูงใจตนเอง 4.50 0.70 มาก 
4. ด้านเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน 4.44 0.82 มาก 
5. ด้านทักษะทางสังคม 4.46 0.78 มาก 

โดยภาพรวม 4.47 0.61 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
ตระหนักรู้ตนเอง ( ̅=4.57) รองลงมา คือ ด้านการจูงใจตนเอง ( ̅=4.50) ด้านทักษะทางสังคม ( ̅=4.46) 
และด้านเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ( ̅=4.44) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการจัดการ
กับอารมณ์ตนเอง ( ̅=4.39) 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.36 0.45 มาก 
2. ด้านความส าเร็จของงาน 4.49 0.57 มาก 
3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4.50 0.34 มาก 
4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 4.40 0.49 มาก 
5. ด้านเงินเดือน 4.44 0.66 มาก 
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.39 0.48 มาก 
7. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 4.35 0.75 มาก 
8. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.44 0.66 มาก 

โดยภาพรวม 4.42 0.40 มาก 
  
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=4.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
( ̅=4.50) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จของงาน ( ̅=4.49) ด้านเงินเดือน ( ̅=4.44) ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  ( ̅=4.44) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
( ̅=4.40) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ( ̅=4.39) และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ( ̅=4.36) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ( ̅=4.35)  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 โดยภาพรวม (n=278) 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู (Ytot) 
Pearson  

Correlation 
P-value 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

1. ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (X1) .507** 0.000 ปานกลาง ทางบวก 
2. ด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเอง (X2) .652** 0.000 ปานกลาง ทางบวก 
3. ด้านการจูงใจตนเอง (X3) .853** 0.000 สูง ทางบวก 
4. ด้านเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (X4) .765** 0.000 สูง ทางบวก 
5. ด้านทักษะทางสังคม (X5) .872** 0.000 สูง ทางบวก 
6.ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา (Xtot) 

.840** 0.000 สูง ทางบวก 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู (Ytot) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.840) โดยคู่ที่ มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ด้านทักษะทาง
สังคม (X5) กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r=.
872) รองลงมา คือ ด้านการจูงใจตนเอง (X3) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู (Ytot) มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r=.853) ด้านเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r=.765) และด้านการจัดการกับอารมณ์
ตนเอง (X2) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปาน
กลาง (r=.652) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง (X1) กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r=.507) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
  1.1 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง 
  1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
  1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
(Ytot) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.840) 
 2. อภิปรายผล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความ
อดทนไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าคนอ่ืน รู้จักการจัดการกับอารมณ์ของตนเองและควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ รู้จักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
โกลแมน (Goleman, 1998)  ที่กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการตระหนักรู้ถึง
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในตัวเองบริหารจัดการอารมณ์ต่างๆ ของตนและอารมณ์
ที่ เกิดจากความสัมพันธ์ต่างๆ ได้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุราพร โยธาทอน (2563) ได้
ท าการศึกษา เรื่อ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอหนองหาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอหนองหาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราภรณ์ 
ธะนะหมอก และสุภาพ ผู้รุ่งเรือง (2562) ได้ท าการศึกษา เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 : ตามทัศนะของครู ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความ
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ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 4 ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
  2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับเฮอร์ซเบอร์ก      มัสเนอร์และสไนเดอร์แมน 
(Herzberg, Mauser & Snyderman, 1959: 113-115) ได้นิยามว่าความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง 
การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและต าแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญจะกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพรรษา ลอยสมุทร (2559) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการศึกษา พบว่า 1) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดโดยรวม
และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนหรือผลประโยชน์เกื้อกูล สภาพการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
  2.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมใจ วิเศษ (2554) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
อ าเภอบ้านนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
คร ูมีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันในการท างาน
ของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาความ
ผูกพันในการท างานของครู และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและความผูกพันในการท างานของครู
เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความผูกพันในการท างาน
ของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.586) 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและความผูกพันในการท างานของครู 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the good character of school 
administrators, 2) to study the attachment on the work of teachers and 3) to study 
relationship between the good character of school administrators and the attachment 
on the work of teachers under Nongbua Lampau Primary Educational Service Area Office 
2. The samples were 278 teachers in the schools under Nongbua Lampau Primary 
Educational Service Area Office 2 of the academic year 2020. The instruments used for 
this research were 5 rating scales questionnaires on the good character of school 
administrators and the attachment on the work of teachers with the reliability of 0.76. 
The statistics used for data analysis, included percentage, mean, standard deviation and 
Pearson correlation coefficient. The results were as follows: 1) For overall of good 
character of school administrators was at a high level. 2) For overall of the attachment 
on the work of teachers was at a high level. And 3) The relationship between good 
character of school administrators and the attachment on the work of teachers under 
Nongbua Lampau Primary Educational Service Area Office 2 was found that the positive 
relationship was at a moderate level, statistical significance at .01 (r=.586). 
 
Keywords : good character of administration and the attachment on the work of 
teachers 
 
บทน า 
 การบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งทรัพยากร
มนุษย์หรือคนเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือทรัพยากรอ่ืนใด คนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ
สามารถสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน ป๎จจัยที่ส าคัญยิ่งและมีผลกระทบต่อการบริหารงานภายใน
องค์การมากที่สุดประการหนึ่งก็คือ ผู้น าขององค์การเพราะผู้น าเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การเป็น
ผู้ให้ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานที่จะท าให้สมาชิกเกิดความพอใจในองค์การนั้น และเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อผลงานขององค์การอีกด้วยผู้น า ซึ่งเป็นหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการที่จะท าให้งาน
ส าเร็จบรรลุเป้าหมายและหัวหน้างานจะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีความเป็นผู้น าที่ดี หาก
ผู้น าขององค์การใดสามารถท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้ รวมทั้งสามารถท าให้สมาชิกในองค์การร่วมแรงร่วมใจกัน
ท างานอย่างเต็มที่ (เกสร คงเมือง, 2558 : 2) 
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน การปฏิบัติงานโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2553 : 31) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องสรุปคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาไว้
ดังนี้ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553 : 59 -70) สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย
คุณลักษณะ ด้านภาวะผู้น า ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านความสามารถในการ
บริหารจัดการ สมชาย พะโยม (2554 : 6) สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1) ด้านบุคลิกภาพ  2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4) ด้านภาวะผู้น า และ 5) ด้าน
ความรู้ความสามารถ ยุทธพงษ์  กิ่งวิชิต (2555 : 23) สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
แบบอย่างพฤติกรรมของผู้บริหารที่ปรากฏให้เป็นให้บุคคลหรือกลุ่มคนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาควรมีคุณลักษณะผู้น าใน 5 ด้าน คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) การตัดสินใจ 3) ความ
รับผิดชอบ 4) การติดต่อสื่อสารและ 5) คุณธรรมและจริยธรรม คณิตตรา  เจริญพร (2555 : 31) สรุปไว้
ว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้น า 
2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) ด้านคุณธรรม 4) ด้านบุคลิกภาพ และ 5) ด้านความสามารถในการบริหาร
จัดการ และสุติมา ไชยบ ารุง (2556 : 41) สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 5) ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงน าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์มาสังเคราะห์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่
พึงประสงค์ที่มีความถี่สูงสุดห้าอันดับแรก ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านภาวะผู้น า ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นในสมาชิกขององค์การ นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละสายงานที่นับว่าเป็นก าลังส าคัญขององค์การ ซึ่งมีหน้าที่และ
ภารกิจร่วมกันในการน าองค์การไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนด และเมื่อครูมีความผูกพันต่อองค์การแล้วย่อม
ท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีทั้งด้านปริมาณงานและคุณภาพ ความพร้อมที่จะได้รับการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานโดยรวม (Steers &Porter, 1977 : 45-56) ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการศึกษา
ระดับสูงผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จะต้องเร่งสร้างความผูกพันให้เกิดกับครูทุกคนใน
โรงเรียน เพราะหากองค์การใดสามารถท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การได้มากเท่าใด ก็จะท าให้
บุคลากรปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป โดยจะทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ ส่งผลให้เกิดผลงานเป็นที่น่าพอใจท าให้เกิดผลดีต่อองค์การ ในทางตรงข้ามหาก
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การน้อย ความต้องการอยู่ในองค์การลดลงและเมื่ออยู่ในองค์การต่อไป ย่อม
ไม่ทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานและเมื่อพ้นจากองค์การแล้วย่อมส่งผลต่อองค์การในการสรรหา
บุคคลมาท างานใหม่ฝึกงานใหม่ท าให้การท างานชะงัก (Davis & Newstrom, 1986 : 181 อ้างถึงใน
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วนิดา ทองเกลี้ยง, 2548 : 3) ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจต่อความผูกพันต่อองค์การเพ่ือเสริมสร้างให้
สมาชิกในองค์การมีความผูกพัน นักบริหารนักวิ จัยและนักทฤษฎีองค์การต่างๆมีแนวคิดเรื่องการ
บ ารุงรักษาคนไว้ในองค์การ โดยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การทาให้เกิดความจงรักภักดีและความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ (Angle & Perry, 1981 : 123) เมื่อคนมีความผูกพันต่อองค์การแล้วย่อมท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จและมีความรุ่งเรือง (Steers & Porter, 1983 : 443) เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การ
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรจงรักภักดีและทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกว่าองค์การเป็นส่วนหนึ่งของตนเองดังนั้นผู้บริหารจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะท าให้บุคลากรทุกคนมีความผูกพันต่อองค์การให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้เพ่ือที่จะไม่ส่งผลเสียต่อองค์การ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาพการบริหารการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยทั่วไป มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
102 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด
เล็ก 94 โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,027 คน มีนักเรียน 20,386 คน ดูแลการจัด
การศึกษาใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนากลาง อ าเภอนาวัง และอ าเภอสุวรรณคูหา ภายในพ้ืนที่บริการ
แบ่งเป็น 11 ศูนย์เครือข่าย จากการศึกษารายงานวิจัย พบว่า ยังไม่มีการศึกษาความผูกพันในการท างาน
ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารองค์การและสร้างระดับความผูกพันในการท างานของครูของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยส่วนรวม 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จในทุกๆ ด้านรวมถึงการความผูกพันให้เกิดกับครูทุกคนใน
โรงเรียนด้วย ผู้วิจัยในบทบาทครูผู้สอนและก าลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
จึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความผูกพันในการท างานของครู
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังนั้นผลการศึกษาที่จะได้จาก
การวิจัยครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความผูกพันในการ
ท างานของครูในสถานศึกษา อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
น าไปใช้เป็นแนวทางและพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันในการ
ท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความผูกพันในการ
ท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ และบริบทของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,027 คน จาก 102 โรงเรียน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 278 คน จาก 102 โรงเรียน โดย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Mogan, 1970 : 607-610) 
และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) คุณลักษณะของ
ผู้บริหารกับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีที่ได้จากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารกับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้ครูกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม 
  3.3 ผู้วิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืน และติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับด้วย
ตนเอง 
  3.4 น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)และหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
  4.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) แบบเพียร์สัน Pearson’s Product Moment Correlation (r) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.39 0.29 มาก 
2. ด้านภาวะผู้น า 4.50 0.37 มาก 
3. ด้านบุคลิกภาพ 4.49 0.33 มาก 
4. ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ 4.56 0.45 มากที่สุด 
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.40 0.41 มาก 

โดยภาพรวม 4.47 0.22 มาก 
 
 จากตารางที่  1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ( ̅=4.56) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น า ( ̅=4.50) ด้านบุคลิกภาพ ( ̅=4.49) และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ( ̅=4.40) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
( ̅=4.39) 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม 

ความผูกพันในการท างานของครู  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ 

4.23 0.43 มาก 

2. ด้านความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 4.46 0.33 มาก 
3. ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์การ 

4.48 0.36 มาก 

โดยภาพรวม 4.38 0.27 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อความผูกพันในการท างานของครู
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=4.38) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความต้องการที่จะรักษาความ
เป็นสมาชิกขององค์การ ( ̅=4.48) รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ( ̅=4.46) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
( ̅=4.23) 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 โดยภาพรวม (n=278) 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ความผูกพันในการท างานของครู (Ytot) 
Pearson  

Correlatio
n 

P-value 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทิศทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (X1) .090 0.136 - - 
2. ด้านภาวะผู้น า (X2) .593** 0.000 ปานกลาง ทางบวก 
3. ด้านบุคลิกภาพ (X3) .247** 0.000 ต่ า ทางบวก 
4. ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ 
(X4) 

.246** 0.000 ต่ า ทางบวก 

5. ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X5) .484** 0.000 ปานกลาง ทางบวก 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) .586** 0.000 ปานกลาง ทางบวก 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับความผูกพันในการท างานของครู 
(Ytot) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r=.586) โดยคู่ที่ มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ด้านภาวะผู้น า (X2) กับ ความผูกพันในการ
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ท างานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r=.593) รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
(X5) กับ ความผูกพันในการท างานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r=.484) และ
ด้านบุคลิกภาพ (X3)  กับ ความผูกพันในการท างานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต่ า (r=.
247) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (X4)กับ ความผูกพันใน
การท างานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต่ า (r=.246) ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม (X1) กับ 
ความผูกพันในการท างานของครู (Ytot) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
  1.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น า ด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  1.2 ความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจจะปฏิบัติงาน
เพ่ือองค์การ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ 
  1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับความผูกพันในการท างานของ
ครู (Ytot) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.586) 
 2. อภิปรายผล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความสามารถในการจัดบุคลากรเข้าท างานได้อย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิและศักยภาพ และใช้เหตุผลใน
การแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา ศรีนา
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ราง (2560) ได้ท าการศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย ความกระตือรือร้น ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความกล้าในการตัดสินใจ ความรู้ความสามารถ และความซื่อสัตย์  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พัชริดา ทองมา (2561) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
  2.2 ความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ ทั้งนี้อาจเนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลและพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อโรงเรียนที่ตนอยู่ อย่างภาคภูมิใจ 
โดยยอมรับจุดมุ่งหมายและค่านิยมขององค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจและมีความ
มุ่งม่ันที่จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ เพ่ือความส าเร็จต่อองค์การมีความจงรักภักดีต่อองค์การ พร้อมที่
จะอุทิศตนและเสียสละเพ่ือองค์การ หวงแหนท านุบ ารุง มีความภาคภูมิใจกับองค์การเมื่อปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ
ตลอดไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะท าให้บุคลากรทุกคนมี
ความผูกพันต่อองค์การให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชนา ค าสอด (2559) 
ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อโรงเรียนของครูในกลุ่มศรีราชา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านมีค่าเฉลี่ย
ระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความต้องการที่จะรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์การ ด้านความเต็มใจจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ และด้านความเชื่อถือ และ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ ตามล าดับ 
  2.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความผูกพันในการท างานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับความผูกพันในการท างานของครู 
(Ytot) ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r=.586) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิตา เลาหภิชาติชัย และมัทนา วังถนอมศักดิ์ 
(2560) ได้ศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน 
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การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
Teachers Participation in School Administration of Educational Quality 

Development Network of Pa Pong Subdistrict, Sop Moei District under Mae 
Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 

 
ศตวรรษ เกิดสันติสุข1 สุเนตร ทองค าพงษ์2 

Satawat  Koedsantisuk  Sunate  Tongkumpong 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 โรงเรียน 2 สาขา โดย
แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 58 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 62 คน และ
แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 4 การบริหารงานทั่วไป อยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่ 3 การบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก และด้านที่ 2 การบริหารงานบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

แนวทางการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ควร
ปรับเปลี่ยนเจตคติของคณะครูถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ควรสร้างความเข้าใจ และสร้างความ
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
Email: satawatkoedsantisuk@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ :0882633958 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะครู เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ และควรส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนงาน/ โครงการกิจกรรมของสถานศึกษา 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การบริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
This research aimed to study the problem condition and the teachers' 

participation guidelines in the school administration of Pa Pong Education Quality 
Development Network, Sop Moei District, Mae Hong Son Primary Educational Service 
Area Office 2. The populations were 62 people. There were 4 administrators and 58 
teachers from five schools, two branches in Pa Pong Sub-District of Education Quality 
Development Network, Sop Moei District under Mae Hong Son Primary Educational 
Service Area Office 2, the academic year 2019. The sources of information included 15 
qualified persons. The instruments used in the research, were questionnaires and 
interviews. The statistics used in data analysis, included determining frequency, 
percentage, standard deviation and content analysis.  

The research findings were as follows: teachers' participation in the 
administration of Pa Pong of Education Quality Development Network, Sop Moei District, 
Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 in overall and each of the four 
areas, had a high overall condition.  

When considering each area, it revealed that the highest average was the first 
area of academic administration at a high level. Followed by the fourth area, general 
administration was also at a high level. Moreover, in the third area, budget management 
was at a high level. Along with the second area, personnel management was at a high 
level respectively. 
 The result was found that the guidelines for teacher participation in school 
administration of Pa Pong Education Quality Development Network, Sop Moei District, 
Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2; The teachers should be 
adjusted to reflect the importance and necessity of participating in academic 
administration. Should promote the relationship between the personnel in the 
educational institution. Should build up the understanding, and raise awareness of the 
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roles and duties of the teachers about budget management. Finally, should encourage 
teachers to do work plans or projects of educational institutions 
 
Keywords : Participation, School Administration 
 
บทน า 

กระแสแห่งการปรับเปลี่ยนทางสังคมป๎จจุบัน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู (Learning Society) สร้างคนที่มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสูความเป็น
มาตรฐานสากล การจัดการศึกษาไดปรับเปลี่ยนให้สอดคลองกับสภาพบริบท (Context) รอบด้าน 
กระบวนการบริหารจัดการไดมุ่งสูระบบของการพัฒนาให้สนองตอบต่อสังคมยุคข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น 
ค าว่ามาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นแนวคิดส าคัญของสังคมที่ไดกล่าวขานกันมากมาย
ในป๎จจุบัน โดยเฉพาะช่วงแห่งยุคการปฏิรูปการเรียนรูภายใต้สาระแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจสู
สถานศึกษา ตามมาตรา 39 ที่ว่าก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา           
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอ านาจจะท าให้
สถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ เป็นการสร้างรากฐานและ ความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอย่างมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 35 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 35 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ท าให้โรงเรียนมีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการของการบริหาร 
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school based management : SBM) เป็นการสร้างรากฐานและ ความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 6) 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษาเพราะโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติงาน ผล
ของการด าเนินงานจัดการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงานและการจัดการของโรงเรียน 
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ  และกระบวนการในการน า
ป๎จจัยต่าง ๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาพัฒนาโรงเรียน “คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สุดในการบริหารงาน เพราะคนเป็นผู้ใช้ป๎จจัยในการบริหารงาน ดังนั้นในการด าเนินการบริหารงานการมี
ส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจของบุคลากร โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนตั้งแต่การวางแผนงาน การด าเนินงาน การติดตามประเมินผลงานและการเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์ มีการกระจายอ านาจ การบริหารแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
บริหารงานโรงเรียน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพราะสังคมป๎จจุบันได้มีการยอมรับในเรื่อง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง ด้วยแนวคิดที่ว่าการเปิด
โอกาสให้บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมปฏิบัติในกระบวนการ
บริหารองค์กรจะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความผูกพันในกิจกรรมที่ตนเองมีส่วนร่วม 
และยินดีรับผลแห่งการปฏิบัติที่ตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมนั้น ๆ ดังที่สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 
(2554 : 10) ได้เน้นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนในการท างานจะท าให้เกิดความผูกพันกับงานหรือองค์กรซึ่งความรู้สึกผูกพันเกี่ยวข้องที่ว่านี้หากมี
การตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นผลให้เกิดข้อผูกมัดหรือข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ ถวิล เกื้อกูลวงศ์ (2560 : 317) ได้เน้นว่าการมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ฉะนั้นการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรโดยเฉพาะ
โรงเรียน 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพโดยภาพรวมของโรงเรียนจะมีมาตรฐานหรือไม่  ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย โดยมีผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นหลักในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
กรณีที่พิจารณาเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายในด้านของชนเผ่า และโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร   ส่วนใหญ่มี
ความขาดแคลนครู ซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนโดยส่งเสริม
ให้บุคลากรที่มีอยู่มีความร่วมมือร่วมใจกันท างานในวิสัยทัศน์เดียวกัน อาจส่งผลดีต่อสถานศึกษาได้เช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย จึงตระหนักในความส าคัญและสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดกรอบ ภารกิจของสถานศึกษาตามทีกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดไว้ 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงาน
บริหารทั่วไป ว่ามีระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานโรงเรียนอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียน และจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนของศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 
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2. เพ่ือหาแนวทางการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 1. ประชากร 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบล
ป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 
2562  จ านวน 5 โรงเรียน 2 สาขา โดยแบ่งเป็น 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบ
เมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 4 คน 

2. ครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 58 คน (ไม่รวมผู้ศึกษา) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษา สภาพ ป๎ญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน
ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่า
โปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการบริหารงานของ
โรงเรียนตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 4 งาน ดังนี้             

1.1 การบริหารงานวิชาการ   
1.2 การบริหารงานบุคลากร   
1.3 การบริหารงานงบประมาณ  
1.4 การบริหารงานทั่วไป 

 

         การมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
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ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการบริหารงานของโรงเรียนตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 4 งาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย ต าแหน่ง เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 4 งาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s 
Five Rating scale)  บุญชม ศรีสะอาด,  (2556 : 162) 

ตอนที่ 3 สอบถามป๎ญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Form) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
ท าการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท าเครื่องมือเพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลใน
การหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

3. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ  
 ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษา โดยการด าเนินการดังนี้  
 3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารโรงเรียน และการบริหาร
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม   
 3.2 สร้างแบบสอบถามให้ตามกรอบเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 4.1 น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 4.2 หาค่าร้อยละของแบบสอบถาม 
 4.3 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deveation) ของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 ในแต่ละด้านและแต่ละข้อ โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 4.4 วิเคราะห์ข้อมูลป๎ญหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  (content Analysis) ที่ได้จากแบบสอบถามมา
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จัดอันดับความส าคัญของประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาก าหนดเป็นเครื่องมือเพ่ือ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญพัฒนาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 15 ท่าน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานของโรงเรียนมีวิทยฐานะไม่
น้อยกว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 
 1.2 หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 งาน และครูผู้สอนของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน
ของโรงเรียนมีวิทยฐานะไม่น้อยกว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 
 1.3 ผู้อ านวยการเขตหรือรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ป ี
จ านวน 3 คน 
 1.4 นักวิชาการศึกษาท่ีมีผลงานหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารของโรงเรียนจบการศึกษาไม่
น้อยกว่า ปริญญาเอก จ านวน 3 คน 

1.5 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวิทยฐานะไม่น้อยกว่า ช านาญ
การพิเศษ จ านวน 3 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นตาม
กรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและป๎ญหาการด าเนินงานมาเป็นตัวก าหนด
กรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการออกแบบสัมภาษณ์ 

3.2 น าผลการศึกษาที่ได้จากตอนที่ 1 สภาพและป๎ญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดตาม
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โครงสร้างโดยให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต่อไป 

4. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่านด้วยตัวเอง 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 4.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่าน 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้สัมภาษณ์ 
 4.2 ผู้ศึกษานัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์ 
 4.3 ผู้ศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ บันทึกข้อมูลตามที่ต้องการด้วยตัวเอง 
 4.4 ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่าน เกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่า
โปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   โดยวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับความส าคัญ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
สรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต าบล ป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 4 การบริหารงานทั่วไป อยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่ 3 การบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก และด้านที่ 2 การบริหารงานบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีและ เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็น
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ระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการบริหารงานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยและ
การรักษาวินัยทางราชการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการ
ประพฤติผิดวินัยของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ครูผู้สอน
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากองค์กร 
หน่วยงานและชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนงบประมาณ และจัดตั้งงบประมาณประจ าปี อยู่ในระดับมากที่สุด และครูผู้สอนได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนด ระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภายในโรงเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด และครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการบริการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน เช่น การรักษาพยาบาล อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการออกเอกสาร ส าคัญและ
เอกสารรับรองทางการศึกษา ให้แก่บุคลากรที่ร้องขอ อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาป๎ญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า สภาพป๎ญหาทั้ง 4 ด้าน มีผลดังนี้ 
 2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ ครูผู้สอนไมไ่ด้มีส่วนร่วมในการวางระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน รองลงมา ครูผู้สอนไม่ได้
มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ 
จัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของนักเรียน ชุมชนและ ท้องถิ่น และข้อที่มีค่าร้อยละ
ล าดับสุดท้าย ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบ  ประกัน
คุณภาพภายใน 

 2.2 ด้านการบริหารงานบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3  
ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน กรอบอัตราก าลังบุคลากรของโรงเรียน รองลงมา 
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ครูผู้สอนไมไ่ด้มีส่วนร่วมในการก าหนดต าแหน่งบุคลากรของโรงเรียน และครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณา ความด ีความชอบ ให้กับบุคลากร ในโรงเรียน และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ครูผู้สอนไม่ได้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยและการรักษาวินัยทางราชการ 

2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน
โรงเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมา ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหา ดูแล และเก็บรักษาเงิน
งบประมาณ และนอก งบประมาณตามระเบียบราชการ และครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการแต่งตั้ง 
กรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ และข้อที่
มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการระดม ทรัพยากรจากองค์กร หน่วยงานและ 
ชุมชนเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล และใช้ประโยชน์อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
รองลงมา ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ และครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการส ารวจแหล่งวิทยากรและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย 
ครูผู้สอนไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน เช่น การรักษา พยาบาล อาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) 

3. ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน โดยวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับความส าคัญ จ านวน 4 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
 3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ควรปรับเปลี่ยนเจตคติของคณะครูถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ รองลงมา ควรด าเนินการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของคณะครู อันดับสามสนับสนุนให้คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการบริหารงาน
วิชาการมากขึ้น และอันดับสุดท้าย ควรด าเนินการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างความกระตือรือร้นในการปฏิบัติของคณะคร ู
 3.2 ด้านการบริหารงานบุคลากร พบว่า ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 
รองลงมา ควรด าเนินการจัดอบรม ให้ความรู้กับคณะครู เรื่องกรอบอัตราก าลังข้าราชการครู พร้อมทั้ง
สร้างความผูกพันร่วมกันกับสถานศึกษา อันดับสามควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาแกไขป๎ญหาข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร และอันดับสุดท้าย ควรส ารวจความคิดเห็นของคณะครูใช้ในการ
จัดระบบงาน น ามาวางแผน วางกรอบก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการอย่างชัดเจน 

3.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ควรสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าทีข่องคณะครู เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ รองลงมา ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาให้คณะครู ไดรับความรู ความเข้าใจ เพ่ิมขึ้น อันดับสาม
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ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ และอันดับสุดท้าย ส่งเสริมให้คณะครูมี
ส่วนร่วมในการมุ้งเน้นภารกิจหรือพันธกิจของสถานศึกษา และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนงาน/ โครงการกิจกรรมของ
สถานศึกษา รองลงมา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชนทุกด้าน และ
ให้รายงานการใช้อาคารที่ต่อผู้บริหารทุกครั้ง อันดับสามควรเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และอันดับสุดท้าย ควรประชุมสรุปผลประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะครู เพ่ือปรับปรุงการท างาน 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะ ในป๎จจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู และการบริหารงานของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ไปมาก ไดมีการจัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซ่ึงผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ และมีความรูสึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จซ่ึงก็หมายความถึงว่าได้เปน็เจ้าของร่วมกัน นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งการ
ที่ผู้บริหารเปิด โอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานจะช่วยให้ผู้บริหารไดรับข้อมูลข่าวสารจาก
หลายด้าน เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประยูร  ศรีประสาธน (2542 : 242 อ้างถึงใน พร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร 2556 : 14) ไดกล่าวถึง
การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมการตัดสินใจ โดยเสนอแนวคิดไววาบทบาทและขอบเขตของการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของบุคลากร ผู้บริหารควรใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าเรื่องที่จะด าเนินการตัดสินใจ
ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมกระบวนการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องกับบุคลากรผู้ใดหรือผู้ใดมีความช านาญใน
เรื่องนั้นๆ การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นจะท าให้เกิดผลดีและ
สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตรงประเด็น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุสรา  วงศ์จันทา (2558 : 104)            
ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้าน
งบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
พบว่ามีแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน จ านวน 4 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีข้อเสนอแนะในการน าแนวทางไปใช้ ดังนี้ 

1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าวิจัยการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร โรงเรียนของศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนตาม
ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าวิจัยการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนในสังกัด
ที่รับผิดชอบ ตามภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

3) โรงเรียน ควรน าวิจัยการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน ตามภาระหน้าที่การ
บริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

2) ควรวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานโรงเรียนของศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

3) ควรวิจัยเรื่อง รูปแบบในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพในการ
บริหารงานโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง อ าเภอสบเมย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
Development Guidelines for Teamwork of Teachers in the Educational 

Quality Development Network of Mae Katuan Subdistrict, Sop Moei 
District, under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 

 
บุญเสรมิ   แรดสมศรี1 สมชาย อังสุโชติเมธี2 

Boonserm Radsomsri Somchai Angsuchotmetee 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางพัฒนาเป็นทีมของครูในโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 7 คน ครูผู้สอน จ านวน 72 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 79 คน และแหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 
2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 4 การตัดสินใจโดยฉันทามติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านที่ 2 
การรับฟ๎งความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 1 การไว้วางใจซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมากที่สุด 
และด้านที่ 3 การแก้ไขความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

แนวทางแนวทางการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบล
แม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ควร
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน ไม่ควรยึดติดกับตนเองมาก
เกินไป ควรรับฟ๎งความคิดเห็น และยอมรับผู้อื่นด้วย และควรยอมรับและปฏิบัติตามมติของเสียงส่วนใหญ่ 
 
ค าส าคัญ : การท างานเป็นทีม 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น Email: bs25032524@gmai.com เบอร์โทรศัพท์ :086-1856140 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
This research aimed to study the problem condition and the guidelines to 

develop teamwork of teachers in the school of Maekhatuan Educational Quality 
Development Network, Sop Moei District, under Mae Hong Son Primary Educational 
Service Area Office 2. The populations were 79 people. There are 7 administrators and 
72 teachers from seven schools in Maekhatuan Sub-District of Education Quality 
Development Network, Sop Moei District, under Mae Hong Son Primary Educational 
Service Area Office 2, the academic year 2019. The sources of information included 15 
qualified persons. The instruments used in the research, were questionnaires and 
interviews. The statistics used in data analysis, included determining frequency, 
percentage, standard deviation and content analysis.  

The research findings were as follows: working conditions as a team of teachers 
in Maekhatuan Educational Quality Development Network, Sop Moei District, Mae Hong 
Son Primary Educational Service Area Office 2 in overall and each of the four aspects 
had the highest level of the overall condition. When considering each area, it revealed 
that the highest average was the fourth area of the decision by consensus at the highest 
level. Followed by the second area, open-mindedness was also at the highest level. 
Moreover, the first area of trustfulness was at the highest level. Along with the third 
area, conflict solution was at a high level respectively. 

The result of the study found that the guidelines to develop teamwork of 
teachers in the school of Maekhatuan Educational Quality Development Network, Sop 
Moei District, under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2; should 
accept the differences between individuals, should respect opinions of others, and 
should accept and act following the resolutions of the majority. 
 
Keywords: Teamwork 
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บทน า 
ในสังคมโลกป๎จจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะต้องมีการแข่งขันกัน
สูง ทั้งทางด้านการศึกษา หรือการท างาน ส่งผลให้การท างานในป๎จจุบันได้ตื่นตัวและให้ความสนใจต่อการ
ท างานเป็นทีมและการสร้างทีมงาน เพราะเห็นว่าการท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อการบริหาร ช่วยให้
ทีมงานมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถก้าวสู่ความส าเร็จได้ ซึ่ง เสน่ห์ จุ้ยโต (2547 : 143) ได้
สรุปว่า ทีมงานและการสร้างทีมงานมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานไปสู่ความส าเร็จได้ 

การสร้างทีมงานเป็นกระบวนการวางแผนที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงหน่วยงานให้มี 
ประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบและไดรับการยอมรับจากหน่วยงาน การสร้างทีมงาน จึงเป็น
การปรับปรุงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการท างานให้ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลในหน่วยงานการบริการที่จะช่วยให้กา ร
ท างานเสร็จเร็วขึ้น ดังนั้นการเตรียมบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความพรอมในการสร้างทีมงาน ใน
บางครั้งความช่วยเหลือจากทรัพยากรบุคคลภายนอกเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2559: 84-85) และยังมีป๎จจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานเป็นทีม คือ เป้าหมายที่
ชัดเจน ภาวะผู้น าที่เหมาะสม กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศที่ดี โครงสร้างการท างานที่
เหมาะสม ความสัมพันธ์ของอ านาจที่สมดุลกัน การพัฒนาบุคลากรและการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2559: 90-92) ซึ่งการท างานเป็นทีมมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
องคป์ระกอบด้านสมาชิกกลุ่ม องค์ประกอบด้านผู้น ากลุ่ม และองคป์ระกอบด้านการจัดการกลุม 

การด าเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาการท างานเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญเพราะการแบ่งแยก
การท างานโดยอิสระ ไมสนับสนุนช่วยเหลือหรือผนึกก าลังกันท างานเป็นทีมย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
งานในสถานศึกษาตกต่ าลง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อบรรยากาศการท างานร่วมกันอีกด้วย ดังนั้นสถานศึกษา
จึงหันมาเน้นการท างานเป็นทีมดังที่ เสนห์  ศรีสุวรรณ (2554 : 89) ไดให้ความเห็นไววาการบริหารงาน
บุคคลแผนใหม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมาก เพราะการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานใน
องคก์ารย่อมท าให้องคก์ารด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเป็นเทคนิคการบริหารงานอันส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมงานต้องมีความ
เข้าใจซาบซึ้งถึงคุณค่าของการปฏิบัติงานเป็นทีม และบริหารทีมงานเพ่ือน าองค์การไปสูความเป็นเลิศ ซึ่ง
ในการท างานเป็นทีม อาจเกิดป๎ญหาในหลายด้าน กล่าวคือ ป๎ญหาด้านผู้บริหาร เช่น ขาดภาวะผู้น าไมมี
นโยบายที่แน่นอน บริหารเวลาไม่ถูกต้องขาดการติดตามควบคุมงาน ป๎ญหาด้านผู้ ใต้บังคับบัญชา เช่น           
ไมรูจักแกป๎ญหาด้วยตนเองไมมีความสามัคคีมีทัศนคติไมถูกต้องต่อองค์การขาดความซื่อสัตย์ในการ
ท างาน ตลอดจนป๎ญหาอ่ืน ๆ เช่น ระบบข้อมูลขาดประสิทธิภาพ ระบบงานซ้ าซ้อน ขาดการประสานงาน
เป็นต้น 
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จากผลการนิเทศภายในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนปี
การศึกษา 2561 พบว่าโดยรวมแล้วในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะต
วน มีผลการด าเนินงานดี แต่มีบางชั้นเรียนในบางโรงเรียน ที่มีผลการด าเนินงานปานกลางเนื่องจากภาระ
งานรับผิดชอบมากส่งผลให้งานการเรียนการสอน ยังต้องปรับปรุง จากผลการนิเทศท าให้เห็นถึงความ
แตกต่างในภาระงานของบุคลากรแต่ละคน ที่ไม่เท่ากัน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นท าให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียน และความขัดแย้งระหว่างครูด้วยกัน เนื่องจากเห็นถึงความไม่เท่าเทียม
กันของภาระงานที่ได้รับ ไม่พอใจในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในการ
ท างานเพราะต่างฝ่ายต่างหวาดระแวงกัน และเมื่อเกิดความหวาดระแวงบุคลากรแต่ละคนก็ต่างคนต่าง
ท างาน ไม่มีใครยอมรับฟ๎งความคิดเห็นซึ่งกันและกันเท่าที่ควร จึงส่งผล ต่อการตัดสินใจในการท างานต่าง 
ๆ รวมถึงการร่วมกันพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน กล่าวโดยสรุป 
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนมีป๎ญหาด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ป๎ญหาด้านงานวิชาการของโรงเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จาก
การศึกษาเอกสารและการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าวิธีการหนึ่ง ที่ให้ผลดีในการแก้ไขป๎ญหา คือใช้ระบบการ
ท างานเป็นทีม โดยอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การร่วมมือร่วมใจกันในการท างานของบุคลากรใน
โรงเรียน เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน และพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้มีผลการด าเนินงาน
วิชาการในโรงเรียนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและ มีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าหากมีการเสริมสร้างการท างานเป็นทีมในโรงเรียนจะส่งผลให้
โรงเรียนประสบความส าเร็จในการท างาน การท างานเป็นทีมจะสามารถช่วยแก้ไขป๎ญหาในการปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน การรับฟ๎งความคิดเห็น การแก้ไขความ
ขัดแย้ง และการตัดสินใจโดยฉันทามติ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการวิจัยแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการท างานเป็นทีมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

2.เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 มีข้ันตอนการด าเนินการศึกษา รวม 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
 1. ประชากร 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน 
อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน 
อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 7 คน 

2. ครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 72 คน (ไม่รวมผู้ศึกษา) 

แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน 
อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยเลือกใช้กรอบ
เนื้อหา 4 ประการ ตามแนวคิดของ Casey (อ้างใน 
Fidler, 2002 : 36) ดังนี้  
1.1 การไว้วางใจซึ่งกันและกัน (People Trust Each 
Other)  
1.2 การรับฟ๎งความคิดเห็น (Listening is High)  
1.3 การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict is Worked 
Through)  
1.4 การตัดสินใจโดยฉันทามติ (Decisions by 
Consensus) 
 

แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูใน
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา สภาพ ป๎ญหาและแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยใช้กรอบเนื้อหา 4 ประการ ตามแนวคิดของ Casey (อ้างใน Fidler, 
2002 : 36) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย ต าแหน่ง เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูใน
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยใช้กรอบเนื้อหา 4 ประการ ตามแนวคิดของ Casey (อ้าง
ใน Fidler, 2002 : 36) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating scale)  บุญชม ศรีสะอาด,  (2556 : 162) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามป๎ญหาแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2  โดยค าถามมีเนื้อหาครอบคลุมกรอบเนื้อหา 4 ประการ ตามแนวคิดของ Casey (อ้าง
ใน Fidler, 2002 : 36) โดยค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Form) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ท าการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท าเครื่องมือเพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลใน
การหาแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบล
แม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

3. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยการด าเนินการดังนี้  
  3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวทางพัฒนาการท างาน
เป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถาม   
  3.2 สร้างแบบสอบถามให้ตามกรอบเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูใน
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
  3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  3.4 ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของ
แบบสอบถาม ใช้วิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของ
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ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ของเครื่องมือ และแก้ไขจ านวน 5 ท่าน 

3.5 น าเสนอแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาวิ เคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาค้นคว้า
อิสระอีกครั้งหนึ่ง 
  3.6 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและแก้ไข
ปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนประชากร ซึ่งไม่ใช่ประชากรในการผู้
ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลป่าโปง 
อ าเภอสบเมย จ านวน 30 คน เพ่ือพิจารณาหาค่าความเชื่อมั่นของ (Reliability) ของแบบสอบถามจาก
การทดลองใช้แบบสอบถามเพ่ือพิจารณาความชัดเจนของแบบสอบถามและหาค่าความเชื่อมั่น  
(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach,1990 : 202-204) สรุป ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.868 

3.7 น าแบบสอบถามที่ ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  4.1 น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  4.2 หาค่าร้อยละของแบบสอบถาม 
  4.3 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stard Dveation) ของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 ในแต่ละด้านและแต่ละข้อ โดยหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
  4.4 วิเคราะห์ข้อมูลป๎ญหาแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  (content Analysis) ที่ได้จากแบบสอบถามมา
จัดอันดับความส าคญัของประเด็นป๎ญหาต่างๆ ที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาก าหนดเป็นเครื่องมือเพ่ือ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
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 1. แหล่งข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 15 ท่าน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
  1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานโรงเรียน มีวิทยฐานะไม่
น้อยกว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 
  1.2 หัวหน้าฝ่ายบุคคลและครูผู้รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียน มีวิทยฐานะไม่น้อย
กว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 
  1.3 ผู้อ านวยการเขตหรือรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้รับผิดชอบงานการบริหาร
บุคคลมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ป ีจ านวน 3 คน 
             1.4 นักวิชาการศึกษาท่ีมีผลงานหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารบุคคลจบการศึกษาไม่
น้อยกว่า ปริญญาเอก จ านวน 3  คน 
       1.5 ศึกษานิเทศกท์ี่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวิทยฐานะไม่น้อยกว่า ช านาญการพิเศษ จ านวน 
3 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นตาม
กรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการน าผลการศึกษาสภาพและป๎ญหาการด าเนินงานมาเป็นตัวก าหนด
กรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู
ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการออกแบบสัมภาษณ์ 
  3.2 น าผลการศึกษาที่ได้จากตอนที่ 1 สภาพและป๎ญหาแนวทางพัฒนาการท างานเป็น
ทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ตามขอบข่าย
เนื้อหาที่ก าหนดตามโครงสร้างโดยให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน 
อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต่อไป 

4. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่านด้วยตัวเอง โดย
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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  4.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
15 ท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้สัมภาษณ์ 
  4.2 ผู้ศึกษานัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์ 
  4.3 ผู้ศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ บันทึกข้อมูลตามที่ต้องการด้วยตัวเอง 
  4.4 ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่าน เกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน 
อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) การแจกแจงความถี่และอันดับความส าคัญ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2สรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะต
วนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 
4 ด้าน มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 4 
การตัดสินใจโดยฉันทามติ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านที่ 2 การรับฟ๎งความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านที่ 1 การไว้วางใจซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่ 3 การแก้ไขความขัดแย้ง อยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
1.1 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับ
สมาชิกในทีมงาน ด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ให้ความเป็นอิสระ ในการท างานของ
ทีมงาน ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด และสนับสนุนการท างานเป็นทีม สามารถที่
จะท าให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองเป็นคนเปิดเผย สามารถที่จะท าให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองเป็นคนที่ไว้วางใจได้ และ
พูดจากันอย่างเปิดเผย ต่อสมาชิกในทีมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับ
สุดท้าย คือ ท างานร่วมกับสมาชิกในทีมโดยปราศจากความหวาดระแวง อยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการรับฟ๎งความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย 
ข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในทีมงาน อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา รับฟ๎งความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตนเอง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และส่งเสริมการท างานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในทีมงาน สนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือผลส าเร็จของ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   475 

งานในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านการแก้ไขความขัดแย้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สามารถแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออก
จากกัน ในขณะท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ไม่ก้าวก่ายงานของสมาชิกในทีมงาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด และเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ สามารถเป็นผู้ประสานเมื่อเกิดความขัดแย้งในทีมงาน อยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านการตัดสินใจโดยฉันทามติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของสมาชิกในทีมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อกระบวนการท างานร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับ
สุดท้าย คือ ตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญในการตัดสินใจคนหนึ่งในทีมงาน อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาป๎ญหาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  
เขต 2 พบว่า สภาพป๎ญหาทั้ง 4 ด้าน มีผลดังนี้ 
  2.1 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก คือ ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมงานร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ รองลงมา 
ไม่ให้ความเป็นอิสระในการท างานของทีมงาน และไม่พูดจากันอย่างเปิดเผยต่อสมาชิกในทีมงาน และข้อที่
มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ไม่ให้ความช่วยเหลือต่อสมาชิกในทีมงาน 
  2.2 ด้านการรับฟ๎งความคิดเห็น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย3 ล าดับ
แรก คือ ไม่รับฟ๎งความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตนเอง รองลงมา ไม่สนับสนุนความคิดเห็น
ของสมาชิกในทีมงาน และไม่แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ไม่
สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในทีมงาน 
 2.3 ด้านการแก้ไขความขัดแย้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะท าให้เกิดความขัดแย้ง รองลงมา ไม่พยายามชี้แจงต่ออีกฝ่ายด้วยเหตุผล
เมื่อเกิดความขัดแย้ง และไม่หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ เมื่อเกิดความขัดแย้ง และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับ
สุดท้าย ไม่ร่วมมือกับสมาชิกในทีมงานเพ่ือแก้ป๎ญหา 
 2.4 ด้านการตัดสินใจโดยฉันทามติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ ไม่ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล รองลงมา ไม่ค านึงถึงความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการ
ตัดสินใจแต่ละครั้ง และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีมงาน และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ไม่
เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของสมาชิกในทีมงาน 
 3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 
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2 โดยสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
การแจกแจงความถี่และอันดับความส าคัญ จ านวน 4 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
 3.1 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน พบว่า คณะครูควรยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รองลงมา โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์ในทีมงาน อันดับสามคณะครูควรท างาน
โดยปราศจากความหวาดระแวง และอันดับสุดท้าย การท างานควรมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3.2 ด้านการรับฟ๎งความคิดเห็น พบว่า คณะครูควรยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน 
รองลงมา ผู้บริหารควรสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานให้กับบุคลากรที่ท างานร่วมกัน อันดับสามคณะครูควร
ร่วมเสนอแนวคิดที่หลากหลายท าให้เกิดกระบวนการทางความคิดเห็นมากขึ้น และอันดับสุดท้าย คณะครู
ควรมีมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในงานของโรงเรียน 
 3.3 ด้านการแก้ไขความขัดแย้ง พบว่า ไม่ควรยึดติดกับตนเองมากเกินไป ควรรับฟ๎งความคิดเห็น 
และยอมรับผู้อื่นด้วย รองลงมา ควรมีคนกลางเข้าไปไกล่เกลี่ยป๎ญหาความขัดแย้ง อันดับสามโรงเรียนควร
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และอันดับสุดท้าย คณะครูสามารถเป็นผู้ประสานเมื่อเกิดความขัดแย้งใน
ทีมงาน 
 3.4 ด้านการตัดสินใจโดยฉันทามติ พบว่า คณะครูควรยอมรับและปฏิบัติตามมติของเสียงส่วน
ใหญ่ รองลงมา ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ใช่ใช้เพียงบุคคลบางกลุ่มในการ
ตัดสินใจ อันดับสามคณะครูควรมีข้อมูลที่ชัดเจนในการใช้ตัดสินใจ และอันดับสุดท้าย คณะครูควร
ตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญในการตัดสินใจคนหนึ่งในทีมงาน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวน อ าเภอ
สบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกับสมาชิกในทีมงานด้วยความเต็มใจ สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในทีมงาน หลีกเลี่ยงที่
จะท าให้เกิดความขัดแย้ง และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา  วิชชุกร
อิงครัต (2555 : 74) ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า 
การท างานเป็นทีมโดยรวมและรายด้านมีมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลัคพงษ์  โกษาแสง (2555 : 59) 
ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
อ าเภอสอยดาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การท างานเป็นทีมโดยภาพรวมและรายด้านมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อ านวย มีสมทรัพย์ (2553 : 81) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่ามีระดับการท างานเป็นทีมในภาพรวมมีมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การท างานเป็นทีมมีมากทุกด้าน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
พบว่ามีแนวทางในการท างานเป็นทีมของครู จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการรับ
ฟ๎งความคิดเห็น ด้านการแก้ไขความขัดแย้ง และด้านการตัดสินใจโดยฉันทามติ และมีข้อเสนอแนะในการน า
แนวทางไปใช้ ดังนี้ 

1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าวิจัยแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน  

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าวิจัยแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 

3) โรงเรียน ควรน าวิจัยแนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรวิจัยเรื่อง ความไว้วางใจจากสมาชิกในการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

2) ควรวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

3) ควรวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

4) ควรวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต าบลแม่คะตวนอ าเภอสบเมย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 
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แนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส 
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด  

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
The Approaches to Teacher Participation in Academic 

Administration of Educational Opportunity Expansion Schools of Muang 
Hod Educational Quality Development Center Network under Chiang Mai 

Primary Educational Service Area Office 5 
 

ธราธิป บารมีคุณานนท์1 สมชาย  อังสุโชติเมธี2 
Tharathip Barameekhunanon Somchai Angsuchotmetee 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประชากรได้แก่ ครูจ านวน 77 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) ในโรงเรียนขยายโอกาส
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 ปีการศึกษา 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถารศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ และด้านการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ป๎ญหาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 ป๎ญหาแต่ละด้าน
สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถารศึกษา ป๎ญหาที่พบคือครูมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดน้อย 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ป๎ญหาที่พบคือ การประสานหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการกลุ่มสาระมีส่วนร่วมน้อย 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ป๎ญหา

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail mahakam2532@gmail.com เบอร์โทร. 081-7241410 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ที่พบคือ การมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 4) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในป๎ญหาที่พบคือ การมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสารสนเทศและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีน้อย 5) ด้านการวัดผลและประเมินผลป๎ญหาที่พบคือ การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครองการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และครูขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
          แนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5  สรุปได้ดังนี้ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการวางแผนการเตรียมการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งเตรียม
เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย โดยมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ รวมทั้งสถานศึกษาควรนิเทศ ติดตามการ
เตรียมการสอนของครู เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนการจัดเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดเนื้อหา เทคนิควิธีการ สื่อเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสม จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อให้เพียงพอเหมาะสม มีการวัดผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการและเครื่องมือหลายๆชนิด และนิเทศติดตามก ากับเพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือการจัดการ
เรียนรู้ของครูอย่างสม่ าเสมอมีและความต่อเนื่อง  
 
ค าส าคัญ: แนวทางการมีส่วนร่วม,การบริหารงานวิชาการ, ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
Abstract 

 The purpose of the research seemed to investigate the approaches to teacher 
participation in academic administration of educational opportunity expansion schools of 
Muang Hod Educational Quality Development Center Network under Chiang Mai Primary 
Educational Service Area Office 5. The population of the research was 77 teachers 
(excluding the researcher) of educational opportunity expansion schools of Muang Hod 
Educational Quality Development Center Network under Chiang Mai Primary Educational 
Service Area Office 5 of the academic year 2020, and 9 experts. The research instrument 
was questionnaires. The collected data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the conditions of 
teacher participation in academic administration of educational opportunity expansion 
schools of Muang Hod Educational Quality Development Center Network under Chiang 
Mai Primary Educational Service Area Office 5 seemed to be at the high level. When 
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each aspect was considered based on arithmetic means arranged in descending order, it 
was found that all aspects were at the high level; that is, curriculum development, 
learning management, learning development, development of internal quality assurance 
system, and measurement and evaluation respectively.  

In terms of the problems of teacher participation in academic administration of 
educational opportunity expansion schools of Muang Hod Educational Quality 
Development Center Network under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 
5, each aspect can be summarized as follows; 1) for curriculum development, the 
teachers had low participation in analyzing learning standards and indicators 
infrequently. 2) For learning management, the heads of learning areas seldom 
coordinated with other heads to manage learning areas. 3) In terms of learning 
development, the participation in promoting teacher development and various models of 
teaching and learning processes to appropriately enhance the processes were not carried 
out continuously. 4) In terms of the development of internal quality assurance system, 
the teachers had low participation in preparation of an educational quality development 
plan information system to provide services and educational quality development plan. 5) 
For measurement and evaluation, the participation in educating in measurement and 
evaluation to teachers, students and parents didn’t conform to learning objectives, and 
the teachers lacked quality measurement and evaluation tools. 

In terms of the approaches to teacher participation in academic administration of 
educational opportunity expansion schools of Muang Hod Educational Quality 
Development Center Network under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 
5, it can be said that the schools should encourage the teachers to plan for learning 
management, provide students with various teaching techniques, continuously develop 
teaching and learning, and provide students with opportunities to learn according to 
abilities, aptitudes and interests. In addition, the schools should concentrate on 
supervising teachers and monitoring their performance in order to improve the efficiency 
of learning processes. The teachers should change teaching methods to provide 
students with the opportunities to learn through practice according to their aptitudes 
and interests, and prepare content and techniques, including media for learning 
appropriately. Moreover, the schools should allocate the budget for providing learning 
media sufficiently and appropriately. The schools should also concentrate on authentic 
measurement with various methods and tools for measurement, and supervise teachers 
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and monitor their performance to give some suggestions and assistance to teachers for 
learning management regularly and continuously.  

 
Keywords: Guidelines for participation, Academic administration, Education Quality 
Development Network Center 
 
บทน า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมนั้นต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาจะช่วยสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติให้คนไทยรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต 
เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัย มีทัศนคติค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เมื่อบุคคลมีการศึกษาที่
สมบูรณ์ย่อมใช้ความรู้และสติป๎ญญาของตนในการแก้ป๎ญหาและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพจึงเป็น เรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือ
ท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ การพัฒนาการศึกษาของไทยในระยะที่ผ่าน
มาประสบความส าเร็จอย่างสูงยิ่งในด้านปริมาณ แต่ในด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา รัฐไม่สามารถ
สร้างคนให้มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอ ในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสติ
รู้ทัน มีป๎ญญารู้คิด มีสมรรถนะ และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติและพลเมืองดี
ของโลก โดยมุ่งปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
และการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของสังคม (ส านักทดสอบทางการศึกษา , 2553, หน้า 7)อย่างไรก็ตาม 
คุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องตระหนักและร่วมกัน
ด าเนินการ ให้บรรลุผลในที่สุด  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบการบริหารการศึกษาของไทยจากอดีตถึงป๎จจุบัน เป็นระบบ  บริหาร
แบบราชการมีลักษณะเป็นองค์กรระบบปิดรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง มีสายการบังคับบัญชา ที่ไม่คล่องตัว 
การท างานล่าช้าไม่สามารถตอบสนองป๎ญหาของสังคมได้การจัดการศึกษาของ ประเทศไทยจึงไม่ประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้  
  การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่  สมบูรณ์
แบบ เป็นคนดีมีความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้  ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ เป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัด
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย  และมีความหลากหลายในทาง
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ปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังบทบัญญัติไว้ในมาตรา 39ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคลากร และด้าน การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการปฏิรูป
การศึกษาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด เป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ โดยมุ่ง
การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ด้วยการท าให้โรงเรียนมีคุณภาพ การเรียนการสอนมีคุณภาพ ห้องเรียนมี
คุณภาพและผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล แนวนโยบายและแนวปฏิบัติส าคัญที่สุดที่จะน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ กระทรวง ศึกษาธิการ (2546, หน้า 32)ก าหนดไว้งานบริหาร
สถานศึกษาตามการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นนิติบุคคลได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารจัดการศึกษาไว้ 4 งาน คือการบริหารงาน วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ดังนั้นสถานศึกษา จึงมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา และให้การศึกษามีประสิทธิภาพ คือ 
มุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
ท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา  เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็
คือ  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น  งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการ
เกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  งานการเรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน งาน
วัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุมอบรม
ทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ(นายจี
รวิทย์ มั่นคงวัฒนะ. ออนไลน์, 2563) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จากสภาพการจัดการศึกษาป๎จจุบัน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และการประเมินสถานภาพองค์กร จึงก าหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในช่วงปีพ.ศ.2562-2565 พันธกิจ 
(Mission) ข้อ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์(Goal) ข้อ 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกล
ยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหาร
แบบร่วมมือ(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5) 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด ได้ด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  พบว่าการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ด้าน ยังไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามจากการ
บริหารงานที่ผ่านมาก็มักจะประสบป๎ญหาและมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย ซึ่ ง เห็นได้จากการประชุมการเสนอแนวคิดต่าง ๆ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้มีส่วนร่วมทุกคน ในการประชุมบางครั้งก็จะมีแค่หัวหน้าฝ่ายรับงานมาแจกแจง ท า
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การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้วย 
1.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 4.การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
5.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
 

แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  

 

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนมีหน้าที่แค่ตอบสนองความต้องการความส าเร็จของโรงเรียนอาจเป็นสาเหตุให้
คุณภาพผู้เรียนที่ปรากฏอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งม ีคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

จากการวิเคราะห์ของคณะครูและศึกษานิเทศก์ได้ให้ค าแนะน า พบว่ามีจุดด้อย 5 ด้าน ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการ บริหารงานวิชาการโรงเรียนในองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง 5 ด้านนี้มีจุดด้อยและเกี่ยวข้องกับผลการ
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(O-NET)โดยตรง  ผู้วิจัยจึงศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 5 ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการมีส่วนร่วมงานบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาส
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 5  

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย รวม 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและป๎ญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานวิชาการของครู
โรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานวิชาการของครูโรงเรียนขยาย
โอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 
 
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา สภาพและป๎ญหาแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Multiple choice) ประกอบด้วย ต าแหน่ง เพศ ประสบการณ์การท างาน 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
งานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานการวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบเป็น 5 ระดับ คือ 
การมีส่วนร่วมมากที่สุด การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วนร่วม ปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย และการมีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง การมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับน้อย 1 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารวิชาการ  น ามาสร้าง
แบบสอบถามให้ตามกรอบเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถามใช้วิธีการหา
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective Congruence:IOC) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดย
ในข้อค าถามได้ก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็น 3 ระดับ น าเสนอแบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบที่ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective Congruence 
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: IOC) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับผู้มีคุณสมบัติเหมือนประชากร ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ น าแบบสอบถามที่
ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 แหล่งให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จ านวน 9 ท่าน เกี่ยวกับแนวทางการมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาส ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์รายด้าน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปอุปนัยน าเสนอผล
การวิเคราะห์ในรูปตารางและอภิปรายผลใต้ตารางเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5สรุป
ได้ดังนี ้
 1.  สภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 โดยรวมและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

2.  ป๎ญหาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 ด้านมีส่วนร่วมการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า 

ป๎ญหาการบริหารการการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 โดยป๎ญหาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ พบป๎ญหามากที่สุด รองลงมาคือ ป๎ญหาด้านงานพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา กับป๎ญหาด้านการวัดผลและประเมินผล ป๎ญหาด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และป๎ญหาด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาป๎ญหาที่พบเป็นรายด้านมีผลดังนี้ 
         ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา พบป๎ญหาคือการประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการกลุ่มสาระรองลงมา  จัดท าแผนการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน  การจัด
ตารางสอน  และการจัดท าประมวลการสอนรายวิชา ตามล าดับ ส่วนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
และจัดกระบวนการเรียนรู้  มีป๎ญหาน้อยที่สุด 
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         ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบป๎ญหาคือ ไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด รองลงมาคือ ประเมินการใช้หลักสูตรเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูล ที่ด าเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร การประสานงานและจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดท าสารสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตร  การก ากับติดตามให้คุณครูน าหลักสูตรไปใช้ ตามล าดับ และ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ มีป๎ญหาน้อยที่สุด 
           ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ พบป๎ญหาคือ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระ
และหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  ส่งเสริมให้ใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆให้สมดุลกัน จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายใน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม น าภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีป๎ญหาน้อยที่สุด 
          ด้านการวัดผลและประเมินผล พบป๎ญหาคือ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล 
และประเมินผลทางการศึกษา รองลงมาคือ ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัด
สอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล การเรียนและตามแนวปฏิบัติของถานศึกษา พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน จัดท าตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 
ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ ส ารวจรายชื่อ
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ 
ตามล าดับ และการด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ มีป๎ญหา
น้อยที่สุด 
          การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พบป๎ญหาคือ การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตาม
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามล าดับและการผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีป๎ญหาน้อยที่สุด 
           แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 
โดยรวมมีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
           ด้านงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คณะครูควรมีการประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการกลุ่มสาระ จัดแผนการเรียนรู้ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  
           ด้านงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการศึกษา วิเคราะห์
เอกสารหลักสูตร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 
           ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง มีส่ วนร่วมจัดท าแผนงาน  โครงการ   
กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา ร่วมมือประสานงานจัดท า 
จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา 
           ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าป ี
 
อภิปรายผล    
 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 
5 สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  สภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 
โดยรวมและรายด้านการมีส่วนร่วมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถารศึกษามีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ด้านการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน
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ถือว่างานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน จะต้องมีการก ากับอย่างใกล้ชิดเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจสร้างขวัญก าลังใจให้กับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและขณะนี้เป็นยุค
ของการปฏิรูปการศกึษา จึงท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และ
ต้องส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาการงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับอุทัยบุญประเสริฐ (25560, หน้า 37) ได้
กล่าวไว้ว่า การบริการงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียนมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารหาร จัดการ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัด เมื่อการบริหารงาน
วิชาการประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับอรุโณทัย ส่งศรี(2557, หน้า 90) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารงานวิชาการของครู อ าเภอบ้านฉาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ผลการวิจัย  เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่       
เขต 5 ที่พบว่า สภาพแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเมืองฮอด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 โดยส่วนมาก 
อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
  1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
   1.1.1 ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
แก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง 
  1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา มีข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ตามล าดับ
ดังต่อไปนี้  
   1.2.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการติดตามหลักสูตร 
เพ่ือน าหลักสูตรมาพิจารณาปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินการของโรงเรียนวิเคราะห์และ
ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่เป็นการประเมินตามสภาพจริง 
   1.2.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.2.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มการตัดสินใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   490 

เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5.  (2563).  รายงานผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562.  เชียงใหม่ : กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ส านักงาน.กฎกระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน (2558, หน้า 31 
ชุมชน   อุตมะ.(2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

อุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสาน. 
ไตรวุฒิ  พลรักษา.(2558). การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนด าเนินงานสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

บุญชม  ศรีสะอาด. (2557).  การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
พีรณันต์  สุขสมบูรณ์. (2553). ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัด

ราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.  

ชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ (2562). สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สถานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

เอนก  อัคคีเดช. (2559). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   491 

แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา                  
ขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

Guidelines for the Development of Knowledge Management   
of Educational Establishments in the Educational Administration Center  

of Khun Mae La Noi, under Mae Hong Son  
Primary Educational Service Area Office 2. 

 
อโรชา  นะที1 สมชาย อังสุโชติเมธี2 

Arocha  Natee Somchai Angsuchotmetee 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ป๎ญหา และแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในศูนย์
บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
จ านวน 59 คน โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน ครูผู้สอน จ านวน 54 คน และแหล่งข้อมูล
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่
ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้าน   
มีระดับสภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านการ
ค้นหาความรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่ 3 ด้านการจัดระบบความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 7 ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 5 
ด้านการเข้าถึงความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 6 ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ในระดับมาก และ
ด้านที่ 4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ควรก าหนดเป้าหมายที่ตรงกับ
ความต้องการใช้ข้อมูลขององค์กร ควรก าหนดขอบเขตในการแสวงหาความรู้ที่ชัดเจนว่าจะต้องศึกษาใน
ประเด็นใดและมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างไร ควรวางเครือข่าย Intranet ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
โรงเรียนเพื่อให้การเรียกใช้ หรือจัดเก็บความรู้เป็นไปในลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ควรมีการจัดเก็บ
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail new_varin@hotmail.com   เบอร์โทร. 093-2546365 
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ข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบหมวดหมู่ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม ควรสนับสนุนให้
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง และควรให้คณะ
ครูไดรับความรูจากการที่ลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่การไดรับความรูจากการเข้ารับการอบรมเพียงอย่างเดียว 
 
ค าส าคัญ : แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ 
 
Abstract 

The goal of this research was to study the condition, the problems and the 
guidelines of the development of knowledge management belonging to the educational 
establishments under the Center of Educational Administration Center of Khun Mae La 
Noi, under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2. The population and 
sample groups were the educational personnel of the educational establishments under 
the Educational Administration Center of Khun Mae La Noi, under Mae Hong Son Primary 
Educational Service Area Office 2. The total of personnel was 59 people, with 5 school 
administrators and 54 teachers. The source of information came from 15 experts. The 
tools used in the research, were questionnaires and interviews. Through analysis of the 
information by searching for frequency, percentage, standard deviation and content 
analysis, it was possible to summarize the results of the research, discuss the results and 
make recommendations. 

The results of the research discovered that the condition of the development of 
knowledge management of educational establishments in the Educational 
Administration Center of Khun Mae La Noi, under Mae Hong Son Primary Educational 
Service Area Office 2 in overall was at a high-level condition. This includes all seven 
sides. When considering each of the sides, it was discovered that the highest average 
belonged to the first side, which was the area of knowledge discovery. This was rated at 
a high level. At the next level was the second side, the area of creating and seeking 
knowledge, at a high level. Next was the third side, the management of knowledge 
systems, at a high level. Next was the seventh side, the area of learning, at a high level. 
The next level was the fifth side, the accessibility of knowledge, at a high level. The next 
level was the sixth level, the sharing of knowledge, at a high level. Lastly the fourth level, 
the field of knowledge processing and refining, which also rated at a high level. 

This research in the area of guidelines for the development of knowledge 
management of educational establishments in the Educational Administration Center of 
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Khun Mae La Noi, under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 has 
been discovered that goals should be set in accordance to meet the needs of the data 
use of the organization. A clear scope for the pursuit of knowledge should be defined 
on what areas are to be studied and what the objective of the study should be. There 
should be a comprehensive “Intranet” network all across the schools for easy usage or 
storage of data in an easy, accessible, comprehensible way. Information should be 
stored in a categorical system. Teachers should be encouraged and supported to receive 
training, and personnel should be encouraged to regularly and continuously exchange 
learning with departments outside of the organization. Teachers should learn via hands-
on, actual work instead of just receiving knowledge through training. 
 
Key words : Guidelines in the development of knowledge management.  
 
บทน า 

ประเทศไทยก าลังพัฒนาก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก ซึ่งมีเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศใหญ่ๆ ของเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นแกนน า แต่จากการที่
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศดังกล่าวต่างได้รับผลกระทบ เกิดการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจแม้
บางประเทศ เช่น จีน ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วมากกยังมีการชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจใน
สภาพอย่างนี้ความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศเพ่ือที่จะ
สามารถรอดในสภาวะ การณ์ป๎จจุบันและในอนาคตต่อไป ประกอบกับในภูมิภาคนี้จะมีการรวมตัวกนเป็น
ประชาคมอาเซียน มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกนของประเทศในอาเซียนกบนอกภูมิภาคอาเซียนจึงมี
ความจ าเป็นต้องสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบ Logistics ที่ส าคัญของประเทศด้านการคมนาคมทักษะการ สื่อสาร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน
และก าลังเร่งด าเนินการในด้านนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่ส าคัญมากและขาดไม่ได้คือการพัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษาและ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาต้องเดินหน้าสู่ การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้
สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลจากการปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital 
Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ที่ท าให้โลกทังโลก
เชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
สารมารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ การ
พัฒนาประเทศในระดับที่สูงขึ้น 

 ในการบริหารราชการแนวใหม่หน่วยงานราชการจึงต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้ 
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยยึดหลักการ
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บริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546             
หมวด 3 มาตรา 11 ดังนี้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสวนของราชการเพ่ือให้มี ลักษณะเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องสม่ าเสมอ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ ประมวลผลความรู้
ในด้านต่างๆ เพ่ือที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ ปรับทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้รวมกันทังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามพระราช
กฤษฎีกานี้ (จักรพงษ์ สุวรรณรัศมี,2556 : 73) การศึกษาเป็นกระบวนการ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ และรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะหากสังคมหรือองค์กรใดมีคนที่มีศักยภาพสูงย่อม
ได้เปรียบในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมหรือองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2533 ได้
มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเป็นหลัก เพ่ือให้การศึกษาเป็นวิถีชีวิตและสังคมได้อย่าง
แท้จริง ความมุ่งหมายและหลักของการจัดการศึกษา คือ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่คนไทยทุกคนอย่าง
ทั่วถึงเป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต และทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 3 
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมกันเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต (ประเสริฐ บุญเรือง 2556: 2) การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Tacit 
Knowledge) ปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกันหรือทีมงานที่ท างานร่วมกันแล้วมีการจัดการ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ความรู้ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติเมื่อรวบรวมแล้วก็มีการน าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์จ าแนก 
(Synthesis) หรือจัดระบบใหม่เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และน าไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2548 : 2)  
 ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น การจัดการความรู้ถือเป็นองค์ประกอบ
และป๎จจัยส าคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สู่จุดมุ่งหมายได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะแสดงการเป็นผู้น าถึงความสามารถในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา โดยการน า
กระบวนการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ท าความเข้าใจ ปรับปรุง พัฒนาและ
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเรียนรู้การน ากระบวนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะต่างๆ
ของผู้บริหารจะก่อให้เกิดสภาพที่เอ้ือต่อการท างานของครู ช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานของครูนั้นดีขึ้น  

สถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  59 คน ส าหรับ              
การจัดการ ความรู้ในโรงเรียนในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 พบว่า โรงเรียนเกิดป๎ญหาขึ้น มากมายทั้งด้าน รูปแบบการ
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จัดการความรู้  ด้านการสร้างและเสาะแสวงหาความรู้  ด้านบรรยากาศในองค์กร  ด้านการท างานเป็นทีม 
และความร่วมมือ ของบุคลากรต่อ การจัดการความรู้ และป๎ญหาเกิดขึ้นมากที่สุดและเห็นได้ชัดเจนคือการ
สูญเสียความรู้ที่เกิดจากการโยกย้ายบุคลากรซึ่งมีบุคลากรย้ายออกจากพ้ืนที่ เพ่ือกลับภูมิล าเนาทุกปี
เพราะโรงเรียนในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย นั้นเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลและการ
เดินทางล าบากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ และมีสิทธิในการโยกย้ายจึงมีความประสงค์ขอย้ายกลับ
ภูมิล าเนา  

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรไม่ต่อเนื่อง บุคลกรที่มาปฏิบัติหน้าที่ต่อจาก
บุคลากรที่โยกย้าย ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก การปฏิบัติงานล้าช้า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 
จากป๎ญหาที่ประสบท าให้ สถานศึกษาไม่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  ผู้วิจัยจึงเห็นและ
ตระหนักถึงความส าคัญ ของการจัดการ ความรู้ในสถานศึกษาจึงสนใจศึกษา การจัดการความรู้เพ่ือน าผล
ที่ได้จากการศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาคน พัฒนางาน การบริหาร การวางแผน และการ
ปรับปรุงพัฒนา การจัดการความรู้ ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
สถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอนเขต 2 ให้มีประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา
ขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

2.เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่
ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 
วรรณกรรมท่ีเกียวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา สภาพ ป๎ญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา         
ในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 2 จากการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ กระบวนการจัดการความรู้              
จากนักวิจัยหลายๆท่านข้างต้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้
ได้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ ได้แบ่งออกเป็น 7 กระบวนการ ได้แก่ 

1.ด้านการค้นหาความรู้ 
2.ด้านการสร้างและเสาะแสวงหาความรู้ 
3.ด้านการจัดระบบความรู้ 
4.ด้านการประมลผลและกลั่นกรองความรู้ 
5.ด้านการเข้าถึงความรู้ 
6.ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ 
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7.ด้านการเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา
ขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ได้ด าเนินการศึกษา 2 
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา
ขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

ประชากร 
ประชากร ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 59 คน              
จากจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา โรงเรียนบ้านส้มป่อย โรงเรียนบ้าน  
แม่อมลาน โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว โรงเรียนบ้านแม่ลาป่าแก่ โรงเรียนบ้านฟ๎กทอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหาร

การจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  

กระบวนการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา มี 7 ด้าน ดังนี้ 
 1.การค้นหาความรู้ 
 2.การสร้างและเสาะแสวงหาความรู้ 
 3.การจัดระบบความรู้ 
 4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
 5.การเข้าถึงความรู้ 
 6.การแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ 
 7.การเรียนรู้ 

แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการ
จัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check List) ประกอบด้วยต าแหน่ง เพศ และประสบการณ์ท างาน 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหาร
การจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  โดย
แบ่งเนื้อหากระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 7 ขั้นตอนคือ การค้นหาความรู้ การสร้างและเสาะ 
แสวงหาความรู้ การจัดระบบความรู้ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งป๎น
แลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้  ลักษณะของแบบสอบถามมีลักษณะ ตามมาตรา ส่วนประมาณค่า  
(Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Five Rating scale, 1993 : 246-250) บุญชม 
ศรีสะอาด ,(2556 : 162) 

ตอนที่ 3  สอบถามป๎ญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา
ขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยค าถามเป็นแบบ
ก าหนดข้อค าตอบให้เลือก (Multiple response) มีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 7 ด้าน คือ
การค้นหาความรู้ การสร้างและเสาะ แสวงหาความรู้ การจัดระบบความรู้ การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 

การรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผู้ตอบแบบสอบแบบสอบถาม 
2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยัง ผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพและป๎ญหา การจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 ด าเนินการดังนี้ 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ โดยหาค่าร้อยละ   

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์
บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
วิเคราะห์โดย ข้อมูลค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ơ) 
 3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับป๎ญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหาร
การจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น
แบบก าหนดค าตอบให้เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ และ
จัดล าดับ 
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา
ขุนแม่ลาน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

แหล่งข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บริหารการศึกษา ที่มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวิทยะฐานะช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเคยได้รับรางวัลด้าน

การบริหารงานวิชาการจ านวน 3 คน 
3. นักวิชาการหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

จ านวน 3 คน 
4. ศึกษานิเทศก์ท่ีได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานวิชาการหรือการจัดการความรู้จ านวน 3 คน 
5. ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้าน

วิชาการ จ านวน 3 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นตาม

กรอบแนวคิดการวิจัย โดยน าผลการศึกษาจากสภาพการปฏิบัติที่น้อยที่สุดและป๎ญหาการด าเนินงาน ที่มี
ค่าร้อยละสูงมาเป็นตัวก าหนด ข้อค าถามในการสัมภาษณ์แนวทาง พัฒนาการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่านด้วยตัวเองโดยมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
        1.  ขอหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์  
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่าน เพ่ือความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้สัมภาษณ์ 
        2.  ผู้วิจัยนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ 
        3.  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ บันทึกข้อมูลตามที่ต้องการด้วยตนเอง 
        4.  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเขียนรายงานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 ท่าน เกี่ยวกับแนวทาง

พัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  โดยวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การแจกแจง
ความถี่และอันดับความส าคัญ 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุน

แม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
1. สภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้าน   มีระดับ
สภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านการค้นหา
ความรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 
3 ด้านการจัดระบบความรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 7 ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 5 ด้านการ
เข้าถึงความรู ้อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 6 ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้  อยู่ในระดับมาก และด้านที่ 4 
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1.1 ด้านการค้นหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาได้มีการค้นหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมา สถานศึกษามีการน าเป้าหมายและวัตถุประสงค์มาก าหนดความรู้ที่
ต้องการใช้ อยู่ในระดับมาก และสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการใช้ข้อมูล อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 

1.2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามีการสร้างความรู้ใหม่ๆแสวงหา
ความรู้จากภายนอก อยู่ในระดับมาก รองลงมา สถานศึกษามีการดึงความรู้ต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายมา
รวมกัน อยู่ในระดับมาก และมีสถานศึกษามีการก าจัดข้อมูลความรู้ที่เก่าและใช้ไม่ได้แล้ว อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

1.3 ด้านการจัดระบบความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆลงในฐานข้อมูล
ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่สร้างใหม่หรือความรู้ที่มี
อยู่เดิมให้เป็นหมวดหมู่ อยู่ในระดับมาก และสถานศึกษามีการจัดท าสารบัญ ข้อมูลความรู้ประเภทต่างๆ
เพ่ือง่ายต่อการค้นหา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

1.4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามีการจัดท าหรือปรับปรุง
เอกสารให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร อยู่ในระดับมาก รองลงมา สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลให้อยู่
ในโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก และสถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
และภาษาที่เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

1.5 ด้านการเข้าถึงความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามีการแจ้งข่าวสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
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ออนไลน์ โดยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา สถานศึกษามีการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ข่าวสารต่างๆ อยู่ในระดับมากและสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลโดยบอร์ดประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

1.6 ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ บุคลากรในองค์กรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมาก รองลงมา สถานศึกษามีการถ่ายโอนเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เทคนิค 
วิธีการ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ภายในองค์กรของบุคคล อยู่ในระดับมาก และสถานศึกษามีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

1.7 ด้านการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ บุคลากรในองค์กรน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขป๎ญหา อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา บุคลากรในองค์กรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงองค์กร อยู่ในระดับมาก 
และบุคลากรในองค์กรเกิดระบบการเรียนรู้ จากการสร้างองค์ความรู้ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาป๎ญหาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลา
น้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 พบว่า สภาพป๎ญหาทั้ง 7 ด้าน มี
ผลดังนี้ 
  2.1 ด้านการค้นหาความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ สถานศึกษาไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการใช้ข้อมูลขององค์กร รองลงมา 
สถานศึกษาไม่มีการส ารวจค้นหาว่ามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ที่ใคร และมีความรู้อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี 
และสถานศึกษาไม่มีการเลือกข้อมูลความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ และข้อที่มีค่า ร้อยละล าดับสุดท้าย 
ครูไม่ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

  2.2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาไม่มีการก าจัดข้อมูลเนื้อหาเก่าๆที่ใช้ไม่ได้แล้วออกจากฐานข้อมูลของ
องค์กร รองลงมา สถานศึกษาไม่มีการดึงข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรที่มีอยู่กระจัดกระจายมารวมเพ่ือ
จัดท าเนื้อหาที่เหมาะสม และสถานศึกษาไม่มีการแสวงหาข้อมูลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจาก
ภายนอก และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ความส าคัญในการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา 

 2.3 ด้านการจัดระบบความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านการจัดเก็บข้อมูล  รองลงมา 
สถานศึกษาไม่มีการสร้างความรู้ใหม่ๆ และครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ความส าคัญของวิธีการ
จัดเก็บความรู้ และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย สถานศึกษาไม่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล 

 2.4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาไม่มีการจัดเก็บข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบหมวดหมู่ รองลงมา 
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สถานศึกษาไม่มีการกลั่นกรองความรู้บางอย่างที่จ าเป็นต่อองค์กรและความรู้บางอย่างไม่จ าเป็นต่อองค์กร 
เพ่ือการใช้ข้อมูลความรู้ได้อย่างเหมาะสม และสถานศึกษาไม่มีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูลเอกสารความรู้
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่ให้ความส าคัญเก่ียวกับการกลั่นกรองความรู้ 
  2.5 ด้านการเข้าถึงความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ สถานศึกษาไม่มีการจัดท าหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข่าวสารกิจกรรม  รองลงมา 
สถานศึกษาไม่มีจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ความส าคัญ
ในการกระจายข้อมูลความรู้ของบุคลากรในองค์กร และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย สถานศึกษาไม่มี
การกระจายข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.6 ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ครูและบุคลากรไม่มีการถ่ายโอนเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้บุคคลอ่ืนในองค์กร 
รองลงมา ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสถานศึกษาไม่มีการ
สร้างวัฒธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย สถานศึกษาไม่มีการ
จัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่บุคลากรใหม่ 
  2.7 ด้านการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบป๎ญหาจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ป๎ญหาการท างาน  
รองลงมา ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร  และครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์
กับงาน และข้อที่มีค่าร้อยละล าดับสุดท้าย ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับการน าองค์
ความรู้จากการเรียนรู้มาใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับงานมากที่สุด 
 3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา
ขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  โดยสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่
และอันดับความส าคัญ จ านวน 7 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านการค้นหาความรู้ พบว่า ควรก าหนดเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการใช้ข้อมูล
ขององค์กร รองลงมา ควรส ารวจค้นหาว่ามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ที่ใคร และมีความรู้อะไรที่องค์กร
จ าเป็นต้องมี อันดับสาม ควรสนับสนุนการจัดหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอันดับสุดท้าย ควรมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลจากสารสนเทศต่างๆ 
  3.2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่า ควรก าหนดขอบเขตในการแสวงหาความรู้
ที่ชัดเจนว่าจะต้องศึกษาในประเด็นใดและมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอย่างไร รองลงมา ควรมีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ อันดับสาม ควรมีความพรอมและทักษะที่ดีในการ
ค้นคว้าหาความรู้ และอันดับสุดท้าย ควรมีการวางแผนการจัดบุคคลเข้ามารับผิดชอบการแสวงหาความรู้
มาใช้ในสถานศึกษา 
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 3.3 ด้านการจัดระบบความรู้ พบว่า ควรวางเครือข่าย Intranet ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
โรงเรียนเพ่ือให้การเรียกใช้ หรือจัดเก็บความรู้เป็นไปในลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง รองลงมา ควรให้
ความรูแกผู้ที่ปฏิบัติในการจัดการความรูให้มีความเข้าใจการจัดระบบความรู้ อันดับสาม ควรมีการวาง
แผนการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเข้ามารับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล และอันดับสุดท้าย ควรมีการ
ให้ความรูในเรื่องของเทคโนโลยีให้ผู้ปฏิบัติมีความรูด้านเทคโนโลยีและสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีไดทุกคน 

 3.4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ พบว่า ควรมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้อย่าง
เป็นระบบหมวดหมู่ รองลงมา ควรจัดเก็บข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนอันดับ
สาม ควรมีการกลั่นกรองความรู้บางอย่างที่จ าเป็นต่อองค์กรและความรู้บางอย่างไม่จ าเป็นต่อองค์กร เพ่ือ
การใช้ข้อมูลความรู้ได้อย่างเหมาะสม และอันดับสุดท้าย ควรมีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูลเอกสารความรู้
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

 3.5 ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่า ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม รองลงมา 
ควรวางเครือข่าย Intranet ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียนเพ่ือให้การเรียกใช้ หรือจัดเก็บความรู้เป็นไปใน
ลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง อันดับสาม ควรจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้คณะครูเข้าถึงความรู้ และอันดับสุดท้าย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับข่าวสารกิจกรรม 

 3.6 ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  รองลงมา ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร อันดับสาม ควรสนับสนุนและให้ความส าคัญกับการที่
บุคลากรน าความรูมาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และอันดับสุดท้าย   ควรมี
การสร้างวัฒธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร 
  3.7 ด้านการเรียนรู้ พบว่า ควรให้คณะครูไดรับความรูจากการที่ลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่
การไดรับความรูจากการเข้ารับการอบรมเพียงอย่างเดียว รองลงมา ควรให้บุคลากรสร้างผลงานทาง
วิชาการที่เป็นรูปธรรมและจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการน าไปใช้ อันดับ
สาม ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดเป็นนวัตกรรมและน าไปสู
การทดลองปฏิบัติ และอันดับสุดท้าย ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าแนะน าและสร้างความมั่นใจใน
การท างานให้คณะคร ู
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา
ขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เพราะ ผู้บริหารเห็นความส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้และการจัดการความรู เป็นกระบวนการที่
ด าเนินการร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานย่อยของสถานศึกษาเพ่ือสร้างและใช้
ความรูในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ หนูเมือง และ 
สมหมาย ปรีชาศิลป์ (2560) การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
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กระบี่ ผลการศึกษาพบว่า  1. การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
กระบี่ พบว่าระดับการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย สูงสุดลงมา คือ ด้านการจัด
ความรู้ ให้เป็นระบบ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการเรียนรู้  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุญอารีย์จ าเริญเนาว์ และ สุรศักดิ์ ค ารง (2560) การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า                    
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างความรู้ 2) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ 2. สภาพป๎จจุบันการจัดการความรู้
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกนครราชสีมาเขต  7 โดยรวมการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรน าวิจัยแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์

บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าวิจัยแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาใน
ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

3) โรงเรียน ควรน าวิจัยแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัด
การศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่ท าให้เกิดป๎ญหาในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการ

จัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 
2) ควรวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนการการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัด

การศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 
3) ควรวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในศูนย์บริหาร

การจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
4) ควรวิจัยเรื่อง การน าการจัดการความรูมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของสถานศึกษาในศูนย์

บริหารการจัดการศึกษาขุนแม่ลาน้อยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 
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การบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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under Nongbua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2 

 
ศรันยาพร ชมภูพื้น1 และอดิศร ศรีเมืองบุญ2 

Sarunyapron Chomphupuen1 and Adisorn Srimuangbun2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 2) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ 3) ศึกษาเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 278 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
โรงเรียนเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.512) 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียน 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study school management under 
Nongbua Lampau Primary Educational Service Area Office 2, 2) to study effectiveness of 
the schools under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2, and 3) to 
study relationship between school management and effectiveness of the schools under 
Nongbua Lampau Primary Educational Service Area Office 2. The samples were 278 
teachers of the academic year 2020. The instruments used for this research, were 5 
rating scales questionnaires on school management and the effectiveness of the schools 
with the reliability of 0.82. The statistics used for data analysis, included percentage, 
mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. The result of findings was 
as follows: 1) for overall of school management was at a high level, 2) for overall on the 
effectiveness of the schools was at a high level and 3) the relationship between school 
management and the effectiveness of the schools was found that the positive 
relationship was at a moderate level, and was on statistical significance at .01 (r=.512). 
 
Keywords : schools management and effectiveness of the school. 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดหลักการส าคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างป๎ญญา
ธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีให้วัยเด็ก 
ปลูกฝ๎งความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือ
การท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและ
สังคม เป็นป๎จจัยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได้ และสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคน ให้เป็น “คนดี คน
เก่งและมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตรงตามความต้องการทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และทักษะคุณธรรมและ
จิตส านึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและมีความสุข การจัดการศึกษาให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าสูงในหลายๆ ด้าน จึงจะสามารถบริหารงานใน
ภาระหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ จะเห็นได้จากการวิจัยสภาพและป๎ญหาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดคุณลักษณะในการ
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เป็นผู้น า ซึ่งถือว่าเป็นป๎ญหาและส่งผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา
โดยรวมเป็นอย่างมาก (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 16) 
 ป๎จจัยที่มีความส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการ
ศึกษาจึงควรส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้น าหลัก มีภาระหน้าที่ คือ เป็นผู้น าทางการศึกษา รับผิดชอบการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้าน
วิชาการ งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่มุ่งให้กระจายอ านาจในการ
บริการจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นป๎จจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัด
ป๎จจัยเกื้อหนุน การคุณภาพนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) ด้าน
งบประมาณ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริการจัดการให้มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึดหลัก การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริหาร
มาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเพ่ือส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรี ยน 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตวัมีอิสระภายใต้กฎระเบียบและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ด้านการ
บริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดบริหารองค์การให้บริการ บริหารงานอ่ืนๆ
บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน
และการอ านวยการ ความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนร่วมกันท างาน จนท าให้
นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 16) 
 การบริหารสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญให้เกิดประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามใน
ทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนและท้า
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ทาย ต้องอาศัยทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ ต้องอาศัยความมีวิสัยทัศน์ซึ่งจะต้องเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตรและการสอนเทคโนโลยี ต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้น าทั้งของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ของคณะครู ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ส าคัญก็คือ ต้องอาศัย
หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง ซึ่งถือว่าเป็น
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา (วิโรจน์ สารรัตนะ , 2549: 38) การด าเนินงานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิผลถือเป็นความสามารถในการบริหารด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนจนเกิดผล
ลัพธ์ที่ท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน ความสามารถ
ของโรงเรียนในการด าเนินการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนตั้ง ไว้ ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดสรร
ทรัพยากร และการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อม (Hoy and Miskel, 2005 : 398) สรุปได้ว่า 
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นองค์ประกอบส าคัญ อยู่ภายใต้ระเบียบข้อจ ากัดการ
บริหารโรงเรียน โดยเป็นแนวทางที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของป๎ญหา ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของโรงเรียนใน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านต่างๆ ในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียน และบริบทของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,027 คน จาก 102 โรงเรียน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 278 คน จาก 102 โรงเรียน โดย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Mogan, 1970 : 607-610) 
และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) การบริหารสถานศึกษา
และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีที่ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดอุดรธานี ก าหนด
เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้ครูกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม 
  3.3 ผู้วิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืน และติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับด้วย
ตนเอง 
  3.4 น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) และหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
  4.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) แบบเพียร์สัน Pearson’s Product Moment Correlation (r) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม 

การบริหารสถานศึกษา  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 4.41 0.26 มาก 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.34 0.35 มาก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.56 0.37 มากที่สุด 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.44 0.38 มาก 

โดยภาพรวม 4.43 0.20 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=4.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ( ̅=4.56) 
รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป ( ̅=4.44) และด้านการบริหารวิชาการ ( ̅=4.41) ตามล าดับ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ( ̅=4.34) 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม 

ประสิทธิผลของโรงเรียน  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4.44 0.31 มาก 
2. ด้านความพึงพอใจในงานของครู 4.42 0.36 มาก 
3. ด้านความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 4.39 0.36 มาก 
4. ด้านความสามารถการจัดสรรทรัพยากร 4.62 0.43 มากที่สุด 
5. ด้านการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อม 4.59 0.37 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.48 0.24 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.48) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถการจัดสรรทรัพยากร  ( ̅=4.62) 
รองลงมา คือ ด้านการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อม ( ̅=4.59) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
( ̅=4.44) และด้านความพึงพอใจในงานของครู ( ̅=4.42) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ด้านความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ( ̅=4.39)  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยภาพรวม (n=278) 

การบริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) 

Pearson  
Correlation 

P-value 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทิศทาง

ความสัมพันธ์ 
1. ด้านการบริหารวิชาการ (X1) .189** .002 ต่ า ทางบวก 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ (X2) .311** .000 ปานกลาง ทางบวก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล (X3) .556** .000 ปานกลาง ทางบวก 
4. ด้านการบริหารทั่วไป (X4) .168** .005 ต่ า ทางบวก 
การบริหารสถานศึกษา (Xtot) .512** .000 ปานกลาง ทางบวก 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2ปรากฏว่า  โดย
ภาพรวมทั้งหมดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับปานกลางกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.512) โดยคู่ที่ มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ 
ด้านการบริหารงานบุคคล (X3) กับ ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ
ปานกลาง (r=.556) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงบประมาณ (X2) กับ ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r=.311) และด้านการบริหารวิชาการ (X1) กับ ประสิทธิผล
ของโรงเรียน (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต่ า (r=.189) ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด 
คือ ด้านการบริหารทั่วไป (X4) กับ ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต่ า 
(r=.168) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
  1.1 การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารวิชาการ ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ  
  1.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ด้านความสามารถการจัดสรรทรัพยากร รองลงมา คือ ด้านการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อม               
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และด้านความพึงพอใจในงานของครู ตามล าดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  1.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.512) 
 2. อภิปรายผล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้ 
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  2.1 การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต้องพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการประเมินผล การปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์  หวานฉ่ า (2555) ได้ท าการศึกษา เรื่อง 
การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน ในอ าเภอ
คลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อยู่ในระดับมาก 
  2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความสามารถ
การจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ได้มีการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง โดยการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสกสันต์ รอดย้อย และพรเทพ รู้แผน (2560) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  2.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ปรากฏว่า โดยภาพรวมทั้งหมดค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.512) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (2555) 
ได้ท าการศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ของโรงเรียนในอ าเภอเมืองสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
THE PARTICIPATIONS IN SCHOOLS OF BASIC EDUCATION IN SCHOOLS NG 

DISTRICT UNDER THE OFFICE OF NONG BUA LAMPHU  PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 

 
วรรณภา  นันทะแสง1 ประมวล อุ่นเรือน2 

                                    Wannapa natasang Pramuan Aunrean 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกยาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ เทียบตาราง Krejcie and 
Morgan จ านวน 196  คน ประกอบด้วย คณะกรรมการภายในสถานศึกษา จ านวน 44 คน และ
คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา จ านวน 152 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.34 - 
0.89 และด าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test ผลการศึกษาพบว่า  

1) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกมาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนในในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
1 จ าแนกตามสถานภาพ ระหว่างคณะกรรมการภายในสถานศึกษากรรมการภายนอกสถานศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

                                                           
1 อาจารย,์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
2 อาจารย,์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก กับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วม , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  การบริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to study the participations in schools of basic 
education school in Mueang District under The office of Nong Bualamphu Primary 
Educational service area 1 2) to Compare the participations in schools of basic education 
school in Mueang District under The office of Nong Bualamphu Primary Educational 
service area 1. classified by status and school size. The sample used basic education in 
schools board of school in Mueang District under The office of Nong Bualamphu Primary 
Educational service area 1 were 196 Include 44 board in school all 152 board Outside 
school using Stratified Random Sampling. The instrument used was a five rating scale 
questionnaire with the discrimination value between 0.34 - 0.89 and its reliability of 0.96 
Statistics employed were percentage. mean, standard deviation, t-test (Independent 
samples) The results were as follows:  

1) Participations in schools of basic education in schools board of school in in 
Mueang District under The office of Nong Bualamphu Primary Educational service area 1. 
Overall and each aspect is at a high level.  

2) Compares the participations in schools of basic n in schools board of school in 
Mueang District under The office of Nong Bualamphu Primary Educational service area 1. 
classified by status between board in school and board Outside school A whole and the 
difference artistically significant at the .01 level by Committee involvement in school 
management in school. Outside the school. Classified by school size between small 
school and larger school were not diffboth in overall aspect. 
 
keywords: the participations, Basic education in schools board, School Administration 
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บทน า 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดให้ มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศ กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน รวมทั้ง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547)  
ด้วยการบัญญัติในมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท หน้าที่ก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2548,) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รวมทั้งอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 26 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน. 2547) กล่าวสรุปได้ดังนี้ 1) ก ากับการด เนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 2) ส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินกิจการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 3) มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่กฎหมายก าหนดข้างต้น คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเปรียบเสมือน
ผู้แทนของท้องถิ่นที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและจัดการศึกษา ของสถานศึกษา โดยจะเป็น
กลไกเชื่อมโยงนโยบายของรัฐให้เข้ากับชุมชนที่ตั้งของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียน  ไปสู่ความเป็น
พลเมืองที่ดีเป็นพ้ืนฐานการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพ้ืนฐานอาชีวศึกษาและเป็นพ้ื นฐานการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป (ธีระ รุญเจริญ. 2536) 
              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษา มีความ เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่ กฎหมายก าหนด 
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษามีความส าคัญ
มาก เพราะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่พัฒนา สถานศึกษา ก าหนดความต้องการในการปรับปรุง
สถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นตัวแทนของ ชุมชนในท้องถิ่นที่สามารถรู้
สภาพป๎ญหาและความต้องการของ ชุมชน (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551) 
          การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว  พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษายังไม่ได้
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มีบทบาทเท่าที่ควร ยังขาดการมีส่วนร่วมอันอาจเนื่องมาจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ควรจะเป็น หรืออาจมีป๎จจัยอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จากความจ าเป็นและ
สภาพป๎ญหาการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจ
ที่จะศึกษาป๎ญหาและสาเหตุเพ่ือน าเสนอแนวทาง  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  เพ่ือ น าเสนอข้อมูลเป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริม 
ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพและน าไป พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายแนวทางการปฏิรูป การศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป 
                          
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
          ในการศึกษาครั้งนี้  มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1  ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้าน (Cohen & Uphop.1980 : 219-222 อ้างถึงใน พรเทพ ทัศนสุวรรณ. 2553 ) มาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วย  1) ค้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   2) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
วัตถุประสงค ์
           1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  
           2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู           
เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
                1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 1  แตกต่างกัน 
                2) คณะกรรมการสถานศึกมาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  แตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
             1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 จ านวน 
396 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการภายในสถานศึกษา จ านวน 88 คน และคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษา จ านวน 308 น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนใน
อ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการ เทียบตาราง Krejcie and Morgan จ านวน 195 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ประกอบด้วย คณะกรรมการภายในสถานศึกษา จ านวน 
43 คน และคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา จ านวน 152 คน 
            2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ขอลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 
             3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ศึกษาน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
พร้อมด้วยแบบสอบถามส่งถึงกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือและตอบแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาส่ง
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมดจ านวน 195 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การวีเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
           4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และ ส่วนเยี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ t-test (Independent samples) 
 
ผลการวิจัย 
           1) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมในการ บริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  โดยรวมและรายด้าน 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 ̅ 

 
S.D. 

ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ร่วมในการตัดสินใจ 
2. ร่วมในการด าเนินงาน 
 3.ร่วมในผลประโยชน์  
4.ร่วมในการประเมินผล 

4.25 
4.16 
4.14 
4.13 

0.34 
0.56 
0.57 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.17 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ที่มีส่วนร่วมมากท่ีสุดได้แก่ ด้านการติดสินใจ ( ⃑ = 4.25) รองลงมาคือด้านร่วมในการ
ด าเนินงาน ( ⃑ = 4.16) และด้านที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน   ( ⃑ = 4.13) 
ตามล าดับ  
             2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
1 จ าแนกตามสถานภาพ คณะกรรมการภายในสถานศึกษา กับคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2-3 
 
ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้าน 
 
ด้านที่ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

คณะกรรมการ
ภายใน 

(n = 43) 

คณะกรรมการ
ภายนอก 

(n = 152) 

 
t 

 
Sig. 

X S.D. X S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

ร่วมในการตัดสินใจ 
ร่วมในการด าเนินงาน 
ร่วมในผลประโยชน์  
ร่วมในการประเมินผล 

4.34 
4.54 
4.56 
4.49 

0.42 
0.51 
0.50 
0.51 

4.12 
4.04 
4.02 
4.13 

0.28 
0.51 
0.53 
0.66 

3.93** 
5.79** 
6.01** 
3.51** 

.00 

.00 

.00 

.00 
รวม 4.47 0.48 4.03 0.40 5.49** .00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 1 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
 
 
ด้านที่ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ขนาดเล็ก 
(n = 43) 

ขนาดใหญ่ 
(n = 152) 

 
t 

 
Sig. 

X S.D. X S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ค้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

4.15 
4.16 
4.12 
4.18 

0.32 
0.54 
0.52 
0.63 

4.16 
4.17 
4.18 
4.26 

0.43 
0.66 
0.71 
0.74 

0.28 
0.34 
0.47 
0.73 

0.77 
0.75 
0.64 
0.47 

รวม 4.16 0.43 4.20 0.58 0.46 0.65 
 
สรุปและอภิปรายผล 
             1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกยาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกบาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือการตัดสินใจ 
ก าหนดป๎ญหา จัดล าดับป๎ญหา ก าหนดการแก้ไขป๎ญหา และคามต้องการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การก าหนควิสัยทัศน์และเป้าหมายเพ่ือประกอบการวางแเผนกลยุทธของสถานศึกษา รวมทั้งวางเผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าและก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และ
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม 
นิเทศการด าเนินงาน และแก้ป๎ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นขณะท างานตามแผนงานโคร งการของ
สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรและหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การให้ขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอ่ืนสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วม ในโครงการของสถานศึกมามีส่วน
ร่วมพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ของบุคลากร ในสถานศึกษาร่วมพิจารณาข้อมูลที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือประกอบการประเมินความดี ความชอบใน
สถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม แผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนในระยะต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟิกรี  แก้วนวล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดป๎ตตานี  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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กาญจนา ม่วงลัพธ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้การทบทวนสาระส าคัญของของแผนกลยุทธ์ รองลงมาคือ
การจัดท าแผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรม การก าหนดเป้าหมายและผลผลิตหลักประจ าปีของ
สถานศึกษาการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน และการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน และ
โครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
               2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกมาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
1 จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากกณะ
กรรมการภายในโรงเรียนจะเป็นผู้บริหารสถานศึกมากับผู้แทนครู ส่วนมากเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้บริการและเป็นผู้รับนโยบายจากส านักงานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาโดยตรง ไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 
ส่วนคณะกรรมการภายนอกโรงเรียนจะเป็นผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนที่และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายนอก
สถานศึกษาและอยู่ในฐานะผู้รับบริการ ดังนั้นอาจท าให้คณะกรรมการภายนอกโรงเรียนไม่ทราบนโยบาย
ในการบริหารจัดการในโรงเรียนเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลคังกล่าวจึงท าให้การมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน
ศึกยาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มี
ต าแหน่งแตกต่างกันมีความเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารกาศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร              
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับ  อิสรพล ปิ่นขจร และ ธีระ ภูดี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของป๎ญหา คือ คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง มีความเข้าใจว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของคณะครูในสถานศึกษา ขาด
เวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมต้องท างานประกอบกิจการส่วนตัว ประกอบกับสถานศึกษาขาดการติดต่อ
ประสานงาน และขาดระบบการติดต่อประชาสัมพันธ์ที่ดี คณะกรรมการสถานศึกษาขาดแรงจูงใจที่ดีในการ
เข้ามาร่วมบริหารงานในสถานศึกษา คณะกรรมการยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโดยตรง เพราะขาดความ
มั่นใจเนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่องการด าเนินงานในสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ค่อนข้างน้อย และขาดงบประมาณช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
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                 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในอ าเภอเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดโรงเรียน
ไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา เพราะการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมนั้น เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษานั้น ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของ วรวุฒิ ต๊ะค าวรรณ์และเฉลิมชัย   สุขจิตต์ (2558) ได้วิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 พบว่า  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพป๎จจุบัน
ของชุมชน ท้องถิ่น และบริบทโดยรอบสถานศึกษา และการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับ
ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนมาก โดยเฉพาะ
คณะกรรมการที่เป็น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้โรงเรียนควรสนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัดิแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถนศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
ก ากับ ติดตาม และนิเทศการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ มีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมในโครงการของสถานศึกษา และมีร่วมในการก าหนดป๎ญหา และความต้องการของ
สถานศึกยา มีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับผลประ โยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา 
และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไข และกระจายผลประโยชน์ในสถานศึกษา  มีส่วนร่วมเป็นในการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประเมินผล 
และการรายงาน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป ควรศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
สถานศึกษาทุกขนาดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยทหาร 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

Factors Affecting Efficiency of Phitsanulok Army Unit’s  
Budget Disbursement 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของหนวย
ทหารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกสุมตัวอยางแบบงาย จ านวน 127 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   

 ผลการวิจัยพบวา ปัจจัยดานกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติสงผลตอการเบิกจายงบประมาณ
ของหนวยทหารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยดานโครงสรางองค์กรหรือ                  
การบริหารงาน และปัจจัยดานกระบวนการบริหารงบประมาณ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เทากับ 0.718 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ไดรอยละ 51.60 
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะ คือ 1) ควรจัดการอบรมใหความรูในสวนของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดานงบประมาณใหมีความเขาใจในเรื่องตาง ๆ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิกองทัพบกและส านักงานคลังจังหวัด
มาเป็นวิทยากร 2) จัดใหมีการศึกษาดูงานของกระทรวง หรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีมีผลดานการบริหาร
งบประมาณอยูในระดับดีเลิศ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง ปรับปรุงแกตอไป 

 
ค าส าคัญ : การบริหารงบประมาณ หนวยทหาร 
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Abstract 
 The purpose of this research was to analyze factors affected to budget 
management efficiency of Thai Army Unit in Phitsanulok Province. The sample group was 
127 people by using simple random sampling. The questionnaires were used to collect 
the data which were analyzed by frequency distribution, percentage, standard deviation, 
and multiple linear regression.    
 The results showed that there were three factors: legal and regulatory, 
organizational structure, and budget management process affected to budget 
disbursement efficiency at the level of statistically significant 0.05. The correlation 
coefficient (R) statistic is 0.718. A group of these factors could explain the efficiency of 
the budget disbursement of Phitsanulok Army Unit at 51.60%. The study results 
suggested that budget responsible staffs should be trained and should have an 
opportunity for knowledge sharing or visiting in another Army Unit.    
 
Keywords: Budget management, Army Unit 
 
บทน า 
 การด าเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ยอมมีภารกิจและหนาท่ีและเปูาหมายแตกตางกันไปการท่ี
จะท าใหบรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไวนั้น งบประมาณ (Budget) เป็นส่ิงหนึ่งท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
ภารกิจเป็นเป็นไปตามเปูาหมายของหนวยงานตาง ๆ การบริหารจัดการงบประมาณทุกชนิด ทุกหนวยงาน
และทุกองค์กรท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณจึงมีค านึงถึงขอจ ากัดของงบประมาณท่ีไดรับ และบริหาร
งบประมาณใหเกิดผลประโยชน์มากท่ีสุด จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตองใชและบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จ ากัดใหเกิดประโยชน์สูงสุด การใชเครื่องมือและกลไกทางงบประมาณในทุก ๆ ดานเพื่อก ากับการใชจาย
งบประมาณใหเป็นไปอยางคุมคาปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในทุกกระบวนการขั้นตอนของงบประมาณ 
(ปิติธรรม ฐิติมนตรี, 2558) 

หนวยงานทหารเป็นหนวยงานในสวนราชการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อปฏิบัติ
ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ท่ีไดวางไว โดยใชงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาในการปฏิบัติงาน ซึ่ง มี
แหลงท่ีมาจาก 4 ทาง คือ 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี 2. พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม 3. งบกลาง และ 4. รับโอนจากสวนราชการอื่น โดยมีกระบวนการงบประมาณ
ประกอบดวย 3 ภาค ประกอบดวย ภาคการจัดท างบประมาณ ภาคการบริหารงบประมาณ และภาคการ
ติดตามประเมินผล ส าหรับหนวยงานท่ีก ากับดูแลดานงบประมาณโดยตรงคือหนวยงบประมาณกองทัพบก
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โดยถือวาเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินกลยุทธ์ตาง ๆ ของหนวยทหารทุกหนวยเพราะการจะด าเนินการใน
ทุกภารกิจตองอาศัยงบประมาณ  

อยางไรก็ตามในปัจจุบันยังมีความลาชาในการบริหารงบประมาณใหเป็นไปตามเปูาหมาย และ
ทันตอการน าไปใชในแตละชวงเวลา ซึ่งหนวยทหารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนวยงานหนึ่งท่ีให
ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรท่ีท างานดานงบประมาณ สวนใหญ
เป็นผูท่ีมีอายุคอนขางสูงท าใหการปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหมๆ เป็นไปดวยความยากล าบาก หรือบาง
หนวยมีการผลัดเปล่ียนก าลังพลเขามาปฏิบัติหนาท่ีโดยใหผู ท่ีมีอายุยังนอยเขามาท างานเพื่อจะท าใหทัน
ตอเทคโนโลยีสมัยใหม แตบุคลากรเหลานี้ยังขาดประสบการณ์ในการท างานเป็นอยางมาก เชน ยังไม
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของหนวยงาน ซึ่งในการใชงานดานงบประมาณ หากไมเขาใจ
ขั้นตอนการด าเนินงานของสายงานงบประมาณอยางถูกตองและแมนย าแลว อาจท าใหเกิดขอผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานได และมีความลาชาในการปฏิบัติงาน ท าใหมีผลกระทบตอการขับเคล่ือนงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหส าเร็จลุลวงตามภารกิจ 

จากท่ีมาความส าคัญและปัญหาดังกลาวขางตนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอยางยิ่งท่ีจะตอง
ศึกษาถึงปัจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของหนวยงานทหารในสายงาน โดย
เลือกหนวยทหารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกเป็นกลุมตัวอยางเปูาหมายในการศึกษาจากบุคลากรทางดาน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดซื้อจัดจาง โดยคาดหวังวาขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย
ครั้งนี้จะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและแกปัญหาทางดานการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
ตามระเบียบท่ีก าหนดไวของหนวยงานตอไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของหนวยทหาร ในพื้นท่ี
จังหวัดพิษณุโลก 
 
สมมติฐาน 

 ปัจจัยดานกระบวนการบริหารงบประมาณ ดานระบบขั้นตอนการเบิกจาย ดานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน ดานกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติ ดานโครงสรางองค์กร
หรือการบริหารงบประมาณ สงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ ตามพจนานุกรมไทย หมายถึง บัญชีหรือจ านวนเงินท่ีรวมถึงก าหนดการรับและ

จายเงิน ซึ่งจะมุงเนนถึงการก าหนดรายรับและรายจายเป็นส าคัญ 
 เรืองเดช  ศิลมี (2555) ไดใหความหมายไววา งบประมาณหมายถึง งบประมาณรายจายตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมลักษณะ
งบประมาณท่ีดี ตองประกอบดวยหลักการที่ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2554) 
             1. หลักการคาดการไกล (Foresight) หมายความวา จะท าอะไรจะใชเงินในปีใดเทาใดตองคิดวางแผน
ไวมิใชนึกจะท าก็ท าตองการใชเงินเทาใดก็เพียงหาเงินโดยไมค านึงถึงวามีอนุญาตไวในงบประมาณหรือไม 
 2. หลักประชาธิปไตย (Democracy) คือ จะตองใหราษฎรเจาของเงินไดรูเห็นและใหความ
เห็นชอบดวยทั้งเงินไดและเงินจาย 
 3. หลักดุลยภาพ (Balance) งบประมาณจะตองสมดุลกัน แตไมไดหมายความวารายไดรายจาย
จะตองเทากันทุกปี 
 4. หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) ตองค านึงถึงประโยชน์ปัจจุบันและอนาคตจึงตองใหมี
รายจายลงทุนไวใหมากพอเป็นสัดสวนเหมาะสมกับรายจายประจ าปี 
 5. หลักความยุติธรรม (Equity) ตองใหมีความยุติธรรมท้ังในดานรายไดและรายจาย เชน กรณี
ในสวนรายไดจากการจัดเก็บภาษีตองใหยุติธรรมท่ีสุด 
 6. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณรายไดและรายจาย สวน
ราชการผูมีหนาท่ีจะตองระมัดระวังสอดสองใหเกิดสมรรถภาพขึ้น 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยทหารฯ 

1. การวางฎีกาเบิกเงิน 
2. การตรวจสอบฎกีา 
3. การเสนอผูมีอ านาจอนุมัติฎีกา 
4. การจายเงิน 

ปัจจัยด้านกระบวนการท างาน 6 ด้าน 
1. ดานกระบวนการบริหารงบประมาณ 
2. ดานระบบข้ันตอนการเบิกจาย 
3. ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน 
5. ดานกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติ 
6. ดานโครงสรางองค์กรหรือการบริหารงาน 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 รัตติยา  สัจจภิรมย์ (2561) ไดศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงบประมาณรายจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานดานงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 97 คน ผลการวิจัยพบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงบประมาณ
รายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก ดานการจัดท างบประมาณ ดานการอนุมัติ
งบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ และดานการควบคุมงบประมาณ  

เรืองเดช ศิลมี (2555) ไดศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ
เจาหนาท่ีงบประมาณสวนราชการกองทัพอากาศกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ าหนาท่ี
งบประมาณสวนราชการ กองทัพอากาศ 46 แหง จ านวน 100 คน จากการศึกษาพบวา ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจาหนาท่ีงบประมาณสวนราชการกองทัพอากาศ  คือ ดานความรู
เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลังและงบประมาณ ดานระบบสารสนเทศ  ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารจัดการงบประมาณ และดานความรวมมือและประสานงาน 

 รชิตา วรัตถ์ธนพิตญ์ (2559) ไดศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ เบิกจายเงินงบประมาณ
ของส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ  การเบิก
จายเงินงบประมาณของส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดแก 1) ปัจจัยดานประสิทธิภาพการเบิก
จายเงินงบประมาณของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยดานการบริหารของสวนราชการ และ
ปัจจัยดานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 อัมพร  ดวงเกตุ พรอมพร ภูวดิน และสมใจ บุญหมื่นไวย (2562) ไดศึกษาผลกระทบของการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1  ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบของการบริหารความเส่ียงท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 1 มี 2 ตัวแปร ไดแก 1) ตัวแปรดานการวางแผนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และ            
2) ตัวแปรดานกระบวนการบริหารทางการเงินงบประมาณ 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของทางดานการเงินและการบริหาร
งบประมาณ การพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ของหนวยทหารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 190 คน ก าหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปิดตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีคา
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอยูท่ี 5.0% ไดกลุมตัวอยางจ านวน 127 ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบงาย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของหนวยทหารใน
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พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของหนวย
ทหารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางอื่น ๆ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 1. ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพื่อน ามาใชเป็น
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการตั้งค าถามเพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3. น าแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ จ านวน 3 ทาน เพื่อประเมินความถูกตองตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความชัดเจนทางการใชภาษาและตรวจสอบหาประสิทธิภาพขอ
ค าถามท่ีน ามาใชไดคา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
 4. น าเครื่องมือในการวิจัยท่ีไดรับขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงและ
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางอื่นท่ีไมใชกลุมตัวอยางของหนวยทหาร ในพื้นท่ี
จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 30 ชุดและน ามาหาคาความเท่ียง (Reliability) เพื่อหาคาความเท่ียงตรง พบวา
จากการทดลองใชกับกลุมตัวอยางดังกลาว มีคาระดับความเท่ียงตรงเทากับ 0.95 
 6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล   
 การเก็บรวมรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน์ โดยสงลิงค์ไปยังเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดย
การสงเขาไลน์ของหนวยงานในชวงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะห์หาคาทางสถิติซึ่งประกอบดวยมาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 2. สถิ ติอางอิงส าหรับทดสอบสมมติฐาน ใชวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  
Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของหนวยทหาร ในพื้นท่ี
จังหวัดพิษณุโลก  สรุปไดดังนี้ 

ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเป็นเพศชาย คิดเป็นรอยละ 82.68  
อยูในชวงมีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นรอยละ 39.37 รองลงมาเพศชายอายุ 18-29 ปี คิดเป็นรอยละ 28.35 
โดยสวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 67.72 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นรอยละ 
21.26 มีต าแหนงเจาหนาท่ีการเงิน คิดเป็นรอยละ 22.83 รองลงมาคือ นายทหารการเงิน คิดเป็นรอยละ 
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20.47 และมีประสบการท างาน 2-5 ปี คิดเป็นรอยละ 43.31 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี 
คิดเป็นรอยละ 34.65 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของหนวยทหาร     
ในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานกระบวนการบริหารงบประมาณ ดานระบบขั้นตอนการ
เบิกจาย ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน ดานกฎหมายและระเบียบขอ
ปฏิบัติ และดานการบริหารของสวนราชการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและมากท่ีสุด  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยทหารในจังหวัด
พิษณุโลก ประกอบดวย 4 ดาน คือ การวางฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบฎีกา การเสนอผูมีอ านาจอนุมัติ
ฎีกา และการจายเงิน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและมากท่ีสุด  

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยทหารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัย ดานกระบวนการบริหารงบประมาณดาน
ระบบขั้นตอนการเบิกจาย ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานการวางแผนการ  ปฏิบัติงาน ดาน
กฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติ ดานโครงสรางองค์กรหรือการบริหารงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณ 

 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย 
SE 

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) 
t-value P - value 

คาคงที ่       1.035                                 0.304  0.342 0.001** 
1.     0.206 0.079 0.198 2.606      0.010* 
2.     0.054 0.072 0.068 0.755      0.452 
3.     0.047 0.075 0.055 0.621      0.536 
4.     0.059 0.068 0.075 0.875      0.383 
5.     0.288 0.076 0.342 3.812 0.000* 
6.     0.256 0.079 0.296 3.227      0.002* 
 

R=0.718,   =0.516, SEE=0.388, F=43.657, SIG OF F=0.00, *P<0.05, **P<0.01 
 

  = ดานกระบวนการบริหารงบประมาณ       = ดานระบบขั้นตอนการเบิกจาย 
  = ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร            = ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน 
  = ดานกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติ       = ดานโครงสรางองค์กรหรือการบริหารงาน 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการมีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัวแปร พบวา 
แตมีเพียง 3 ตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของหนวยทหารในพื้นท่ีจังหวัด
พิษณุโลก ไดแก ดานกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติ ดานโครงสรางองค์กรหรือการบริหารงาน  และดาน
กระบวนการบริหารงบประมาณ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เทากับ 0.718 และสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ไดรอยละ 51.60 และสามารถน ามาแทนคาในสมการพยากรณ์ได  ดังตอไปนี้ 

Y=0.288   + 0.256   + 0.206  + 1.035 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของหนวยทหารในพื้นท่ี
จังหวัดพิษณุโลก อภิปรายผลดังนี้ 
 ปัจจัยดานกระบวนการบริหารงบประมาณ ดานกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติ  และ                
ดานโครงสรางองค์กรหรือการบริหารงานสงผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของหนวยทหาร     
ในจังหวัดพิษณุโลก สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร ดวงเกตุ พรอมพร ภูวดิน และสมใจ บุญหมื่นไวย 
(2562) ท่ีพบวา ผลกระทบดานการวางแผนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และดานกระบวนการบริหาร
ทางการเงินงบประมาณมีผลตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และยังสอดคลองกับ รัตติยา  สัจจภิรมย์ (2561) พบวา ปัจจัยท่ีมีผล
ตอการบริหารงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก ดานการจัดท า
งบประมาณ ดานการอนุมัติงบประมาณ ดานการบริหารงบประมาณ และดานการควบคุมงบประมาณ 
และสอดคลองกับ เรืองเดช ศิลมี (2555) พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณของเจาหนาท่ีงบประมาณสวนราชการกองทัพอากาศ คือ  ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
การเงิน การคลังและงบประมาณ ดานระบบสารสนเทศ ดานงบประมาณ ดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ และดานความรวมมือและประสานงาน 

  
ขอเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ควรมีการสงเสริมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในดานงบประมาณของหนวยทหารในพื้นท่ีจังหวัด
พิษณุโลก ใหไดรับการอบรมจากวิทยากรผูมีความรูดานงบประมาณ และวิทยากรระดับผูช านาญงาน          
จากคลังจังหวัดพิษณุโลก ในการมาบรรยายอบรมใหความรูในส่ิงท่ีถูกตองใหเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการท างาน ไดแก ดานกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติดานโครงสรางองค์กรหรือการ
บริหารงาน และดานกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใชสถานท่ีท่ีก าหนดขึ้น เชน หองประชุมของ
สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ระยะเวลาการอบรม อยางนอย 1วัน 
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 2. จัดใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานดานงบประมาณไดศึกษาดูงานใหมีการศึกษาดูงานของ
กระทรวงหรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเป็นองค์กรตัวอยางของการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพในระดับดี
เลิศ เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับแกปัญหาตอไป 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรดานอื่นท่ีมีผลตอการประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ เชน ดานการ
ก ากับดูแลของผูบริหารขององค์กร ดานความความกดดันในการท างานของเจาหนาท่ี ดานการควบคุม
ภายใน  เป็นตน 
 2. ควรศึกษาขอมูลในลักษณะเชิงคุณภาพควบคูกับเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในการ
น ามาวิเคราะห์และสอดคลองกับการบริหารงบประมาณใหตรงกับสภาพปัจจุบันใหมากท่ีสุด 

 
เอกสารอ้างอิง 
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. (2544). การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ  

(พิมพ์คร้ังที่ 5). กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 1 (พิมพ์คร้ังที่ 5). กรุงทพฯ :  

สุวีริยาสาส์น. 
ปิติธรรม ฐิติมนตรี. (2558). ท าอย่างไรจึงจะให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า. วารสาร 
 การงบประมาณ. 12(38), 4-9. 
ไพรัช ตระการศิรินนท์. (2554). การคลังภาครัฐ. เชียงใหม: เอ็นสแควร์กราฟฟิคพริ้น. 
รชิตา วรัตถ์ธนพิตญ์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านัก 
 การศึกษา กรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
รัตติยา สัจจภิรมย์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. 
เรืองเดช  ศีลมี. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่ 
 งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
สุขี อินทา. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของส านัก 

การจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 1(1), 37. 
อัมพร ดวงเกตุ, พรอมพร ภูวดินและสมใจ บุญหมื่นไวย. (2562). ผลกระทบของการบริหารความ 
 เสี่ยงท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 กรณีศึกษา: ในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์. นครราชสีมา.   



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   534 
 

การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  

The Comparative Study of Financial Technology Application                             
of Saving Co-operatives in the Upper North of Thailand 

 
ธีระวัฒน์  ฟูแสง1 

Theerawat  Foosaeng 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
กลุมใชและไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กลุมใชและไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 3) เพื่อศึกษาความไมมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใชและไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน ประชากรไดแกสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ังหมดใน
เขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนตั้งแตปีพ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 กลุมตัวอยางคัดเลือกโดยวิธีแบบเจาะจง
แยกเป็นกลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินจ านวน 55 สหกรณ์ กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินจ านวน 23 
สหกรณ์เครื่องมือในการวิจัยคือฐานขอมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และแบบจ าลองการวิเคราะห์ขอมูลโอบ
ลอม วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติคา รอยละคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแนวโนม 
 ผลการวิจัยพบวา 1)สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนทั้ง 2 กลุมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในชวงปีบัญชี 2558–2562 โดยสหกรณ์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาเฉล่ียผลการด าเนินงานสูงกวา
กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินอยางชัดเจน 2) สหกรณ์ท้ังสองกลุมมีคาเฉล่ียประสิทธิภาพการด าเนินงาน
แนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงปีบัญชี 2558–2562 โดยสหกรณ์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ ากวากลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 3) คาผลไดตอขนาดเพิ่มขึ้นมีสัดสวน
สูงสุดท้ัง 2 กลุมและผลไดตอขนาดลดลงพบเฉพาะในกลุมท่ีไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 
 
ค าส าคัญ  แบบจ าลองการวิเคราะห์ขอมูลโอบลอม  ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์                 
ผลการด าเนินงานสหกรณ์  เทคโนโลยีทางการเงิน   
  

                                                             
1วาที่รอยตรี, นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ส านักนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  
e-mail; theerawatfoosaeng@gmail.com 094-0422297 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) to compare the performance of 
savings cooperatives using and not using financial technology application 2) to compare 
the operating efficiency cooperatives using and not using financial technology 
application, and 3) to study the operational inefficiency of savings cooperatives using 
and not using financial technology application. Population included all savings 
cooperatives in the upper northern regions from 2015 to 2019. The sample group was 
selected by a specific method, divided by using financial technology application 55 
cooperatives, and not using financial technology application 23 cooperatives. Secondary 
data was collected from the database of the cooperative auditing department, and data 
analysis was comprised of data envelopment analysis model and descriptive statistics- 
percentage, standard deviation and trend. 
 The research findings were: 1) Savings cooperatives in the upper northern regions 
of both groups were likely to increase during 2015-2019, with using financial technology 
application had a clearly higher operating average than not using. 2) Both groups of 
cooperatives had higher operating efficiency averages during 2015–2019, with using 
financial technology application had lower operating efficiency averages than not using. 
3) Increasing retunes scale was the highest in both groups and decreasing retunes scale 
was found only in the group of using financial technology application. 
 
Keywords: Data Envelopment Analysis Model, Operational efficiency of cooperatives, 
Cooperative Performance, financial technology application 
 
บทน า 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีการอยูรวมกันเป็นกลุมๆ มีกิจกรรมรวมกันหลากหลายกิจกรรมเชนการ
พูดคุยดวยภาษาในสังคมนั้นๆ จารีต ประเพณีตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจคือการผลิตการ
แลกเปล่ียนซื้อขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ระหวางกัน อาจหวังผลก าไรสูงสุดหรือหวังผลเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกันจากกิจกรรมเหลานั้นโดยมีช่ือเรียกของกิจกรรมหรือกลุมนั้นแตกตางกันไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเชน 
สโมสร สมาคม ชมรม มูลนิธิ กองทุน หางหุนสวน บริษัท วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ ฯลฯ ซึ่งช่ือเหลานี้มี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังและบริบทการบริหารจัดการภายในท่ีแตกตางกัน ”สหกรณ์”เป็นช่ือท่ีมีลักษณะ
พิเศษท่ีโดดเดนคือสามารถท ากิจกรรมท่ีหวังผลก าไรสูงสุดและไมหวังผลก าไรหรือชวยเหลือกันระหวาง
สมาชิก และมีการคืนก าไรใหสมาชิกในรูปแบบเงินปันผลหรือมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหสมาชิกอีกดวย 
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ปัจจุบันตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไดก าหนดประเภทสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียนไว 7 ประเภทคือ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์รานคา สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน 
จากการคนหาขอมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ท้ัง 7 ประเภทซึ่งเป็นขอมูลท่ีสามารถเขาถึงโดยท่ัวไปเชน 
เว็บไซต์กรมสงเสริมสหกรณ์ เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานประจ าปีของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดตาง ๆ พบวาสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์มีสัดสวนประมาณธุรกิจสูงสุดจึงเกิดขอสงสัยวา
สหกรณ์ประเภทนี้ตองใชเครื่องมือชวยในการจัดการขอมูลทางการเงินหรือใชเทคโนโลยีทางการเงิน อนึ่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเป็นสวนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ังประเทศดังนั้นการ
วิจัยครั้งนี้มุงสนใจการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานและผลการด าเนินโดยใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยี
ทางการเงินสงผลตอการด าเนินงานของสหกรณ์ประเภทนี้ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนอยางไร 

โดยท่ัวไปผลลัพธ์การด าเนินงานดานธุรกิจสามารถวัดได โดยใชขอมูลจากรายงานทางการเงิน
หรืองบก าไรขาดทุนท่ีจัดท าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งวัดคาตามเงื่อนเวลา โดยท่ัวไป
จะมีระยะเวลาหรืองวดละ 12 เดือน สวนการวัดประสิทธิภาพผลการด าเนินงานโดยท่ัวไปนิยมใช
แบบจ าลอง Data Environment Analysis หรือ DEA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยน าเขา (Input) และ
ปัจจัยผลผลิต (Output) ท่ีมีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ อีกท้ังยังสามารถวัด
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานไดในกรณีท่ีมีปัจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (Multi input and 
output) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ไมตองการขอสมมติของลักษณะการกระจายของกลุมตัวอยางและ
เป็นวิธีการท่ีไมใชพารามิเตอร์(Non-Parametric Approach) โดยอาศัยแนวคิดของLinear 
Programming มาใชในการวิเคราะห์ขอบเขต (Frontier Analysis) เพื่อวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต 
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงประยุกต์ใชแบบจ าลอง DEA ในการวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิต โดยแยกหนวย
ผลิตเป็นหนวยผลิตท่ีใชและไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน (อัครพงษ์ อั้นทอง, 2547,น.3) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใชและไมใชเทคโนโลยีทาง
การเงิน 
 2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใชและไมใช
เทคโนโลยีทางการเงิน 
 3 เพื่อศึกษาความไมมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใชและไมใช
เทคโนโลยีทางการเงิน 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสหกรณ์“สหกรณ์” (Cooperatives) สหกรณ์ คือ "องค์กรๆ หนึ่ง ท่ีเกิดขึ้น
จากการรวมกลุมกันดวยความสมัครใจ เพื่อด าเนินงานท้ังในดานความคิด ระบบบริหารจัดการผลผลิต 
และบุคคลโดยใชหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ (อันจ าเป็น) ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม" (กรมสงเสริมสหกรณ์, 2564) “สหกรณ์”ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 
หมายความวา “สหกรณ”์ หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผูมีสัญชาติไทย โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ปัจจุบันกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดประเภทสหกรณ์ท่ีจะรับ
จดทะเบียน พ.ศ.2548 ก าหนดไว 7 ประเภทคือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์รานคา สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน 
 เทคโนโลยีทางดานการเงินเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยจัดการ งานเอกสาร งานค านวณ การแสดงผล 
รวมถึงการเก็บรักษาขอมูล โดนระบบสหกรณ์ออมทรัพย์จะเกี่ยวของกับ ระบบงานสมาชิกและหุน 
ระบบงานเงินใหกู ระบบเงินรับฝาก ประมวลผลเงินงวด   
 รายงานทางการเงินเป็นการแสดงรายการตาง ๆ ในรูปแบบท่ีถูกก าหนดไวโดยหนวยก ากับดูแล
หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไวโดยมีการใหนิยามแตละรายการไวอยางชัดเจนเชนสินทรัพย์ หมายถึง ส่ิงท่ีมี
ตัวตนหรือไมมีตัวตนท่ีอยูในความควบคุมของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตท่ีอาจไดมาจากการ
ซื้อหรือสรางขึ้นเอง เชาซื้อ รับบริจาค โดยสหกรณ์จะไดรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากกระแส
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด หนี้สิน หมายถึง หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของสหกรณ์ซึ่งเป็น
ผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในอดีตอาจเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของสหกรณ์ ซึ่ง
สหกรณ์จะตองช าระภาระผูกพันดวยสินทรัพย์ทุนของสหกรณ์ หมายถึง สวนของสมาชิกผูลงทุนถือหุนใน
สหกรณ ์(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2557, น.3-9) 
 วิธีการวัดประสิทธิภาพของหนวยผลิตเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยพิจารณาถึงระดับความสามารถใน
การด าเนินงานของหนวยผลิตหนึ่ง ๆ โดยแยกตามเกณฑ์คาพารามิเตอร์ได 2 วิธีคือ 

1. วิธีประมาณคาพารามิเตอร์ (Parametric Method) เริ่มตนจากการก าหนดรูปแบบของ
ฟังก์ชันประสิทธิภาพกอน เชน ฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb–Douglas, CES หรือฟังก์ชันในรูปแบบอื่นๆ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ จากนั้นจะใชระเบียบวิธีการทางดานเศรษฐมิติ อาทิ Corrected Ordinary 
Least Squares, Maximum Likelihoods ฯลฯ เพื่อท าการประมาณคาพารามิเตอร์ของฟังก์ชันซึ่งจะมี
คุณสมบัติตามทฤษฎีทางดานเศรษฐศาตร์ เชน ฟังก์ชันการผลิตจะมีลักษณะโคงคว ่าโดยสมบูรณ์ (Strictly 
Concave)หรือ เสนผลผลิตเทากันจะมีลักษณะโคงหงายโดยสมบูรณ์ (StrictlyConvex) (อรรถพล สืบ
พงศกร, 2012, น. 44) 
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 2. วิธีการประมาณคาท่ีไมอิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Method) จะไมมีการก าหนด
รูปแบบของฟังก์ชันท่ีแนนอนส าหรับขอบเขตประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) แตขอบเขต
ประสิทธิภาพจะถูกค านวณขึ้นโดยใชระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียกวาโปรแกรมเชิงเสน (Linear 
Programming) โดยใชขอมูลเชิงประจักษ์ของปัจจัยการผลิตและผลผลิต จากนั้นจะท าการค านวณหาคา
คะแนนประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับขอบเขตประสิทธิภาพท่ีสรางขึ้นดังกลาว (อรรถพล สืบพงศกร , 
2012, น. 44) หรือเป็นการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพท่ีค านวณไดในแตละหนวยผลิต กับคามาตรฐาน 
(benchmark) ซึ่งในการเปรียบเทียบระหวางหนวยผลิตนั้น คามาตรฐาน ก็คือ คาท่ีไดจากหนวยผลิตท่ีดี
ท่ีสุด (best practice) เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยผลิตท่ีก าลังศึกษาท้ังหมด หรืออาจกลาวไดวาหนวยผลิต
นั้นเป็นหนวยผลิตท่ีอยูในระดับแนวหนา (frontier) สวนหนวยผลิตอื่นๆ จะมีศักยภาพหรือประสิทธิภาพท่ี
ต่ ากวา (inefficiency) เชน Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Approach 
(SFA), Thick Frontier Approach (TFA) และ Distribution Free Approach (DFA) (อัครพงศ์ อั้นทอง
, 2547, น.2) 
 Data Envelopment Analysis หรือ DEA เป็นแบบจ าลองหนึ่งท่ีใชกันอยางแพรหลายในการวัด
ประสิทธิภาพของหนวยผลิตตามเอกสารวิชาการตางๆ และแนวคิดการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ 
Frontier Analysis ท่ีนิยมใชคือ แนวคิดของ M.J. Farrell (1957) ซึ่ง Farrell ไดแสดงแนวคิดของการ
จ าแนกประสิทธิภาพทางดานเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency) ของหนวยผลิตออกเป็น 2 ลักษณะ 
ซึ่งไดแก 
 1. ประสิทธิภาพทางดานการจัดสรรทรัพยากร (Price/Allocative Efficiency) หมายถึง 
ความสามารถของหนวยผลิตในการเลือกสัดสวนของปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตขอจ ากัดทางดาน
ราคาของปัจจัยการผลิต 
 2. ประสิทธิภาพทางดานเทคนิค (Technical Efficiency) หมายถึง ความสามารถของหนวยผลิต
ในการลดจ านวนปัจจัยการผลิตโดยท่ีจ านวนผลผลิตยังคงมีอยูเทาเดิม (Input–Oriented Measure) หรือ
ในทางกลับกันความสามารถของหนวยผลิตในการท่ีจะเพิ่มปริมาณผลผลิตภายใตจ านวนปัจจัยการผลิตท่ีมี
อยู (Output–Oriented Measure) (อรรถพล สืบพงศกร, 2012, น.45) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ไดแกสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ต้ังแตปีพ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 
2562 ท่ีพบขอมูลทางเงินจากฐานขอมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือก
โดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดเงื่อนไข 1) กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินจะตอง
ใชเทคโนโลยีทางการเงินตอเนื่องตามมิติของเวลา (Continuous Time Series Data)  2) กลุมไมใช
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เทคโนโลยีทางการเงินจะตองไมใชเทคโนโลยีทางการเงินตอเนื่องตามมิติของเวลา (Continuous Time 
Series Data) 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1) วัดผลการด าเนินงานคือรายงานทางการเงินในฐานขอมูลกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์2) วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานคือตัวแบบจ าลองการวิเคราะห์ขอมูลโอบลอม (Data 
Envelopment Analysis Model: DEA Model) หรือโปรแกรมส าเร็จรูป DEAP Version 2.1 (Coelli, 
1996) ในมุมมอง Output-Oriented ภายใตฟังก์ช่ันการผลิตเป็นแบบผลตอบแทนตอขนาดแปรผัน 
(variable returns to scale; VRS) โดยใชปัจจัยน าเขา จากการศึกษาประสพชัย พสุนนท์ (2558 , น.
169) และใชปัจจัยผลผลิตโดยผูวิจัยก าหนดขึ้นมุงเนนเฉพาะการออมหุน การรับฝากเงินและการใหสินเช่ือ 
แกสมาชิก ดังนี้ ตัวแปรปัจจัยน าเขา (Input) ไดแก ทุนสหกรณ์ ตัวแปรปัจจัยผลผลิต (Output) ไดแก
ปริมาณธุรกรรมท้ังส้ิน วิเคราะห์ขอมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยขอ 1 ไดแก คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD ค านวณดวยโปรแกรม Microsoft Excel) และวิเคราะห์แนวโนม   (Trend 
Analysis)  

2) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยขอ 2 ไดแก คาประสิทธิภาพ ค านวณดวยโปรแกรม DEAP Version 
2.1 (Coelli, 1996) โดยน าผลลัพธ์ท่ีไดจัดกลุมระดับประสิทธิภาพเป็น 6 ระดับคือประสิทธิภาพสูงมาก 
ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพปานกลาง ประสิทธิภาพต่ า ประสิทธิภาพต่ ามากไมมีประสิทธิภาพ           
(อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ 2562, น. 31) เพื่อหาสัดสวน (Percentage Analysis) และคาเฉล่ีย (Arithmetic 
Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD ค านวณดวยโปรแกรม Microsoft Excel) และ
วิเคราะห์แนวโนม (Trend Analysis)  

3) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยขอ 3 ไดแก คาประสิทธิภาพ ค านวณดวยโปรแกรม DEAP Version 
2.1 (Coelli, 1996) โดยน าผลลัพธ์ท่ีมีคานอยกวา 1 เพื่อหาสัดสวน (Percentage Analysis) ของคา 
increasing retuns scale : irs. หมายถึงผลไดตอขนาดเพิ่มข้ึน และ decreasing retuns scale : drs.
หมายถึงผลไดตอขนาดลดลง ค านวณดวยโปรแกรม Microsoft Excel 
 
ผลการวิจัย 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีก าไรสุทธิตอสมาชิกเฉล่ียในปีบัญชี 2558–
2562 อยูใชชวง 24,626.77 ถึง 31,514.64 บาทซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและคาสวนเบี่ยงเบียน
มาตรฐานของก าไรสุทธิตอสมาชิกอยูในชวง 22,021.36 ถึง 23,237.42 บาท มีแนวโนมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับก าไรสุทธิตอสมาชิกเฉล่ีย สหกรณ์ออมทรัพย์กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีก าไรสุทธิตอ
สมาชิกเฉล่ียในปีบัญชี 2558–2562 อยูใชชวง 1,784.66 ถึง 7,334.18 บาทซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องและคาสวนเบ่ียงเบียนมาตรฐานของก าไรสุทธิตอสมาชิกอยูในชวง 7,804.13 ถึง 25,867.27 บาท 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   540 
 

มีแนวโนมตรงกันขามกับก าไรสุทธิตอสมาชิกเฉล่ีย จากเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท้ัง 2 กลุมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงปีบัญชี 2558–2562 โดยสหกรณ์
กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาเฉล่ียผลการด าเนินงานสูงกวากลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินอยาง
ชัดเจนและพิจารณาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวาสหกรณ์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีผลการด าเนินงาน
ท่ีแตกตางกันมากกวาสหกรณ์กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 
 คาประสิทธิภาพการด าเนินงานเรียงล าดับจากสูงมากไปต่ ามาก ในชวงปีบัญชี 2558–2562 
พบวาสหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาประสิทธิภาพปานกลาง ประสิทธิภาพปานต่ า 
ประสิทธิภาพปานต่ ามาก ตามล าดับ และสหกรณ์ออมทรัพย์กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินพบคา
ประสิทธิภาพสูงมาก ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพปานกลาง ตามล าดับโดยสหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใช
เทคโนโลยีทางการเงินมีคาประสิทธิภาพปานกลางคอนไปคาประสิทธิภาพต่ ามากและออมทรัพย์กลุมไมใช
เทคโนโลยีทางการมีคาประสิทธิภาพปานกลางคอนไปคาประสิทธิภาพสูงมาก 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ท้ัง 2 กลุมพบวาคาเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวง
ปีบัญชี 2558–2562 โดยสหกรณ์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาเฉล่ียประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ า
กวากลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินและพิจารณาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวาสหกรณ์กลุมใชเทคโนโลยีทาง
การเงินมีจัดอยูในชวงคาประสิทธิภาพต่ ามากไปคาประสิทธิภาพปานกลาง สหกรณ์กลุมไมใชเทคโนโลยี
ทางการเงินมีจัดอยูในชวงคาประสิทธิภาพปานกลางไปคาประสิทธิภาพสูงมาก 
 ความไมมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุมใชและไมใชเทคโนโลยี
ทางการเงิน สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ พบคาผลไดตอขนาดเพิ่มขึ้น มีสัดสวนสูงสุดท้ัง 2 กลุมและคา
ผลไดตอขนาดลดลง ไมพบในกลุมสหกรณ์ใชเทคโนโลยีทางการเงินแตพบในกลุมท่ีไมใชเทคโนโลยีทาง
การเงิน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยพิจารณาก าไรสุทธิตอสมาชิก
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มีก าไร (ขาดทุน) สุทธิและจ านวนสมาชิกแตกตางกัน การใชก าไรสุทธิเฉล่ียตอ
สมาชิกจึงเหมาะสมกวาการพิจารณาเพียงยอดก าไร (ขาดทุน) สุทธิในงบก าไรขาดทุนเพียงอยางเดียวซึ่ง
สอดคลองกับ พรรณทิภา วิชัยเมือง (2560, น.7) ท่ีไดก าหนดใหปัจจัยการผลิตและผลผลิตถูกเฉล่ียตาม
จ านวนสมาชิกเนื่องจากสมาชิกสหกรณ์มีผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพของสหกรณ์ 
 เมื่อพิจารณาก าไรตอสมาชิกหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนของสหกรณ์ 
พบวากลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีก าไรตอสมาชิกสูงกวากลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินอยางชัดเจน
และสาเหตุของความแตกตางนั้นคือผลก าไรสุทธิเนื่องจากสหกรณ์กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินสวน
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ใหญมีก าไรสุทธิอยูในชวงไมเกิน 10 ลานบาทตอปี สวนปัจจัยดานจ านวนสมาชิกมีผลกระทบตอก าไรสุทธิ
ไมมากเนื่องจากสหกรณ์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินบางสวนมีจ านวนสมาชิกนอยกวากลุมไมใช
เทคโนโลยีทางการเงินแตมีก าไรสูงกวา แสดงใหเห็นวากลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีการหารายไดและ
ควบคุมคาใชจายไดดีกวา แตอยางไรก็ตามกลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินยังพบความแตกตางกันของก าไร
สุทธิคอนขางสูงและมีแนวโนมยังคงสูงตอไป 
 ก าไรสุทธิตอสมาชิกเป็นการค านวณตามคาเฉล่ียเลขคณิตหรือสมติฐานสมาชิกทุกคนไดรับผล
ก าไรสุทธิเทากันซึ่งในสภาพขอเท็จจริงอาจมีความแตกตางจากคาเฉล่ียนี้กลาวคือสมาชิกในกลุมสหกรณ์ใช
เทคโนโลยีทางการเงินทุกคนอาจไมไดรับปันผลก าไรสุทธิเฉล่ียสูงกวาสมาชิกในกลุมสหกรณ์ไมใช
เทคโนโลยีทางการเงิน 
 ขอเสนอแนะวา สหกรณ์ท่ีไมใชเทคโนโลยีทางการเงินควรเนนการบริหารคาใชจายใหต่ าลงหรือ
เพิ่มรายไดใหมากขึ้น ไมเนนการเพิ่มจ านวนสมาชิกและควรใชเทคโนโลยีทางการเงินหรือลงทุนใน
เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อชวยในการบริหารคาใชจายใหต่ าลงหรือเพิ่มรายไดใหมากขึ้นซึ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางการเงินมีความหลากหลายท้ังดานความสามารถและคาใชจายในการเลือกใชดังนั้นสหกรณ์
ควรเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงินใหเหมาะสมกับสหกรณ์ และถึงแมกลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีก าไร
สุทธิตอสมาชิกสูงกวากลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน แตหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรตระหนักถึงความ
แตกตางของกลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินวามีความแตกตางกันมากโดยเฉพาะการพิจารณาเกณฑ์การให
สินเช่ือไมควรพิจารณาเฉพาะผลก าไรจากงบการเงินภาพรวมเพียงดานเดียว 
 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุมใชและไมใชเทคโนโลยี
ทางการเงิน เมื่อพิจารณาก าหนดปัจจัยน าเขาไดแก ทุนของสหกรณ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการเงินท้ังหมด
ท่ีใหบริการสมาชิกโดยผลลัพธ์หรือผลผลิตคือปริมาณธุรกรรมท้ังส้ินในสวนท่ีเกี่ยวของกับสมาชิกสวนใหญ 
ไดแกขอมูลของผลบวกของการเพิ่มขึ้นและลดลงตลอดปีบัญชีของ เงินใหกูสมาชิก เงินรับฝากสมาชิก และ
ผลบวกการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุนตลอดปีบัญชี นั่นหมายความวาสหกรณ์ท่ีใหบริการธุรกรรมทางการเงิน
แกสมาชิกมาก เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรทางการเงินมากเทียบกับทรัพยากรทางการเงินท่ีน าเขา 
สหกรณ์นั้นจะมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากการเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะไมใหความส าคัญกับ
ปัจจัยรายไดและคาใชจายท่ีถูกวัดคาและแสดงผลลัพธ์ในงบก าไรขาดทุนแลวและเทคโนโลยีทางการเงิน
เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยหบริการทางการเงินแกสมาชิกดังกลาวซึ่งสัมพันธ์กับ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , 
2548), (หจก.พีซีเบรน, 2564), (บริษัทไอโซแคร์ ซิสเทมส์ จ ากัด, 2564), (ryt9.com, 2564) 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาประสิทธิภาพอยูในกลุมปานกลางสัดสวน
สูงสุดคอนไปทางต่ าสุดถึงแมแนวโนมคาประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นแตยังคงอยูจัดอยูในกลุมดังกลาวเนื่องจาก
สหกรณ์กลุมนี้มีปริมาณปัจจัยน าเขาสูง(ทุนสหกรณ์) ท าใหเกิดการหมุน เวียนชาหรือมีปริมาณนอย            
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เมื่อเทียบสัดตามแบบจ าลอง DEA ผลการวิจัยครั้งนี้ใกลเคียงกับงานวิจัยของ (พวงเพ็ชร จาบกุล, 2561, 
น.60) เนื่องจากมีความแตกตางดานปัจจัยน าเขาและปัจจัยผลผลิตไดแก คาใชจายท้ังส้ินและรายไดท้ังส้ิน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาประสิทธิภาพอยูในกลุมสูงมากมี
สัดสวนสูงสุดและมีแนวโนมคาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากสหกรณ์กลุมนี้มีปริมาณปัจจัยน าเขา               
(ทุนสหกรณ์) ต่ าท าใหเกิดการหมุนเวียนเร็วหรือมีปริมาณมากเมื่อเทียบสัดตามแบบจ าลอง DEA 
ผลการวิจัยครั้งนี้ใกลเคียงกับงานวิจัยของ (ปราณี นิลกรณ์, สุดา ตระการเถลิงศักด์ิ, ประสพชัย พสุนนท์, 
อาพีฟิ ลาต฿ะ, ศราวุธ หุนกลัด , 2552, น.95) เนื่องจากมีความแตกตางดานปัจจัยน าเขาและปัจจัยผลผลิต
ไดแก คาใชจายท้ังส้ิน รายไดท้ังส้ิน และเงินสดและเงินฝาก 
 ขอเสนอแนะวา สหกรณ์ท่ีใชเทคโนโลยีทางการเงินควรจัดการเงินทุนของสหกรณ์ใหเกิดการ
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกรรมออมหุน เงินรับฝาก และเงินใหกู โดยลดสวนตางของธุรกรรม
เหลานั้นใหนอยลงเชนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อใหตนเงินหมุนเวียนในสหกรณ์มากขึ้นเนื่องจากสหกรณ์
ออมทรัพย์กลุมนี้มีก าไรตอสมาชิกคอนขางสูงและเพื่อใหเป็นไปตามความหมายประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ประสพชัย พสุนนท์ (2558, น.212) หมายถึง สถาบันอันเป็นท่ีพึ่ง
ของสมาชิก สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์  สถาบันทางการเงิน 
 3 เปรียบเทียบศึกษาความไมมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุมใช
และไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยน าเขาและปัจจัยผลผลิตตามแบบจ าลอง 
DEA สามารถบอกถึงความไมสัมพันธ์นั้นไดถามีคาผลลัพธ์นอยกวา 1 โดยใหคา increasing retuns scale: 
irs. หมายถึงผลไดตอขนาดเพิ่มขึ้น และdecreasing retuns scale : drs.หมายถึงผลไดตอขนาดลดลง  
 การวิจัยครั้งนี้พบความสัมพันธ์แบบ drs ในสัดสวนท่ีสูงสุดท้ังสองกลุมสหกรณ์นั่นหมายถึงมี
ปริมาณปัจจัยน าเขา (ทุนสหกรณ์) มากเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยผลผลิต(ปริมาณธุ รกรรมท้ังส้ิน) ใน
สภาพแวดลอมท่ีเป็นอยู เมื่อพิจารณาทุนสหกรณ์ประกอบดวยทุนภายในและทุนภายนอกสหกรณ์ และ
พบความสัมพันธ์แบบ irs เฉพาะสหกรณ์กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินนั่นหมายถึงสหกรณ์กลุมไมใช
เทคโนโลยีทางการเงินมีปริมาณปัจจัยผลผลิต (ปริมาณธุรกรรมท้ังส้ิน) นอยเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัย
น าเขา(ทุนสหกรณ์) ในสภาพแวดลอมท่ีเป็นอยู เมื่อพิจารณาปริมาณธุรกรรมท้ังส้ินประกอบดวย ทุนเรือน
หุน เงินรับฝาก เงินใหกู ผลการวิจัยครั้งนี้ใกลเคียงกับงานวิจัยของ (พรรณทิภา วิชัยเมือง , 2560, น.93) 
เนื่องจากมีความแตกตางดานปัจจัยน าเขาและปัจจัยผลผลิตไดแก คาใชจาย รายได เงินฝากสหกรณ์อื่น 
และเงินสดและเงินฝาก 
 ขอเสนอแนะ วาสหกรณ์ท้ังสองกลุมควรลดทุนสหกรณ์ในสวนทุนภายนอกสหกรณ์เนื่องจากมี
ทรัพยากรเกินความจ าเป็นในการใหบริการสมาชิกและเป็นภาระสหกรณ์ในการจายดอกเบ้ีย และสหกรณ์
กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีคาผลไดตอขนาดเพิ่มข้ึน(increasing returns scale : irs) ในสัดสวนท่ีสูง
กวากลุมใชเทคโนโลยีทางการเงิน ผลการวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะวา สหกรณ์ออมทรัพย์กลุมไมใช
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เทคโนโลยีทางการเงินควรสงเสริมใหสมาชิกท าธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ใหมากขึ้นอาจมีความจ าเป็น
ในการน าเทคโนโลยีทางการเงินเขามาชวยในการใหบริการสมาชิกใหเกิดความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผูวิจัยจากการใหค าปรึกษาและความเอาใจใสของ             
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา  ภูริพันธุ์ภิญโญ อาจารย์เปรียบเสมือนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ท่ีพรอมสง
สารอาหารทางวิชาการใหลูกศิษย์เจริญเติบโตอยางงวดงามตลอดเวลา 
 กราบขอบพระคุณบุพการีผูใหก าเนิด และสมาชิกในครอบครัว ท่ีใหความรัก ใหความอบอุน      
ใหใหแรงสนับสนุนและผลักดันในการศึกษามาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนทุกคนท่ีใหความชวยเหลือ ใหก าลังใจในการศึกษา 
 สุดทายขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ท่ีใหโอกาส
ในการศึกษาหาความรู ประสบการณ์ รวมท้ังคณาจารย์ บุคคลกรทุกทานท่ีใหความรูและประสบการณ์แก
ผูวิจัย 
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ภาพที่ 1 ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อสมาชิกกลุ่มใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีก าไรสุทธิตอสมาชิกเฉล่ียในปีบัญชี 2558–
2562 อยูในชวง 24,626.77 ถึง 31,514.64 บาทซึ่งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและคาสวนเบี่ยงเบียน
มาตรฐานของก าไร มีแนวโนมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาพที่ 2 ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อสมาชิกกลุ่มไม่ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีก าไรสุทธิตอสมาชิกเฉล่ียในปีบัญชี 2558–
2562 อยูใชชวง 1,784.66 ถึง 7,334.18 บาทซมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตคาสวนเบี่ยงเบียน
มาตรฐาน มีแนวโนมตรงกันขามกับก าไรสุทธิตอสมาชิก 
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11.54% 9.23% 5.64% 1.79% 1.28% 0% 0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงิน กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 
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ภาพที่ 3 สัดส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงานปบีัญชี 2558-2562 
 สหกรณ์กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีจัดอยูในชวงคาประสิทธิภาพต่ ามากไปคาประสิทธิภาพ
ปานกลาง สหกรณ์กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงินมีจัดอยูในชวงคาประสิทธิภาพปานกลางไปคา
ประสิทธิภาพสูงมาก 

 

 
ภาพที่ 4 ร้อยละของจ านวนหน่วยผลิตที่มีผลลัพธ์นอ้ยกว่า 1 

 พบคาผลไดตอขนาดเพิ่มขึ้น (increasing retuns scale : irs). มีสัดสวนสูงสุดท้ัง 2 กลุมและ 
ผลไดตอขนาดลดลง (decreasing retuns scale : drs) ไมพบในกลุมสหกรณ์ใชเทคโนโลยีทางการเงินแต
พบในกลุมท่ีไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 
  

0% 

71.99% 

7.33% 

20.89% 

irs drs

กลุมใชเทคโนโลยีทางการเงิน กลุมไมใชเทคโนโลยีทางการเงิน 
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คุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ BMW 

Service Quality and Marketing Mix which effect the decision  
on purchasing of BMW  

 
ฐิติชญา ปานะสุทธะ1, รีเค ชวิศา ชวีมงคล2,กนกณัฐ ชัยมณฑล3,ณฐัวัตร ตุลยกิจจา4,ศศิธร แซ่ปึง5 และธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ ุ์6 

Thitichaya Panasuttha1, Rieke Chawisa Chevamongkol2, Kanoknat Chaimontol3, 
 Natthawat Tulyagijja4, Sasithorn Saepung5, Thanakit Vongmahasetha6,DBA 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW โดย
เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จากกลุมตัวอยาง 395 คนโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย Multiple Regression Analysis ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศชายมีอายุ 25-29 ปีสถานภาพ โสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพ ลูกจางในองค์กรเอกชน มีรายไดตอเดือนอยูท่ี 90,001-100,000 บาทขึ้นไป และในระยะเวลา 5 ปี
เคยซื้อรถยนต์ BMW รอยละ 69.9 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ผลิตภัณฑ์ และราคา 
คุณภาพการบริการสงผลตอการเลือกซื้อรถยนต์ BMW อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ไดแก การ
รับประกัน และสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ไดแก  

 ̂ = 1.857+.161 (X1) +.378 (X2) ; R
2 = 0.192 

 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) To study the factors of marketing mix that 

affect the decision of buying a BMW car, 2) To study the quality of service that 
influences the decision of buying a BMW car. The questionnaires were used as the tools 
in collecting the data from the sample group consisting of 395 persons with a specific 
sampling method. The statistics applied in the data analysis were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The hypotheses were tested with Multiple Regression. 
The research results revealed that most of the questionnaire respondents were male in 
the age of 25-29 years with single status, educational level of bachelor’s degree, 
occupation of private employee, monthly income of 90,001 – 100,000 baht, 5 years 
passed mostly people had used the cars mostly in the brand of BMW 69.9%. According 
to the results of testing of hypotheses, it was found that the factors of marketing mix 
that affect the decision making in purchasing brand BMW cars of people with the 
statistically significant level of 0.05 in the Product and Price.The quality of service which 
influenced the decision making in purchasing brand BMW cars of people with the 
statistically significant level of 0.05 in the warranty. And the Multiple Linear Regression 
equations are:  

  ̂ = 1.857+.161 (X1) +.378 (X2)  ; R
2 = 0.192 

 
Keywords: Service Quality,  Marketing Mix, Decision 
 
บทน า 

ในปี 2563-2566 ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตรอยละ 
4 ในขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจตางทยอยฟื้นตัว มีการคาดการณ์วาความตองการรถเพื่อเชิงพาณิชย์จะ
ขยายตัวดี ตลอดจนอุตสาหกรรมกอสราง ธุรกิจคาปลีกออนไลน์ และอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส์ 
(วรรณา ยงพิศาลภพ,2563) จากการส ารวจงานขอมูลงานอินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ครั้งท่ี 41 พบวา 
มียอดรวมผูเขาชมงานอยูท่ี 1,049,046 คน ภายใตสถานการณ์การแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 ยอด
จองรถยนต์ภายในงานรวมอยูท่ี 22,791 คัน แบงเป็นรถยนต์ 18,381 คัน และจักรยานยนต์ 4,410 คัน 
ในขณะท่ีสถาณการณ์การแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจท่ัวโลก แตส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์กลับพบวา ยอดจองรถภายในงานยังอยู ท่ี 22,791 คัน โดยท่ีบริษัท BMW ยังคง
สามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของยอดการจองรถ ภาพรวมอยูท่ี 888 คันคิดเป็นรอยละ 3.9 ท้ังนี้อาจเป็น
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เพราะอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลไทยใหการสงเสริมมาอยางตอเนื่อง การพัฒนาจะ
เนนท่ีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา โดยรัฐบาลออกมาตรการหลายดานเพื่อดึงดูดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อาทิ การใหสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลดอัตราภาษีน าเขาช้ินสวนครบชุด
สมบูรณ์ (Completely Knocked-Down: CKD) ท่ีใชประกอบรถยนต์ และการปรับขึ้นภาษีน าเขา
รถยนต์ประกอบส าเร็จรูป (Completely Built-Up: CBU) จากตางประเทศในอัตราสูงเพื่อจ ากัดการ
น าเขารถยนต์มาจ าหนายในประเทศ ท้ังนี้ตัวเลขยอดจองรถภายในงาน ตลาดรถยนต์มีกลุมราคาต้ังแต 1 
ลานบาท ขึ้นไป ยังคงไดรับความสนใจของผูบริโภคเนื่องจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุนใหม และไดรับความ
สนใจจากผูบริโภค (พิสน ลีละหุต,2563) โดยท่ีผลประกอบการปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโนม
หดตัวรุนแรง แตจะเริ่มฟื้นตัวในปี  2564-2565 ตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตอยางมากจากผลของ
โครงการรถคันแรกของรัฐบาลประกอบกับผูประกอบการสวนใหญมีธุรกิจบริการแบบครบวงจร เชน การ
จ าหนายอะไหล การซอมบ ารุง การจ าหนายรถมือสอง สินเช่ือเชาซื้อ เป็นตน ชวยประคับประคองธุรกิจได
ระดับหนึ่ง ตลอดจนความคืบหนาของการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของรัฐ และความตองการขนสงสินคาจาก
การพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมๆ ท้ังในประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศใกลเคียง(ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2563)  

จากขอมูลดังกลาวจึงท าใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคท่ี
เลือกซื้อรถยนต์ BMW โดยมุงเนนท่ีสวนผสมทางการตลาด และคุณภาพการบริการ เพื่อน าไปใชเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายในการท าการตลาดตอไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาด คุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW 

 
สมมุติฐานการวิจัย   

1. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW  
2. ปัจจัยดานคุณภาพการบริการของรถยนต์ BMW สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 
 

ประโยชน์ของการวิจัย  
1. ท าใหทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW 
2. ท าใหทราบถึงความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทางการตลาด คุณภาพการบริการท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW  
3. ผลจากการวิจัยสามารถน าไปใชเป็นแนวทางในการสงเสริมนโยบายเพื่อเพิ่มยอดขาย  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง             
แนวคิดและทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด  
การตลาดท่ีสงผลใหธุรกิจประสบผลส าเร็จ มีขอเท็จจริงอีกเรื่องคือการสราง เปล่ียนแปลงทาง

การตลาดในอีกบริบทในหลากหลายดานท่ีจะตองมาน าเสนอเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได ท่ีมาจาก
สวนประสมทางการตลาด การท่ีจะมีสวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมนั้น และเจาะจงไปตาม
กลุมเปูาหมายโดยตรง (Niche Market) หรือตลาดเฉพาะกลุม การท าการตลาดของการท าธุรกิจในดาน
การขายสินคาตอผูบริโภคนั้น เพื่อท่ีจะขายผลิตภัณฑ์ (Product) โดยแสดงถึงคุณคาของสินคาและ
ภาพลักษณ์ท่ีดี หรือการใหการบริการ (Place)  เป็นการสนับสนุนในดานการปรับเปล่ียนในทาง ธุรกิจไม
วาจะเป็นธุรกิจเล็ก หรือธุรกิจท่ีใหญ เพื่อท่ีจะท าใหธุรกิจนั้นประสบผลส าเร็จ ในการท าธุรกิจ (ไรอัน เกรย์
,2562 ;ราช ศิริวัฒน์,2560) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
คุณภาพการบริการ (Service Quality) ประกอบดวย ความไววางใจได การรับประกัน ส่ิงท่ีจับ

ตองไดทางกายภาพ ความเขาอกเขาใจ และการตอบสนอง การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการใน
การด าเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่นใหไดรับ
ความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้นโดยมีลักษณะเฉพาะของ
ตัวเอง ไมสามารถจับตองได ไมสามารถครอบครองเป็นเจาของในรูปธรรมและไมจ าเป็นตองรวมอยูกับ
สินคาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท้ังยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ าใจ เปี่ยมดวยความปรารถนาดี การใหความ
สะดวกรวดเร็ว ใหความเป็นธรรมและความเสมอภาคซึ่งการบริการท่ีดีนั้นตองสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูท่ีแสดงความจ านงไดตรงกับท่ี ผูรับบริการนั้นคาดหวังไว พรอมกับท าใหบุคคลดังกลาว เกิด
ความรูสึกท่ีดีและประทับใจตอส่ิงท่ีไดรับ น าไปสูความพึงพอใจในสินคาและบริการนั้น เพื่อกอใหเกิดการ
ซื้อซ้ าๆอยางตอเนื่อง คุณภาพการใหบริการ หมายถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของ
ธุรกิจใหบริการ คุณภาพของการบริการเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวา
คูแขงได การเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการเป็นส่ิงท่ีตองกระท า 
ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับส่ิงท่ีเขาตองการ คุณสมบัติเหลานี้จะชวยใหผูรับบริกาคไดรับการตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับบริการได ด่ังนั้นการตอบสนองตอความตองการบริการคือ การมีจิตใจในการ
ใหบริการ กระตือรือรนในการท่ีจะแกปัญหาและมีความเขาใจในความตองการท่ีแตกตางกันของแตละ
บุคคล เพื่อท่ีจะไดสนองตอบความตองการของผูใชบริการไดตรงตามความตองการในบริการ  (มาร์ค 
อคูทท์,2562; Parasuraman,2555) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ  
การเขาใจในมุมมองของลูกคา วาลูกคาตองการ อะไร และอะไรท่ีท าใหสินคาตอบโจทย์ หรือ

ผลลัพธ์นั้นได ในทุกๆธุรกิจจะตองเขาใจในมุมของลูกคาส่ิงท่ีสามารถท าไดคือการเขามาศึกษาอยางใกลชิด 
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และเขาใจในมุมมอง รูปแบบเพื่อท่ีจะสามารถสราง ทฤษฎีและองค์ประกอบของธุรกิจนั้นๆได ทฤษฎีของ
ดานพฤติกรรมของผูบริโภคนั้น คือการศึกษาการตัดสินใจซื้อของลูกคาส่ิงนี้ท าใหมีการชวยธุรกิจ และ
องค์กรในการปรับรูปแบบธุรกิจ สินคานั้นๆใหตอบโจทย์กับส่ิงท่ีลูกคาตองการ สามารถน าไปจ าแนกและ
เขาถงึลูกคาและตอบโจทย์ไดอยางชัดเจน องค์ประกอบหลักในการตัดสินใจซื้อของลูกคา จะมี 3 ขอหลัก
คือดาน Physicological ความตองการของลูกคาโดยตรง ในสวนท่ีชอบส่ิงนั้นโดยเฉพาะ)  Personal 
(ดานประชากรศาสตร์) และ Social ตาม trend สังคมท่ีทันยุคสมัย ณ ชวงเวลานั้น โดยมีผลจากสังคม 
ความแตกตางของพฤติกรรมของผูบริโภค ในดานความแตกตางในการเลือกซื้อ และอิงจากปัจจัย  
1. กิจวัตรในการเลือกซื้อสินคาของบุคคล มาจากการที่เคยซื้อแลวกลับมาซื้อซ้ า การใชบริการและการซื้อ
ส่ิงเดิมๆ ท่ีเดิมๆ เป็นกิจวัตรของแตละบุคคล 2. ขอจ ากัดในการซื้อสินคา โดยอิงจากรายไดของสวนบุคคล 
ซึ่งอยูในระดับฐานะปานกลาง คือกลุมของผูบริโภคกลุมดังกลาว จะมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อมากกวา 
เนื่องจากจะตองดูรายไดท่ีเขามาเพื่อไมใหตัวเองมีภาระหนี้สิน 3.  การตัดสินใจท่ีกวางขวาง ในการ
ตัดสินใจซื้อในดานนี้คือการท่ีลูกคาจะตองลงทุนสูง ผูบริโภคหรือลูกคาในสวนนี้ สวนมากจะตองคนควา 
หาส่ิงท่ีตอบโจทย์กับตัวเองท่ีสุด เพราะจะตองลงทุนมากท่ีสุด (ไรอัน เกรย์,2562; Sivakumar,2557; Mei 
Li,2557; Beibei Dong,2557)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การตัดสินใจซื้อ
รถยนต์  
BMW 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ BMW ผลศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจึงไดก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
 

คุณภาพการบริการ Service Quality 
ดานความไววางใจ 
ดานการรับประกัน 
ดานส่ิงท่ีจับตองไดทางกายภาพ 
ดานความเขาอกเขาใจ 
ดานการตอบสนอง 

ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด  
ดานผลิตภัณฑ์  
ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจ าหนาย  
ดานการสงเสริมทางการตลาด  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวบรวมขอมูลจากการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน์และด าเนินการวิจัยดังนี้  
          1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผูบริโภคท่ีซื้อรถยนต์ BMW W.G 
Cochran (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2563) ค านวณหาจากกลุมตัวอยาง โดยก าหนดคาระดับความเช่ือมั่นท่ี 
95% ก าหนดความคลาดเคล่ือนเทากับ 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 385 คน เพื่อการเก็บ
ขอมูลท่ีแมนย า ผูวิจัยจึงเก็บแบบสอบถาม จ านวน 395 คน ใชวิธีการกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
          2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการสังเคราะห์และพัฒนาขอ
ค าถาม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะแบงเป็น 5 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร์ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Check Lists) จ านวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ BMW ลักษณะค าถามแบบตรวจสอบ (Check Lists) 
จ านวน 5 ขอ  

สวนท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อรถยนต์ BMW ท่ีผูบริโภคใหความส าคัญ 
ประกอบดวย  

1. ดานผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ขอ  
2. ดานราคา จ านวน 7 ขอ 
3. ดานชองทางการจัดจ าหนาย จ านวน 5 ขอ 
4. ดานสงเสริมทางการตลาด จ านวน 5 ขอ 
สวนท่ี 4 คุณภาพการบริการของการเลือกซื้อรถยนต์ BMW ท่ีผูบริโภคใหความส าคัญ 

ประกอบดวย 
1. ดานความไววางใจ จ านวน 5 ขอ 
2. ดานการรับประกัน จ านวน 4 ขอ 
3. ดานส่ิงท่ีจับตองไดในกายภาพ จ านวน 4 ขอ 
4. ดานความเขาอกเขาใจผูบริโภค จ านวน 5 ขอ 
5. ดานการตอบสนองของผูบริโภค จ านวน 4 ขอ 
สวนท่ี 5 ค าถามดานการตัดสินใจซื้อรถยนต์  BMW ท่ีผูบริโภคใหความส าคัญ ประกอบดวย

ค าถามจ านวน 5 ขอ และใชมาตราวัดแบบ Likert Scale 
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สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูเลือกใช

รถยนต์ BMW ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถาม ดวย
สถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และขอมูลปัจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ BMW โดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยของผูบริโภคท่ีมี่ผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ดวยการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อใชในการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด คุณภาพการบริการ ท่ีมี่ผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW  
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการและสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ยี่หอ BMW จ านวน 395 ชุดและน ามาวิเคราะห์ดวยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ขอมูลดานประชากรศาสตร์ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย รอยละ 54.7 เพศหญิง 
รอยละ 45.3 มีสถานะภาพ โสด รอยละ 42.3 รองลงมา สมรส/ แตงงาน รอยละ 31.9  อยูกับแฟน/คน
รัก/คูชีวิต รอยละ 23.8  อื่นๆ หมาย แยกทาง หยา รอยละ 0.2 ชวงอายุ 25-29 ปี รอยละ 26.3 รองลงมา
อายุ 35-39 ปี รอยละ 23.8 อายุ 30-34 ปี รอยละ 18.7  อายุ 40-44 ปี รอยละ 18.0 อายุ 50 ปีขึ้นไป 
รอยละ 7.8  ชวงอายุ 45 – 49 ปี รอยละ 5.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 68.9 สูงกวาปริญญาตรี 
รอยละ 23.8 ต่ ากวาปริญญาตรี รอยละ 7.3 ประกอบอาชีพลูกจางองค์กรเอกชนมากท่ีสุด รอยละ 37.7 
รองลงมา ประกอบธุรกิจสวน/เจาของกิจการ/ คาขาย รอยละ 34.4  วิชาชีพอิสระ เชน แพทย์ ทันตแพทย์ 
รอยละ 10.1 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 7.1 รับราชการ/ พนักงานของรัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 
4.3  รับจางท่ัวไป ไมไดอยูในองค์กรใด รอยละ 3.5  พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุงาน รอยละ 1.0  
วางงาน / อยูระหวางรองาน รอยละ 0.8 มีรายไดมากท่ีสุด 90,000 - 100,000 บาทขึ้นไป รอยละ 28.9 
รองลงมา 30,001-40,000 บาท รอยละ 23.3 40,001-50,000 บาท รอยละ 15.7  50,001 - 60,000 บาท 
รอยละ 11.1 70,001 - 80,000 บาท รอยละ 10.6  60,001 - 70,000 บาท รอยละ 10.4 

2. ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อ พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซื้อรถยนต์ในแบรนด์ยุโรปภายใน
ระยะเวลา 5 ปีท่ีผานมามากท่ีสุด ไดแก BMW รอยละ 69.9 รองลงมา Mercedes-Benz รอยละ 11.6 
Mini Cooper รอยละ 4.6  Volvo  รอยละ 3.5  Volkswagen รอยละ 3.3 Porsche และ MG รอยละ 
2.5  Audi รอยละ 1.5  Peugeot รอยละ 0.5 ศูนย์บริการท่ีผูบริโภคเขาใชบริการมากท่ีสุด ไดแก 
Millenium Auto รอยละ 55.4 รองลงมา Barcelona Motor รอยละ 21.0 Europa Motor รอยละ 
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12.4 Amorn Prestige รอยละ 11.1 รุนของรถยนต์  BMW ท่ีผูบริโภคใชมากท่ีสุด รุน X1 รอยละ 24.3 
รองลงมา รุน Series 3 รอยละ 19.0 รุน Series 5 รอยละ 14.2 รุน X3 รอยละ 10.9 รุน X5 รอยละ 
10.1  รุน Series 1 รอยละ 7.3  รุน Series 7 รอยละ 6.8 รุน Series M รอยละ 3.8 รุน Z4 รอยละ 3.5 
3. การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพการบริการ สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือก
ซื้อรถยนต์ BMW พบวา ภาพรวมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ BMW ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดานเรียงจากคาเฉล่ียมากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ์ ( ̅=4.22) ดานสงเสริมการตลาด 
( ̅=4.14) ดานชองทางจ าหนาย ( ̅=4.12) ดานราคา ( ̅=3.84) ดานการรับประกัน ( ̅=4.50) ดานส่ิงท่ี
จับตองไดทางกายภาพ ( ̅=4.45) ดานความไววางใจ ( ̅=4.41) ดานความเขาอกเขาใจ ( ̅=4.38) ดาน
การตอบสนอง ( ̅=4.37) ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ BMW 

 ตัวแปร  ̅ 
Std. 

Deviation แปลความหมาย ล าดับ  
ภาพรวม 4.27 0.55 มาก   
สวนประสมทางการตลาด     
ดานผลิตภัณฑ์ 4.22 0.32 มาก 6  
ดานราคา 3.84 0.78 มาก 9  
ดานชองทางการจัดจ าหนาย 4.12 0.75 มาก 8  
ดานสงเสริมการตลาด 4.14 0.78 มาก 7  
คุณภาพการใหบริการ     
ดานความไววางใจ 4.41 0.66 มาก 3  
ดานการรับประกัน 4.50 0.61 มากท่ีสุด 1  
ดานส่ิงท่ีจับตองไดทางกายภาพ 4.45 0.57 มาก 2  
ดานความเขาอกเขาใจ 4.38 0.69 มาก 4  
ดานการตอบสนอง 4.37 0.68 มาก 5  
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางสวนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการกับการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ BMW ตามวัตถุประสงค์ขอท่ี 3 จากเกณฑ์คาเฉล่ียสถิติสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Person 
Product Moment Correlation Coefficient) พบวา ปัจจัยทุกคูมีความสัมพันธ์ทางบวกตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ BMW อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการของ
ผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW 

   ̅ S.D. P2 P3 P4 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 D 

ดานผลิตภัณฑ์ 4.22 0.32 .692** .726** .626** .583** .601** .585** .595** .585** .343** 

ดานราคา 3.84 0.78   .730** .711** .596** .546** .562** .574** .578** .362** 

ดานชองทาง
การจัด
จ าหนาย 

4.12 0.75     .730** .661** .659** .650** .664** .683** .322** 

ดานสงเสริม
การตลาด 

4.14 0.78       .582** .580** .574** .578** .578** .318** 

ดานความ
ไววางใจ 

4.41 0.66         .787** .744** .817** .837** .356** 

ดานการ
รับประกัน 

4.5 0.61           .807** .827** .829** .422** 

ดานส่ิงท่ีจับ
ตองไดทาง
กายภาพ 

4.45 0.57             .825** .779** .406** 

ดานความ
เขาอกเขาใจ 

4.38 0.69               .885** .408** 

ดานการ
ตอบสนอง 

4.37 0.68                 .388** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ Enter ในการศึกษาคุณภาพการบริการ สวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่หอ BMW ตามสมมติฐานท่ี 1 และ 2 ไดผานเกณฑ์การ
ตรวจสอบเงื่อนไขกอนการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
จากสมการพบวา คาความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอกันโดยคา Durbin-Watson = 1.967 และมีการแจก
แจงปกติจากแผนภาพฮิสโตแกรม โดยตัวแปรอิสระคุณภาพการบริการ สวนประสมทางการตลาดและตัว
แปรตามการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่หอ BMW สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่หอ BMW อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณชองสวนประสมทางการตลาดและ
คุณภาพการบริการสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ดวยวิธี ENTER 

ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P-value Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
(Constant) 1.857 .244  7.597 .000   
สวนประสมทางการตลาด .161 .079 .137 2.054 .041 .461 2.167 
คุณภาพการบริการ .378 .077 .327 4.894 .000 .461 2.167 
a. Dependent Variable: การตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW / P < .05, P<.01  
Constant = 1.857, R = .438, R2 = .192  Adj R2= .188, S.E.est = .619, F =  46.505, Sig= .000 
  ̂ = 1.857+.161 (X1) +.378 (X2)  ; R

2 = 0.192 
 

การวิเคราะห์สวนประสมทางการตลาด รายดานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่หอ BMW ได
ดวยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ไดแก ดานผลิตภัณฑ์ และดานราคา อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การวิเคราะห์คุณภาพบริการ รายดานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่หอ BMW 
ไดดวยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คุณภาพบริการ 
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ไดแก ดานการรับประกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ดังตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณชองสวนประสมทางการตลาด สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ดวยวิธี ENTER 

ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P-value 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(คาคงท่ี) 1.820 .487  3.737 .000   
 ดานผลิตภัณฑ์ .326 .158 .150 2.068 .039 .414 2.417 
ดานราคา .169 .068 .193 2.490 .013 .364 2.748 
 ดานชองทางการจัด   
 จ าหนาย 

.016 .075 .018 .215 .830 .322 3.109 

ดานสงเสริมการตลาด .066 .065 .075 1.006 .315 .396 2.522 
a. Dependent Variable: การตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW / P < .05  
 
ตารางที่ 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณชองคุณภาพการบริการ สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ดวยวิธี ENTER 

ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t P-value. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 1.877 .256  7.324 .000   
 ดานความไววางใจ -.042 .093 -.041 -.456 .649 .258 3.878 
 ดานการรับประกัน .251 .107 .222 2.345 .020 .231 4.335 
 ดานส่ิงท่ีจับตองไดทาง 
 กายภาพ 

.165 .105 .138 1.565 .118 .268 3.735 

 ดานความเขาอกเขาใจ .133 .114 .133 1.171 .242 .159 6.277 
 ดานการตอบสนอง .012 .113 .012 .109 .913 .165 6.045 
a. Dependent Variable:  การตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW 

จากตารางท่ี 4 ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6  พบวา สวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิง
บวก (Beta = .137) หมายความวา สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ BMW และคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .327) หมายความวา คุณภาพ
การบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW อยางนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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0.001 เมื่อพิจารณารายดานของสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์          
เชิงบวก (Beta = .150) และดานราคา มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .193) หมายความวา ผลิตภัณฑ์
และราคา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ในขณะท่ีคุณภาพการบริการ ดาน
การรับประกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .222) อยางนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ดวย 
Enterสามารถแสดงสมการไดดังนี้   ̂ = 1.857+.161 (X1) +.378 (X2)  ; R

2 = 0.192 สวนประสมทาง
การตลาด คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW จากเกณฑ์คาเฉล่ียมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ และความสามารถในการพยากรณ์ไดระดับดี  ท้ังนี้มีคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ R2 เทากับ 0.192 หรือคิดเป็นรอยละ 19.2 Adjust R2 = .188 หรือคิดเป็นรอยละ 18.8 
 
สรุปและอภิปรายผล 

คุณภาพการบริการ สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ BMW 
สามารถสรุปและอภิปรายผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. คุณภาพการบริการและสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 
BMW โดยภาพรวมมีความส าคัญอยูในระดับมาก และปัจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ดานผลิตภัณฑ์ ดานราคา ดานชองทางการจัดจ าหนาย ดานสงเสริมการตลาด 
มีความส าคัญอยูในระดับมาก 

2. คุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW มีความส าคัญอยูในระดับมาก
ท่ีสุดไดแก  ดานการรับประกัน ระดับความส าคัญอยูในระดับมาก ไดแก ดานส่ิงท่ีจับตองไดทางกายภาพ
ดานความไววางใจ ดานความเขาอกเขาใจ ดานการตอบสนอง เรียงล าดับ 

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ ENTER ในการศึกษา คุณภาพการบริการ สวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW ไดผานเกณฑ์การตรวจสอบเงื่อนไขกอนการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) พบวา คา
ความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอกันโดยคา Durbin-Watson = 1.967 และมีการแจกแจงปกติจาก
แผนภาพฮิสโตแกรม โดยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์แบบเสนตรง และจากการสราง
สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณท้ัง 9 ตัวแปร พบวา มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรเขาสมการถดถอยเชิงเสน
แบบพหุคูณ สวนประสมทางการตลาด ไดแก 1.ดานผลิตภัณฑ์ 2.ดานราคา คุณภาพการบริการ ไดแก 
ดานการรับประกัน เมื่อซื้อ BMW ทุกรุน พรอม BSI Standard Package ของ BMW เป็นส่ิงท่ีท าให
ผูบริโภคไววางใจท่ีจะซื้อรถยนต์ BMW หรือกรณีท่ี BMW Thailand เพิ่มโปรแกรม BSI เป็น 10 ปีหรือ 
100,000 km. ฟรีคาบ ารุงรักษากับรถใหมทุกรุน เป็นการกระตุนการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งสอดคลอง
กับ ราช ศิริวัฒน์ (2560) ท่ีวาผลิตภัณฑ์ตองแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีดี การใหบริการอยางถูกตองตั้งแตครั้ง
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แรก การสรางความรูสึกปลอดภัยในการติดตอ เป็นปัจจัยที่ผูบริโภคใหความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่ง
สงผลตอการสรางความมั่นใจใหลูกคา และสงผลใหเกิดการกลับมาใชบริการซ้ า อยางตอเนื่อง คุณภาพ
การบริการท่ีวาประกอบดวย ความไววางใจได เป็นส่ิงท่ีจับตองไดทางกายภาพความเขาอกเขาใจ การ
ตอบสนอง ความตองการของบุคคลอื่นใหไดรับความสุข น าไปสูความพึงพอใจในสินคาและบริการนั้นๆ
(มาร์ค อคูทท์, 2562) ท้ังนี้สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณท่ีได สามารถอธิบายความผันแปรของการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW รอยละ 19.2 และผูวิจัยไดท าการทดสอบคา R2  ท่ีเป็นคาท่ีนาเช่ือถือได โดย
การเปรียบเทียบกับคา  Adjust R2 = .199 หรือคิดเป็นรอยละ 19.9 ซึ่งเป็นคาท่ีใกลเคียงกับ R2 มาก
แสดงถึงคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2  มีความนาเช่ือถือ โดยเขียนในรูปแบบของตัวแปรไดแก  

  ̂ = 1.857+.161 (X1) +.378 (X2)  ; R
2 = 0.192  หรือสามารถอธิบายไดดังนี้  

การตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW=1.857 +.161 สวนประสมทางการตลาด +.378 คุณภาพการ
บริการ  (R2 = 0.192 )  สามารถเขียนเป็นรูปแบบคุณภาพการบริการและสวนประสมทางการตลาดราย
ดานท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ BMW แสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Regression Analysis 
by Stepwise 

R2   = 0.192  SE = .0.619 

 

การตัดสินใจ
เลือกซื้อ

รถยนต์ BMW 

 

Effect 

Not Effect 

ภาพที่ 1 แสดงคุณภาพการบริการและสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์ BMW 

ดานผลิตภัณฑ์ 

ดานราคา 

ดานชองทางการจัด
จ าหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด 

ดานการรับประกัน 

ดานส่ิงท่ีจับตองไดทาง
กายภาพ 

ดานความไววางใจ 

ดานการตอบสนอง 

ดานความเขาอกเขาใจ 
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สรุปวา คุณภาพการบริการและสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 
BMW ใหความส าคัญกับยี่หอรถยนต์ ความคุมคาของราคาท่ีจายสมรรถนะของรถยนต์ และBSI (BMW 
Service Inclusive) ซึ่งเป็นแพคเกจการบริการเซอร์วิส ของ BMW เป็นการเซอร์วิสท้ังหมดเชน              
การเปล่ียนน้ ามันเครื่อง ผาเบรค น้ ามันเบรค น้ ายาแอร์ คาแรง กรองอากาศ จานเบรค หรือพวกอะไหล
สึกหรอตางๆ ท าใหผูบริโภคไมตองกังวลถึงคาใชจายในการบ ารุงและดูแลรักษารถ BSI จะเป็นผูดูแล
คาใชจายท้ังหมดนานถึง 5 ปี หรือท่ี 100,000 กม. รวมถึงการเปล่ียนอะไหลแทจาก BMW  และ ส าหรับ
เจาของรถBMW ท่ีมีแพ็คเกจ BSI อยูแลว สามารถขยายเวลา การบ ารุงและดูแลรักษารถ เพิ่มขึ้นอีก 1 ปี 
หรือ 20,000 กม. ดวยแพ็คเกจ BSI Extension ซึ่งรถ BMW ผูบริโภคประทับใจในการดูแลอยางมี
คุณภาพ เพื่อใหทุกการขับขี่ของคุณเปี่ยมดวยความสบายใจและมั่นใจไดตลอดทุกเสนทาง  ซึ่งสอดคลอง
กับ ไรอัน เกรย์ (2562) ท่ีวาปัจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ์ตองแสดงใหเห็นถึงคุณคาของ
ตัวสินคาดังเชนขอมูลขางตน อีกท้ังความส าคัญในดานราคาท่ีเหมาะสม อัตราดอกเบี้ยในการผอนช าระต่ า 
ระยะเวลาในการผอนช าระท่ีมีใหเลือกตามความเหมาะสมของแตละบุคคล ชองทางจัดจ าหนาย  ให
ความส าคัญในเรื่องของศูนย์บริการท่ีนาเช่ือถือ ศูนย์บริการท่ีสะดวกตอการเดินทาง ซึ่งพบวา หากตัวแทน
จ าหนายหรือศูนย์บริการนั้นๆ อยูใกลท่ีพักหรือสะดวกตอการเดินทางของผูบริโภคแลวนั้น สามารถสราง
ความสะดวกตอการเขารับบริการของผูบริโภคได สงเสริมการตลาด เรื่องการแถมฟรีคาใชจายในการจด
ทะเบียนและบริการจดทะเบียน ประกันภัยช้ันหนึ่ง รวมท้ังการประชาสัมพันธ์นั้นยังไมเป็นท่ีดึงดูดมาก
เทาท่ีควร ท าใหบริษัท BMW ควรใหความส าคัญเพื่อสรางการรับรูใหแกผูบริโภคและ จะท าใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค(Sivakumar,2557; Mei Li,2557; Beibei Dong,2557) 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  

1. ปัจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ควรจะมีการเพิ่มแนวทาง
ในการสงเสริมการตลาดใหมีในแนวทางท่ีแพรหลายและเขาถึงไดงาย เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายควรมีการ
สงเสริมการตลาดใหเป็นที่แพรหลายและครองตลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผูบริโภคมีความสนใจใน
และมีผลในเรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ มากยิ่งขี้น 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการศูนย์บริการ BMW เพื่อปรับกลยุทธ์การ
ใหบริการลูกคา และท าใหสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. การท าวิจัยครั้งตอไป ควรก าหนดสถานท่ีกับผูบริโภคท่ีใชสินคานี้โดยตรง และคลอบคลุมทุก
เขตพื้นท่ีในประเทศไทยเพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคการเลือกซื้อสินคา 
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ในระเบียบวิจัยแบบอื่นเพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกจากมุมมองของลูกคาและเพื่อใหผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มี
ความครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกคา เป็นตน 

3. การศึกษาครั้งถัดไปแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่นท่ีอาจเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีท าการศึกษา
อยูนี้ เพื่อน าผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขในดานอื่นๆยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน Shopee  
The Factors affecting Consumers Decision on purchasing  

of products via Shopee Application  
 

ชวิน ทิมกระจ่าง1, สริภพ สุภีคา2 และ ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์3 
Chawin Timkrachang, Siraphop Supeekam, Dr.Thanakit Vongmahasetha 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพ
พลิเคชัน Shopee กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
( Purposive  sampling ) จ านวน 396 คน สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา คาสถิติรอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และการสรางสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็น เพศหญิง มีอายุระหวาง 21 -25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 10 ,001-20,000 บาท ประกอบอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย และ การสงเสริมการตลาด และสมการ
ถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ไดแก 

Ŷ=2.55 + 0.187(x1) + 0.142 (x2)+0.205 (x3)+0.392 (x4); R2= 0.577 
 
ค าส าคญั : ปัจจัยดานการตลาด, แอพพลิเคช่ัน SHOPEE, อีคอมเมิร์ซ 
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Abstract 
 The objective of this study is to study the factors affecting the purchasing 
decision of products by customers via Shopee Application in Bangkok. The sample 
consisted of 396 customers. The instrument was a questionnaire using specific sampling 
and the overall confidence value is 0.964. The statistics for education used in this 
research are Pearson product moment correlation coefficient and multiple regression 
analysis. The results showed that the samples are mostly 21-25 years old, single status, 
female students and earning 10,001 – 20,000 of monthly income. The factors affecting 
the purchasing decision of products by customers via Shopee Application in Bangkok are: 
1) Product 2) Price 3) place 4) Promotion. And the Multiple Linear Regression e.g.  

Ŷ =2.55 + 0.187(x1) + 0.142 (x2) + 0.205 (x3)+0.392 (x4); R^2= 0.577. 
 
Keywords: Marketing Factor, Purchasing Decision, SHOPEE Application, E-commerce  
 

บทน า 
 การเขาถึงผูบริโภคในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตท าใหเกิดความสะดวกมากขึ้น สงผลใหพฤติกรรม
ผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป ธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้น จากขอมูลยอดขายสินคาผานอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย 
ปี  2562  มีมูลคา 163,300 ลาน เพิ่มขึ้นรอยละ 35 มูลคา 220,000 ลานบาท คิดเป็นสัดสวน 4-5% 
ของคาปลีกท้ังประเทศในปี 2563 สะทอนใหเห็นวาการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์มีแนวโนมการขยายตัว
อยางตอเนื่องไปในทิศทางท่ีดีขึ้น (ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, 2563)  
 แอพพลิเคชัน Shopee เป็นแอพพลิเคชัน ท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถดาวน์โหลดมางานในการซื้อ
สินคาออนไลน์ไมวาจะเป็น เส้ือผา เครื่องส าอาง หรือ อุปกรณ์ตางๆ จากสถิติผลประกอบการไตรมาท่ี 1 
ปี พ.ศ. 2563 ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ท่ีท าภายใต Shopee มีอัตราการเติบโตท่ีกาวกระโดด ผานยอดขาย
สินคาในแพลตฟอร์มเพิ่มข้ึน 74.3% จากชวงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2562 ท าใหยอดการส่ังซื้อสินคานั้น
เพิ่มข้ึน 111.2% จากปีกอน ท าใหรายไดของ Shopee เพิ่มข้ึน 110.5% โดยรายไดดังกลาวคิดเป็น 5.1% 
เมื่อเทียบกับยอดขายสินคาท้ังหมดในแพลตฟอร์ม Shopee (BUSINESS WIRE, 2020) ซึ่งแอพพลิเคชัน 
Shopee ในประเทศไทยมียอดการเขาชมเว็บไวต์รายเดือนเป็นอันดับ 1 ในไตรมาสท่ี 2 – 4 ในปี 2563 
และมียอดการดาวน์โหลดใน Appstore และ Play store สูงท่ีสุดในแอพพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ (Iprice, 
2563) ซึ่งจากผลการเติบโตของ Shopee นั้นบงช้ีไดวา Shopee ใหความส าคัญในการสงเสริมการตลาด
ในเรื่องของการจัดโปรโมช่ัน แตปัจจุบันมีธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ีจ าหนายสินคาผานทาง Social 
Commerce ประกอบกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป ท าใหธุรกิจตองใหความส าคัญตอ
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ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ์ ดานราคา ดานชองทางการจัดจ าหนาย และ ดาน
สงเสริมการตลาด และมีการส่ือสารตอผูบริโภคอยูตลอดเวลา เพื่ อตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภคในปัจจุบันใหไดมากท่ีสุด  
 จากขอมูลดังกลาวท าใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะท าใหทราบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคและเป็นแนวทางใหผูประกอบการธุรกิจ ไดน าไปใชเป็นประโยชน์ในการวางแผน และพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดอยางสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน
shopee 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน 
Shopee  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน์ในการซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความแตกตาง

จากการซื้อสินคาแบบด้ังเดิม คือ ผูบริโภคออนไลน์จะตองเป็นผูใชส่ือสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผูบริโภคจะตองมีความต้ังใจซื้อ หมายถึง ผูบริโภคจะวางแผนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บางยี่หอใน
อนาคต ซึ่งพฤติกรรมผูบริโภค (Customer behavior) เป็นการมีสวนรวมของบุคคลท่ีท าการตัดสินใจ ซื้อ 
ใช หรือ เลิกใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ความรูสึกจากประสบการณ์ท่ี
ไดรับและการกระท าท่ีเกิดขึ้นระหวางการบริโภค รวมไปถึงส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีสงผลตอ ความคิด 
ความรูสึก เชน อิทธิพลสวนบุคคล อิทธิพลดานการตลาด หรือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย 
รวมไปถึงการสงเสริมทางการตลาดเป็นตน (ภาวิณี กาญจนาภา, 2559; สุพัตรา กาญจโนภาส, 2020) 
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แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรส าคัญท่ีอยูภายใตการควบคุมของ

องค์กร เป็นเครื่องมือท่ีใชใหผูบริโภคเกิดความตองการ และไดรับประโยชน์จากการแขงขันทางการตลาด 
เรียกวา “4 P’s” ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจ าหนาย (Place) และ 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตัวแปรเหลานี้เป็นเครื่องมือการตลาดท่ีนักการตลาดน ามาใชใหเกิด
ประโยชน์สูงสุดแกองค์กร (สุธินี ธีรานุตร์, 2563; Wheelen L.Thomas, and Hunger J. David. 2012: 199) 

แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
การตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการในการเลือกการกระท าจากทางเลือกตางๆ ซึ่ง

ผูบริโภคจะตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยท่ีผูบริโภคจะเลือกสินคาและ
บริการตามขอมูลท่ีตนไดมา การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญและอยูภายใตการควบคุมของ
ผูบริโภค จะเกี่ยวของกับข้ันตอน 5 ข้ันตอนหลักๆดังนี้ การรับรูถึงความตองการในสินคา (Need arousal 
or Problem recognition)การแสวงหาขอมูล ( Information search) การประเมินทางเลือก 
(Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post 
purchase behavior) (รุงโรจน์ สงสระบุญ, 2562; Kotler and Keller, 2012) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร ไดแก ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,041,115 คน (รายงานสถิติ
กรุงเทพมหานคร 2562) 

2. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยก าหนดกลุมตัวอยาง โดยการก าหนดจากกลุมตัวอยางแบบไมทราบประชา
การ (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2563) จ านวน 384 ชุด แตเพื่อความแมนย าของขอมูลในการเก็บตัวอยางผูวิจัย
จึงเก็บตัวอยางจ านวน 396 ตัวอยางและเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็น
การเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมท่ีเลือกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือตองเป็นผูท่ีเคยซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee และอาศัย
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามออนไลน์ท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ อีกท้ังยั งดัดแปลง
แบบสอบถามท่ีมีผูสรางมาแลวเป็นแนวทางเพื่อมาก าหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสรางเครื่องมือ
ใหครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีตองการ โดยแบงออกเป็น 4 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ค าถามคัดคุณสมบัติ จ านวน 1 ขอ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามประชาการศาสตร์ ไดแก เพศ สถานภาพ การศึกษา อายุ อาชีพและ
รายได จ านวน 6 ขอ ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
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 สวนท่ี 3 แบบสอบถาม พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน์ผานแอพพลิเคชัน Shopee  
 สวนท่ี 4 แบบสอบถาม ตัวแปรอิสระเกี่ยวกับ ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 P’s ไดแก 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย และการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื่อสินคา
ออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee  
 สวนท่ี 5 แบบสอบถาม ตัวแปรตามเกี่ยวกับ พฤติกรรมดานการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มี
ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรวัตดของลิเคิร์ท (ระดับความเห็นดวยทั้ง 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด) 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน์ใชวิธีการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  
(Purposive  sampling )  ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 
 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากคาสถิติรอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชหาคา
ความเช่ือมัน (Reliability) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการวิจัย จ านวน 
30 คน โดยใชสูตรทดสอบความนาเช่ือถือของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) ผลการทดสอบความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด มีคาเทากับ 0.964 ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความเช่ือมั่น ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ขอมูลประชากรศาสตร์ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศหญิง 

รอยละ 50.8 อายุระหวาง 21-25 ปี รอยละ 59.8 รองลงมา 26-30 ปี รอยละ 24.7, 31-35 ปี รอยละ 
8.6 , 36-40ปี รอยละ 4.3 , 41 ปีขึ้นไป รอยละ 2.5 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 79.5 เป็น
นักเรียน / นักศึกษา รอยละ 44.2 มีรายไดอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท รอยละ 33.6  

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบริโภค พบวา ผูตอบแบบสอบถามนั้น เคยซื้อสินคาออนไลน์
ในแอพพลิเคชัน Shopee รอยละ 100 รองลงมาเคยซื้อสินคาผาน Lazada รอยละ 78.3 Line รอยละ 
36.9 Central Online รอยละ 16.7 Aliexpress รอยละ 13.1 และ Amazon 11.1 และใชเครื่องมือใน
การซื้อสินคาออนไลน์ใน แอพพลิเคชัน Shopee ผานทาง โทรศัพท์ รอยละ 98.2 รองลงมา แท็ปเลต 
25.8 คอมพิวเตอร์สวนบุคคล รอยละ 20.2 คอมพิวเตอร์โนตบุ฿ค รอยละ 16.7 และผูบริโภคสวนใหญซื้อ
สินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ในชวงเวลา 18.01-22.00 น. รอยละ 50.8 รองลงมา 
22.01-02.00 น. รอยละ 27.0 และเหตุผลท่ีท าใหผูบริโภคเลือกใชแอพพลิเคชัน Shopee พบวา ความ
สะดวกรวดเร็วในการใชงาน รอยละ 77.5 รองลงมาเป็นโปรโมช่ัน รอยละ 69.7 การรับประกัน รอยละ 
35.4 และ คุณภาพ รอยละ 26.3 และเหตุผลท่ีท าใหผูบริโภคใชงาน แอพพลิเคชัน Shopee อยาง
ตอเนื่อง พบวา ความสะดวกรวดเร็วตอการใชงาน รอยละ 73.2 รองลงมาเป็น โปรโมช่ัน รอยละ 68.9 
การรับประกัน รอยละ 37.4 และ คุณภาพ รอยละ 24.2 

3. ผลการวิเคราะห์ขอมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน 
Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.01) เมื่อจ าแนกราย
ดาน พบวา ดานสถานท่ีจัดจ าหนายมีคาเฉล่ียนสูงสุดอยูในระดับมาก ( ̅ = 4.11) รองลงมาโดย
เรียงล าดับตามคาความเฉล่ียคือดานราคา ( ̅ = 4.10) ดานการตัดสินใจ ( ̅ = 3.96) ดานการสงเสริม
การตลาด ( ̅ = 3.95) และดานผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 3.93) ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee  

 
 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางกลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน 
Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จากเกณฑ์คาเฉล่ียนสถิติสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Person 
Product Moment Correlation Coefficient) พบวา ปัจจัยทางการตลาด 5 คู ท่ีมีความสัมพันธ์
ทางบวกตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพ
พลิเคชัน Shopee  
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**มีนัยส าคัญทางสถิติอยูท่ีระดับ 0.01 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไดผานเกณฑ์การ
ตรวจสอบเงื่อนไขกอนการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
พบวาคาความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระ และมีการแจกแจงปกติจากแผนภาพฮิสโตแกรม (Histogram) จาก
การสรางสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ดวย Stepwise 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จากเกณฑ์คาเฉล่ียมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ และความสามารถในการ
พยากรณ์ไดระดับดี มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสิน (R^2) = 0.577 คิดเป็นรอยละ 57.7 และผูวิจัยไดทดสอบ
คา R^2 ท่ีเป็นคานาเช่ือถือไดโดยการเปรียบเทียบกับคา Adjust R^2 = 0.572 คิดเป็นรอยละ 57.2 ซึ่ง
ใกลเคียงกับคา R^2 มากแสดงถึงคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ มีความนาเช่ือถือ โดยสามารถเขียนใน
รูปแบบของตัวแปร คือ การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร = 2.55+ .187 ดานผลิตภัณฑ์ + .142 ดานราคา + .205 ดานชองทางการจัดจ าหนาย 
+ .392 ดานการสงเสริมการตลาด (R2=0.577) หรือ Ŷ=2.55 + 0.187(x1) + 0.142 (x2)+0.205 
(x3)+0.392 (x4); R2= 0.577  
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ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณดวยวิธี Stepwise 

 
 
สรุปผลอภิปราย 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชัน 
Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ดังนั้นรานคาออนไลน์ในแอพพลิเคชัน Shopee ตองใหความส าคัญ
กับเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย และ การสงเสริมการขาย เพราะพฤติกรรมของ
ผูบริโภคออนไลน์นั้นมีความแตกตางจากการซื้อสินคาแบบด้ังเดิม (สุพัตรา กาญจโนภาส, 2563) เชน รานคา
ในแอพพลิเคชัน Shopee มีสินคาใหเลือกหลากหลายมากเทาไรก็จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
มากขึ้น ในดานของราคาผูบริโภคช่ืนชอบสินคาท่ีมีราคาถูก รานคาในแอพพลิเคชัน Shopee ตองต้ังราคาให
ตรงตอความตองการของผูบริโภค ในดานของชองทางการจัดจ าหนาย ผูบริโภคตองการตัวเลือกในการจัดสง
สินคามากขึ้นหรือความสะดวกในการช าระเงินหลากหลายชองทาง และ ดานสงเสริมการขาย ผูบริโภคช่ืน
ชอบในสวนลดละโปรโมช่ันเป็นอยางมากดังนั้นรานคาในแอพพลิเคชัน Shopee จะตองมีการสงเสริมการ
ขายเพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต ท้ังหมดนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในปัจจุบัน 

2. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
ทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไดผานเกณฑ์การตรวจสอบเงื่อนไขกอนการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis : MRA) พบวาคาความคลาดเคล่ือน
เป็นอิสระตอกัน และมีการแจกแจงปกติจากแผนภาพ ฮิสโตแกรม (Histogram) โดยตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์แบบเสนตรง จากการสรางสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ท้ัง 4 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระ
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ท้ังหมด 4 ตัวแปรท่ีสามารถเขาสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณได ไดแก 1. ดานผลิตภัณฑ์ 2. ดานราคา 3. 
ชองทางการจัดจ าหนาย 4. การสงเสริมการตลาด และสมการเชิงถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณท่ีได ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีของ (สุธินี ธีรานุตร์, 2563) สวนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางดานสินคาหรือบริการท่ี
จะน าเสนอใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในดานของ สินคาหรือผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความตองการ
ของกลุมเปูาหมาย ราคาท่ีผูบริโภคยอมรับ ชองทางการจัดจ าหนายสินคาท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภค สามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร รอยละ 57 และผูวิจัยไดทดสอบคา R square ท่ีเป็นคาท่ีนาเช่ือถือไดโดย
การเปรียบเทียบกับ Adjust R square = 0.572 คิดเป็นรอยละ 57.2 ซึ่งเป็นคาท่ีใกลเคียงกับ R Square  
แสดงถึงคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) มีความนาเช่ือถือ โดยสามารถเขียนในรูปแบบของตัวแปรไดวา 
การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร = 2.55+ 
.187 ดานผลิตภัณฑ์ + .142 ดานราคา + .205 ดานชองทางการจัดจ าหนาย + .392 ดานการสงเสริม
การตลาด (R^2=0.577) หรือ Ŷ=2.55 + 0.187(x1) + 0.142 (x2)+0.205 (x3)+0.392 (x4); R^2= 0.577  

 
 

สรุปวา ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพ
พลิเคชัน Shopeeของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยประการส าคัญคือ มุงเนนในดานของ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ชองทางการจัดจ าหนาย และ การสงเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ี
ซื้อสินคาออนไลน์ผานทางแอพพลิเคชัน Shopee ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด และพัฒนาตอไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการท าวิจัยครั้งตอไปควรท าการศึกษาตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท่ีเพิ่มมากกวา 4 
P’s เนื่องจากคา R square มีคา 0.577 นั่นหมายถึงหากเพิ่มจ านวนตัวแปรอิสระมากขึ้นอาจท าใหคา R 
Square เพิ่มมากขึ้นดวย 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการรานคาออนไลน์ในแอพพลิเคชัน Shopee 
เพื่อปรับกลยุทธ์การใหบริการลูกคา และท าใหยอดขายสินคาในแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาตอไป 
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3. ควรศึกษากลุมตัวอยางอื่นๆ โดยขยายกลุมตัวอยางไป จังหวัดอื่นๆ หรือจ านวนกลุมตัวอยาง
เพื่อดูผลการศึกษาท่ีไดวาจะเหมือนหรือแตกตางกับผูบริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม 
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คุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจของร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

The Affects Entrepreneur Characteristic On Traditional Retail Stores, 
Amphoe Mueang Chiang Rai Province 

 
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์1 

Thanakit Vongmahasetha  

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอด
ในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) ทักษะการเป็น
ผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย จ านวน 400 คน และมีวิธีการสุมตัวอยางแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) การ
วิเคราะห์ขอมูลประกอบดวย การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวน และวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ ( Multiple 
Regression Analysis) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ประกอบอาชีพเป็นเจาของธุรกิจ เจาของกิจการหรือคาขายท่ีมีระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจการ ต้ังแต 5-10 ปีขึ้นไป เป็นเพศชาย มีอายุระหวาง 35 – 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท และคุณลักษณะการเป็นผูประกอบการ และ
ทักษะการเป็นผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ไดแก 

  ̂ = 2.153 +.254 (X1) +.244 (X2)  ; R
2 = 0.388   

 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะการเป็นผูประกอบการ, ทักษะการเป็นผูประกอบการ, รานคาปลีกแบบด้ังเดิม 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study Entrepreneur' Characteristics 
Affecting the Survival of Traditional Trade in Amphoe Mueang Chiang Rai Province 2) 
Entrepreneurial Skills Affecting the Survival of Traditional Trade  in Amphoe Mueang 
Chiang Rai. It is a quantitative research in the form of survey research. A tool to collect 
data was a questionnaire. A sample was 400 entrepreneurs in Traditional Trade in 
Amphoe Mueang Chiang Rai Province with systematic sampling. The statistics applied in 
the data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
hypotheses were tested with Multiple Regression Analysis. The results found that work 
as a business owner entrepreneurs Or trading with a period of time to operate a 
business of 5-10 years or moreare male, 35-40 years, married, Graduated, monthly 
income 30.001 – 40,000 baht and hypothesis tests were found that Entrepreneur 
characteristics Entrepreneurial Skill also direct affects On Successful operation with 
Traditional Retail Stores, Amphoe Mueang Chiang Rai Province at a significant level of 
0.05. And the Multiple Linear Regression equations are: 

  ̂= 2.153 +.254 (X1) +.244 (X2) ; R2 = 0.388   
 
Keywords: Entrepreneur characteristics,  Entrepreneurial Skill, Traditional Trade 
 
บทน า  

ปัญหาและอุปสรรคของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม ไดแก ประเภทสินคาท่ีขายในรานไมมีความ
หลากหลายเทาท่ีควร เมื่อเปรียบเทียบกับรานคาปลีกสมัยใหมหรือหางคาปลีกสมัยใหม รานคาปลีกด้ังเดิม
ไมมีการตกแตงรานคาของตนเองใหทันสมัย ขาดการจัดสินคาใหเป็นระบบ ไมมีปูายบอกราคาท่ีแนนอน
ชัดเจน รวมถึงไมมีส่ิงอ านวยความสะดวก เชน เครื่องบันทึกเงินสดท่ีจอดรถและอื่นๆ ราคาสินคาสูงกวาใน
รานคาปลีกสมัยใหม และไมใหเสรีภาพในการเดินเลือกซื้อสินคาแกผูบริโภคท าใหความตองการซื้อของ
ผูบริโภคลดลงส่ิงท่ีรานคาปลีกแบบด้ังเดิมควรปรับปรุง คือ ควรพัฒนาจัดรานคาปลีกของตนใหมีความ
ทันสมัย มีการจัดวางสินคาเป็นระเบียบเป็นหมวดหมูงายตอการเลือกซื้อ และควรเปิดโอกาสใหผูบริโภคได
มีโอกาสเลือกซื้อสินคาไดโดยอิสระเสรีควรหาลูกคากลุมเปูาหมายของตนใหไดวาคือกลุมใด เพื่อจะได
จัดหาสินคาสนองความตองการของลูกคาไดตรงกับความตองการและพัฒนารานคาปลีกของตนใหโดดเดน
ได (Walsh, G. S., & Elorriaga-Rubio, M., 2019). ควรมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหาร
จัดการมากข้ึนและควรมีการท าการตลาดส าหรับรานคาปลีกแบบด้ังเดิมใหมากกวานี้ แตหากส่ิงท่ีกลาวมา
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นั้นไมสรางสรางผูประกอบการธุรกิจ เพื่อความอยูรอดในอนาคต คือ สรางเครือขายของกลุมผูคาปลีก
แบบด้ังเดิม เพื่อสรางอ านาจตอรองในการแขงขันกับรานคาปลีกขนาดใหญเพื่อรักษาลูกคาเดิมไวใหได 
ตลอดจนสรางความไดเปรียบในการแขงขันและปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง  (นารา กิตติเมธีกุล, 
2563) ของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมจุดเริ่มตนของรานธนพิริยะ กวา ท่ีจะมาเป็น Supermarket                 
“ธนพิริยะ” Supermarket ท่ีเริ่มตนจาการเป็นรานโชหวยท่ีกอตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปี 2534 โดยคู
สามีภรรยาท่ีมีความต้ังใจและPassion ท่ีตองการเติบโตในธุรกิจคาปลีกและคาสง โดยเริ่มตนจากเงินทุน
จ านวนไมมาก และพื้นท่ีหองแถวติดกันสองหองเปิดเป็นรานขายของท่ัวไปขนาดเล็ก ภายใตช่ือ “พิริยะมินิ
มาร์ท” และไดมีการเพิ่มฟังก์ช่ันใสรานขายยาเขาไปดวย ซึ่งถือเป็นรานขายของ Format แรก ๆ ท่ีมีมินิ
มาร์ทและรานขายยาอยูในท่ีเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงท าให Destination ของ Product ก็คือ กลุมนมผง 
จากการท่ีเภสัชกรหญิงอมร เป็นผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญดานเวชภัณฑ์ จึงสามารถเป็นท่ีปรึกษา
ใหกับคุณแมท่ีเขามาเป็นลูกคาได ซึ่งจะเป็นการแนะน าสินคาท่ีมีความซับซอน ตอนนั้นแมวาจะเป็นราน
เล็ก ๆ แตลูกคาท่ีเขามาไดประสบการณ์ท่ีดีท่ีเป็นมากกวาการมาซื้อของกลับไปพราะถือเป็นทางรอดและ
การสรางการเติบโตใหกับธุรกิจ ซึ่งก็ตองอาศัยท้ังเงินทุน และระบบการตรวจสอบท่ีดี หากมีการขยาย
สาขาไปแลว ท าอยางไรใหสามารถควบคุมดูแลใหของไมหาย พนักงานไมทุจริต ในระยะหลังจึงไดมีการน า
ระบบคอมพิวเตอร์เขามาชวยบริหารจัดการท้ังหมด โดยเฉพาะการใหความส าคัญกับระบบบัญชี เพราะวัน
หนึ่งสรรพากรมาตรวจ และพบวาเราไมรูเรื่องบัญชีและภาษีไมไดแลว ดังนั้นหากจะเดินหนาตอไปก็คงตอง
รูทุกเรื่อง ตองเปล่ียนวิธีคิด ปรับทัศนคติ แลวมา Training เรื่องบัญชี โดยตอนนั้นจ าไดวาตองปิดรานไป
อบรมต้ังแตเชายันดึก มาเรียนรูใหมวาผิดอยางไร ท าใหถูกตองอยางไร และตองปรับจนถูกตองทุกอยาง 

โดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณของผูประกอบการไมสามารถเกิดขึ้นไดเองตองอาศัยระยะเวลาและ
การฝึกฝนดวยการสรางนิสัยท่ีเหมาะสมในระยะเวลาหนึ่งจนกระท่ังผูท่ีตองการฝึกมีจิตวิญญาณของการ
เป็นผูประกอบการได ซึ่งน าไปสูพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีเป็นเหมือนแรงขันเคล่ือนภายในใหมี
การเสริมสรางสมรรถนะหลักในการเป็นผูประกอบการท่ีส าเร็จ การออกแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ท้ังใน
รูปแบบของการพัฒนาตนเอง หรือการพัฒนาจากสถาบันตางๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน การพัฒนาจึงตอง
เริ่มตนดวยการสรางกรอบหรือตัวแบบในการวิจัยครั้งจึงมุงท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการ  
ทักษะการเป็นผูประกอบการ (Tupe, N., 2020) จนกลายเป็นผูประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
สามารถสรางความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งกับรานคาปลีกแบบด้ังเดิมท่ีอาศัยอยูใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2563) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคา
ปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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2. เพื่อศึกษาทักษะการเป็นผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคา
ปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการ ทักษะการเป็นผูประกอบการท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณลักษณะของผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

2. ทักษะการเป็นผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ของการวิจัย  

1. ท าใหทราบถึงคุณลักษณะของผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

2. ท าใหทักษะการเป็นผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีก
แบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจึงไดก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 1 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวบรวมขอมูลจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน์และด าเนินการวิจัยดังนี้  
          1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผูประกอบการรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย W.G Cochran (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2563) ค านวณหาจากกลุม
ตัวอยาง โดยก าหนดคาระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ก าหนดความคลาดเคล่ือนเทากับ 5% ไดขนาดกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 385 คน เพื่อการเก็บขอมูลท่ีแมนย า ผูวิจัยจึงเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเป็นระบบ (Systematic sampling)  

  ความอยูรอดในการ
ด าเนินธุรกิจของ

รานคาปลีก 
แบบด้ังเดิมใน 
อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย  

คุณลักษณะการเป็นผูประกอบการ  
ความเป็นตัวของตัวเอง 
ความมีนวัตกรรม 
ความกลาเส่ียง 
ความกาวราวในการแขงขัน 
ความใฝุใจในการเรียนรู 
ความตองการในความส าเร็จ 
(Frese, 2020; วิไล พึ่งผล และวิโรจน์ เจษฎา
ลักษณ์, 2561; Mayr, S., Mitter, C., Kücher, 

A., & Duller, C. 2020) 

ทักษะการเป็นผูประกอบการ 
ดานมนุษย์สัมพันธ ์
ดานเทคนิค 
ดานการบริหาร 
ดานบุคคล   

(พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ และเมษา สุลักษณาการ, 
2560; Tupe, N. 2020) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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          2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการสังเคราะห์และพัฒนาขอ
ค าถาม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะแบงเป็น 5 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร์ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Check Lists) จ านวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 คุณลักษณะการเป็นผูประกอบการท่ีสงผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายใหความส าคัญ ประกอบดวย 1. ดานความเป็นตัว
ของตัวเอง จ านวน 5 ขอ  2. ดานความมีนวัตกรรม จ านวน 5 ขอ 3. ดานความกลาเส่ียง จ านวน 3 ขอ 
4. ดานความกาวราวในการแขงขัน จ านวน 5 ขอ 5. ดานความใฝุใจในการเรียนรู จ านวน 4 ขอ 6. ดาน
ความตองการในความส าเร็จ จ านวน 4 ขอ 

สวนท่ี 3 ทักษะการเป็นผูประกอบการ ท่ีสงผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคา
ปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายใหความส าคัญ ประกอบดวย 1.ดานดานมนุษย์สัมพันธ์  
3 ขอ 2.ดานดานเทคนิค 2 ขอ 3.ดานการบริหาร 1 ขอ และ4.ดานบุคคล 5 ขอ 

สวนท่ี 4 ค าถามดานความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีก แบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงรายใหความส าคัญ ประกอบดวยค าถามจ านวน 5 ขอ และใชมาตราวัดแบบ Likert Scale 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา หลังจากการพัฒนาแบบสอบถามท่ีใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยใน
ครั้งนี้ผูวิจัยท าการ Try out จ านวน 30 ชุด เพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟุา 
(α= Coefficient Alpha) มีคาเทากับ 0.939   
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถาม ดวยสถิติ แจกแจงความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) และขอมูลปัจจัยท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ ( Frequency)          
คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดวยการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชใน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ขอมูลประชากรศาสตร์ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป็นเพศชาย รอยละ 
58.3 อายุระหวาง 30 -34 ปี รอยละ 41.0 รองลงมา 35-39 ปี รอยละ 31.8 และ 40-44 ปี รอยละ 26.2  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 71.0 ประกอบธุรกิจสวนตัว เจาของกิจการ/คาขาย รอยละ 26.8 มี
รายไดอยูระหวาง 30,001 – 40,000 บาท รอยละ 94 
 ผลการวิเคราะห์ขอมูลคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  ̅  = 3.84)   
เมื่อจ าแนกรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยปัจจัยคุณลักษณะการเป็นผูประกอบการ และปั จจัย
ทักษะการเป็นผูประกอบการ ใหความส าคัญมากอันดับแรก ไดแก ดานความเป็นตัวของตัวเอง  
(  ̅  = 3.89) รองลงมาไดแก ดานความใฝุใจในการเรียนรู (  ̅  = 3.86, S.D = 0.59) ดานความตองการ
ในความส าเร็จ (  ̅  = 3.86, S.D = 0.65) ดานมนุษย์สัมพันธ์ (  ̅  = 3.85) ดานเทคนิค (  ̅  = 3.84)ดาน
บุคคล  (  ̅  = 3.80, S.D = 0.62)  ดานความมีนวัตกรรม (  ̅  = 3.80, S.D = 0.63) ดานการบริหาร             
(  ̅  = 3.80, S.D = 0.64) ดานความกาวราวในการแขงขัน (  ̅  = 3.77) และนอยท่ีสุดไดแก ดานความ
กลาเส่ียง (  ̅  = 3.76)  ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ระดับความส าคัญคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
 ̅ S.D. แปลความหมาย ล าดับ 

ภาพรวม 3.84 0.46 มาก  
คุณลักษณะการเป็นผูประกอบการ 

  
  

  ความเป็นตัวของตัวเอง 3.89 0.54 มาก 1 
  ความมีนวัตกรรม 3.80 0.63 มาก 7 
  ความกลาเสี่ยง 3.76 0.66 มาก 10 
  ความกาวราวในการแขงขัน 3.77 0.61 มาก 9 
  ความใฝใุจในการเรียนรู 3.86 0.59 มาก 2 
  ความตองการในความส าเรจ็ 3.86 0.65 มาก 3 
ทักษะการเป็นผูประกอบการ 

  
  

  ดานมนุษย์สัมพนัธ ์ 3.85 0.63 มาก 4 
  ดานเทคนคิ 3.84 0.67 มาก 5 
  ดานการบริหาร 3.80 0.64 มาก 8 
  ดานบุคคล   3.80 0.62 มาก 6 
ความอยูรอดในการด าเนนิธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม 4.05 0.39 มาก  
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการ
ด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวัตถุประสงค์ขอท่ี 3 จาก
เกณฑ์คาเฉล่ียสถิติสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Person Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวา ปัจจัยทุกคูมีความสัมพันธ์ทางบวกตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยคุณลักษณะ
ของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

ตัวแปร  ̅ S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ความอยูรอดใน
การด าเนินธุรกิจ
ของรานคาปลีก

แบบด้ังเดิม 

3.89 0.54                     

ความเป็นตัวของ
ตัวเอง 

3.80 0.63 .425**                   

ความมีนวัตกรรม 3.76 0.66 .482** .678**                 

 ความกลาเสี่ยง 3.77 0.61 .483** .608** .692**               

ความกาวราวใน
การแขงขัน 

3.86 0.59 .548** .684** .667** .666**             

ความใฝุใจในการ
เรียนรู 

3.86 0.65 .412** .483** .500** .436** .589**           

ความตองการใน
ความส าเร็จ 

3.85 0.63 .493** .512** .525** .509** .639** .688**         

ดานมนุษย์
สัมพันธ์ 

3.84 0.67 .482** .557** .543** .495** .575** .564** .579**       

ดานเทคนิค 3.80 0.64 .401** .425** .388** .350** .477** .521** .527** .596**     

ดานการบริหาร 3.80 0.62 .482** .416** .486** .483** .596** .572** .561** .544** .569**   

ดานบุคคล   4.05 0.39 .596** .506** .581** .546** .602** .566** .601** .588** .555** .692** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   582 
 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ในการศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยู
รอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามสมมติฐานท่ี 1 
และ 2 ไดผานเกณฑ์การตรวจสอบเงื่อนไขกอนการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) จากสมการพบวา คาความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอกันโดยคา Durbin-Watson 
เทากับ 2.060 และมีการแจกแจงปกติจากแผนภาพฮิสโตแกรม โดยตัวแปรอิสระ คุณลักษณะของ
ผูประกอบการ (X1) ทักษะการเป็นผูประกอบการ (X2) มีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคา
ปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3   การทดสอบความสัมพันธ์คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอ
ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ตัวแปร 
ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจ 

t p-value 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
คาคงที ่ 2.153 .121  17.769 .000   
 คุณลักษณะของ 
 ผูประกอบการ 

.254 .048 .328 5.336 .000* .407 2.454 

 ทักษะการเป็น 
 ผูประกอบการ 

.244 .045 .334 5.433 .000* .407 2.454 

a. Dependent Variable:  ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม  
  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 คาคงที่ = 2.153, R = .623, R2 = .388, Adj R2= .385, S.E.est = .302, F = 125.925, Sig= .000 
  ̂ = 2.153 +.254 (X1) +.244 (X2)  ; R

2 = 0.388   
จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีความสอดคลองกับสมมติฐานท่ี 1 และ 2 โดยท้ัง 

2 ตัวแปร ไดแก ปัจจัยคุณลักษณะของผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอดในการด าเนิน
ธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ทักษะการเป็นผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคา
ปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตามวัตถุประสงค์ขอท่ี 
1 และ 2  การวิเคราะห์คุณลักษณะของผูประกอบการ รายดานท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดวยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) พบวา คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนิน
ธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไดแกความกลาเส่ียง ความกาวราวในการ
แขงขัน ความตองการในความส าเร็จ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4   
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ตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณชองคุณลักษณะของผูประกอบการที่มี
ผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ตัวแปร 
ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจ 

t p-value 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
คาคงที ่ 2.440 .127  19.236 .000   
  ความเป็นตัวของตัวเอง -.019 .044 -.027 -.433 .665 .434 2.304 
  ความมีนวัตกรรม .074 .040 .121 1.864 .063 .389 2.569 
  ความกลาเสี่ยง .079 .036 .135 2.210 .028 .436 2.293 
  ความกาวราวในการแขงขัน .164 .043 .261 3.801 .000 .347 2.879 
  ความใฝุใจในการเรียนรู .012 .038 .018 .305 .761 .481 2.081 
  ความตองการในความส าเร็จ .116 .036 .196 3.197 .001 .435 2.299 
a. Dependent Variable: ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม 

การวิเคราะห์ทักษะการเป็นผูประกอบการ รายดานท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดวยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทักษะการเป็นผูประกอบการ ท่ีมีผลตอความอยูรอดในการ
ด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไดแกดานมนุษย์สัมพันธ์ ดาน
บุคคล  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 5  
ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณชองทักษะการเป็นผูประกอบการท่ีมีผล
ตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ตัวแปร 
ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจ 

t p-value 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
คาคงที ่ 2.397 .111  21.546 .000   
  ดานมนุษย์สัมพันธ์ .111 .033 .180 3.354 .001 .540 1.852 
  ดานเทคนิค .006 .031 .010 .185 .854 .547 1.828 
  ดานการบริหาร .050 .035 .083 1.434 .153 .464 2.155 
  ดานบุคคล   .267 .037 .427 7.237 .000 .448 2.234 
a. Dependent Variable: ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม/ P<0.01 

จากตารางท่ี 3 ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 พบวา ปัจจัยคุณลักษณะของผูประกอบการ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .328) หมายความวา คุณลักษณะของผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและ
ปัจจัยทักษะการเป็นผูประกอบการ มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .334)  หมายความวา ทักษะการเป็น
ผูประกอบการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 เมื่อพิจารณารายดานของปัจจัย
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คุณลักษณะของผูประกอบการ พบวา ความกลาเส่ียง มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .135) ความกาวราว
ในการแขงขัน มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .261) ความตองการในความส าเร็จ มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
(Beta = .196) หมายความวา ความกลาเส่ียง ความกาวราวในการแขงขัน และความตองการในความส าเร็จ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ในขณะท่ีปัจจัยทักษะการเป็นผูประกอบการ ดานมนุษย์สัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
(Beta = .180) ดานบุคคล  มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .427) หมายความวา ดานมนุษย์สัมพันธ์ และ
ดานบุคคล  มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยางนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ดวย 
Enterสามารถแสดงสมการได  ̂ = 2.153 +.254 (X1) +.244 (X2)  ; R

2 = 0.388  ปัจจัยคุณลักษณะของ
ผูประกอบการ ปัจจัยทักษะการเป็นผูประกอบการมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีก
แบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากเกณฑ์คาเฉล่ียมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ 
และความสามารถในการพยากรณ์ไดระดับดี ท้ังนี้มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 เทากับ 0.388  หรือคิด
เป็นรอยละ 38.8 Adjust R2 = .385 หรือคิดเป็นรอยละ 38.5 

 
อภิปรายผล 

คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดวยกการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 
พบวา คาความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอกันโดยคา Durbin-Watson = 2.060 และมีการแจกแจงปกติ
จากแผนภาพฮิสโตแกรม โดยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์แบบเสนตรง และจากการสราง 
สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณท้ัง 10 ตัวแปร พบวา ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปรเขาสมการถดถอยเชิงเสน
แบบพหุคูณ ไดแกความกลาเส่ียง ความกาวราวในการแขงขัน ความตองการในความส าเร็จ ดานมนุษย์
สัมพันธ์ และดานบุคคล ความเป็นผูประกอบการคือลักษณะของคนท่ีทุกองค์กรตองการ ซึ่งความหมาย
ของผูประกอบการมีความหมายกวางกวาการเป็นเจาของธุรกิจ เพราะผูประกอบการเป็นผูท่ีจัดการ
ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชน์ขึ้นแกองค์กร ความเป็นผูประกออบการนั้นหากพิจารณาใหลึกซึ้ง           
ไปถึงกระบวนการความคิด พบวา มีลัษณะบางอยางท่ีมีความพิเศษคือท่ีถูกน าเสนอในรูปแบบของตัว    
แบบจิตวิญญาณของการเป็นผูประกอบการ ตัวแบบมีองค์ประกอบ 7 ประการคือ การต้ังเปูาหมาย       
การเห็นโอกาส การจัดการความเส่ียง การกระจายและการเขาถึงทรัพยากร นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค์ ภาวะผูน า การมีความคิดเชิงบวก (พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ และเมษา สุลักษณาการ, 2560) 
ซึ่งลักษณะท้ัง 7 ประการนี้ ไมสามารถเกิดข้ืนมาไดเองแตกลับตองฝึกฝนดวยการสรางนิสัยท่ีเหมาะสมใน
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ระยะเวลาหนึ่งจนกระท่ังผูท่ีตองการพัฒนาตนเองก็สามารถมีจิตวิญญาณของผูประกอบการได การพัฒนา
ทักษะการเป็นผูประกอบการดานมนุษย์สัมพันธ์ ดานบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกตอความอยู รอดในการ
ด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมใน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอดคลองกับงานวิจัยของนารา 
กิตติเมธีกุล (2563) ท้ังนี้การพัฒนาทักษะการเป็นผูประกอบการจะน าพาองค์กรธุรกิจไปสูเปูาหมายและ
ความส าเร็จของธุรกิจระยะยาว ท้ังนี้แนวทางการปรับตัวของรานคาแบบด้ังเดิม (โชหวย) ท่ีมีผลกระทบจาก
การขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหม การปรับตัวโดยการพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผูประกอบการเพื่อ
ความอยู รอดในการด าเนินธุ รกิจ  โดยเขียนในรูปแบบของตัวแปรและสามารถอธิบายได ดังนี้  
 ̂ = 2.153 +.254 (X1) +.244 (X2)  ; R2 = 0.388 ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิมใน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย=2.153 +.254 คุณลักษณะการเป็นผูประกอบการ + .244 ทักษะการ
เป็นผูประกอบการ (R2 =0.388)  สามารถเขียนเป็นรูปแบบคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอความอยู
รอดในการด าเนินธุรกิจของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แสดงในภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีมีผลตอ ความอยูรอดในการด าเนินธุรกิจ 
            ของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

Multiple Regression Analysis by Stepwise 
R2   = 0.388  SE = .0.302 

 
ความอยูรอดในการ
ด าเนินธุรกิจของ
รานคาปลีกแบบ

ด้ังเดิม 

Effect 

Not Effect 

ความเป็นตัวของตัวเอง 

ความมีนวัตกรรม 

ความกลาเสี่ยง 

ความกาวราวในการ
แขงขัน 

ความตองการใน
ความส าเร็จ 

ดานมนุษย์สัมพันธ์ 

ความใฝุใจในการเรียนรู 

ดานการบริหาร 

ดานเทคนิค 

ดานบุคคล   
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดท าการศึกษา ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกลาเส่ียง 

ความกาวราวในการแขงขัน ความใฝุใจในการเรียนรู ความตองการในความส าเร็จ  ทักษะการเป็น
ผูประกอบการ ดานมนุษย์สัมพันธ์ ดานเทคนิค ดานการบริหาร ดานบุคคล ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมทางดานกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดก าหนดกลุมตัวอยางของการวิจัยคือ ผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิม

ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการเก็บขอมูลในพื้นท่ีจ ากัดท าใหไดขอมูลเฉพาะพื้นท่ีเทานั้น 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางในอ าเภออื่นๆ เชน แมจัน เพื่อเป็นขอมูลเปรียบเทียบกับผลของ
กลุมตัวอยางผูประกอบการ และเพื่อใหไดขอมูลกวางขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันช่วง
เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

Marketing Factors Influence to Food Delivery Orders via Mobile 
Application during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิ

เวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่เคยใชแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารอยางนอย 1 ครั้งในระยะเวลา 1 ปีท่ีผานมา(COVID-19) 
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ก าหนดขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power 
จ านวน 140 รายสถิติท่ีใชในการวิเคราะห์ขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนา คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 47.9 สถานภาพโสด รอยละ 60.7 อายุระหวาง 20 -24 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 72.9 เป็นนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 33.6 รายไดเฉล่ียอยูระหวาง 10,001 
– 20,000 บาท ส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ัน Grab รอยละ 55 มีแอพลิเคช่ันท่ีใชเป็น
จ า รอยละ 78 คาใชจายตอครั้งประมาณ 100 - 300 บาท รอยละ 37.1 ความถี่ในการส่ังสัปดาห์ละ 1-3 
ครั้ง รอยละ 65 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิ
เวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) ไดแก ดานผลิตภัฑณ์ ดาน
ชองทางการตลาด และดานการสงเสริมการตลาด สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ไดแก   

 ̂ = 1.204 + .760 (X1); R
2 = 0. 482 

 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยสวนประสมการตลาด การส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่  COVID-19 
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Abstract 
The objective of the research was to study the marketing factors of influencing 

food delivery via mobile application during the occurrence of the novel coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) as quantitative research. Use an online questionnaire as a data 
collection tool. The sample group is the consumers in Bangkok who have used the food 
ordering app at least 1 time in the past 1 year (COVID-19) Purposive sampling samples 
using the G Power program 140 data statistics used in data analysis are Descriptive 
statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation the statistics used in 
hypothesis testing are multiple regression analysis. The research found that most of the 
sample were female, 47.9%, status single, 60.7%, age between 20-24 years, education 
72.9%, students/students 33.6%, average income was between 10,001 - 20,000 baht. 
Food delivery via the Grab mobile application 55% have applications that are used as a 
necessity 78% The cost per time is approximately 100 – 300 baht 37.1% Order 
frequency 1 per week -3 times, 65%, the results of hypothesis testing showed that 
Marketing factors had a statistically significant influence on food delivery orders via 
mobile application during the occurrence of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) at 
the .01 level. That influences food ordering through mobile applications during the 
occurrence of the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19), including products 
Marketing channels and marketing promotion aspects the multiple linear regression 
equations are:  ̂ = 1.204 + .760 (X1); R

2 = 0. 482 
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บทน า 

ตลาดแอปพลิเคช่ันส่ังอาหารนั้นมีการเติบโตอยางรวดเร็วตามการเติบโตของเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตและการใชสมาร์ทโฟนของผูบริโภค ส าหรับประเทศไทยนั้นมีขนาดของตลาดแอพพลิเคช่ัน
ใหญเป็นอันดับท่ี 20 ของโลก (เดลินิวส์, 2559) และยังมีขอมูลจากผลการส ารวจของคณะท างาน 
Euromonitor ซึ่งท าการส ารวจตลาดธุรกิจในประเทศตาง ๆ เป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 พบวา 
มูลคาตลาดธุรกิจฟููดเดลิเวอรี่ในประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 29.2 พันลานบาท ซึ่งมีอัตราการ               
เติบโตสูงสุดรอยละ 10 ทุกปี และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องคาดวาจะสูงถึง 46 พันลานบาท                
ในปี 2565 (บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก, 2561) 
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         ตอมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 ในชวงปี พ.ศ. 2563 ตอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ท่ีอยู ในไตรมาสแรกของปี พ .ศ. 2564 ธุ รกิจร านอาหารในประเทศไทยไดรับผลกระทบ                          
อยางหนัก เนื่องจากการระบาดของเช้ือโรคนั้นแพรเช้ือไปอยางรวดเร็ว ท าใหรัฐบาลตองออกประกาศ
มาตรการปิดสถานท่ีบางแหง เชน หางสรรพสินคา ท าใหรานอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมในหางสรรพสินคา
กลายเป็นสถานท่ีหามนั่งรับประทานในราน มาตรการดังกลาวนี้เป็นไปเพื่อควบคุมการระบาดของโรค 
ผูประกอบการรานอาหารหลายรายจึงตองมีการปรับตัว จากการ ขายผานชองทางหนารานตองเปล่ียน
รูปแบบการใหบริการเป็นซื้อ กลับบาน หรือใหบริการส่ังอาหารผานฟููดแอพพลิเคช่ัน ซึ่งมีผูใหบริการเป็น
จ านวนมาก  
 ผูท าวิจัยจึงไดท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคช่ันซื้ออาหารของผูบริโภคท่ี
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาขอมูลท่ีอาจเป็นประโยชน์เกี่ยวของกับธุรกิจการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันส่ังซื้ออาหารอาจน าผลไปใชในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน และฝุายผูปร ะกอบการ
รานอาหารท่ีจะสามารถเลือกไดวาจะน าแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารของผูประกอบการรายใดมาใหบริการ
เพื่อใหสามารถชวยตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยท้ังผูใหบริการและ
ผูใชบริการไดประโยชน์สูงสุดดวยกันท้ังสองฝุาย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ัน
ชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเร่ืองส่วนประสมการตลาด  
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการแสดงออกทางความคิด ความรูสึก ของแตละคนท่ีไดจากประสบการณ์

ท่ีไดรับจากการกระท าท่ีเกิดขึ้นระหวางบุคคลไปจนถึงส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเขามามีอิทธิพลตอ ความคิด 
ความรูสึก เชน อิทธิพลดานการตลาด อิทธิพลสวนบุคคล หรือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีมีผลตอการแสดงออกของผูบริโภค (สุพัตรา กาญจโนภาส. 2563) ส าหรับพฤติกรรมผูบริโภคใน
การเลือกใชแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารนั้น มักเลือกใชบริการดวยเหตุผลตองการความสะดวกสบาย 
แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารส่ังไดงายและมีจ านวนรานอาหารใหเลือกจ านวนมาก (ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์, 2561) 
โดยเครื่องมือทางการตลาดท่ีนักการตลาดสามารถควบคุมได ซึ่งนักการตลาดจะผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ให
สามารถตอบสนองความตองการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและสามารถสรางความพึงพอใจใหแก
กลุมผูบริโภคเปูาหมายได สวนประสมทางการตลาดท่ีส าคัญตามแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2000 
อางใน พัทธนันท์ ศุภภาคิณ, 2562: 24)  แบงออกเป็นเป็นปัจจัยตางๆ  4 ปัจจัย ไดแก ผลิตภัณฑ์ 
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(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) ในเรื่องของการใช
แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารนั้น ผูบริโภคมักใหความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีปัจจัยดานราคามีความสัมพันธ์กับความต้ังใจใชบริการมากท่ีสุด (อิสราวลี  เนียมศรี,2558,
ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์,2561 และวีรวิทย์ พันธุรัตน์, 2562) รองลงมาคือเรื่องดานการสงเสริมการขายผานส่ือ
ดิจิทัล  ลักษณะของแอพพลิเคช่ันท่ีงายตอการใชงาน และการโฆษณาผานส่ือดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใชแอพพลิเคช่ันส่ังอาหาร (อิสราวลี  เนียมศรี,2558) นอกจากนี้ยัง พบวามีปัจจัยส าคัญอีกประการ
หนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกแอพพลิเคช่ันส่ังอาหาร คือ ปัจจัยดานชองทางการจัดจ าหนายของผู
ใหบริการตองเป็นบริการท่ีสงอาหารใหผูส่ังซื้อดวยความรวดเร็ว (ANUSORN PHOPIPAT, 2560) 

แนวคิดเร่ืองการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) หรือกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าจากทางเลือกตางๆ 

ซึ่งผูบริโภคจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาและบริการอยูเสมอ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ
และอยูภายใตการควบคุมของผูบริโภค ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ การรับรูถึงความตองการใน
สินคา (Need arousal or Problem recognition) การแสวงหาขอมูล (Information search) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) พฤติกรรมหลัง
การซื้อ (Post purchase behavior) (รุงโรจน์ สงสระบุญ, 2562; Kotler and Keller, 2012) 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

•ดานผลิตภัณฑ์ (Product) 
•ดานราคา (Price)  
•ดานชองทางการจัดจ าหนาย (Place)  
•ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 

การตัดสินใจใชบริการ
แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารของ

ผูบริโภค 
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การด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูล ดวย

แบบสอบถามออนไลน์ มีขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้คือ 
1. ประชากรท่ีใชศึกษา คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารอยางนอย 

1 ครั้งในระยะเวลา 1 ปีท่ีผานมา ก าหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบ (Power 
Analysis) ส าหรับการใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ก าหนดการทดสอบสมมติฐานเป็นทางเดียว 
(One-tailed test) ก าหนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง 0.15 คาความคลาดเคล่ือน .05 และอ านาจการ
ทดสอบ .95 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ท าการค านวณดวยโปรแกรม G*Power 3.1.9.2 ไดขนาด            
กลุมตัวอยางจ านวน 129 ราย เพื่อการเก็บขอมูลท่ีแมนย า ผูวิจัยจึงเก็บแบบสอบถาม จ านวน 140 ราย 
ใชวิธีการกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) นั่นคือตองเป็นผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
เคยใชแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารอยางนอย 1 ครั้งในระยะเวลา 1 ปีท่ีผานมา(ในชวง COVID-19) 

2. วิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน์ ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม – 
มีนาคม 2564 

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาแบงเป็น 5 สวน ดังนี้  
สวนท่ี 1  ค าถามคัดคุณสมมัติ 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร์ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

และรายได (Check Lists)  
สวนท่ี 3  พฤติกรรมการส่ังอาหารแบบเดรี่เวอรี่ดวยแอปพลิเคช่ันบนมือถือในภาวะวิกฤตโควิด -

19 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ (Check Lists) และกระบวนการท่ีส าคัญในปัจจัยของ
พฤติกรรมผูบริโภค 

สวนท่ี 4 ปัจจัยสวนประสมการตลาด กับการส่ังอาหารดวยแอพพลิเคช่ันบนมือถือ ประกอบดวย 
1) ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยดานราคา 3) ปัจจัยดานชองทางการจัดจ าหนาย และ 4) ปัจจัยดาน
สงเสริมทางการตลาด  และใชมาตราวัดแบบประมาณคา 5 ระดับ ของ Likert Scale ค าถามปลายปิด 
ระดับความส าคัญมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด สามารถแปลผลไดดังนี้ คาเฉล่ีย 4.50 – 
5.00 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเห็นดวย        
ในระดับนอย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

สวนท่ี 5  ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 
4. การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใชการค านวณตามสูตรของ  Cronbach’ Alpha 

ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟุา เทากับ 0.882  
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สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปไดแก เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ของผู ตอบแบบสอบถาม ดวยสถิติแจกแจงความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) และขอมูลปัจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BMW โดยใช
สถิติ ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน การ
ตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารของผูบริโภค ดวยการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple 
Regression Analysis: MRA)  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ขอมูลดานประชากรศาสตร์พบวา ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย รอยละ 
52.1 เพศหญิง รอยละ 47.9 สถานภาพโสด รอยละ 60.7 อยูกับแฟน/คนรัก/คูชีวิต รอยละ 25.7 สมรส/
แตงงาน รอยละ 12.1 อื่นๆ (หมาย แยกทาง หยา) รอยละ 1.4 อายุระหวาง 25-29 ปี รอยละ 31.4 อายุ
ระหวาง 25-29 ปี รอยละ 31.4  อายุระหวาง 30-34 ปี รอยละ 12.9 ต่ ากวา 20 ปี รอยละ 7.9 35-39 ปี
และ40-44 ปี รอยละ 5 45-49 ปีและ50 ปีขึ้นไป รอยละ 1.4 ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 72.9 ต่ า
กวาปริญญาตรี 15.7 สูงกวาปริญญาตรี 11.4 ประกอบอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา รอยละ 33.6  
นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 33.6 ลูกจางองค์กรเอกชน รอยละ 29.3 ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของ
กิจการ/คาขาย รอยละ 21.4 นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร รอยละ 6.4 รับจางท่ัวไป ไมไดอยูในองค์กรใด 
รอยละ 5.0 วางงาน/อยูระหวางรองาน รอยละ 2.9 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน รอยละ 0.7 
พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุงาน รอยละ 0.7 รายได 10,001-20,000 บาท รอยละ 21.4  50,001 บาท
ขึ้นไป รอยละ 20.7  20,001-30,000 บาท รอยละ 20.0  ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 15.7 30,001-
40,000 บาท รอยละ 13.6 40,001-50,000 บาท รอยละ 8.6   

2. ผลการวิเคราะห์ขอมูลดานพฤติกรรมการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวง
เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) พบวามีพฤติกรรมการส่ังอาหารแบบเดลิเวอ
รี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) เคยใช
แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารของ GRAB รอยละ 82.9 LINE MAN รอยละ 65 FOOD PANDA รอยละ 42.9 
แอพพลิเคช่ันท่ีใชส่ังอาหารบอยท่ีสุดไดแก Grab รอยละ 55.0  Line Man รอยละ 27.1 Food Panda 
รอยละ 17.9  มีแอพพลิเคช่ันท่ีใชเป็นประจ า รอยละ 78.6 คาใชจายตอครั้งมากกวา  300 บาท รอยละ 
45.7 ประมาณ 100- 300 บาท รอยละ 42.9  และนอยกวา  100 บาท รอยละ 11.4  มีความถี่ในการใช
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งานแอปพลิเคช่ันสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง รอยละ 65.0  สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง รอยละ 31.4  นอยกวา 1 ครั้ง/
สัปดาห ์ รอยละ 3.6.  

3. ผลการวิเคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดพบวา ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก  ( ̅= 4.40) เมื่อจ าแนกรายปัจจัยและ
เรียงตามล าดับจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการจัดจ าหนาย ( ̅=4.61)  รองลงมาดาน
ผลิตภัณฑ์(  ̅=4.56) ดานการสงเสริมการตลาด ( ̅=4.26) และดานราคา ( ̅=4.15) มีผลตอการ
ตัดสินใจใชแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารของผูบริโภค  ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่            

ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) 
 

ตัวแปร  ̅ S.D. แปลผล 

ภาพรวม 4.40 0.44 มาก 

ดานผลิตภัณฑ์ 4.56 0.46 มากท่ีสุด 

ดานราคา 4.15 0.78 มาก 

ดานชองทางการจัดจ าหนาย 4.61 0.48 มากท่ีสุด 

ดานสงเสริมการขาย 4.26 0.64 มาก 

การสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี 4.54 0.48 มาก 
 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม 2019 (COVID-19) โดยใชการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา
ปัจจัยทุกคูมีความสัมพันธ์ทางบวกตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติอยูท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่  2 แสดงความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผาน
โมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) 

ปัจจัยทางการตลาด  ̅ S.D. 1 2 3 4 5 
 ดานผลิตภัณฑ์ 4.56 0.46      
 ดานราคา 4.15 0.78 .660**     
 ดานชองทางการจัดจ าหนาย 4.61 0.48 .478** .357**    
 ดานการสงเสริมการตลาด 4.26 0.64 .348** .326** .329**   
การตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคช่ันส่ัง
อาหารของผูบริโภค 

4.54 0.48 .605** .475** .623** .443** 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติอยูท่ีระดับ 0.01 
 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ Enter ในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 
(COVID-19) ตามสมมติฐานท่ี 1 และ 2 ไดผานเกณฑ์การตรวจสอบเงื่อนไขกอนการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากสมการพบวา คาความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอ
กันโดยคา Durbin-Watson = 1.761 และมีการแจกแจงปกติจากแผนภาพฮิสโตแกรม โดยตัวแปรอิสระ
ปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลตอ การส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) BMW อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ดวยวิธี Enter 

ตัวแปร 
การส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ 

t p-value 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 
คาคงท่ี 1.204 .296  4.063 .000   
 สวนประสมทางการตลาด .760 .067 .694 11.335 .000 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: การส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ัน 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
คาคงท่ี = 1.204, R = .694, R2  = .482, Adj R2= .478, S.E.est = .350, F = 128.473, Sig= .000 
 ̂ = 1.204 + .760 (X1); R

2 = 0. 482  
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การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด รายดานท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) ไดดวยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท้ัง 4 รายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ์ ดาน
ชองทางการจัดจ าหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลทางตรงตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผาน
โมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19)  

ตัวแปร 
การส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ 

t p-value 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 
คาคงท่ี .468 .335  1.396 .165   
 ดานผลิตภัณฑ์ .324 .088 .305 3.679 .000 .490 2.039 
 ดานราคา .046 .049 .075 .957 .340 .553 1.808 
 ดานชองทางการจัดจ าหนาย .394 .068 .390 5.779 .000 .740 1.351 
 ดานการสงเสริมการตลาด .139 .048 .184 2.887 .005 .831 1.203 
a. Dependent Variable: การตัดสินใจใชบริการแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารของผูบริโภค 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา ปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .694) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ัน
ชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) อยางนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 เมื่อ
พิจารณารายดานของปัจจัยทางการตลาด พบวา  พบวา  ดานผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = 
.305) ดานชองทางการจัดจ าหนาย มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .390) ดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก (Beta = .184) หมายความวา ผลิตภัณฑ์ชองทางการจัดจ าหนาย และการสงเสริม
การตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) อยางนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ดวย 
Enterสามารถแสดงสมการไดดังนี้   ̂ = 1.204 + .760 (X1); R2 = 0. 482 ปัจจัยทางการตลาด ท่ีมี
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อิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม 2019 (COVID-19) จากเกณฑ์คาเฉล่ียมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ และความสามารถใน
การพยากรณ์ไดระดับดี ท้ังนี้มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 เทากับ 0. 482 หรือคิดเป็นรอยละ 48.2 
Adjust R2 = .478 หรือคิดเป็นรอยละ 47.8 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) สามารถสรุปและอภิปรายผลใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม 2019 (COVID-19) โดยใชการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา
ปัจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ์ ดานราคา ดานชองทางการจัดจ าหนาย และดานการสงเสริม
การตลาดความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย 
แอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ (อิสราวลี  เนียมศรี, 2558; ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน,์ 2561และ วีรวิทย์ พันธุรัตน์, 2562) ปัจจัยสวน
ประสมการตลาดมีความส าคัญตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใชแอพพลิเคช่ันส่ังอาหาร 
         การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ัง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-
19) ไดผานเกณฑ์ตรวจสอบเงื่อนไขกอนการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression 
Analysis : MRA) พบวาคาความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอกัน และมีการแจกแจงปกติจากแผนภาพ ฮิสโต
แกรม (Histogram) โดยตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์แบบเสนตรง และตัวแปรสูงกวา .10 
และจากการสรางสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ท้ัง 4 ตัวแปรพบวา มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัวแปร
ท่ีเขาสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณได ไดแก 1.ดานผลิตภัณฑ์ 2.ดานชองทางการจัดจ าหนาย และ3. 
ดานสงเสริมการตลาด อีกท้ังสมการเชิงถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณท่ีได สามารถอธิบายความผันแปรของ
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19)  ผูวิจัยไดทดสอบคา R2 เทากับ 0. 482 ท่ีเป็นคาท่ี
นาเช่ือถือไดโดยการหาเปรียบเทียบกับคา Adjust R2 = .478 คิดเป็นรอยละ 47.8 ซึ่งเป็นคาท่ีใกลเคียง
กับ R2 มากแสดงถึงคาสัมประสิทธิ์การส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) R2 มีความนาเช่ือถือ ซึ่งผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณท่ี
พบวา ตัวแปรสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์  ชองทางการจัดจ าหนาย และการ
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สงเสริมการตลาดนั้นเป็นตัวแปรท่ีสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมของผูใชบริการได 
ผลการวิจัยดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องสวนประสมการตลาดตามแนวคิดของฟิลลิป คอต
เลอร์ (Kotler, 2000 อางใน พัทธนันท์ ศุภภาคิณ, 2562: 24) ท่ีกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีนักการตลาดสามารถควบคุมได โดยนักการตลาดจะตอง
ผสมผสานเครื่องมือ (ปัจจัย 4Ps) เหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคและสามารถสรางความพึงพอใจใหแกกลุมผูบริโภคเปูาหมายได  ผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณสามารถเขียนในรูปแบบของตัวแปร ไดวา  ̂ = 1.204 + .760 (X1); R

2 = 0. 482 หรือเขียนใน
รูปแบบของตัวแปร คือ ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) = 1.204 + .760 ปัจจัย
ทางการตลาด; R2 = 0. 482 
 

      Multiple Regression  
  Analysis by Stepwise 
  R2  = .482 SE=0.350 
 
 
 
 
 
 
       Influence 
       Not Influence 

สรุปวา ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ัน
ชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 โดยประการส าคัญคือ มุงเนนปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ 
ชองทางการจัดจ าหนาย และการสงเสริมการตลาด เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความการส่ังอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคช่ันชวงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 (COVID-19) 
 
ข้อเสนอเเนะ 
      การท าวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบจากกลุมตัวอยางท่ีอยูในจังหวัดท่ีต้ังอยูใน
ศูนย์กลางของแตละภูมิภาค เชน เชียงใหม และน ามาเปรียบเทียบกับขอมูลในเขตกรุงเทพ มหานคร เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชแอพพลิเคชันฟฺูดเดลิเวอร์รี่ที่มีความแตกตางหรือคลายคลึงกัน 

PRODUCT 

PRICE 

PLACE 

PROMOTION 

DECISION 
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การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการละท้ิงตะกร้าสินค้าเมื่อซื้อผ่านตลาดออนไลน์ 
The Study of Factors influencing Shopping Cart Abandonment 

when Purchasing from Online Marketplace 
 

รวิพรรณ สุภาวรรณ์1 

Lokweetpun Suprawan 
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคในการใชอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยในทิศทางบวก 

ซึ่งการเติบโตท าใหเกิดประเด็นใหม คือ การละท้ิงตะกราสินคาซึ่งไมเป็นผลดีตอเจาของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์และผูประกอบการ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีผลตอการละท้ิง
ตะกราสินคาออนไลน์เมื่อซื้อจากตลาดออนไลน์ โดยรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม 150 คน ดวย
แบบสอบถามจากผูซื้อสินคาออนไลน์ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเสนพหุคูณเพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปร คุณคาดานความบันเทิง เครื่องมือในการหาขอมูล รอการ
ลดราคา และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นสวนตัวที่สงผลตอการละท้ิงตะกราสินคาออนไลน์ ผลการศึกษา
พบวาคุณคาดานความบันเทิง และรอการลดราคามีอิทธิพลเชิงบวกตอการละท้ิงตะกราสินคาออนไลน์ท่ี
ระดับ .05 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ และไมพบหลักฐานวาความตองการใชตะกราสินคาเป็นเครื่องมือใน
การหาขอมูลและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นสวนตัวสงผลตอการละท้ิงตะกราสินคาออนไลน์อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ : การละท้ิงตะกรา, สินคาออนไลน์ 
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Abstract 
Due to the changes in consumer behavior, Thailand is facing an increasing in the 

use of internet and e-commerce.  The growth of e-commerce also introducing the issue 
of shopping cart abandonment which is not favorable by platform owners and sellers.  
Therefore, this study aims to investigate the factors affecting online shopping cart 
abandonment when purchasing from online marketplace.  The data was collected from 
150 respondents by using questionnaire form those online shoppers.  For the hypothesis 
testing, this study used multiple linear regression to investigate effects of entertainment 
value, research tool, waiting for sales, and privacy concerns on online shopping cart 
abandonment.  The results of this study found that entertainment value and waiting for 
sales have the positive influence on online shopping cart abandonment at significant 
level of .05.  And there was no evidence that research tool and privacy concern were 
found to have significant effect on online shopping cart abandonment.  

 
Keywords: Online Shopping, Cart Abandonment 
 
Introduction 

Due to the changes in consumer behavior, Thailand is facing an increasing in the 
use of internet with internet users of approximate 52 million, accounted for 75% of 
internet penetration.  The average spending on internet is about 9 hours in a day (Zhou 
& Price, 2020).  E-Commerce in Thailand is growing at the market value of 26.2 billion 
USD in 2017 and increasing thereafter (J.P. Morgan, 2019).  It was reported that the 
penetration rate of e-commerce in Thailand is accounted for 82% which contributed the 
most during important holidays such as Songkran Festival, Lunar New Year and Singles 
Day (Zhou & Price, 2020). 

However, the growth of e-commerce also introducing an issue of online shopping 
cart abandonment which is not favorable by platform owners (online marketplaces) and 
sellers (HubSpot, 2020).  Among all of online shoppers, 68.63% have the tendency to 
abandon their shopping cart before finally making the purchase, which accounted for 
approximately 4 trillion USD left uncheck out (HubSpot, 2020).  Based on the study of 
Kukar-Kinney and Close (2010) investigated the factors influencing online shopping cart 
abandonment and found that entertainment value, research tool, waiting for sale, and 
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privacy concerns are the main factors.  Another study by Lee, Klimm, Palmero, and 
Hughes (2019) found the similar effects on all of the factors.  Therefore, this study aims 
to investigate the factors influencing online shopping cart abandonment among Thai 
online shoppers.  

Research Objectives 
 This study intended to investigate factors influencing online shopping cart 
abandonment among Thai online shoppers.  The factors under investigation are 
entertainment value, research tool, waiting for sales and privacy concerns.  The 
contribution of this study should be able to explain the reasons consumers left the 
product in the online shopping cart without checking them out and results of this study 
should guide marketers to design appropriate actions to encourage online shoppers to 
check out all selected products within each transaction.   

Literature Review 
Consumer online shopping process explains the behavior difference between 

buyer and non-buyer in which the motivation to buy a product at that session might be 
varies and they will respond differently (Kukar-Kinney & Close, 2010).  As suggest by 
Kukar-Kinney and Close (2010), brick and mortar store carts are usually utilitarian in 
nature whereas online shopping is rather hedonic.  For instance, the purpose of using 
store cart at a physical store is to place and store the products before going to check-
out line, but for online purchase, online cart is use for multiple purposes such as being a 
research tool to compare products from different online stores (Rubin, Martins, Ilyuk, & 
Hildebrand, 2020).  However, recent phenomenon of online shopping cart abandonment 
is exist for most of the online marketplaces.  Online shopping cart abandonment can be 
described as a situation where shoppers select the product to be placed in their online 
shopping basket, but instead of checking out afterward, they decided to leave all the 
product on the cart unattended (Sondhi, 2017).   

According to the study of Kukar-Kinney and Close (2010), factors such as 
entertainment value, research tool, waiting for sales, and privacy concerns are proposed 
and found to have the effects on online shopping cart abandonment.  Entertainment 
value is when customer’s motive for shopping is for fun or to browse around to reduce 
their boredom.  Thus, customers may place product in an online shopping cart to fulfil 
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their hedonic motives (Novak, Hoffman, & Duhachek, 2003).  Apart from entertainment 
value purposes for the use of online cart, online shoppers may also use the cart to 
organize the items and search for relevant information during their selection process.  
Therefore, it can be seen that leaving the item on the online cart as a research tool is 
similarly to putting them in the consumer evoked set that might later be considered for 
further check out (Kukar-Kinney & Close, 2010; Sondhi, 2017).  Another important 
concern for online shoppers is the total cost of making an order.  Thus, online shopper 
might just leave the items in the cart to wait for better sales promotion or lower price 
because of their concern on total cost.  So, waiting for sales might be another reason for 
online shopper to abandon the online shopping cart (Kukar-Kinney & Close, 2010; 
Sondhi, 2017).   At last, privacy concern has been questionable for most online shoppers 
continuously as they do not wish to provide their financial and personal information in 
the check-out process (Sondhi, 2017).  It is more than likely that privacy concern is 
perceived greatly by older generation as suggested by Lian and Yen (2014).  The higher 
perception of privacy concern might lead to feeling doubtful and prolong their decision 
to check-out the items left in the online shopping cart.  Accordingly, this study proposed 
the following hypotheses.  

 
Hypotheses 
H1: Entertainment value has a positive influence on online shopping cart 

abandonment. 
H2: Using online shopping cart as a research tool has a positive influence on online 

shopping cart abandonment. 
H3: Waiting for sales has a positive influence on online shopping cart abandonment. 
H4: Privacy concern has a positive influence on online shopping cart abandonment. 
Scope and Conceptual Framework 
Based on the hypothesis proposed in the previous section, the conceptual 

research framework is proposed as follows in Figure 1 to capture the relationship 
between entertainment value, research tool, waiting for sales, and privacy concern 
which influence online shopping cart abandonment (Kukar-Kinney & Close, 2010; Lee et 
al., 2019).  
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Figure 1: Research Conceptual Framework 

 
This study is delimited to only online shopping cart from the online marketplace 

such as Shopee or Lazada.  However, other digital platform, such as websites and social 
commerce is excluded from this study.   

Research Methodology 
This study is conducted using quantitative method to evaluate the factors 

influencing online shopping cart abandonment of online shopper in Bangkok area.  The 
sample of this research must have experience purchasing via online marketplace such as 
Shopee or Lazada.  The sample size was calculated using G*Power to conduct multiple 
linear regression, with 4 predictors, medium effect size (0.15), the error probability of 
0.05 and power of 0.95 (1 - ß err probability) (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). 
Therefore, the calculated sample size is 129 responses and to prevent any of the error 
during the data collection, 150 respondents of sample size were collected. The 
questionnaire used for this study was developed into 3 sections including demographic 
profile of the respondents, consumer behavior towards online purchase, and the 
questions relating to independent and dependent variables including entertainment 
value, research tool, waiting for sales, privacy concerns and online shopping cart 
abandonment.  The measurement scales of 5-Point Likert scales were adapted from the 
study of Kukar-Kinney and Close (2010) in which all of the scales achieved the 
Cronbach’s Alpha of above 0.7 (Nunnally & Bernstein, 1994).  
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For data collection, this study employed convenience sampling technique by 
posting the link of online questionnaire on researcher’s social media platforms including 
Facebook, Instagram and Line. Once the data was collected, reliability test was 
conducted using Cronbach’s Alpha coefficient and found that the values of all variables 
ranging from 0.735-0.918, which make them acceptable for further analysis (Nunnally & 
Bernstein, 1994).  The statistical analysis of this study will use multiple linear regression 
to test all proposed hypotheses H1-H4. 

Results 
Based on 150 respondents from data collection, 42% of the respondents are 

females, aged between 18-22 years old (56.7%), followed by 23-38 years old (38.7%).  
Most of the respondents are students (61.3%) with the average monthly income of less 
than 30,000 (65.3%). The product category that most respondents purchase via online 
marketplace is fashion and jewelry (36.7%) and they usually purchase between 20.01-
24.00 hrs. (46.7%).  The average amount of spending for each transaction is 500-1,000 
THB (30.7%), followed by 300-500 THB (28.0%) the payment made via credit card 
(49.3%).  The most preferred marketplace is Shopee (82.0%).  As for the hypothesis 
testing, multiple linear regression was conducted for all hypotheses H1-H4, the result of 
all the effects are shown in Table 1. 
 
Table 1: The Relationship of Entertainment Value, Research Tool, Waiting for Sales, and 
Privacy Concerns on Online Shopping Cart Abandonment 

Variable R R2 Adj. R2 Std. Error Constant 
 .539 .291 .271 .649 1.554** 

 B SE B ß Tolerance VIF 
Entertainment 
Value 

.426 .104 .401** .515 1.943 

Research Tool -.150 .134 -.123 .402 2.490 
Waiting for Sales .388 .092 .327** .808 1.238 
Privacy Concerns -.058 .082 -.061 .635 1.574 
p < .05, F = 14.877 
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According to the analysis illustrated in Table 1, it was found that all of the variables 
underpinned in this study can explain the changes in online shopping cart abandonment 
29.1% of the variance.  Amongst all independent variables, entertainment value (H1) 
and waiting for sales (H3) positively influence online shopping cart abandonment with 
the beta coefficient of .401 (ß = .401 p<.001) and .327 (ß = .327 p<.001).  However, the 
effects of research tool (H2) and privacy concerns (H4) were found to be insignificant to 
online shopping cart abandonment. In addition, to illustrate that there is no 
multicollinearity associated with all independent variable, the maximum variance 
inflation factor (VIF) and Tolerance were conducted.  As a rule of thumb, VIF should 
have the value of no greater than 10 and Tolerance should be greater than .2.  
Therefore, no multicollinearity was found with acceptable values for both VIF and 
Tolerance for all variables (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010).   Therefore, it can be 
concluded that hypotheses H1 and H3 are accepted and H2 and H4 are rejected.  The 
predicted equation to estimate online shopping cart abandonment can be written as 
follows: 

Ŷ = 1.554 + .401X1 + .327X2,  
Where;  Ŷ  = Online shopping cart abandonment 

X1 = Entertainment value  
X2 = Waiting for sales 

It can be explained that when entertainment value and waiting for sales each 
increase by 1 unit, the value of online shopping cart abandonment will also increase by 
.401 and .327 unit, respectively. 

 
Discussion 
According to the findings from this study, there are many reasons for the online 

shopper to leave the items of consideration in the online shopping cart without checking 
out.  It was confirmed by the analysis of multiple linear regression that entertainment 
value and waiting for sales are the two factors positively influence online shopping cart 
abandonment.  The results of this two factors are consistent with that of Kukar-Kinney 
and Close (2010) and Sondhi (2017). However, the evidence from this study did not find 
that the effects of research tool and privacy concerns on online shopping cart abandon 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   607 
 

were significant.   In fact the result of insignificant effect of privacy concern on online 
shopping cart abandonment is consistent with the study of Kukar-Kinney and Close 
(2010).  It is possible that most of the respondents from this study are young and did 
not find privacy or security to be the issue when purchasing products online.   

Recommendations 
According to the results of this study, the value of R square is rather low which 

can only explain the changes in online shopping cart abandonment 29.1% of the 
variance.  Therefore, the future research can consider other factors that were not 
included in this study such as perceived waiting time, transaction inconvenience or lack 
of physical examination as inspected in the study of  Sondhi (2017).  Additional factors 
should better explain the reason that items were left in the online shopping cart.   
Another recommendation would be the distribution of the sample.  Since the majority 
of the respondents in the study are aged between 18-38 years old, the results from this 
study might not be able to explain the phenomenon of online shopping cart 
abandonment among the older online shoppers.  Therefore, the future research should 
specifically focus on only generation X or baby boomers.   The finding of this results can 
contribute to practitioners by suggesting that more promotion or attractive deals should 
be offered to the online shopper sin order to speed up their decision.   
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

Development of Two Land Community Tourism Products to the 
Management of Ecological Culture Tourism in Khane Chue Sub-district, 

Mae Ramat District, Tak Province. 
 

กรรณิการ ์ บุญยัง1 
Kannika  boonyang 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดินสูการจัดการทองเท่ียวเชิง
นิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมระมาด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสรางภาคีเครือขายท่ีจะเขารวม
พัฒนา 2) เพื่อศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือขายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 3) เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจ้ือท่ีจะน าไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน และ
4) เพื่อศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการทองเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ วิธีส าหรับการวิจัยเป็นการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) ใชวิธีวิ จัยเชิงปริมาณเป็นตัวต้ังและตามดวยวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพ                     
ใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสอง
แผนดินสูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ท่ีเนนคนในพื้นท่ีใหมีสวนรวมทุกขั้นตอน  โดยมี
เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ์แบบไมมีโครงสราง แบบสังเกต แบบสอบถามกึ่งทางการ 
แบบบันทึกภาคสนาม กลองถายรูป และเครื่องบันทึกเสียง กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมภาคีเครือขาย กลุม
แกนน าชุมชน กลุมปราชญ์ทองถิ่น ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก และสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห์ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาโวหาร 

ผลการวิจัย พบวา 1) ผลจากการสรางภาคีเครือขายชุมชนท่ีจะเขารวมพัฒนามีการสราง
เครือขายจากประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก และหนวยงานภาครัฐ คือ องค์การ
บริหารสวนต าบลขะเนจ้ือ ไดทีมวิจัยชุมชน จ านวน 21 คน มีคณะท่ีปรึกษา จ านวน 8 คน และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ จ านวน 9 แหง มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุมการทองเท่ียวโดยชุมชน และได
แบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน  2) ผลการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือขายชุมชนต าบล
ขะเนจ้ือท าใหทราบวาพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือท่ีโดดเดน มีทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในหมูท่ี 6 
บานหมองวา และหมูท่ี 12 บานหวยปลากอง มีทรัพยากรท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทองถิ่นในหมูท่ี  6 บาน
หมองวา มีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือและความผูกพันของคนสองแผนดินในหมูท่ี  12 บาน

                                                             
1 วิทยาลยัชุมชนตาก ต าบลหนองบัวใต อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร์โทรศพัท์ 08 6926 9733 
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หวยปลากอง 3) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจ้ือ ท่ีจะ
น าไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน ไดอัตลักษณ์ “มาวันเดียวเท่ียวสองแผนดิน  เรียนรูวิถีถิ่นชาวปกา
เกอะญอ” ก าหนดเสนทางทองเท่ียวได 2 เสนทาง ดังนี้ เสนทางท่ี 1 “วิถีคนสองแผนดินกับธรรมชาติ
แมน้ าเมย” เสนทางท่ี 2 “เสนห์ภูมิปัญญาวิถีปกาเกอะญอ” 4) ผลการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการ
ทองเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ ไดด าเนินการอบรมนักส่ือความหมาย การอบรมเป็นเจาบานท่ีดี การศึกษา
ดูงานท าใหขีดความสามารถของทีมวิจัยชุมชนไดรับการพัฒนาขึ้น ชาวบานเห็นคุณคามีกระบวนการคิดใน
การรวมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอม และมรดกวัฒนธรรมสงผลใหนิเวศวัฒนธรรมจะยังคงยั่งยืนมั่นคง 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชน, การทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม, ชุมชนคนสองแผนดิน   
 
Abstract 
 Subject research “Developing Two Land Community Tourism Products Towards 
Ecotourism and Cultural Management in Khane Chue Sub-District, Mae Ramat District” 
has the objective of 1) to build network partners to join in the development, 2) to study 
the potential of ecocultures of the Tambon Kha, 3) to develop ecotourism products, 
culture of the Khanay Sub-district that will lead to added value to the community, and 
4) to study the limits of support for tourism in the Khanechu sub-district area. The 
method for this research was mixed research, using quantitative research method as a 
norm and followed by qualitative research method. Use the local research process as a 
tool to study and develop two-country community tourism products to manage 
ecotourism and culture. Focusing on local people    to participate in every step. With 
research tools consisting of non-structured interview form, observational questionnaire, 
semi-formal questionnaire, field recording, camera and audio recorder. The sample 
groups were Networking Parties Community Vocal Group, local scholars group, Khane 
Chue sub-district, Mae Ramat district, Tak province, and the statistics used for data 
analysis were mean, percentage, standard deviation and their eloquence. 
 The results of the research were as follows: 1) The results of the establishment 
of a community network partner to participate in development and network building 
from the people in the Khane Chee sub-district. Mae Ramat District, Tak Province and 
government agencies is the Khane Chue Subdistrict Administrative Organization.                
The community research team of 21 people, 8 advisors and 9 related departments, has 
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appointed a community-based tourism group management committee. And has clearly 
divided the duties and responsibilities 2) The results of the study of the ecological 
potential of the Khane Chue Sub-District Community Network showed that the 
outstanding Khane Chue sub-district had naturally occurring resources in Village No.6, 
Baan Maung Wa and Village No. 12, Ban Huai. A pile of fish There are resources arising 
from local wisdom in Village 6, Ban Maung Wa, where there are traditions, cultures, ways 
of life, beliefs and ties of people of the two lands in Village 12, Ban Huai Pla Kong. 3) 
The results of product development in ecotourism and culture of the Khane Chih 
community that will lead to the creation of added value to the community, obtaining 
identity "for one day, two land trips, learn about the Pga K'nyau people’s way of travel”. 
Set 2 travel routes as follows: Route 1 "The Way of the Two People and the Moei River 
Nature" Route 2 "The Charm of Pga K'nyau Way" 4) The results of the study on the 
limitation of tourism in Khane Chih Sub-district, there were conducted seminars training 
as a good host. A study trip makes capacity of the community research team, has been 
developed the villagers see value, have thought processes in the conservation of the 
environment and cultural heritage, resulting in the eco-culture to remain sustainable. 
 
Keywords : Product development for community tourism, ecotourism and culture,           
two land communities 
 
บทน า 

ต าบลขะเนจ้ือ ต้ังอยูในเขตอ าเภอแมระมาด เป็นพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน เมียน
มาร์ทางดานทิศตะวันตก เป็นหมูบานท่ีอยูอาศัยของชาวกะเหรี่ยงมานานกวา 100 ปี ตอมามีชาวไทย
ลานนาจากภาคเหนือของจังหวัดล าพูน ล าปาง ไดพากันอพยพลงมาหาท่ีท ากิน และเห็นวาพื้นท่ีแหงนี้มี
ความอุดมสมบูรณ์จึงไดเขามาต้ังหลักปักฐานเป็นระยะๆ ตอเนื่องจนกลายเป็นหมูบานใหญ กลายเป็น
ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตการด ารงชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมท่ีสามารถอยูรวมกันอยางสุขสงบ ดวยธรรมชาติของสอง
ฟากฝ่ังล าน้ ากั้น 2 แผนดินเกิดเป็นธรรมชาติท่ีสวยงามรมรื่น เต็มไปดวยบรรยากาศความเป็นบานพี่เมือง
นองท่ีมีการติดตอ การคาขาย รวมถึงการแลกเปล่ียนสังคมวัฒนธรรมและความเป็นอยูของสองฟากฝ่ัง 
พึ่งพาอาศัยและเป็นมิตรไมตรีที่ดีตอกัน ตอเนื่องมาชานาน จะมีเพียงแมน้ าท่ีกั้นแบงเขตแตความสัมพันธ์
ของท้ัง 2 ฝ่ังตามกฎหมาย หากแตคน 2 แผนดินยังคงเป็นเสมือนเพื่อนบานท่ีดีตอกันมายาวนาน ต าบล
ขะเนจ้ือมีพื้นท่ีเป็น 1 ใน 3 ของอ าเภอแมระมาด อยูในเขตพื้นท่ีตามการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก  แตชุมชนยังไมต่ืนตระหนกมากนักกับผลกระทบจากการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษตาก เนื่องจากไมใชเสนทางหลักของการขนสงสินคาขามแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ ท าเลท่ีต้ังของ
ต าบลขะเนจ้ือจะมีพื้นท่ีทอดยาวขนาบไปกับล าน้ าเมย โดยผานอ าเภอทาสองยางมุงสูจังหวัดแมฮองสอน
ยังมีกล่ินอายของธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมท่ียังไมถูกทุนนิยมเขามากระทบท่ีท าลายบรรยากาศ จึง
กลายเป็นเสนทางทองเท่ียวหลักท่ีนักทองเท่ียวกลุมนิยมเรียนรูนิเวศวัฒนธรรม ท่ีมีบรรยากาศอบอวลไป
ดวยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ วิถีชนเผาท่ีหลากหลายและกล่ินอายของความเป็นชายแดนท่ีอบอวลไป
ดวยเรื่องราวของคนไทยพลัดถิ่นท่ีมาพรอมกับประวัติศาสตร์สังคมท่ีผานการพัฒนามาเป็นเวลาหลายช่ัว
อายุคน จนตกผลึกกลายเป็นวิถีถ่ินท่ีเป็นอัตลักษณ์ท้ังท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม 

การจะด าเนินการพัฒนา CBT ต าบลขะเนจ้ือจ าเป็นตองเริ่มตนจากการท่ีคนในชุมชน              
ท้ัง 14 หมูบานรูจักศักยภาพพื้นท่ีของตนเองในประเด็นตางๆ ท่ีจะน ามาใชเป็นฐานในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ชุมชนต าบลขะเนจ้ือไมเคยรวบรวมประวัติความเป็นมาของพื้นท่ี เป็นส่ิงท่ีนาเสียดายหาก
ประวัติความเป็นมา ประเพณี จะถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา ประกอบกับยังไมมีภาคสวนใดมารวม
รวบรวมขอมูล แมแตคนในชุมชนเอง ท้ังๆ ท่ีในแงของศักยภาพดังกลาวชุมชนต าบลขะเนจ้ือ สามารถจะ
น ามาใชในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน แมทุนทางพื้นท่ีในดานตางๆ ของขะเนจ้ือจะ
มีมากเพียงพอท่ีจะน ามาเป็นฐานในการพัฒนา CBT แตทุนดานบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจดานการ
พัฒนา CBT นั้นคนในชุมชนไมมีความรู ทักษะประสบการณ์ท่ีจะบริหารจัดการและใหบริการ CBT โดย
คนในชุมชนท้ัง 14 หมูบานรวมกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีประกอบกับบทบาทหนาท่ีพันธกิจหลัก
ของวิทยาลัยชุมชนตากคือสรางเสริมชุมชนใหเกิดการเรียนรูในประเด็นตางๆ ตามความตองการจ าเป็น
เรงดวนของแตละพื้นท่ี จึงมีความสนใจท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการสรางแหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู
ชุมชนต าบลขะเนจ้ือแกผูมาเยือน โดยการรวมพัฒนาและรวมเรียนรูการใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นพัฒนาการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมโดยชุมชนท่ีมีพี่เล้ียงจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เป็นผูใหการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนและบุคลากรจากวิทยาลัย ชุมชนตากให
สามารถใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นพัฒนา CBT ขะเนจ้ือ จึงเป็นท่ีมาของโครงการ “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดินสูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก” 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสรางภาคีเครือขายชุมชนท่ีจะเขารวมพัฒนา 
2. เพื่อศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือขายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ  
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจ้ือท่ีจะน าไปสู

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน 
4. เพื่อศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการทองเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1. แนวคิดการมีสวนรวม 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพ ศักยภาพชุมชน และการพัฒนาศักยภาพ  ศักยภาพ

ชุมชน 
3. แนวคิดเรื่องภูมิปัญญา 
4. แนวคิดการวิจัยเพื่อทองถิ่น 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียว และเสนทางการทองเท่ียว 
6. แนวคิดกระบวนการท างานเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน 
7. แนวคิดเรื่องภูมิวัฒนธรรม 
8. แนวคิดการเรียนรูมรดกวัฒนธรรม 
9. แนวคิดเรื่องการทองเท่ียวโดยชุมชน 
10. แนวคิดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
11. แนวคิดการพัฒนาและผูเกี่ยวของ 
12. แนวคิดเรื่องการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
13. แนวคิดเรื่องการจัดการตนเอง 
14. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดินสูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ท่ีเนนคนในพื้นท่ีใหมี
สวนรวมทุกขั้นตอน โดยมีเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ์แบบไมมีโครงสราง แบบสังเกต 
แบบสอบถามกึ่งทางการ แบบบันทึกภาคสนาม กลองถายรูป และเครื่องบันทึกเสียง ประชากรและกลุม
ตัวอยางครั้งนี้ ประชากรในการวิจัย ไดแก ประชากรในชุมชนท้ัง 14 หมูบาน จ านวน 3 ,228 ครัวเรือน 
โดยมีจ านวนประชากรรวม 10,650 คน ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง ไดแก 
กลุมภาคีเครือขาย กลุมแกนน าชุมชน กลุมปราชญ์ทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโดย แหลงขอมูลทุติยภูมิ 
(Secoddary Data) จากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพื้นท่ีไดเปิดตัวโครงการโดยการเขารวมประชุมก านัน 
ผูใหญบานของอ าเภอแมระมาดในนามของวิทยาลัยชุมชนตาก เพื่อใหนายอ าเภอ และผูเขารวมประชุม
ไดรับทราบวัตถุประสงค์ของการท างานวิจัยในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือในครั้งนี้ อีกท้ังยังใชวิธีการ ติดตอเป็น
รายบุคคลบาง หรือบางครั้งจัดกลุมเล็กๆ ในบางหมูบาน ไดติดตอเจาหนาท่ีขององค์การบริหารสวนต าบล
ขะเนจ้ือ เพื่ออธิบายโครงการเนนท่ีวัตถุประสงค์ คือ มุงแสวงหากลุมบุคคลท่ีจะมาเป็นผูรวมด าเนินการ
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งานวิจัย ไดทีมวิจัยชุมชนเป็นกลุม เจาหนาท่ีองค์การบริหารสวนต าบลขะเนจ้ือ กลุมภาคีเครือขาย กลุม
แกนน าชุมชน กลุมปราชญ์ทองถิ่น สรางความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัย มอบหมายหนา ท่ีแบงการจัดเก็บ
ขอมูลแผนท่ีเดินดิน ผังเครือญาติ โครงสรางองค์กรชุมชน ปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม ปฏิทินอาหาร 
ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติชีวิตบุคคลส าคัญ น าขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห์ จัดประชุมคืนขอมูลใหกับชุมชน 
เพื่อตรวจสอบขอมูลโดยคนในชุมชน พัฒนาทีมวิจัยชุมชน รวมกันก าหนดเสนทางทองเท่ียวโดยชุมชน  
และสถิติท่ีใชในการวิเคราะห์ขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนา
โวหาร 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษาของทีมวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสอง
แผนดินสูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด  จังหวัดตาก”               
สรุปผลการวิจัยตามประเด็นการศึกษาของงานวิจัยไดดังนี้ 

  (1) ผลจากการสรางภาคีเครือขายชุมชนท่ีจะเขารวมพัฒนา  
      ผลการท างานของทีมวิจัยชุมชน ครั้งนี้ มีการสรางเครือขายจากประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ 

อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก และหนวยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหารสวนต าบลขะเนจ้ือ ไดทีมวิจัย
ชุมชน จ านวน 21 คน มีคณะท่ีปรึกษา จ านวน 8 คน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จ านวน 9 แหง มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุมการทองเท่ียวโดยชุมชน และไดแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน  
 (2) ผลการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือขายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ  
 จากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือขายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 
ท่ีสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดินสูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก ดังนี้ 

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
หมูท่ี 6 บานหมองวา พื้นท่ีส านักสงฆ์เลปูุ มีถ้ า 3 ถ้ า คือ ถ้ าท่ี 1 ถ้ าเลปูุ สมัยกอนพบกระดูก

ฝังในหมอดิน มีเชือกผูก คาดวาจะเป็นชาวละโวท่ีเคยผานมาเนื่องจาก เป็นการฝัง แลวไปฝังไวในถ้ า                
ถ้ าท่ี 2 ถ้ าน้ า (ถ้ าคางคาว) มีบอน้ า 2 บอ ท่ีไมเคยแหง ถ้ านี้เป็นถ้ าตันไมมีทางทะลุออกไปทางใด ภายใน
ถ้ าจะมีหินกากเพชร และมีลานกวาง ลักษณะของถ้ าจะลึกลงไป พื้นดินภายในถ้ าจะมีความช้ืน เปียกล่ืน       
มีหินงอกหินยอย คลายกากเพชรเป็นระยะ ภายในถ้ าดานใน มีบอน้ า 2 บอ ดานขวามือจะพบบอน้ าขนาด
เล็ก ดานซายมือจะพบบอน้ าขนาดใหญ ถ้ าท่ี 3 ถ้ าเมน สามารถเดินทะลุออกไปบนเขา สมัยกอนท่ีพระเขา
มาชวยกันบุกเบิก พบวามีเมนอาศัยอยูตามพื้นดินท่ีมีลักษณะรวนซุย เป็นถ้ าท่ีอยูสูงบนเขา พบหินงอกหิน
ยอย ปัจจุบันไมไดเขาไปส ารวจ ภายในถ้ าอาจมีรูปรางท่ีปรับเปล่ียนไปดวยธรรมชาติเอง จะชมไดเพียง
บริเวณปากถ้ าเทานั้น 
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หมูท่ี 12 บานหวยปลากอง มีตนมะมวงปุาเป็นตนไมท่ีสูงและใหญท่ีสุดในหมูบาน มีอายุ
ประมาณ 200 ปี สูงประมาณ 17-18 เมตร รอบตนไมประมาณ 4 คนโอบ ขึ้นอยูริมถนนทายหมูบาน
ทางออกไปอ าเภอทาสองยาง ชาวบานมีความเช่ือวาหากจะท าอะไรแลวใหสัมฤทธิ์ผลดีใหมาบอกกลาวกับ
ตนมะมวงปุาทายหมูบานนี้ มีตนสักขีพยานและตนสักคูรักเป็นจุดถายรูปกอนเขาหมูบานมีถ้ าโมกขละหรือ
ท่ีเดิมเรียกวา ถ้ าเมาะกะละ ตอนท่ีนายพะเมี๊ยะยังอยูเช่ือวาดอยพระเจาหรือถ้ าโมกขละเป็นท่ีอยูของเจา
พอโมกขละ ภายในถ้ ามีบอน้ าท่ีชาวบานเช่ือวาเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ โดยจะสามารถน าน้ ามาด่ืมกินไดเฉพาะ
ชวงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนเทานั้น ภายนอกถ้ าดานบนของปากถ้ าจะมีรอยลักษณะเหมือนรอยเทา 
ชาวบานเช่ือวาเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา ถัดออกไปก็พบทอนไมพาดอยูดานบนซึ่งชาวบาน
เรียกทอนไมนี้วาราวตากผาพันปี ชาวบานยังชวยกันสรางเจดีย์สองแผนดิน (ฝ่ังไทย) เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหวางชาวบานหวยปลากองฝ่ังประเทศไทยกับชาวบาน ฝ่ังรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพมา             
โดยจะมีการสรงน้ าเจดีย์นี้ในชวงเดือนเมษายนของทุกปี มีการน าลองเรือตามแมน้ าเมยชมวิถีคนริมฝ่ัง
แมน้ าเมย ชมถ้ าน้ าหยด (ถ้ าน้ าท่ีไมเคยแหง) และชมบอน้ ากินรี 

ทรัพยากรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หมูท่ี 6 บานหมองวา มีการทอผาปกาเกอะญอ มีวัฒนธรรมโดดเดนดานการทอผาท่ีสืบทอด

ตอกันมาจากรุนสูรุน ลวดลายแปลกตา สีสันสวยงาม ยังคงกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม  
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อและความผูกพันของคนสองแผ่นดิน 
หมูท่ี 12 บานหวยปลากอง เจดีย์สองแผนดิน บนดอยเลวา (ฝ่ังประเทศไทย) และบนดอย

เลวอ (ฝ่ังเมียนมาร์) มีสะพานสองแผนดิน เป็นสะพานไมไผ ท่ีชาวปกาเกอะญอ ฝ่ังประเทศไทยและฝ่ัง
ประเทศเมียนมาร์ รวมกันสรางสะพานไมไผใชสัญจรไปมาแบบบานพี่เมืองนอง มีการนัดหมายของผูน าท้ัง
สองแผนดิน รวมกันหาไมไผท่ีอยูริมฝ่ังแมน้ าเมย สักการะเจดีย์กลางน้ า ชมการแสดงเครื่องดนตรี (เตหนา)     
ท่ีตองเลือกหาไมในชวงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ดวยความเช่ือท่ีวาหากตัดไมทามกลางแสงจันทร์จะท าใหไม
นั่นมีพลัง และมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประทับอยูในล าไมตนนั่น ในอดีตชายหนุมชาวปกาเกอะญอ เลนเตหนาไมได 
มีหวังไดอยูเป็นโสดแนนอน ชมวิถีชาวปกาเกอะญอ (ฝ่ังเมียนมาร์) ท่ีจุดลงเรือหวยงูเหา จุดลงเรือถ้ าโมกข
ละ มีน้ ารอนผุดทราย บนหาดทรายฝ่ังเมียนมาร์ มีถ้ าฝ่ังเมียนมาร์ อยูตรงขามกับถ้ าโมกขละฝ่ังประเทศ
ไทย ดานหนาผาจะเห็นวิวอยางสวยงาม บางโอกาสในเทศกาลงานบุญจะไดรับชมลิเกพมา และเครื่องเลน 
(แดะเบาะ) ความเช่ือเรื่องการแตงกาย พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีเกี่ยวกับการท านาหรือการเพาะปลูก 
อาหารพื้นถิ่น มีความคลายคลึงกันระหวางคนสองแผนดิน (ไทย-เมียนมาร์)  
 (3) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจ้ือ               
ท่ีจะน าไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน 
  จากการท่ีไดพัฒนาทีมวิจัยชุมชนดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อชุมชน (CBR) ไดจัดประชุมตัวแทน
ครัวเรือน เพื่อหาพื้นท่ี เสนทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ในการทองเท่ียว เวทีประชุมมีความเห็นวาควรน าเอา
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ความโดดเดนทางดานวิถีคนสองแผนดิน วิถีปกาเกอะญอ และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมา               
ใชเป็นเสนทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการทองเท่ียว เพื่อใหผูมาเยือนไดเรียนรูธรรมชาติ และวิถี
ชาวปกาเกอะญอสองแผนดินท่ีกลมกลืน จนไดค าวา “มาวันเดียวเที่ยวสองแผ่นดิน เรียนรู้วิถีถ่ิน
ชาวปกาเกอะญอ” จ านวน 2 เสนทาง ดังนี้ 
 เส้นทางที่ 1 “วิถีคนสองแผนดินกับธรรมชาติแมน้ าเมย” 
 เส้นทางที่ 2 “เสนห์ภูมิปัญญาวิถีปกาเกอะญอ” 
 (4) ผลการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการทองเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ 
       จากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการทองเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
ขะเนจ้ือ พบวา ชุมชนรูตัวเองดีวามีทุนทางการทองเท่ียว เลยมีแนวคิดอยากท าการทองเท่ียว แตมาพบ
ปัญหาของชุมชนตนเองวาคนในชุมชน ไมมีการบริหารจัดการ ไมมีการพัฒนาเป็นนักส่ือความหมาย              
การเป็นเจาบานท่ีดี ผลของการใชกระบวนการ CBR พัฒนา CBT เชน การอบรม การพาไปศึกษาดูงาน 
ท าใหรูวาขีดความสามารถของทีมวิจัยชุมชนไดรับการพัฒนาขึ้น ชาวบานเริ่มมีการเปล่ียนแปลง                   
มีกระบวนการคิดในการรวมอนุรักษ์ถิ่นท่ีอยูอาศัยกระตุนใหชาวบานในชุมชนรูสึกวาส่ิงท่ีอยูรอบตัวของ
ชุมชนมีคุณคา เกิดความเป็นระเบียบเรียบรอย เกิดความสะอาด มีการบริหารจัดการทองเท่ียว เมื่อเกิด
การทองเท่ียว ก็เกิดการกระจายรายไดใหกับชาวบาน เป็นรายไดเสริมจากอาชีพหลักท้ังทางตรงและ
ทางออม ผูน าเท่ียวหรือไกด์ จะมีรายไดจากการน าทองเท่ียว คนขายของขายอาหาร ขายของฝาก               
กลุมตางๆ ชุมชน ตามฐานเรียนรู ก็จะมีรายไดจากการจ าหนายสินคา เมื่อมีรายไดจากการทองเท่ียว 
ชาวบานจะเห็นคุณคา มีความรูสึกอยากจะอนุรักษ์ส่ิงแวดลอม อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้น 
สงผลใหนิเวศวัฒนธรรมจะยังคงยั่งยืนมั่นคงเพราะคนในพื้นท่ีรวมอนุรักษ์ดูแล มีการดูแลนักทองเท่ียว ให
เกิดความสนุกสนานไมเบื่อหนาย หลังจากพัฒนาทีมวิจัยชุมชน ไดเห็นศักยภาพพื้นท่ี ทีมวิจัยชุมชนก็ท า
การจัดการทองเท่ียวได จนสามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวในระดับหนึ่ง และรูจักท่ีจะแกไข
ปรับปรุงเมื่อนักทองเท่ียวประเมินความพึงพอใจ ชาวบานรูจักท่ีจะปรับและเปล่ียนแปลงตนเอง สรุปไดวา
ชาวบานสามารถจัดการทองเท่ียวไดในระดับหนึ่ง แตถาในอนาคตหากไดรับการพัฒนามากกวานี้ก็จะดี
ยิ่งขึ้นกวาเดิม อีกท้ังหนวยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหารสวนต าบลขะเนจ้ือ เมื่อไดรับทราบวาชุมชน
ความตองการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และมีนักทองเท่ียวเขามาในพื้นท่ีจึงไดใหความส าคัญในการท า
ถนนทางเขาใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นการลดขอจ ากัดในการเดินทางไปทองเท่ียวในพื้นท่ี  ไดมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารกลุมทองเท่ียวโดยชุมชนแลว ประธานเสนอวาควรจัดต้ังส านักงานเพื่อให
นักทองเท่ียวสามารถติดตอไดงาย โดยเลือกเป็นบานของประธานกลุม เป็นส านักงานช่ัวคราวไปกอน และ
เพื่อใหกลุมด าเนินการอยางมีประสิทธิภาพ เป็นแนวปฏิบัติท่ีทุกคนตองรับรูจึงไดรวมการรางระเบียบ
ขอบังคับ ไมใหผลประโยชน์ไปอยูท่ีกลุมใดกลุมหนึ่ง สมาชิกทุกคนมีสวนรวมและไดประโยชน์ครบทุกคน 
ก าหนดอัตราคาบริการ การแบงปันรายไดส าหรับสมาชิกในกลุมท่ีประชุมลงความเห็นวาวิถีพื้นถิ่นเป็นส่ิงท่ี
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ดึงดูดนักทองเท่ียว ควรรวมกันแตงกายแบบชาวปกาเกอะญอตอนรับนักทองเท่ียว และท าพิธีมัดมือสูขวัญ
แขกผูมาเยือน เป็นอันดับแรก 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการท างานของทีมวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดิน               
สูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด” ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ผลจากการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนที่จะเข้าร่วมพัฒนา 
ผลการท างานของทีมวิจัยชุมชน ครั้งนี้ มีการสรางเครือขายจากประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ 

อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก และหนวยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหารสวนต าบลขะเนจ้ือ ไดทีมวิจัย
ชุมชน จ านวน 21 คน มีคณะท่ีปรึกษา จ านวน 8 คน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จ านวน 9 แหง มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุมการทองเท่ียวโดยชุมชน และไดแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 
สอดคลองกับ นายณัฐพงษ์ สายพวงแกว (2554) ท่ีวาขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีการบูรณา
การการมีสวนรวมเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในเขตพื้นท่ีเมืองเกาเวียงกุมกาม ซึ่งอาจเป็น
ประโยชน์ตอภาครัฐและภาคชุมชน อีกท้ังยังกระตุนใหประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักและหวงแหน
ตอทรัพยากรท่ีมีอยูเพื่อน าไปสูการบริหารจัดการและการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพตอไป และยัง
สอดคลองกับ นางสาวอัญธิกา ช่ังกฤษ (2554) ท่ีวามีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อ
สรางเสริมจิตส านึกการมีสวนรวม เริ่มจากการคนหาและสรางผูน า เป็นแบบอยางและเป็นผูท่ีถายทอด
จิตส านึกการมีสวนรวม สรางความตระหนักรวมกันของชุมชนดวยกระบวนการเรียนรูสูการพึ่งตนเอง โดย
ไมโดดเด่ียวภายนอก เพียงแตเลือกสรรส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ตอชุมชน สงเสริมกิจการท่ีสรางสรรค์บูรณาการ
บนพื้นฐานการพัฒนาอยางสมดุล เพื่อสรางเสริมจิตส านึกการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง มาจากความ
ตองการชุมชน ความรูสึกผูกพันและความรูสึกเป็นเจาของเกิดความรักความสามัคคีจัดสรรผลประโยชน์
อยางเป็นธรรม และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา เป็นแหลงเรียนรูกับองค์กรหรือหนวยงานภายนอก 
สรางความภาคภูมิใจ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่องยาวนาน  

ทีมวิจัยชุมชนใหความส าคัญกับการสรางภาคีเครือขายจากประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ ท่ีจะ
เขามามีสวนรวมบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน เพื่อสรางจิตส านึกการมีสวนรวม ตระหนักถึง
คุณคาวัฒนธรรมคนสองแผนดิน ท่ีจะสงใหการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนมีความยั่งยืนตอไป  

2. ผลการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบลขะเนจื้อ 
ผลจากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือขายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 

ท่ีสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดินสูการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก ดังนี้ 
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ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   
หมูท่ี 6 บานหมองวา พื้นท่ีส านักสงฆ์เลปูุ มีถ้ า 3 ถ้ า คือ ถ้ าท่ี 1 ถ้ าเลปูุ สมัยกอนพบกระดูก

ฝังในหมอดิน มีเชือกผูก คาดวาจะเป็นชาวละโวท่ีเคยผานมาเนื่องจากเป็นการฝัง แลวไปฝังไวในถ้ า            
ถ้ าท่ี 2 ถ้ าน้ า (ถ้ าคางคาว) มีบอน้ า 2 บอ ท่ีไมเคยแหง ถ้ านี้เป็นถ้ าตันไมมีทางทะลุออกไป  ทางใด ภายใน
ถ้ าจะมีหินกากเพชร และมีลานกวาง ลักษณะของถ้ าจะลึกลงไป พื้นดินภายในถ้ าจะมีความช้ืน เปียกล่ืน มี
หินงอกหินยอย คลายกากเพชรเป็นระยะ ภายในถ้ าดานใน มีบอน้ า 2 บอ ดานขวามือจะพบบอน้ าขนาด
เล็ก ดานซายมือจะพบบอน้ าขนาดใหญ ถ้ าท่ี 3 ถ้ าเมน สามารถเดินทะลุออกไปบนเขา สมัยกอนท่ีพระเขา
มาชวยกันบุกเบิก พบวามีเมนอาศัยอยูตามพื้นดินท่ีมีลักษณะรวนซุย เป็นถ้ าท่ีอยูสูงบนเขา พบหินงอกหิน
ยอย ปัจจุบันไมไดเขาไปส ารวจ ภายในถ้ าอาจมีรูปรางท่ีปรับเปล่ียนไปดวยธรรมชาติ เอง จะชมไดเพียง
บริเวณปากถ้ าเทานั้น 

หมูท่ี 12 บานหวยปลากอง มีตนมะมวงปุาเป็นตนไมท่ีสูงและใหญท่ีสุดในหมูบาน มีอายุ
ประมาณ 200 ปี สูงประมาณ 17-18 เมตร รอบตนไมประมาณ 4 คนโอบ ขึ้นอยูริมถนนทายหมูบาน
ทางออกไปอ าเภอทาสองยาง ชาวบานมีความเช่ือวาหากจะท าอะไรแลวใหสัมฤทธิ์ผลดีใหมาบอกกลาวกับ
ตนมะมวงปุาทายหมูบานนี้ มีตนสักขีพยานและตนสักคูรักเป็นจุดถายรูปกอนเขาหมูบาน  มีถ้ าโมกขละ
หรือท่ีเดิมเรียกวา ถ้ าเมาะกะละ ตอนท่ีนายพะเมี๊ยะยังอยูเช่ือวาดอยพระเจาหรือถ้ าโมกขละเป็นท่ีอยูของ
เจาพอโมกขละ ภายในถ้ ามีบอน้ าท่ีชาวบานเช่ือวาเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ โดยจะสามารถน าน้ ามาด่ืมกินไดเฉพาะ
ชวงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนเทานั้น ภายนอกถ้ าดานบนของปากถ้ าจะมีรอยลักษณะเหมือนรอยเทา 
ชาวบานเช่ือวาเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา ถัดออกไปก็พบทอนไมพาดอยูดานบนซึ่ งชาวบาน
เรียกทอนไมนี้วาราวตากผาพันปี ชาวบานยังชวยกันสรางเจดีย์สองแผนดิน (ฝ่ังไทย) เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหวางชาวบานหวยปลากองฝ่ังประเทศไทยกับชาวบานฝ่ังรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพมา           
โดยจะมีการสรงน้ าเจดีย์นี้ในชวงเดือนเมษายนของทุกปี มีการน าลองเรือตามแมน้ าเมยชมวิถีคนริมฝ่ัง
แมน้ าเมย ชมถ้ าน้ าหยด (ถ้ าน้ าท่ีไมเคยแหง) และชมบอน้ ากินรี 

ทรัพยากรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หมูท่ี 6 บานหมองวา มีการทอผาปกาเกอะญอ มีวัฒนธรรมโดดเดนดานการทอผาท่ีสืบทอด

ตอกันมาจากรุนสูรุน ลวดลายแปลกตา สีสันสวยงาม ยังคงกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม  
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อและความผูกพันของคนสองแผ่นดิน 
หมูท่ี 12 บานหวยปลากอง เจดีย์สองแผนดิน บนดอยเลวา (ฝ่ังประเทศไทย) และบนดอย

เลวอ (ฝ่ังเมียนมาร์) มีสะพานสองแผนดิน เป็นสะพานไมไผ ท่ีชาวปกาเกอะญอ ฝ่ังประเทศไทยและฝ่ัง
ประเทศเมียนมาร์ รวมกันสรางสะพานไมไผใชสัญจรไปมาแบบบานพี่เมืองนอง มีการนัดหมายของผูน าท้ัง
สองแผนดิน รวมกันหาไมไผท่ีอยูริมฝ่ังแมน้ าเมย สักการะเจดีย์กลางน้ า ชมการแสดงเครื่องดนตรี  (เตหนา) 
ท่ีตองเลือกหาไมในชวงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ดวยความเช่ือท่ีวาหากตัดไมทามกลางแสงจันทร์จะท าใหไม
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นั่นมีพลัง และมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประทับอยูในล าไมตนนั่น ในอดีตชายหนุมชาวปกาเกอะญอ เลนเตหนาไมได 
มีหวังไดอยูเป็นโสดแนนอน ชมวิถีชาวปกาเกอะญอ (ฝ่ังเมียนมาร์) ท่ีจุดลงเรือหวยงูเหา จุดลงเรือถ้ าโมกข
ละ มีน้ ารอนผุดทราย บนหาดทรายฝ่ังเมียนมาร์ มีถ้ าฝ่ังเมียนมาร์ อยูตรงขามกับถ้ าโมกขละฝ่ังประเทศ
ไทย ดานหนาผาจะเห็นวิวอยางสวยงาม บางโอกาสในเทศกาลงานบุญจะไดรับชมลิเกพมา และเครื่องเลน 
(แดะเบาะ) ความเช่ือเรื่องการแตงกาย พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีเกี่ยวกับการท านาหรือการ เพาะปลูก 
อาหารพื้นถิ่น มีความคลายคลึงกันระหวางคนสองแผนดิน (ไทย-เมียนมาร์)  

สอดคลองกับ ศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) พบวาชุมชนบานสบยาม คนใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีตอกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลา มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม           
มีภูมิปัญญาชาวบาน มีผูน าท่ีมีความสามารถ และเมื่อมีปัญหาชุมชนมีกลไกทางสังคมท่ีดีในการชวยแกไข
ปัญหา ชุมชนมีทุนในชุมชนครบทุกดาน ไดแก ดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 
และการบริหารจัดการ  การด าเนินการพัฒนาศักยภาพบานสบยาบใหเป็นชุมชนนาอยู  โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรู ท่ีเปิดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในทุก
กระบวนการ และยังสอดคลองกับ จิรพันธ์ ทองเจริญ (2552) ผูคนในชุมชนไทยใหญบานปางหมูยังคงมี
การสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ียังคงอยูในพื้นท่ีชุมชนเอาไว ท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็น
รูปธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม ไดแก บานเรือนแบบไทยใหญด้ังเดิม วัดปางหมู             
พระธาตุปางหมู หอเจาเมิง เสาใจบาน หอเจาฝาย และรวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีหยาส่ีสิบสอง 
เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้เป็นส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเป็นชุมชนไทยใหญด้ังเดิม ซึ่งผูคนใน
ชุมชนยังคงเห็นคุณคาและความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยใหญเหลานี้ จึงไดรวมกันสืบทอดและ
รักษาเอาไว โดยใชกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีองค์กรชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคล่ือนรูปแบบกิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหญด้ังเดิมใหคงอยูสืบทอดตอไป จึงท าให
ชุมชนบานปางหมูยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนไทยใหญเอาไวอยางสมบูรณ์  

ทีมวิจัยชุมชนไดรวมกันเก็บขอมูลในดานตางๆ เชน ประวัติการอพยพเคล่ือนยายกลุมคน
ด้ังเดิม ภูมิปัญญาทองถิ่นที่ติดตัวสืบทอดสงตอใหกับรุนลูกรุนหลาน ประเพณีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบตอกัน
มา เป็นตน การรวมกันเก็บขอมูลท าใหทราบวาประวัติศาสตร์ชุมชน  ภูมิปัญญาทองถิ่น วิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนไปเกิดจากสภาพสังคมปัจจุบันท่ีเขามามีผลตอวิถีชีวิตเดิม ท าใหทีมวิจัยชุมชนไดเล็งเห็นและ
ตระหนักถึงคุณคาเรื่องราวในอดีตท่ีควรอนุรักษ์ บอกตอใหคนรุนหลังไดรับรู รวมกันรักษานิเวศวัฒนธรรม 
ธรรมชาติรอบตัวที่มีเสนห์ดึงดูดนักทองเท่ียวไมนอยไปกวาแหลงทองเท่ียวอื่นๆ 

3. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจื้อที่จะ
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 

  จากการท่ีไดพัฒนาทีมวิจัยชุมชนดวยกระบวนการงานวิจัยเพื่อชุมชน (CBR) ไดจัดประชุม
ตัวแทนครัวเรือน เพื่อหาพื้นท่ี เสนทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ในการทองเท่ียว เวทีประชุมมีความเห็นวา
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ควรน าเอาความโดดเดนทางดานวิถีคนสองแผนดิน วิถีปกาเกอะญอ และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมา
ใชเป็นเสนทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการทองเท่ียว เพื่อใหผูมาเยือนไดเรียนรูธรรมชาติ และวิถี
ชาวปกาเกอะญอสองแผนดินท่ีกลมกลืน จนไดค าวา “มาวันเดียวเที่ยวสองแผ่นดิน  เรียนรู้วิถีถ่ิน
ชาวปกาเกอะญอ” โดยไดท าการทดสอบเสนทางครั้งท่ี 1 หลังจากนั้นไดน าทีมวิจัยชุมชนศึกษาดูงาน
ชุมชนตนแบบเพื่อสรางรูปแบบ และกิจกรรมการจัดการทองเท่ียวชุมชน สรุปงานดวยการประชุมทีมวิจัย
ชุมชนเพื่อทบทวนพื้นท่ี  เสนทางและกิจกรรม ในการจัดการทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดินสูการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม อีกท้ังไดท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ คนในชุมชนรวมกันท าความสะอาดเสนทาง
ทองเท่ียว เก็บขยะท าปูายแตละจุดของเสนทาง เพื่อรองรับนักทองเท่ียว โดยไดจัดอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน 
หรือนักส่ือความหมาย และการเป็นเจาบานท่ีดี ชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการกลุมเพื่อท าเป็น
กิจกรรมเสนทางโดยการสกัดคัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นสินคา กิจกรรม
เสนทางการทองเท่ียวมาสรางเป็นเสนทางการเรียนรูแกผูมาเยือนเปิดหมูบานรับการทองเท่ียวมีรูปแบบใน
การบริหารจัดการศูนย์ท่ีชัดเจนขึ้นเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นจนสามารถรวมกันต้ังช่ือเสนทางและฐานการ
เรียนรูในต าบลขะเนจ้ือ และดึงดูดใจนักทองเท่ียวจากศักยภาพและทุนท่ีมีของพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ 
ออกเป็น 2 เสนทาง ดังนี้ 

1. เส้นทางที่ 1 “วิถีคนสองแผนดินกับธรรมชาติแมน้ าเมย” เป็นเสนทางเรียนรูธรรมชาติท่ี
ยังคงสมบูรณ์ และวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอ  ฝ่ังไทยและเมียนมาร์  ชมการแสดงพรอมรับฟังเรื่องเลาความ
เช่ือ วิถีชีวิตการอยูรวมกันของคนสองแผนดิน ท่ีมีความคลายคลึงกัน อยูรวมกันอยางเอื้ออาทรและแบงปัน  

2. เส้นทางที่ 2 “เสนห์ภูมิปัญญาวิถีปกาเกอะญอ” เป็นเสนทางนี้เรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น
ของชาวปกาเกอะญอ รวมแตงกายชุดชนเผา การแสดงระบ าจ๊ิกกริ๊ (ระบ าไมไผ) การทอผาแบบด่ังเดิมดวยกี่
เอว การท าไมกวาดดอกหญา รวมฝึกและรับประทานอาหารพื้นถิ่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวปกาเกอะญอ กา
รอบตัวดวยสมุนไพร 8 ชนิด และกราบไหวพระขอพระท่ีส านักสงฆ์เลปูุ พรอมชมถ้ าน้ าบนภูเขาท่ีไมเคยแหง  

4. ผลการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลขะเนจื้อ 
      ผลจากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการทองเท่ียวในพื้นท่ีต าบล

ขะเนจ้ือ พบวา ชุมชนรูตัวเองดีวามีทุนทางการทองเท่ียว เลยมีแนวคิดอยากท าการทองเท่ียว แตมาพบ
ปัญหาของชุมชนตนเองวาคนในชุมชน ไมมีการบริหารจัดการ ไมมีการพัฒนาเป็นนักส่ือความหมาย  การ
เป็นเจาบานท่ีดี ผลของการใชกระบวนการ CBR พัฒนา CBT เชน การอบรม การพาไปศึกษาดูงาน ท าให
รูวาขีดความสามารถของทีมวิจัยชุมชนไดรับการพัฒนาขึ้น ชาวบานเริ่มมีการเปล่ียนแปลง มีกระบวนการ
คิดในการรวมอนุรักษ์ถิ่นท่ีอยูอาศัยกระตุนใหชาวบานในชุมชนรูสึกวาส่ิงท่ีอยูรอบตัวของชุมชนมีคุณคา 
เกิดความเป็นระเบียบเรียบรอย เกิดความสะอาด มีการบริหารจัดการทองเท่ียว เมื่อเกิดการทองเท่ียว          
ก็เกิดการกระจายรายไดใหกับชาวบาน เป็นรายไดเสริมจากอาชีพหลักท้ังทางตรงและทางออม ผูน าเท่ียว
หรือไกด์ จะมีรายไดจากการน าทองเท่ียว คนขายของขายอาหาร ขายของฝาก กลุมตางๆ ชุมชน ตามฐาน
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เรียนรู ก็จะมีรายไดจากการจ าหนายสินคา เมื่อมีรายไดจากการทองเท่ียว ชาวบานจะเห็นคุณคา           
มีความรูสึกอยากจะอนุรักษ์ส่ิงแวดลอม อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้น สงผลใหนิเวศวัฒนธรรม
จะยังคงยั่งยืนมั่นคงเพราะคนในพื้นท่ีรวมอนุรักษ์ดูแล มีการดูแลนักทองเท่ียว ใหเกิดความสนุกสนานไม
เบ่ือหนาย หลังจากพัฒนาทีมวิจัยชุมชน ไดเห็นศักยภาพพื้นท่ี ทีมวิจัยชุมชนก็ท าการจัดการทองเท่ียวได 
จนสามารถสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวในระดับหนึ่ง และรูจักท่ีจะแกไขปรับปรุงเมื่อ
นักทองเท่ียวประเมินความพึงพอใจ ชาวบานรูจักท่ีจะปรับและเปล่ียนแปลงตนเอง สรุปไดวาชาวบาน
สามารถจัดการทองเท่ียวไดในระดับหนึ่ง แตถาในอนาคตหากไดรับการพัฒนามากกวานี้ก็จะดียิ่งขึ้น
กวาเดิม อีกท้ังหนวยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหารสวนต าบลขะเนจ้ือ เมื่อไดรับทราบวาชุมชนความ
ตองการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และมีนักทองเท่ียวเขามาในพื้นท่ีจึงไดใหความส าคัญในการท าถนน
ทางเขาใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นการลดขอจ ากัดในการเดินทางไปทองเท่ียวในพื้นท่ี  ไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารกลุมทองเท่ียวโดยชุมชนแลว ประธานเสนอวาควรจัดต้ังส านักงานเพื่อให
นักทองเท่ียวสามารถติดตอไดงาย โดยเลือกเป็นบานของประธานกลุม เป็นส านักงานช่ัวคราวไปกอน และ
เพื่อใหกลุมด าเนินการอยางมีประสิทธิภาพ เป็นแนวปฏิบัติท่ีทุกคนตองรับรูจึงไดรวมการรางระเบียบ
ขอบังคับ ไมใหผลประโยชน์ไปอยูท่ีกลุมใดกลุมหนึ่ง สมาชิกทุกคนมีสวนรวมและไดประโยชน์ครบทุกคน 
ก าหนดอัตราคาบริการ การแบงปันรายไดส าหรับสมาชิกในกลุมท่ีประชุมลงความเห็นวาวิถีพื้นถิ่น            
เป็น ส่ิง ท่ี ดึง ดูดนักทองเท่ียว ควรรวมกันแตงกายแบบชาวปกาเกอะญอตอนรับนักทองเท่ียว                       
และท าพิธีมัดมือสูขวัญแขกผูมาเยือน เป็นอันดับแรก 

 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา   

1. จากการที่ทีมนักวิจัยชุมชนไดทดลองเสนทางไปแลวนั้นไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับเปล่ียน
เพิ่มเติมประเด็นท่ีนาสนใจ คือ อยากใหนักทองเท่ียวไดแตงกายดวยชุดของชาวปกาเกอะญอ อยากใหมี
เรื่องเลาของสะพานสองแผนดิน รับชมและรับฟังการแสดงเตหนาและเลาเรื่องราวของเตหนาท่ีมีมนต์ขลัง 
มีกิจกรรมตกปลา ดักปลาในแมน้ าเมยดวยวิธีด้ังเดิม การน าไขไปลวกท่ีบอทรายน้ ารอนผุด การเชิญชวน
นักทองเท่ียวรวมระบ าจ๊ิกกริ๊ ชุมชนนี้ควรจะไดรับการพัฒนาและตอยอดใหยกระดับการเป็นนักส่ือ
ความหมาย ความสามารถในการจัดการทองเท่ียวแบบมืออาชีพเพิ่มเติม 

2. ควรไดรับการสนับสนุนการท าปูายส่ือสาร ปูายสัญลักษณ์ และปูายบอกทาง 
3. เสนทางการทองเท่ียวชุมชนท่ีไดคัดสรรไวนั้น ทีมวิจัยชุมชนไดรวมกันพูดคุยการจัดการโฮมส

เตย์ แตพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือยังไมมีความพรอมในการจัดการโฮมสเตย์ ควรสรางภาคีเครือขายเช่ือมโยงการ
ทองเท่ียวขางเคียงท่ีมีความพรอมดานโฮมสเตย์ เชน บานโฮง ต าบลแมระมาด อ าเภอ  แมระมาด และ
บานปุาไรเหนือ ต าบลพระธาตุ อ าเภอแมระมาด  
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4. จากการศึกษาดูงานชุมชนใหความสนใจ ชุมชนบานเดนวัว เป็นชุมชนท่ีเนนภาคการเกษตร เป็น
วิถีชีวิตท่ีตรงกับทีมวิจัยชุมชนต าบลขะเนจ้ือท่ีท างานภาคการเกษตร ทีมวิจัยชุมชนใหความสนใจฐานภาค
การเกษตรเป็นอยางมาก ท้ังฐานดิน ฐานน้ าปุยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน ซึ่งเศษอาหารที่เหลือมักจะ
โยนท้ิงกลายเป็นขยะ หากไดรับการอบรมจะท าใหลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ลดขยะจากครัวเรือน
เอาไปปรับท าเป็นน้ าปุยหมัก ท าใหชุมชนต าบลขะเนจ้ือมีความเป็นระเบียบเรียบรอยมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมี
ความสนใจท่ีจะปรับพื้นท่ีตามทางเขาใหมีตนไมท่ีสวยงาม และตนไมท่ีคนในชุมชนสามารถเก็บมาท าเป็น
อาหารได 

5. จากการศึกษาภูมิปัญญาทองถิ่น ท าใหทราบวามีการทอผาดวยกี่เอว เพื่อใชในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับทุกคนในครอบครัว ท่ีมีรูปแบบเป็นเส้ือ ยาม ผาซิ่น ผาโสรง จึงไมจ าเป็นตองมีการพัฒนา              
ในรูปแบบอื่น แตเมื่อเปิดบานรับนักทองเท่ียวแลวควรจัดหาของฝากของท่ีระลึกท่ีมีขนาดเล็ก ราคาไมแพง 
ท่ีบงบอกความเป็นอัตลักษณ์ของชาวปกาเกอะญอ  

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเท่ียวชุมชนคนสองแผนดินสูการจัดการทองเท่ียว
เชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแมระมาด จังหวัดตาก” ซึ่งเป็นงานวิจัยในทองถิ่นท่ีเนนคนใน
ชุมชนไดมารวมคิดทบทวนสถานการณ์ ต้ังค าถาม วางแผนหาขอมูล ทดลองท า วิเคราะห์ สรุปผลการ
ท างานและหาค าตอบเพื่อปรับปรุงงานตอไป กลาวคืองานวิจัยเพื่อทองถิ่นเป็นเครื่องมือท่ีเนนการใหคนใน
ชุมชนมารวมกระบวนการวิจัยต้ังแตการเริ่มคิด การต้ังค าถาม การวางแผนและคนหาค าตอบอยางเป็น
ระบบ เป็นรูปธรรม โดยเรียนรูจากการปฏิบัติการจริง (Action Research) อันท าใหชุมชนไดเรียนรู สราง
ผลงาน มีความเกงขึ้น ในการแกไขปัญหาของตนเองและสามารถใชกระบวนการนี้ในการแกไขปัญหาอื่น
ในทองถิ่น โดยมีกระบวนการเรียนรูอยางเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นจุดเนนของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจึงอยูท่ี 
“กระบวนการมากกวาผลลัพธ์” เพื่อใหชาวบานไดประโยชน์จากการท าวิจัยโดยตรง และใหคนในชุมชน
เขามารวมใช “ปัญหา” 

ผลการวิ จัยครั้ งนี้  นอกจากจะเกิดผลประโยชน์ตอการตัดสินใจท่ีมี คุณภาพ รอบคอบ                 
ในการมีสวนรวมพัฒนาการทองเท่ียวแลว ยังมีสวนไดน าขอมูลไปเสนอ แลกเปล่ียนเพื่อการปรับปรุงแกไข
การพัฒนาท่ีกอใหเกิดความเจริญกาวหนาตอประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ ในอนาคตอยางเป็นระบบ 

คณะผูวิจัย ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีใหการสนับสนุน ขอบคุณ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนตาก และขอขอบคุณผูน าชุมชนและคนในชุมชน จนท าใหงานวิจัยกาวหนา ตาม
กระบวนการวิจัย และวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ขอขอบคุณผูน าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารสวนต าบล
ขะเนจ้ือ ผูสูงอายุ และพี่นองประชาชน ทุกคน ท่ีใหความสนใจ ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล และ
ขอเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ จนงานส าเร็จลุลวงดวยดี 
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ผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Impact of Coronavirus Disease 2019:  

Evidence from Thailand’s Stock Exchange 
 

รพีสร เฟื่องเกษม1 
Rapeesorn Fuangkasem 

 
บทคัดย่อ 
 จากรายงานผูปุวยรายแรกจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาเมื่อปลายปี 2562 (COVID -19)โรคติดเช้ือ
ไวรัสนี้ ไดแพรกระจายไปท่ัวโลก ณ เดือนเมษายน 2564 มีผูปุวยยืนยันในท่ัวโลกแลวมากกวา 144 ลาน
คน (องค์การอนามัยโลก) ท าใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกใหความส าคัญกับการจัดการเพื่อคนหาแนวทางใน
การรักษาโรค COVID-19 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอตลาดการเงินท่ัวโลกซึ่ง
รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยดวย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของ
การระบาดของ COVID-19 ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ตัวแปรตามท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ไทย และดัชนีกลุมอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ไทยอีก 8 กลุม ตัวแปรอิสระ ไดแก 
จ านวนผูปุวยรายใหมจากโรค COVID-19 และจ านวนผูเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ในประเทศไทย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ขอมูลของการศึกษานี้เป็นขอมูลแบบรายวันจ านวน 281 วัน 
ต้ังแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2564 ผลการวิจัยพบวาจ านวนผูเสียชีวิตจากโรค 
COVID-19 ในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง สวนจ านวนผูปุวย
รายใหมจากโรค COVID-19 ในประเทศไทยจะสงกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยและดัชนีแบบแยกกลุม
อุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกัน สวนจ านวนผูปุวยรายใหมจากโรค COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศจีนซึ่งเป็นตัวแทนของความรุนแรงของโรค COVID-19 ในประเทศตางๆ ท่ัวโลกก็มีแนวโนมท่ี
จะสงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยในทางบวก ผลการศึกษานี้มีสวนชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ตลาดหลักทรัพย์ไทยไดเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์กับผลกระทบของ COVID-19 ตอตลาดทุนใน
ประเทศไทยไดมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: COVID-19, ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย, ดัชนีกลุมอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ไทย  

                                                             
1 ดร., อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ rapeesorn.f@bu.ac.th โทร 085-666-5000 
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Abstract 
 From the first reported case of coronavirus disease at the end of 2019 (COVID -
19), this emerging infectious disease has spread worldwide. As of April 2021, there are 
more than 144 million confirmed cases worldwide (World Health Organization), making 
countries around the world focus on management to find a cure for COVID-19 because 
The COVID-19 outbreak affects financial markets around the world, including Thailand's 
money markets and capital markets. This study investigates the impact of COVID-19 
pandemic on the Thai Stock Exchange. The dependent variables used in this study were 
the Thai Stock Exchange Index (SET Index) and more 8 Sector Indices. The independent 
variables were the number of daily new cases from COVID-19 and the number of daily 
deaths from COVID-19 from 3 countries which are Thailand, the United States, and 
China. The data, in total of 281 observations, is collected starting from 17 February 2020 
to 16 April 2021. The empirical results show that an increase of daily death cases in 
Thailand has explanatory power to a decrease in SET index. However, the relationships 
between SET index and the Thai’s daily new cases of COVID-19 exist. Likewise, these 
relationships are also found in all Sector Indices with the exception of Service Sector. 
Moreover, the number of new cases of COVID-19 in the United States and China are 
used as a proxy of the severity of COVID-19 in global setting. It is found that the number 
of new cases of COVID-19 in the United States and China is likely to affect the Thai stock 
market index. The results of this study have facilitated stakeholders to understand the 
patterns of the relationship between COVID-19's impacts and the Thai capital market. 
 
Keywords: COVID-19, SET Index, SET’s Sectorial Indices 
 
บทน า 
 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มตนในเดือนธันวาคม 2562 จาก
การพบผูติดเช้ือรายแรกที่เมืองอูฮั่นในภูมิภาคหูเปุยของประเทศจีน จากนั้น COVID-19 ก็แพรกระจายไป
ยังเมืองและประเทศอื่น ๆ อยางรวดเร็ว ภายในเวลาไมถึงหนึ่งเดือนองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) ไดเปิดประกาศอยางเป็นทางการใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเฝูาระวังการปพร
ระบาดของโรค COVID-19 เป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 ตอมารัฐบาลจีนไดส่ังปิดเมืองอูฮั่น
เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคในจีน ท าใหการระบาดของโรคเริ่มสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภาคในภูมิภาค 
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ซึ่งผลกระทบไดทวีความรุนแรงมากขึ้นไปในภาคอุตสาหกรรม ภาคการทองเท่ียว และสวนของเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน ท าใหจีนสูญเสียรายไดจากการล็อกดาวน์นี้ประมาณ 5,000 ลานหยวน 
(Hamid, 2020) จ านวนผูปุวย COVID-19 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
(ภาพที ่1) ถึงแมวาชวงเดือนตอมาจีนจะชะลออัตราการแพรกระจายไดส าเร็จ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 
ประธานองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศวาการระบาดของ COVID-19 เป็นโรคระบาดอยางเป็น
ทางการ ณ วันท่ี 16 เมษายน 2563 นอกจากนี้ COVID-19 ยังสงผลกระทบตอสุขภาพของผูคนมากกวา 
144 ลานคนจากภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลก และมีผูเสียชีวิตเนื่องจากโรค COVID-19 มากกวา 3 ลานคน คิด
เป็นอัตราการเสียชีวิตท่ีรอยละ 2.13 (Worldmeter, 2021) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงจ านวนผูปุวยจากโรค COVID-19 ในประเทศจีน 
 
อีกหนึ่งประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากโรค COVID-19 เป็นอยางมากคือประเทศสหรัฐอเมริกา 

จ านวนผูติดเช้ือสะสมมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีจ านวนผูติดเช้ือ 
COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาแลวทั้งส้ิน 32.6 ลานคน และประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีจ านวนผู
ติดเช้ือมากท่ีสุดในโลก(WHO, 2564) 
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ภาพที่ 2 แสดงจ านวนผูปุวยจากโรค COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ผลจากการระบาดของโรค COVID-19 ท าใหประเทศไทยเริ่มมีการตรวจคัดกรองชาวตางชาติ            

ท่ีเดินทางเขามาท่ีสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยในวันท่ี 3 มกราคม 2563 ผลจากมาตรการอยาง
เขมงวดท าใหไทยพบผูติดเช้ือรายแรก และเป็นผูติดเช้ือรายแรกท่ีตรวจพบนอกประเทศจีนในวันท่ี             
12 มกราคม 2563 ผูปุวยเป็นหญิง วัย 61 ปี จากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ตอมาวันท่ี 31 มกราคม 2563 
เริ่มมีการพบคนไทยคนแรกท่ีติดเช้ือเป็นชายไทย อายุ 50 ปี อาชีพขับแท็กซี่ มีประวัติรับผูโดยสารจาก
เมืองอูฮั่นท่ีมีอาการปุวยไปสงท่ีโรงพยาบาล  
 กอนท่ีไทยจะพบการระบาดในแบบกลุมกอนหรือคลัสเตอร์ ท้ังกลุมสถานบันเทิง สนามมวย กลุม
พิธีทางศาสนา น าไปสูการระบาดใหญและมาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศ ใชความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เป็นตนทุนกดตัวเลขผูติดเช้ือในประเทศใหต่ าเหลือศูนย์มาไดเกือบขามปีก็เกิดการระบาดระลอกท่ีสองขึ้น 
โดยพบผูติดเช้ือระลอกใหมรายแรกวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 ท่ีตลาดกลางกุง จังหวัดสมุทรสาคร กอนจะ
ตรวจพบกลุมแรงงานขามชาติ และกระจายผูติดเช้ือไปท่ัวประเทศ ตอมาชวงปลายเดือนมีนาคม 2564 ได
พบการแพรระบาดระลอกท่ีสามข้ึน จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงยานทองหลอตัวเลขผูติดเช้ือรายวันพุงขึ้น
ไมหยุด จากความรุนแรงของเช้ือและการแพรกระจายท่ีงายข้ึน ท าใหยอดผูติดเช้ือสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ภาพที่ 3 แสดงจ านวนผูปุวยจากโรค COVID-19 ในประเทศไทย 

 
 เนื่องจากการแพรระบาดของ COVID-19 ท าใหหลายประเทศมีความจ าเป็นตองปิดพรมแดนเพื่อ
ไมใหคนตางชาติเดินทางเขาไปยังประเทศของตน (The Economist, 2564) รายไดจากการเดินทางท่ัว
โลกคาดวาจะลดลง 55% (หรือประมาณ 314 พันลานเหรียญสหรัฐ) ในปี 2020 (IATA, 2563) นอกจากนี้ 
Ozili (2563) ยังช้ีใหเห็นวาการระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอตลาดหุนในสองทาง ประการแรก
การแพรระบาดบังคับใหปิดกิจการและกิจกรรมขององค์กรจากนั้นสงผลกระทบตอตลาดการเงิน ประการ
ท่ีสองความไมแนนอนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 ยังสงผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนซึ่งท า
ใหตลาดหุนมีความผันผวนมากขึ้นดวยเหตุนี้ธุรกิจจึงประสบปัญหาสภาพคลอง (Tashanova, Sekerbay, 
Chen, Luo, Zhao & Zhang, 2563) ดังนั้นรัฐบาลและธนาคารในหลาย ๆ ประเทศจึงไดมีการออก
นโยบายเพื่อชวยเหลือธุรกิจเหลานี้ใหสามารถผานพนสถานการณ์ท่ีย่ าแยนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ทั้งในภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยและความสัมพันธ์
แบบแยกเฉพาะของแตละกลุมอุตสาหกรรม  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 จ านวนผูปุวย COVID-19 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก เพื่อหยุดการแพรกระจาย
ของโรคหลายประเทศจึงจ ากัดการเดินทางและปิดกิจกรรมทางธุรกิจ (Toda, 2563) นอกจากนี้การ
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ระบาดของ COVID-19 ยังสงผลกระทบตอหวงโซอุปทานท่ัวโลกและท าใหระบบเศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก 
(OECD, 2564) ท าใหธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอังกฤษไดลดอัตราดอกเบี้ยลงสูระดับต่ าสุดซึ่ง
อยูท่ี 0.25% และ 0.10% ตามล าดับ (Federal Reserve Bank และ Bank of England, 2564) 
 Yilmazkuday (2563) ไดตรวจสอบผลกระทบของ COVID-19 ตอดัชนี S&P 500 โดยใชขอมูล
รายวันท่ีครอบคลุมต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2019 จนถึงวันกอนการประกาศโรคระบาด จากการใช
แบบจ าลอง Structural Vector Autoregression พบวาการเสียชีวิตของผูปุวย COVID-19 ท่ัวโลกหนึ่ง
รายจะสงผลใหดัชนี S&P ปรับตัวลดลง 0.02% ตอวัน 0.06% ตอสัปดาห์และ 0.08% ตอเดือน  
 Zeren และ Hizarci (2563) ตรวจสอบผลกระทบของ COVID-19 ในตลาดหุนหลายแหงโดยใช
ชุดขอมูลรายวันต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563  ของจ านวนผูเสียชีวิตท้ังหมดท่ีเกิดจาก COVID-19, 
จ านวนผูติดเช้ือ COVID-19 ท้ังหมด และดัชนีหุน จากการศึกษาพบวาจ านวนผูปุวย COVID-19 ท้ังหมดมี
ความสัมพันธ์รวมกับตลาดหุนในประเทศจีน ประเทศเกาหลี และประเทศสเปน แตท่ีไมพบความสัมพันธ์
ระหวางจ านวนผูติดเช้ือ COVID-19 กับผลการด าเนินงานของตลาดหุนในประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
เยอรมนี และประเทศอิตาลี กลาวคือพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหุนของฝรั่งเศส เยอรมัน 
และอิตาลี ไมไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของผูติดเช้ือ COVID-19 
 Zhou, Wu, Liu, Gao และ Gao (2563) ไดศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรค COVID-19 
ในหลายอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบวาจ านวนผูติดเช้ือ COVID-19 ในประเทศจีนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการการแพทย์ (Healthcare Sector) แตพบความสัมพันธ์ใน
เชิงลบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน การขนสง (Transportation Sector) การกอสราง (Construction 
Sector) และการทองเท่ียว (Tourism Sector) ในทางกลับกัน Estrada, Park และ Lee (2020) ได
ตรวจสอบผลกระทบของ COVID-19 ใน 4 อุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการทองเท่ียวสายการบินการคาและ
สาธารณูปโภคในประเทศจีน จากการศึกษาพบวาทุกกลุมอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบในทางลบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ยกเวนอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค ซึ่งอาจเป็นผลจากการล็อกดาวน์ท าใหการใช
ไฟฟูาเพิ่มข้ึนและท าใหประสิทธิภาพของดัชนีภาคการผลิตไฟฟูาดีขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอมูลท่ีใชเพื่อศึกษาผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีตอดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แหงประเทศไทยท่ีใชจะเป็นขอมูลจ านวนผูปุวยยืนยันรายใหม และจ านวนผูปุวยยืนยันเสียชีวิตใน  (1) 
ประเทศไทย (2) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ (3) ประเทศจีน แหลงขอมูลจ านวนผูปุวยของประเทศไทยมา
จากกรมควบคุมโรค แหลงขอมูลจ านวนผูปุวยของประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนมาจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) สวนแหลงขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและขอมูลราคาดัชนีหลักทรัพย์ตาม
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กลุมอุตสาหกรรมท้ังหมด 8 กลุมดึงมาจากwww.setsmart.com โดยขอมูลท่ีใชเป็นขอมูลรายวัน ต้ังแต
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2564 
 
ตารางที่ 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยและมูลคาตามราคาตลาดแยกตามกลุมอุตสาหกรรม 

ดัชนี ชื่อย่อดัชน ี มูลค่าตามราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

ร้อยละคิดจาก 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย SET 17,918,543 100.00 
กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร AGRO 1,266,020 7.07 
กลุมสินคาอุปโภคบริโภค CONSUMP 224,695 1.25 
กลุมธุรกิจการเงิน FINCIAL 2,758,775 15.40 
กลุมสินคาอุตสาหกรรม INDUS 1,164,994 6.50 
กลุมอสังหาริมทรัพย์และกอสราง PROPCON 2,265,782 12.64 
กลุมทรัพยากร RESOURC 4,002,378 22.34 
กลุมบริการ SERVICE 4,284,744 23.91 
กลุมเทคโนโลยี TECH 1,951,155 10.89 
ท่ีมา: www.setsmart.com ขอมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2564 
 
 ตารางที่ 2 จ านวนผูปุวยยืนยันรายใหม ผูปุวยยืนยันเสียชีวิต แยกตามประเทศ ต้ังแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 
2563 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2564 

ประเทศ จ านวนผู้ปุวย
ยืนยันรายใหม่

เฉลี่ยต่อวัน (คน) 

จ านวนผู้ปุวย
ยืนยันรายใหม่

รวม  
(คน) 

จ านวนผู้ปุวย
ยืนยันเสยีชีวิต

เฉลี่ยต่อวัน (คน) 

จ านวนผู้ปุวย
ยืนยันเสยีชีวิต

รวม  
(คน) 

ไทย (TH) 86 24,149 0.23 64 
สหรัฐอเมริกา (US) 75,021 21,080,995 1,440 404,652 
จีน (CN) 77 21,506 9 2,606 
ท่ีมา: www.worldometer.com 
 
 ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก จ านวนผูปุวยยืนยันรายใหม (New Cases) และ
จ านวนผูปุวยยืนยันเสียชีวิต (Death Cases) จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับจ านวนผูปุวย COVID-19 ถูกดึงมาจากฐานขอมูลขององค์กรอนามัยโลก (WHO) โดยเฉพาะ

http://www.worldometer.com/
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จ านวนผูปุวยท่ีไดรับการยืนยันและจ านวนผูเสียชีวิตจากประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
จีน ถูกใชน ามาหาความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เหตุผลในการใชขอมูลท่ีเกี่ยวของกับจ านวน
ผูปุวยโรคโควิด-19 ของประเทศไทยเนื่องจากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของโรค
โควิด -19 ในตลาดหุนของไทย ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับจ านวนผูปุวย COVID-19 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
และจีน เนื่องจากท้ังสองประเทศเป็นประเทศคูคาอันดับท่ีหนึ่งและอันดับท่ีสองของไทยในแงของการเป็น
ตลาดสงออกที่ส าคัญของไทย (ตารางท่ี 3) รวมท้ังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นอันดับท่ีหนึ่งและอันดับท่ีสองของโลก (ตารางท่ี 4) ดังนั้นความ
เคล่ือนไหวของสภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนนาจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
 
ตารางที่ 3 ตลาดสงออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย (ลานบาท) 

 
 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   632 
 

ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และจ านวนประชากรของประเทศตาง ๆ  
อันดับที ่ ประเทศ จ านวนประชากร 

(ล้านคน) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  

(ล้านล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา) 

1 สหรัฐอเมริกา 329.48 21,433 
2 จีน 1,400.05 14,343 
3 กลุมยูโรโซน 342.41 13,336 
4 ญี่ปุุน 125.67 5,082 
5 เยอรมัน 83.17 3,846 
6 อินเดีย 1,347.12 2,869 
7 สหราชอาณาจักร 67.03 2,829 
8 ฝรั่งเศส 67.29 2,716 
9 อิตาลี 59.64 2,001 
10 บราซิล 210.15 1,840 
24 ไทย 66.65 544 

ท่ีมา: www.tradingeconomics.com ขอมูล ณ วันท่ี 21 เมษายน 2564 
 
 จากการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อตรวจสอบผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีตอตลาดหุน ตัวแปรตามท่ี
ใชเพื่อศึกษาผลกระทบตอตลาดหุนไทยท่ีใชในการศึกษานี้ ไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย 
(SET) และดัชนีกลุมอุตสาหกรรมจ านวน 8 กลุม (ตารางท่ี 5) ชวงเวลาท่ีใชในการศึกษาเป็นชวงเวลา
ต้ังแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2564 จ านวนของขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห์รวม
ท้ังหมดคือ 281 ตัวอยาง โดยคาเฉล่ียของดัชนี SET คือ 1,364.97 จุด กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีคาเฉล่ียดัชนี
สูงสุดคือ กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีคาเฉล่ียดัชนีอยูท่ี 423.96 จุด ซึ่งดัชนีกลุมนี้ป็นดัชนีท่ีมี
สวนเบ่ียงเบนมาตราฐานสูงสุดท่ี 40.72% สวนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีคาเฉล่ียดัชนีต่ าสุด คือ กลุมสินคา
อุปโภคบริโภค มีคาเฉล่ียดัชนีอยูท่ี 91.99 จุด กลุมอุตสหกรรมท่ีมีสวนเบ่ียงเบนมาตราฐานต่ าท่ีสุด คือ 
กลุมอสังหาริมทรัพย์และกอสราง ซึ่งมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐานอยูท่ี 7.43% 
  

http://www.tradingeconomics.com/
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ตารางที่ 5 สถิติเชิงพรรณาของดัชนีหลักทรัพย์ 
Index Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Obs 

SET 1,364.97 1,347.86 1,596.27 1,024.46 129.40 281 
AGRO 423.96 428.89 495.94 305.60 40.72 281 
CONSUMP 91.99 94.07 111.31 71.91 9.25 281 
FINCIAL 134.92 124.58 179.67 98.58 21.69 281 
INDUS 92.50 87.86 122.77 56.85 16.71 281 
PROPCON 101.65 103.19 119.35 78.69 7.43 281 
RESOURC 187.16 190.03 218.26 129.43 19.29 281 
SERVICE 426.69 428.39 480.14 340.37 26.78 281 
TECH 164.90 155.61 241.52 118.79 24.46 281 
 
 ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก จ านวนผูปุวยรายใหมในไทย (Thailand New Cases; 
TH_N), จ านวนผูปุวยเสียชีวิตในไทย (Thailand Death Cases; TH_D), จ านวนผูปุวยรายใหมใน
สหรัฐอเมริกา (The United States New Cases; US_N), จ านวนผูปุวยเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา (The 
United States Death Cases; US_D), จ านวนผูปุวยรายใหมในจีน (China New Cases; CN_N), และ
จ านวนผูปุวยเสียชีวิตในจีน (China Death Cases; CN_D) จากชวงของขอมูลท่ีใชในการศึกษาพบวา 
(ตารางท่ี 6) จ านวนผูปุวยรายใหมเฉล่ียของสหรัฐอเมริกามีคาสูงสุดอยู ท่ี 75,021.33 คนตอวัน 
เชนเดียวกับจ านวนผูปุวยเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาก็มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี 1,440.04 คนตอวัน ส าหรับ
ประเทศจีน มีจ านวนผูปุวยรายใหมเฉล่ียเทากับ 76.53 คนตอวัน และจ านวนผูปุวยเสียชีวิตเทากับ 9.27 
คนตอวัน สวนประเทศไทย มีจ านวนผูปุวยรายใหมเฉล่ียเทากับ 85.94 คนตอวัน และจ านวนผูปุวย
เสียชีวิตนอยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ประเทศเทากับ 0.23 คนตอวัน 
 
ตารางท่ี 6 สถิติเชิงพรรณาของจ านวนผูติดเช้ือใหมและจ านวนผูเสียชีวิตในไทย สหรัฐอเมริกา และจีน 
COVID-19 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Obs 

TH_N 85.94 9.00 1,585.00 0.00 196.42 281 
TH_D 0.23 0.00 4.00 0.00 0.61 281 
US_N 75,021.33 54,962.00 295,215.00 0.00 66,939.43 281 
US_D 1,440.04 1,134.00 4,476.00 0.00 1,057.38 281 
CN_N 76.53 33.00 1,921.00 0.00 170.43 281 
CN_D 9.27 0.00 1,290.00 0.00 78.79 281 
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การศึกษานี้จะใชการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณในการศึกษาผลกระทบของโรค COVID-19 ท่ี
มีตอดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย แบบจ าลองการถดถอยท้ังหมด 9 สมการท่ีจะทดสอบในการศึกษานี้ ไดแก 
                                                                     ------ (1) 

                                                                      ------ (2) 

                                                                 ------ (3) 

                                                                    ------ (4) 

                                                                   ------ (5) 

                                                                 ------ (6) 

                                                                  ------ (7) 

                                                                    ------ (8) 

                                                                       ------ (9) 

โดย SET คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย, AGRO คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร, CONSUMP คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุมสินคาอุปโภคบริโภค, FINCIAL คือ ดัชนี
หลักทรัพย์กลุมธุรกิจการเงิน, INDUS คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุมสินคาอุตสาหกรรม, PROPCON คือ ดัชนี
หลักทรัพย์กลุมอสังหาริมทรัพย์และกอสราง, RESOURC คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุมทรัพยากร, SERVICE 
คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุมบริการ, TECH คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุมเทคโนโลยี 

TH_N คือ จ านวนผูปุวยรายใหมในประเทศไทย (Thailand New Cases), TH_D คือ จ านวน
ผูปุวยเสียชีวิตในประเทศไทย (Thailand Death Cases), US_N คือ จ านวนผูปุวยรายใหมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The United States New Cases), US_D คือ จ านวนผูปุวยเสียชีวิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The United States Death Cases), CN_N คือ จ านวนผูปุวยรายใหมในประเทศจีน 
(China New Cases), CN_D คือ จ านวนผูปุวยเสียชีวิตในประเทศจีน (China Death Cases) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (ตารางท่ี 7) จากสมการท่ี 1 แสดงใหเห็นวาจ านวนผู
ติดเช้ือในไทย (TH_N) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยางมีนัยส าคัญกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยอยางชัดเจน 
โดยจ านวนผูติดเช้ือในไทย สวนจ านวนผูติดเช้ือในสหรัฐอเมริกาและจีน (US_N และ CN_N) ก็พบวา
สงผลกระทบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเชนกัน แตระดับของผลกระทบของจ านวนผูติดเช้ือในจีน 
(0.1467) จะสงผลกระทบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยมากกวาจ านวนผูติดเช้ือในสหรัฐอเมริกา (0.0004)  
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 ในทางตรงกันขามจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางจ านวนผูเสียชีวิตในไทย (TH_D) ท่ีมีตอ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย พบวามีความสันพันธ์กันในทิศทางตรงกันขาม คือ จ านวนผูเสียชีวิตในไทยท่ี
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง สวนจ านวนผูเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา (US_D) 
ก็สงผลกระทบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยแตเป็นไปในทิศทางเดียวกันแตไมพบความสัมพันธ์จากจ านวน
ผูเสียชีวิตในจีน (CN_D) 
 สวนสมการท่ี 2 – 9 ซึ่งเป็นการหาผลกระทบของโรค COVID-19 ท่ีมีตอดัชนีกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ 
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพบวา จ านวนผูติดเช้ือในไทย (TH_N) และจ านวนผูเสียชีวิตในไทย (TH_D) 
สงผลกระทบกับดัชนีของกลุมอุตสาหกรรมเกือบทุกกลุม ความสัมพันธ์ท่ีพบสอดคลองกับสมการท่ี 1 
เชนเดียวกันจากการวิจัย ยังพบวาจ านวนผูติดเช้ือในสหรัฐอเมริกาและจีนสงผลกระทบตอดัชนีของกลุม
อุตสาหกรรม แตความถี่ในการพบความสัมพันธ์นอยกวาความสัมพันธ์ที่พบจากจ านวนตัวเลขจากประเทศไทย 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
สมการ ดัชนี   TH_N TH_D US_N US_D CN_N CN_D 

1 SET 1,282.92 0.1568 -37.5728 0.0004 0.0237 0.1467 -0.0705 

  0.0000*** 0.0000*** 0.0008*** 0.0034*** 0.0150** 0.0002*** 0.4085 
2 AGRO 410.62 0.0384 -17.1360 0.0002 0.0006 0.0055 -0.0332 
  0.0000*** 0.0018*** 0.0000*** 0.0005*** 0.8447 0.6777 0.2466 
3 CONSUMP 89.63 0.0120 -3.0053 0.000007 -0.0024 -0.0002 -0.0058 
  0.0000*** 0.0000*** 0.0002*** 0.0000*** 0.0007*** 0.9470 0.3457 
4 FINCIAL 122.57 0.0385 -2.9166 0.000005 0.0026 0.0282 -0.0059 
  0.0000*** 0.0000*** 0.1265 0.0325** 0.1151 0.0000*** 0.6858 
5 INDUS 81.37 0.0252 -3.7875 0.000007 0.0028 0.0045 -0.0097 
  0.0000*** 0.0000*** 0.0055*** 0.0001*** 0.0174*** 0.3500 0.3500 
6 PROPCON 98.91 0.0051 -2.7639 0.00000087 0.0009 0.0128 -0.0019 
  0.0000*** 0.0260** 0.0001*** 0.3441 0.1370 0.0000*** 0.7168 
7 RESOURC 174.14 0.0140 -5.0097 0.000004 0.0053 0.0284 -0.0147 
  0.0000*** 0.0116** 0.0032*** 0.0458** 0.0004*** 0.0000*** 0.2579 
8 SERVICE 420.22 0.0097 -11.6175 0.000003 0.0031 0.0242 -0.0076 
  0.0000*** 0.2575 0.0000*** 0.4429 0.1704 0.0094*** 0.7062 
9 TECH 141.57 0.0398 -3.5465 0.0002 0.0057 0.0143 -0.0137 
  0.0000*** 0.0000*** 0.0192** 0.0000*** 0.0000*** 0.0080*** 0.2390 

หมายเหตุ: ***, **, และ * คือ มีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 99%, 95%, และ 90% ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอย (ตารางท่ี 8) พบวาจ านวนผูเสียชีวิตจาก COVID-19 แสดงใหเห็น
อยางตอเนื่องวามีผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยส าคัญตอดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทย และดัชนีกลุม
อุตสาหกรรมทุกกลุมยกเวนกลุมการเงิน แสดงใหเห็นวานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใหความส าคัญอยาง
ยิ่งกับการเสียชีวิตของผูปุวยโรค COVID-19 แตไมพบความสัมพันธ์เชิงลบนี้ในกลุมธนาคาร อาจจะมี
สาเหตุวาธนาคารหรือกลุมสถาบันการเงินบางกลุมจะไดรับผลกระทบในดานบวกจากการมีรายไดมากขึ้น
เนื่องจากมีผูท่ีตองใชสินเช่ือจากธนาคารมากขึ้น สวนตัวแปรอิสระอื่น ๆ  ไดแก จ านวนผูติดเช้ือในไทย 
จ านวนผูติดเช้ือในสหรัฐอเมริกา จ านวนผูติดเช้ือในจีน และจ านวนผูเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาจะพบ
แนวโนมของความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความคาดหวังของนักลงทุนในเชิงบวกท่ีมี
ตอดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต เนื่องจากคาดวาแนวโนมการระบาดของ COVID-19 นาจะมีทิศทางดี
ขึ้นจากการที่ประเทศตางๆ เริ่มมีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของตัวโรค ท าใหเกิดความคาดหวังใน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
 
ตารางที่ 8 ปัจจัยท่ีสงผลกระทบตอตัวแปรตาม 
สมการ ดัชนี   TH_N TH_D US_N US_D CN_N CN_D 

1 SET + + - + + +  
2 AGRO + + - +    
3 CONSUMP + + - + -   
4 FINCIAL + +  +  +  
5 INDUS + + - + +   
6 PROPCON + + -   +  
7 RESOURC + + - + + +  
8 SERVICE +  -   +  
9 TECH + + - + + +  

หมายเหตุ: + คือ ปัจจัยท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน, - คือ ปัจจัยท่ี
สงผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอตัวแปรตามในทิศทางตรงกันขาม 
 
 ในทางกลับกันจ านวนผูปุวย COVID-19 ในจีนและสหรัฐอเมริกาแสดงใหเห็นผลกระทบอยางมี
นัยส าคัญตอผลการด าเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมท่ีนอยกวาของตัวเลขของประเทศไทยผลการศึกษานี้
ยังเนนย้ าถึงความคาดหวังของนักลงทุนในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย เนื่องจากดัชนี
ไดมีการปรับตัวลดลงมาอยางตอเนื่องนับต้ังแตเกิดการระบาดของโรค COVID-19  
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 จากผลของการวิจัยท่ีอัตราการเพิ่มของจ านวนผูปุวย COVID-19 ท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ดัชนีหลักทรัพย์ของไทยเป็นการสนันสนุนการบริหารจัดการโรค COVID-19 ท่ีมีประสิทธิภาพของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีสามารถ
ควบคุมความรุนแรงของการแพรระบาดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ท่ีอาจประสบปัญหาในการควบคุมโรค 
แตอยางไรก็ตาม เมื่อมีการเสียชีวิตของผูติดเช้ือ อาจสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของนักลงทุน ท าให
ความสัมพันธ์ระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพย์และจ านวนผูเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ในไทยเป็นลบ 
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บทคัดย่อ 
 การเติบโตของธุรกิจออนไลน์หรือ e-Commerce ในปัจจุบันสงผลใหธุรกิจบริการขนสงขั้น
สุดทายท่ีเป็นตัวสนับสนุนและขับเคล่ือนทางดานโลจิสติกส์เติบโตควบคูกันไปดวย  ตัวขับเคล่ือนท่ีส าคัญ
ตัวหนึ่งคือ พนักงานขนสงสินคา ท่ีเป็นเสมือนดานหนาในการพบปะกับลูกคา และเป็นหัวใจส าคัญของ
บริษัทขนสงในทุกท่ี การท่ีมีบริษัทขนสงท้ังสัญชาติไทยและตางชาติไดเขามาเปิดด าเนินการธุรกิจท าให
พนักงานขนสงเหลานี้มีโอกาสในการลาออก เพื่อโยกยายต าแหนงงานไปบริษัทอื่นท่ีมีความเหมาะสมกับ
พนักงานแตละคนมากกวา ซึ่งการลาออกถือเป็นปัญหาส าคัญในแตละองค์กร เนื่องจาก ปัญหาในดาน
ตนทุน ความรูความช านาญการเฉพาะของพนักงานถึงขั้นตอนการท างานของหนวยงานแตละท่ีท่ีมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นหากพนักงานลาออกไป บริษัทจึงจ าเป็นตองยอมรับตนทุนและเวลาท่ีสูญเสียไปในการ
ฝึกอบรมพนักงานใหมท่ีเขาทดแทน แตหากทางบริษัทสามารถรักษาอัตราการคงอยูของพนักงานโดยใช
หลักการจัดการความสัมพันธ์กับผูรับจาง จะท าใหอัตราการลาออกของพนักงานลดลงได และจาก
การศึกษาขอมูลในปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทรับจางขนสงสัญชาติไทยจ านวน 3 บริษัท ท่ีใหบริการรับจาง
ชวงในการขนสงสินคากับบริษัทขนสงขั้นสุดทาย มีพนักงานรวมกันมากกวา 500 คน พบวาสาเหตุการ
ลาออกหลักไมไดมาจากปัญหาเรื่องอัตราคาจางแรงงาน แตมาจากสาเหตุหลัก 7 ประการ ซึ่งบริษัทขนสง
สามารถน าหลักการในการจัดการความสัมพันธ์กับผูรับจางหรือพนักงานขับรถขนสงสินคา ในดานของ
องค์ประกอบการจัดการกับผูรับจาง กลยุทธ์ความรวมมือในการสรางความสัมพันธ์ และความส าเร็จของ
การสรางความสัมพันธ์กับผูรับจาง เพื่อเป็นการสรางความสัมพันธ์ระหวางกัน รวมชวยกันแกปัญหาในการ
ท างาน และลดอัตราการลาออกของพนักงานไดเป็นอยางดี 
 
ค าส าคัญ : ขนสงขั้นสุดทาย อัตราการลาออก ความสัมพันธ์ อัตราการคงอยู 
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Abstract  
 The e-Commerce business has been rapidly growth in recent year along with the 
last mile delivery services, which is the driver and supporter to online business. Another 
importance driver that is courier, who is as a company representative toward the 
customers, and they are the core service of each transport provider. Nowadays, there 
are Thai transport providers and foreign last miler service companies in Thailand. The 
couriers can choose and resign from the existing job to the new proper job instead. The 
turnover rate is a serious issue in each firm. The following troubles after the turnover 
that are cost to find new ones, lack of expertise or including cost of training program for 
the newcomers. The transport providers have to loss these costs and time till the new 
ones can be the professional couriers. However, the firm can keep retention rate of the 
couriers by using the relationship management principle between the couriers and them. 
It can reduce courier’s turnover rate. This paper studies in year 2020 from 3 Thai 
transport providers that are subcontract for the last mile deliver firms. There were 500 
courier head counts and found that the main turnover’s factor is not wage but there are 
7 reasons differently. The transport provider firms can use the models of supplier 
management component, strategic collaborative relationships, and the achieve of 
supplier relationship to create the appropriate relation between the couriers and the 
firms. They can coordinate and collaborative to solve the problems together. Finally, the 
turnover rate can be reduced accordingly.  
 
Keywords : last mile delivery, turnover, relationship, retention 
 
บทน า 
 จากการเติบโตของธุรกิจซื้อขายสินคาผานชองทางออนไลน์ หรือ e-Commerce คาดการณ์วามี
การเติบโตมากขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ถึงรอยละ 35 หรือประมาณ  270,000 ลานบาท (Marketeer, 2021) 
ซึ่งการรองรับการเติบโตของธุรกิจในสวนนี้จ าเป็นตองมีการจัดการทางดานโลจิสติกส์เขามาสนับสนุนใน
การสงมอบสินคาใหกับลูกคาท่ีส่ังซื้อสินคาผานชองทางออนไลน์ตางๆ ธุรกิจการขนสงในรูปแบบของการ
ขนสงขั้นสุดทาย หรือ Last Mile Delivery เป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีเติบโตไปพรอมๆ กับธุรกิจ e-Commerce 
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 มีมูลคาตลาดถึง 66,000 ลานบาท (Marketeer, 2020) และในปัจจุบัน
จนถึงอนาคตขางหนาอีกไมเกิน 5 ปี อาชีพรับจางขับรถขนสงพัสดุจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพในกลุม
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ตลาดแรงงานซึ่งเป็นท่ีตองการถึง 50,000 คน (Positioning, 2020) ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีบริษัท
รับจางขนสง (Transport Provider) ท่ีเป็นผูรับจางในการขนสงขั้นสุดทายใหกับบริษัทสัญชาติ
ตางประเทศท่ีเขามาด าเนินธุรกิจการขนสงพัสดุในประเทศไทย ก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจบริการ
ขนสงขั้นสุดทาย คือ พนักงานขับรถขนสง เป็นเสมือนตัวแทนบริษัทท่ีตองออกไปพบเจอและสงมอบสินคา
ท่ีลูกคาตองการ ในเวลาท่ีเหมาะสมดวยสภาพสินคาสมบูรณ์  ในการบริหารจัดการพนักงานขนสงใหมี
ความสามารถในการขนสงสินคาและยังคงมีอัตราการคงอยูกับบริษัทขนสง จึงเป็นเสมือนการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหวางนายจางกับลูกจาง เนื่องจากในปัจจุบันมีบริษัทขนสงขั้นสุดทายตางชาติขนาดใหญ 
และบริษัทรับจางขนสงสินคาทองถิ่นเปิดด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันเป็นจ านวนมาก อัตราการลาออก
และยายงานไปบริษัทอื่นท่ีใหผลตอบแทนมากกวาจึงเป็นเรื่องปกติท่ีเห็นไดกับบริษัทเหลานี้ 
 อยางไรก็ตามหากพนักงานขับรถขนสงลาออก ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอบริษัทขนสงคือ ขาดผู
ช านาญเสนทางในการขนสงสินคาเดิม ขาดผูท่ีมีความรูและทักษะในการสงมอบสินคาของแตละบริษัท 
เนื่องจากแตละบริษัทขนสงขั้นสุดทายจะมีเครื่องมือ ขั้นตอน เอกสาร รวมถึงโปรแกรมในการขนสงท่ี
แตกตางกัน สุดทายตนทุนการขนสงท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุขางตน ท าใหบริษัทรับจางขนสงทองถิ่นท่ี
เป็นผูรับขนสงสินคาจากบริษัทขนสงขั้นสุดทายอีกตอหนึ่ง จ าเป็นตองหาวิธีในการรักษาพนักงานขนสงให
อยูกับบริษัทนานท่ีสุด เพื่อปูองกันปัญหาและผลกระทบดังกลาวไปขางตนท่ีจะเกิดขึ้น 
 การบริหารความสัมพันธ์กับพนักงานขับรถขนสงจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งในปัจจุบันท่ีจะ
เป็นการรักษาอัตราการคงอยูของพนักงานขนสงใหอยูกับบริษัทไดนาน และยังสามารถรวมกันแกไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานรวมกันไดเป็นอยางดี ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเนนไปท่ีการศึกษาแนวทางการ
การสรางความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์กับพนักงานขนสง รวมถึงผลท่ีไดรับหากน าเรื่อง
ดังกลาวไปปรับใชกับสถานการณ์จริง 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการลาออกของพนักงานขนสงในธุรกิจบริการขนสง
ขั้นสุดทาย 

2. ศึกษาแนวทางการสรางความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์เพื่อปูองกันปัญหาในการ
ลาออกของพนักงานขนสง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาบริษัทรับจางขนสงสัญชาติไทยจ านวน 3 บริษัท ท่ีใหบริการขนสงกับ
บริษัทขนสงขั้นสุดทายสัญชาติตางประเทศ และมีพนักงานขนสงท้ังในสวนของพนักงานขับรถรถยนต์
กระบะและพนักงานขับรถจักรยานยนต์เฉล่ียมากกวา 500 คน โดยศึกษาขอมูลในปี พ.ศ. 2563 ในดาน
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ของอัตราคางจาง อัตราการคงอยู อัตราการลาออก รวมถึงแนวทางและนโยบายการท างานของบริษัท
ขนสงขั้นสุดทาย และบริษัทรับจางขนสงท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานขนสง เนื่องจากบริษัท
รับจางขนสงท้ัง 3 บริษัท ไดรับจางขนสงกับบริษัทขนสงขั้นสุดทายหลากหลายแหง ซึ่งแตละแหงจะมี
อัตราคาจาง ขั้นตอนการท างาน นโยบายการจายเงินจูงใจ หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ท่ีมีตอพนักงานขับรถ
ขนสง จึงก าหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อหาอัตราการคงอยูของพนักงานท่ีดีท่ีสุด และศึกษารายละเอียด
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการสรางความสัมพันธ์กับพนักงานขับรถขนสงตอไป 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

องค์ประกอบของการจัดการผู้รับจ้าง 
 กรอบความคิดเรื่อง องค์ประกอบการจัดการกับผูรับจาง (Jonathan, 2014) มีท้ังหมด 5 มิติท่ี
แสดงในรูปท่ี 1 คือ 

1) ดานผลลัพธ์ (Result) การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลลัพธ์ตามท่ีตองการ 
2) ความเส่ียง (Risk) การบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผูรับจาง 
3) การทบทวน (Review) การทบทวนบทบาทหนาท่ี ความสามารถของผูรับจาง 
4) การท าสัญญา (Contract) จัดท าสัญญาจาง 
5) การสรางความสัมพันธ์ (Relationship) จัดการความสัมพันธ์ระหวางกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบของการจัดการผูรับจาง 
 

 กลยุทธ์ความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์ 
 กลยุทธ์ความรวมมือในการสรางความสัมพันธ์ (Jonathan, 2014) สามารถน าไปปรับใชในระดับ
สวนบุคคล องค์กร หรือทางดานแรงจูงใจ ซึ่งประกอบไปดวยปัจจัยในดานความเช่ือ ความมั่นคง ความ
โปรงใส ความรวมมือ การติดตอส่ือสาร โดยแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 2  
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ระดับสวนบุคคล สรางความเช่ือใจ ความมั่นคง และการแบงปัน ซึ่งสามารถน ารูปแบบของ COW 
SOAP ACE ไปปรับใชได ดังนี้  

 COW Model 
C: Conscientiousness ความมีสติและเขาใจใส 
O: Outgoing ความมั่นใจ การเขาสังคม และการสรางสังคมใหม 
W: Will to win ความสามารถในการแขงขันเพื่อเอาชนะเปูาหมายท่ีต้ังไว 

 SOAP Model 
S: Solution focused เก็บและวิเคราะห์ขอมูล ใชฐานขอมูลในการตัดสินใจ 
O: Open-minded ความสามารถและการปรับตัวในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
A: Agreeable การยินดีชวยเหลือผูอื่น 
P: Personal clam ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความอดทน 

 ACE Model 
A: Assertiveness การกลาแสดงความคิดเห็นตอสถานการณ์ตางๆ 
C: Conflict style การบริหารสถานการณ์ท่ีมีความขัดแยง 
E: Emotional Competence สามารถในการจัดการอารมณ์ท้ังตอตนเองและตอบุคคลอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ความเช่ือมโยงของสวนประกอบกลยุทธ์การสรางความสัมพันธ์กับผูรับจาง 

ระดับองค์กร ความโปรงใส ความรวมมือ และการติดตอส่ือสาร เป็นสวนสรางความมั่นใจในการ
สรางความสัมพันธ์และน าไปสูเปูาหมายในการท างานรวมกัน  ดานแรงใจ ตองมีความเต็มใจในการสราง
ผลประโยชน์รวมกัน รวมถึงการสรางเปูาหมายและแนวทางในการด าเนินงานรวมกันดวย 
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ความส าเร็จของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง 
 ในการบริหารความสัมพันธ์กับผูรับจางใหส าเร็จมีสวนประกอบท่ีสามารถเป็นไปได 6 สวนในการ
สรางความสัมพันธ์กับผูรับจาง (Godsmark & Richards, 2020) ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ตัวเลือกของลูกคาตอผูรับจาง (be the customer/supplier of choice) เชน การ
จายเงินท่ีตรงเวลา ความตองการท่ีชัดเจน การบริการท่ีมีคุณภาพการบริการ พนักงานมีความเป็นมือ
อาชีพ มีข้ันตอนการตัดสินใจท่ีแมนย า ท าตามสัญญาท่ีใหไวและมีการติดตามผล 

สวนท่ี 2 จุดประสงค์ท่ีเป็นแนวทางรวมกัน (alignment of purpose) การท างานรวมกันและ
การสรางความสัมพันธ์ไมจ าเป็นตองท าในระยะยาว 

สวนท่ี 3 มีสัญญาจางท่ีแนนอน (have a contract in place) สวนนี้เป็นส่ิงส าคัญในการสราง
เช่ือใจและสรางผลท่ีตองการจากการจางงานรวมกันโดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรรวมกัน ซึ่งถือวา
เป็นจุดแข็งในการเริ่มสรางความสัมพันธ์และโอกาสในการท างานตอไป 

สวนท่ี 4 ระยะเวลาของสัญญา (contract length) ขึ้นอยูกับความซับซอนของงานท่ีตองการ ซึ่ง
ระยะเวลาท่ีนานจะเป็นสวนท่ีสามารถลงทุนในการสรางความสัมพันธ์กับผูรับจางไดดวย 

สวนท่ี 5 ทัศนคติ (attitude) การสรางผลประโยชน์รวมกันจ าเป็นตองอาศัยทัศนคติระหวางกันท่ี
ถูกตอง เชน การเปิดใจ ความซื่อสัตย์ ความเช่ือใจและความเคารพซึ่งกันและกัน 

สวนท่ี 6 ทักษะ (skills) ในสวนนี้เป็นสวนท่ีเพิ่มมาจากสวนท่ี 5 ในดานของทักษะ ไมวาจะเป็น
ทักษะสวนบุคคลในเรื่องการส่ือสารและเจรจาตอรอง ทักษะในดานปัญญาในเรื่องของเหตุและผล และทักษะ
ในเชิงเทคนิค เชน ประสบการณ์ ความเขาใจในขั้นตอนการท างาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลบริษัทรับจางขนสงจ านวน 3 บริษัท ในปี พ.ศ. 2563 โดยแยกบริษัทรับจาง
ขนสงท่ีท าการศึกษาเป็น บริษัท S1 S2 และ S3 ตามล าดับพบวามีจ านวนพนักงานขับรถขนสงท่ีใหบริการ
รับจางชวงในการขนสงกับบริษัทขนสงขั้นสุดทายโดยเฉล่ียของ บริษัท S1 อยูท่ี 87.58 คนตอปี บริษัท S2 
อยูท่ี 185.25 คนตอปี และบริษัท S3 มีจ านวนพนักงานเฉล่ียอยูท่ี 267.08 คนตอปี ตามละเอียดในตาราง
ท่ี 1 โดยดูจากแนวโนมกราฟในรูปท่ี 1 แลวพบวาทุกบริษัทมีอัตราการจางพนักงานขับรถทุกประเภท
สูงขึ้น แตมีจ านวนพนักงานลดลงในชวงปลายปี เนื่องจากการลาออกและเปล่ียนงานชวงนี้มีจ านวนมาก
ทุกประเภทของธุรกิจ จากการศึกษาขอมูลท าใหทราบวาจ านวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นนั้นมีอัตราการลาออก
ของพนักงานหมุนเวียนตลอดท้ังปี ทางแตละบริษัทพยายามหาพนักงานใหมเขามาทดแทนต าแหนงเดิมท่ี
วางดวยจึงดูเหมือนมีแนวโนมการจางท่ีสูงขึ้น   
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ตารางที่ 1 จ านวนพนกังานแยกประเภทท่ีใหบริการขนสง 
บริษัท
ขนส่ง 

จ านวนพนักงานขนส่งในแต่ละเดือน ใน ปี พ.ศ. 2563 
 ม.ค.   ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

S1 83.00  82.00  82.00  79.00  82.00  86.00  92.00  96.00  95.00  94.00  93.00  87.00  87.58  
S2 185.00  185.00  181.00  182.00  179.00  184.00  186.00  188.00  190.00  186.00  194.00  183.00  185.25  
S3 219.00  233.00  262.00  260.00  275.00  293.00  297.00  293.00  284.00  274.00  248.00  267.00  267.08  
รวม 487.00  500.00  525.00  521.00  536.00  563.00  575.00  577.00  569.00  554.00  535.00  537.00  539.92  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แนวโนมจ านวนพนักงานในแตละเดือนของกลุมบริษัทตัวอยางท่ีศึกษาใน ปี พ.ศ. 2563 
 
จากนั้นไดท าการศึกษาอัตราคาจางของพนักงานขับรถในแตละบริษัทวามีอัตราคาจางแรงงานโดย

เฉล่ียในปี พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนเทาไหร และเปรียบเทียบอัตราการลาออกของพนักงานในแตละพนักงาน 
เพื่อศึกษาในเบื้องตนวาอัตราคาจางแรงงานมีผลตอการลาออกของพนักงานหรือไมโดยละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 2 ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราคาจางไมไดมีผลตอการคงอยูหรือการลาออกของพนักงานแตอยางใด 
 
ตารางที่ 2 อัตราคาจางแรงงานแบอัตราการลาออกพนักงานขับรถแตละบริษัทตัวอยาง 

บริษัทขนส่ง 
อัตราค่าจ้างเฉลี่ย  
ปี 2563 (บาท) 

อัตราการลาออก (Turnover Ratio)  
ปี 2563 (%) 

S1 19,500.00 17 

S2 21,000.00 20 

S3 17,000.00 14 
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 ทางผูศึกษาไดศึกษาสาเหตุการลาออกของพนักงานจากบริษัทรับจางขนสงตัวอยางท้ัง  3 แหง 
แลวแบงกลุมสาเหตุหลักๆ ในการลาออกของพนักงานเป็น 7 สาเหตุไดดังนี้ 

1) ถูกบีบบังคับจากหัวหนางานหรือลูกคาท่ีสังกัดในการใหบริการ ในเรื่องของ ประสิทธิภาพใน
การขนสงขั้นต่ า 

2) พนักงานโดนบังคับใหยายสถานท่ีท างานเนื่องจากปริมาณงานท่ีขนสงท่ีเดิมมีไมเพียงพอ 
3) ลูกคาใชมาตรการส่ังหยุดงานในกรณีท่ีปริมาณงานนอย เพื่อลดตนทุนในการจาง 
4) พนักงานไดงานใหมท่ีอัตราคาจางมากกวา และปริมาณงานนอยกวา 
5) พนักงานทุจริตเงินคาสินคา หรือทุจริตคาน้ ามัน จึงท าใหโดนไลออกจากงานโดยปริยาย 
6) พนักงานมีปัญหากับหัวหนางานเป็นการสวนตัว 
7) เหตุผลสวนตัวอื่นๆ เชน ลาออกกลับบานตางจังหวัดเพื่อดูแลพอแม หรือ ชวยท่ีบานท างาน

สวนตัว เป็นตน 
 จากขอมูลจ านวนพนักงาน อัตราคาจาง การคงอยูและอัตราการลาออกของพนักงาน ท าใหทราบวา
อัตราคาจางไมไดเป็นเหตุผลหลักท่ีท าใหพนักงานลาออกจากการท างาน ดังนั้นหากบริษัทสามารถน าหลักการ
ในการสรางความสัมพันธ์กับพนักงานตามกรอบแนวความคิดขางตน จะสามารถลดอัตราการลาออกของ
พนักงานได โดยผูศึกษาไดรวบรวมกรอบแนวความคิดท้ัง 3 ท่ีเสนอไปเพื่อน ามาปรับใชกับบริษัทรับจางขนสง
ไดดังแสดงในตารางท่ี 3 จากนั้นไดท าการสัมภาษณ์ผูบริหารบริษัทรับจางขนสงท้ัง 3 แหง วาปัจจัยในสวนใดท่ี
เป็นสวนส าคัญหลักในการสรางความสัมพันธ์กับพนักงานขนสงท่ีสามารถท าแลวจะลดอัตราการลาออกของ
พนักงานได อีกท้ังยังสามารถสงเสริมความสัมพันธ์ระหวางกันกอใหเกิดผลลัพธ์ในการท างานท่ีดีขึ้นดวย 
 
ตารางที่ 3 กรอบแนวความคิดในการสรางความสัมพันธ์กับพนักงานขนสงสินคา 
องค์ประกอบของ

การจัดการ 
ผู้รับจ้าง 

กลยุทธ์ความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์ 
ความส าเร็จของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง COW Model SOAP Model ACE Model 

Result Conscientiousness  
Solution 
focused  

Assertiveness supplier of choice 

Risk Outgoing  Open-minded  Conflict style  alignment of purpose 

Review Will to win  Agreeable 
Emotional 
Competence  

have a contract in place 

Contract 
 

Personal clam  
 

contract length 
Relationship 

   
attitude 

        skills 
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 พบวาปัจจัยส าคัญ 5 ประการแรกท่ีผูบริหารใหความส าคัญ คือ ผลลัพธ์ (Result) ความสามารถ
ในการแขงขันเพื่อเอาชนะเปูาหมายท่ีต้ังไว (Will to win) ความสามารถและการปรับตัวในการท างานท่ี
เปล่ียนแปลงไป (Open-minded) การบริหารสถานการณ์ท่ีมีความขัดแยง (Conflict style) และ
จุดประสงค์ท่ีเป็นแนวทางรวมกัน (Alignment of purpose) ทางผูศึกษาไดจัดเรียงล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยท้ัง 5 ได โดยแบงล าดับตามล าดับของผลลัพธ์ท่ีตองการจากการท างานรวมกัน ไดดังนี้ 

1) จุดประสงค์ท่ีเป็นแนวทางรวมกัน (Alignment of purpose) 
2) ความสามารถและการปรับตัวในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป (Open-minded) 
3) การบริหารสถานการณ์ท่ีมีความขัดแยง (Conflict style) 
4) ความสามารถในการแขงขันเพื่อเอาชนะเปูาหมายท่ีต้ังไว (Will to win) 
5) ผลลัพธ์ (Result) 
ทางบริษัทอยางไดน าเอาปัจจัยท้ัง 5 ไปปรับใชในแนวทางปฏิบัติของตัวเอง คือ ไดต้ังวิสัยทัศน์

ของบริษัทและส่ือสารไปใหพนักงานทุกระดับรับทราบและเขาใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสรางจุดประสงค์
ในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปรับความเขา ปรับอัตราการจางใหเหมาะสมกับลักษณะของ
การท างานท่ีมีความแตกตางกันของพนักงานขนสงแตละพื้นท่ี อีกท้ังยังพยายามขจัดความขัดแยงระหวาง
หัวหนางานกับตัวพนักงานเอง โดยการประสานงานกับบริษัทท่ีรับจางในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวาง
พนักงานกับหัวหนางาน ใหสงเรื่องพิพาทใหสวนกลางท าการสอบสวนกอนท่ีจะตัดสินใจลงโทษหรือไล
พนักงานออก อีกท้ังไดต้ังเปูาหมายหรือ KPIs เพื่อใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน เชนการสงสินคา
ไดตามเปูาหมายท่ีก าหนด การไมขาดลามาสาย หรือการชวยเหลือสนับสนุนงานของบริษัท โดยทางบริษัท
ขนสงจะจายเป็นเงินจูงใจ (Incentive) เพื่อใหพนักงานไดรูถึงผลลัพธ์ในการท างานถาท าส าเร็จจะไดอะไร
ตอบแทน รวมถึงบริษัทมีการพิจารณาจายเงินชวยเหลือในสถานการณ์ไวรัสโควิท 19 ท่ีระบาดและสงผล
กระทบตอการท างานของพนักงานในชวงปี พ.ศ. 2563-2564 เพื่อเป็นการสรางความสัมพันธ์ใหกับ
พนักงานอีกทานหนึ่ง และเป็นการลดอัตราการลาออก ซึ้งสงผลให 2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 อัตรา
การลาออกของพนักงานลดลงรอยละ 3-5 จากจ านวนพนักงานท่ีลาออกแตละบริษัท 

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 หลักการในการสรางความสัมพันธ์กับผูรับจางสามารถน ามาปรับใชกับผูรับจางหรือพนักงานขนสง
สินคาในบริษัทรับขนสงได โดยไดรวบรวมปัจจัยท่ีส าคัญของกรอบแนวความคิด 3 ประการ คือ 
องค์ประกอบการจัดการกับผูรับจาง กลยุทธ์ความรวมมือในการสรางความสัมพันธ์ และความส าเร็จของ
การสรางความสัมพันธ์กับผูรับจาง ซึ่งน ามาใชเฉพาะปัจจัยท่ีส าคัญและสามารถลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน และยังสรางความสัมพันธ์กับพนักงานขนสงไดเป็นอยางดี จะสงผลใหบริษัทไมตองเสียตนทุนและ
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เวลาในการหาพนักงานใหมมาทดแทนและตองอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจ และพนักงานขนสงท่ี
อยูยังชวยสรางความสันพันธ์ที่ดีระหวางบริษัทรับจางขนสงกับบริษัทขนสงขั้นสุดทายอีกตอหนึ่งดวย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีสวนในการสรางความสัมพันธ์กับพนักงานขนสงสินคานั้น เป็นปัจจัยสวนหนึ่งท่ี
สามารถน ามาปรับใชเทานั้น แตสาเหตุในการลาออกของพนักงานบางสาเหตุ หลักการในการสราง
ความสัมพันธ์ยังคงไมสามารถชวยลดอัตราการลาออกได เชน เหตุลผลสวนบุคคลในเรื่องครอบครัว เหตุผลใน
เรื่องอัตราคาจาง เหตุผลจากบริษัทลูกคามีมีแนวนโยบายมาเพื่อลดตนทุนการจาง Outsource โดยเฉพาะ 
ซึ่งสาเหตุบางประการจ าเป็นตองใชแนวทางและหลักการปฏิบัติในรูปแบบอื่นดวย หรืออาจจ าเป็นตองน ากล
ยุทธ์การสรางพันธมิตรกับบริษัทขนสงขั้นสุดทายในระยะยาวเพื่อท าใหเกิดความยั่งยืนในการท าธุรกิจรวมกัน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน 
ในต าบลบ้านปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

Factors affecting behavior in household hazardous waste management of 
people in Banpom Sub District, Khirimat District, Sukhothai Province 

 
พัชราพร ภู่เอี่ยม1 และสรัญญา ถ่ีปูอม2 

Patcharaporn Puaime and Sarunya Thiphom 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive 
study) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของ
ประชาชน ในต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก
ตัวแทนครัวเรือนผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนมากท่ีสุด โดยใชการสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ไดท้ังส้ิน 373 ครัวเรือน วิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก จ านวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยใชวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน อยูในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นรอยละ 64.61 ( ̅= 50.40, S.D. = 8.13) เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
พบวา มีตัวแปรตนท่ีรวมกันสงผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน 
ประกอบดวย 4 ตัวแปร ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.610) การรับรูอุปสรรคของการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน (Beta = 0.200) การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
(Beta = 0.136) และอาชีพแมบาน (Beta = 0.085) โดยท้ังหมดสามารถรวมกันท านายพฤติกรรมการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ไดรอยละ 50.80 (R Square = 0.508) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถน าไปใชเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน
ดานการคัดแยก การเก็บรวบรวม และการขนสงของเสียอันตรายของครัวเรือนในพื้นท่ี สุดทายจะชวย
สงเสริมใหเกิดการมีพฤติกรรมในการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนไดดียิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ, แรงสนับสนุนทางสังคม, ความรูเกี่ยวกับของเสียอันตรายและ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน, การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
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Abstract 
 The purpose of this cross-sectional descriptive study is to study Factors affecting 
behavior in household hazardous waste management of people in Banpom Sub District, 
Khirimat District, Sukhothai Province. The data was collected using questionnaire from 
represent household who was the most related about household hazardous waste 
management. The 373 households were recruited using sample random sampling. Data 
was analyzed using descriptive statistics such as frequency, percent, mean and standard 
deviation. The stepwise multiple linear regression was evaluated for inferential statistics. 
The finding from this study found that 64.61 percent of the behavior in household 
hazardous waste management at moderate level ( ̅ = 50.40, S.D. = 8.13). The 4 
predicting factors affecting hazardous waste management behavior were found including 
social support (Beta = 0.610), perceived barriers of household hazardous waste 
management (Beta = 0.200), perceived benefits of household hazardous waste 
management (Beta = 0.136), and housekeeper (Beta = 0.085). The constructed 4 
independent variables in the multiple regression had a predictive value of 50.80 percent 
(R Square = 0.508) for household hazardous waste management behavior with a 
significance level of 0.05. The results of study can be used as a guideline to change the 
separation behavior comprising the separation, collecting and transportation of 
household hazardous waste in this area. Finally, the better household hazardous waste 
management behaviors will be promoted. 
 

Keywords : Health belief model, Social support, knowledge of hazardous waste and the 
household hazardous waste management, Household hazardous waste management 
 
บทน า 
 ของเสียอันตราย นับเป็นปัญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากมีแหลงก าเนิดมาจาก
แหลงอุตสาหกรรม ภาคธรุกิจการคา ภาคเกษตรกรรมและแหลงชุมชน ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะสรางปัญหา
ใหกับสังคมโลกเพิ่มขึ้น (อาณัติ ต฿ะปินตา, 2553) ปัจจุบันของเสียอันตรายสวนใหญ มีแหลงก าเนิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม แตเนื่องจากมีกฎหมายคุมครองการตรวจสอบการใชการน าเขา และการก าจัดของ
เสียอันตรายอยางถูกตอง จึงมีรายงานการเจ็บปุวยและเสียชีวิตเพียงเล็กนอย แตในความเป็นจริงแลวยังมี
ของเสียอันตรายอีกจ านวนมากท่ีมีแหลงก าเนิดมาจากบานเรือน ชุมชน และภาคเกษตรกรรม ซึ่งของเสีย
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อันตรายเหลานี้ยังไมไดรับการบริหารจัดการอยางถูกตอง ยังพบวามีการท้ิงของเสียอันตรายในครัวเรือน
รวมกับขยะมูลฝอยท่ัวไป กอใหเกิดการปนเป้ือนของสารเคมีหรือสารโลหะหนักลงสูส่ิงแวดลอม ซึ่งถือเป็น
ภัยเงียบท่ีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ในระบบนิเวศน์ ดิน น้ า อากาศ รวมถึงสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ (ศิราณี ศรีใส, 2557) 

สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนของประเทศไทย ปี พ .ศ. 2561 มีปริมาณของเสีย
อันตรายเพิ่มจากปี 2560 รอยละ 3.20 โดยรอยละ 35 พบวาเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน ไดแก 
แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปองสเปรย์ จ านวน 223,400 ตัน ซึ่งไดรับการจัดการท่ี
ถูกตองเพียงเพียง 83,600 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) เนื่องจากปัญหาดังกลาวคณะรักษาความสงบ
แหงชาติจึงไดเห็นชอบ Roadmap การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย จึงเกิดแผนแมบทการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ.2559 - 2564) โดยมีเปูาหมาย ไดแก ภายในปี  
พ.ศ.2564 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปก าจัดถูกตองตามหลักวิชาการไมนอยกวา
รอยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ีเกิดขึ้น และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีตนทางไมนอยกวารอยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

องค์การบริหารสวนต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  8 หมูบาน 
1,421 หลังคาเรือน มีประชากรท้ังหมด 4,726 คน พบวา ของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2560 มีปริมาณ 3.02 ตันตอปี และเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 5.03 ตัน   ตอปี ไดแก ขวดยาฆา
แมลง กระปองบรรจุสารเคมี ฯ รองลงมา คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เชน   หลอดตะเกียบ หลอดไส ฯ 
ถานไฟฉาย และกระปองสเปรย์ คิดเป็น รอยละ 74.76, 17.98, 5.36  และ 1.89 ตามล าดับ ซึ่งองค์การ
บริหารสวนต าบลบานปูอมไดตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา  การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
จึงไดจัดท าโครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะท่ีตนทาง กิจกรรมทอดผาปุาขยะรีไซเคิล และติดต้ังตูรองรับ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนไวท่ีศาลาอเนกประสงค์ของทุกหมูบาน รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ผานเสียง
ตามสายของหมูบาน รถประชาสัมพันธ์ ส่ือแผนพับ ไวนิล และส่ือทางอินเตอร์เน็ต แตกลับพบวา
ประชาชนยังมีพฤติกรรมขาดการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือนออกจากมูลฝอยท่ัวไป ยังคงน าขยะ
มูลฝอยประเภทอื่น มาใสปะปนไวในตูรองรับของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังกองท้ิงไวกลางแจงและก าจัด
โดยวิธีการเผา อีกท้ังยังพบวาประชาชนมีพฤติกรรมในการขนสงของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังตู
รวบรวมของเสียอันตรายท่ีไมเหมาะสม ไดแก การท้ิงหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยไมมีการหอหุม ท าใหเกิด
การแตกหักและกอใหเกิดอันตรายตอเจาหนาท่ีผูเก็บขน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 2561) 

จากการทบทวนวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวามีการน าทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพมาใช           
ในการศึกษาประสิทธิผลการจัดการปริมาณขยะชุมชนจากการใชหลัก 5 Rs. กรณีต าบลทุงทราย จังหวัด
ก าแพงเพชร พบวาการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากปัญหาขยะชุมชนและคาเฉล่ียคะแนนความรูของ
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ประชาชนในการจัดการขยะโดยใชหลัก 5 Rs. กอนและหลังเขารวมโครงการแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (สุทธิ์ บุญโท, 2559) แตยังไมพบงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับของเสียอันตรายในครัวเรือน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ใน
ต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยน าทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางสังคมมาประยุกต์ใช เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนของพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การ
รับรูโอกาสเส่ียงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไมถูกตอง การรับรูความรุนแรงของการ
จัดการ ของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไมถูกตอง การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน การรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน แรงสนับสนุน   ทางสังคม และ
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน          
ในต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย    
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive 
Study) โดยประยุกต์ใชทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) (จักรพันธ์ เพ็ชร
ภูมิ, 2560) ซึ่งไดน าตัวแปรมาใชในงานวิจัย จ านวน 5 ตัวแปร ไดแก ปัจจัยสวนบุคคล การรับรูโอกาส
เส่ียง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน์ และการรับรูอุปสรรค รวมกับทฤษฎี แรงสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support Theory) (House, 1981) โดยน าตัวแปรมาใชในงานวิจัย จ านวน 3 ตัวแปร 
ไดแก การสนับสนุนดานอารมณ์ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนดานส่ิงของ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษา ไดแก ครัวเรือนในพื้นท่ีต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ท้ังหมด 8 หมูบาน จ านวน 1,421 ครัวเรือน 

กลุ่มตัวอย่าง ผูวิจัยใชสูตรประมาณการคาเฉล่ียของประชากร กรณีทราบขนาดประชากร  

(อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2551) และเพิ่มกลุมตัวอยางรอยละ 10 ของจ านวนกลุมตัวอยางท้ังหมด เพื่อปูองกัน
การไมตอบกลับและความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ์ รวมท้ังส้ิน 373 ครัวเรือน โดย
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ใชการสุมอยางแบบมีระบบ เกณฑ์การคัดเขาเป็นประชาชนท่ีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีระยะเวลาใน
การพักอาศัยในพื้นท่ีไมต่ ากวา 1 ปี ซึ่งเป็นผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
มากท่ีสุด และสามารถอาน เขียน หนังสือภาษาไทย หรือโตตอบส่ือสารได 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบดวย 8 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะ             

ในครอบครัว และการมีต าแหนงในชุมชน ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ สวนอายุ รายไดตอเดือน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และปริมาณของเสียอันตรายในครัวเรือน ลักษณะค าถามเป็นแบบเติมค าลง
ในชองวาง 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน ลักษณะค าถามเป็นปลายปิด แตละขอมีค าตอบใหเลือกตอบแบบถูก – ผิด เกณฑ์การใหคะแนน 
คือ ถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน จ านวน 15 ขอ 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ี
ไมถูกตอง ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จ านวน 10 ขอ 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามดานการรับรูความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ี
ไมถูกตอง ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จ านวน 10 ขอ  

สวนท่ี 5 แบบสอบถามดานการรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย 
ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จ านวน 10 ขอ 

สวนท่ี 6 แบบสอบถามดานการรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย 
ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จ านวน 10 ขอ 

สวนท่ี 7 แบบสอบถามดานแรงสนับสนุนทางสังคม ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ คือ เคยเป็นประจ า เคยบางครั้ง ไมเคยเลย จ านวน 15 ขอ 

สวนท่ี 8 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ลักษณะค าถาม
เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เป็นประจ า บอยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง 
ไมเคยเลย จ านวน 15 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 3 
ทาน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ดานการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน จ านวน 1 
ทาน และผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดานการวิจัยทางสาธารณสุข จ านวน 2 ทาน ทดสอบความตรงเชิง
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เนื้อหา (Content Validity Index : CVI) พบวามีความถูกตอง ความเหมาะสมของเนื้อหา ความ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และความสอดคลองกับนิยามของตัวแปร การค านวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
ขอค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) เทากับ 0.91 และทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
ทดลองใชกับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะคลายกลุมตัวอยางในต าบลนาเชิงคีรี จ านวน 30 ตัวอยาง หาคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน โดยใชวิธีของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kruder – Richardson Method) โดยใชสูตร KR – 20 มีคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.723 สวนการรับรูโอกาสเส่ียงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไม
ถูกตอง การรับรูความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไมถูกตอง การรับรูประโยชน์
ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน  ผูวิจัยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราช (Cronbach’s Coefficient of Alpha) ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.744, 0.712, 0.717, 0.900, 0.927 และ 0.902 ตามล าดับ และการวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี COA No. 506/2019, IRB No. 
0701/62 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2562 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) 

รอยละ (Percentile) คาเฉล่ีย ( ̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปัจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 69.44 มีอายุ

ระหวาง 50 - 59 ปี รอยละ 46.92 มีอายุเฉล่ีย 51.15 ปี อายุสูงสุด 77 ปี และต่ าสุด 21 ปี มีสถานภาพ
สมรส รอยละ 69.44 จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา รอยละ 76.14 สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 59.25 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 64.08 สถานภาพในครอบครัว
เป็นหัวหนาครอบครัว รอยละ 52.55 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน  รอยละ 30.03 มีต าแหนงอื่นใน
ชุมชนเป็นอาสาสมัครประจ าหมูบาน (อสม.) รอยละ 13.67 และปริมาณของเสียอันตรายในครัวเรือนในรอบ 3 
เดือนท่ีผานมา สวนใหญพบขวดยาฆาแมลง จ านวน 111 กิโลกรัม รองลงมา คือ น้ ามันเครื่อง/น้ ามันหลอล่ืน 
จ านวน 55.61 กิโลกรัม และนอยท่ีสุด คือ ภาชนะบรรจุน้ ามัน/ทินเนอร์ จ านวน 10.72 กิโลกรัม 

2. ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน  
การรับรูโอกาสเส่ียงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไมถูกตอง การรับรูความรุนแรงของการ
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จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไมถูกตอง การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน การรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน  แรงสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน พบวา 

     2.1 กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนอยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 88.20 ( ̅ = 13.79, S.D. = 1.53)    

     2.2 กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไม
ถูกตองอยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 82.04 ( ̅ = 42.34, S.D. = 5.17)    

     2.3 กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไม
ถูกตองอยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 65.68 ( ̅ = 38.60, S.D. = 3.64)    

     2.4 กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอยูใน
ระดับสูง คิดเป็นรอยละ 53.08 ( ̅ = 37.65, S.D. = 3.41)    

     2.5 กลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน สวนใหญ
อยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 82.30 ( ̅ = 41.33, S.D. = 5.15) 

     2.6 กลุมตัวอยางมีแรงสนับสนุนทางสังคมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 
46.38 ( ̅ = 32.59, S.D. = 6.70) แบงออกเป็น 3 ดาน ดังนี้ ดานอารมณ์อยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 
39.14 ( ̅ = 10.50, S.D. = 2.38) ดานขอมูลขาวสารอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 54.69 ( ̅ = 
13.04, S.D. = 2.85) และดานส่ิงของอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 43.43 ( ̅ = 9.05, S.D. = 2.12)     

     2.7 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 63.81 ( ̅ = 50.40, S.D. = 8.13) แบงออกเป็น 3 ดาน ดังนี้ ดาน             
การคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 57.10 ( ̅ = 16.88, S.D. = 
3.38) ดานการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นรอยละ 83.11 ( ̅ = 
19.06, S.D. = 3.35) และดานการขนสงของเสียอันตรายในครัวเรือน ไปยังสถานท่ีรองรับอยูในระดับสูง 
คิดเป็นรอยละ 53.08 ( ̅ = 14.45, S.D. = 4.19) แสดงผลดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนความรูเกี่ยวกับของเสีย 
อันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การรับรูโอกาสเส่ียงของการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือนท่ีไมถูกตอง การรับรูความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนท่ีไมถูกตอง การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การรับรู
อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรม
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (n = 373) 

ข้อความ  ̅ S.D. การแปลผล 
ความรูเกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตราย 
ในครัวเรือน 

13.79 1.53 สูง 

การรับรูโอกาสเส่ียงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
ท่ีไมถูกตอง 

42.34 5.17 สูง 

การรับรูความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
ท่ีไมถูกตอง 

38.60 3.64 สูง 

การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 37.65 3.41 สูง 
การรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 41.33 5.15 สูง 
แรงสนับสนุนทางสังคม 32.59 6.70 ปานกลาง 
   1. ดานอารมณ์ 10.50 2.38 สูง 
   2. ดานขอมูลขาวสาร 13.04 2.85 ปานกลาง 
   3. ดานส่ิงของ 9.05 2.12 ปานกลาง 
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 50.40 8.13 ปานกลาง 
   1. ดานการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน 16.88 3.38 ปานกลาง 
   2. ดานการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน 19.06 3.35 ปานกลาง 
   3. ดานการขนสงของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานท่ีรองรับ    14.45 4.19 สูง 

 
3. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน  ของ

ประชาชนในต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จากการวิเคราะห์โดยใชสถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวามี 4 ตัวแปร ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.610) การรับรู
อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (Beta = 0.200) การรับรูประโยชน์  ของการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือน (Beta = 0.136) และงานบาน (Beta = 0.085) โดยปัจจัยท่ีกลาวมา 
สามารถรวมกันพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนไดรอยละ 50.80 อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม การ 
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในต าบลบานปูอม อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทั (n = 373) 

ตัวแปรพยากรณ์ Beta Std.Error b t p-value 
แรงสนับสนุนทางสังคม 0.610 6.027 0.742 15.874 <0.001* 
การรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน 

0.200 5.867 0.316 5.127 <0.001* 

การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน 

0.136 5.767 0.325 3.668 <0.001* 

งานบาน 0.085 5.733 3.052 2.308 <0.001* 
Constant (a) = 0.785, R Square = 0.508, Adjusted R Square = 0.503, F = 95.147, P<0.001 
 สามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน
ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในต าบลบาน
ปูอม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย = 0.785 + 0.742 (แรงสนับสนุนทางสังคม) + 0.316 (การรับรู
อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน) + 0.325 (การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน) + 3.052 (งานบาน) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลทางบวกตอพฤติกรรมการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากการที่ประชาชนไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในดานตาง ๆ เชน การกระตุนเตือน การใหก าลังใจ ค าชมเชย ค าแนะน าท่ีถูกตอง 
รวมถึงขอมูลขาวสาร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อตอการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน  ยอมสงผลให
ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของวริษฐา 
แสงยางใหญ, ศรีรัตน์ ลอมพงศ์ และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2560) พบวา การสนับสนุนทางสังคมมี
ผลตอพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อประชาชน
ไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ อาทิ การสนับสนุนใหเขารวมอบรมเกี่ยวกับวิธีการลดขยะ การใหรางวัล
จากการประกวด และวัสดุอุปกรณ์ในการลดขยะจะสงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมในการลดขยะเพิ่มขึ้น
และการศึกษาของนภัส น้ าใจตรง และนรินทร์ สังข์รักษา (2561) พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีไดรับการสนับสนุนจนเกิดการรับรู
ถึงการเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับการใหความเห็นและความชวยเหลือดานตาง ๆ ดานการจัดการขยะมูล
ฝอยจนสามารถน ามาใชเป็นแนวทางในจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีได 
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 การรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน มีผลทางบวกตอพฤติกรรมการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ถึงแมวากลุม
ตัวอยางจะมีการรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอยูในระดับสูง เชน ความไมสะดวก 
ความยุงยากในการปฏิบัติ การส้ินเปลืองเวลา หรือส้ินเปลืองพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน แตยังมีการช่ังน้ าหนักระหวางขอดีขอเสีย เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ และ
การคาดคะเนเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกท่ีอาจจะเกิดตามมาหลังจากการปฏิบัติตามค าแนะน าขณะจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือน สอดคลองกับการศึกษาของสิรินดา ดวงศรี และคณะ (2561) พบวา การรับรูตอ
อุปสรรคในการคัดแยกขยะมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ท่ีระดับ 0.01 
 การรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนมีผลทางบวกตอพฤติกรรม          
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบวา
กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอยู ในระดับสูง                    
อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีความรูสึก นึกคิด และการคาดคะเนเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลดีท่ีไดรับจาก
การปฏิบัติตามค าแนะน าขณะจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน และมีความเช่ือวาการคัดแยก การเก็บ
รวบรวม และการขนสงของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานท่ีรองรับอยางเหมาะสม จะกอใหเกิด
ประโยชน์ตอส่ิงแวดลอม สุขภาพของมนุษย์และสัตว์เล้ียง สอดคลองกับการศึกษาของมาฆรัตน์ กล่ินหอม 
(2555) พบวา การรับรูประโยชน์และอุปสรรคในการคัดแยกขยะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคักแยก
ขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทาจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครที่ระดับ 0.05 
 งานบาน (แมบาน) มีผลทางบวกตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของ
ประชาชน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวา อาชีพงานบาน (แมบาน) มีพฤติกรรมในการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนไดดีกวาอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 0.085 คะแนน 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบุคคลท่ีมีหนาท่ีท างานบานมีประสบการณ์ในการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนสงของ
เสียอันตรายไปยังสถานท่ีรองรับมากกวาผูท่ีท าอาชีพเกษตรกรรม จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือนไดดีกวาซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมโนลี ศรีเปารยะ, ศราวุธ ทองเนื้อหา และ 
สินีนาท โชคด าเกิง (2561) พบวา อาชีพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการก าจัดขยะท่ีถูกวิธีของ
ครัวเรือน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แตไมสอดคลองกับการศึกษาของทิพวรรณ สุพิเพชร (2556) พบวา 
อาชีพไมมีผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยของแมบาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัย พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตราย             
ในครัวเรือน จึงควรใหการสนับสนุนทางสังคม ไดแก ดานอารมณ์ โดยการใหก าลังใจ เชน การจัดประกวด
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เพื่อมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรส าหรับครัวเรือนท่ีสามารถคัดแยก เก็บรวบรวม และขนสงของเสียอันตราย
ในครัวเรือนไปยังสถานท่ีรองรับไดอยางถูกตอง การสนับสนุนงบประมาณขอมูลขาวสารท่ี เป็นประโยชน์ 
ในการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอยางหลากหลายชองทางและเป็นประจ าอยางสม่ าเสมอ รวมถึง
การสนับสนุนส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเอื้อตอการคัดแยก การเก็บรวบรวม และเพิ่มสถานท่ีรองรับของเสีย
อันตรายในครัวเรือนในชุมชน เพื่อใหประชาชนน าของเสียอันตรายขนสงมายังสถานท่ีรองรับไดสะดวก
ยิ่งขึ้น และควรจัดกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน เพี่อน าไปก าจัดอยางถูกตอง  
เชน การน าขยะอันตรายแลกเป็นเงินมาลดหยอนภาษีตาง ๆ เป็นตน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษา โดยการน าผลการวิ จัยในครั้ งนี้ ไปจัดโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม                   
ในการจัดการและการลดปริมาณของเสียอันตรายในครัวเรือน โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยการ
น าตัวแปร ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรูอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การ
รับรูประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน และงานบาน มาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหา
สาเหตุ ปัจจัยและแนวทางแกไข เพื่อระบุปัจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุลวงไปไดอยางสมบูรณ์ ดวยความกรุณายิ่งจาก ดร.สรัญญา ถี่ปูอม ประธานท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณองค์การบริหารสวนต าบลบานปูอม ผูน าชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบลบานปูอมทุกทาน ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะห์ขอมูลและใหความรวมมือในการเก็บรวบ
รวบรวมขอมูล จนท าใหวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ์ 
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การจัดการโรคซึมเศร้าในผู้ปุวยกลุ่มโรคไมติ่ดต่อเรื้อรัง 
Management of Depression in Patients with Non-Communicable Disease 
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บทคัดย่อ 

โรคซึมเศรา เป็นโรคทางจิตเวชท่ีพบบอย และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ น ามา               
ซึ่งความสูญเสียใหแกผูท่ีเป็นครอบครัว สังคม และประเทศขาติ ผูปุวยโรคซึมเศราจะมีความผิดปกติของ
สารส่ือประสาทในสมองท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกของอารมณ์  พันธุกรรม 
ลักษณะบุคลิกภาพสวนตัว รวมถึงโรคทางกายหลายโรคและยา มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคได ปัจจุบัน
พบวา โรคซึมเศราและโรคเรื้อรังหลายชนิด มีความสัมพันธ์ตอกันในลักษณะสองทาง กลาวคือ ท้ังสองโรค
ถือเป็นปัจจัยเส่ียงซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อวิเคราะห์การจัดการโรคซึมเศราในผูปุวย
กลุมโรคเรื้อรัง วิธีการศึกษา: เป็นแบบ retrospective cohort study โดยเก็บขอมูลจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ผูเขารวมเป็นผูปุวยท่ีไดรับการวินิจฉัยกลุม
โรคเรื้อรัง อายุต้ังแต 18 ปีขึ้นไป ไดรับการรักษาอยางตอเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี และยินยอมเขารวม
การศึกษา โดยมีเกณฑ์คัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากการศึกษา ประกอบดวย 1) มีความพิการหูตึง            
2) ไมสามารถส่ือสารได 3) ผูปุวยท่ีมีขอมูลประวัติผูปุวยนอกและประวัติผูปุวยในจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลล าดวน หลังไดรับการรักษาไมครบ 1 ปี ในชวงท่ีเก็บขอมูล และ 4) ปฏิเสธ
เขารวมการศึกษา รวบรวมขอมูลทางสังคมและประชาการศาสตร์ ตลอดถึงขอมูลทางคลินิก ดวยแบบคัด
กรองภาวะซึมเศราของกรมสุขภาพจิต โดยนักจิตวิทยา ท่ีผานการอบรม ผลการศึกษา: ผูเขารวมท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การศึกษาท้ังส้ิน 609 ราย สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 64.9) อายุเฉล่ีย 63.78 
± 12.246 ปี ผูปุวยโรคเรื้อรังท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเป็นโรคซึมเศรา คิดเป็นรอยละ 16.3 เมื่อจ าแนกเป็นราย
โรค พบวา ผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคซึมเศรามากท่ีสุด รองลงมาคือโรคเบาหวานรวมโรคความดัน
โลหิตสูง คิดเป็นรอยละ 23.1 และ 10.5 ตามล าดับ และยังพบวา โรคเบาหวานรวมโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหอบหืด และโรคเบาหวานรวมโรคไขมัน มีความเส่ียงตอการเกิดโรคซึมเศรา อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ี p-value < 0.05 ผลลัพธ์การรักษาโรคซึมเศราในผูปุวยโรคเรื้อรัง พบวา คาเฉล่ียคะแนน 9Q  
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ลดลงจาก 6.20 เป็น 4.74 ณ เดือนท่ี 0 และ 12 ตามล าดับ แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี p-value 0.05 สรุป: ถึงแมผลลัพธ์ เมื่อเปรียบเทียบกอน และหลังการรักษา จะไมพบความแตกตางอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value 0.05 แตจากการศึกษาก็ยังแสดงใหเห็นถึงคาเฉล่ียของคะแนน 9Q ท่ีลดลง  

 
ค าส าคัญ: โรคซึมเศรา กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง การจัดการ 
 
Abstract  

Major depressive disorder (MDD) is a common psychiatric disorder, and an 
important public health problem. Depressed patients have neurotransmitter disorder in 
the brain that are involved in mood regulation and the expression of emotions. Personal 
personality traits genetics, including many physical ailments and medication, are related 
with disease. Currently found depression and many chronic diseases are related in two 
ways (bidirectional). Objective: To analyze the management of depression in patients 
with non-communicable disease. Method: Retrospective cohort study by collecting data 
from electronic databases from October 2019 to September 2020. The participants were 
patients diagnosed with a non-communicable disease group aged 18 years and over. 
Had continued treatment for a period of one year and had consented to participate in 
the study with the criteria for selecting sample groups from the study, consisting of 1) 
deafness 2) unable to communicate 3) patients with outpatient and inpatient history 
data from the electronic database of Lamduan hospital less than 1 year after receiving 
treatment during the collection period and 4) refused to join the study. Collect social 
and civil science information as well as clinical data with a depression screening form of 
the Department of Mental Health by trained psychologists. Results: The majority of the 
609 participants who met the study criteria were female (64.9%), mean age 63.78 ± 12.246 
years. NCD patients diagnosed with depression accounted for 16.3%. When classified by 
disease, it was found that patients with high blood pressure most depressed followed by 
diabetes with high blood pressure accounted for 23.1% and 10.5%, respectively, and also 
found that diabetes with high blood pressure, heart disease, asthma and diabetes with 
dyslipidemia there is a risk of developing depression was statistically significant at p-value 
<0.05. Outcomes for treatment of depression in NCD patients were found that the mean 
9Q score decreased from 6.20 to 4.74 at months 0 and 12, respectively. But no statistically 
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significant difference was found at p-value 0.05. Summary: Although the result when 
compared before and after treatment no statistically significant difference was found, but 
the study also showed a lower mean 9Q score 

 
Keyword: Major Depressive Disorder, Non-Communicable Disease, Treatment 
 
บทน า 

โรคซึมเศรา หมายถึง ผูท่ีปุวยเป็นโรค Major depressive disorder ตามเกณฑ์มาตรฐานในการ
วินิจฉัยของ ICD (International Classification of Diseases and health related problems)             
ซึ่งพัฒนาโดย องค์การอนามัยโลก และ DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
disorders) พัฒนาขึ้นโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association)[1] 

โรคซึมเศรา เป็นโรคทางจิตเวชท่ีพบบอย และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ น ามาซึ่งความ
สูญเสียใหแกผูท่ีเป็นครอบครัว สังคม และประเทศขาติ[1] ในปัจจุบัน อยูระหวางการศึกษาถึงสาเหตุของ
การเกิดโรค ท่ียังไมทราบแนชัด แตมีความเช่ือวา ทฤษฎี neuroplasticity (หรือ neurotrophic) 
hypothesis[2,3] เป็นทฤษฎีท่ีใชอธิบายการเกิดโรคซึมเศรา ดังงรายละเอียดของทฤษฎีท่ีกลาววา            
การเกิดความผิดปกติหรือการสูญเสียความสามารถในการปรับตัวของเซลล์ประสาท เมื่อเกิดพยาธิสภาพ
ขึ้น โดยเช่ือวา ความผิดปกติของเซลล์ประสาทท่ีควบคุมเรื่องของอารมณ์ เริ่มเกิดขึ้นตั้งแตในระดับเซลล์ 

ผูปุวยโรคซึมเศราจะมีความผิดปกติของสารส่ือประสาท [4]ในสมองท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม
อารมณ์และการแสดงออกของอารมณ์ ซึ่งสารส่ือประสาทดังกลาวจะเสียความสมดุล ท าใหการท างานของ
สมองผิดปกติไป พันธุกรรม[5] ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเกิดโรคซึมเศรา เพราะพบวา ในครอบครัวท่ี
เป็นโรคซึมเศรา สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสปุวยดวยโรคซึมเศราไดมากกวาคนท่ัวไปถึง 2.8 เทา ลักษณะ
บุคลิกภาพสวนตัว[6,7] เชน การมองโลกในแงรายอยูเสมอ ก็เป็นปัจจัยท่ีท าให เส่ียงตอการเป็นโรค
ซึมเศราได รวมถึงโรคทางกายหลายโรคและยา[8] ก็มีผลตอการเกิดโรคซึมเศราไดเชนกัน 

โรคซึมเศรามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และยังพบรวมกับโรคเรื้อรังทางกายอื่น ๆ ไดบอย อาทิ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน และ
โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งปัจจุบันพบวา โรคซึมเศราและโรคเรื้อรังหลายชนิด มีความสัมพันธ์ตอกันในลักษณะ
สองทาง (bidirectional) กลาวคือ ท้ังสองโรคถือเป็นปัจจัยเส่ียงซึ่งกันและกัน[9] 

นอกจากโรคเรื้อรังจะเหนี่ยวน าใหเกิดโรคซึมเศราตามมา ผูปุวยท่ี เป็นโรคซึมเศราก็สามารถ
เหนี่ยวน าใหเกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมาไดเชนกัน ยกตัวอยาง ผูปุวยโรคซึมเศราจะเพิ่มความเส่ียงในการ
เกิดโรคลมชัก โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงโค-โรนารี 
ได 4-6, 2.1, 1.8 และ 1.5-2 เทา ตามล าดับ[9]  
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โรคซึมเศรา เป็นความเจ็บปุวยที่พบไดท่ัวไปในประชาชนทุกเพศวัย โดยท่ัวโลกพบความชุกตลอด
ชวงชีวิตอยูระหวางรอยละ 2 – 21 ซึ่งพบมากท่ีสุดในบางประเทศแถบยุโรป และต่ าท่ีสุดในบางประเทศ
แถบเอเชีย[10] จากการส ารวจทางระบาดวิทยาโรคจิตเวชในคนไทย ปี 2551 ประมาณการวา คนไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,311,797 คน ปุวยดวยโรคซึมเศราชนิดรุนแรง (major depressive episode) 
และจ านวน 181,809 คน ปุวยเป็นโรคซึมเศราชนิดเรื้อรัง (dysthymia)[11]  

ขอมูลงานวิจัยดานความชุกของโรคซึมเศราในประเทศไทย จากการคัดกรองพบโรคซึมเศรารอย
ละ 3.7 และมีความชุกของการเกิดโรคซึมเศราตลอดชวงชีวิตถึงรอยละ 19.9[12] 

หากวัดความสูญเสียเป็นจ านวนปีท่ีด ารงชีวิตอยางมีสุขภาพดี ภายในปี 2563 โรคซึมเศราจะ
กอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพของประชากรโลก ท่ีส าคัญเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอด
เลือด[13] ส าหรับประเทศไทย พบวา ในหญิงไทย โรคซึมเศราจะกอความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability 
Adjusted Life Years, DALYs) เป็นอันดับ 4 และเป็นอันดับ 10 ในชายไทย หากพิจารณาจ านวนปีท่ี
สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ (Years Lost due to Disability, YLD) พบวา โรคซึมเศราจะ
เป็นอันดับท่ี 1 ในหญิงไทย และอันดับ 2 ในชายไทย[14]  

ผูปุวยโรคซึมเศราดังกลาว เขาถึงบริการเพียงรอยละ 3.7 นั่นหมายความวา ผูปุวยโรคซึมเศราอีก
เป็นจ านวนมาก ตองเผชิญกับอาการเจ็บปุวย สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหากผูปุวยไมไดรับ
การรักษาท่ีถูกตอง อาจน าไปสูการฆาตัวตาย[1] 

ดวยตระหนักถึงประโยชน์อันจะเกิดกับผูปุวยเป็นส าคัญ การใหความเอาใจใสและดูแล ผูปุวย
กลุมโรคเรื้อรังท่ีมีโรคซึมเศรารวม อยางเหมาะสม และตอเนื่อง จึงมีความส าคัญอยางยิ่ง 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อวิเคราะห์การจัดการโรคซึมเศราในผูปุวยกลุมโรคเรื้อรัง 
 
วิธีการศึกษา 

1. รูปแบบงานวิจัย เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort study ณ โรงพยาบาลล าดวน 
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด F2 สามารถรองรับผูปุวยเฉล่ีย 200-300 คน/วัน เก็บ
ขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 มีผูเขารวมการศึกษา
ท้ังหมด 609 คน โดยพิจารณาคา power of test ท่ี 80% ระดับความเช่ือมันท่ี 95% ความแมนย าท่ี 
5% และเมื่อพิจารณาความชุกของโรคซึมเศราในผูปุวยโรค NCDs ตาง ๆ เป็น 29.1[16] และอัตราการไม
ตอบสนองท่ี 10% โดยใชวิธีการสุมตัวอยางท่ีสะดวกในการคัดเลือกผูเขารวมการศึกษา 

2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูท่ีเขารวมในการศึกษาวิจัย เป็นผูปุวยท่ีไดรับการวินิจฉัยกลุมโรค
เรื้อรัง ในเขตรับผิดชอบอ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ อายุต้ังแต 18 ปีขึ้นไป ไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
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เป็นระยะเวลา 1 ปี[16] และยินยอมเขารวมการศึกษา ขอมูลทางสังคมและประชาการศาสตร์ ตลอดถึง
ขอมูลทางคลินิก ถูกรวบรวมโดยใชแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา โดยมีเกณฑ์คัดเลือกกลุมตัวอยางออกจาก
การศึกษา ประกอบดวย 1) มีความพิการหูตึง 2) ไมสามารถส่ือสารได 3) ผูปุวยท่ีมีขอมูลประวัติผูปุวย
นอกและประวัติผูปุวยในจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลล าดวน หลังไดรับการรักษาไมครบ 
1 ปีในชวงท่ีเก็บขอมูล และ 4) ปฏิเสธเขารวมการศึกษา ขนาดกลุมตัวอยาง ค านวณดวยสูตร กรณีทราบ
จ านวนประชากร และทราบคาสัดสวน[15] โดยอางอิงคาความชุก ซึ่งมีคารอยละ 29.1[16] ก าหนดให
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้นในการประมาณคาสัดสวนมีคา 0.05 ไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้เทากับ 299 คน ผูวิจัยเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อปูองกันการสูญหายท่ีเกิดจากการเก็บ
ขอมูล[15] ไดขนาดตัวอยางท่ีปรับแลวทั้งหมด 333 คน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q)[17,18] 
เครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศรา 2 ค าถามอารมณ์เศรา มีความไวสูง คิดเป็นรอยละ 97.3 (95%CI 

= 95.4 – 7.6%) ความจ าเพาะต่ า คิดเป็นรอยละ 45.6 (95%CI = 42.5 – 48.7%) ความนาจะเป็นโรค
ซึมเศรา (Positive Likelihood Ratio) เทากับ 1.74 เทา แตถาท้ังสองขอตอบวา “ใช” จะเพิ่ม
ความจ าเพาะสูงขึ้นถึงรอยละ 85.1 (95%CI = 82.9 – 87.3%) ความนาจะเป็นโรคซึมเศรา เทากับ           
4.82 เทา[17] 

เป็นแบบคัดกรองคนหาผูท่ีมีแนวโนมหรือเส่ียงตอการปุวยเป็นโรคซึมเศรา ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณ์ 
เพื่อประเมินภาวะซึมเศราใน 2 สัปดาห์ท่ีผานมา โดยค าตอบมี 2 แบบ คือ มีและไมมี  

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q)[18,19] 
เป็นแบบประเมินความรุนแรงอาการโรคซึมเศรา จากการท า Receiver Operating 

Characteristic Curve analysis = 0.9283 (95%CI = 0.8931 – 0.9635) คือ 7 คะแนนขึ้นไป มีคา
ความไวสูงรอยละ 75.68 ความจ าเพาะสูงถึงรอยละ 93.37 เมื่อเทียบกับการวินิจฉัยโรค MDD คาความ
นาจะเป็นโรคซึมเศรา = 11.41 เทา มีความแมนตรงในการวัดการเปล่ียนแปลงของโรคซึมเศราอยูใน
เกณฑ์คอนขางสูง ใชเวลานอย มีจ านวน 9 ขอ เหมาะส าหรับในการประเมินอาการของโรคซึมเศรา[19] 

แบบประเมิน 9Q เมื่อเทียบกับแบบประเมิน Hamilton Rating Scale for Depression 
(HRSD-17) พบวา มีคา Cronbach’s Alpha รายขออยูระหวาง 0.7836 – 0.8210 มีคาเฉล่ียเทากับ 
0.821 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เทากับ 0.719 (P-value < 0.001) มีคาความไว คาความจ าเพาะ และคา 
Likelihood Ratio รอยละ 85, 72 และ 3.04 (95%CI = 2.16 – 4.26) ตามล าดับ[19] 

เป็นแบบสอบถามท่ีชวยการวินิจฉัยและใชประเมินจ าแนกความรุนแรงโรคซึมเศรา ซึ่งผูวิจัย
สัมภาษณ์ผูเขารวมวิจัยดวยแบบประเมินโรคซึมเศรา 9 ค าถาม เพื่อประเมินโรคซึมเศราใน 2 สัปดาห์ท่ี
ผานมา 
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แปลผลโดย 
คะแนนรวม < 7 คะแนน แปลผลวา ไมมีอาการของโรคซึมเศรา 
คะแนนรวม 7 – 12 คะแนน แปลผลวา มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับนอย 
คะแนนรวม 13 – 18 คะแนน แปลผลวา มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับปานกลาง 
คะแนนรวม ≥ 19 คะแนน แปลผลวา มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับรุนแรง 

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q)[20] 
เป็นแบบสอบถามท่ีใชประเมินเพื่อคนหาผูมีแนวโนมจะฆาตัวตาย  

แปลผลโดย 
คะแนนรวม 0 คะแนน แปลผลวา ไมมีแนวโนมท่ีจะฆาตัวตายในปัจจุบัน 
คะแนนรวม 1 – 8 คะแนน แปลผลวา แนวโนมท่ีจะฆาตัวตายในปัจจุบัน ระดับนอย 
คะแนนรวม 9 – 16 คะแนน แปลผลวา แนวโนมท่ีจะฆาตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง 
คะแนนรวม ≥ 17 คะแนน แปลผลวา แนวโนมท่ีจะฆาตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูปุวยท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมการศึกษาทุกคน จะไดรับการอธิบายเกี่ยวกับโรคซึมเศราและ

โรคเรื้อรังท่ีเป็นอยู ข้ันตอนการวิจัย รวมถึงประโยชน์ท่ีจะไดรับ กอนเขาสูกระบวนการศึกษา เมื่อผูปุวย
ยินยอมเขารวมการศึกษาวิจัย ผูปุวยจะไดรับใบยินยอมเพื่อลงลายมือช่ือ  

4.1 ผูปุวยท่ีเขารวมการศึกษาทุกราย จะไดรับการซักประวัติขอมูลพื้นฐาน เชน อายุ เพศ จาก
เจาหนาท่ี  

4.2 นักจิตวิทยาท่ีผานการอบรมการใชเครื่องมือ จะท าการสัมภาษณ์ ดวยแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศรา 2Q เพื่อประเมินภาวะซึมเศราใน 2 สัปดาห์ท่ีผานมา ถาแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา 2Q ตอบขอ
ใดขอหนึ่ง หรือท้ังสองขอ ผูวิจัยจะสัมภาษณ์ดวยแบบประเมินโรคซึมเศรา 9Q ตอ 

4.3 นักจิตวิทยาท่ีผานการอบรมการใชเครื่องมือ จะท าการสัมภาษณ์ ดวยแบบประเมินโรค
ซึมเศรา 9Q เพื่อประเมินโรคซึมเศราใน 2 สัปดาห์ท่ีผานมา ถาผลการประเมินโรคซึมเศรา 9Q ไดผล
คะแนนรวมต้ังแต 7 คะแนนขึ้นไป หรือมีการตอบในขอ 9 (ในแบบประเมินโรคซึมเศรา 9Q) ผูวิจัยจะตอง
สัมภาษณ์ดวยแบบประเมินการฆาตัวตาย 8Q ตอ 

4.4 นักจิตวิทยาท่ีผานการอบรมการใชเครื่องมือ จะท าการสัมภาษณ์ ดวยแบบประเมินโรค
ซึมเศรา 8Q กับผูปุวยทุกราย ท่ีผลการประเมินพบวา มีโรคซึมเศรา  

4.5 ผูปุวยท่ีไดผลคะแนนรวมต้ังแต 7 เป็นตนไป เมื่อประเมินดวยแบบประเมินโรคซึมเศรา 9Q 
จะถูกสงพบแพทย์เพื่อท าการวินิจฉัย และพิจารณาแนวทางการรักษา 

4.6 ในกรณีท่ีผูปุวยไดรับการรักษาโรคซึมเศราดวยยา เภสัชกรจะเป็นผู ติดตาม ประเมิ น
ผลการรักษาดวยยา รวมกับทีม 
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4.7 นักจิตวิทยาใหบริการจิตบ าบัด และติดตาม ประเมินผลการรักษาดวยแบบประเมินโรค
ซึมเศรา 9Q ทุกนัดการรักษา 

4.8 สงตอพบจิตแพทย์ตามเกณฑ์[1] 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมการศึกษาดวยสถิติพรรณนา คาเฉล่ีย รอยละ และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความสอดคลองของขอมูลท่ีมีการกระจายตัวแบบปกติ คามัธยฐาน และ 
interquartile range ตามความสอดคลองของขอมูลท่ีมีการกระจายตัวไมเป็นแบบปกติ 

5.2 วิเคราะห์ผลการรักษาเปรียบเทียบในเดือนท่ี 0 และ 12 ดวยสถิติ Pair-Sample T test 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษานี้ มีผูเขารวมท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การศึกษาท้ังส้ิน 609 ราย สวนใหญเป็นเพศ
หญิง (รอยละ 64.9) อายุเฉล่ีย 63.78 ± 12.246 ปี สิทธิการรักษาเป็นผูสูงอายุ คิดเป็นรอยละ 36.5 จบ
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 59.8 อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นรอยละ 46.9 
สถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ 88.3 เป็นโรคเบาหวานรวมโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นรอยละ 40.7 
รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นรอยละ 26.3 สูบบุหรี่ คิดเป็นรอยละ 10.1 ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ คิดเป็นรอยละ 14.6 ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ขอมลูพื้นฐานของผูเขารวมการศึกษา 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมการศึกษา (n=609) 
หญิง, % 64.9 
อาย,ุ ปี 63.78±12.246 
สิทธิการรักษา, % 
     ผูสูงอายุ 
     ประกันสุขภาพถวนหนา 
     ขาราชการ      
     ผูพิการ 
     อสม./ผสส. 
     ประกันสังคม 
     ผูน าชุมชน 
     ทหารผานศึก 
     ช าระเงิน 

 
36.5 
26.9 
18.7 
12.0 
3.8 
1.5 
0.3 
0.2 
0.2 

ระดับการศึกษา, %  
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมการศึกษา (n=609) 
     ไมไดศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     ปริญญาตรี 

2.8 
59.8 
34.1 
3.3 

อาชีพ, % 
     เกษตรกรรม 
     ไมไดท างาน 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     รับจางท่ัวไป 

 
46.9 
46.0 
4.1 
3.0 

สถานภาพสมรส, % 
     สมรส 
     โสด 
     หมาย/หยาราง 

 
88.3 
5.6 
6.1 

กลุมโรคเรื้อรัง, % 
     เบาหวาน+ความดันโลหิตสูง 
     ความดันโลหิตสูง 
     ความดันโลหิตสูง+ไขมัน 
     เบาหวาน 
     เบาหวาน+ไขมัน 
     ความดันโลหิตสูง+ไตวายเรื้อรัง 
     ไขมัน 
     หอบหืด 
     หัวใจ 
     เบาหวาน+ไตวายเรื้อรัง 
     ความดันโลหิตสูง+MI 

 
40.7 
26.3 
11.2 
10.0 
3.6 
3.1 
1.6 
1.3 
1.0 
0.8 
0.3 

การสูบบุหรี่, % 10.1 
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์, % 14.6 
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จากการรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 
2563 พบวา ผูปุวยโรคเรื้อรัง ไดรับการวินิจฉัยวาเป็นโรคซึมเศรา คิดเป็นรอยละ 16.3 เมื่อจ าแนกเป็น
รายโรค พบวา ผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคซึมเศรามากท่ีสุด รองลงมาคือโรคเบาหวานรวมโรค
ความดันโลหิตสูง คิดเป็นรอยละ 23.1 และ 10.5 ตามล าดับ และยังพบวา โรคเบาหวานรวมโรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหอบหืด และโรคเบาหวานรวมโรคไขมัน มีความเส่ียงตอการเกิดโรคซึมเศรา อยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี p-value < 0.05  

ผูปุวยโรคเรื้อรังท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเป็นโรคซึมเศรา ไดรับการดูแลตามแนวทางท่ีเหมาะสม อัน
ประกอบดวย จิตศึกษา จิตบ าบัด และ การใชยา ซึ่งการใชยารักษาประกอบดวยยา 2 กลุม ไดแก กลุม 
SSRI และ TCA ดังตาราง 2 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานรวม 1 ปี เมื่อประเมินผลลัพธ์การรักษาโรคซึมเศราในผูปุวยโรค
เรื้อรัง โดยพิจารณาคาคะแนน 9Q พบวา คาเฉล่ียคะแนน 9Q ลดลงจาก 6.20 เป็น 4.74 ณ เดือนท่ี 0 
และ 12 ตามล าดับ แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value 0.05 ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 ผลลัพธ์การรักษาโรคซึมเศรา 

กลุ่มโรคเรื้อรัง 
คะแนน 9Q 

p-value 95% CI เดือน 0 เดือน 12 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

รวม 6.20 4.771 4.74 5.091 0.059 -0.057 to 2.971 
 
สรุปและวิจารณ์ 

จากการศึกษาท่ีผานมา มีผูเขารวมท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 
64.9) อายุเฉล่ีย มากกวา 60 ปี (63.78±12.246 ปี) มีโรคเบาหวานรวมโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 
40.7) สอดคลองกับการศึกษาของ Park M et al.[21] ท่ีพบวา ผูสูงอายุเพศหญิงท่ีเป็นโรคเบาหวาน 
สถานภาพโสด ฐานะทางบานไมดี จะมีความเส่ียงตอการเกิดโรคซึมเศรามากกวาผูสูงอายุท่ีไมเป็น
โรคเบาหวาน ถึง 3 เทา เชนเดียวกับการศึกษาของ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์ [22] ท่ีแสดงใหเห็นวา ภาวะ
ซึมเศราพบไดบอยในผูสูงอายุ เนื่องจากเป็นวัยท่ีตองเผชิญกับการสูญเสียท้ังทางจิตใจ สังคม และการ
เส่ือมถอยของรางกาย ผูสูงอายุมักมีโรคเรื้อรังประจ าตัวมากกวา 1 ชนิด และมักมีโรคเบาหวานรวมดวย 
การเจ็บปุวยท าใหผูสูงอายุตองเปล่ียนบทบาทไปเป็นผูปุวย ความรู สึกมีคุณคาในตัวเองลดลง เนื่องจาก
พยาธิสภาพของโรค และปัจจัยอื่น ๆ  

ความชุกของโรคซึมเศราในผูปุวยโรคเรื้อรัง ท่ีไดรับการวินิจฉัย คิดเป็นรอยละ 16.3 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สมพร รุงเรืองกลกิจ และคณะ [23] ท่ีพบอาการซึมเศราในผูปุวยเบาหวานชนิดท่ี 2               
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รอยละ 15.83 (95% CI 11.13-20.53) โดยพบวาผูปุวยหญิงมีความชุกของภาวะซึมเศรามากกวาผูปุวย
ชาย (รอยละ 18.33 และ 8.34 ตามล าดับ)  

ถึงแมผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกอน และหลังการรักษา จะไมพบความแตกตางอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี p-value 0.05 แตแสดงใหเห็นถึงคาเฉล่ียของคะแนน 9Q ท่ีลดลงจาก 6.20 เป็น 4.74         
(เดือนท่ี 0 และ 12 ตามล าดับ) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูอ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ผูอ านวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ต าบล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลล าดวน และส าคัญยิ่ง คือ
ผูปุวยกลุมโรคเรื้อรัง ท่ีใหความรวมมือในการไดมาซึ่งขอมูล ตลอดถึงภาคีเครือขายตาง ๆ ท่ีรวมด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ ในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้  
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะท างานจัดท าแนวทางการจัดการโรคซึมเศราส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป ในสถานบริการระดับปฐม 
 ภูมิและทุติยภูมิ กรมสุขภาพจิต. แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ 
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บทคัดย่อ 

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังท่ีเกิดขึ้นเมื่อตับออนผลิตอินซูลินไมเพียงพอ  หรือเมื่อรางกายไม
สามารถใชอินซูลินไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดความเสียหายรายแรงตอระบบตาง ๆ ของรางกาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประสาทและหลอดเลือด เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าใหตา
บอด เกิดขึ้นจากความเสียหายสะสมระยะยาวตอหลอดเลือดขนาดเล็กในจอประสาทตา แนวทางการ
รักษานั้น ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของโรค วัตถุประสงค์ของการศึกษา : เพื่อหาความชุกของภาวะ
เบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผูปุวยเบาหวาน วิธีการศึกษา : เป็นแบบภาคตัดขวาง ผูเขารวมเป็นผูปุวย
เบาหวาน และยินยอมเขารวมการศึกษา โดยมีเกณฑ์คัดออกจากการศึกษา ประกอบดวย 1) มีโรคจอ
ประสาทตาท่ีเป็นรวมกับเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เชน เสนเลือดด าท่ีตาอุดตัน เสนเลือดแดงท่ีตาอุดตัน 
โรคจอประสาทตาเส่ือมท่ีสามารถสืบทอดทางกรรมพันธุ์ 2) ผูปุวยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาท่ีผานการ
รักษามาแลวดวยวิธีเลเซอร์และฉีดยาเขาน้ าวุนตา ผูเขารวมจะไดรับการประเมินระดับสายตาเบื้องตนดวย 
Snellen chart วัดความดันภายในลูกตาดวย Full Auto Non-Contact Tonometer/Pachymeter ซึ่ง
ไมสัมผัสดวงตา ผานระบบลมเปุาปะทะท่ีกระจกตา (NIDEK) ประเมินจอประสาทตาตามหลักเกณฑ์ 
ETDRS ดวยกลองถายภาพจอประสาทตาชนิดไมตองขยายมานตา (NIDEK) วิเคราะห์ภาพถายดังกลาว
เพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา โดยพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ผล
การศึกษา: พบความชุกของเบาหวานขึ้นจอประสาทตาท่ีไดจากการศึกษานี้ คิดเป็นรอยละ  2.0 จ าแนก
เป็น Mild NPDR รอยละ 1.2 และ 0.5 Moderate NPDR รอยละ 0.4 และ 0.6 Severe NPDR รอยละ 
0.2 และ 0.1 PDR รอยละ 0.1 และ 0.0 และ/หรือ มี DME รอยละ 0.1 และ 0.0 ในตาขางขวาและซาย 
ตามล าดับ และยังพบวา การฉีดอินซูลิน มีความสัมพันธ์กับการสงเสริมใหเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
เพิ่มข้ึน 6.541 เทา (95%CI 2.080-20.570) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value=0.001 สรุป: ความชุก
ของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา คิดเป็นรอยละ 2.0 ดังนั้น ควรด าเนินการคัดกรองโดยการตรวจจอ

                                                             
1 1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล
ล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ 
2-14 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาการบริหารงานสาธารณสุข, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาการปกครอง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพต าบลบานตะเคียน ต าบลอูโลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ 
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ประสาทตาอยางสม่ าเสมอในผูปุวยเบาหวาน เพื่อใหการดูแลต้ังแตเริ่มตน นั่นจะสามารถลดการสูญเสีย
การมองเห็นและคาใชจายในการดูแลลงได  

 
ค าส าคัญ: ความชุก จอประสาทตา เบาหวาน 
 
Abstract 

Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas produces insufficient 
insulin or when the body is unable to use insulin efficiently. Resulting in serious damage 
to various of the body systems especially the nervous system and the blood vessels. 
Diabetic retinopathy is an important cause of blindness. Occurs from long-term 
accumulated damage to the small blood vessels in the retina. The guidelines for 
treatment depend on the severity of the disease. Objective: To determine the 
prevalence of diabetic retinopathy in diabetic patients. Method: a cross-sectional model. 
Participants are diabetic patients and consent to participate in the study. Which the 
exclusion criteria for screening from the study consist of 1) have retinal disease that is 
associated with diabetic retinopathy, such as venous thrombosis, arteries in the eye are 
clogged and retinitis pigmentosa. 2) Diabetic patients have retinopathy that has been 
treated by laser photocoagulation and intravitreal injection. Participants will receive a 
preliminary eye assessment with a Snellen chart and measuring intraocular pressure with 
full auto non-contact tonometer/pachymeter which does not touch the eyes through 
the cornea blowing air puff system. Retinal assessments in accordance with ETDRS 
guidelines using a NIDEK retinal camera and analyze the said photos for diagnosis and 
treatment plan by trained nurses. Results: The prevalence of diabetic retinopathy found 
in this study is 2.0%. Classified as Mild NPDR (1.2% and 0.5%) Moderate NPDR (0.4% and 
0.6%) Severe NPDR (0.2% and 0.1%) PDR (0.1% and 0%) and / or with DME (0.1% and 0%) 
in the right and left eye respectively. And also found people who use insulin correlated 
with the promotion of diabetic retinopathy increased 6.541 times (95%CI 2.080-20.570) 
with p-value=0.001. Summary: The prevalence of diabetic retinopathy is 2%. Therefore, 
screening should be performed regularly by retinal examination in diabetic patients. To 
provide care from the start that will be able to reduce vision loss and care costs. 

 
Keyword: prevalence, diabetic retinopathy, diabetes mellitus  
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บทน า 
โรคเบาหวาน เป็นโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุข ถาไมไดรับการ

ควบคุมดูแลรักษาท่ีเหมาะสม จะท าใหเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมา ไดแก เบาหวานขึ้นตา โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง และการสูญเสียเทาจากแผลเบาหวาน เป็นตน[1] 

ผูใหญท่ีเป็นโรคเบาหวาน มีความเส่ียงเพิ่มขึ้น 2-3 เทาในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมอง[2] รวมกับการไหลเวียนของเลือดลดลง เกิดโรคระบบประสาทสวนปลาย (ความเสียหายของ
เสนประสาท) โดยฉพาะท่ีเทา ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเป็นแผลท่ีเทา เกิดการติดเช้ือ และในท่ีสุดตองตัดแขน
ขาท้ิง โรคเบาหวานเป็นสาเหตุส าคัญของไตวาย[3] 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าใหตาบอด เกิดขึ้นจากความเสียหายสะสมระยะ
ยาวตอหลอดเลือดขนาดเล็กในจอประสาทตา รอยละ 2.6 ของผูท่ีตาบอดท่ัวโลกมีความสัมพันธ์กับ
โรคเบาหวาน[4] ภาวะแทรกซอนจากเบาหวานท่ีตา พบมากถึงรอยละ 31.4 ของผูปุวยเบาหวานชนิดท่ี 2[1] 

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์วา ในปี 2030 จะมีประชากรท่ีมีปัญหาโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น 
360 ลานคน[5] ซึ่งผูปุวยเบาหวานทุกราย มีความเส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวานเขาจอประสาทตา 
(diabetic retinopathy) การคนหาผูปุวยในระยะเริ่มแรก และการไดรับการรักษาท่ีเหมาะสมโดยจักษุ
แพทย์ ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะลดอัตราการมองไมเห็นไดมากกวารอยละ 90[6] 

ประเทศไทยก าลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคตอันใกล จ านวนผูปุวยเบาหวานสะสม มีแนวโนม
สูงขึ้นทุก ๆ ปี จากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการด าเนินชีวิตแบบสังคมตะวันตก จากการส ารวจ 
National Survey of Blindness 2006-2007 พบวา ผูปุวยโรคเบาหวานมีมากกวา 3 ลานราย แตมีผูเขา
รับการตรวจคัดกรองเพียง 100,000 ราย โดยมีความชุกของโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาในผูปุวย
เบาหวานรอยละ 23.3[1] อัตราการตาบอด รอยละ 2[7,8] 

แนวทางการรักษานั้น ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของโรค จักษุแพทย์อาจพิจารณาท า 
fluorescein angiography เพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษาได ตามความเหมาะสม แบงการรักษา
ออกเป็น 1) การรักษาโดยเลเซอร์ (laser photocoagulation) ในกรณีท่ีเป็น PDR 2) การรักษาโดยใชยา
ฉีดเขาน้ าวุนตา (intravitreal injection) ในกรณีท่ีเป็น DME และ 3) การผาตัดจอตาและน้ าวุนตา 
(vitreoretinal surgery) ในกรณีท่ีมี VH หรือ จอตาหลุดลอกจาก PDR[1] 

การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดใหอยูใกลเคียงปกติ ควบคุมความดันโลหิตและปัจจัยเส่ียงอื่น ๆ 
รวมท้ังการคัดกรองโดยการตรวจจอประสาทตาอยางสม่ าเสมอ และใหการดูแลต้ังแตระยะเริ่มตน 
สามารถลดการสูญเสียการมองเห็นและคาใชจายในการดูแลลงได [1] จากการศึกษา The Early 
Treatment Diabetics Retinopathy Study (ETDRS)[9] พบวา การตรวจคัดกรองอยางตอเนื่องจะท า
ใหสามารถรักษาไดทันทวงที และจะสามารถลดการสูญเสียการมองเห็นในระดับปานกลางไดประมาณ
ครึ่งหนึ่ง (Moderate Visual Loss by 50%) 
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ดวยตระหนักถึงประโยชน์อันจะเกิดกับผูปุวยเป็นหลัก ตลอดท้ังการชวยประหยัดงบประมาณของ
ประเทศชาติ จึงมีความจ าเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองท าการคัดกรองโดยการตรวจจอประสาทตาในผูปุวย
เบาหวาน เพื่อท่ีจะสามารถปูองกัน ควบคุม ตลอดถึงการดูแลรักษาท่ีถูกตองตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อหาความชุกของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผูปุวยเบาหวาน 
 

วิธีการศึกษา 
1. รูปแบบงานวิจัย เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง  
2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูท่ีเขารวมในการศึกษาวิจัย เป็นผูปุวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ

อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ และยินยอมเขารวมการศึกษา โดยมีเกณฑ์คัดเลือกกลุมตัวอยางออกจาก
การศึกษา ประกอบดวย 1) มีโรคจอประสาทตาท่ีเป็นรวมกับเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เชน เสนเลือด
ด าท่ีตาอุดตัน เสนเลือดแดงท่ีตาอุดตัน โรคจอประสาทตาเส่ือมท่ีสามารถสืบทอดทางกรรมพันธุ์ 
(Retinitis Pigmentosa; RP) 2) ผูปุวยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาท่ีผานการรักษามาแลวดวยวิธีเลเซอร์
และฉีดยาเขาน้ าวุนตา[10] ขนาดกลุมตัวอยาง ค านวณดวยสูตร กรณีทราบจ านวนประชากร และทราบ
คาสัดสวน[11] โดยอางอิงคาความชุก ซึ่งมีคารอยละ 31.4 [1] ก าหนดใหความคลาดเคล่ือนท่ียอมให
เกิดขึ้นในการประมาณคาสัดสวนมีคา 0.05 ไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 266 
คน ผูวิจัยเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อปูองกันการสูญหายท่ีเกิดจากการเก็บขอมูล[11] ไดขนาดตัวอยาง
ท่ีปรับแลวทั้งหมด 296 คน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประเมินระดับสายตาเบื้องต้น (VA) 
ใชเกณฑ์การประเมินของ Snellen[12,13,14] โดยผูปุวยเบาหวานยืนหรือนั่งหางจากแผน

ทดสอบเป็นระยะ 6 เมตร ซึ่งจะท าการทดสอบตาทีละขาง เริ่มจากตาขวากอน โดยบังตาขางซายดวย
อุปกรณ์บังตาใหมิด การอานตัวเลขบนแผนทดสอบ จะเรียงล าดับทีละตัว จากซายไปขวา และเรียงจาก
บรรทัดบนลงลางทีละแถว 
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ตาราง 1 เกณฑ์การประเมินระดับสายตาเบ้ืองตน[14] 
แถว ระยะ (เมตร) แปลผล 
1 6/60 ผูปุวยมองเห็นในระยะ 6 ม. แตคนปกติมองเห็นในระยะ 60 ม. 
2 6/36 ผูปุวยมองเห็นในระยะ 6 ม. แตคนปกติมองเห็นในระยะ 36 ม. 
3 6/24 ผูปุวยมองเห็นในระยะ 6 ม. แตคนปกติมองเห็นในระยะ 24 ม. 
4 6/18 ผูปุวยมองเห็นในระยะ 6 ม. แตคนปกติมองเห็นในระยะ 18 ม. 
5 6/12 ผูปุวยมองเห็นในระยะ 6 ม. แตคนปกติมองเห็นในระยะ 12 ม. 
6 6/9 ผูปุวยมองเห็นในระยะ 6 ม. แตคนปกติมองเห็นในระยะ 9 ม. 
7 6/6 ผูปุวยมองเห็นในระยะ 6 ม. แตคนปกติมองเห็นในระยะ 6 ม. 

 
หากผูปุวยอานไมไดถึงแถว 6/6 ใหสวมแวนสายตาอาน หากมีแวนสายตาอยู หรืออานผาน 

pinhole เชน หากตาเปลาอานไดแถวเดียว เมื่อสวมแวนอานไดสองแถว และเมื่อมองผาน pinhole แลว
อานไดปกติ ใหบันทึกวา VA 6/60 อานรอบท่ี 1 ถาอานไมไดในแถว 6/6 ทุกกรณีตองอานผาน pinhole 
ทุกราย VA c PH 6/6 (c PH = with pinhole) อานรอบท่ี 2 อานผาน pinhole  ผลการอานจะตอง
ดีกวาอานตาเปลาเสมอ 

หากท่ีระยะ 6 เมตรไมสามารถอานแถวที่อยูบนสุดได ใหคอย ๆ ขยับเขาไปใกลท่ีละ 1 เมตร หาก
อานไดท่ีระยะ 5 เมตร ใหบันทึกวา VA 5/60 หรือหากอานไดท่ีระยะ 1 เมตร เทากับ VA 1/60 เป็นตน 

ถาอยูหาง chart ท่ี 1 เมตรแลวยังอานไมได ใหผูตรวจ ชูนิ้วมือไวหนาตาผูปุวยแลวถามวา เห็นกี่
นิ้ว เชนหากนับนิ้วไดถูกตองท่ีระยะ 2 ฟุตใหบันทึกวา FC 2 ft. (FC = counting finger) หรือ หากนับได
ท่ีระยะ 1 ฟุตใหบันทึกวา FC 1 ft.   

หากนับนิ้วไมไดแสดงวาสายตามัวมาก ใหแกวงมือหนาตาผูปุวยแลวถามวา เห็นอะไรเคล่ือนไหว
หรือไม ถาเห็น ใหบันทึกเป็น HM (hand movement) ควรระวังไมแกวงมือไปโดนค้ิว หรือขนตาผูปุวย    

หากมองไมเห็นวัตถุเคล่ือนไหว ใหใชไฟฉายสองหนาตาผูปุวย แลวถามวาเห็นไฟหรือไม ถาเห็น
แสงจากไฟท่ีสอง แตไมสามารถบอกทิศทางของแสงไฟ ใหบันทึกวา PL (perception of light) หาก
สามารถบอกทิศทางของแสงท่ีสองมาจากทิศตาง ๆ ไดถูกตองใหบันทึกวา PJ (projection of light) 

แตถามองไมเห็นแสงไฟท่ีสองเลย ใหบันทึกวา No PL (no light perception) บงวาบอดสนิท 
อยางไรก็ตามการทดสอบควรใชไฟท่ีมีความสวางท่ีสุด กอนท่ีจะระบุวา No PL 
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ตาราง 2 เกณฑ์การประเมินระดับสายตาเบ้ืองตน (1 เมตร) 
ความรุนแรง การค้นพบที่สังเกตเห็น 

FC นับนิ้วไดถูกตองเมื่อผูตรวจชูนิ้วมือไวหนาตาผูปุวย 
HM เห็นอะไรเคล่ือนไหวเมื่อแกวงมือหนาตาผูปุวย 
PJ เห็นแสงและบอกทิศทางของแสงท่ีสองมาจากทิศตาง ๆ ไดถูกตอง 
PL เห็นแสงจากไฟที่สอง แตไมสามารถบอกทิศทางของแสงไดถูกตอง 

NO PL มองไมเห็นแสงไฟที่สองเลย 
 

ตาราง 3 ประเภทและความรุนแรงของคาระยะสายตา[15] 

ประเภท/ความรุนแรง คะแนน 
ระยะสายตา 

(VA) 
เล็กน้อย/ไม่บกพร่อง 

Mild or no visual impairment 
0 6/6 

6/9 
6/12 
6/18 

ปานกลาง 
Moderate visual impairment 

1 6/24 
6/36 
6/60 

รุนแรง 
Severe visual impairment 

2 5/60 
4/60 
3/60 

(6/120) 
ตาบอด 

Blindness 
3 2/60 

1/60 
ตาบอด 

Blindness 
4 FC,HM,PJ,PL 

ตาบอด/มองไม่เห็นแสง 
Blindness 

5 No PL 
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การตรวจวัดความดันภายในลูกตา (IOP) 
วัด IOP โดยใช Full Auto Non-Contact Tonometer / Pachymeter ซึ่งไมสัมผัสดวงตา 

(non-contact system) ผานระบบลมเปุา (air puff) ปะทะท่ีกระจกตา ยี่หอ NIDEK โดยคา IOP ท่ี
ผิดปกติจะมากกวา 21 mmHg[16] 

การประเมินจอประสาทตา 
จ าแนกความรุนแรงของเบาหวานขึ้นจอประสาทตาตามหลักเกณฑ์ของ  Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)[17] ซึ่งผูปุวยเบาหวานจะไดรับการถายจอประสาทตาโดยไม
ขยายมานตา ดวยกลองถายภาพดิจิทัลขนาดภาพ 45 องศา ยี่หอ NIDEK โดยภาพท่ีถายนั้น จะตองเป็น
สวนหลังของจอตา ขั้วประสาทตา และจุดรับภาพ  

 
ตาราง 4 เกณฑ์การประเมินจอประสาทตา[1,12,17] 

ความรุนแรง คะแนน การค้นพบที่สังเกตได้ 
ICDR severity level 
No DR 0 ไมพบพยาธิสภาพของเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 
Mild NPDR 1 ตรวจพบ microaneurysm เพียงอยางเดียว 
Moderate NPDR 2 ตรวจพบความผิดปกติมากกวา micro-aneurysm แตมีความ

ผิดปกติ นอยกวา severe NPDR 
Severe NPDR 3 ตรวจพบความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

-มีเลือดออกในจอประสาทตามากกวา 20 จุด ในแตละสวนของ
จอตาซึ่งมี 4 สวน  
-มีหลอดเลือดด าโปุงพอง (venous beading) ในพื้นท่ีมากกวา
หรือเทากับ 2 สวนของจอตา มีความผิดปกติของหลอดเลือด
ภายในจอตา intra-retinal microvascular abnormality)ใน
พื้นท่ีมากกวาหนึ่งสวนของจอตา หรือไมมีอาการแสดงของ PDR 

PDR 4 ตรวจพบมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาดังตอไปนี้ 
คือมี  neovascularization, vitreous หรือ preretinal 
hemorrhage 

Macular edema severity level 
No DME 0 ไมมีจุดรับภาพบวม อันเนื่องจากเบาหวาน 
DME 1 มีจุดรับภาพบวม อันเนื่องจากเบาหวาน 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูปุวยท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมการศึกษาทุกคน จะไดรับการอธิบายเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นจอ

ประสาทตา และขั้นตอนการวิจัย รวมถึงประโยชน์ท่ีจะไดรับ กอนเขาสูกระบวนการศึกษา เมื่อผูปุวย
ยินยอมเขารวมการศึกษาวิจัย ผูปุวยจะไดรับใบยินยอมเพื่อลงลายมือช่ือ  

4.1 ผูปุวยท่ีเขารวมการศึกษาทุกราย จะไดรับการซักประวั ติขอมูลพื้นฐาน เชน อายุ เพศ จาก
เจาหนาท่ี  

4.2 พยาบาลท่ีผานการอบรมการวัดระดับสายตาเบื้องตน (Visual Acuity: VA) จะท าการ
ตรวจวัดระดับสายตาเบ้ืองตน ดวย Snellen chart  

4.3 พยาบาลท่ีผานการอบรมการวัดความดันภายในลูกตา (Intraocular pressure: IOP) จะท า
การวัดความดันภายในลูกตา โดยใช Full Auto Non-Contact Tonometer / Pachymeter ผานระบบ
ลมเปุา ปะทะท่ีกระจกตา ซึ่งไมสัมผัสดวงตา  

4.4 พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ถายภาพจอประสาทตาดวยกลอง
ถายภาพจอประสาทตาชนิดไมตองขยายมานตา (Nonmydriatic Fundus Camera) ความละเอียด 3.2 
ลานพิกเซล หนาจอสัมผัส 8.4 นิ้ว สงขอมูลภาพจอประสาทตาท่ีถูกบันทึกเป็นไฟล์ . JPEG ผานระบบ 
LAN ท่ีเช่ือมกับโปรแกรม NavisEX ท่ีติดต้ังในคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  

4.5 พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จะท าการวิเคราะห์ภาพดังกลาวเพื่อ
การวินิจฉัย และวางแผนการรักษาในขั้นตอนตอไป  

การแปลผลภาพจอประสาทตาจะใชหลักเกณฑ์ Early Treatment Diabetic Retinopathy 
Study:ETDRS (ตาราง 4) ดังนี้ 

1) ไมพบพยาธิสภาพของเบาหวานขึ้นจอประสาทตา: No DR 
2) มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตา แบงเป็น 4 ระดับคือ 
-Mild Non-proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR) หมายถึง ตรวจพบ Microaneurysm 

อยางเดียว 
-Moderate NPDR หมายถึง ตรวจพบความผิดปกติมากกวา Microaneurysm แตมีความผิดปกติ 

นอยกวา Severe NPDR 
-Severe NPDR หมายถึง ตรวจพบความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

- มีเลือดออกในจอประสาทตามากกวา 20 จุด ในแตละสวนของจอตา ซึ่งมี 4 สวน 
- มีหลอดเลือดด าโปุงพอง (Venous Beading) ในพื้นท่ีมากกวาหรือเทากับ 2 สวนของจอตา มี

ความผิดปกติของหลอดเลือดภายในจอตา (Intraretinal Microvascular Abnormality) ในพื้นท่ี
มากกวาหนึ่งสวนของจอตา 
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-Proliferative DR (PDR) หมายถึง ตรวจพบมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา
ดังตอไปนี้ คือมี Neovascularization และ/หรือ Vitreous หรือ Preretinal Hemorrhage  

และในรายท่ีมี DR พบวา ภาวะจุดรับภาพบวม อันเนื่องจากเบาหวาน (Diabetic Macular Edema: 
DME) ดวย โดยแบงเป็นมีหรือไมมีภาวะบวม (Edema or No Edema) 

แผนการรักษาใชเกณฑ์ ดังนี้[1] 
1. ตรวจตาเป็นประจ า ทุก 1 ปี 
2. สงตอพบจักษุแพทย์โรงพยาบาลตติยภูมิ ตามสิทธิการรักษาของผูปุวย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมการศึกษาดวยสถิติพรรณนา คาเฉล่ีย รอยละ และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความสอดคลองของขอมูลท่ีมีการกระจายตัวแบบปกติ คามัธยฐาน และ 
interquartile range ตามความสอดคลองของขอมูลท่ีมีการกระจายตัวไมเป็นแบบปกติ 

5.2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลตอการเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ดวยสถิติเชิงความสัมพันธ์  
multiple binary logistic regression 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษานี้ มีผูเขารวมท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การศึกษาท้ังส้ิน  1,090 ราย สวนใหญเป็น
เพศหญิง (รอยละ 67.5) อายุเฉล่ีย 62±15 ปี ระยะเวลาการเป็นโรค 6±7 ปี ระดับน้ าตาลสะสม 
7.70±2.2 mg% โรครวมท่ีพบมาก ไดแก ความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือดผิดปกติ และไตวายเรื้อรัง 
คิดเป็นรอยละ 53.4, 41.0 และ 8.1 ตามล าดับ ผูเขารวมการศึกษา สูบบุหรี่ และด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
คิดเป็นรอยละ 6.9 และ 15.2 ตามล าดับ ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมการศึกษา 
ข้อมูลผู้เข้าร่วมการศึกษา (n=1090) 

หญิง,% 67.5 
อายุ,ปี 62±15* 
สิทธิการรักษา,% 
     ประกันสุขภาพถวนหนา 
     ขาราชการ 
     ประกันสังคม 

 
93.0 
5.7 
1.3 

ระยะเวลาการเป็นโรค,ปี 6±7* 
ดัชนีมวลกาย,kg/m2 23.53±5.42* 
รอบเอว,ซม. 81.50±10.0* 
HbA1c,mg% 7.70±2.2* 
FBS,mg% 137.0±46* 
SBP,mmHg 125.0±13* 
DBP,mmHg 70.0±10* 
โรครวม,% 
     ความดันโลหิตสูง 
     ไขมันในเลือด 
     ไตวายเรื้อรัง  
     หัวใจ 
     ทาลัสซีเมีย 
     โลหิตจาง     
     อัมพาต 
     เกาท์  
     หอบหืด 
     TIA  
     Stroke  
     COPD 
     รูมาตอยต์ 
     AF 
     ตับแข็ง 

68.7 
53.4 
41.0 
8.1 
6.2 
3.9 
1.3 
1.3 
0.9 
0.8 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมการศึกษา (n=1090) 
     เครียด 0.1 
การสูบบุหรี่,%  6.9 
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์,% 15.2 
การออกก าลังกาย,% 97.5 

*median±IQR 
จากการตรวจวัดระดับสายตาเบ้ืองตนในตาท้ัง 2 ขาง (ขางขวาและซาย ตามล าดับ) พบวา สวน

ใหญอยูในระดับ เล็กนอย/ไมบกพรอง (รอยละ 50.9 และ 50.4) แตมีผูปุวยจ านวนหนึ่ง (รอยละ 4.8 และ 
5.2) ระดับสายตาอยูในเกณฑ์ตาบอด ดังตาราง 6  

 
ตาราง 6 ผลการตรวจวัดระดับสายตาเบ้ืองตน (VA) 

ประเภท/ 
ความรุนแรง 

ตาขวา ตาซ้าย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

Mild 554 50.9 549 50.4 
Moderate 450 41.3 451 41.4 

Severe 33 3.0 32 2.9 
Blindness 52 4.8 57 5.2 

จากการตรวจวัดความดันภายในลูกตาท้ัง 2 ขาง (ขางขวาและซาย ตามล าดับ) พบวา สวนใหญ
อยูในเกณฑ์ปกติ (รอยละ 99.3 และ 98.8) ดังตาราง 7 

 
ตาราง 7 ผลการตรวจวัดความดันภายในลูกตา (IOP) 

ประเภท/ 
ความรุนแรง 

ตาขวา ตาซ้าย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปกติ 1069 99.3 1068 98.8 
ผิดปกติ 8 0.7 13 1.2 

ผลการวินิจฉัยจากภาพถายจอประสาทตา พบวา ผูเขารวมไมมีพยาธิสภาพของเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตา (ขางขวาและขางซาย ตามล าดับ) คิดเป็นรอยละ 81.3 และ 80.9 มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ชนิด mild NPDR คิดเป็นรอยละ 1.2 และ 0.5 ชนิด moderate NPDR คิดเป็นรอยละ 0.4 และ 0.6 ชนิด 
severe NPDR คิดเป็นรอยละ 0.2 และ 0.1 และชนิด PDR คิดเป็นรอยละ 0.1 และ 0.0 ดังตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการตรวจวัดระดับเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

เกรด 
ตาขวา ตาซ้าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
No DR 886 81.3 882 80.9 
Mild NPDR 13 1.2 5 0.5 
Moderate NPDR 4 0.4 6 0.6 
Severe NPDR 2 0.2 1 0.1 
PDR 1 0.1 0 0.0 
Cannot grading 184 16.9 196 18.0 

ผูปุวยท่ีเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาท้ังหมด พบวา ผูปุวยเบาหวานดังกลาวมีภาวะจุดรับ
ภาพบวม อันเนื่องมาจากเบาหวาน (DME) รวมดวย คิดเป็นรอยละ 0.1 และ 0.0 ในตาขางขวาและซาย 
ตามล าดับ ดังตาราง 9 

 
ตาราง 9 ภาวะจุดรับภาพบวมอันเนื่องมาจากเบาหวาน 

DR 
ตาขวา ตาซ้าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
No edema 1089 99.9 1090 100 
Edema 1 0.1 0 0 

แผนการรักษาตามการวินิจฉัยของจักษุแพทย์ พบวา ผูปุวยเบาหวานท่ีตองไดรับการตรวจติดตาม 
และรักษา ท้ังหมด 6 ราย คิดเป็นรอยละ 0.57 เป็นผูปุวยเบาหวานท่ีตองไดรับการตรวจตาเป็นประจ า
ท้ังหมด 2 ราย คิดเป็นรอยละ 0.19 (รอยละ 50 และ 50 ในตาขางขวาและซาย ตามล าดับ) ผูปุวยท่ีไดรับ
การวินิจฉัยวาเป็น Mild NPDR, Moderate NPDR, Severe NPDR, PDR และ/หรือ มี DME รวมดวย ท่ี
ตองไดรับการสงตอโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เพื่อการรักษาท่ีเหมาะสม จ านวน  9 ราย คิดเป็นรอยละ 
0.83 (รอยละ 44.44 , 33.33 และ 22.22 ในตาขางขวา ขางซาย และตาท้ัง 2 ขาง ตามล าดับ) ดังตาราง 
8 และ 9 

ความสัมพันธ์ของการเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (วิเคราะห์แบบหลายตัวแปร) 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตากับปัจจัยพื้นฐานของผูปุวย 

โดยใช multiple binary logistic regression พบวา ผูปุวยเบาหวานท่ีฉีดอินซูลิน มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถึง 6.541 เทา อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value= 0.001 ดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ความสัมพันธ์ของการเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเมื่อวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร 

ตัวแปร 
การเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

p-value 
OR 95% CI 

ฉีด insulin 6.541 2.080-20.570 0.001* 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพื่อหาความชุกของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผูปุวยเบาหวาน 

โดยถายภาพจอประสาทตาดวยกลองถายภาพจอประสาทตาชนิดไมตองขยายมานตา (Nonmydriatic 
Fundus Camera) ยี่หอ NIDEK ความละเอียด 3.2 ลานพิกเซล หนาจอสัมผัส 8.4 นิ้ว โดยพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จากการศึกษาของ ประภัสร์ ศุขศรีไพศาล [18] ไดศึกษา
ความชุกของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเส่ียงตอภาวะเบาหวาน
ขึ้นจอประสาทตา ในผูปุวยเบาหวานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชกลองถายภาพจอประสาทตาชนิดไม
ขยายมานตา (NIDEK) แลวอานผลโดยจักษุแพทย์จ านวน 5 ทาน พบความชุกของภาวะเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตารอยละ 13.10 แบงเป็นชนิด NPDR รอยละ 12.5 และชนิด PDR รอยละ 0.6 สวน การศึกษา
ของ Ting Wei DS และคณะ[19] พบความชุกภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา คิดเป็นรอยละ 34.6 
(95%CI 34.5-34.8)  

การศึกษานี้ พบความชุกของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารอยละ 2.0 แบงเป็นชนิด NPDR 
รอยละ 1.7 และ 1.1 ชนิด PDR รอยละ 0.1 และ 0.0 ในตาขางขวาและซาย ตามล าดับ ซึ่งเป็นความชุกท่ี
ต่ ากวา อาจเป็นจากวิธีการวัดท่ีแตกตางกัน จากการศึกษาของ วรรณวรางค์ รักซอน[10] และ ประภัสร์ ศุ
ขศรีไพศาล[18] แสดงใหเห็นวา การถายภาพดวยกลองดิจิทัลโดยไมขยายมานตา จะไดภาพในมุมกวาง
เพียง 30-45 องศา ซึ่งครอบคลุมพื้นผิวจอประสาทตาเพียงรอยละ 30[20] หากผูปุวยมีรอยโรคเฉพาะ
บริเวณรอบนอกของจอตาอยางเดียว โดยไมมีรอยโรคบริเวณตรงกลางท่ีกลองสามารถตรวจเจอ ก็เป็น
เหตุผลท่ีท าใหผูปุวยกลุมนี้ ไมถูกวินิจฉัยวา เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได ซึ่ง Silva PS et al. 
และ Price LD et al.[21,22] พบวา ประมาณรอยละ 10-15 ท่ีตรวจพบรอยโรคของเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตาบริเวณรอบนอก โดยไมพบรอยโรคบริเวณกลางจอประสาทตา 

กลองถายภาพระบบเลเซอร์สแกน ขนาดภาพ 200 องศาชนิดไมขยายมานตา (OPTOS) มีความ
แมนย าในการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาสูงกวากลองถายภาพดิจิทัลชนิดไมขยายมานตา 
(KOWA) (accuracy รอยละ 91.4 และ 86.9 ตามล าดับ) และเมื่อน าผลการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวาน
ขึ้นจอประสาทตาดวยกลองถายภาพดิจิทัลโดยไมขยายมานตา (KOWA) เปรียบเทียบกับการตรวจดวย
การขยายมานตาโดยจักษุแพทย์ ซึ่งจัดวาเป็น gold standard จ าแนกเฉพาะผลการตรวจคัดกรองภาวะ
เบาหวานขึ้นจอประสาทตาชนิด severe NPDR และ PDR พบวา มีผลบวกตรงกัน (กลองอานมีเบาหวาน
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ขึ้นจอประสาทตา) จ านวน 17 ตา คิดเป็นรอยละ 17.0 และมีผลลบตรงกัน 10 ตา (กลองอานปกติ) คิด
เป็นรอยละ 10.0 แสดงใหเห็นวา ผลการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาดวยกลองดิจิทัล
โดยไมขยายมานตา ไมมีความสัมพันธ์กับการตรวจดวยการขยายมานตาโดยจักษุแพทย์ท่ีระดับนัยส าคัญ 
p-value=0.467[10] หรืออาจกลาววา การตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาดวยกลอง
ดิจิทัลโดยไมขยายมานตา มีความแมนย าในการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาต่ ากวาการตรวจ
ดวยการขยายมานตาโดยจักษุแพทย์ นั่นเอง 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญทางการมองเห็น โดยเฉพาะในกลุมวัย
กลางคน และผูสูงอายุซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นท่ัวโลก การวินิจฉัยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ต้ังแต
เนิ่น ๆ จะน ามาซึ่งการรักษาท่ีทันทวงที และนั่นจะชวยปูองกันความบกพรองทางสายตาท่ีเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานไดเป็นอยางดี 

ผูปุวยดวยโรคเบาหวาน จ าเป็นตองไดรับการติดตามภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอยาง
สม่ าเสมอ ดวยการดูแลเบื้องตน ควบคุมปัจจัยเส่ียงตาง ๆ อันประกอบดวย ระดับน้ าตาลในเลือด ความ
ดันโลหิต และการควบคุมไขมันในเลือด เพื่อปูองกันการด าเนินไปของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 
และภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโรคเบาหวาน 

ปัจจัยเส่ียงอื่น ๆ ของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา อาทิ ดัชนีมวลกายท่ีสูง  การต้ังครรภ์
ต้ังแตวัยแรกรุน รวมถึงการผาตัดตอกระจก ควรไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 

อุบัติการณ์และความชุกท่ีเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ท าให
ระบบสาธารณสุขท้ังในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแลว จ าเป็นตองเผชิญกับคาใชจายท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นในการด าเนินการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผูปุวยเบาหวาน 

เพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียการมองเห็นของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผูปุวย
เบาหวาน มันเป็นส่ิงส าคัญท่ีผูมีสวนไดเสียทุกคน จะยังคงมองหานวัตกรรมหรือวิธีในการจัดการและ
ปูองกันโรคเบาหวานและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการคัดกรองภายในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ อัน
จะสงผลตอสุขภาวะท่ีดีของประชาชนทุกคนไดในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
ภาวะสมองเส่ือมมีผลกระทบตอความจ า ความคิด พฤติกรรม และความสามารถประกอบกิจวัตร

ประจ าวัน นอกจากนั้นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมคอนขางสูง และยังมีผลกระทบตอ
สุขภาพของผูดูแล เพราะนอกจากตองดูแลปัญหาดานรางกาย และทุพพลภาพแลวยังตองเผชิญกับปัญหา
ดานอารมณ์และพฤติกรรมของผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมอีกดวย งานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจท่ีจะหาความชุก
ของภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ เพื่อน าขอมูลท่ีไดไปวางแผนการรักษาตอไปในอนาคต การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความชุกภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ ท่ีพักอาศัยอยูในศูนย์พัฒนาการสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุบานบางแค ระเบียบวิธีวิจัย ส ารวจภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปีขึ้นไป ท่ี
ไมมีปัญหาดานการส่ือสาร ปัญหาดานการมองเห็น และปัญหาดานการอานเขียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบทดสอบสมรรถนะทางสมองของไทย (Thai Mental State Examination, TMSE-Thai 
2002) การวิเคราะห์โดยใชสถิติขั้นพื้นฐานไดแก รอยละ  

ผลการวิจัย จ านวนผูสูงอายุท่ีผานเกณฑ์การคัดเขามีท้ังหมด 86 คน พบวาผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมอง
เส่ือมรอยละ 45.35 ผูสูงอายุไมมีภาวะสมองเส่ือมรอยละ 34.88 และผูสูงอายุท่ีมีความเส่ียงตอการเกิด
ภาวะสมองเส่ือมรอยละ 19.77 หากแบงภาวะสมองเส่ือมออกเป็นเพศชายกับเพศหญิง พบวาเพศหญิงมี
ภาวะสมองเส่ือมรอยละ 71.89 และเพศชายมีภาวะสมองเส่ือมรอยละ 28.20 หากแบงเป็นชวงอายุ พบวา
ชวงอายุ ≥ 80 ปีข้ึนไปมีภาวะสมองเส่ือมรอยละ 82.1 ชวงอายุ 70-79 ปี มีภาวะสมองเส่ือมรอยละ 12.8 
และชวงอายุ 60-69 ปี มีภาวะสมองเส่ือมรอยละ 5.1  

สรุปผลการศึกษา ผูสูงอายุท่ีพักอาศัยในศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 
กรุงเทพมหานครพบวามีความชุกของภาวะสมองเส่ือมรอยละ 45.35  
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Abstract  
Dementia  affects memory, thoughts, behavior and ability to perform daily 

activities Additionally the cost of caring for the elderly with dementia is quite high as 
well as it also has an impact to caregiver’s health because the caregiver not only look 
after physical problems and disability but also has to face with the emotional and 
behavioral problems in elderly with dementia Consequently, this research focused on 
the prevalence of dementia in the elderly to provide  the information for planning the 
treatment.to the next treatment plan. This study aimed to explore the prevalence of 
dementia among the elderly in the Center for Development of Social Welfare for 
Elderly, Baan Bangkae. Methods: Survey study of dementia was conducted in 
participants who age more than 60 years old without communication problems, visual 
problems and reading problems using Thai Mental State Examination (TMSE-Thai 2002).  

Results: The number of elderly people who passed the screening criteria was 86. 
The elderly who have dementia were 45.35%, the elderly who have no dementia were 
34.88% and the elderly who have the risk of dementia were 19.77%. In participants 
who’s found to have dementia were 71.89% female and 28.20% male. Moreover, 
classified by age, participants who are over 80 years old have dementia 82.1%, aged 70-
79 years with dementia 12.8% and age 60-69 years with dementia 5.1%.  

Summary: The prevalence of dementia in Elderly who are living in the Center for 
Development of Social Welfare for the Elderly, Baan Bangkae Bangkok is 45.35%. 

 
Key words: dementia, elderly 
 
บทน า 

ภาวะสมองเส่ือม พบมากในผูสูงอายุ จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกในระยะเวลาอีก
หนึ่งทศวรรษขางหนา ภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุจะเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญอันดับสองรองจาก
โรคหัวใจขาดเลือด  โดยท่ัวโลกมีผูปุวยท่ีมีภาวะสมองเส่ือมประมาณ 17-25 ลานคน  รายงานวาในปี ค.ศ. 
2000 มีผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือม 25 ลานคนท่ัวโลกและจะเพิ่มเป็น 63 ลานคนและ 114 ลานคนในปี  
ค.ศ. 2030 และ 2050 ตามล าดับ ท้ังนี้วงการสาธารณสุขของยุโรปและสหรัฐอเมริกาบงช้ีวาความชุกของ
โรคจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เทาทุก ๆ 5 ปีท่ีอายุเพิ่มขึ้นในบุคคลท่ีอายุ  65 ปีขึ้นไป และจากรายงานการศึกษา 
ของ American Psychiatric Association พบวาความชุกของกลุมอาการภาวะสมองเส่ือมพบประมาณ
รอยละ  2 - 4 ในผูท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไปและจะเพิ่มสูงขึ้นมากในผูท่ีมีอายุ 85 ปีขึ้นไป(1)  ภาวะสมองเส่ือม 
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เป็นภาวะท่ีสมรรถภาพการท างานของสมองลดลงอยางตอเนื่อง ท าใหเกิดความผิดปกติทางดานสติปัญญา 
ความคิด ความจ าบกพรอง ความสามารถในการรับรูลดลง มีปัญหาในการพูด ไมเขาใจค าพูด สับสนใน
เรื่องเวลาและสถานท่ี ท าใหไมสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ในชีวิตประจ าวันได พฤติกรรมอาการเหลานี้ท า
ใหไมสามารถท างานหรืออยูในสังคมได  สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจ าวันและการเขาสังคม (4,9) 
สาเหตุของภาวะสมองเส่ือม มีดังนี้ 1) เกิดจากการเส่ือมสลายของเซลล์ประสาท ท าใหสมองมี
ประสิทธิภาพในการท างานหรือการส่ังการลดลง เชน สวนท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับความคิด  ความอาน 
สติปัญญา ท่ีสมองสวนหนา หรือสวนท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับหนวยความจ าท่ี temporal cortex จะมีการ
สูญเสียเซลล์ประสาทมากท่ีสุดกวาสวนอื่น และยังมีสวนของระบบประสาทอัตโนมัติท่ีลดประสิทธิภาพลง 
2) เซลล์สมองท่ีคอย ๆ เส่ือมสลายเรื่อย ๆ เชน โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเกิดจากการท่ีเซลล์สมองถูกท าลายโดย
ไมมีการสรางเซลล์ใหมขึ้นทดแทน สงผลใหผูปุวยมีความบกพรองทางสมองในสวนของสติปัญญา เชน 
ความคิด ความจ า และการตัดสินใจ 3) หลอดเลือดสมองตีบตันหรืออุดตันท่ีสมอง ท าใหสมองขาดเลือด 
ประสิทธิภาพการท างานของสมองบริเวณท่ีขาดเลือดลดลง อีกท้ังเมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดสมองจะ
เส่ือมตามวัย ลักษณะหลอดเลือดจะหนาและแข็งขึ้น จากการท่ีมีการสะสมไขมันบริเวณผนังหลอดเลือด 
สงผลใหหลอดเลือดบริเวณดังกลาวมีลักษณะแคบลง ประกอบกับความยืดหยุนของหลอดเลือดลดลง 
สงผลใหประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดลดลงตามมา 4) เกิดจากโรคท่ีมีความผิดปกติของฮอร์โมน
บางอยาง การขาดสารวิตามินบางตัว หรือการติดเช้ือในสมองท่ีมีไวรัส ท าใหเซลล์สมองไมสามารถท างาน
ไดปกติ เชน ในผูสูงอายุท่ีขาดไทรอยด์ฮอรโมน มักจะไมคอยต่ืนตัว กระบวนการคิด การเกิดอารมณ์ และ
การตอบสนองตอตัวกระตุนประสาททางระบบประสาทชา ความจ าและความสนใจในการเรียนรูเสียไป 
และการติดเช้ือไวรัส เชน ไวรัสสมองอักเสบจะท าใหมีไขสูงและไวรัสขึ้นสมองอาจท าใหถึงแกชีวิตได ท าให
มีการเสียหายของเนื้อสมอง ท าใหเนื้อสมองบางสวนตายไป เกิดอาการสมองเส่ือม เป็นตน 5) สาเหตุอื่น ๆ 
เชน เนื้องอกสมองใหญสวนหนา เลือดค่ังเรื้อรังใตช้ันเยื่อหุมสมอง น้ าค่ังในโพรงสมอง สมองถูกกระทบ
กระแทกเรื้อรัง เชน จากการชกมวย สงผลท าใหเนื้อสมองตายเป็นจ านวนมาก สงผลใหมีอาการสมอง
เส่ือมตามมา(5)  
 อาการและอาการแสดงของภาวะสมองเส่ือม คือเริ่มแรกสูญเสียความจ าเกี่ยวกับเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้นไมนาน ในทางตรงกันขามสามารถจ าเรื่องราวในอดีตได เมื่ออาการรุนแรงขึ้น จะมีอาการหลงลืม 

เชน ลืมช่ือตัวเอง ลืมช่ือคนในครอบครัว ลืมบานท่ีอยูของตัวเอง เป็นตน อาการหลงลืมสงผลกระทบตอ
การใชชีวิตประจ าวัน เชน พูดไมเป็นประโยค ไมสามารถรับประทานอาหารหรือแตงตัวไดเอง วางส่ิงของ
ผิดท่ี วางแผนลวงหนาไมได จ าเวลาและสถานท่ีไมได จดจ าเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นไมได เมื่ออาการมากขึ้น
จะเกิดพฤติกรรมแปรปรวน หวาดระแวง เห็นภาพหลอน(6,7)  

ปัญหาผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือม สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจ าวัน  ปัญหาหลัก ๆ 
สามารถแบงออกไดเป็น 2 กลุมใหญๆ ไดแก ปัญหาดาน cognition เกิดจากการเส่ือมของเซลล์ประสาทท่ี
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ท าหนาท่ีเกี่ยวกับเรื่องความจ า โดยเฉพาะสมองสวนฮิปโปแคมปัส สมองจะมีลักษณะการเส่ือมทางดาน
ความจ าเป็นหลัก เชน ความผิดปกติในเรื่องการรับรู การเรียนรู ความใสใจ การคิด ความจ า ภาษา และ
การตัดสินใจ เป็นตน และปัญหาดานประสาทจิตเวชศาสตร์ เชน อาการหลงผิด ประสาทหลอน 
พฤติกรรมกาวราว ซึมเศรา และปัญหาการนอน เป็นตน (2) นอกจากนั้นคาใชจายในการดูแลผูปุวยภาวะ
สมองเส่ือมคอนขางสูง ไมวาจะเป็นคาใชจายทางการแพทย์ คาใชจายในการดูแลทางสังคม และคาใชจาย
ในสถานพักฟื้นคนชรา ส าหรับการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมมีผลกระทบตอสุขภาพผูดูแลมากกวา
การดูแลผูปุวยสูงอายุท่ัวไป เพราะนอกจากตองดูแลปัญหาดานรางกาย และทุพพลภาพแลว ยังตองเผชิญ
กับปัญหาดานอารมณ์และพฤติกรรมของผูปุวยอีกดวย การปูองกันภาวะสมองเส่ือม สามารถปูองกันได 3 
ระดับ ดังนี้ การปูองกันระดับปฐมภูมิ เป็นการปูองกันปัจจัยเส่ียงของโรค การปูองกันระดับทุติยภูมิ เป็น
การคัดกรองโรคต้ังแตผูปุวยยังไมแสดงอาการรุนแรง เพื่อท่ีจะแกไขต้ังแตระยะแรก และการปูองกันระดับ
ตติยภูมิเป็นการชะลอการด าเนินโรคเมื่อผูปุวยมีอาการแสดงของโรคชัดเจนแลว(3)    

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะคัดกรองภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ เพื่อหาความชุกและ
น าขอมูลท่ีไดน าไปวางแผนการรักษาตอไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส ารวจความชุกภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ ท่ีพักอาศัยอยูในศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานบางแค 
 
สมมติฐาน 

ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 60 ปีข้ึนไปท่ีศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคในชวง
เก็บขอมูลวิจัยอาจจะมีจ านวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือมเป็นจ านวนมาก 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาครั้งนี้ท าใหทราบถึงความชุกของภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ ท่ีศูนย์พัฒนาการ
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เพื่อจะไดน าไปวางแผนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

 
2. การค านวณขนาดตัวอยาง 

n =     Z2PQ 
             d2 

n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
Z = คาสถิติมาตรฐานซึ้งขึ้นกับระดับความเช่ือมั่น 
P = คาสัดสวนของตัวอยางท่ีไดจากการวิจัยครั้งกอนๆในอดีต 
Q = 1-P 
d = ความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดขึ้นไดมากท่ีสุดเมื่อน าคาตัวอยางไปประมาณคา

ประชากร 
การค านวณขนาดตัวอยาง 

n = (1.96)2x (0.242) x (0.758) 
     d2 

n = 282 
 

ผู้สูงอายุ 

ปัญหา 
- ปัญหาดานความจ า  
- ปัญหาประสาทจิตเวชศาสตร์  
- ปัญหาการท ากิจวัตรประจ าวัน  
- ปัญหาการเขาสังคม  

 

ภาวะสมองเสื่อม 
- มีการเส่ือมสลายของเซลล์ประสาท 

ท าใหการท างานของสมองเส่ือมลง 
- มีการอุดตันของหลอดเลือดสมอง 

ท าใหเลือดไปเล้ียงสมองไมเพียงพอ 
สงผลท าใหเซลล์สมองตาย 

- ติดเช้ือไวรัสท่ีสมองท่ีมีผลทางสมอง 
เชน ไวรัสสมองอักเสบ 

- สมองถูกกระทบกระเทือนซ้ า ๆ 
เชน เกิดเนื้อสมองตาย 
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3. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
ผูสูงอายุ ท่ีพักอาศัยอยูในศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

4. การพิทักษ์สิทธิ์กลุมตัวอยาง 
การวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

โดยผูวิจัยไดช้ีแจงถึงขั้นตอนการท าวิจัย การปฏิบัติตนระหวางด าเนินการวิจัย และประโยชน์ท่ีจะไดรับ
เมื่อเขารวมโครงการวิจัย รวมท้ังเปิดโอกาสใหกลุมตัวอยางตัดสินใจเขารวมการวิจัยดวยตนเองโดยไมมี
การบังคับ 

5. เกณฑ์การคัดเขา 
1) อายุ 60 ปีขึ้นไป 
2) ไมมีปัญหาดานการส่ือสาร 
3) ไมมีปัญหาดานการมองเห็น  
4) ไมมีปัญหาดานการอานเขียน 
5) ไมมีปัญหาดานการไดยิน 

6. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
1) แบบการประเมินทดสอบสมรรถนะทางสมองของไทย (Thai Mental State Exam ,TMSE) 
2) ใบยินยอมเขารวมวิจัย 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. คัดกรองอาสาสมัครตามเกณฑ์การคัดเขา 
2. อาสาสมัครทุกคนเซ็นเอกสารยินยอมการเขารวมการโครงการวิจัย พรอมกับรับทราบการปฏิบัติ

ตนขณะเขารวมวิจัย 
3. ผูวิจัยท าการประเมินภาวะสมองเส่ือม โดยใชแบบประเมินแบบประเมินทดสอบสมรรถนะทาง

สมองของไทย (Thai Mental State Exam, TMSE) 
4. ผูวิจัยน าขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห์ เพื่อหารอยละของความชุกของผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือม  

 
ผลการวิจัย  
   การศึกษาครั้งนี้ไดท าการส ารวจผูสูงอายุท่ีพ านักในศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน
บางแคจ านวน 179 คน มีผูสูงอายุท่ีอยูในเกณฑ์การคัดเขาท้ังหมด 86 คน แบงออกตามชวงอายุ 60-69 
ปี จ านวน 6 คน ชวงอายุ 70-79 ปี จ านวน 34 คน และชวงอายุต้ังแต  > 80  ปีข้ึนไป จ านวน 46 คน 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง จ าแนกตาม อายุ เพศ (n=86)  

 

จากตารางท่ี 1 พบวาอาสาสมัครทั้งหมด 86 คน แบงออกตามชวงอายุ 60-69 ปี จ านวน 6 คน 
(รอยละ 7) ชวงอายุ 70-79 ปี จ านวน 34 คน (รอยละ 40) และชวงอายุต้ังแต  > 80  ปีขึ้นไป จ านวน             
46 คน (รอยละ 53)แบงเป็นเพศหญิง จ านวน 62 คน รอยละ 72 และเพศชาย จ านวน 24 คน รอยละ 28   

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามคะแนนการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (n=86) 

 
จากตารางท่ี 2 พบวาอาสาสมัครมีภาวะสมองเส่ือม จ านวน 39 คน (รอยละ 45.35) อาสาสมัคร

ท่ีมีความเส่ียงตอภาวะสมองเส่ือม จ านวน 17 คน (รอยละ 19.77) และอาสาสมัครที่ไมมีภาวะสมองเส่ือม 
จ านวน 30 คน (รอยละ 34.88)  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ 

60-69 ปี 
70-79 ปี 
> 80 ปี 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
   6 
   34 
   46 
 
  62 
  24 

 
  7 
  40 
  53 
 
  72 
  28 

การคัดกรองภาวะสมองเส่ือม จ านวน (คน) รอยละ 

  คะแนน 0-23 (มีภาวะสมองเส่ือม)   
คะแนน 24-26 ( มีความเส่ียงตอภาวะสมองเส่ือม) 
คะแนน 27-30 (ไมมีภาวะสมองเส่ือม) 

      39 
      17 
      30 

45.35 
19.77 
34.88 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละ ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเม่ือแบ่งตามเพศ  (n=39) 

 
จากตารางท่ี 3 พบวาอาสาสมัครเพศหญิงมีภาวะสมองเส่ือม จ านวน 28 คน (รอยละ 71.89) 

และอาสาสมัครเพศชายมีภาวะสมองเส่ือม จ านวน 11 คน (รอยละ 28.20) 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาจากการส ารวจผูสูงอายุท้ังหมดในศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานบางแคมีจ านวน 179 คน มีผูท่ีอยูในเกณฑ์การคัดออกท้ังหมด 93 คนประกอบไปดวย              
มีปัญหาทางดานการมองเห็น 12 คน ตาบอด 2 คน อานหนังสือไมออก 18 คน เขียนหนังสือไมได 17 คน 
หลงลืมอยูแลว 14 คน ไปตางจังหวัด 4 คน และปฏิเสธในการเขารวมงานวิจัย 26 คน  และมีผูสูงอายุท่ี
อยูในเกณฑ์การคัดเขาท้ังหมด 86 คน จากการส ารวจขอมูลเบื้องตนและการใชแบบประเมินแบบทดสอบ
สมรรถนะทางสมองของไทย (Thai Mental State Exam, TMSE) พบวามีผูท่ีไมมีภาวะสมองเส่ือม            
47 คน (รอยละ 54.65) และมีผูท่ีมีภาวะสมองเส่ือม 39 คน(รอยละ 45.35) จากการส ารวจกลุมตัวอยาง
สวนใหญท่ีมีภาวะสมองเส่ือมเป็นเพศหญิงจ านวน 28 คน (รอยละ 71.89) เพศชาย 11 คน (รอยละ 
28.20)  และมีอายุเฉล่ียเทากับ 82.5+13.5  ปี ซึ่งสวนใหญมีอายุ  > 80  ปีข้ึนไป (รอยละ82.1) รองลงมา
อยูในชวงอายุ 70-79 ปี (รอยละ12.8) และอยูในชวงอายุ 60-69 ปี (รอยละ5.1) ซึ่งพบวามีปัจจัยท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติไดแก อายุ > 80 ปีข้ึนไป (รอยละ82.1) และเป็นเพศหญิงสวนใหญ (รอยละ 71.89 ) 
 ปัจจัยท่ีท าใหผูหญิงมีภาวะสมองเส่ือมมากกวาผูชาย เชน อายุ การหมดรอบเดือนและฮอร์โมน
เพศหญิง  จากการศึกษาพบวา ฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนคือ การใหฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดสกัดจาก
ธรรมชาติ (Bio-identical Hormone) ท่ีมีโครงสรางเดียวกับฮอร์โมนเพศหญิงในรางกาย การใหฮอร์โมน
เอสโตรเจนนั้นอาจใหรวมกับฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวหนึ่งคือ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ท่ีมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติ สามารถชวย cognitive function ในผูหญิงท่ีมีและไมมีภาวะ
สมองเส่ือม ยิ่งไปกวานั้นผูหญิงวัยหมดประจ าเดือนท่ีรับประทานยาทดแทนฮอร์โมน จะมี verbal 
memory, vigilance, reasoning และ motor speed ท่ีดีกวาผูหญิงวัยหมดประจ าเดือนท่ีไมได
รับประทานในปัจจุบัน เนื่องจากการไดฮอร์โมนทดแทนจะมีผลท าใหลดการซึมเศรา ลดอาการนอนไม
หลับ และชวยเพิ่มระดับของความจ า มีสมาธิมากขึ้น  และผูปุวยท่ีไมไดฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนชนิดรวม 
จะเกิดภาวะสมองเส่ือมเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา(11) และฮอร์โมนบางชนิดท่ีอาจจะท าใหเส่ียงตอภาวะสมอง

      ภาวะสมองเส่ือม จ านวน(คน)     รอยละ 

                   หญิง 
     ชาย 

28 
11 

   71.89 
     28.20 
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เส่ือม ในผูสูงอายุท่ีขาดไทรอยด์ฮอรโมนมักจะไมคอยต่ืนตัว กระบวนการคิด การเกิดอารมณ์ และการ
ตอบสนองตอตัวกระตุนประสาททางระบบประสาทชา ความจ าและความสนใจในการเรียนรูเสียไป (5)  ซึ่ง
ใกลเคียงกับงานวิจัยของพาวุฒิ เมฆวิชัย และสุรินทร์ แซต้ัง(8) ศึกษาผลกระทบจากการดูแลผูปุวยภาวะ
สมองเส่ือมในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถาม Caregiver Burden Inventory (CBI) พบวามีผูปุวย 66 
ราย มีอายุเฉล่ียเทากับ 73.4+8.5 ปี ในจ านวนผูปุวยท้ังหมดพบวามีภาวะสมองเส่ือม 39 ราย โดยสวน
ใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 80.3  

นอกจากนี้อายุท่ีมากขึ้นก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกอยางหนึ่งของการเกิดภาวะสมองเส่ือม จากการ
ส ารวจความชุกของภาวะสมองเส่ือมพบวา ในผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 80 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเส่ือม
มากกวาชวงอายุอื่น ๆ เนื่องจากการเส่ือมของเซลล์สมองตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น ท าใหประสิทธิภาพดานตาง 
ๆ เส่ือมถอยตามชวงอายุ อายุท่ีเพิ่มมากขึ้น เซลล์สมองก็จะเส่ือมลงเรื่อย ๆ การเส่ือมทางดานเซลล์สมอง
จะสงผลท าใหการคิดวิเคราะห์ ความทรงจ า และสติปัญญาเส่ือมถอยลงตาม พบวาผูสูงอายุท่ีมีอายุ
ระหวาง 60-69 ปี จะมีความเส่ียงตอการเป็นโรคสมองเส่ือม 1% ชวงอายุ 70 -79 ปี มีความเส่ียง 3%  
และผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปีขึ้นไป จะมีความเส่ียงตอการเป็นโรคสมองเส่ือม 30% (12)  ซึงใกลเคียงกับ
งานวิจัยของ เดือนเพ็ญ ศิลปอนันต์(10) ศึกษาความชุกของภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
จ านวน 300 คน โดยใชแบบสอบถาม MMSE-Thai 2002 ผลการศึกษาพบวาความชุกของภาวะสมอง
เส่ือมรอยละ 12.67 พบวาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อยางนัยส าคัญทางสถิติไดแก ผูท่ีมีอายุมากกวา 80 ปี     

  
ข้อจ ากัดของการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ขอจ ากัดในการเก็บของมูลเบ้ืองตนไมเพียงพอเชน ขอมูลดานโรคประจ าตัว ขอมูลดานการศึกษา 
ขอมูลดานสถานะภาพและขอมูลดานสุขภาพเกี่ยงกับการออกก าลังกาย 

2. การใชแบบประเมินทดสอบสมรรถนะทางสมองของไทย (Thai Mental State Exam, TMSE) 
เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องตนในการส ารวจผูท่ีมีภาวะสมองเส่ือมแตไมสามารถแยกประเภทของภาวะ
สมองเส่ือมได 
 

ข้อเสนอแนะ  
อยากใหงานวิจัยท่ีจะท าตอไปมีการเก็บรวมรวมขอมูลในแบบสอบถามเบ้ืองตนมากขึ้นเชน ขอมูล

ดานโรคประจ าตัว ขอมูลดานการศึกษา ขอมูลดานสถานะภาพและขอมูลดานสุขภาพเกี่ยงกับการออก
ก าลังกาย 
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การจ าแนกแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ในประเทศไทยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลและ
การก่อโรคต่อหนอนกินรังผึ้ง, Galleria mellonella L.  

Molecular identification of Photorhabdus spp. in Thailand and 
pathogenicity to larvae of the greater wax moth, Galleria mellonella L. 

 
รัตนาวดี อ่อนวงษ์1, นิยาภรณ์ ขวัญเกตุ2, อัศเลข รตันวรรณี3, ประกาย ราชณุวงษ์4 และ อธิราช หนูสีด า5* 

Rattanawadee Onwong1, Niyaporn Khwanket1, Atsalek Rattanawanee1,  
Prakai Rachnuwong1 and Atirach Noosidum1* 

 

บทคัดย่อ 
แบคทีเรีย Photorhabdus spp. เป็นแบคทีเรียรวมอาศัยของไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในวงศ์ 

Heterorhabditidae ท่ีสามารถกอโรคกับแมลงหลายชนิดท่ัวโลก การศึกษานี้ไดจัดจ าแนกชนิดของ
แบคทีเรีย Photorhabdus spp. จ านวน 3 ตัวอยาง ท่ีแยกจากไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis 
indica ท่ีพบในประเทศไทยดวยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์บางสวนของยีน recA 
กับฐานขอมูล GeneBank พบวาแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ท้ัง 3 ตัวอยาง จัดจ าแนกเป็น P. 
luminescens subsp. hainanensis นอกจากนั้นแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ท้ัง 3 ตัวอยางยัง
สามารถกอโรคกับหนอนกินรังผ้ึง (G. mellonella) วัย 5 ท่ีความเขมขน 106 CFU/น้ า 50 มิลลิลิตร มีคา
อยูระหวาง 60-80 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเวลา 7 วันหลังการทดสอบ 

 
ค าส าคัญ : การควบคุมโดยชีววิธี, แบคทีเรียรวมอาศัยไสเดือนฝอย, หนอนกินรังผ้ึง, ยีน recA  
 
  

                                                             
1 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
3 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
4 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
5 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 fagrarn@ku.ac.th 
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Abstract 
Photorhabdus spp. are symbiotic bacteria of entomopathogenic nematodes in 

the family Heterorhabditidae which cause diseases to various insects worldwide. This 
study was to identify three Photorhabdus spp. from Thai Heterorhabditis indica by 
analysis and comparison of recA sequence with GeneBank database. The results showed 
that the three Photorhabdus spp. were identified as P. luminescens subsp. hainanensis. 
Moreover, the three Photorhabdus spp. against the 5th instar larva of the greater wax 
moth (G. mellonella) at the rate of 106 CFU/water 50 ml were able to kill the insect 
larvae for 60-80% after 7 days of exposure.  

 
Keywords : Biocontrol, Nematodes-bacterial symbiont, Greater wax moth, recA gene 
 

บทน า 
แบคทีเรีย Photorhabdus spp. เป็นแบคทีเรียรวมอาศัย (symbiotic bacteria) ของไสเดือน

ฝอยศัตรูแมลง (entomopathogenic nematode) สกุล Heterorhabditis ซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ท่ีสามารถใช
ก าจัดระยะตัวออนและตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืชไดหลากหลายชนิดท่ัวโลก (Gaugler, 2002; Grewal 
et al., 2005; Lewis and Clarke, 2012) โดยแบคทีเรีย Photorhabdus spp. จะกอโรคกับแมลงและ
เป็นสาเหตุหลักท่ีท าใหแมลงอาศัยตายภายใน 24-48 ช่ัวโมง (Poinar, 1990) 

แบคทีเรียกลุมนี้อยูในวงศ์ Enterobacteriaceae มีลักษณะเป็นรูปแทง (rod shape) ไมสราง
สปอร์ (non-sporulation) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria) เจริญเติบโตไดดีท้ังใน
สภาวะท่ีมีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (facultative anaerobes) (Akhurst et al., 2004) แบคทีเรีย 
Photorhabdus spp. อาศัยอยูภายในบริเวณทางเดินอาหารสวนหนาและสวนกลางของไสเดือนฝอยศัตรู
แมลงระยะเขาท าลายแมลงอาศัย (infective juvenile หรือท่ีเรียกวาระยะ IJ) สามารถกอโรคกับแมลง
ศัตรูพืชท่ีส าคัญหลายชนิด เชน หนอนกระทูยาสูบ (Rajagopal and Bhatnagar, 2002) ดวงงวงมันเทศ 
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Blackburn et al., 2005) หนอนใยผัก (Abdel-Razek, 2006) หนอนกระทูขาวโพด 
(Salazar-Gutierrez et al., 2017) และแมลงวันผลไม (Shawer et al., 2018) เป็นตน  

ปัจจุบันแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ถูกคนพบและจัดจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ไดแก               
P. luminescens, P. temperate และ P. asymbiotica (Fischer-Le Saux et al., 1999; Rousel et 
al., 2012) และมีชนิดยอยไดแก P. luminescence subsp. hainanensis, P. luminescence subsp. 
akhurstii, P. luminescence subsp. kayaii, P. luminescence subsp caribbeanensis,                   
P. luminescence subsp. luminescens, P.luminescence subsp. laumondii, P. luminescence 
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subsp. sonorensis, P. luminescence subsp tracensis, P. temperate subsp. stackbrandtii, P. 
asymbiotica subsp. asymbiotica, P. temperate subsp. temperate, P. temperate subsp. 
khanii, P. temperate subsp. tasmaniensis, P. temperate subsp. cinerea, P. asymbiotica 
subsp. australis (Akhurst et al., 2004; Rousel et al., 2012; Yooyangket et al., 2018 ) 

ในประเทศไทย มีรายงานการคนพบแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ท่ีแยกไดจากไสเดือนฝอย
ศัตรูแมลงแลวมีจ านวนมากกวา 60 ตัวอยาง ประกอบดวย P. luminescens subsp. hainanensis, P. 
luminescens subsp. akhurstii, P. luminescens subsp. laumondii, P. asymbiotiaca subsp. 
australis (Thanwisai et al., 2012; Yooyangket et al., 2018; Muangpat et al., 2020)  

อยางไรก็ตาม การคนพบตัวอยางแบคทีเรียใหมนั้นจะตองน ามาจัดจ าแนกชนิด กอนจะน าไปใช
ในการศึกษาเพิ่มเติมหรือใชประโยชน์ไดอยางปลอดภัย การจัดจ าแนกชนิดของตัวอยางแบคทีเรียดวยวิธี
ทางชีวโมเลกุลโดยการวิเคราะห์ล าดับเบสบน deoxyribonucleic acid (DNA) นั้น จัดเป็นวิธีการหนึ่งท่ี
นิยมใชและไดรับการยอมรับท่ัวโลก (Akhurst and Boemare, 1990; Boemare and Akhurst, 2007; 
Lee and Stock, 2010) เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และมีความแมนย าสูงกวาการใชเทคนิคการจัดจ าแนก
ชนิดดวยการศึกษาความแตกตางวิธีดานฟีโนไทปของแบคทีเรีย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ มีเปูาหมายท่ีจะตรวจสอบชนิดของแบคทีเรีย Photorhabdus spp. จ านวน 3 
ตัวอยาง ท่ีแยกไดจากไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis spp. ท่ีส ารวจพบในประเทศไทย โดยใช
วิธีการจัดจ าแนกดวยการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บางสวนของยีน recA จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพ
เบ้ืองตนของแบคทีเรียรวมอาศัย Photorhabdus spp. ท่ีมีตอหนอนกินรังผ้ึงในระดับหองปฏิบัติการ เพื่อ
เป็นขอมูลในการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ก าจัดแมลงตอไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การแยกเช้ือแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลง 
น าไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis indica EPNKU64, H. indica EPNKU67 และ H. 

indica EPNKU68 ท่ีแยกไดจากตัวอยางดิน อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  (GPS Coordinator:  
14°14'23.5"N 99°03'36.3"E) ท่ีเก็บรักษาในตูควบคุมอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส จากหองปฏิบัติการ
ไสเดือนฝอยศัตรูแมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาขยายปริมาณดวย
หนอนกินรังผ้ึง (Galleria mellonella L.) ตามวิธีการของ Kaya and Stock (1997)  

เมื่อหนอนกินรังผ้ึงตายจากการเขาท าลายของไสเดือนฝอยศัตรูแมลงแลว 24 ช่ัวโมง และล าตัว
ภายนอกมีการเปล่ียนแปลงสีเป็นสีแดงหรือสีสม น าซากหนอนกินรังผ้ึงท่ีถูกท าลายดวยไสเดือนฝอยศัตรู
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แมลงมาท าความสะอาดผิวดานนอกดวยการแชซากหนอนใน ethanol 95 เปอร์เซ็นต์ 1 นาที พักท้ิงไวให
แหง ภายในตูปลอดเช้ือ ฉีกบริเวณช้ันผิวหนังของปลองล าตัวท่ี 3 ของหนอนกินรังผ้ึงดวยปากคีบ 
(forceps) แลวจึงน าเข็มเข่ียเช้ือแบบหวงแตะของเหลวภายในตัวของซากหนอนกินรังผ้ึง และเขี่ยเช้ือลง
บนอาหารเล้ียงเช้ือ Nutrient bromothymol blue agar (NBTA) (Kaya and Stock ,1997) บมจาน
เพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส นาน 4 วัน ในท่ีมืด จากนั้นคัดเลือกโคโลนีเด่ียว ท่ีมีสีเขียว
ครอบคลุมท้ังโคโลนีไปเพาะเล้ียงดวยอาหาร NBTA อีกครั้งเพื่อแยกเช้ือใหบริสุทธิ์และเก็บรักษาไวในกลี
เซอรีนเขมขน 100 เปอร์เซ็นต์ ในตูควบคุมอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทดลองตอไป 

2. การตรวจสอบชนิดพันธุ์ของแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงดวยวิธีทางชีว
โมเลกุล 

น าโคโลนีเด่ียวของแบคทีเรีย ไปเพิ่มจ านวนเซลล์ในอาหารเล้ียงเช้ือ Luria-Bertani (LB) 
ปริมาตร 3 มิลลิลิตร และเขยาดวยเครื่อง shaking incubator 180 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิหอง              
เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง (Yooyangket et al., 2018) จากนั้นจึงน ามาสกัดสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย
ดวยชุดสกัด (GenUpTM gDNA Kit) (Biotech Rabbit: Germany) 

เพิ่มปริมาณ DNA ดวยกระบวนการ polymerase chain reaction (PCR) โดยใช primer            
ท่ีต าแหนงยีน recA ประกอบดวย forward primers: recA_F และ reverse primers: recA_R 
(Tailliez et al., 2010) จัดเตรียม 2x master mix (cat.no. BR0100201; Biotech Rabbit: 
Germany) ปริมาตร 20 ไมโครลิตร, primer recA_F และ primer recA_R  อยางละ 2 ไมโครลิตร (0.1 
นาโนโมล/ไมโครลิตร), น้ ากล่ันปริมาตร 4 ไมโครลิตร และ genomic DNA ปริมาตร 12 ไมโครลิตร (50 
นาโนกรัม) ใสองค์ประกอบท้ังหมดลงใน PCR tube ขนาด 200 ไมโครลิตร เริ่มจากกระบวนการ initial 
denaturation 94 องศาเซลเซียส 5 นาที ตอดวยกระบวนการ denaturation 94 องศาเซลเซียส 1 นาที
, annealing 50 องศาเซลเซียส 1 นาที และ elongation 72 องศาเซลเซียส 2 นาที ท าซ้ าท้ังหมด 35 
รอบ และเขาสูกระบวนการสุดทายคือ final elongation 72 องศาเซลเซียส 7 นาที 

น าผลิตภัณฑ์ PCR ท่ีไดไปตรวจสอบคุณภาพดวยวิธี agarose gel electrophoresis และท าดี
เอ็นเอใหบริสุทธิ์ดวยชุด GenUPTM PCR Cleanup Kit (Biotech Rabbit: Germany) น าดีเอ็นเอท่ี
บริสุทธิ์แลวสงวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์ (Prima Scientific Ltd., Thailand และ Bio Basic Ltd., 
Singapore) จากนั้นวิเคราะห์ความใกลเคียงของล าดับนิวคลีโอไทด์ของแบคทีเรียท่ีไดกับฐานขอมูลล าดับ
นิวคลีโอไทด์ไสเดือนฝอยศัตรูแมลงของศูนย์ขอมูล The national center for biotechnology 
information (NCBI) (NCBI, 2021)  

3. การทดสอบประสิทธิภาพการกอโรคของแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ท่ีมีตอหนอน
กินรังผ้ึงวัย 5 
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น าแบคทีเรีย Photorhabdus spp. จ านวน 3 ตัวอยาง มาเพิ่มปริมาณโดยการเพาะเช้ือบน
อาหารเล้ียงเช้ือ NBTA แลวน าไปบมเช้ือท่ีอุณหภูมิหอง ในท่ีมืดเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นถายเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีไดลงในอาหารเล้ียงเช้ือ LB ปริมาตรหลอดละ 5 มิลลิลิตร และน าไปเขยาดวยเครื่อง shaking 
incubator ท่ีความเร็ว 160 รอบ/นาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพิ่มจ านวนเซลล์
ของแบคทีเรียดวยวิธีการขางตนใหมีปริมาณมากเพื่อใชส าหรับทดสอบตอไป 

น าสารแขวนลอยในอาหารเล้ียงเช้ือ LB ท่ีไดมาปั่นดวยเครื่องปั่นเหวี่ยง ท่ีความเร็วรอบ 10,000 
รอบ/นาที เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นดูดสวนใสดานบนท้ิง และละลายตะกอนเซลล์ดวยน้ ากล่ันเพื่อปรับ
คาความขุนใหไดเทากับ 1.0 ท่ีความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ดวยเครื่อง spectrophotometer จากนั้น
น าเซลล์ท่ีปรับคาความขุนเทากับ 1.0 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มาผสมกับ phosphate buffer saline 
(PBS) ปริมาตร 900 ไมโครลิตร และเจือจางลงทีละ 10 เทา จนถึง 10-6 จากนั้นดูดสารละลายท่ีความเจือ
จาง 10-4-10-6 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร หยดลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ Tryptone soy agar (TSA) แลว
เกล่ียใหท่ัวบนผิวหนาของอาหารเล้ียงเช้ือ ดวยแทงแกวสามเหล่ียม (spreader) ท าท้ังหมด 3 ซ้ า น าไป
บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง นับจ านวนโคโลนีท่ีเกิดขึ้นบนอาหารเล้ียงเช้ือ และ
ค านวณหาคา colony forming unit (CFU/ml) โดยใชสูตร [(จ านวนโคโลนีเฉล่ีย × สวนกลับของความ
เจือจางท่ีใชในการทดสอบ) / ปริมาตรของสารละลายในการ spread plate] 

ทดสอบประสิทธิภาพการกอโรคของแบคทีเรียรวมอาศัยท่ีมีตอหนอนกินรังผ้ึงวัย 5 โดยการหยด
เซลล์แบคทีเรียท่ีมีความเขมขน 106 CFU/น้ า 50 มิลลิลิตร ลงบนผิวหนาของอาหารเทียมหนอนกินรังผ้ึง
ปริมาตร 2 กรัม ภายในกลองพลาสติกขนาด 3×3×2 เซนติเมตร ท่ีเจาะรูบนฝา 9 รู จากนั้นใสหนอนกิน
รังผ้ึงวัย 5 จ านวน 1 ตัวตอ 1 กลอง เก็บไวในหองมืดท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส และความช้ืน
สัมพัทธ์ 75±5 เปอร์เซ็นต์ ท าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้ า ซ้ าละ 10 ตัว บันทึกการตายของหนอนทุกๆ 24 
ช่ัวโมง เป็นเวลา 7 วัน หลังการทดสอบ 

4. การวิเคราะห์ขอมูล 
วิเคราะห์ความแตกตางของนิวคลีโอไทด์ภายในชนิดเดียวกันและระหวางชนิด ( pairwise 

distance) วิเคราะห์หาโมเดลท่ีเหมาะสมในการสรางแผนภูมิตนไมทางวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) 
และหาคา Maximum likelihood (ML) ท่ี 1000 รอบ ดวยโปรแกรม MEGA-X version 10.1.1 
(Kumar et al., 2018) 

การทดสอบประสิทธิภาพการกอโรคของแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ท่ีมีตอหนอนกินรังผ้ึง 
วัย 5 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) และน าขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะห์คาความแปรปรวนโดยใช one way ANOVA (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียในแตกรรมวิธีดวย Tukey’s HSD test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดวยโปรแกรม R version 
3.3.1 (R Core Team, 2021)  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การตรวจสอบชนิดพันธุ์ของแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลง 
แบคทีเรียรวมอาศัย 3 ตัวอยาง ท่ีแยกจากไสเดือนฝอยศัตรูแมลง H. indica ท่ีเก็บจากตัวอยาง

ดินในจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะทางฟีโนไทปเป็นกลุมแบคทีเรียสกุล Photorhabdus ท้ัง 3 ตัวอยาง 
โดยมีรูปรางโคโลนีแบคทีเรียท่ีไมแนนอน (irregular) แตคอนขางกลม มีการเรืองแสงเมื่อสองภายใตแสง
อัลตราไวโอเลต (bioluminescence feature) และโคโลนีแบคทีเรียมีสีเขียวเขม (dark-green) เมื่อเล้ียง
บนอาหาร NBTA (ตารางที่ 1) สอดคลองกับ Thanwisai et al., (2012) ท่ีไดอธิบายถึงแบคทีเรียสกุล 
Photorhabdus เมื่อเพาะลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ NBTA โคโลนีจะมีสีเขียวออน หรือเขียวเขม ขอบเรียบ 
ลักษณะโคงนูน หรือนูนบริเวณตรงกลางของโคโลนีเพียงเล็กนอย และแบคทีเรีย P. luminescens ใน
ระยะแรกสามารถสรางสารเรืองแสงได (luminescent) (Leisman et al., 1995) 

เมื่อน าขอมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนท่ีต าแหนง recA ของสารพันธุกรรมภายในนิวเคลียส 
(nuclear DNA) ของแบคทีเรียท้ัง 3 ตัวอยาง ไปเปรียบเทียบการจัดล าดับนิวคลีโอไทด์กับแบคทีเรียรวม
อาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในฐานขอมูล NCBI พบวา แบคทีเรียท้ัง 3 ตัวอยาง ไดแก P. 
luminescens subsp. hainanensis PEPNKU64 (MW836155), P. luminescens subsp. 
hainanensis PEPNKU67 (MW836156) และ P. luminescens subsp. hainanensis PEPNKU68 
(MW836157) จัดเป็น Photorhabdus luminescens subsp. hainanensis ท้ัง 3 ตัวอยาง โดยมี
ความใกลเคียงกับ P. luminescens subsp. hainanensis (FJ862004.1) ในฐานขอมูล NCBI ถึง 97.99 
เปอร์เซ็นต์  

นอกจากนี้ ความแตกตางของนิวคลีโอไทด์ภายในชนิดเดียวกันและระหวางชนิด (pairwise 
distances) ของแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในกลุม P. luminescens subsp. 
hainanensis PEPNKU64, P. luminescens subsp. hainanensis PEPNKU67 และ P. 
luminescens subsp. hainanensis PEPNKU68 พบวามีความแตกตางกันกับ P. luminescens 
subsp. hainanensis (FJ862004.1) เพียง 9 คูเบส ในขณะท่ีแบคทีเรียท้ัง 3 ตัวอยางมีความแตกตางกับ
แบคทีเรียรวมอาศัยอื่นๆ มากกวา 10 คูเบส ดังแสดงในตารางที่ 2 

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองแผนภูมิตนไมทางวิวัฒนาการของแบคทีเรีย  P. luminescence 
subsp. hainanensis ท้ัง 3 ตัวอยาง รวมกับล าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีต าแหนง recA ของแบคทีเรียรวมอาศัย
ในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในฐานขอมูล GeneBank ซึ่งประกอบไปดวยแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอย
ศัตรูแมลง P. luminescence subsp. hainanensis (FJ862004.1), P. luminescence subsp. 
akhurstii (FJ862005.1), P. luminescence subsp. kayaii (FJ861997.1), P. luminescence subsp 
caribbeanensis (FJ862003.1), P. luminescence subsp. luminescens (FJ862000.1), P. 
luminescence subsp. laumondii (FJ861999.1), P. luminescence subsp. sonorensis 
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(JQ912653.1), P. luminescence subsp tracensis (FJ862015.1), P. temperate subsp. 
stackbrandtii (KF740655.1), P. asymbiotica subsp. asymbiotica (FJ862017.1), P. temperate 
subsp. temperate (FJ862013.1), P. temperate subsp. khanii (FJ862009.1), P. temperate 
subsp. tasmaniensis (FJ862007.1), P. temperate subsp. cinerea (KF740654.1), P. 
asymbiotica subsp. australis (FJ862018.1), P. heterorhabditis (KF418147.1) และ X. 
nematophilus (AF127333.1) พบวาแบบจ าลองแผนภูมิตนไมทางวิวัฒนาการของแบคทีเรียรวมอาศัย
ในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Photorhabdus เป็นแบบชาติพันธุ์เดียว (monophyletic) และตัวอยาง
ของแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงท้ัง 3 ตัวอยาง จัดเขาอยูในกลุมของแบคทีเรียรวมอาศัย
ในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Photorhabdus (ภาพที่ 1) 

โดยท่ัวไปแลวแบคทีเรียรวมอาศัยศัตรูแมลงสกุล Photorhabdus จะพบอยูเฉพาะในทางเดิน
อาหารของไสเดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabdis spp. เทานั้น (Ciche et al., 2008) ซึ่งแบคทีเรียรวม
อาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงในกลุม Heterorhabditis จัดเป็นแบคทีเรียในกลุม Photorhabdus 
ท้ังหมด (Stock and Goodrich, 2008) ตัวอยางเชน แบคทีเรีย P. luminescens สามารถแยกไดจาก
ไสเดือนฝอยศัตรูแมลง H. indica ท่ีรัฐโมเรโลส ประเทศเม็กซิโก (Salgado-Morales et al., 2019) 
แบคทีเรีย P. luminescens subsp. akhurstii ถูกแยกไดจากไสเดือนฝอยศัตรูแมลง H. indica ท่ีพบ
ทางตอนใตของประเทศอินเดีย (Rajagopal and Bhatnagar, 2002) ท่ีจังหวัดก าแพงเพชร (Muangpat 
et al., 2017) และจังหวัดเพชรบูรณ์ (Yooyangket et al., 2018) ของประเทศไทย 

2. การทดสอบประสิทธิภาพการกอโรคของแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ท่ีมีตอหนอนกินรัง
ผ้ึงวัย 5  

การกอโรคของแบคทีเรีย P. luminescens subsp. hainanensis PEPNKU64, P. 
luminescens subsp. hainanensis PEPNKU67 และ P. luminescens subsp. hainanensis 
PEPNKU68 ท่ีมีตอหนอนกินรังผ้ึงวัย 5 ท่ีความเขมขน 106 CFU/น้ า 50 มิลลิลิตร พบวาหนอนกินรังผ้ึงท่ี
ไดรับแบคทีเรียมีการตายแตกตางกับชุดควบคุมอยางมีนัยส าคัญท่ี หลังการทดสอบท่ี 3 วัน (F= 0.00; df 
= 3, 8; P < 0.01) และ 7 วัน (F= 0.00; df = 3, 8; P < 0.01) โดยแบคทีเรียท้ัง 3 ตัวอยางท าใหหนอน
กินรังผ้ึงวัย 5 ตายไมแตกตางกัน ซึ่งมีคาการตายท่ี 3 วัน และ 7 วัน หลังการทดสอบอยูระหวาง 60.33-
70.00 เปอร์เซ็นต์ และ 70.00-83.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ภาพที่ 2)  

การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกันกับการศึกษาของ Shahina et al. (2011) ท่ีรายงานวาแบคทีเรีย 
P. luminescens ท่ีความเขมขน 4×104 เซลล์/มิลลิลิตร สามารถกอโรคใหกับหนอนกินรังผ้ึง ไดถึง 95 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นแบคทีเรีย P. luminescens subsp. akhurstii ท่ีความเขมขน 1×103 และ 1×104 
CFU/หนอน ท าใหหนอนกินรังผ้ึงตายหลังจากการทดสอบท่ี 72 ช่ัวโมง เทากับ 63 และ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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ตามล าดับ (Salazar-Gutiérrez et al., 2017) และแบคทีเรีย P. luminescens ท่ีความเขมขน 4×105 
เซลล์/มิลลิลิตร ยังสามารถท าลายหนอนใยผักไดถึง 60 เปอร์เซ็นต์ (Abdel-Razek, 2006)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบจ าลองแผนภูมิตนไมทางวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) ของแบคทีเรียรวม

อาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Photorhabdus ท้ัง 3 สายพันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์
ท่ีต าแหนง recA กับฐานขอมูลแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Photorhabdus ของ
ศูนย์ national center for biotechnology information 

 
สรุป 

ผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์บางสวนของยีน recA เปรียบเทียบกับฐานขอมูลธนาคารยีน 
(GeneBank) ของแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลงท้ัง 3 ตัวอยาง ท่ีแยกไดจากไสเดือนฝอย
ศัตรูแมลง Heterorhabditis indica EPNKU64, H. indica EPNKU67 และ H. indica EPNKU68 จัด
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จ าแนกไดเป็นแบคทีเรีย P. luminescens subsp. hainanensis ท้ัง 3 ตัวอยาง และยังพบวาแบคทีเรีย
ดังกลาวมีประสิทธิภาพในการกอโรคกับหนอนกินรังผ้ึงวัย 5 สูงมากกวา 60 เปอร์เซ็นต์ ท่ีความเขมขน 
106 CFU/น้ า 50 มิลลิลิตร  

 
 
ภาพที่ 2. คาเฉล่ีย (mean±SE) อัตราการตายของหนอนกินรังผ้ึง (Galleria mellonella) วัย 5 

ท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียรวมอาศัยในไสเดือนฝอยศัตรูแมลง (ชุดควบคุม = น้ ากล่ัน, PEPNKU64 = 
Photorhabdus luminescens subsp. hainanensis PEPNKU64, PEPNKU67 = Photorhabdus 
luminescens subsp. hainanensis PEPNKU67 and PEPNKU68 = Photorhabdus luminescens 
subsp. hainanensis PEPNKU64) ท่ีความเขมขน 106 CFU/มิลลิลิตร หลังการทดสอบท่ี 3 และ 7 วัน 
(แทงกราฟที่มีตัวอักษรเหมือนกันแสดงถึงความไมแตกตางกันทางสถิติ ท่ี P = 0.05) 
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ผลของการฝึกเสิร์ฟควบคู่กับการฝึกจินตภาพท่ีมีผลต่อความแม่นย า 
ในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อชาย 

EFFECTS OF SERVING TRAINING IN COMBINATION WITH IMAGERY TRAINING 
ON ACCURACY OF SEPAK TAKRAW SERVING IN MALE SEPAK TAKRAW 

ATHLETES 
 

เศกสิทธ์ิ  ถาวรศิริ1, ขจรศักดิ ์รุ่นประพันธ์2 และพงษ์เอก สุขใส3*   
Seksit Tawonsiri 1, Kajornsak Roonprapunta2 and Phong-ek Suksai3  

    
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกเสิร์ฟควบคูการฝึกจินตภาพท่ีมีผลตอความ
แมนย าในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกรอชาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ กลุม
ประชากร จ านวน 20 คน แบงเป็นกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยกลุมควบคุมไดรับการฝึกเสิร์ฟเพียง
อยางเดียว และกลุมทดลองไดรับการฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ การฝึกเสิร์ฟควบคูการฝึกจินตภาพ และแบบทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟ 
วิเคราะห์ขอมูลโดยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความ
แมนย าในการเสิร์ฟ กอนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ภายในและระหวาง กลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง ดวยสถิติ Dependence t-test และ Independence t-test ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียคะแนน
การทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟกอนการฝึกมีความใกลเคียงกัน และคาเฉล่ียหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 
เพิ่มข้ึนท้ัง 2 กลุม ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟ ระหวางกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง พบวา ในชวงกอนการฝึกมีคาเฉล่ียของคะแนนความแมนย าในการเสิร์ฟลูก
ตะกรอไมแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ แตจากการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียคะแนน
ความแมนย าหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนการทดสอบความแมนย าท่ีสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: จินตภาพ เซปักตะกรอ การเสิร์ฟ ความแมนย า  
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Abstract 
  The purpose of this research was to compare the effects of serving training in 
combination with imagery training on accuracy of sepak takraw serving in male sepak 
takraw athletes between control group and experimental group. The population is 20 
male sepak takraw athletes on bachelor’s degree of Thailand National Sports University 
Phetchabun Campus. The control group received only serving skills training. The 
experimental group were provided the serving training in combination with imagery 
training for 8 weeks. The instruments were the serving training and the imagery training 
program. The data was analyzed by comparing the mean and standard deviation of 
pretest-posttest with Dependence t-test and Independence t-test statistics. The results 
revealed that, firstly, the mean scores of serving accuracy test before training were 
similar while after the 8th week of training, it increased in both groups. Secondly, 
comparison between the control group and the experimental group found that there 
was no significant difference in the mean scores for the pretest. However, for the 
posttest, the experimental group had a significantly statistic higher mean score than the 
control group.  
 
Keywords: Imagery, Sepak takraw, Serving, Accuracy  
 
บทน า 
  กีฬาตะกรอ เป็นกีฬาท่ีตองใชความคลองแคลววองไว ปราดเปรียว  เพราะตองระมัดระวังตัว
เตรียมพรอมท่ีจะเขาเลนลูกในลักษณะตางๆอยูตลอดเวลา และมีการเคล่ือนไหวดวยความรวดเร็ว ทักษะ
พื้นฐานท่ีส าคัญในกีฬาเซปักตะกรอมีอยู 4 ทักษะ คือ การเสิร์ฟ  การรับลูก การต้ังลูก (คูมือกีฬาเซปัก
ตะกรอ กรมพลศึกษา, 2555)  

การเสิร์ฟ เป็นทักษะส าคัญในการท าคะแนนใหกับทีม การเสิร์ฟท่ีมีประสิทธิภาพทางความ
แมนย าจ าเป็นตองอาศัยองค์ประกอบหลายดานท้ังดานรางกาย และจิตใจ การฝึกเพื่อพัฒนาความแมนย า
ในการเสิร์ฟลูกตะกรอ และการลดความวิตกกังวลขณะเสิร์ฟนั้นจึงไมเป็นเพียงการฝึกท้ังดานทักษะทาง
กายเทานั้น แตยังตองมุงเนนไปท่ีการฝึกทักษะทางใจอีกดวย ซึ่งการฝึกแบบควบคูกันระหวางการฝึก
ทักษะ และการฝึกจินตภาพนั้นสามารถสงเสริม และท าใหมีทักษะการเสิร์ฟท่ีแมนย ารวมถึงลด
ความเครียดในขณะเสิร์ฟได ท้ังนี้การเสิร์ฟท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท่ีมีความแมนย ายอมมีผลตอบแทนท่ีมีคา
สูงอยางยิ่ง คือการไดรับคะแนนถือวาเป็นคะแนนท่ีมีความโชคดีท่ีผูเลนไมตองออกแรงกันท้ังทีม หากได
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คะแนนจากการเสิร์ฟมากในหนึ่งเกมก็จะท าใหเป็นผูชนะในเกมการแขงขันไดโดยไมยาก จึงเป็นเหตุผลท่ี
ท าใหผูเลนต าแหนงผูเสิร์ฟตองมีการฝึกซอมการเสิร์ฟลูกเซปักตะกรอใหมากยิ่งขึ้น เพื่อลูกเสิร์ฟนั้นจะมี
ประสิทธิภาพภาพ การเสิร์ฟเป็นอาวุธท่ีส าคัญในการรุก เพื่อท าคะแนนอีกวิธีหนึ่งเพราะการเสิร์ฟท่ีมี
ประสิทธิภาพจะท าใหการเลนเหนือกวาคูตอสู ดังนั้น การเสิร์ฟในยุคปัจจุบันจะพบวามีความเร็ว ความ
แมนย า ความรุนแรง ความสามารถในการบังคับทิศทาง และกลยุทธ์ตางๆ รูปแบบการเสิร์ฟเซปักตะกรอ
มี 3 ทา คือ การเสิร์ฟลูกตะกรอดวยขางเทาดานใน การเสิร์ฟลูกตะกรอดวยหลังเทา และการเสิร์ฟลูก
ตะกรอดวยหนาเทาหรือฝุาเทา ซึ่งการท าหนาท่ีต าแหนงการเสิร์ฟท่ีมีความแมนย านั้นจ าเป็นตองมีการฝึก
ทักษะและเทคนิคอยางมีประสิทธิภาพ โดยความแมนย าท่ีมีประสิทธิภาพนั้น เป็นการเรียนรู ทักษะกลไก
การเคล่ือนไหว (วิชัย ค าทอง และ ชยกร พาลสิงห์, 2555) กลาววา ความแมนย า คือการท าใหวัตถุหนึ่ง
เคล่ือนไหวไปยังจุดหมาย และมีความสามารถในการท่ีจะบังคับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เคล่ือนท่ีไปยังเปูาหมายท่ี
ตองการไดอยางถูกทิศทาง และถูกตอง โดยปัจจัยท่ีมีสวนในการแสดงออกทางดานความแมนย า คือ การ
วินิจฉัยท่ีดีเกี่ยวกับทิศทาง เกี่ยวกับระยะทางท่ีตองออกแรง ขนาดของแรงท่ีจะตองใช เกี่ยวกับจังหวะการ
แสดงออก และเกี่ยวกับการท างานของกลามเนื้อ 

การจินตภาพทางการกีฬา (Sport Imagery) เป็นการสรางภาพเหตุการณ์ ประสบการณ์ และ 
การเคล่ือนไหวขึ้นภายในใจกอนแสดงทักษะจริง การจินตภาพทางการกีฬาชวยใหนักกีฬาได ฝึกซอมในใจ 
(Mental rehearsal) สรางความทรงจ าท่ีดีในการฝึกซอม และการแขงขันใหนักกีฬาไดฝึกการแกไขปัญหา
สถานการณ์ตางๆ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟในกีฬาเซปักตะกรอเพื่อสงผลตอ  
ความแมนย าในการเสิร์ฟใหกับนักกีฬาได (ธนากร อองสมบูรณ์, 2558) สอดคลองกับ เชิดศักดิ์ แกวแกมดา 
(2547) อธิบายวา การจินตภาพเป็นทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาท่ีตองไดรับการพัฒนาและการฝึกฝนเป็น
ประจ าโดยมีหลักเบื้องตนในการฝึก 4 หลัก คือ  การผอนคลายท้ังกอนและขณะฝึก การฝึกในลักษณะท่ี
เสมือนวาก าลังปฏิบัติทักษะนั้นจริงๆ ซึ่งประกอบไปดวย ความชัดเจน ประสาทสัมผัสท้ัง 5 อารมณ์ และ
ความรูสึก การฝึกฝนอยางสม่ าเสมอ โดยใชเวลา 3-5 นาที อยางนอย 10 – 15 นาทีตอวัน การเสริมแรง
หรือการหาวิธีการสนับสนุน เชน การบรรยายภาพ และการบรรยายสถานการณ์  

การฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพ คือกระบวนการฝึกซอมเพื่อพัฒนาทางดานทักษะประกอบ
กับการฝึกจินตภาพ เพื่อใหผูฝึกไดสรางภาพกอนการปฏิบัติจริง สอดคลองกับ สุพิตร มหาหิโต (2546) ได
กลาววา การจินตภาพเป็นส่ิงท่ีมีคุณคาในทักษะดานจิตวิทยานักกีฬาจะใชการจินตภาพในโอกาสท่ีสมควร
ต้ังแตนครั้งแรก แตไมไดน ามาใชอยางเป็นระบบ และนี่คือหัวใจของการจินตภาพท่ีจะตองฝึกอยาง
สม่ าเสมอ และถูกตอง ซึ่งจะชวยใหนักกีฬาประสบผลส าเร็จได โดยเทคนิคการจินตภาพมักจะใช  
เพื่อปรับปรุงทักษะเกาท่ีไดมีการฝึกฝนอยูเป็นประจ า เพื่อชวยใหการฝึกทักษะนั้นมีความเหมาะสม และ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพที่มีผลตอความแมนย าในการเสิร์ฟของ

นักกีฬาเซปักตะกรอชาย กอนและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี  8 ของกลุมควบคุม และกลุมทดลอง  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพท่ีมีผลตอความแมนย าในการ

เสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกรอชาย กอนและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี  8 ระหวางกลุมควบคุม และกลุม
ทดลอง 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

นฤมล จันทร์สุข และ พีระพงศ์ บุญศิริ (2561) ไดศึกษาเรื่องผลการฝึกจินตภาพท่ีมีตอ 
ความแมนย าของนักกีฬายิงธนูจังหวัดล าปาง โดยกลุมตัวอยางคือนักกีฬายิงธนูในจังหวัดล าปางท่ีผาน  
การแขงขันกีฬายิงธนูชิงแชมปแหงประเทศไทย จ านวน 30 คน แบงเป็นกลุมทดลองไดรับการฝึกยิงธนู
ควบคูกับการฝึกจินตภาพ และกลุมควบคุมท่ีไดรับการฝึกยิงธนูปกติเพียงอยางเดียว เป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ โปรแกรมการฝึกจินตภาพและแบบทดสอบความแมนย า ผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองมีความแมนย ามากกวากลุมควบคุม และผลของการเปรียบเทียบคะแนนความแมนย า
ของท้ัง 2 กลุมพบวามีความแตกตางกัน ศศิมา พกุลานนท์ และ นิภาวรรณ กันทา (2558) ไดศึกษา
เกี่ยวกับผลการฝึกทักษะการเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพพรอมการฟังเพลง ตอความแมนย าขอ ง 
การเสิร์ฟในนักกีฬาเซปักตะกรอ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง  กลุมตัวอยางเป็นนักกีฬาเซปักตะกรอชาย 
ตัวแทนมหาวิทยาลัยแมฟูาหลวงท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาเซปักตะกรอ 7 สถาบัน จ านวน 7 คน ซึ่งไดรับ
การฝึกทักษะเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพพรอมการฟังเพลง เป็นเวลา 50 นาที โดยฝึกจินตภาพพรอม
การฟังเพลง 30 นาที และฝึกทักษะการเสิร์ฟตะกรอ 20 นาทีตอในทันทีท้ังส้ิน 4 สัปดาห์ (3 ครั้ง/
สัปดาห์) ผลการวิจัยพบวา นักกีฬามีความแมนย าในการเสิร์ฟตะกรอดีขึ้น การฟังเพลงชวยใหนักกีฬาเกิด
ผอนคลายจึงท าใหการฝึกจินตภาพมีประสิทธิภาพ และการฝึกทักษะเสิร์ฟตอจากการฝึกจิตอยางทันที 
นักกีฬาสามารถถายทอดขอมูลท่ีไดจากการฝึกจิตใจสูสถานการณ์จริง และสามารถพัฒนาความแมนย าใน
การเสิร์ฟไดในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์ Klug (2006) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพท่ีมีผล
ตอประสิทธิภาพการยิงประตูโทษบาสเกตบอลและสมรรถนะของนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมัธยมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา การฝึกจินตภาพนั้นท าใหเกิดการเปล่ียนแปลงความสามารถใน การสรางจินตภาพ  
การแขงขัน และการฝึกยิงประตูโทษของแตละคน รวมถึงความมีประสิทธิภาพในการแขงขันและการฝึกยิง
ประตูโทษอีกดวย 

จากการศึกษาขางตนท าใหเห็นวา การฝึกทักษะการเสิร์ฟนั้นสามารถสงเสริมทักษะทางกายของ
นักกีฬาและนักกีฬาเขาใจล าดับการท างานของกลามเนื้อในการปฏิบัติทักษะอยางถูกตอง ท้ังนี้ท าใหเกิด
พัฒนาทักษะในการเลนกีฬาไดเป็นอยางดี (ปิยฉัตร สิทจินดา, 2552) ในสวนของการศึกษาดานทักษะทาง
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จิตดวยเทคนิคการจินตภาพในการกีฬา พบวา การจินตภาพชวยท าใหนักกีฬาท่ีฝึกทักษะทางกายควบคู
กับทักษะทางจิตมีความสามารถในการปฏิบัติทักษะกีฬาไดสูงกวา นักกีฬาท่ีฝึกปฏิบัติทักษะทางกายเพียง
อยางเดียว (เกษมสันต์ พานิชเจริญ, 2551) จากเหตุและผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาทักษะการ
เสิร์ฟลูกตะกรอดวยการฝึกการจินตภาพ จะท าใหนักกีฬาต าแหนงตัวเสิร์ฟสามารถพัฒนาทักษะใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกการจินตภาพทักษะ
การเสิร์ฟลูกตะกรอควบคูกับการฝึกการจินตภาพ เพื่อน าผลท่ีไดไปประยุกต์ใชควบคูกับการพัฒนาดาน
ทักษะกีฬาตะกรอตอไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพที่มีผลตอความแมนย าในการเสิร์ฟ ประชากร คือ นักกีฬา
เซปักตะกรอชาย ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 จ านวน 20 คน 
จากการเปิดตาราง Cohen (1988) โดย ก าหนดอ านาจของการทดสอบ (Power of Statistical) อยูท่ี 0.7 
คาขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 1.20 และระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 จึงก าหนดใหมีกลุมควบคุม 
จ านวนท้ังส้ิน 10 คน และกลุมทดลอง 10 คน ซึ่งผูวิจัยไดน าประชากร นักกีฬาเซปักตะกรอชายท้ังหมดมา
ทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟดวยแบบทดสอบความแมนย าของ ชูชาติ คงมีชนม์ (2545) โดยใชคะแนน
เฉล่ียของนักกีฬาแตละคนมาเรียงล าดับ 1 – 20 ล าดับ ใชการแบงกลุมการสุมจ าแนกกลุม (Random 
Assignment) จากนั้นแบงกลุม โดยแบง ออกเป็น 2 กลุมๆละ 10 คน เกณฑ์ในการคัดเขา คือ ผูเขารวมวิจัย
มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคหรืออาการที่ท าใหไมพรอมท่ีจะออกก าลังกาย อายุ 19 – 21 ปี และมีความ
สมัครใจเขารวมในการวิจัย และยินดีท าการเซ็นต์ใบยินยอมเขารวมการวิจัย เกณฑ์ในการคัดออก คือ ผูรวม
วิจัยเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีท าใหไมสามารถเขารวมการวิจัยตอได เชน เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีอาการ
เจ็บปุวย และไมสมัครใจเขารวมการทดลองตอ  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. การฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพของนักกีฬาเซปักตะกรอชาย จ านวน 4 ชุด ประยุกต์จาก 
ประเสริฐ ชมมอญ (2561) ในสวนของการล าดับชวงการฝึกและการออกแบบโปรแกรม และ คูมือกีฬาเซปัก
ตะกรอ กรมพลศึกษา (2555) ในสวนของวิธีการฝึก ทาทาง และอุปกรณ์ในการฝึก โดยหาคาความเช่ือมั่น 
ซึ่งไดผลจากผูเช่ียวชาญ จ านวน 5 ทาน และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 

2. แบบทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพ  โดยอางอิงจาก ชูชาติ คงมีชนม์ 
(2545) โดยแบงคะแนนบนพื้นสนามไดแก 1-5 คะแนน ซึ่งไดผลจากผูเช่ียวชาญ จ านวน 5 ทาน และมีคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 1.0   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความอนุเคราะห์ใชสถานท่ี อุปกรณ์ 

และประชาการ ในการเก็บขอมูล  
2. นัดหมายกลุมประชากร ประชุมช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บขอมูล ใหแกกลุม

ประชากรรับทราบ และช้ีแจงหนังสือยินยอมเขารวมการทดลองในครั้งนี้ 
3. ด าเนินการจัดเตรียมสถานท่ี เริ่มเก็บขอมูลพื้นฐาน และทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟ เพื่อน า

ขอมูลท่ีไดมาแบงกลุมประชากร   
4. แบงกลุมประชากร 2 กลุม คือ กลุมควบคุม และกลุมทดลอง ท าการทดสอบความแมนย าในการ

เสิร์ฟ กอนการฝึก 
5. ใหกลุมประชากรท้ัง 2 กลุม คือ กลุมควบคุม และกลุมทดลอง เริ่มการฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินต

ภาพ เป็นเวลา 8 สัปดาห ์ 
6. ใหกลุมควบคุม และกลุมทดลอง ท าการทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟ หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  

เพื่อน าผลท่ีไดมาวิเคราะห์ขอมูลดวยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
7. สรุปผลการวิจัย และน ามาอภิปรายผล 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของอายุ สวนสูง และน้ าหนักของกลุมประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n=20) 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
  S.D.   S.D. 

อายุ 20.15 0.75 20.30 0.67 
สวนสูง 170.20 5.83 170.90 9.26 
น้ าหนัก 62.40 9.74 64.20 11.86 

จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุมควบคุม ดานอายุมีคาเฉล่ีย
เทากับ 20.15 ± 0.75  ดานสวนสูงมีคาเฉล่ีย เทากับ 170.20 ± 5.83 และดานน้ าหนักมีคาเฉล่ีย เทากับ 
62.40 ± 9.74 และกลุมทดลอง ดานอายุมีคาเฉล่ีย เทากับ 20.30 ± 0.67 ดานสวนสูงมีคาเฉล่ีย เทากับ 
170.90 ± 9.26 และดานน้ าหนักมีคาเฉล่ีย เทากับ 64.20 ± 11.86 พบวา กลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
ไมมีความแตกตางกัน  
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพของนักกีฬาเซปัก
ตะกรอชาย กลุมควบคุม และกลุมทดลอง กอนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  

กลุ่มตัวอย่าง 
(N=20) 

ก่อนการฝึก หลังการฝึก 
  S.D.   S.D. 

กลุมควบคุม 24.10 3.48 30.10 4.04 
กลุมทดลอง 25.30 4.27 38.70 4.90 

 จากตาราง ท่ี  2 พบว า  ผลการทดสอบของความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการฝึก                 
จินตภาพของนักกีฬาเซปักตะกรอชาย กลุมควบคุม กอนการฝึกมีคาเฉล่ีย เทากับ 24.10 ± 3.48            
หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  มีคาเฉล่ีย เทากับ 30.10 ± 4.04 และกลุมทดลอง กอนการฝึกมีคาเฉล่ีย เทากับ 
25.30 ± 4.27 หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  มีคาเฉล่ีย เทากับ 38.10 ± 4.90  พบวา ท้ังกลุมควบคุม และกลุม
ทดลอง หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพสูงกวากอนการฝึก     
 
ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบผลการทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพของ
นักกีฬาเซปักตะกรอชาย ระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8    

กลุ่มตัวอย่าง 
(N=20) 

หลังการฝึก 
t Sig 

  S.D. 
กลุมควบคุม 30.10 4.04 

-4.28 0.00* 
กลุมทดลอง 38.70 4.90 

     * มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี 3 พบวา  ผลของการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของผลของโปรแกรมการ

ฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพท่ีมีผลตอความแมนย าในการเสิร์ฟลูกตะกรอของนักกีฬาเซปักตะกรอ
ชาย ระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 พบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ีย เทากับ 
38.10 ± 4.90 สูงกวากลุมควบคุม ท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ 30.10 ± 4.04 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
  จากการวิเคราะห์ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร กลุมควบคุม ดานอายุมีคาเฉล่ียเทากับ 20.15 
ดานสวนสูงมีคาเฉล่ีย เทากับ 170.20  ดานน้ าหนักมีคาเฉล่ีย เทากับ 62.40 และกลุมทดลอง ดานอายุมี
คาเฉล่ีย เทากับ 20.30 ดานสวนสูงมีคาเฉล่ีย เทากับ 170.90 และดานน้ าหนักมีคาเฉล่ีย เทากับ 64.20  
พบวา กลุมควบคุมและกลุมทดลอง ไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับ Guest และคณะ (2012 อางถึง
ใน ประไพรพิมพ์ สุทีวสินนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์, 2559) ท่ีกลาววา ความคลายคลึงกันของกลุม
ตัวอยางนั้น ชวยใหลดการแปรผันของขอมูล และยังชวยใหการวิเคราะห์ขอมูลท าไดงายข้ึน   
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 ผลการทดสอบของความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพของนักกีฬาเซปักตะกรอ
ชาย กลุมควบคุม กอนการฝึกมีคาเฉล่ีย เทากับ 24.10 หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  มีคาเฉล่ีย เทากับ 30.10 
และกลุมทดลอง กอนการฝึกมีคาเฉล่ีย เทากับ 25.30 หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  มีคาเฉล่ีย เทากับ 38.10 
พบวา ท้ังกลุมควบคุม และกลุมทดลอง หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการ
ฝึกจินตภาพสูงกวากอนการฝึก  สอดคลองกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (2540) ไดกลาวถึง การฝึกซอม ให
เหมาะสมถูกตองตามหลักวิธี และตอเนื่องกันเพราะผลจากการจัดสภาพการฝึกซอมอยางมีรูปแบบ
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางรางกายใหสมบูรณ์พรอมทุกดานไดมากท่ีสุดชวยใหระบบการท างานของ
อวัยวะตางๆ ภายในรางกายท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ประเสริฐ ชมมอญ (2561) กลาววา 
รูปแบบวิธีการฝึกทักษะเฉพาะในการเสิร์ฟตะกรอนั้นตองมี ความเร็ว ความคลองแคลววองไว พลัง 
ปฏิกิริยาตอบสนอง ความแข็งแรง และความแมนย าในการเสิร์ฟลูกตะกรอ จึงจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาความสามารถของนักกีฬาเซปักตะกรอไดสูงสุด และ ธีรศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล (2552) ไดกลาวไววา 
โปรแกรมการฝึกนั้นจ าเป็นตองมีการวางแผนเกี่ยวกับ รูปแบบของกิจกรรมการฝึก ความเขมขนของการ
ฝึก ระยะเวลาท่ีใชในการฝึกแตละครั้ง และความถ่ีของการฝึกซอม ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ กลุมควบคุมไดรับ
การฝึกเสิร์ฟเพียงอยางเดียว โดยฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 60 นาที ส าหรับกลุมทดลองไดรับการเสิร์ฟ
ควบคูกับการฝึกจินตภาพ โดยฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 90 นาที โดยเมื่อฝึกผานไปเป็นระยะ 8 สัปดาห์ 
จะเห็นไดวา ผลของโปรแกรมการฝึกท าใหการเสิร์ฟดีขึ้นไดจริง เนื่องจากกลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้
ไดรับการฝึกเสิร์ฟเป็นประจ าและสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาตอเนื่อง โดนมุงเนนไปท่ีทักษะการเสิร์ฟ จึงท า
ใหกลุมประชากรเกิดพัฒนาการ จากการจดจ าและท าซ้ าบอยๆ จนเกิดความช านาญในทักษะการเสิร์ฟ 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบความแมนย าในการเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพของนักกีฬาเซปัก
ตะกรอชาย ระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 พบวา กลุมทดลองมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 38.10 สูงกวากลุมควบคุม ท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ 30.10 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดย
กลุมทดลองไดรับการฝึกเสิร์ฟควบคูกับการฝึกจินตภาพ สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 90 นาที เป็นการฝึกอยาง
ตอเนื่องเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จึงท าใหกลุมทดลองสามารถน าเทคนิคการจินตภาพไปใชในขณะ
ทดสอบความแมนย าควบคูกับการฝึกจินตภาพได สอดคลองกับ สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรุ
ไทย (2542)  กลาววา การปฏิบัติซ้ าอยางตอเนื่อง อยางเชนการฝึกจินตภาพในใจกอนการแสดงทักษะจริง
นั้น ถาภาพในใจท่ีสรางขึ้นมีความชัดเจนก็จะชวยใหการแสดงทักษะจริงไดผลดีขึ้นไปดวย ดังนั้น การฝึก
จะชวยใหนักกีฬาสรางจินตภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น และ ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2548) กลาววา จินตภาพเป็น
กุศโลบายการเรียนรูทักษะท่ีไดรับการยอมรับวาชวยใหการเรียนรูทักษะเป็นไปอยางรวดเร็วมีการจ าทักษะ
ไดนานและสามารถน าไปใชในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวของในอนาคตไดอีกดวย  และ Klug (2006) ท่ีไดสรุปวา 
การฝึกจินตภาพนั้นท าใหเกิดการเปล่ียนแปลงความสามารถใน การสรางจินตภาพ การแขงขัน รวมถึงความมี
ประสิทธิภาพในการแขงขันอีกดวย และ สุพิตร สมาหิโต (2546) ไดอธิบายไววา เทคนิคการจินตภาพมักจะ
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ใชเพื่อปรับปรุงทักษะเกาท่ีไดมีการฝึกฝนอยูเป็นประจ า เพื่อชวยใหการฝึกทักษะนั้นมีความเหมาะสม และ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเทคนิคการจินตภาพมักจะใชเพื่อปรับปรุงทักษะเกาท่ีไดมีการฝึกฝนอยูเป็นประจ า 
เพื่อชวยใหการฝึกทักษะนั้นมีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น      
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบ
หนักสลับเบาท่ีมีตอสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน กอนและหลังการ
ใชโปรแกรม กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 30 คน โดยออกแบงเป็น 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง จ านวน 15 คน ท่ีไดรับการใช
โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา และกลุมควบคุม จ านวน 15 คน ท่ีไดรับการฝึกโปรแกรม
การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ โดยท าการใชโปรแกรมฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ และท าการเก็บขอมูลตัวแปรดานสุขสมรรถนะ และทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการ
ใชโปรแกรม หลังส้ินสุดการทดลองผูวิจัยน าผลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยท าการ หาคาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมดวยการทดสอบคาท่ี (Independent t-test) 
และภายในกลุมดวยการทดสอบคาที (Dependent paired t-test) ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการใช
โปรแกรม 8 สัปดาห์ กลุมทดลอง มีการพัฒนาผลการทดสอบสุขสมรรถนะทุกตัวแปรเพิ่มขึ้นมากกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  และมีคาดัชนีมวลกาย อัตราสวนรอบเอว/สะโพก ลดลงอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความออนตัว ดันพื้น 30 วินาที ลุก -นั่ง 60 วินาที ยืนยกเขาขึ้นลง 3 
นาทีเพิ่มข้ึน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปไดวา โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับ
เบา มีผลตอการพัฒนาสุขสมรรถนะ และยังสามารถลดคาดัชนีมวลกายผูท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินใหอยูเกณฑ์
สมสวน 
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Abstract 
 This action research aims to study and compare the effects of high-intensity 
interval training program on health related physical fitness of overweight mathayom 1 
students.  The sample of this study were 30 mathayom 1 students in academic year 
2020 of Demonstration Secondary School of Naresuan University, Phitsanulok. The 
sample were divided into experimental group (n=15) and control group (n=15) by 
purposive sampling consisted of  male students who had body mass index greater than 
21.61-25.76 kilograms per square meter and 21.65-25.85 for female students. The 
experimental group was provided high-intensity interval training program while the 
control group had a regular exercise in daily life, 3 days a week for 8 weeks. The sample 
also had pretest and posttest of the program.  After collected the data, data analysis 
were examine for comparing the groups by using independent t-test and for study each 
group by using dependent pair t-test. The result showed that the experimental group 
increasingly developed all performance variables the test of health related physical 
fitness more than the control group at a significant level of .05. Additionally, body mass 
index, waist/hip ratio down decreased also flexibility, 30 seconds push ups, 30 seconds 
chair stand3 minutes knee up increased significantly at level of .05. In conclusion, high-
intensity interval training program developed the health related physical fitness and 
decreased body mass index  for overweight person to be in the proper measurement. 
 
Keyword:Hight intersity interval training program, Health related physical fithess , 
Overweight 
 
บทน า 
 ภาวะน้ าหนักเกิน เป็นสภาวะท่ีรางกายไดรับสารอาหารมากเกินความตองการของรางกายและ
ขาดการออกก าลังกาย ท าใหเกิดการสะสมพลังงานเกินความจ าเป็น และกอใหเกิดโรคอวนได จาก
การศึกษาขอมูลพบวา เด็กไทยในปัจจุบันนิยมบริโภคอาหารจานดวน ขนมขบเค้ียวและน้ าอัดลมซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ (วิทยา กุลสมบูรณ์, 2559) ภาวะน้ าหนักเกินมีแนวโนมเพิ่มสูงมากขึ้นและเป็นภัย
เงียบท่ีคุกคามสุขภาพ เนื่องจากการแสดงอาการของโรคจะไมเกิดขึ้นฉับพลันการเกิดพยาธิสภาพของโรค
ตองใชเวลานาน สาเหตุของภาวะน้ าหนักเกินมาจากการเปล่ียนแปลงดานสังคมและส่ิงแวดลอม และ
สงผลตอพฤติกรรมสวนบุคคล โดยการเปล่ียนแปลงดานสังคมท่ีเกิดจากการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรม
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กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท าใหวิถีชีวิตเปล่ียนไป เกิดความขาดการดูแลสุขภาพ สภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วการขนสง การแปรรูปอาหาร การจัดจ าหนาย การตลาด การศึกษา การวาง
ผังเมือง และสภาพแวดลอมท่ีเอื้อใหเขาถึงอาหารท่ีไมมีประโยชน์ อาหารจานดวนท่ีมีแปูง และไขมันสูง
ประกอบกับการออกก าลังกายท่ีลดลง เนื่องจากมีเทคโนโลยีเขามาอ านวยความสะดวกมากมาย ปัจจัย
เหลานี้ท าใหเกิดภาวะน้ าหนักเกินและสงผลกระทบตอทุกวัย ท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคมซึ่งผลกระทบทางดานรางกาย บุคคลท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน (ส านักโภชนาการ, 2557 ; ดุษฎี พงษ์
พิทักษ์, 2550 ; ศูนย์อนามัยท่ี 3 ชลบุรี, 2555)  
 จากขอมูลพฤติกรรมของคนไทย (ส านักงานสถิติแหงชาติ , 2559) จากการส ารวจในปี 2555 
พบวา คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งตอวันถึง 13.25 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนเป็น 13.45 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 
13.54 ในปี พ.ศ.2558 โดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง 4 อันดับแรกของคนไทยท่ีท าติดตอกันนานกวา 1 ช่ัวโมง
ตอครั้ง คือ นั่ง/นอนดูโทรทัศน์ (รอยละ 50.0) นั่งคุย/นั่งประชุม (รอยละ 28.4) นั่งท างาน/นั่งเรียน (รอย
ละ 27.0) และนั่งเลนเกมโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (รอยละ 20.1) เมื่อศึกษาใน
รายละเอียด พบวา กลุมเด็กและกลุมวัยรุนมีพฤติกรรมอยูหนาจอ (Screen Time) ไดแก การนั่งดู
โทรทัศน์ การใชคอมพิวเตอร์ การเขารานเกม รวมถึงการใชอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทตางๆ 
มากกวากลุมอื่นๆ โดยเฉล่ียแลวใชเวลาอยูหนาจอนานกวา 1 ช่ัวโมงตอวันและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของสัดสวนผูท่ีมีภาวะอวนและอวนลงพุง คือจากรอยละ 
28.7 ในปี 2557 เป็นรอยละ 34.7 ในปี 2558 (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย, 2558)  
 เด็กในวัยเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินสวนใหญเป็นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีมี
การดูโทรทัศน์ตลอดท้ังวัน เกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการแขงขันที่สูงขึ้น ท าใหเด็กคร่ าเครงกับการเรียนมาก
ขึ้น การท่ีเด็กขาดการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมนี้ ท าใหเกิดผลเสียหลายๆอยางตามมาท้ังดานสุขภาพ 
อาทิ โรคอวน โรคเบาหวาน ดานพัฒนาการท่ีชากวาวัย และมีสุขสมรรถนะทางดานรางกายท้ัง 5 ดาน ซึ่ง
ไดแก 1.องค์ประกอบของรางกาย 2.ความออนตัว 3.ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 4.ความอดทนของ
กลามเนื้อ 5.ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เมื่อประเมินแลวสุขสมรรถนะไม
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กท่ีควรจะเป็น การขาดการออกก าลังกายมักจะขาดความแข็งแรง
คลองแคลว เป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรมตางๆ และบางครั้งอาจถูกลอเลียนสงผลตอความมั่นใจและ
การเขาสังคมอีกดวย การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา คือ การเคล่ือนไหวตอบสนองความตองการ 
และการท ากิจกรรมตางๆในชีวิตประจ าวัน เป็นการฝึกความคลองตัว และความออนตัวของสวนตางๆ 
ของรางกายท้ังยังท าใหรูจักควบคุมกลามเนื้อในการเคล่ือนไหวไดดีการออกก าลังกายอยางถูกวิธีแล ะ
เหมาะสมกับวัย การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาอยางตอเนื่อง และสม่ าเสมอชวยใหไดพัฒนาการ
ทักษะดานเคล่ือนไหว สงผลใหเป็นคนกระฉับกระเฉง มีสุขสมรรถนะของรางกายท่ีดี ซึ่งเป็นพื้นฐานใหมี
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ความมั่นใจท่ีจะท ากิจกรรมตางๆ ท้ังการเรียนและนอกหองเรียน นอกจากนี้ชวยใหมีการตัดสินใจดีขึ้น 
ประสาทกลามเนื้อมีความสัมพันธ์กัน และเป็นการปูพื้นฐานทักษะการเคล่ือนไหวในขั้นตางๆ 
 การออกก าลังกายแบบสลับเบา คือ การออกก าลังกายท่ีมีชวงสลับระหวางชวงท่ีออกก าลังกาย
หนักกับชวงท่ีออกก าลังกายเบาหรือหยุดพัก ดวยการท่ีมีชวงออกก าลังกายเบาหรือหยุดพักจึงท าให
สามารถเพิ่มความหนักการออกก าลังกายไดสูงขึ้น และไดมีผูท าการศึกษาถึงผลดีของความหนักในการ
ออกก าลังกาย พบวา  การออกก า ลังกายท่ีความหนักมากกว า ส งผลตอการเผาผลาญไขมัน                      
(Fat oxidation) หลังจากออกก าลังกายและยังเพิ่มการใชพลังงานไดมากกวา งานวิจัยเกี่ยวกับการออก
ก าลังกายแบบสลับเบาท่ีผานมามักท าการศึกษาผลของการออกก าลังกายสลับเบาท่ีความหนักสูง              
(High intensity interval training : HIIT) โดยจะควบคุมชวงออกก าลังอยูท่ีความหนักประมาณ 80-
90% ของอัตราการใชออกซิเจนสูงสุดสลับกับการพัก พบวา สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมัน เพิ่มการใช
ออกซิเจนสูงสุดในการออกก าลังกายได แตยังใชเวลาในการออกก าลังกายใกลเคียงกับแอโรบิกแบบ
ตอเนื่อง ตอมาจึงมีการลดระยะเวลาในชวงออกก าลังกายและชวงฟื้นฟูลงและเพิ่มรอบของการสลับแทน 
เชน ปั่นจักรยานท่ีความเร็ว 90% ของอัตราการใชออกซิเจนสูสุด 60 วินาที หลังจากนั้นพัก 60 วินาที          
ท าสลับกัน 10 รอบ พบวา สามารถเพิ่มการอัตราการเผาผลาญไดในคนท่ีเป็นโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 
การออกก าลังกายแบบสลับชวงท่ีความหนักสูงนี้ ไดผลดีเป็นอยางมากในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และการท างานของระบบไหลเวียนโลหิต (Tjonna et al., 2015; Trlk et al, 2015; Wisloff et al, 
2015) 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน พบวาผลเสียของภาวะน้ าหนักเกินกอใหเกิดปัญหาทางดานรางกาย 
จิตใจ สังคม อารมณ์ และเศรษฐกิจ ดังนั้นการควบคุมและปูองกันภาวะน้ าหนักเกินจ าเป็นตองท าอยาง
ถูกตอง โดยใชวิธีการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย นอกจากนี้การการออกก าลังกายเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่ง
นักเรียนอาจจะมีการจัดการกับภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานไมถูกตองหรืออาจเป็นอันตรายตอสุขภาพ 
ฉะนั้นจะตองจัดการกับภาวะน้ าหนักเกินอยางถูกวิธีจึงตองปฏิบัติตามหลักการออกก าลังกาย ซึ่งการออ
ก าลังกายแบบหนักสลับเบาเป็นรูปแบบการออกก าลังกายท่ีสามารถพัฒนาไดท้ังระบบแอโรบิก และแอน
แอโรบิก โดยจะมีท้ังการออกก าลังกายท่ีความหนักสูงกับการพัก การกระตุนดวยความหนักท่ีสูงกวาปกติ 
เชนเดียวกับการออก าลังกายแบบแอโรบิก ในระยะยาว ขอดีท่ีส าคัญท่ีสุดของการออกก าลังกายแบบหนัก
สลับเบา คือ งานท่ีท าไดท้ังหมดในการออกก าลังกายสามารถแบงท าเป็นสวนๆ ไดโดยไมตองท าติดตอกัน
อยางตอเนื่อง การออกก าลังกายแบบนี้จะสงผลใหนักเรียนมีน้ าหนักท่ีเป็นมาตรฐานเหมาะสมกับระดับ
สวนสูงและอายุ น าไปสูการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีปกติและสามารถลดความเส่ียงตอการเกิดโรค
เรื้อรังในอนาคต โดยการออกก าลังกายแบบสลับชวงท่ีความหนักสูงมาก และใชเวลาในการออกก าลังกาย
นอยมาก เปรียบเทียบกับการออกก าลังกายแบบตอเนื่องท่ีความหนักปานกลาง (Moderate intensity 
continuous exercise) ในกลุมตัวอยางท่ีเป็นผูชายอวนหรือน้ าหนักเกินท่ีมีกิจกรรมทางกายต่ า โดยการ
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ปั่นจักรยานแบบเร็วท่ีสุด 30 วินาทีสลับกับหยุดพักจ านวน 4 ครั้งตอเนื่องกัน (4x30 sec "all out" 
sprint) เปรียบเทียบกับการออกก าลังกายแบบตอเนื่องท่ีความหนักปานกลาง (Moderate-intensity 
continuous exercise) ท่ีใชระยะเวลาในการออกก าลังกาย 60 - 90 นาท่ี พบวา สงผลแบบฉับพลันให
ความด้ือตออินซูลินลดลง และระบบการเผาผลาญไขมันดีขึ้น (ไวท์ และคณะ,2015)  
จากการส ารวจผลตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี
การศึกษา 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 13-15 ปี จ านวน 722 คน พบวานักเรียนมี
น้ าหนักเกินเกณฑ์ (ดัชนีมวลกายมากกวา 23 กิโลกรัมตอตารางเมตร – 29.99 กิโลกรัมตอตารางเมตร) 
จ านวน 135 คน คิดเป็นรอยละ 18.70 นักเรียนท่ีมีคาดัชนีมวลกายมากกวาเกณฑ์เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีถึงรอยละ 37.04 โดยมีดัชนีมวลกายสูงสุดมากถึง 32 กิโลกรัมตอตารางเมตร เมื่อ
ค านวณคะแนนความเส่ียงตอการเกิดโรคอวนระดับท่ี 3 จากปัจจัยเส่ียงดาน อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย 
นับเป็นความเส่ียงระดับสูงมากมีโอกาสเกิดโรคเบาหวาน ท าใหมองเห็นภาพ โดยรวมอนาคตของวัยรุ น
ไทย หากไมมีการปูองกันแกไขต้ังแตวันนี้ จะตองเผชิญกับโรคเบาหวานในอนาคตอยางแนนอน เมื่ออายุ
มากขึ้นพวกเขาเหลานี้จะกลายเป็นผูใหญท่ีเป็นโรคเบาหวานซึ่งตองรับประทานยาหรือฉีดยาไปตลอดชีวิต 
ยังไมนับรวมถึงภาวะแทรกซอนตางๆ ท่ีตามมา อันไดแก โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไต วายเรื้อรัง 
แผลติดเช้ือท่ีเทา รวมถึงภาวะติดเช้ือตางๆ  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมกับการเปล่ียนแปลงและการ
เตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพหรือโรคท่ีมาพรอมกับภาวะน้ าหนักเกิน และใหนักเรียนหันมาดูแลเอาใจใส
สุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจในเรื่องของการ
เรียนเป็นส าคัญ ไมมีเวลาออกก าลังกาย ไมท ากิจกรรมทางกาย ท าใหนักเรียนมีภาวะน้ าหนักเกิน ผูวิจัยจึง
สนใจพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายท่ีใชระยะเวลานอยและไดประสิทธิผลเทากันหรือดีกวากา รออก
ก าลังกายแบบแอโรบิกแบบตอเนื่องท่ีใชเวลานาน และสามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันในการออกก าลัง
กายได จึงไดพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีตอสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีตอสุขสมรรถนะของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน กอนและหลังการใชโปรแกรม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีตอสุขสมรรถนะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน กลุมควบคุมกับกลุมทดลอง กอนและหลังการใช
โปรแกรม 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1. ภาวะน้ าหนักเกิน 
1.1 ความหมายภาวะน้ าหนักเกิน 

ภาวะน้ าหนักเกิน (overweight) หมายถึง ภาวะท่ีเกิดจากการไดรับพลังงานจากอาหารเกินความตองการ
ของรางกาย และเก็บสะสมไวจนเกิดอาการปรากฏ เชน ไดรับสารอาหารที่ใหพลังงานมากเกินไป จนมีการ
สะสมพลังงานไวในรางกายในรูปของไขมันเพิ่มขึ้น ท าใหเกิดโรคอวน (obesity) ตามมาซึ่งอาจกอใหเกิด
ผลกระทบในภายหลังได (Kantachuvessiri, 2010)  
 ภาวะน้ าหนักเกินเป็นภาวะท่ีรางกายมีน้ าหนักมากกวาปกติ โดยมีการสะสมของไขมันใตผิวหนัง
ซึ่งเกินไปจากมาตรฐานท่ีก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO, 2004) ต้ังแตรอยละ 20 ขึ้นไป สวน
ภาวะอวน หมายถึงสภาวะรางกายท่ีมีน้ าหนักเกินกวาปกติ โดยมีการสะสมไขมัน (Body fat) ท้ังรางกาย
มากกวาปกติ หรือมีไขมันภายในชองทองและไขมันใตผิวหนังหนาทองเพิ่ มขึ้นหรืออวนลงพุง ท่ีเกิดจาก
การไดรับปริมาณสารอาหารมากกวาพลังงานท่ีถูกใชไป ซึ่งอาจสงผลเสียตอสุขภาพ (กฤษดา ศิรามพุช , 
2560 ,รังสรรค์ ต้ังตรงจิต และเบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์, 2550 WHO, 2004) 
 ภาวะน้ าหนักเกิน (overweight) สรุปไดวา ภาวะท่ีรางกายมีการสะสมไขมันในสวนตางๆของ
รางกายมากกวาปกติ รางกายจะสะสมไขมันนักเรียนชายมีดัชนีมวลกายมากกวา 21.61- 25.76 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร นักเรียนหญิงมีดัชนีมวลกายมากกวา 21.65-25.85 กิโลกรัมตอตารางเมตร  วัดไดจากการ
ค านวณหาคาดัชนีมวลกาย (BMI) และคาเปอร์เซ็นต์ไขมัน 
 1.2 การประเมินภาวะน้ าหนักเกิน การประเมินภาวะน้ าหนักเกินในทางการแพทย์ การประเมิน
ความอวนและน้ าหนักตัวเกินใชเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนี้ 
      ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ดัชนีมวลกาย หรือ BMI. เป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีไดรับความนิยม
สูงสุด ค านวณจากน้ าหนัก (กิโลกรัม) หารดวยสวนสูง (เมตร) ยกก าลังสอง  

2. สุขสมรรถนะ 
 2.1 ความหมายและความส าคัญของสุขสมรรถนะ 
สุขสมรรถนะ (physical fitness) หมายถึง สภาวะของรางกายท่ีอยูในสภาพท่ีดีเพื่อชวยใหบุคคลสามารถ
ท างานไดอยางมีประสิทธิภาพลดอัตราเส่ียงของปัญหาสุขภาพ ท่ีเป็นสาเหตุจากการออกก าลังกายสราง
ความสมบูรณ์และแข็งแรงของรางกายในการเขารวม กิจกรรมการออกก าลังกายไดอยางหลากหลาย 
บุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีจะสามารถปฏิบัติ กิจตางๆในชีวิตประจ าวันการออกก าลังกาย การเลน
กีฬา และการแกไขสถานการณ์ตางๆ ไดอยางดีสมรรถภาพทางกายแบงออกเป็น 2 ชนิดคือสมรรถภาพ
ทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพ (health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับ
ทักษะ (skill - related physical fitness) (สุพิตร, 2549) 
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สรุปความหมายของสุขสมรรถนะ คือ เป็นดัชนีสมรรถภาพทางกายท่ีเป็นพื้นฐานทางสุขภาพท่ี
เกี่ยวของกับการเพิ่มความสามารถประสิทธิภาพในการท างานของรางกาย ซึ่งจะมีสวนชวยในการลด
ปัจจัยเส่ียงในการเกิดโรคตาง ๆ  

2.2 องค์ประกอบของสุขสมรรถนะ หมายถึง สุขสมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพและ
เพิ่มความสามารถในการท างานของรางกายซึ่งจะมีสวนชวยในการลดปัจจัยเส่ียงในการเกิดโรคต างๆได
เชน โรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคปวดหลังตลอดจนปัญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการขาดการ
ออกก าลังกาย (สุพิตร, 2549) ซึ่งประกอบดวย 
  2.2.1 ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (muscle strength) เป็นความสามารถของกลามเนื้อ
หรือกลุมกลามเนื้อที่ออกแรงดวยความพยายามในครั้งหนึ่งๆ เพื่อตานกับแรงตานทาน ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อจะท าใหเกิดความตึงตัว เพื่อใชแรงในการดึงหรือยกของตางๆ  

2.2.2 ความอดทนของกลามเนื้อ (muscle endurance) เป็นความสามารถของ
กลามเนื้อที่จะรักษาระดับการใชแรงปานกลางไดเป็นเวลานาน  
  2.2.3 ความออนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของขอตอตางๆ ของรางกาย ท่ี
เคล่ือนไหวไดเต็มชวงของการเคล่ือนไหว การพัฒนาดานความออนตัวท าไดโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อ
และเอ็นหรือการใชแรงตานทานในกลามเนื้อและเอ็นใหตองท างานมากขึ้นการยืดเหยียดของกลามเนื้อ 

2.2.4 ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ (Cardio respiratory 
Endurance) เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดท่ีจะล าเลียงออกซิเจนและสารอาหารตางๆ  

2.2.5 องค์ประกอบของรางกาย (body composition) หมายถึง สวนตางๆ ท่ีประกอบขึ้นเป็น
น้ าหนักตัวของรางกายโดยแบงออกเป็น 2 สวน คือสวนท่ีเป็นไขมัน (fat mass) และสวนท่ีปราศจาก
ไขมัน (fat-free mass)  

3. การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา 
 3.1 ความหมายการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา ( Interval Training) การฝึกเพื่อพัฒนา
ความอดทนดวยการฝึกแบบหนักสลับเบา ( Interval Training) เป็นวิธีการท่ีผูฝึกสอนและนักกีฬาท่ัวไป
น ามาใชในการฝึกอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการเช่ือมโยงตอจากการฝึกแบบตอเนื่อง การฝึกแบบหนัก
สลับเบาเป็นวิธีการท่ีรางกายท างานหนักขึ้นแตจะมีชวงพัก โดยการลดระดับความหนักลงหรือหยุดพักชวง
ส้ันๆ แลวปฏิบัติในรูปแบบเดิม โดยมีจ านวนเท่ียวหรือจ านวนครั้งมาก อยูภายใตเงื่อนไขและแนวทางการ
ฝึกท่ีตองค านึงถึงในแตละขอ คือ 1. ความหนัก (Intensity) 2. ระยะเวลาของการฝึกแตละชวง (Time of 
Training) 3. ระยะเวลาของการพักแตละชวง (Recovery) 4. การกระท าหรือปฏิบัติซ้ าในกิจกรรมของ
ชวงพักแตละชวง (Repeated) และรูปแบบกิจกรรมการฝึกแบบหนักสลับเบามีหลากหลาย การน า
รูปแบบใดไปใชฝึกควร พิจารณาใหเหมาะสมกับตัวแปรท่ีมีผลตอการฝึก คือ 1.เวลาหรือระยะทางท่ีจะใช
ในการฝึก 2.ความหนักหรือความเร็วท่ีใชในการฝึก 3.จ านวนครั้งท่ีกระท าตอเซตและจ านวนเซตท่ีท าการ
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ฝึก 4.กิจกรรมท่ีปฏิบัติในชวงของการพัก 5.สภาพของสถานท่ีฝึก เชน ความช้ืน ความรอน พื้นสนาม 
กระแสลม ขึ้น-ลงเนิน (เจริญ กระบวนรัตน์,2557) 
 3.2 รูปแบบการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีถูกน ามาฝึกพัฒนาความอดทน โดยเฉพาะ
ความอดทนแบบไมใชออกซิเจนมีหลักและวิธีการท่ีมีผูน าไปใชฝึกนักกีฬาอยางแพรหลายและไดรับการ
ยอมรับวาเกิดประโยชน์ตอรางกายประกอบดวย (เจริญ กระบวนรัตน์, 2557) 
  3.2.1 Short Interval Training เป็นรูปแบบการฝึกแบบหนักสลับเบาท่ีมีความ 
เหมาะสมกับการน ามาใชฝึกนักกีฬาประเภททีม กลาวคือ เป็นการวิ่งท่ีใชความเร็วสูงระดับ 90% ของ
ความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเตนของชีพจรสูงสุด เวลาท่ีใชฝึก 5-30 วินาที หยุดพักระหวางเท่ียว 
ประมาณ 15-150 วินาที หรือก าหนดเป็นอัตราเวลาในการฝึกตอเวลาในการพักท่ี 1:3 หรือ 1:5 ตาม 
ลักษณะของกิจกรรมโดยกิจกรรมชวงเวลาพักจะใชเป็นวิ่งเบาๆ (Active Recovery) เพื่อใหอัตราการ เตน
ของชีพจรคอยๆ ลดระดับลงมาเหลือ 120 ครั้งตอนาที แลวจึงท าการฝึกในเท่ียวตอไป จ านวน 5-20 ครั้ง/
ชุดการฝึก โดยก าหนดใหสอดคลองกับเปูาหมายและสภาพความพรอมของนักกีฬาในขณะนั้น 
  3.2.2 Intermediate Interval Training เป็นรูปแบบการฝึกท่ีเหมาะสมกับกลุมกีฬา 
การเคล่ือนไหวท่ีใชเวลาปานกลาง เชน วิ่ง 200-400 เมตร หรือวายน้ าระยะ 100-200 เมตร ความหนักท่ี
ใชในการฝึกประมาณ 90% ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเตนของชีพจรสูงสุดใชเวลาในการฝึกแตละ
ครั้งประมาณ 30-120 วินาที เวลาพักระหวางเท่ียว 2-6 นาที โดยมีอัตราเวลาหรือความนานในการฝึกตอ
เวลาในการพักท่ี 1:2 ถึง 1:3 กิจกรรมในขณะพักจะใชการวิ่งเบาๆ หรือใชการลอยตัวในน้ าส าหรับนักวาย
น้ า (Active Recovery) ใหอัตราการเตนของชีพจรลดลงมาท่ี 120 ครั้งตอนาที จึงคอยท าการฝึกในเท่ียว
ตอไป จ านวนครั้งตอชุดในการฝึกประมาณ 3-12 ครั้งตอหนึ่งชุด 
  3.2.3 Long Interval Training เป็นรูปแบบของการฝึกหนักสลับเบาท่ีเหมาะสมกับ 
นักกีฬาท่ีใชระยะเวลาในการเคล่ือนไหวตอเนื่องนานๆ เชน กรีฑาระยะกลาง วิ่ง 1500 เมตรขึ้นไป หรือ 
นักวายน้ าระยะทาง 400 เมตรขึ้นไป โดยใชความหนักในการฝึกประมาณ 80-90%MHR ของความเร็ว
สูงสุดหรืออัตราการเตนของชีพจรสูงสุด ใชเวลาในการฝึกประมาณ 2-5 นาที เวลาพักระหวางเท่ียว 2-10 
นาที หรือใชอัตราเวลาในการฝึกตอเวลาพักท่ี 1:2 ถึง 1:3 หรือการฝึกประมาณ 60-70%MHR โดย
กิจกรรมในการพักเป็นการวิ่งเบาๆ (Active Recovery) ใหอัตราการเตนของชีพจรลดลงมาถึง 120 ครั้ง
ตอนาที แลวจึงท าการฝึกในเท่ียวตอไป โดยมีจ านวนเท่ียวหรือจ านวนครั้งในการฝึกท่ี 3-10 ครั้งตอชุด 
(ถาวร กมุทศรี,2562)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับ
เบาท่ีมีตอสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัย
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ครั้งนี้มาจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  นักเรียนชายมีดัชนีมวล
กายมากกวา 21.61- 25.76 กิโลกรัมตอตารางเมตร นักเรียนหญิงมีดัชนีมวลกายมากกวา 21.65-25.85 
กิโลกรัมตอตารางเมตร จ านวน 30 คน ค านวณกลุมตัวอยางจากการเปิดตาราง Cohen (1988) โดย
ก าหนดอ านาจของการทดสอบ (Power of Statistical) อยูท่ี 0.9 คาขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 
1.20 และระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 จึงก าหนดใหมีกลุมทดลองท่ี 1 จ านวน 15 คน และกลุมทดลอง
ท่ี 2 จ านวน 15 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  

1.โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีตอสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน  

2. แบบบันทึกรายการอาหารที่รับประทาน  
3. แบบประเมินความพรอม และปัจจัยเส่ียงกอนออกก าลังกาย (PAR-Q+)  
4. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพ (เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 – 18 ปี)  
5. แบบบันทึกการทดสอบสุขสมรรถนะ 5 ดาน ไดแก 5.1 องค์ประกอบของรางกาย 5.2 ความ

อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 5.3 ความอดทนของกลามเนื้อ 5.4 ความออนตัวหรือความ
ยืดหยุน 5.5 ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
อุปกรณ์ท่ีใชในการวิจัย 

1. อุปกรณ์ส าหรับทดสอบตัวแปรทางสรีรวิทยาและสุขสมรรถนะ ไดแก 1. เครื่องช่ังน้ าหนัก วัด
สวนสูง 2. สายวัดรอบเอว รอบสะโพก 3. นั่งงอตัวไปขางหนา (Sit and Reach) 4. เครื่องวัดแรงบีบมือ 
5. เครื่องวัดความดันโลหิต  6. นาฬิกาจับเวลา 7. โพลาร์ (POLAR H10) 8. นกหวีด 

2. กลุมตัวอยางท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว ตามรายการ ตอไปนี้  
       2.1 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางดวยออกก าลังกายตามระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น.  
         2.2 ผูวิจัยท าการช่ังน้ าหนัก วัดสวนสูง คาดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพกอัตราสวนรอบ
เอวตอสะโพก นั่งงอตัวไปขางหนา แรงบีบมือ ลุก-นั่ง 30 วินาที และยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที ของกลุม
ตัวอยางกอนการฝึก (Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8   
         2.3 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
การเก็บรวมรวมขอมูล    

1. ประชุม อธิบาย และช้ีแจงใหกลุมตัวอยางไดเขาใจถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. ผูวิจัยน าแบบบันทึกการตรวจวัดคาดัชนีมวลกายไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน 
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 3. จัดตรียมอุปกรณ์ โปรแกรมการออกก าลังกาย และสถานท่ี  
 4. สถานท่ี สนามกีฬา และลานกิจกรรม 
 5. เตรียมกลุมตัวอยางของการศึกษา ปฐมนิเทศใหกลุมตัวอยาง ทราบถึงจุดหมาย และวิธีการฝึก 
ตลอดจนปฏิทินการฝึกในแตละครั้ง และระยะเวลาในการทดสอบ 
6. กลุมตัวอยางท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว ตามรายการ ตอไปนี้ 
 6.1 ผูวิจัยใหกลุมทดลองออกก าลังกายตามโปรแกรมหนักสลับเบา ตามระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น. 
 6.2 ผูวิจัยใหกลุมควบคุมออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ สัปดาห์ละ 3 วัน 
 6.3 ผูวิจัยท าการช่ังน้ าหนัก วัดสวนสูง คาดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพกอัตราสวนรอบเอว
ตอสะโพก นั่งงอตัวไปขางหนา ดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง 30 วินาที และยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที ของกลุม
ตัวอยางกอนการฝึก (Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8 
 6.4 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงผลคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบสุขสมรรถนะ กอนและหลัง
การใชโปรแกรมของกลุมทดลอง โดยใชสถิติคาที แบบรายคู (Dependent pair  t- test)   

รายการทดสอบ 
สุขสมรรถนะ 

ก่อนใช้โปรแกรม หลังใช้โปรแกรม t Sig. 

  S.D.      S.D.  
คาดัชนีมวลกาย  
อัตราสวนรอบเอว/สะโพก  
ความออนตัว 
ดันพื้น 30 วินาที  
ลุก-นั่ง 60 วินาที   
ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที 

24.66 
0.85 
6.73 
22.40 
24.33 
129.93 

3.15 
0.06 
8.19 
3.60 
5.25 
6.96 

21.17 
0.76 
11.46 
28.40 
33.26 
160.13 

2.01 
0.04 
7.89 
3.58 
4.33 
7.25 

9.57* 
7.50* 

-12.75* 
-19.44* 
-11.58* 
-12.53* 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการทดสอบสุขสมรรถนะ กอนการใชโปรแกรมของกลุมทดลอง มี
คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาดัชนีมวลกายเทากับ 24.66 ±3.15 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
อัตราสวนรอบเอว/สะโพกเทากับ 0.85 ±0.06 ความออนตัวเทากับ 6.73 ±8.19 เซนติเมตร ดันพื้น 30 
วินาที เทากับ 22.04 ±3.60 ครั้ง ลุก-นั่ง 60 วินาที เทากับ 24.33 ±5.25 ครั้ง/นาที ยืนยกเขาขึ้นลง 3 

x x
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นาทีเทากับ 129.93 ±6.96 ครั้ง ตามล าดับ หลังการใชโปรแกรมของกลุมทดลอง มีคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคาดัชนีมวลกายเทากับ 21.17 ±2.01 กิโลกรัมตอตารางเมตร อัตราสวนรอบเอว/
สะโพกเทากับ 0.76 ±0.04 ความออนตัวเทากับ 11.46 ±7.89 เซนติเมตร ดันพื้น 30 วินาที เทากับ 0.74 
±0.13 ครั้ง ลุก-นั่ง 60 วินาที เทากับ 33.26 ±4.33 ครั้ง/นาที ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาทีเทากับ 160.13 
±6.35 ครั้ง ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการ
ทดสอบสุขสมรรถนะของกอนและหลังการใชโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีตอสุข
สมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ในรายการทดสอบ คาดัชนีมวลกาย 
อัตราสวนรอบเอว/สะโพก ลดลงอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความออนตัว  ดันพื้น 30 วินาที 
ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที เพิ่มข้ึนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลการ
ทดสอบสุขสมรรถนะของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยใชสถิติ (Independent t-test) 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของผลการทดสอ บสุข
สมรรถนะของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง หลังการใชโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมี
ตอสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ในรายการทดสอบคาดัชนีมวลกาย 
อัตราสวนรอบเอว/สะโพก  ความออนตัว  ดันพื้น 30 วินาที ลุก -นั่ง 60 วินาที และยืนยกเขาขึ้นลง 3 
นาที พบวา ผลการเปรียบเทียบหลังการใชโปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบาของกลุมทดลองดีกวา
กลุมควบคุม ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

รายการทดสอบ 
สุขสมรรถนะ 

 กลุ่มควบคุม   
(n = 15) 

 
 

    กลุ่มทดลอง  
(n =15)  

 
t 

 
Sig. 

 SD   SD   
คาดัชนีมวลกาย 
อัตราสวนรอบเอว/สะโพก  
ความออนตัว 
ดันพื้น 30 วินาที   
ลุก-นั่ง 60 วินาที 
ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที 

22.78 
0.82 
5.33 
25.93 
29.20 
154.75 

1.42 
0.06 
7.54 
3.17 
3.85 
7.57 

 21.17 
0.76 
11.46 
28.40 
33.26 
160.13 

2.01 
0.04 
7.85 
3.58 
4.33 
7.25 

2.52* 
3.09* 
-2.12* 

 -1.99* 
-2.71* 

 -1.99* 

.01 

.00 

.03 

.05 

.01 

.05 

x x
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีตอสุขสมรรถนะของ

นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ท าการทดสอบสุขสมรรถนะ 5 ดาน ไดแก คาดัชนีมวล
กาย อัตราสวนรอบเอว/สะโพก ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที ความออนตัว ดันพื้น 30 วินาที และลุก -นั่ง 60 
วินาที ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลอง เป็นนักเรียนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบหนักสลับเบา มีคาเฉล่ียของผลการทดสอบสุขสมรรถนะมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นทุกดาน กวากลุมควบคุม 
เป็นนักเรียนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งผลการทดสอบสุขสมรรถนะ กอนและหลังการใชโปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบา 8 
สัปดาห์ ของกลุมทดลอง พบวา ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคาดัชนีมวล
กาย อัตราสวนรอบเอว/สะโพก และยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาทีลดลง อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ความออนตัว ดันพื้น 30 วินาที และลุก-นั่ง 60 วินาที เพิ่มขึ้น อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จาก
การใชโปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบา ท้ังหมด 8 สัปดาห์ ซึ่งมีทาฝึกแบงเป็นละสัปดาห์ และท าการ
ฝึกเป็นจ านวน 3 วัน คือ คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น.โดยสัปดาห์ท่ี 
1 และ 2 ท าการฝึกแบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 60 วินาที จ านวนเซต 2 เชต พักระหวางเซ
ตละ 1 นาที สัปดาห์ท่ี 3 ถึง 6 แบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 40 วินาที จ านวนเซต 2 เชต 
พักระหวางเซตละ 1 นาที และสัปดาห์ท่ี 7 ถึง 8 แบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก  20 วินาที 
จ านวนเซต 3 เชต พักระหวางเซตละ 1 นาที ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kelso (2005) วาเปูาหมายท่ี
ตองการพัฒนาโดยเฉพาะระบบพลังงานและระดับความสมบูรณ์ทางดานรางกาย การฝึกแบบหนักสลับ
เบาจะเนนใชวิธีควบคุมความหนักการฝึกโดยใชอัตราการเตนของชีพจรเป็นเกณฑ์ก าหนดความหนักใน
การฝึก การฝึกแบบหนักสลับเบาจะเกี่ยวของกับระบบพลังงานแบบไมใชออกซิเจน แตดวยการฝึกมีการ
ปฏิบัติหรือท าซ้ าบอยครั้งจึงท าใหระบบพลังงานแบบแอโรบิกมาท างานรวมเสมอ คือ ขณะเลนกีฬา
ตอเนื่องเป็นเวลานานท าใหรางกายอยูในสภาวะเหน็ดเหนื่อยไมสามารถน าออกซิเจนท่ีหายใจเขาไปใน
ขณะนั้นไปเป็นพลังงานไดทันทีแตจะไปน าเอาออกซิเจน ท่ีรางกายเก็บสะสมไวตามเนื้อเยื่อหรือเซลล์
กลามเนื้อออกมาใชเป็นพลังงานแทนเพื่อใหรางกายท างานตอไปเป็นระยะเวลาส้ันๆ โดยถาเรานับจากจุด
ท่ีเกิดสภาวะความลาไปจนถึงส้ินสุดการเคล่ือนไหว เป็นชวงเวลาการออกก าลังกายแบบไมใชออกซิเจน 
สวนกิจกรรมอีกรูปแบบ คือ การออกแรงหนักเต็มท่ีในชวงระยะเวลาส้ันๆ เชน การวิ่ง 100 เมตร ท่ีใช
ความเร็วเต็มท่ีตลอดชวง เป็นกิจกรรมท่ีใชระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิกเต็มรูปแบบ เป็นตน รูปแบบ
หรือวิธีการฝึกแบบหนักสลับเบาท่ีถูกน ามาฝึกพัฒนาความอดทน โดยเฉพาะความอดทนแบบไมใช
ออกซิเจนมีหลักและวิธีการท่ีมีผูน าไปใชฝึกนักกีฬาอยางแพรหลายและไดรับการยอมรับวาเกิดประโยชน์
ตอรางกาย (เจริญ กระบวนรัตน์, 2557) เชนเดียวกับงานวิจัยของถาวร กมุทศรี (2562) หลักการฝึกแบบ 
Long Interval Training เป็นรูปแบบของการฝึกหนักสลับเบาท่ีเหมาะสมกับนักกีฬาท่ีใชระยะเวลาในการ
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เคล่ือนไหวตอเนื่องนานๆ เชน กรีฑาระยะกลาง วิ่ง 1500 เมตรขึ้นไป หรือ นักวายน้ าระยะทาง 400 
เมตรขึ้นไป โดยใชความหนักในการฝึกประมาณ 85-90% ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเตนของชีพจร
สูงสุด ใชเวลาในการฝึกประมาณ 2-5 นาที เวลาพักระหวางเท่ียว 2-10 นาที หรือใชอัตราเวลาในการฝึก
ตอเวลาพักท่ี 1:2 ถึง 1:3 โดยกิจกรรมในการพักเป็นการวิ่งเบาๆ (Active Recovery) ใหอัตราการเตน
ของชีพจรลดลงมาถึง 120 ครั้งตอนาที แลวจึงท าการฝึกในเท่ียวตอไป โดยมีจ านวนเท่ียวหรือจ านวนครั้ง
ในการฝึกท่ี 3-10 ครั้งตอชุด สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา พวงพี (2562) ไดศึกษาเรื่องผลการ
โปรแกรมการฝึกแบบวงจรโดยใชแอโรบิกแบบหนักสลับเบาเป็นฐานมีผลตอการพัฒนาความอดทนของ
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายอวนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
ตองการพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ความแข็งแรงและความแข็งแรง
และความอดทนของกลามเนื้อ และสัดสวนรางกายของนักเรียนชายอวน การออกก าลังกายแบบแอโรบิ
กแบบหนักสลับเบาท าใหรางกายไดรับการพัฒนา ในการใชออกซิเจนมากขึ้น และควรอยูในระยะเวลาท่ี
เพียงพออยางนอย 15  นาทีขึ้นไป รูปแบบของกิจกรรมท่ีปฏิบัติควรเหมาะสมท่ีจะพัฒนาความอดทนของ
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจซึ่งจะท าใหสัดสวนรางกายพัฒนาไดมีประสิทธิภาพดีขึ้น อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยวา โปรแกรมการออกก าลังกายแบบ
หนักสลับเบามีผลตอสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ดีขึ้นหลังจากการ
เขารวมโปรแกรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย 
ชะนูนันท์ รักษาการในต าแหนงผูอ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอยางสูง ท่ีได
กรุณาใหความอนุเคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินในการท าวิจัย เหนือส่ิงอื่นใดขอกราบ
ขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูวิจัยท่ีใหก าลังใจและใหการสนับสนุนในทุกๆ ดานอยางดีท่ีสุดเสมอมา 
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ผลการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวว่องไวในกีฬา
บาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

THE EFFECT OF COMBINATIONS TRAINING PROGRAM ON AGILITY OF 
BASKETBALL PLAYERS FOR STUDENTS GRADE 3 SECONDARY 

 
ภัทรภร บุญทวีมิตร1, ทวีศักดิ ์สว่างเมฆ2 และภัควัฒน์ เชิดพุทธ3 

Pataraporn Boonthaweemit1 Taweesak Sawangmek2 and Pakkawat Sertbudra3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของความคลองแคลววองไวกอนและหลังการใช
โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน ท่ีมีผลตอ
ความคลองแคลววองในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
วิจัย ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนท้ังส้ิน 40 คน 
ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการใชโปรแกรมการการฝึกแบบผสมผสาน 
และท าการฝึกโปรแกรมสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นท าการเก็บขอมูลตัวแปรของ
ความคลองแคลววองไว และทดสอบความคลองแคลววองไวกอนและหลังการใชโปรแกรม หลังส้ินสุดการ
ทดลองผูวิจัยน าผลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยท าการ หาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงมาตรฐาน  และ
คาความพึงพอใจในการใชโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการใชโปรแกรม 8 
สัปดาห์ กลุมตัวอยาง มีการพัฒนาผลการทดสอบความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และมีผลความพึงพอใจอยูในระดับมาก สรุปไดวา โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน มีผลตอ
การพัฒนาความคลองแคลววองไวและยังมีผลของความพึงพอใจในการใชโปรแกรมการฝึกแบผสมผสาน
อยูในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน  บาสเกตบอล  ความคลองแคลววองไว 
  

                                                             
1 นักศึกษา, ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผศ .ดร. , อาจารย์ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 ดร., อาจารย์ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Abstract 
 The aim of this research was to compare the effects of agility before and after a 
combination training program on agility in basketball. Of Mathayomsuksa 3 students and 
to study satisfaction in participating in a blended training program. That affect dexterity 
in basketball. The sample group used in the research was 40 students in Mathayom 
Suksa 3/3 Semester 2, Academic Year 2020, using Purposive Sampling Method by using 
the program. Mixed training and training the program 3 days a week for a period of 8 
weeks, then collecting data on the variables of agility. And test your dexterity before 
and after using the program After the end of the experiment, the researcher analyzes 
the results according to the statistical method by finding the mean, standard deviation 
and the satisfaction value of the blended training program. The results showed that after 
8 weeks of using the program, the sample group There has been an improvement in the 
agility test results. The results were found to be statistically significant at the .05 level 
and had a high level of satisfaction. It had a high effect on the development of agility 
and the satisfaction of using the integrated training program. 
 
Keyword: Combinations training program, Basketball, Agility. 
 
บทน า 

กีฬาบาสเกตบอล เป็นกีฬาประจ าชาติอเมริกันท่ีถูกคิดขึ้น เนื่องจากในชวงฤดูหนาวสภาพพื้น
ภูมิประเทศโดยท่ัว ๆ ไปถูกหิมะปกคลุม ดร.เจมส์ เอ ไนท์สมิท ครูสอนพลศึกษาของ The International 
Y.M.C.A. Training School อยูท่ีเมืองสปริงฟิลล์ รัฐเมสสาซูเซส ไดรับมอบหมายจาก ดร.กูลิค ใหเป็นผู
คิดคนการเลนกีฬาในรมท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเลนในชวงฤดูหนาว บาสเกตบอลถูกคิดคนดัดแปลงการเลน
กีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลเขาดวยกันและใหมีการเลนท่ีเป็นทีม ในครั้งแรก ดร.เจมส์ เอ ไนท์สมิท 
ไดใชลูกฟุตบอลและตะกราเป็นอุปกรณ์ส าหรับใหนักกีฬาเลน เขาไดน าตะกราลูกพีชไปแขวนไวท่ีฝาผนัง
ของหองพลศึกษา แลวใหผูเลนพยายามโยนลูกบอลลงในตะกรานั้นใหได โดยใชเนื้อท่ีสนามส าหรับเลนให
มีขนาดเล็กลงแบงผูเลนออกเป็นขางละ 7 คน ผลการทดลองครั้งแรกผูเลนไดรับความสนุกสนานต่ืนเตน
แตขาดความเป็นระเบียบ มีการชนกัน ผลักกัน เตะกัน อันเป็นการเลนท่ีรุนแรง ตอมาไดตัดการเลนท่ี
รุนแรงออกไป และไดท าการวางกติกาหามผูเลนเขาปะทะถูกเนื้อตองตัวกัน นับไดวาเป็นหลักเบื้องตนของ
การเลนบาสเกตบอล เมื่อไดวางกติกาการเลนขึ้นมาแลวก็ไดน าไปทดลองและพยายามปรับปรุงแกไข
ระเบียบใหดีขึ้น เขาไดพยายามลดจ านวนผูเลนลงเพื่อหลีกเล่ียงการปะทะกันจนในท่ีสุดก็ไดก าหนดตัวผู
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เลนไวฝุายละ 5 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับขนาดเนื้อที่สนาม ไดทดลองการเลนหลายครั้งหลาย
หนและพัฒนาการเลนเรื่อยมา จนกระท่ังเขาไดเขียนกติกาการเลนไวเป็นจ านวน 13 ขอ และเป็นตนฉบับ
การเลนท่ียังคงปรากฏอยูบนกระดานเกียรติยศในโรงเรียนพลศึกษา ณ สปริงฟิลล์ อยูจนกระท่ังทุกวันนี้ 
(สุณิสา โสทรวัตร, 2553) 

กอนปี ค.ศ. 1915 แมวาบาสเกตบอลจะเป็นกีฬาท่ีไดรับความนิยมอยางกวางขวางเป็นอยาง
มากก็ตาม แตก็จ ากัดเป็นเพียงการเลนเพื่อออกก าลังกายในหองพลศึกษาเทานั้น ไมมีองค์กรใดรับผิดชอบ
จัดการเลนเป็นเป็นทางการ ยกเวนองค์กรบาสเกตบอลอาชีพท่ีเกิดขึ้นเพียง 2-3 องค์กรแลวก็เลิกลมไป 
ฉะนั้นการเลนบาสเกตบอลในแตละท่ีแตละแหงจึงตางก็ใชกติกาผิดแผกแตกตางกันออกไป ท าใหเป็น
อุปสรรคตอการเจริญเติบโตและการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเป็นอยางมาก ดังนั้นในปี ค.ศ. 1915 สมาคม 
Y.M.C.A. สมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติและสมาพันธ์กีฬาสมัครเลน ไดรวมประชุมเพื่อรางกติกาการ
เลนบาสเกตบอลขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน กติกานี้ไดใชสืบมาจนกระท่ังปี ค.ศ. 1938 และไดรับ
การปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นในการแขงขันกีฬาโอลิมปิกครั้งท่ี 11 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดย
คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติเป็นผูพิจารณา สหรัฐอเมริกายอมรับการเลนบาสเกตบอลเป็นกีฬา
ประจ าชาติเมื่อวันท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1892 ซึ่งไดมีการเลนบาสเกตบอลอยางเป็นทางการขึ้นเป็นครั้ง
แรก สมาคม Y.M.C.A. ไดน ากีฬาบาสเกตบอลไปเผยแพรในทุกสวนของโลก โดยไดแพรเขาไปในประเทศ
จีนและอินเดียในราวปี ค.ศ. 1894 ประเทศฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ. 1895 ประเทศญี่ปุุนราวปี ค.ศ. 1900 
เกือบจะกลาวไดวา กีฬาบาสเกตบอลมีการเลนในทุกประเทศท่ัวโลก ต้ังแตกอนสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ
คาดวากอนปี ค.ศ. 1941 มีประชาชนท่ัวโลกเลนกีฬาบาสเกตบอลเป็นจ านวนถึง 20 ลานคน ในขณะนี้มีผู
นิยมเลนบาสเกตบอลกันท่ัวทุกมุมโลก ไมนอยกวา 52 ประเทศ นอกจากนี้ไดมีการแปลกติกาการเลนเป็น
ภาษาตาง ๆ มากกวา 30 ภาษา (อุทัย สงวนพงศ์, 2542) 

กีฬาบาสเกตบอล เป็นกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหนึ่งท่ีชวยพัฒนาทางรางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเลนบาสเกตบอลนั้นท าใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และมี
กระบวนการหลายรูปแบบเป็นองค์ประกอบ ซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากสถาบันการศึกษา                   
ตาง ๆ เป็นกีฬาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนต้ังแตระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมีการบรรจุกีฬาบาสเกตบอลไวในหลักสูตร ฉัฐรส บัญชาชาญชัย (2540) ไดกลาววา 
การเรียนการสอนรายวิชาบาสเกตบอลนั้นจะเนนทักษะเบื้องตนเป็นพื้นฐานในการเลนกีฬาบาสเกตบอล 
ไดแก การรับ-สงลูกบาสเกตบอล การเล้ียงลูกบาสเกตบอล และการยิงประตูบาสเกตบอล ใหเกิดความรู
ความเขาใจในทักษะพื้นฐานท่ีดีพอสมควรและน าทักษะพื้นฐานไปใชผสมผสานในการเลนเป็นทีมตอไป 
ผูสอนตองพยายามคนควาหาวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถเลนบาสเกตบอลได สมรรถภาพ
ทางกายในการเลนกีฬาบาสเกตบอลประกอบไปดวยความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความทนทาน และความ
คลองแคลววองไว ซึ่งจะประสบความส าเร็จไดนั้นนักกีฬาตองมีสมรรถภาพทางรางกายท่ีพรอมในหลาย ๆ 
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ดาน อาทิเชน ความแข็งแรง ความเร็ว ความยืดหยุน ความออนตัว ความอดทน และความคลองแคลว
วองไว การท างานรวมกันของกลามเนื้อ พลังของกลามเนื้อ เวลา ปฏิกิริยาตอบสนอง สมบูรณ์ นิติอมรรัตน์ 
(2545) ไดกลาววา ความคลองแคลว วองไว มีความส าคัญตอกีฬามากเพราะวากีฬาแทบทุกประเภทมีการ
เคล่ือนไหวและบางประเภทตองอาศัยการเปล่ียนทิศทางอยางรวดเร็ว ถารางกายมีความคลองแคลววองไว
และสมรรถภาพทางกายดานอื่น ๆ ดี จะชวยใหการเลนกีฬาปร ะสบผลส าเร็จ จะเห็นไดวากีฬา
บาสเกตบอลนอกจากผูเลนจะมีความสัมพันธ์กันในทีม ผูเลนก็ตองมีความสามารถเฉพาะตัวสูงโดยเฉพาะ
การเปล่ียนต าแหนงและทิศทางของการเคล่ือนไหวเพื่อเป็นการหลอกลอสกัดกั้น วิ่งเอี้ยวตัวหลบยิงประตู 
หมุนตัวรับลูก สงลูกหรือการเล้ียงลูก พาลูกไป ซึ่งทักษะท่ีกลาวมานั้นจะตองใชความคลองตัวทั้งส้ิน และมี
ประสิทธิภาพ 

จากการจัดเรียนการสอนในรายวิชาบาสเกตบอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนท้ังหมด 260 คน พบวา ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความ
คลองแคลววองไวของนักเรียนต่ ากวาเกณฑ์เป็นจ านวนมาก กลาวคือ มีนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบความ
คลองแคลววองไวอยูในเกณฑ์ตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไปรอยละ 26.37 และอยูในเกณฑ์ระดับต่ าและต่ า
มาก รอยละ 73.63 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการใชโปรแกร ม                
การฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 และการใชโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไว เพื่อชวยใหนักเรียนมี
ความคลองแคลววองไว มีความสามารถในการเปล่ียนทิศทางหรือต าแหนงของรางกายไดอยางมี
ประสิทธิภาพไมเสียการทรงตัว มีการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวไดเป็นอยางดี และเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลของความคลองแคลววองไวกอนและหลังการใชโปรแกรมการฝึกแบบ
ผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอ               
ความคลองแคลววองในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. ทักษะพื้นฐานในกีฬาบาสเกตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย (2548 น. บทน า) ไดกลาววา บาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีจัดอยูในกลุม

กีฬาประเภททีมท่ีมีคุณลักษณะพิเศษสองประการ คือ เป็นกีฬาท่ีตองอาศัยความสัมพันธ์ของผูเลนในทีม 
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(Team work) และเป็นกีฬาท่ีตองใชความรวดเร็วในการเลน (Speed game) กลาวคือ ความสัมพันธ์ของ
ผูเลน หมายถึง ความรวมมือกันของผูเลนในทีมกระท าส่ิงใด ๆ ไดสอดคลองเหมาะสมจนท าใหการกระท า
ส่ิงนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ สวนความรวดเร็วในการเลน หมายถึง ความสามารถของนักกีฬาท่ีกระท า
ส่ิงใด ๆ ไดดวยความรวดเร็ว อาทิ การเปล่ียนต าแหนงของรางกาย เชน การกมตัว การบิดตัว การเหยียด
ตัว เป็นตน การเคล่ือนท่ี ซึ่งหมายถึง การเปล่ียนต าแหนงของรางกายจากต าแหนงท่ียืนไปยังต าแหนงอื่น
และรวมถึงความสามารถในการใชทักษะกีฬา เชน การเขาครอบครองลูกบอล การเล้ียงลูกบอล การยิ ง
ประตู และการรับสงลูกบอล นักกีฬาบาสเกตบอลจึงตองรูและเขาใจคุณลักษณะพิเศษท้ังสองประการนี้ 
สรางความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหวางผูเลนในทีมเพื่อน าทีมไปสูเปูาหมาย นอกจากนี้ทักษะพื้นฐานของ
กีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัว มีความจ าเป็นและส าคัญมาก ผูเลนจึงตองฝึกทักษะพื้นฐานตาง ๆ ท้ัง
การยืน การเคล่ือนท่ี การหยุด และการกระโดด ใหถูกตองจนเกิดความช านาญ เพื่อท่ีจะไดใหมีความพรอม
ท่ีจะเคล่ือนท่ีไปยังทิศทางตาง ๆ ไดอยางคลองแคลววองไวและรวดเร็ว 
 บรรจง ฟูารุงสาง (2550 น. 53-54) ไดกลาววา การเล้ียงลูกบาสเกตบอล คือ การกดลูกลง
ตอเนื่องกันจากลูกท่ีกระดอนขึ้นจากพื้น ไมวาผูเลนจะยืนอยูกับท่ีหรือก าลังเคล่ือนท่ีอยูก็ตาม การเล้ียงลูก
จึงเป็นสวนส าคัญสวนหนึ่งของการเลนบาสเกตบอล ผูเลนทุกคนจึงควรฝึกใหเกิดความช านาญและ
คลองแคลววองไว โดยสามารถเล้ียงลูกบอลไดท้ังมือซายและมือขวา และพรอมท่ีจะหยุด สง ยิงประตู 
หรือสามารถเปล่ียนทิศทางไดทันที การเล้ียงลูกบอลโดยท่ัวไปผูเลนจะกางนิ้วออกตามธรรมชาติโดยใชแรง
จากฝุามือและนิ้วมือ (อุงมือไมสัมผัสกับลูกบอล) กดลูกลงพื้น เมื่อมือสัมผัสลูกแลวใหใชขอมือและทอน
แขนกดลงเล็กนอยพรอมกับผอนตามลูก ขณะท่ีเล้ียงลูกบอลตองสังเกตสถานการณ์ในสนามโดยวิธีการเงย
หนาขึ้นแตอยามองลูกบอล และถาจ าเป็นตองมองลูกบอลก็ใหมองดวยหางตาเทานั้น นอกจากนี้ การกีฬา
แหงประเทศไทย (2548 น. 37-50) ไดกลาววา การเล้ียงลูกบาสเกตบอลเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใชในการ
ด าเนินเกมรุก การเล้ียงบอลเขาหาหวงท่ีจะไดคะแนนงายท่ีสุด ขณะเล้ียงลูกบอลจะตองกางนิ้วออกให
กวางและนิ้วจะตองงองุมไมเกร็ง สัมผัสบอลเฉพาะปลายนิ้วมือเทานั้น อยาใหโคนนิ้วมือและอุงมือสัมผัส
บอล ลูกบอลจะถูกกดลงดวยนิ้วมือจากการบังคับของขอมือและแขนดวยก าลังท่ีพอเหมาะในการใหบอล
กระดอนขึ้นมาหามืออีกครั้ง มือจะตองขึ้นลงตามบอล ถาเล้ียงบอลชาควรจะใหมือสัมผัสบอลตลอดเวลา
ไมวาบอลขึ้นหรือบอลลง บอลลงมือลงลาง บอลขึ้นมือขึ้นตาม แลวกดบอลลงพื้นเพื่อเล้ียงตอไป สามารถ
วางมือไวบนบอลหรือดานขางบอลหามไมใหมืออยูลางบอลเพราะจะผิดกติกา ขณะบอลกระดอนขึ้นถา
ตองการจะผลักบอลไปขางหนาหรือดึงบอลไปขางหลังหรือผลักไปดานขางจะตองวางมือลงบนบอลตรง
ขามทิศทางท่ีตองการจะไป ถาตองการผลักบอลไปขางหนาจะตองวางมือไวดานหลังบอลแลวจึงผลักบอล
ไปขางหนา ถาตองการดึงบอลไปดานหลังจะตองวางมือไวดานหนาบอลแลวดึงบอลไปดานหลัง การเล้ียง
บอลมีทักษะการฝึกหลายวิธีดังนี้ 
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1. การเล้ียงบอลเร็ว (Speed or High Dribble) 
 2. การเล้ียงบอลต่ า (Control or Low Dribble) 
 3. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยครอมหนา (Cross Over) 
 4. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยตวัดบอลออมหลัง (Behind the Back) 
 5. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยการหมุนกลับตัว (Reverse Dribble) 
 6. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยกระดอนบอลระหวางขา (Between the Legs) 
ทักษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอลใชส าหรับน าลูกบอลเคล่ือนท่ีไปกับตนเองหรือตองก าร

ครอบครองลูกบอลไวกับตัวเอง ซึ่งตามระเบียบของการเลนกีฬาบาสเกตบอล การครอบครองดวย                 
การถือลูกบอลไวนั้นตองไมนานเกิน 5 วินาที ถาผูเลนยังตองการครอบครองลูกบอลไวอีกจึงจ าเป็นตอง
เล้ียงลูกบอลเพื่อรอจังหวะจะเลนตอไป ฉะนั้นการเล้ียงลูกบาสเกตบอลจึงแบงตามลักษณะและ
จุดมุงหมายการเล้ียงลูกบาสเกตบอลได 3 ประการ คือ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550: 35) 

 1. การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดับสูง 
 2. การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดับกลาง 
 3. การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดับต่ า 

2. ความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอล 
 ความคลองแคลววองไวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวของกับทักษะ 
(Skill-related physical fitness) เป็นความสามารถท่ีส าคัญมากในการเลนกีฬาหลายประเภทท่ีใช
ความเร็วในการเริ่มตนเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายอยางรวดเร็ว หยุดและเปล่ียนทิศทางอยาง 
คลองแคลวอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเลนกีฬาของนักกีฬา ความคลองแคลววองไวในนักกีฬา
บาสเกตบอลซึ่งอาจจะเรียกวา ความคลองแคลววองไวนั้นเป็นความสามารถในการกระท าใหรางกายกาย
หรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเปล่ียนทิศทางหรือเคล่ือนไหวไดอยางรวดเร็ว ดังท่ี พิ ชิต  ภูติจันทร์ 
(2547) กลาววา ความคลองแคลววองไวเป็นส่ิงส าคัญมากในการพัฒนาทักษะทางกลไก นับต้ังแตลูกบอล
เริ่มเขาสูการเลน ผูเลนจะตองยืนตามต าแหนงเพื่อคุมพื้นท่ีหรือเปล่ียนจากฝุายรุกเป็นฝุายรับ ดังนั้นผูเลน
ตองใชความคลองแคลววองไวในการเปล่ียนต าแหนงในการเลนรวมถึงการกาวเทาเร็ว ๆ เพื่อเขารับลูก
หรือพุง ตบ รับลูก และสามารถลุกขึ้นสูทาเตรียมพรอมไดอยางรวดเร็ว สมรรถภาพดานความคลองแคลว
วองไวเป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายและความสามารถในการเลนกีฬาจะสัมพันธ์กับทักษะการ
เคล่ือนไหวของรางกายรวมท้ังความเร็ว การท างานของระบบประสาทและกลามเนื้อหรือจากระบบการ
มองเห็น การไดยิน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทรงตัวและจัดวางต าแหนงของรางกายใหถูกตองโดยอัตโนมัติ 
สมองจะน าขอมูลนั้นไปควบคุมการเคล่ือนไหวอยางตอเนื่องตลอดการเคล่ือนไหวเพื่อใหการเคล่ือนไหว
ถูกตองแมนย า ระบบนี้จะควบคุมการท างานของกลามเนื้อลาย (Skeletal muscle) ซึ่งเป็นกลามเนื้อท่ี
บังคับไดเพื่อใหสามารถเคล่ือนไหวหรือทรงตัวไดตามตองการและตองมีปฏิกิริยาการเคล่ือนไหว เวลาท่ีใช
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ต้ังแตมีการกระตุนรีเซปเตอร์ใหรับความรูสึกจนถึงกลามเนื้อหดตัว ซึ่งการตอบสนองตอการกระตุนนั้น 
เรียกวา เวลาปฏิกิริยา (Reaction time) ซึ่งตองอาศัยทางเดินท่ีน าพลังประสาทจากรีเซปเตอร์ขึ้นไปสู
สมองสวนท่ีอยูใตอ านาจจิตใจ โดยการผานเซลล์ประสาทหลายตัวแลวจึงสงลงมายังกลามเนื้อ เวลา
ปฏิกิริยานั้นเป็นเพียงสวนหนึ่งของเวลาการตอบสนองท้ังหมด (Response time) ซึ่งประกอบดวยเวลา
ปฏิกิริยารวมกับเวลาในการเคล่ือนไหว (Movement time) ซึ่งเป็นเวลาท่ีเริ่มจากการเคล่ือนไหวครั้งแรก
จนถึงการส้ินสุด การเคล่ือนไหว ผูวิจัยจึงเห็นวาความคลองแคลววองไวมีความส าคัญเป็นอยางยิ่งกับ
นักกีฬา การท่ีจะท าใหเกิดความคลองแคลววองไวในการเคล่ือนไหวรางกายในรูปแบบตาง ๆ กระท าโดย
การส่ังงานของระบบประสาทสวนกลางจะเป็นตัวน าขอมูลจากระบบประสาทรับความรูสึกของรางกายท่ี
เคล่ือนไหวเพื่อควบคุมใหท างานอยางถูกตองแมนย า ซึ่งประกอบดวยเวลาปฏิกิริยากับการเคล่ือนไหวท่ีจะ
สามารถตอบสนองในการเคล่ือนท่ีไดอยางรวดเร็วในเวลาการฝึกหรือเวลาในการแขงขัน ดังนั้นนักกีฬาควร
จะตองตอบสนองในการเปล่ียนแปลงทิศทาง การพัฒนาความสามารถดานความคลองแคลววองไวนั้นจะ
เป็นผลใหนักกีฬามีการเคล่ือนท่ีและเปล่ียนทิศทางไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังรักษาสมดุลของรางกายไดเป็น
อยางดี และจะสามารถประสบผลส าเร็จในการแขงขันได ฉะนั้นผูฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลหรือกีฬา
ประเภทอื่น ๆ ควรน าแบบการฝึกความคลองแคลววองไวเพื่อพัฒนาทักษะในเวลาการเคล่ือนไหวและน า
แบบฝึกความคลองแคลววองไวไปฝึกกับนักกีฬาของตนเพื่อท าใหนักกีฬามีความคลองแคลววองไวมากขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผล
ของความคลองแคลววองไวกอนและหลังการใชโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลว
วองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์  โดยมีกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวนท้ังส้ิน 40 คน ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการศึกษา 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  

1. โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผูเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอ
ความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3. แบบประเมินความพรอม และปัจจัยเส่ียงกอนออกก าลังกาย (PAR-Q+)  
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4. แบบทดสอบความคลองแคลววองไว (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ทองเทียวและกีฬา)  

5. แบบบันทึกการทดสอบความคลองแคลววองไว 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

1. อุปกรณ์ส าหรับทดสอบความคลองแคลววองไว ไดแก กรวย กระดาษกาวเทปยน ตลับเมตร 
นาฬิกาจับเวลา และใบบันทึกผลการทดสอบ 

2. กลุมตัวอยางท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไวตามรายการ ตอไปนี้  
   2.1 ผูวิ จัยก าหนดใหกลุมทดลองดวยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอ              
ความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามโปรแกรมระยะเวลา 8 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. กิจกรรมประกอบดวย 
การวิ่งรูปแบบตัว X, M, H, Z, S และการฝึกพลัยโอเมตริก 

2.2 ผูวิจัยท าการทดสอบสมรรถภาพความคลองแคลววองไวของกลุมตัวอยาง                    
กอนการฝึก (Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8 
การเก็บรวมรวมข้อมูล    
 1. ขออนุมัติหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สงหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียน
เพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงค์และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงหนังสือขอความ
รวมมือของผูวิจัยดวยตนเอง 
 2. ติดตอกลุมเปูาหมายนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 3. ผูวิจัยน าแบบบันทึกคาสมรรถภาพความคลองแคลววองไว ด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ดวยตนเอง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.10 – 
16.10 น. 
 4. เตรียมกลุมตัวอยางของการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  ปฐมนิเทศใหกลุมตัวอยาง ทราบถึงจุดหมาย และวิธีการฝึก ตลอดจนปฏิทินการฝึกในแต
ละครั้ง และระยะเวลาในการทดสอบ 
 5. กลุมตัวอยางท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว ตามรายการตอไปนี้ 
  5.1 ผูวิ จัยก าหนดใหกลุมทดลองดวยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอ              
ความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามโปรแกรมระยะเวลา 8 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. กิจกรรมประกอบดวย 
การวิ่งรูปแบบตัว X, M, H, Z, S และการฝึกพลัยโอเมตริก 
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 5.2 ผูวิจัยท าการทดสอบสมรรถภาพความคลองแคลววองไวของกลุมตัวอยางกอนการ
ฝึก (Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8 
   5.3 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 
  5.4 น าแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง แลวน าแบบสอบถาม
ไปด าเนินการวิเคราะหตอไป 
   5.5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 
ผลการวิจัย 
ตาราง 1 แสดงผลความคลองแคลววองไวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กอนและหลังการฝึกดวย
โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไว ไดจากการทดสอบความคลองแคลว
วองไว โดยใชการวิ่งออมหลัก (Zigzag Run) 

ล าดับที่ 
ผลการทดสอบ 

ก่อนฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 
หลังฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

20.24 
15.21 
19.48 
22.19 
14.99 
20.02 
22.06 
20.18 
21.07 
17.24 
15.22 
22.01 
20.94 
16.63 
19.98 
20.38 
23.30 

ต่ า 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ต่ า 

ดีมาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ดี 

ดีมาก 
ต่ า 
ต่ า 
ดี 

ปานกลาง 
ต่ า 

ต่ ามาก 

18.95 
14.01 
18.05 
20.75 
14.02 
18.88 
21.64 
19.25 
19.64 
16.11 
14.48 
20.89 
19.21 
15.01 
19.57 
20.05 
23.51 

ปานกลาง 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ต่ า 

ดีมาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดีมาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ต่ ามาก 
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ล าดับที่ 
ผลการทดสอบ 

ก่อนฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 
หลังฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

20.76 
21.44 
24.49 
26.63 
24.98 
22.64 
25.14 
23.93 
22.89 
21.54 
22.29 
23.56 
25.84 
22.86 
24.03 
22.92 
23.44 
26.09 
26.63 
22.04 
20.46 
20.01 
19.48 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ต่ า 

ปานกลาง 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ ามาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดี 

20.26 
20.45 
23.65 
24.89 
24.01 
21.32 
23.76 
22.28 
21.74 
20.07 
20.84 
22.41 
24.93 
21.7 
22.72 
20.61 
22.03 
26.64 
24.27 
21.06 
20.33 
19.77 
19.44 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
ต่ า 
ต่ า 

ปานกลาง 
ดี 

ปานกลาง 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดี 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงวา จากการทดสอบความคลองแคลววองไว โดยใชการวิ่งออมหลัก 
(Zigzag Run) กอนการใชโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไว กลุมตัวอยางมีความ
คลองแคลววองไวอยูในระดับดีมาก 3 คน ระดับดี  4 คน ระดับปานกลาง 6 คน ระดับต่ า 20 คน และ
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ระดับต่ ามาก 7 คน ตามล าดับ และหลังการใชโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไว 
กลุมตัวอยางมีความคลองแคลววองไวอยูในระดับดีมาก 4 คน ระดับดี  4 คน ระดับปานกลาง 16 คน 
ระดับต่ า 12 คน และระดับต่ ามาก 4 คน ตามล าดับ 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผล
ตอความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กอนและหลังการฝึก 
ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบแบบกอน – หลัง Paired – Sample   t-test  

* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 2 แสดงวา กอนการใชโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไว 
กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลองแคลววองไวเทากับ 21.63 ±2.96 
วินาที และหลังการใชโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความคลองแคลววองไว กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลองแคลววองไวเทากับ 20.58 ±2.95 วินาที ตามล าดับ ซึ่ง
แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอ
ความคลองแคลววองไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กอนและหลังการฝึก 
ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบแบบกอน – หลัง Paired – Sample t-test แตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลตอความ
คลองแคลววองไวของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 เป็นการพัฒนาความเร็ว พลังกลามเนื้อ ความออนตัว
และการท างานประสานกันของระบบประสาท และกลามเนื้อ โดยท าการฝึกท้ังหมด 8 สัปดาห์ มีการฝึก
ความเร็ว โดยการวิ่งตามรูปแบบจ านวน 3 เซต เซตละ 3 ครั้ง ความเร็ว 90 เปอร์เซ็น ตามมาดวยการ
ฝึกพลัยโอเมตริกจ านวน 3 เซต  
 ผูวิจัยมีการออกแบบโปรแกรมเพื่อเพิ่มความคลองแคลววองไวตามท่ี Bormpa (1999) ไดกลาว
ไววา ความคลองแคลววองไวประกอบดวยองค์ประกอบ 4 สวน คือ ความเร็ว พลังกลามเนื้อ ความออน
ตัว และการท างานประสานกันของระบบประสาทและกลามเนื้อ โดยองค์ประกอบท้ัง 4 สวนจะท างาน
ประสานสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไดแก การท างานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพของระบบ
ประสาทและกลามเนื้อตองใหเกิดการพัฒนาของระบบประสาทและกลามเนื้อในการเคล่ือนไหวใน

รายการทดสอบ 
ความคล่องแคล่วว่องไว 

  
ก่อนการทดลอง   

 
 

(n=40)  
หลังการทดลอง 

  

x  S.D.  x  S.D.   
ความคลองแคลววองไว 21.63 2.96  20.58 2.95   
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กิจกรรมนั้น ๆ คือการฝึกซอมตามแตละชนิดกีฬา เพื่อใหนักกีฬาเกิดความเคยชินกับรูปแบบการ
เคล่ือนไหวหรือทาทางในการเคล่ือนท่ีในชนิดกีฬาท่ีท าการฝึกซอมนั้น ๆ และสามารถแสดงออกในการ
เคล่ือนไหวไดอยางเต็มท่ีในขณะการฝึกซอมและการแขงขัน ผูวิจัยมีการออกแบบขั้นตอนการออกก าลัง
กาย ไดแก 1. ขั้นอบอุนรางกาย (Warm Up) 2. ขั้นออกก าลังกายหรือขั้นงาน (Exercise or Workout) 
และ 3. ข้ันลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา พานิชเจริญนาม และสืบสาย 
บุญวีรบุตร, (2540) ท่ีกลาวถึง ขั้นตอนท่ีส าคัญของการออกก าลังกาย สามารถแบงออกได ดังตอไปนี้ 1. 
ขั้นอบอุนรางกาย (Warm Up) ประกอบดวย การยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 2. ขั้นออกก าลังกาย
หรือขั้นงาน (Exercise or Workout) และ 3. ขั้นลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) ประกอบดวย 
บริหารเฉพาะสวน (Specific Exercise; Floor Exercise) และการยืดเหยียดเพื่อผอนคลายกลามเนื้อ 
(Stretching for Relaxing) และการใชรูปแบบการวิ่ง X, M, H, Z และ S ซึ่งมีความหลากหลายไมใหเกิด
ความเบื่อหนายใหการฝึกโปรแกรม เพื่อสรางความเร็วและการท างานประสานกันของระบบประสาทและ
กลามเนื้อ ควบคูกับการฝึกพลัยโอเมตริก (plyomatic) เพื่อสรางพลังกลามเนื้อ โดยใชหลักการออกก าลัง
กาย (FITT) และสอดคลองกับส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2552) ท่ีกลาวถึง หลักในการออกก าลังกาย (FITT) ประกอบดวย 1. 
Frequency 2. Intensity 3. Time และ 4. Type  

ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หลังจากกลุมตัวอยางเขารับการฝึกดวยโปรแกรมการฝึกแบบ
ผสมผสานท่ีมีผลลตอความคลองแคลววองไว พบวา ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคาเฉล่ียของตัวแปร
ความคลองแคลววองไว กอนและหลังการใชโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานของกลุมตัวอยาง มีคาความ
คลองแคลววองไวลดลง แตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการออกก าลังกายอยางถูกตอง
และเหมาะสม จะชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงของผูท่ีออกก าลังกายในการออกก าลังกายนั้น เราจะตองใช
หลักของความถี่ ความนาน (ระยะเวลา) ความหนัก และชนิดของการออกก าลังกายท่ีถูกตอง ซึ่ง
สอดคลองกับ ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และสิทธา พงษ์พิบูล (2554) ท่ีกลาวถึงหลักการออกก าลังกายอยาง
ถูกตองและเหมาะสม จะชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางรางกายของผูท่ีออกก าลังกาย ในการออกก าลัง
กายนั้นจะตองใชหลักการของความถี่ ความนาน (ระยะเวลา) และความหนักของการออกกาลั งกายให
ถูกตอง รวมถึงตองปรบชนิดของการออกก าลังกายใหเขากับผูออกก าลังกายดวย 

2. ผลความพึงพอใจของผูเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานการ
จัดการ ดานสถานท่ี อุปกรณและส่ิงอ านวยความสะดวกดานบริการ ผลการวิจัย พบวา ทุกดานมีคาเฉล่ีย 
อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.33) โดยมีการอภิปรายผลแตละดานดังนี้ 
 2.1 ดานบุคลิกภาพ พบวา มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีคาเฉล่ีย อยูในระดับมาก ( x  = 
4.44) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผูวิจัยความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของผูวิจัย (เชน การแตงกาย 
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อารมณ์ ค าพูด การแสดงออก) มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา อธิบายรูปแบบกิจกรรมไดอยางชัดเจน
และเขาใจงาย ใชส่ือประกอบกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ตอบค าถามไดชัดเจน และใหขอคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ สอดคลองกับพาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 
1994 อางถึงใน ภูษิต สายกิ้มซวน , 2550) ไดกลาวไววา ผูใหบริการมีอัธยาศัยไมตรี บุคลากรทุกคนใน
สถานบริการท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการจะตองมีความสุภาพ มีการเอาใจใสและเห็นใจผูมารับบริการ 
รวมท้ังตองมีกิริยามารยาทการแตงกายและการใชวาจาท่ีเหมาะสมดวย 
   2.2. ดานการจัดการ พบวา มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีคาเฉล่ีย อยูในระดับมาก               
( x  = 4.39) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีความเป็นระเบียบ ชวงเวลาในการเขารวมโปรแกรมมีความเหมาะสม มี
ความตรงตอเวลาของการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธเชิญผูเขารวมโปรแกรม สอดคลองกับ
พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อางถึงใน ภูษิต สายกิ้ม
ซวน, 2550) ไดกลาวไววา ผูใหบริการควรมีการใหขอมูลดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีผูมารับบริการ พึงทราบ
และประสงค์จะทราบ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ซึ่งจะท าใหผูมารับบริการรับรูถึงการบริการนั้นได
อยางชัดเจน 

   2.3 ดานสถานท่ี อุปกรณและส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมมีคาเฉล่ีย อยูในระดับมาก ( x  = 4.36) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะขนาดพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมเพียงพอ
กับจ านวนผูเขารวมโปรแกรม มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี เครื่องเสียงมีคุณภาพและได
มาตรฐาน และมีเอกสารประกอบการเขารวมโปรแกรม สอดคลองกับเฮอร์ซเบิร์กและคนอื่น ๆ 
(Herzberg et al  1959) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจมีปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและมีหนาท่ีใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ 

2.4 ดานบริการ พบวา มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีคาเฉล่ีย อยูในระดับมาก ( x  = 4.26) 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการใหบริการส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ์ มีการแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธให
ผูเขารวมโปรแกรม และการดูแลรักษากรณีเกิดการบาดเจ็บระหวางการฝึกโปรแกรม สอดคลองกับ
ประสาท  อิศรปรีดา (2552) ไดใหความหมายของความตองการ (Need) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจ
สภาวะท่ีเกิดขึ้นจากความไมสมดุลท้ังทางรางกายและจิต ความตองการของคนเรามักไมไดรับสนองตอบ
อยางสมบูรณ์ เมื่อไดรับสนองตอบระดับหนึ่งก็จะเกิดความตองการมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แนวคิดนี้จะ
เห็นไดชัดในทฤษฎีล าดับขั้นของความตองการของมาสโลว์ ท่ีมนุษย์มีความตองการความปลอดภัยและ
มั่นคง (Security or Safety Needs) เป็นความรูสึกท่ีตองการความปลอดภัยหรือมั่นคงในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 
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กิตติกรรมประกาศ 
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูงในความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ 

สวางเมฆ ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดอุตสาห์สละเวลาอันมีคามาเป็นท่ีปรึกษา พรอมท้ังให
ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณวาท่ีรอยตรี พิษณุพล แตง
ออน ผูอ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นอยางสูง ท่ีได
กรุณาใหความอนุเคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนในการท าวิจัย เหนือส่ิงอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา 
มารดา ของผูวิจัยท่ีใหก าลังใจและใหการสนับสนุนในทุก ๆ ดานอยางดีท่ีสุดเสมอมา 
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ผลการใช้โปรแกรมยมินาสติกศิลป์เพ่ือส่งเสริมลีลาชีวิตด้านการใช้เวลาว่าง ของนักเรียน
ในศูนย์การเรียน  สังกัดศูนย์ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว 

The Effect of Artistic Gymnastics Program to promote Student’s Advanced 
Lifestyle Behaviors in Free Time Use of Learning Center Under the Migrant 

Educational Coordination Center 
 

ณัฐวุฒิ  พิมพา1 และภูฟูา เสวกพันธ์2 
Nattawut  Pimpa and Pufa Savagpun  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อ
สงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ดานทักษะ กอนและหลัง 2)เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรม
ยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ดานพฤติกรรมในการมีลีลาชีวิตดานการใชเวลา
วาง กอนและหลัง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนในศูนย์การเรียนรูซูแมคี (Thoo Mweh Kee) 
ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา เด็กตางดาว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จ านวน 30 คน อายุ 7 – 12 ปี ระดับช้ันเรียน เกรด 1 – 6  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็นโปรแกรม
ยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน  สังกัดศูนย์
ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กตางดาว แบบทดสอบทักษะ และแบบวัดพฤติกรรมการใชเวลาวาง 
วิเคราะห์ขอมูลโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design หาคาเฉล่ีย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบขอมูลโดยใชการทดสอบคา t-test ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบคะแนนดานทักษะกอนทดลองและหลังทดลองการโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลา
ชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียนสังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
พบวาคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองมีคาเทากับ 10.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.68 และ
คะแนนเฉล่ียหลังการทดลองมีคาเทากับ 25.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 1.84 จึงสรุปไดวา
กลุมตัวอยางมีคะแนนดานทักษะหลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลอง อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ท่ีระดับ .01 และการเปรียบเทียบคะแนนดานพฤติกรรมการใชเวลาวางกอนทดลองและหลังทดลองการ
โปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียนสังกัดศูนย์
ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว พบวาคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองมีคาเทากับ 32.56 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 17.02 และคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองมีคาเทากับ 75.17 สวนเบี่ยงเบน
                                                             
1 ภาควิชพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 
E-mail  : nattawutp62@nu.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ 0942426893 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
pu.fa@hotmail.com 0817079270 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   755 
 

มาตรฐานมีคาเทากับ 8.32  จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีคะแนนดานพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกวากอน
การ ทดลองอยางมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง,  โปรแกรมยิมนาสติกศิลป, ศูนย์การเรียน 
 
Abstract 
         The purpose of this research 1) To compare the effect of using the artistic 
gymnastics program to promote lifestyle in the free time use of the skills before and 
after 2) To compare the effect of using the artistic gymnastics program to promote 
lifestyle in the free time use of behavior in lifestyle and leisure time before and after the 
samples used in the research were Thoo Mweh Kee Learning Center for Foreign Children 
Education Management Coordination Center under Tak Primary Educational Service Area 
Office 2, age 7-12 years, grade 1-6 It is used in research as an artistic gymnastics program 
to promote leisure time. Of students in the study center Under the coordination center 
Education management of migrant children Skill test And the free time behavior 
measurement model The data were analyzed by using the One Group Pretest-Posttest 
Design experimental model to find the mean, standard deviation. The data were 
compared using t-test. Comparisons of pre- and post-experimental skill scores, an artistic 
gymnastics program to promote leisure life style. Of students in the learning center 
under the migrant child education management coordination center It was found that 
the mean score before the experiment was 10.27, the standard deviation was 2.68, and 
the mean score after the experiment was 25.17, the standard deviation was 1.84. 
Significantly higher than before the experiment Statistical at .01 level and score 
comparison of idle time behavior before experiment and after experiment of artistic 
gymnastics program to promote leisure style in leisure time. Of students in the learning 
center under the migrant child education management coordination center It was found 
that the mean score before the experiment was 32.56, the standard deviation was 17.02 
and the mean score after the experiment was 75.17, the standard deviation was 8.32. 
Higher than before Significant experiment Statistical at the .01 level. 
 
Keywords: Lifestyle in Free Time Use , artistic gymnastics program , Learning Center 
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บทน า 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตในการใชเวลาวางของนักเรียนสวนใหญท่ีอยูในศูนย์พัก
พิงช่ัวคราว จะด าเนินชีวิตไปตามความสนใจของตนเอง ท่ีท าตอๆกันมาและตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ของกลุมชาติพันธ์ของตนเอง ซึ่งยังขาดความหลากหลายในการเลือกท ากิจกรรมตามสังคมโลกท่ียังมีอีก
หลายกิจกรรมดานอื่นๆใหเลือกเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยมีขอจ ากัดตางๆ ตามสภาพวิถี
ชีวิตของแตละศูนย์ ท่ียังขาดแคลนท้ังดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ดานหลักสูตรการเรียนการ
สอน หรือดานบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ โดยโปรแกรมท่ีใชสอนในศูนย์การเรียน ภายใตสังกัดศูนย์
ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กตางดาว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นน า
โปรแกรมจากหลายๆท่ีมารวมกัน เชน วิชาภาษาไทยใชหนังสือภาษาไทย ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ก าหนดใหใช รายวิชาอื่นๆ เป็นโปรแกรมท่ีองค์กรเอกชนจัดการศึกษา และศูนย์
การเรียนรวมกันจัดท าและใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบดวยโดย
บุคลากรของศูนย์การเรียนเป็นชาวเมียนมา กะเหรี่ยง มอญและไทย พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอน กลาวคือ ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสาร ไมมีงบประมาณด าเนินงานและขาดแคลนบุคลากร  
บุคลากรท่ีสอนและท่ีเรียนเขาเมืองมาอยางผิดกฎหมาย ครูไมไดจบวุฒิครูมาโดยตรง และเปิดสอนอยางไม
ถูกตองตามกฎหมาย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในแตละศูนย์การเรียนมีโปรแกรมของตนเอง เนนพัฒนาดาน
ความรูและพัฒนาดานอาชีพ ซึ่งยังไมมีโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับโปรแกรมทางพลศึกษา ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ี
ชวยใหผูเรียนหรือผูใชผลจากการศึกษาใหเป็นผู ท่ีมีสมรรถภาพสมบูรณ์ รางกายแข็งแรง อีกท้ั งมี
พัฒนาการทางสังคมท่ีดีดวย การพลศึกษาไมเนนเฉพาะสมรรถนะทางกาย แตยังไดเนนถึงการใช
ประสบการณ์ การแกปัญหา และการเขาถึงชีวิตไดเป็นอยางดี สามารถเขาถึงผูอื่น ในมิติดังกลาวนี้ผูคนยัง
เขาใจแงมุมของการพลศึกษานอยมาก และคิดวาพลศึกษาเป็นวิชาวาดวยการออกก าลังกายและการกีฬา 
แตในปัจจุบันไดมีการน าศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการพลศึกษาอยางมากมาย ท าใหเรามอง
ความชัดเจนของพลศึกษาในรูปของเครื่องมือพัฒนาความเป็นมนุษย์อยางสมบูรณ์ ดวยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ซึ่งนับเป็นอีกมิติหนึ่งของการพลศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์  

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลป เพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของ
นักเรียนในศูนย์การเรียน การประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว เป็นโปรแกรมท่ีมุงพัฒนารางกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ในการเสริมสรางประสบการณ์ใหม โดยใชกิจกรรมกีฬายิมนาสติก
ศิลปท่ีคัดสรรแลววามีความสอดคลองกับวิถีชีวิตนักเรียน และมุงสรางความตระหนัก และยอมรับในความ
แตกตางระหวางมนุษย์ท้ังดานเช้ือชาติ ภาษา และ วัฒนธรรม ตลอดจนเขาใจความเป็นโลกาภิวัฒน์ของ
สังคมโลก ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนในศูนย์การเรียนเกิดพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดีขึ้น และยังชวย
สงเสริมลีลาชีวิตทางดานการใชเวลาวางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลา

วาง ดานทักษะ กอนและหลัง  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลา

วาง ดานพฤติกรรมในการมีลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง กอนและหลัง  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ผลการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์
การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม       
  1.1 ความหมายของโปรแกรม 

1.2 ความหมายของการพัฒนาโปรแกรม 
1.3 ความส าคัญของโปรแกรม 
1.4 องค์ประกอบของโปรแกรม 
1.5 รูปแบบของโปรแกรม  
1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพลศึกษาในโรงเรียน         
2.1 การพลศึกษาในโรงเรียน 
2.2 การสอนพลศึกษาในช้ันเรียน  
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพลศึกษาในโรงเรียน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีและลีลาชีวิต          
3.1 ความหมายของวิถีชีวิต          
3.2 การศึกษาวิถีชีวิตดานการตั้งถิ่นฐาน 
3.3 การศึกษาวิถีชีวิตดานเศรษฐกิจ                                                                                                                                 

 3.4 การศึกษาวิถีชีวิตดานสังคมวัฒนธรรม       
3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิถีและลีลาชีวิต 

4. แนวคิดเกี่ยวกับลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง 
4.1 ความหมายของการใชเวลาวาง 
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใชเวลาวาง 
4.3 องค์ประกอบของเวลาวาง 
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4.4 ปรัชญาการใชเวลาวาง 
4.5 ประโยชน์ของการใชเวลาวางในทางท่ีดี 
4.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง 

5. แนวคิดเกี่ยวกับยิมนาสติกศิลป 
5.1 ประวัติ และความหมายของยิมนาสติกศิลป          
5.2 องค์ประกอบดานทักษะของยิมนาสติกศิลป      
5.3 ความส าคัญของยิมนาสติกศิลป  
5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับยิมนาสติกศิลป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องผลการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของ
นักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวยขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของ
นักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

1.1  การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมนักเรียนดานการใชเวลาวาง  
1.2 การสรางและยกรางโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของ

นักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
1.3 การตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมของโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิต

ดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
ขั้นตอนท่ี 2 ผลการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของ

นักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาวประกอบดวย  2 สวน ดังนี้ 
1. การทดลองใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนใน

ศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
2.การเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง 

ซึ่งประกอบดวย ดานทักษะและดานพฤติกรรมการมีลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง กอนและหลัง การเขา
รวมโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัด
ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว  
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจัย 

 

 
ผลการวิจัย 
  ผลการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์
การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว ผูวิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลโดย
แบงเป็น   2 ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์
การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว แบงเป็น 3 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมนักเรียนดานการใชเวลาวาง นักเรียนในศูนย์การเรียนใช
เวลาวางซึ่งมัก เป็นเวลาชวงพักกลางวัน ชวงเย็น หลังเลิกเรียน และวันหยุดในการเขารวมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับกีฬาในลักษณะเป็นผูเลน (Active Role) กับกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกรอ 
ปิงปอง แบดมินตัน วิ่ง แชร์บอล   มีลักษณะการเลนท่ีแยกตามชวงอายุและเพศ และยังประกอบกิจกรรม
นันทนาการท้ังในบทบาททางตรงและทางออม ไดแกการดูหนัง เตนร า เตนบัลเลย์ ฟังเพลงอาสาสมัคร 
หัตถกรรม ท าอาหาร วาดรูป อานหนังสือเลนดนตรีเลนบทบาทสมมุติทองเท่ียวชมธรรมชาติ ท้ังนี้ในแตละ
ชาติพันธุ์ไมปรากฏกีฬาท่ีถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   760 
 

 สวนท่ี 2 การสรางและยกรางโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง 
ของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว ผูเขารวมสนทนากลุม
สวนใหญยอมรับวาศูนย์การเรียนรูจัดการศึกษาตามรูปแบบศูนย์ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กตาง
ดาวโดยเนนกลุมสาระการพัฒนาความรูความเขาใจดานคณิตศาสตร์ ภาษาตางประเทศ  ภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ อยางไรก็ตามศูนย์การเรียนรูมีการสอนนักเรียนเพิ่มเติมตามลักษณะความรู ความสามารถ
พิเศษของอาสาสมัครชาวตางชาติเชน วิชาดานธุรกิจกฎหมายการกอสราง ซึ่งทางศูนย์การเรียนรูมิได
จัดท าเป็นเอกสาร หรือลักษณะช่ัวโมงสอนเฉพาะกลาวอีกนัยหนึ่งคือยังขาดการพัฒนาโปรแกรมพิเศษใดๆ 
ของศูนย์การเรียนท่ีตอบสนองตอความตองการของกลุมนักเรียนหรือแมกระท่ังการจัดสอนวิชาพลศึกษา
หรือนันทนาการ ท้ังนี้ผูเขารวมสนทนากลุมเห็นชอบวาศูนย์การเรียนหากไดมีการใชโปรแกรมเฉพาะท่ี
ไดรับการพัฒนา ขึ้นเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา จะท าใหรูปแบบการจัดการเรียนรูในศูนย์การเรียนมีความนาสนใจ และหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะใหมีการท าความเขาใจกับความหมายของ “ลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง” ซึ่งถือ
เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม ครูหรืออาสาสมัครผูใชโปรแกรมใหชัดเจนเพื่อสงผลตอความค านึงถึงอยาง
สม่ าเสมอเมื่อมีการด าเนิน  กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 สวนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมของโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลา
ชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตาง
ดาว สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมของโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิต
ดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
ต้ังแตแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - แผนจัดการเรียนรูท่ี 16 ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา 
โดยรวมมีความเหมาะสม ในระดับมาก ซึ่ งแตละแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของนักเรียนในศูนย์การเรียนซูแมคี (Thoo Mweh Khee ) ท าใหไดโปรแกรม
ยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียน ในศูนย์การเรียนสังกัดศูนย์
ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว สามารถน าไป ประยุกต์ใชในการจัดการเรียนรูในศูนย์การเรียน 
ส าหรับนักเรียนในระดับ ช้ันเกรด 1 - 6 เพิ่มเติม จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวพบวา โปรแกรมนี้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางโปรแกรมนี้มี องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1.ค าอธิบายโปรแกรม 2.สาระส าคัญ 3.จุดประสงค์การเรียนรู 4.เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการเรียน
การสอน 6.เครื่องมือท่ีใชวัด 7.เกณฑ์การวัดและประเมินผล 8.ส่ือการเรียนรู 
ตอนท่ี 2 ผลการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์
การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนดานทักษะกอนทดลองและหลังทดลอง
การใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน
สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
คะแนน  ̅ S.D. N t df p-value 
ก่อนทดลอง 10.27 2.68 30 

-30.90** 29 0.000 
หลังทดลอง 25.17 1.84 30 
 
จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนดานทักษะกอนทดลองและหลังทดลองการโปรแกรมยิมนาสติก
ศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียนสังกัดศูนย์ประสานงานการจัด
การศึกษาเด็กตางดาว พบวาคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองมีคาเทากับ 10.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 2.68 และคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองมีคาเทากับ 25.17 สวน เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 
1.84  นอกจากนี้การทดสอบคะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง ดวยสถิติ t-test แบบ Dependent 
พบวา คา t เทากับ -30.90 มีคา df เทากับ 29 และคา p-value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับ 
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .01 ท่ีก าหนดไวจึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีคะแนนดานทักษะหลังการทดลอง
สูงกวา กอนการทดลอง อยางมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนดานพฤติกรรมการใชเวลาวางกอน
ทดลองและหลังทดลองการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของ
นักเรียนในศูนย์การเรียนสังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
คะแนน  ̅ S.D. N t df p-value 
ก่อนทดลอง 32.56 17.02 30 

-28.33** 29 0.000 
หลังทดลอง 75.17 8.32 30 
 

จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนดานพฤติกรรมการใชเวลาวางกอนทดลองและหลัง
ทดลองการโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน
สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว พบวาคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองมีคาเทากับ 
32.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 17.02 และคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองมีคาเทากับ 75.17 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 8.32  นอกจากนี้การทดสอบคะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง ดวย
สถิติ t-test แบบ Dependent พบวา คา t เทากับ -28.33 มีคา df เทากับ 29 และคา p-value เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวาระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .01 ท่ีก าหนดไวจึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีคะแนน
ดานพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกวากอนการ ทดลองอยางมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   762 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์

การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว ผูวิจัยน าเสนอผลการอภิปรายผลการวิจัย
ดังนี้ 

1.พฤติกรรมในการมีลีลาชีวิต ดานการใชเวลาวางนักเรียน มีลักษณะวิถีชีวิตดานการใชเวลาวาง
สวนมากในการเขารวมกิจกรรมกีฬา โดยมีลักษณะแยกชายหญิง ตามเผาพันธุ์แตปะปนอายุกัน อันอาจมี
สาเหตุมาจากระบบความสัมพันธ์ในกลุมพี่นองตามลักษณะเช้ือสายของนักเรียนท่ีเลือกอยูอาศัยกัน ตาม
เผาพันธุ์นับแตครั้งประวัติศาสตร์สอดคลองกับ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2544) ท่ี กลาวถึงระบบความสัมพันธ์
ในกลุมพี่นองครอบครัวและเครือญาติในลักษณะของครอบครัวขยายอาจ จะมีการเปล่ียนแปลงไป จาก
เหตุการณ์สงคราม การปรับความเช่ือแตความสัมพันธ์ระหวางกลุมสังคมพี่นองใน สังคมนักเรียนยังถือวา
เป็นส่ิงส าคัญ อยางยิ่งและเป็นเสมือนเครือขายท่ีโยงใยสังคมนักเรียนไวท้ังนี้ การใชเวลาวางของนักเรียน
มักไดรับอิทธิพลจากกลุมผูมีการศึกษา หรือกลุมผูใหญท่ีไดรับการนับ หนาถือตาใน กลุมเผาพันธุ์โดยผูวิจัย
สังเกตจากรูปแบบการท ากิจกรรมท่ีมีกลุมนักเรียนดังกลาวเป็นผูน าซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนะชาติ 
ปาลิยะเวทย์ (2544) ผูอาวุโส หรือผูมีการศึกษาในครอบครัวจะมีอิทธิพลตอการเลือก รูปแบบการใชชีวิต
ถึงแมจะมีกะเหรี่ยงนักเรียนบางกลุมท่ีมีการแตงงานและผสมขามเผาพันธุ์กะเหรี่ยงกับ พวกอื่นแตก็ยังคง
นับถือเช่ือฟังผูใหญในชุมชนอยางมากในดานการเขารวมกิจกรรมนันทนาการกลุมนักเรียนใชเวลาวางใน
การเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ ประเพณีทางศาสนา เชน การรองเพลงการเลนดนตรี การระบ า
กะเหรี่ยงการระบ าไมไผ ละครแยกกันตามเผาพันธุ์  

2.ผลการใชโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์
การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว พบวาเป็นโปรแกรมท่ี สรางขึ้นโดยยึด
ลักษณะทางวิถีชีวิต จัดเป็นโปรแกรมท่ียึดกระบวนการทางสังคมและการด ารงชีวิต (Social Process 
and  Life Function) สอดคลองกับการศึกษาของรุจิร์ ภูสาระ(2551) ท่ีกลาวถึงโปรแกรมลักษณะ
ดังกลาววา เป็นโปรแกรมท่ี สรางขึ้นโดยยึดลักษณะทางสังคมเป็นหลัก โดยค านึงถึงความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถน าความรูและประสบการณ์ท่ีไดรับไปใช
ในชีวิตประจ าวันได สอดคลองกับความคิดของดิวอี้ (Dewey, 1959) โดยยึดหลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) จึงมี วัตถุประสงค์จะใหการศึกษาเป็นเครื่องมือในการสรางและปฏิรูปเสียใหมให
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดระบบการเรียนและมีบทบาทส าคัญ ในการสงเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยยึดงานหรือ กิจกรรมเป็นหลัก ครูเป็นเพียงผูเสนอแนะแนวทางเพื่อใหนักเรียนเห็ น
ความสัมพันธ์ระหวางครู-นักเรียน นักเรียน-นักเรียน ท้ังนี้การพัฒนาโปรแกรมผูวิจัยไดมีขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรมท่ีเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมสอดคลองกับ 
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมของไทเลอร์ (Tyler, 1986) สืบเนื่องจากกอนการพัฒนาโปรแกรมผูวิจัยได
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ท าการศึกษาขอ มูลพื้นฐานวิถีชีวิตนักเรียนดานการใชเวลาวาง และน าขอมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เป็นลักษณะวิถีชีวิตนักเรียนศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว รวมถึง
ขอคิดเห็น ขอเสนอนแนะท่ีเกี่ยวของกับความตองการในโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิต
ดานการใชเวลาวาง หลังจากนั้น ผูวิจัยไดด าเนินการยกรางโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิต
ดานการใชเวลาวาง เพื่อน ามาท าการสนทนากลุม ผูเช่ียวชาญดานนักเรียน และการสอนในพื้นท่ีฯ กับ
กลุมผูเช่ียวชาญดานการสอนพลศึกษาและนันทนาการ ฯ ถึงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความตองการและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงรายละเอียดของ โปรแกรมแผนการจัดการเรียนรูจ านวน 16 
ช่ัวโมง เพื่อสงเสริมการพัฒนา โปรแกรมใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหผูวิจัยไดโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อ
สงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา
เด็กตางดาว ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ความตองการของนักเรียนและศูนย์การเรียนสอดคลองกับวาสนา 
คุณาอภิสิทธิ์(2552) ท่ีกลาวไววา โปรแกรมท่ีดีหมายถึง โปรแกรมท่ีทันสมัยและสามารถแกปัญหาปัจจุบัน
ของสังคมไดเมื่อสภาพของ สังคมหรือเหตุการณ์และส่ิงแวดลอมตางๆเปล่ียนแปลงโปรแกรมก็ตอง
เปล่ียนแปลงตามไปดวยมิฉะนั้น โปรแกรมนั้น จะลาสมัยและไมอาจใชแกปัญหาของสังคมไดอีกท้ังผูวิจัย
ยังไดท าการศึกษาและวิเคราะห์จากขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้เพื่อเป็นขอมูลตางๆในการพัฒนาโปรแกรมให
สอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตนักเรียนอันไดแกเอกสารโปรแกรมการศึกษาของศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์
ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดท าการวิเคราะห์วิถีชีวิตของนักเรียนในดานการใชเวลาวาง เป็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตในการเลือกเขารวมกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ ในเวลาวาง อยางอิสระโดยไมไดอยู
ภายใตค าส่ังของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หลังจากเสร็จส้ินภารกิจประจ าวันทุกวัน อัตลักษณ์ดานกิจกรรมทาง
กาย กีฬาและนันทนาการประจ าถิ่น  

เมื่อผูวิจัยไดท าการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอการพัฒนาโปรแกรมแลว ผูวิจัยไดด าเนินการ
สราง โปรแกรมโดยการก าหนดองค์ประกอบของโปรแกรมตามโปรแกรมแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางการน าโปรแกรมไปใชปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยไดน าขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอการพัฒนาโปรแกรมมาเป็นหลักในการก าหนด
องค์ประกอบของโปรแกรมและไดท าการ ก าหนดองค์ประกอบของโปรแกรมตามล าดับเพื่อใหได
องค์ประกอบของโปรแกรมท่ีมีความสอดคลองและตอเนื่องกัน ดังนี้โดยผูวิจัยท าการก าหนดขึ้นมา 8 
องค์ประกอบ ไดแก 1) ค าอธิบายโปรแกรม 2) สาระส าคัญ 3) จุดประสงค์การเรียนรู 4) เนื้อหาสาระ               
5) กิจกรรมการเรียนการสอน 6) เครื่องมือท่ีใชวัด 7) การวัดและประเมินผล 8) ส่ือการเรียนรู 

เมื่อผูวิจัยก าหนดองค์ประกอบของโปรแกรมเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ 
ของโปรแกรมกอนท่ีจะน าโปรแกรมไปทดลองใชโดยผูเช่ียวชาญจ านวน 4 ทานพิจารณาความเหมาะสม
ของโปรแกรมฯ พิจารณาความเหมาะสมของภาษาท่ีใชในการท าโปรแกรม พิจารณาถึงความเหมาะสม
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ของสาระ เนื้อหา ตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรูส่ือการเรียนรูและการประเมินท่ีใชในการท าโปรแกรมเพื่อ
น าขอเสนอแนะจาก ผูทรงคุณวุฒิมาใชในการปรับปรุงแกไขใหโปรแกรมมีความเหมาะสมและครบถวน
ตาม องค์ประกอบของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อ
สงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา
เด็กตางดาว พบวา มีความเหมาะสม ทุกองค์ประกอบของโปรแกรมท้ังนี้อาจ เป็นผลสืบเนื่องจากการ
ก าหนดแตละองค์ประกอบของโปรแกรมนั้น ผูวิจัยไดก าหนดเป็นล าดับขั้นขององค์ประกอบโปรแกรมแต
ละองค์ประกอบของโปรแกรมมีความเหมาะสมถูกตองครอบคลุมสอดคลองกันแตละองค์ประกอบ ดังค า
กลาวของใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539) ท่ีกลาววา การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมตางๆ เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงขอบกพรองกอนน าไปใชจริง ตองก าหนดเป็นแผนอยางมีขั้นตอนและระบบ มีการประชุม 
พิจารณารวมกัน หรือใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบวาองค์ประกอบตางๆ ของโปรแกรมเชนจุดประสงค์เนื้อหา
กิจกรรม การเรียนการสอน คาบเวลาเรียน วิธีการวัดและประเมินผล มีความสอดคลองกัน หรือไมอยางไร
วัสดุโปรแกรมเชน แผนการสอนส่ือการเรียนการสอนตางๆ มีความสอดคลองกับ โปรแกรมหรือไม ภาษา
ท่ีมีความแจมชัดเพียงใดท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความสมบูรณ์กอนน าโปรแกรมไปใชจริงและยังสอดคลองกับค า
กลาวของสงัด อุทธานันท์ (2532) ท่ีกลาววา หลังจากไดรางโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแลว สมควรจะไดมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมกอนท่ีจะไดมีการ น าไปใชจริงๆ เพื่อจะไดทราบถึงจุดดีจุดออนของ
โปรแกรม หากพบวามีจุดออนหรือมีขอบกพรองก็สมควรจะได ปรับปรุงแกไขเสียกอนอีกท้ังยังสอดคลอง
กับค ากลาวของนิรมล ศตวุฒิ (2543) ท่ีกลาววา หลังจากรางโปรแกรมเสร็จ ส้ินแลวกอนท่ีจะน าโปรแกรม
ไปใชจะตองตรวจสอบคุณภาพกอนเพื่อแนใจวา โปรแกรมมีความสมบูรณ์ใหมากท่ีสุด เทาท่ีจะเป็นไปได
เพราะโปรแกรมเป็นแนวทางส าหรับการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนเป็น กระบวนการ
หลักในการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถไปปฏิบัติงานในสังคม หากกระบวนการพัฒนาคนมี 
ขอบกพรองก็จะท าใหผลผลิตคือคนไดรับการพัฒนาไมสมบูรณ์และการพัฒนาคนท่ีไมสมบูรณ์จะมี
ผลกระทบอยางมากตอสังคมโดยรวมซึ่งแตกตางจากกระบวนการผลิตสินคาท่ีหากวา สินคามีขอบกพรอง
หรือไมสมบูรณ์ก็สามารถ ขจัดท้ิงหรือท าลายไปไดโดยไมสงผลกระทบใดๆท้ังส้ินและเมื่อผูวิจัยไดปรับปรุง
องค์ประกอบของโปรแกรมตามค าแนะน าของผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลวผูวิจัยไดน าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นไป
ทดลองใชปฏิบัติจริงกับนักเรียนท่ีก าลัง ศึกษาอยูในระดับ เกรด 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2563 
ศูนย์การเรียนซู แม คี (Thoo Mweh Khee) เพื่อพิจารณา ปัญหาท่ีพบระหวางการใชโปรแกรมของแตละ
องค์ประกอบของโปรแกรมเพื่อน าปัญหาท่ีพบไปปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสาธกา ศรีธนะ (2553) ท่ีกลาวไววาเมื่อจัดท าโปรแกรมเสร็จและ ตรวจสอบคุณภาพ
โปรแกรมพรอมปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ์แลวจึงน าโปรแกรมไปจัดการเรียนรูแสดงวาการจัดการ เรียนรู
เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม นอกจากนี้กระบวนการพัฒนาโปรแกรมแ ละ
กระบวนการ จัดการเรียนรูมีผลตอกันและกัน การท่ีจะรูวา โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนั้น มีผลสัมฤทธิ์ดีหรือไม
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สามารถพิจารณาจากการ น าโปรแกรมไปใชถาวางแผนโปรแกรมดีก็จะสงผลใหการจัดการเรียนรูเป็นไป
ดวยดีแตถาแมวาการวางแผน โปรแกรมดีแตเมื่อน าไปจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับ โปรแกรมก็จะท าให
ไมบรรลุจุดมุงหมายของโปรแกรมไดหรือ หากการวางแผนโปรแกรมไมเหมาะสม หรือขาดความถูกตอง
ครอบคลุมก็จะท าใหการจัดการเรียนรูไมประสบผลส าเร็จผูวิจัยไดด าเนินการประเมินผลการทดลองใช
โปรแกรมโดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ท้ั งทางดานทักษะและพฤติกรรม เพื่อ
ประเมินผลดานพัฒนาการการเรียนรูเพื่อการมีลีลาชีวิตของนักเรียน หลังจากการใชโปรแกรมและศึกษา
ผลการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกในโปรแกรมเพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาและ ปรับปรุงแกไขให
โปรแกรมมีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปไดในขั้นตอนตอไปซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี(2557) 
ท่ีกลาววาการประเมินผลการใชโปรแกรม มีความมุงหมายท่ีจะประเมินผลของโปรแกรมเพื่อให ทราบวา
ผลผลิตท่ีไดจากโปรแกรมนั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือจุดมุงหวังของสังคม และนักเรียนเพียงใด ถาผล
ของการประเมินไดพบขอบกพรองหรือมีจุดออนตรงไหนก็จะสงผลใหมีกิจกรรมการปรับปรุงแกไขโปรแกรม
ในล าดับตอไป ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อสงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง
ของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว หรือ The  Artistic 
Gymnastics Program to promote Student’s Advanced Lifestyle Behaviors in Free Time Use  
of Learning Center Under the Migrant Educational Coordination Center ท่ีมีคุณภาพ  

3. หลังจากการทดลองใชโปรแกรมท่ีไดพัฒนาขึ้นพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะและ
ดานพฤติกรรมในการมีลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนท่ีเรียนตามโปรแกรมยิมนาสติกศิลปเพื่อ
สงเสริมลีลาชีวิตดานการใชเวลาวางของนักเรียนในศูนย์การเรียน สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา
เด็กตางดาว หลังการทดลองมีคาคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น และเมื่อน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะและ
ดานพฤติกรรมในการมีลีลาชีวิตดานการใชเวลาวาง มาเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการทดลองก็
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาตัวแปรส าหรับระบบแนะน าการท่องเท่ียว 
A study of Variables for the Tourism Recommendation System 

 
อภิชัย ซื่อสตัย์สกุลชัย1, นมิดา ซือ่สัตย์สกุลชัย1 และวันชนะ จูบรรจง2 

Apichai Suesatsakulchai, Namida Suesatsakulchai and Wanchana Joobanjong 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรส าหรับระบบแนะน าการทองเท่ียว ขั้นตอนการวิจัย
เริ่มจากการศึกษาและรวบรวบขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว จัดท าตารางสรุปรายการ  
ตัวแปรท่ีพบในงานวิจัย โดยในเบ้ืองตนมีตัวแปรจ านวน 21 ตัวแปร และคัดเลือกตัวแปรท่ีมีการอางอิงใน
งานวิจัยต้ังแต 2 บทความขึ้นไป คงเหลือจ านวนตัวแปรท้ังส้ิน 9 ตัวแปร จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์
ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวเพื่อยืนยันความเหมาะสมของตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปร ผลการวิจัยพบวา                
ตัวแปรจ านวน 9 ตัวแปร มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชเพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขส าหรับระบบแนะน าการ
ทองเท่ียว โดยตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปร ประกอบดวย 1) ระยะเวลาในการทองเท่ียว 2) คาใชจายในการ
ทองเท่ียว 3) แหลงทองเท่ียว/จุดสนใจ/จุดแวะพัก 4) ท่ีพัก 5) จ านวนผูรวมเดินทาง 6) พาหนะในการ
เดินทาง 7) ความสัมพันธ์ระหวางผูรวมเดินทาง (เพื่อน/ครอบครัว) 8) รานอาหาร และ 9) รานจ าหนาย
สินคาท่ีระลึก ตัวแปรท่ีไดจากการศึกษานี้ นอกจากจะน าไปใชเป็นตัวแปรส าหรับระบบแนะน าการ
ทองเท่ียวแลว  ยังสามารถน าไปใชเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวในมิติอื่นได 
 
ค าส าคัญ: ระบบแนะน า, การทองเท่ียว 
  

                                                             
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
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Abstract 
 This research was focus on identifying significant key points of the tourism 
recommendation system. The research methodology is gathering a relevant tourism 
study and conclude related key points to twenty-one candidate items. Following the 
candidates was considered on extensive research cited to nine valid research key points. 
These key points were related and signify to the tourism recommendation system as 
followed, the traveling period, the traveling expense, the tourism landmarks, 
accommodation, a companion size, transportation, companion relation (friends/family), 
restaurant, and souvenir shops. Besides the tourism recommendation system 
advantages, the benefits of the valid key points also effective for emerging the varies of 
tourism in afterward. 
 
Keywords: Recommendation system, Tourism 
 
บทน า 
 การทองเท่ียวมีความส าคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยในชวง 2 ไตรมาสแรกของปี 2562    
การทองเท่ียวมีบทบาทท่ีส าคัญถึงรอยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณิชาภัทร สุรวัฒนานนท์, 
2563) การทองเท่ียวกอใหเกิดการสรางงานท้ังทางตรงและทางออมกับธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
เชน รานอาหาร ท่ีพัก รานจ าหนายของท่ีระลึก การขนสง การทองเท่ียวยังมีสวนสรางและกระจายรายได
ใหกับคนในชุมชนพื้นท่ีการทองเท่ียว นอกจากนี้การทองเท่ียวกอใหเกิดการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก
รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ไฟฟูา น้ าประปา ถนน ท าใหคนในชุมชนมีคุณภาพมีชีวิตท่ีดีขึ้น (วารัชต์ 
มัธยมบุรุษ, 2562)  
 โดยท่ัวไปการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวจะเริ่มจากการก าหนดสถานท่ีเพื่อการทองเท่ียวและ
คนหาขอมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับสถานท่ีทองเท่ียวนั้น เชน เสนทางการเดินทาง จุดแวะพัก 
รานอาหาร รานจ าหนายสินคาท่ีระลึก ท่ีพัก เพื่ อก าหนดเป็นแผนการทองเท่ียว ระบบเครือขาย
อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์เป็นแหลงขอมูลหลักท่ีนักทองเท่ียวนิยมใชเพื่อสืบคนขอมูล
ประกอบการวางแผนการทองเท่ียว การวางแผนการทองเท่ียวจึงมักใชเวลาคอนขางมากส าหรับการคนหา
ขอมูลจากเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเป็นการวางแผนการทองเท่ียวไปยัง
สถานท่ีท่ีไมคุนเคย หรือมีขอจ ากัดดานเวลา ขอจ ากัดดานงบประมาณการทองเท่ียว (ดวงเดือน           
อัศวสุธีรกุล, 2558) แมวานักทองเท่ียวจะสามารถคนหาขอมูลเสนทางการเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียว หรือ
จุดแวะพัก ไดจากเครือขายอินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์ แตขอมูลท่ีไดรับเหลานั้นอาจไมตรงกับ
ความตองการ หรือไมสามารถตอบสนองตอขอจ ากัดของนักทองเท่ียวได (Parikh, V., Keskar, M., 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   770 
 

Dharia, D., & Gotmare, P., 2018) ระบบแนะน าทองเท่ียวเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักทองเท่ียว
สามารถใชเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งส าหรับแนะน าการทองเท่ียว เชน การพัฒนาระบบเพื่อระบุต าแหนงทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อแนะน าการทองเท่ียว ระบบแนะน าสถานท่ีทองเท่ียว ระบบการวางแผนการเดินทาง    
(ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, 2558 ; Parikh et al., 2018; ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2562) ระบบแนะน า          
การทองเท่ียวเหลานี้จะพิจารณาจากตัวแปรหรือปัจจัยท่ีไดรับจากผูใชงานระบบ เชน ท่ีพัก รานอาหาร 
จุดแวะพัก จากนั้นระบบจะน าตัวแปรท่ีไดรับจากผูใชงานระบบมาประมวลผลเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของ
ระบบเพื่อแสดงผลและแนะน าขอมูลสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการทองเท่ียวของ
ผูใชงานระบบ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาตัวแปรส าหรับระบบแนะน าการทองเท่ียว ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีนักทองเท่ียวใชส าหรับคนหา
ขอมูลขาวสารรวมถึงการวางแผนการทองเท่ียว ตัวแปรหรือปัจจัยท่ีไดจากการศึกษานี้นอกจากจะสามารถ
น าไปใชเป็นตัวแปรส าหรับการก าหนดเงื่อนไขการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแนะน าการทองเท่ียวแลว 
ยังสามารถน าไปใชเพื่อศึกษาและพัมนารูปแบบการทองเท่ียวในมิติอื่นได 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาตัวแปรส าหรับระบบแนะน าการทองเท่ียว แบงไดดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยการศึกษาด าเนินการรวบรวมตัวแปรหรือปัจจัยท่ีมี
ผลตอการวางแผนการทองเท่ียวหรือเป็นปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจไปแหลงทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
จาก งานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย จากนั้นพิจารณาความถี่ของตัวแปรแตละตัวแปรโดย
คัดเลือกตัวแปรท่ีมีความถ่ีการอางอิงต้ังแต 2 ครั้ง ขึ้นไป 
 2. การยืนยันตัวแปรท่ีไดจากขั้นตอนแรกดวยการสัมภาษณ์คุณสมบัติ ความส าคัญ และความ
เหมาะสมของตัวแปรแตละตัวแปรจากผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวจ านวน 2 คน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลลัพธ์จากการรวบรวมตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนการทองเท่ียวจากงานวิจัย บทความ
วิชาการ และบทความวิจัย พบวา มีจ านวนตัวแปรท้ังส้ิน 21 ตัวแปร ดังแสดงในตารางท่ี 1 จากนั้น
คัดเลือกตัวแปรท่ีมีการอางอิงต้ังแต 2 บทความขึ้นไป พบวา มีตัวแปรจ านวน 9 ตัวแปร ประกอบดวย    
1) รานอาหาร 2) ท่ีพัก 3) ระยะเวลาในการทองเท่ียว 4) แหลงทองเท่ียว/จุดสนใจ/จุดแวะพัก               
5) คาใชจายในการทองเท่ียว 6) รานจ าหนายของฝาก/ของท่ีระลึก 7) พาหนะในการเดินทาง 8) จ านวน 
ผูรวมเดินทาง และ 9) ความสัมพันธ์ระหวางผูรวมเดินทาง 
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ตารางที่ 1: ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
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1. ระยะเวลาในการทองเท่ียว*          
2. คาใชจายในการทองเท่ียว*          
3. กิจกรรมการทองเท่ียวที่เลือกท า          
4. แหลงทองเท่ียว/จุดสนใจ/จุดแวะพัก*          
5. ที่พัก*          
6. การใชสื่อสารสนเทศในการสื่อสาร          
7. การรับรูขาวสารดานการทองเท่ียว          
8. ลักษณะของสื่อที่มีผลตอการตัดสินใจ          
9. แรงจูงใจในการทองเท่ียว          
10. ภูมิหลังประชากร          
11. ชวงอายุของนักทองเท่ียว          
12. จ านวนผูรวมเดินทาง*          
13. พาหนะในการเดินทาง*          
14. รูปแบบการเดินทาง          
15. ความสัมพันธ์ผูรวมเดินทาง*          
16. รานอาหาร*          
17. รานจ าหนายของฝาก/ของที่ระลึก*          
18. สิ่งอ านวยความสะดวก          
19. ภาพลักษณ์ของแหลงทองเท่ียว          
20. สภาพแวดลอม          
21. ความปลอดภัย          
* หมายถึง ตัวแปรท่ีมีการอางอิงต้ังแต 2 บทความข้ึนไป 
  

เมื่อไดตัวแปรจ านวน 9 ตัวแปรแลว จึงด าเนินการสัมภาษณ์ผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวจ านวน 
2 คน เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปร โดยผูเช่ียวชาญดานการทองเท่ียวแสดงความ
คิดเห็นวา ตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปรมีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยท่ีมีคุณสมบัติตอการตัดสินใจทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียว ตัวอยางความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
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"... ระยะเวลาท่ีจะมาท่องเท่ียว ก็มีผลต่อการท่ีนักท่องเท่ียวจะเดินทางมาท่องเท่ียว ..." 
ผูอ านวยการส านักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จังหวัดตาก 

 

"... สร้างจุดท่องเท่ียวให้มีศักยภาพแล้วสร้างเป็นเส้นทางท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว โดย
พิจารณาว่านักท่องเท่ียวมีเวลามากน้อยแค่ไหน ถ้ามีเวลามากก็ควรมีกิจกรรมรูปแบบหนึ่ง 
แต่ถ้านักท่องเท่ียวไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อย ก็จะได้เพียงแวะพักเยี่ยมชน ได้แค่นั้น ..." 

ผูอ านวยการส านักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จังหวัดตาก 
 

"... นักท่องเท่ียว กลุ่มครอบครัว คนสูงอายุ กลุ่มคนท างาน พอวางแผนมาเท่ียวแล้ว คง
ไม่ใช่มาแค่ท่ีเดียวหรอก แต่ถ้าต้องใช้เวลากับการเดินทางมาก ๆ ก็หมดเวลาเท่ียวแล้ว 
เวลาวางแผนเขาก็จะดูเรื่องท่ีกินท่ีพักด้วยว่าโอเคไหม ..." 

ผูอ านวยการส านักงานการทองเท่ียวและกีฬา จังหวัดตาก 
 

"... คนมาเท่ียว ต้องนอน ต้องกิน ต้องใช้ ต้องซื้อ คนไทยชอบซื้อของท่ีระลึก ชอบซื้อ
ฝาก ก็ต้องมีร้านแนะน าให้เขา ออกจากท่ีเท่ียวแล้วจะไปกินท่ีไหน ซื้อท่ีไหน มันจะช่วย
ให้เกิดการเช่ือมโยงกัน ไม่ใช่ต้องไปกินข้าวร้านไกลๆ  ..." 

ผูอ านวยการส านักงานการทองเท่ียวและกีฬา จังหวัดตาก 
 

 รายละเอียดของตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปร มีดังนี้ 
 1) รานอาหาร เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียว และมักจะพิจารณาควบคูกับแหลง
ทองเท่ียว โดยอาจเป็นรานอาหารท่ีต้ังแตในแหลงทองเท่ียวหรืออยูระหวางทาง ( วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 
2562; ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, 2558; Parikh et al., 2018; ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 2558; กรวรรณ สังขกร 
และศันสนีย์ กระจางโฉม, 2562; ลลิตา พวงมหา, 2558) นอกจากนี้ รานอาหารท่ีไดรับความนิยม หรือ
รานอาหารที่มีการเผยแพรในส่ือสังคมออนไลน์ อาจเป็นจุดหมายปลายทางเบื้องตนของนักทองเท่ียวและ
เช่ือมโยงไปยังแหลงทองเท่ียวที่อยูใกลเคียง 
 2) ท่ีพัก เป็นสถานท่ีพักแรมส าหรับนักทองเท่ียว เชน โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมน์ คอนโดมิเนียม 
ท่ีต้ังแคมป เป็นตน นักทองเท่ียวจะพิจารณาถึงความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย (ลลิตา 
พวงมหา, 2558) ซึ่งสถานท่ีพักอาจอยูภายในหรือใกลแหลงทองเท่ียว หรืออยูใกลแหลงชุมชนเพื่อท่ี
นักทองเท่ียวสามารถส ารวจวิถีชีวิตของชุมชนได ลักษณะของท่ีพักจะมีความสัมพันธ์กับแหลงทองเท่ียว   
ผูรวมเดินทาง จ านวนผูรวมเดินทาง (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2562; ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, 2558; Parikh    
et al., 2018; กรวรรณ สังขกร และศันสนีย์ กระจางโฉม, 2562)   
 3) ระยะเวลาในการทองเท่ียว เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียว (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2562) การบริหารเวลาใหเหมาะสมกับจ านวนสถานท่ีทองเท่ียวมีผลตอ
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การวางแผนการทองเท่ียว รวมถึงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น เชน คาใชจายในการทองเท่ียว เป็นตน 
ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบงได 3 ประเภท คือ 1) ระยะเวลาท้ังหมดท่ีใชในการทองเท่ียวในหนึ่งวันหรือ
หลายวัน (ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 2558) 2) ระยะเวลาในการเดินทาง (ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, 2558; ศศิวิมล 
กอบัว, 2556) และ 3) ระยะเวลา ณ สถานท่ีทองเท่ียว (ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 2558; ศศิวิมล กอบัว, 2556; 
ชุมพล รอดแจม, 2555)   
 4) แหลงทองเท่ียว/จุดสนใจ/จุดแวะพัก เป็นจุดหมายปลายทางท่ีสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียว
ตองการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวเหลานั้น (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2562; ลลิตา พวงมหา, 2558)     
แหลงทองเท่ียวสามารถแบงไดหลายประเภท เชน แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ (เชน ภูเขา น้ าตก)  
แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร์ (เชน โบราณสถาน) แหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ (เชน งานแสดง
สินคา งานแสดงดนตรี การแขงขันกีฬา) (ลลิตา พวงมหา, 2558) นักทองเท่ียวอาจก าหนดแหลงทองเท่ียว
เปูาหมายเป็นล าดับแรกแลวจึงคนหาขอมูลอื่น เชน ท่ีพักหรือรานอาหารที่อยูใกลเคียง หรือคนหาเสนทาง
การเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียว รวมถึงเสนทางการเดินทางจากแหลงทองเท่ียวหนึ่งไปยังแหลงทองเท่ียว
อีกแหงหนึ่ง หรือนักทองเท่ียวอาจก าหนดปัจจัยอื่นเป็นล าดับแรก เชน ระยะเวลาการทองเท่ียว แลวจึง
พิจารณาแหลงทองเท่ียวเป็นล าดับตอมา (ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, 2558; Parikh et al., 2018)   
 5) คาใชจายในการทองเท่ียว เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการวางแผนและการตัดสินใจ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียว (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2562; ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, 2558; ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 
2558) คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว คือ คาเดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร รวมถึงคาใชจายในแหลง
ทองเท่ียว คาเดินทาง (คาโดยสารรถประจ าทาง คาน้ ามัน) คาใชจายท่ีเกิดขึ้นภายในสถานท่ีทองเท่ีย ว    
แตละแหง (คาเขาชม คาเชาอุปกรณ์)  
 6) รานจ าหนายของฝาก/ของท่ีระลึก เป็นรานคาท่ีจ าหนายสินคาท่ีระลึกท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของแหลงทองเท่ียว รวมถึงรานคาท่ีจ าหนายสินคาประเภทอาหารของรับประทาน ซึ่งนักทองเท่ียวจะซื้อ
เพื่อน ากลับไปรับประทานท่ีบานหรือน าไปใหกับบุคคลอื่นท่ีไมไดทองเท่ียวรวมกัน (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 
2562; ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 2558; ลลิตา พวงมหา, 2558)  
 7) พาหนะในการเดินทาง หมายถึงพาหนะประเภทตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียวใชส าหรับเดินทางจาก          
ท่ีพักไปยังสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ เชน นักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวดวยรถยนต์สวนตัว รถประจ าทาง 
หรือเดินทางโดยเรือ เป็นตน (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2562; ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 2558; ลลิตา พวงมหา, 2558)   
 8) จ านวนผูรวมเดินทาง เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับผูรวมเดินทางในการทองเท่ียว รูปแบบ
การเดินทางทองเท่ียว พาหนะในการเดินทางทองเท่ียว รวมถึงการใชเวลาท ากิจกรรมของสถานท่ี
ทองเท่ียว (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2562; ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 2558; ชุมพล รอดแจม, 2555) การทองเท่ียว 
ท่ีมีจ านวนสมาชิกในกลุมจ านวนไมมาก ท าใหมีเวลาใหกับสถานท่ีทองเท่ียวแตละ แหงไดมากขึ้น          
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การตัดสินใจวางแผนการทองเท่ียวท าไดงาย รวมถึงหากมีการเพิ่มสถานท่ีทองเท่ียวระหวางการเดินทางก็
สามารถท าไดงายและสะดวกกวาการทองเท่ียวที่มีจ านวนสมาชิกในกลุมจ านวนมาก   
 9) ความสัมพันธ์ระหวางผูรวมเดินทาง เป็นความสัมพันธ์ในกลุม ผูรวมเดินทางทองเท่ียว เชน 
การเดินทางทองเท่ียวพรอมครอบครัวอาจประกอบดวยบิดา มารดา บุตร รวมถึงญาติพี่นอง การเดินทาง
ทองเท่ียวระหวางคูสมรส หรือการเดินทางทองเท่ียวกับเพื่อน (ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, 2558; กรวรรณ     
สังขกร และศันสนีย์ กระจางโฉม, 2562) ความสัมพันธ์ในกลุมผูรวมเดินทางทองเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพัก รวมถึงระยะเวลาการทองเท่ียว 
 ตัวแปรท่ีไดจากการศึกษาท้ัง 9 ตัวแปร สามารถน ามาออกแบบตารางการจัดเก็บขอมูลในระบบ
จัดการฐานขอมูลเพื่อใชส าหรับระบบแนะน าการทองเท่ียวดังแสดงในภาพท่ี 1 และออกแบบตนแบบการ
แสดงผลระบบดังแสดงในภาพที่ 2 
 

restaurant

res_id
res_name
res_detail
res_type
res_size
res_latlong

accommodation

acc_id
acc_name
acc_detail
acc_type
acc_latlong

landmark

land_id
land_name
land_detail
land_type
land_latlong

shop

shop_id
shop_name
shop_detail
shop_latlong

feature

fea_id
fea_type
fea_detail

res_fea

res_id
fea_id
detail

acc_fea

acc_id
fea_id
detail

shop_fea

shop_id
fea_id
detail

land_fea

land_id
fea_id
detail

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของขอมูล 
 
ความสัมพันธ์ระหวางตารางขอมูล ประกอบดวยตารางขอมูลหลัก 5 ตาราง คือ รานอาหาร 

(restaurant) ท่ีพัก (accommodation) แหลงทองเท่ียว (landmark) รานจ าหนายสินคาท่ีระลึก (shop) 
และ ตารางขอมูลท่ีเป็นตัวแปรสนับสนุนขอมูลใหกับตารางอื่น (feature) ส าหรับตาราง res_fea ตาราง 
acc_fea ตาราง shop_fea และตาราง land_fea เป็นตารางท่ีจัดเก็บขอมูลความสัมพันธ์ระหวาง
ตารางขอมูลหลักและตารางขอมูลท่ีเป็นตัวแปรสนับสนุน 
 ตารางขอมูลรานอาหาร ท่ีพัก แหลงทองเท่ียว และรานจ าหนายสินคาท่ีระลึก นอกเหนือจากจะ
จัดเก็บขอมูลรายละเอียดของตัวแปรในแตละตัวแปรแลว ยังจัดเก็บขอมูลพิกัดต าแหนงท่ีต้ังเพื่อใชส าหรับ
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การแสดงผลบนระบบแผนท่ีออนไลน์ รวมถึงสามารถใชขอมูลพิกัดต าแหนงท่ีต้ังค านวณระยะหางและ
ระยะเวลาการเดินทางระหวางสถานท่ีได 
 ส าหรับตารางขอมูลท่ีเป็นตัวแปรสนับสนุนขอมูลใหกับตารางอื่น (feature) จะจัดเก็บขอมูลของ
ตัวแปรอื่น ไดแก ขอมูลตัวแปรระยะเวลาในการทองเท่ียว ขอมูลตัวแปรคาใชจายในการทองเท่ียว ขอมูล
ตัวแปรพาหนะในการเดินทาง ขอมูลตัวแปรจ านวนผูรวมเดินทาง และขอมูลตัวแปรความสัมพันธ์ระหวาง
ผูรวมเดินทาง 
 ตัวแปรท้ัง 9 ตัวแปรท่ีไดจากการศึกษา ตารางการจัดเก็บขอมูลจากภาพท่ี 1 และตนแบบการ
แสดงผลระบบดังแสดงในภาพที่ 2 สามารถน าไปใชเพื่อการพัฒนาระบบแนะน าการทองเท่ียวตอไป 

    
 

ภาพที่ 2 ตนแบบการแสดงผลระบบแนะน าการทองเท่ียว 
 
สรุปผล 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรส าหรับระบบแนะน าการทองเท่ียว ซึ่งเป็นตัวแปร
ส าหรับการวางแผนทองเท่ียว ผลการศึกษาไดตัวแปรจ านวน 9 ตัวแปร และน ามาออกแบบตารางจัดเก็บ
ขอมูลประกอบดวยตารางขอมูลหลัก 5 ตารางและตารางขอมูลความสัมพันธ์ระหวางขอมูล 4 ตาราง     
ตัวแปรและตารางขอมูลท่ีไดจากการศึกษานี้จะถูกน าไปใชในระบบแนะน าการทองเท่ียวตอไป นอกจากนี้
ตัวแปรจ านวน 9 ตัวแปรท่ีไดจากการศึกษานี้ยังสามารถน าไปใชเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และการพัฒนา
รูปแบบการทองเท่ียวในมิติอื่นได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ผูอ านวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และผูอ านวยการส านักงานการทองเท่ียว
และกีฬา จังหวัดตาก ในความอนุเคราะห์ขอมูลและความคิดเห็นตองานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพดานสีและความแข็งของกลวยปิ้งโดยใช
ความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกลวยปิ้ง โดยเครื่องปิ้งกลวยหมุน
ท่ีใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกลถูกควบคุมอุณหภูมิอากาศท่ีทอทางออก 120 องศาเซลเซียส และ
ความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 4 8 และ 12 รอบตอนาที ปิ้งกลวยจนกลวยมีความช้ืนต่ ากวารอยละ 53 
มาตรฐานเปียก จากผลการทดลองพบวา ความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 4 8 และ 12 รอบตอนาที ไมมีผล
ตอคาสี (คา L a และ b) และคาความแข็งของกลวยปิ้งอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กลวยปิ้งท่ีจ าหนาย
ในทองตลาดมีคาความสวาง (คา L) นอยกวา แตมีคาสีแดง (คา a) และคาความแข็งมากกวากลวยปิ้ง
ในงานวิจัยนี้อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกลวยปิ้งพบวา 
กลวยปิ้งในงานวิจัยนี้มีคะแนนดานสี ลักษณะปรากฏ กล่ินรส เนื้อสัมผัส (ความนุม) และความชอบโดยรวม
มากกวากลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาด โดยกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้ไดรับคะแนนทางประสาทสัมผัสดาน
ความชอบโดยรวมอยูในชวงความชอบปานกลางถึงความชอบมาก 
 
ค าส าคัญ : กลวยปิ้ง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส รังสีอินฟราเรดไกล สมบัติทางกายภาพ 
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Abstract 
 This research aimed to study the physical properties in terms of color and hardness 
of roasted bananas using heat from far-infrared rays and to assess the sensory quality of 
roasted bananas. The rotating bananas roaster using heat from far-infrared rays heat had 
controlled the air temperature at the outlet pipe of 120oC and the rotational speeds of 
roasted bananas at 4, 8, and 12 rpm. The bananas were roasted until the moisture content 
of the bananas was lower than 53% wet basis. From the results of the experiment, it was 
found that the rotational speeds of roasted bananas at 4, 8, and 12 rpm had no significant 
effect on the color value (L a and b-values) and hardness value (P>0.05). The roasted 
bananas in the market had significantly lower lightness (L-value) but higher redness (a-value) 
and hardness value than those in this study (P0.05). To assess the sensory quality of 
roasted bananas, it was found that the roasted bananas in this study had higher sensory 
scores for color, appearance, flavor, texture (softness), and overall preference than those 
in the market. The roasted bananas in this study received the sensory score for overall  
preference from like moderately to like very much. 
 
Keywords : Far-infrared rays, Physical properties, Roasted bananas, Sensory evaluation 
 
1. บทน า 
 กลวยน้ าวาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถปลูกและดูแลรักษาไดงาย และใหผลผลิตได
ตลอดท้ังปี นอกจากนี้ยังมีการปลูกกลวยน้ าวาเพื่อการบริโภคและการคาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
(แดนชัย เครื่องเงิน และคณะ, 2560) กลวยน้ าวาเป็นแหลงพลังงานส ารองท่ีดี โดยประกอบดวยน้ าตาล
ธรรมชาติ 3 ชนิด คือ กลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส และมีคุณคาทางโภชนาการสูง อุดมดวยวิตามินและ
แรธาตุตาง ๆ เชน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินซี แมกนีเซียม โพแทสเซียม กรดอะมิโน 
แคลเซียม อาร์จินิน และฮีสติดิน กลวยน้ าวายังมีสรรพคุณตาง ๆ เชน ชวยแกอาการนอนไมหลับ บรรเทา
อาการโรคริดสีดวงทวาร ปูองกันการเกิดโรคมะเร็งล าไส รักษาโรคโลหิตจาง บรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร 
แกอาการทองเสีย และชวยชะลอความแก (อภิชาติ ศรีสอาด และศุภวรรณ์ ใจแสน, 2553) อยางไรก็ตาม 
เมื่อมีการปลูกกลวยน้ าวามากขึ้น ท าใหมีปัญหาเรื่องผลผลิตกลวยน้ าวาลนตลาด หรือผลผลิตกลวยน้ าวา
ท่ีไมไดขนาดตามท่ีตองการอาจเหลือท้ิง สงผลใหราคากลวยน้ าวาตกต่ า ดังนั้นจึงมีการแปรรูปกลวยน้ าวา
เพื่อใหเก็บรักษาไดนานขึ้น และชวยเพิ่มมูลคาใหแกกลวยน้ าวาอีกดวย 
 ในจังหวัดตากมีการน ากลวยน้ าวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตาง ๆ ไดแก กลวยตาก กลวยอบเนย 
กลวยทอด และกลวยปิ้ง โดยเฉพาะกลวยปิ้ง ผูขายจะน ากลวยน้ าวามาปิ้งบนตะแกรงเหล็กท่ีอยูบนเตาถาน
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หรือเตาหินลาวา ผูปิ้งตองคอยควบคุมการปิ้งกลวย เนื่องจากอาจเกิดรอยไหมบนเนื้อกลวยได ท าใหกลวยปิ้ง
มีลักษณะไมนารับประทาน ท้ังนี้อาหารปิ้งยางมีสารอันตรายตาง ๆ ไดแก สารพัยโรลัยเซต (Pyrolysates) 
เป็นสารท่ีพบมากในสวนท่ีไหมเกรียมของอาหาร และสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic 
aromatic hydrocarbon) ซึ่งเป็นสารเริ่มตนของสารกลายพันธุ์ (Premutagenic) และสารเริ่มตนของ
สารกอมะเร็ง (Procarcinogen) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับไอเสียของเครื่องยนต์ ควันไฟ ควันบุหรี่ และ
ควันจากเตาเผาเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2558) 
 ถึงแมวาในปัจจุบันมีคนไทยจ านวนมากท่ีนิยมบริโภคกลวยปิ้ง แตยังไมมีการพัฒนารูปแบบของเครื่อง
ปิ้งกลวย โดยใชปริมาณเช้ือเพลิงจากถานท่ีคอนขางสูง และกลวยปิ้งมีรอยไหม ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ในการน าความรอนจากหลอดรังสีอินฟราเรดไกลมาแทนความรอนท่ีไดจากถานเพื่อการถายเทความรอน
ท่ีรวดเร็วและประหยัดเช้ือเพลิง รวมท้ังออกแบบใหกลวยปิ้งสามารถหมุนไดเพื่อใหกลวยปิ้งรับความรอน
ไดอยางสม่ าเสมอ และเกิดรอยไหมนอยท่ีสุด ท้ังนี้การแผรังสีอินฟราเรดไกล คือ การแผรังสีในรูปแบบ
ของแมเหล็กไฟฟูาชวงความยาวคล่ืนรังสีอินฟราเรดไกลจากแหลงพลังงานความรอนมาตกกระทบลงบนผิว
ของวัสดุ แลวรังสีทะลุทะลวงเขาไปในวัสดุ ท าใหพลังงานสวนหนึ่งของการแผรังสีถูกวัสดุดูดกลืนไว และ
ท าใหโมเลกลุของวัสดุเกิดสภาวะส่ันสะเทือนแลวเปล่ียนเป็นพลังงานความรอนขึ้นในวัสดุ น้ าท่ีอยูภายใน
โมเลกลุก็จะไดรับความรอนและเกิดการแพรออกไปยังผิวของวัสดุ นอกจากนี้ รังสีอินฟราเรดไกลใหความรอน
ไดอยางรวดเร็ว กระจายความรอนไดสม่ าเสมอ ประหยัดพลังงาน และลดระยะเวลาท่ีใช  (Chua and 
Chou, 2003; Vogt, 2007) รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีไดไมเห่ียวยนและคงสมบัติของผลิตภัณฑ์ไวใกลเคียงกับ
วัตถุดิบเริ่มตน (Glouannec et al., 2002; Boudhrioua et al., 2009) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพดานสีและความแข็งของกลวยปิ้งโดยใชความรอนจากรังสี
อินฟราเรดไกล 
 2.2 เพื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกลวยปิ้งโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการ 
 3.1 วัตถุดิบ 
 กลวยน้ าวา (ใชความสุกของกลวยระยะท่ี 3 (เบญจมาศ ศิลายอย, 2558) คือ สีผิวเปลือกกลวย
เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง แตมีสีเขียวมากกวาสีเหลือง) 

3.2 เคร่ืองปิ้งกล้วยหมุนโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
 ลักษณะของเครื่องปิ้งกลวยหมุนโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกลแสดงดัง ภาพท่ี 1               
การท างานของเครื่องปิ้งกลวยหมุนนี้เริ่มจากน ากลวยน้ าวาเสียบเขาในแทงเสียบกลวย (แทงเสียบกลวยมี 
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4 แทง สามารถเสียบกลวยไดแทงละ 4 ลูก และวัสดุท่ีใชท าแทงเสียบกลวยคือ ไม มีขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร) แลวน าแทงเสียบกลวยใสเขากับฐานยึดแทงเสียบกลวย จากนั้นเปิดสวิตช์มอเตอร์
เกียร์ท่ีตอกับเฟืองและโซเฟือง โดยควบคุมความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 4 8 และ 12 รอบตอนาที ดวย
เครื่องควบคุมความเร็วของมอเตอร์เกียร์ แลวเปิดสวิตช์หลอดรังสีอินฟราเรดไกลซึ่งติดต้ังไวท่ีดานลางของ
กลวย (ระยะหางจากผิวหลอดรังสีอินฟราเรดไกลและแทงเสียบกลวยเทากับ 7.5 เซนติเมตร) หลอดรังสี
อินฟราเรดไกลจะถายเทความรอนโดยการแผรังสีความรอนไปยังกลวย โดยควบคุมอุณหภูมิอากาศท่ีทอ
ทางออก 120 องศาเซลเซียส ซึ่งควบคุมดวยเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดี 

3.3 วิธีการทดลอง 
 3.3.1 การเตรียมกลวยปิ้ง 
 1) ซื้อกลวยน้ าวา (ใชความสุกของกลวยระยะท่ี 3 (เบญจมาศ ศิลายอย, 2558) คือ สีผิว
เปลือกกลวยเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง แตมีสีเขียวมากกวาสีเหลือง ) จากตลาดสดเทศบาล อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก 
 2) น ามีดมากรีดลงบนเปลือกกลวยแลวปอกเปลือกกลวยออก จากนั้นคัดเลือกผลกลวยน้ าวาท่ี
มีมวล 505 กรัม มีความยาว 100.5 เซนติเมตร และมีขนาดเสนผานศูนย์กลางของกึ่งกลางกลวย 
3.50.25 เซนติเมตร 
 3) น ากลวยเสียบเขาในแทงเสียบกลวย (สามารถเสียบกลวยไดแทงละ 4 ลูก) แลวน าเขาเครื่อง
ปิ้งกลวย 
 3.3.2 วิธีการปิ้งกลวย 
  ปิ้งกลวยดวยเครื่องปิ้งกลวยหมุนโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล โดยควบคุมอุณหภูมิ
อากาศท่ีทอทางออก 120 องศาเซลเซียส และความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 4 8 และ 12 รอบตอนาที 
ปิ้งกลวยจนกลวยมีความช้ืนต่ ากวารอยละ 53 มาตรฐานเปียก (จากการทดลองวัดความช้ืนของกลวยปิ้งท่ี
จ าหนายในทองตลาดมีคาเทากับรอยละ 53.301.38 มาตรฐานเปียก) 

3.4 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้ง 
 3.4.1 ดานสี 
 สมบัติทางกายภาพดานสีของกลวยปิ้งวัดดวยเครื่องวัดสีอาหารยี่หอ Minolta รุน CR-231 โดย
วัดคาสีของกลวยปิ้งตามระบบฮันเตอร์ (Hunter) ซึ่งแสดงในเทอมของตัวแปร L a และ b โดยคา L แสดง
คาความสวาง a แสดงคาสีแดงและสีเขียว b แสดงคาสีเหลืองและสีน้ าเงิน ท้ังนี้แตละชุดการทดลองวัด 3 ซ้ า 
 3.4.2 ดานความแข็ง 
 สมบัติทางกายภาพดานความแข็งของกลวยปิ้งวัดดวยเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสยี่หอ Stable 
micro systems รุน TA-XT Plus ความแข็งพิจารณาจากคาแรงเฉือน (Shear force) ท่ีกระท าตอกลวยปิ้ง 
โดยใชหัววัดแบบ Warner-Bratzler blade ตามวิธีการของ Wattanachant et al. (2005) ก าหนดให
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ความเร็วของหัววัด 2 มิลลิเมตรตอวินาที ใชโหลดเซลล์ 5 กิโลกรัม และวัดคาแรงเฉือนผานหนาตัดตาม
ขวางของกลวยปิ้ง ท้ังนี้แตละชุดการทดลองวัด 5 ซ้ า 

   
               (ก) ดานหนาเครื่องปิ้งกลวย                         (ข) ดานหลังเครื่องปิ้งกลวย 
 

   
                       (ค) ดานขางซายเครื่องปิ้งกลวย              (ง) ดานขางขวาเครื่องปิ้งกลวย 

   
                 (จ) ภายในเครื่องปิ้งกลวย                      (ฉ) การวางกลวยในเครื่องปิ้งกลวย 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของเครื่องปิ้งกลวยหมุนโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
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3.5 การประเมินคุณภาพของกล้วยปิ้งทางประสาทสัมผัส 
 จากผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานความแข็งของกลวยปิ้ง กลวยปิ้งท่ีมีความแข็งนอยท่ีสุด 
ถูกเลือกมาเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับกลวยปิ้งท่ีจ าหนายอยูในทองตลาด โดยผูประเมิน
ท่ีผานการฝึกฝนทางประสาทสัมผัสแลว (นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ช้ันปีท่ี 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก จ านวน 15 คน) 
แบบประเมินประกอบดวยค าถาม 5 ขอ ไดแก ลักษณะดานสี ลักษณะปรากฏ กล่ินรส เนื้อสัมผัส (ความนุม) 
และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point hedonic scale) 
3.6 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 ผลของสมบัติทางกายภาพดานสีและความแข็งของกลวยปิ้งวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติแบบ One-way 
ANOVA ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s multiple 
range test (DMRT) สวนผลการประเมินคุณภาพของกลวยปิ้งทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ขอมูลทางสถิติ
โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
4.1 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพด้านสีของกล้วยปิ้ง 
 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานสีของกลวยปิ้งโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกลซึ่งแสดง
เป็นคา L a และ b แสดงดังตารางท่ี 1 พบวา คาความสวาง (คา L) คาสีเขียว (คา -a) และคาสีเหลือง (คา b) 
ของกลวยปิ้งท่ีความเร็วรอบหมุน 4 8 และ 12 รอบตอนาที ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เนื่องจากกลวยปิ้งท่ีความเร็วรอบหมุนตาง ๆ ใชเวลาปิ้งท่ีเทากัน สงผลใหกลวยเกิดปฏิกิริยา
สีน้ าตาลท่ีไมเกี่ยวของกับเอนไซม์ (Non-enzymatic browning reaction) หรือปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard 
reaction) ท่ีใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังพบวา กลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาดมีคาความสวาง (คา L) นอยกวา 
แตมีคาสีแดง (คา a) มากกวากลวยปิ้งในงานวิจัยนี้อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) เนื่องจากกลวย
ปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาดไดรับความรอนสูง ๆ เป็นระยะเวลานาน สงผลใหผิวของกลวยปิ้งเกิดปฏิกิริยา
เมลลาร์ดที่มาก (วรรณวิมล พุมโพธิ ์ และคณะ , 2563) ซึ ่งแตกตางจากกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้ใชรังสี
อินฟราเรดไกลเป็นแหลงใหความรอนและมีการหมุนกลวยปิ้งอยูตลอดเวลา กลวยปิ้งจึงไดรับความรอน
อยางทั่วถึงและสม่ าเสมอ สงผลใหผิวของกลวยปิ้งเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดท่ีนอย อยางไรก็ตาม คาสีเหลือง 
(b) ของกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้และกลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ท้ังนี้ลักษณะสีผิวของกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้และกลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาดแสดง
ดังภาพที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานสี (คา L a และ b) ของกลวยปิ้ง 
ความเร็วรอบหมุน 

(รอบตอนาที) 
เวลาปิ้งกลวย 

(นาที) 
คาสี 

คา L คา a คา b 
4 

30 
66.541.05a -5.750.48b 21.792.30a 

8 65.590.83a -5.121.09b 22.231.32a 
12 65.581.21a -4.860.44b 21.060.64a 

กลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาด 54.660.67b 2.450.38a 20.110.73a 
หมายเหตุ อักขระตางกันในคอลัมน์เดียวกันใหความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
 
4.2 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งของกล้วยปิ้ง 
 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานความแข็งของกลวยปิ้งโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล
แสดงดังตารางท่ี 2 พบวา ความแข็งของกลวยปิ้งท่ีความเร็วรอบหมุน 4 8 และ 12 รอบตอนาที ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เนื่องจากกลวยปิ้งท่ีความเร็วรอบหมุนตาง ๆ ใชเวลาปิ้ง
ท่ีเทากัน น้ าท่ีอยูภายในกลวยจึงเกิดการระเหยออกจากกลวยในอัตราท่ีใกลเคียงกัน ท าใหโครงสรางของ
กลวยเกิดการยุบตัวหรือหดตัวที่คลายกัน ซึ่งสงผลตอความแข็งของกลวยปิ้ง นอกจากนี้ยังพบวา กลวยปิ้ง
ที ่จ าหนายในทองตลาดมีคาความแข็งมากกวากลวยปิ ้ง ในงานวิจ ัยนี ้อยางมีน ัยส าคัญทางสถิติ 
(P0.05) เนื่องจากกลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาดไดรับความรอนสูง ๆ เป็นระยะเวลานาน ท าใหกลวย
ปิ้งมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อัตราการระเหยน้ าออกจากกลวยจึงมีคาสูง สงผลใหโครงสรางของกลวย
เกิดการยุบตัวหรือหดตัวที่มากกวากลวยปิ้งในงานวิจัยนี้ ท้ังนี้ลักษณะเนื้อภายในของกลวยปิ้งในงานวิจัย
นี้และกลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาดแสดงดังภาพที่ 2 ซึ่งพบวา เนื้อภายในของกลวยปิ้งท่ีจ าหนายใน
ทองตลาดมีชองวางอากาศมากกวาเนื้อภายในของกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้ เนื่องจากกลวยท่ีจ าหนายใน
ทองตลาดมีอัตราการระเหยน้ าออกจากกลวยที่สูง ซึ่งสงผลตอความแข็งของกลวยปิ้ง 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานความแข็งของกลวยปิ้ง 
ความเร็วรอบหมุน (รอบตอนาที) เวลาปิ้งกลวย (นาที) ความแข็ง (นิวตัน) 

4 
30 

20.651.73b 
8 19.751.47b 
12 20.101.61b 

กลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาด 22.871.03a 
หมายเหตุ อักขระตางกันในคอลัมน์เดียวกันใหความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
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(ก) กลวยปิ้งท่ีอุณหภูมิอากาศท่ีทอทางออก 120oC และใชความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 4 rpm 

   
(ข) กลวยปิ้งท่ีอุณหภูมิอากาศท่ีทอทางออก 120oC และใชความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 8 rpm 

   
(ค) กลวยปิ้งท่ีอุณหภูมิอากาศท่ีทอทางออก 120 oC และใชความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 12 rpm 

   
(ง) กลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาด 

ภาพท่ี 2 ลักษณะสีผิวและเนื้อภายในของกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้และกลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาด 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง 
 จากผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพดานความแข็งของกลวยปิ้งแสดงดังตารางท่ี 2 ซึ่งพบวา กลวยปิ้ง
ท่ีมีความแข็งนอยท่ีสุด คือ กลวยปิ้งท่ีอุณหภูมิอากาศท่ีทอทางออก 120 องศาเซลเซียส และใชความเร็ว
รอบหมุนของกลวยปิ้ง 8 รอบตอนาที ถูกเลือกมาเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับกลวยปิ้ง
ท่ีจ าหนายอยูในทองตลาด ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกลวยปิ้งแสดงดังตารางท่ี 3 พบวา 
กลวยปิ้งในงานวิจัยนี้มีคะแนนดานสี ลักษณะปรากฏ กล่ินรส เนื้อสัมผัส (ความนุม) และความชอบโดยรวม
มากกวากลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาด เนื่องจากกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้ใชรังสีอินฟราเรดไกลเป็นแหลง
ใหความรอนและมีการหมุนกลวยปิ้งอยูตลอดเวลา กลวยปิ้งจึงไดรับความรอนอยางท่ัวถึงและสม่ าเสมอ  
ท าใหไดสมบัติทางกายภาพดานสีและความแข็งท่ีดีตามท่ีไดกลาวไวในหัวขอท่ี 4.1 และ 4.2 ตามล าดับ  
ซึ่งสงผลตอผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ท้ังนี้กลวยปิ้งในงานวิจัยนี้มีคะแนนทางประสาทสัมผัส
ดานความชอบโดยรวมอยูในชวงความชอบปานกลางถึงความชอบมาก 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกลวยปิ้ง 

วิธีการปิ้ง สี ลักษณะ 
ปรากฎ 

กล่ินรส เนื้อสัมผัส 
(ความนุม) 

ความชอบ 
โดยรวม 

กลวยปิ้งในงานวิจัยนี ้ 7.730.59 7.200.68 7.330.62 7.201.08 7.600.63 
กลวยปิ้งท่ีจ าหนายใน

ทองตลาด 
4.200.56 4.330.62 7.200.68 6.470.83 5.730.70 

หมายเหตุ ระดับคะแนนของการประเมินคุณภาพทางทางประสาทสัมผัส: 1=ไมชอบมากท่ีสุด 2=ไมชอบ
มาก 3=ไมชอบปานกลาง 4=ไมชอบเล็กนอย 5=เฉย ๆ 6=ชอบเล็กนอย 7=ชอบปานกลาง 8=ชอบมาก 
และ 9=ชอบมากท่ีสุด 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาสมบัติทางกายภาพดานสีและความแข็งของกลวยท่ีปิ้งโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล
พบวา ความเร็วรอบหมุนของกลวยปิ้ง 4 8 และ 12 รอบตอนาที ไมมีผลตอสมบัติทางกายภาพดานสีและ
ความแข็งของกลวยปิ้งอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กลวยปิ้งท่ีจ าหนายในทองตลาดมีคาความสวาง 
(คา L) นอยกวา แตมีคาสีแดง (คา a) และคาความแข็งมากกวากลวยปิ้งในงานวิจัยนี้อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P0.05) สวนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกลวยปิ้งพบวา กลวยปิ้งในงานวิจัยนี้มีคะแนน
ดานสี ลักษณะปรากฏ กล่ินรส เนื้อสัมผัส (ความนุม) และความชอบโดยรวมมากกวากลวยปิ้งท่ีจ าหนาย
ในทองตลาด โดยกลวยปิ้งในงานวิจัยนี้มีจุดเดนดานสีซึ่งไดรับคะแนนทางประสาทสัมผัสอยูในชวงความชอบ
ปานกลางถึงความชอบมาก (7.730.59) สวนขอเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งตอไปคือ ควรหาปริมาณ
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ไฟฟูาท่ีใชและประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องปิ้งกลวยหมุนโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล
เพื่อใชเป็นขอมูลและท าประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตอไป 
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บทคัดย่อ 
   บทความเสนอการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสรางท่ีมีน้ าหนักกระท าแบบเคล่ือนท่ีบน
โครงสรางคานอยางงาย โดยปัญหาดานวิศวกรรมโครงสรางท่ัวไปเนนใชหลักการทางสถิตยศาสตร์ของ
น้ าหนักที่ไมมีการเคล่ือนท่ี แตในระบบโครงสรางจริงการเสียรูปอันเนื่องมาจากน้ าหนักเคล่ือนท่ีในรูปของ
แรงปฏิกิริยา แรงตามแนวแกน แรงเฉือน โมเมนต์ หรือ แรงบิด การวิเคราะห์ทางจลศาสตร์โดยอินฟลู
เอนซไลน์สามารถตอบสนองฟังก์ช่ันของโครงสรางในแตละต าแหนงท่ีน้ าหนักเคล่ือนท่ีผานโครง สราง จึง
เป็นเหตุผลในการศึกษาโปรแกรมทีแ่สดงใหเห็นถึงภาพและการค านวณใหถูกตองรวดเร็วขึ้น ในกรณีศึกษา
ตัวอยางของปัญหาพฤติกรรมของคานอยางงายท่ีเกิดจากน้ าหนักบรรทุกเคล่ือนท่ีภายใตโครงสรางแบบดี
เทอร์มิเนทดวยโปรแกรมวิชวลสตูดิโอ ดวยภาษาวิชวลเบสิก เป็นโปรแกรมท่ีมีสภาพแวดลอมแบบ
กราฟฟิกบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ท างานในดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค โดยก าหนดการทดสอบแบงออกเป็น 2 
สวน คือ การเปรียบเทียบโปรแกรมท่ีใชวิเคราะห์อินฟลูเอนซไลน์ และการทดสอบโปรแกรมโดยกลุม
ผูใชงานในรายวิชาทฤษฎีโครงสรางและวิเคราะห์โครงสราง จ านวน 40 คน จากการศึกษาพบวาโปรแกรม 
IL Calculator เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม Autodesk ROBOT, SAP2000 และ STAAD Pro สามารถ
ลดข้ันตอนการวิเคราะห์จากโปรแกรมคิดเป็นรอยละ 93.33, 94.20 และ 93.03 ตามล าดับ อีกท้ังชวยลด
เวลาในการวิเคราะห์คิดเป็นรอยละ 84.67, 87.78 และ 83.75 ตามล าดับ จากกลุมผูใชงานประเมินความ
พึงพอใจทางดานการแสดงผลคิดเป็นรอยละ 91.60 ดานการปูอนขอมูลคิดเป็นรอยละ 94.30 และดานการ
ประมวลผลคิดเป็นรอยละ 92.50 
 
ค าส าคัญ : น้ าหนักเคล่ือนท่ี, อินฟลูเอนซไลน์, คานอยางงาย, วิชวลเบสิก 
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Abstract 
 This paper presents the development of program to analysis the structure of 
influence line. For simple beam structure in general structural engineering problems, 
there is a static analysis of load without movement. But the fact that there is a 
breakdown due to the moving load in the form of reaction force, axial force, shear force 
or moment, kinetic analysis by influence line can respond to the function of the 
structure in each position. It is the reason for studying the program that makes the 
calculation more accurate and faster. In the case of an example of the simple beam 
behaviour caused by moving loads under the determinate structure with the Visual 
Studio program The language used is Visual Basic. Is a program that provides a graphical 
environment for the Windows operating system Works on the net framework The testing 
is divided into 2 parts, which are comparison of programs that use influence line 
analysis. And program testing by user groups In the course of structural theory and 
structural analysis, a total of 40 people can be grouped into 2 types of study programs, 
which are programs that users must study before making use of them. And programs 
that were developed for easy access, it is found that the IL Calculator program, which 
was developed in the form 2, is a prototype program for analysing infinite energy cell 
weight structure. The program comparison can reduce the analysis process from 
Autodesk ROBOT, CSI SAP2000 and Bentley STAAD Pro programs by 6.67, 5.79 and 6.06 
percent respectively, and also reduce the analysis time by 15.3, 12.22 and 17.25 
according to Ranking from the user groups, 91.60 percent of the satisfied users were 
satisfied with the display, 94.30 percent for the data entry, and 92.50 percent for the 
processing. 
 
Keywords : Moving Loads, Influence Line, Simple Beam, Visual Basic 
 
1.  บทน า 
 ปัญหาในการวิเคราะห์โครงสรางท่ีเกี่ยวของในงานออกแบบของวิศวกรรมโครงสราง อาทิเชน 
อาคาร, สะพาน, ถนน, รางรถไฟ, เครนยกวัสดุ เป็นตน จะเนนการออกแบบโดยใชหลักการวิธีทาง
สถิตยศาสตร์ เนื่องจากเขาใจงายตอการค านวณในอดีต แตในความเป็นจริงการท างานปัจจุบันจะเกิดการ
เคล่ือนท่ีของน้ าหนักซึ่งท าใหมีความเส่ียงและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความเขาใจเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับ
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น้ าหนักของวัสดุขณะเคล่ือนท่ี จึงใชวิธีทางจลศาสตร์ชวยค านวณและอธิบายแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของ
โครงสรางท่ีเกิดขึ้นจริง ในลักษณะของพฤติกรรมบนโครงสรางท่ีรับแรง ณ ต าแหนงท่ีตางกันบงบอกถึง
ความสามารถของโครงสรางในชวงเวลานั้น เมื่อมีน้ าหนักเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นจะสงผลใหสภาวะวิกฤติไมไดเกิด
เพียงแตแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน ยังเกิดขึ้นเนื่องสาเหตุจากแรงดัด แรงบิด ท่ีมีการเคล่ือนท่ีดวย หากเคล่ือนท่ี
ไปยังต าแหนงของโครงสรางท่ีรับแรงมากท่ีสุดโครงสรางนั้นก็เกิดการเสียหายขึ้นได  
 โครงสรางท่ีมีความเสียหายภายใตแรงกระท าโดยน้ าหนักเคล่ือนท่ีพบวาการโกงตัวท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการเคล่ือนท่ีของน้ าหนักท่ีผานโครงสรางใหอยางเป็นอิสระในแตละต าแหนงบนโครงสรางคาน          
ท่ีเสียหายและอิทธิพลของพารามิเตอร์ตาง  ๆเชน ความเร็ว มวลของวัตถุ ความลึกรอยแตกและ ต าแหนง
บนการตอบสนองของโครงสรางท่ีหาย (Shakti P. jena, Dayal R. Parhi, 2016) ปัญหาภาระการ
เคล่ือนท่ีของน้ าหนักเป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานในทางพลวัตของโครงสราง มีการรายงานจ านวนมากในชวง
กวาหนึ่งศตวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับการตองสนองของโครงสรางในตอนแรกในดานการขนสง เชน สะพาน
รถไฟ ตอมา บนสะพานทางหลวง และในท่ีสุดส่ิงกอสรางตางๆ เชน เครน ภายใตอิทธิพลของน้ าหนัก
เคล่ือนท่ี (Nenad D. Zrnić และคณะ, 2013) การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสรางเพื่อการเรียนการ
สอน ในปัจจุบันมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยางแพรหลายในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสราง 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอยางยิ่งท่ีผูศึกษาตองเขาใจหลักการท างานของ โปรแกรมเพื่อท่ีสามารถเรียนรูกระบวนการ
และตรวจผลท่ีไดดวยตนเอง (อลงกรณ์ ละมอม, 2543) จึงเป็นเหตุผลท่ีคณะผูวิจัยตองมีการศึกษา
โปรแกรมท่ีจะท าใหเราเห็นภาพและเสริมการค านวณใหมีความถูกตองรวดเร็วขึ้นและงายตอความเขาใจ จึง
อาศัยกรณีศึกษาจากตัวอยางของปัญหาพฤติกรรมของคานอยางงายท่ีเกิดจากน้ าหนักบรรทุกเคล่ือนท่ี
ภายใตโครงสรางแบบดีเทอร์มิเนท ในรายวิชาทฤษฎีโครงสรางและรายวิชาการวิเคราะห์โครงสราง 
 ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวาการวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสรางคานอยางงายกรณีท่ี
มีน้ าหนักเคล่ือนท่ีแบบอินฟลูเอนซ์ไลน์โดยวิธีสมการดวยโปรแกรมวิชวลสตูดิโอเป็นเครื่องมือชวยอธิบาย
เสริมความเขาใจใหมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการใชศึกษานี้  เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ตนแบบ ซึ่งน าวิชวลเบสิกเป็นภาษาหลักระดับสูงท่ีสามารถเขาใจไดงาย อีกท้ังยังมีสภาพแวดลอมแบบ
กราฟฟิกระบบปฏิบัติการวินโดว ์ซึ่งท างานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (.NET Framework) มีความสามารถใน
การพฒันาโปรแกรมเชิงวัตถุอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถพัฒนาและตอยอดในการวิเคราะห์โครงสรางอิน
ฟลูเอนซไลนโ์ดยคนไทยท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตอไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์อินฟลูเอนซไลน์โดยวิชวลสตูดิโอดวยภาษาวิชวลเบสิค 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบโปรแกรมวิเคราะห์อินฟลูเอนซไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นกับโปรแกรม Autodesk 
ROBOT, SAP2000 และ STAAD Pro 

2.3  เพื่อประเมินผลความสามารถการใชงานของโปรแกรมจากกลุมผูเรียนในรายวิชาทฤษฎี
โครงสรางและวิเคราะห์โครงสราง 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 3.1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 ในการวิเคราะห์โครงสรางท่ีตองรับน้ าหนักแบบเคล่ือนท่ี เชน สะพานท่ีมีรถวิ่ง ดังท่ีแสดงในภาพ
ท่ี 1 เครนไฟฟูาท่ีใชส าหรับยกวัสดุ ดังท่ีแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงต าแหนงของแรง สงผลให
คาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดเปล่ียนไปตามต าแหนงท่ีน้ าหนักบรรทุกจรกระท า ดังนั้นในการ
ออกแบบสวนของโครงสรางดังกลาว จึงจ าเป็นตองวิเคราะห์ค านวณหาคาสูงสุดของแรงปฏิกิริยา แรง
เฉือน โมเมนต์ดัด และต าแหนงของแรง (Critical position) เพื่อน าไปออกแบบโครงสรางตอไป 

 
 

ที่มา : สิทธิชัย แสงอาทิตย์. อินฟลูเอนซไลน์ของโครงสราง Statically Determinate. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาทฤษฎีโครงสราง.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, หนา 6-1 

 
 Influence line diagram เปนแผนภาพที่แสดงการเปล่ียนแปลงคาของฟังก์ชันใดฟังก์ชัน หนึ่งท่ี
จุดใดๆต าแหนงบนโครงสรางเมื่อแรงกระท าเคล่ือนท่ีไปตลอดความยาวของโครงสรางนั้น เชน แรง
ปฏิกิริยา โมเมนตดัด แรงเฉือน หรือระยะโกง ณ จุดท่ีตองการทราบคาเพื่อความสะดวกในการ   วิ

ภาพที่ 2 เครนไฟฟูาส าหรับยกวัสดุ ภาพที่ 1 เครนไฟฟูาส าหรับยกวัสดุ 
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เคราะหน้ าหนักท่ีกระท าบนโครงสราง มักนิยมใหน้ าหนักเคล่ือนท่ีนั้นๆ มีคาเทากับ 1.0 หนวย 
แปรเปล่ียนฟังก์ชันนั้นๆ ตรงหนาตัดใดหนาตัดหนึ่งท่ีตองการบนโครงสรางเมื่อมีน้ าหนักจร 1.0 หนวย
เคล่ือนท่ีไปยังต าแหนงตางๆ บนโครงสรางท่ีเราตองการพิจารณา จากแนวคิดดังกลาวจึงเป็นท่ีมาในการ
พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสรางเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคานอยางงายกรณีท่ีมีน้ าหนักเคล่ือนท่ีเกิดขึ้น 
จึงเป็นเหตุผลท่ีน าเอาโปรแกรมวิชวล สตูดิโอโดยใชภาษาวิชวลเบสิกเป็นภาษาหลัก เนื่องดวยเป็นภาษาท่ี
เหมาะส าหรับผูเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบค าส่ังใชงานส้ัน มีจ านวนค าส่ังไมมาก 
กฎเกณฑ์การใชค าส่ังนอย ใชระยะเวลาศึกษาเรียนรูส้ัน Visual Basic เป็นภาษารุนท่ีสามในการเขียน
โปรแกรมแบบ event-driven programming (การเขียนโปรแกรมท่ีขึ้นกับเหตุการณ์) ซึ่งมาพรอมกับ
เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft เปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 และไดรับการพัฒนาใหดีมากขึ้นจนถึงปี 2008 
โดยภาษา Visual Basic นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใหงายตอการเรียนรูและการใชงาน 
 3.2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 Shakti P. jena, Dayal R. Parhi (2016) ศึกษาการวิเคราะห์โครงสรางท่ีมีความเสียหายภายใต
แรงกระท าโดยน้ าหนักเคล่ือนท่ี ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยใชสมการ continuum mechanics และ 
Duhamel integral จากศึกษาพบวาการโกงตัวที่เกิดข้ึนระหวางการเคล่ือนท่ีของน้ าหนักท่ีผานโครงสราง
ท่ีหลากหลาย การวิเคราะห์เชิงคอมพิวเตอร์  การค านวณท่ีมีตัวอยางหลากหลายไดถูกน าไปใชกับ
โครงสรางท่ีเสียหายและอิทธิพลของพารามิเตอร์ตาง  ๆเชน ความเร็ว มวล ความลึกรอยแตกและต าแหนง 
มุมเอียงบนการตอบสนองของโครงสรางท่ีเสียหาย โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบจากวิธีทางไฟไนต์อิลิ
เมนและการทดสอบจริง 
 Nenad D. Zrnić และคณะ (2013) ศึกษาน้ าหนักเคล่ือนท่ีบนโครงสรางทางพลวัตของเครน 
จากชุดขอมูลจ านวนมากในชวงกวาหนึ่งศตวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับการตองสนองของโครงสรางในตอนแรก
ตอดานการขนสงบนสะพานรถไฟ ตอมาบนสะพานทางหลวง และโครงสรางเครน พบวาความเกี่ยวของ
ในทางปฏิบัติของผลลัพธ์ท่ีไดจากการวิเคราะหชุ์ดขอมูลจ านวนมากโดยไมค านึงถึงความส าเร็จทางทฤษฎี
เป็นท่ีชัดเจน จากการศึกษาพบวาผลลัพธ์ท่ีไดนั้นไมเกี่ยวของกับการพิจารณาในทางปฏิบัติส าหรับเครน
อุตสาหกรรมที่มีอยูแลว ถือวาเป็นการแสดงใหเห็นวาปั้นจ่ันจริงและส่ิงท่ีคาดการณ์วาจะมาถึงในอนาคต
แมวามุมมองในการออกแบบเครื่องจักรมีความไมแนนอนก็ตาม 
 Robert Harkness, Malcolm Crook, และ David Povey (2007) ศึกษาการเขียนโปรแกรม 
ตรวจสอบโดย Visual Basic.NET ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติในหองปฏิบัติการ Microsoft 
Visual Basic (VB) ไดรับการพิสูจน์วาเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมปฺอปอัพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
เขียนโปรแกรมทางธุรกิจ ผูใชในอุตสาหกรรการสรางโปรแกรมขนาดเล็กท่ีจ าเป็นตองใชในหองปฏิบัติการ 
Microsoft .NET Framework เวอร์ชัน 2.0 ซึ่งเป็น Windows API รูปแบบใหมท่ีมีความครอบคลุมมาก
ขึ้นและ Object Oriented ส่ิงนี้เป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญส าหรับ VB นับต้ังแตเปิดตัวในปี 2545 
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ภายใตช่ือการเปล่ียนแปลงของ VB และวิธีการใชงานในอุตสาหกรรม Automation Laboratory ส าหรับ
การสรางแอปพลิเคชัน Windows ของเดสก์ท็อปโดยเฉพาะ 
 
4.  วิธีการด าเนินการวิจัย 

การออกแบบและวิธีการด าเนินการวิจัยแบงไดเป็น 3 สวน ดังนี้ 
 4.1  การออกแบบระบบการท างาน 
 4.2  การออกแบบฐานขอมูล 
 4.3  การออกแบบวิธีทดสอบโปรแกรม 

4.3.1  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โปรแกรมอินฟลูเอนซไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นกับโปรแกรม 
Autodesk ROBOT, SAP2000 และ STAAD Pro 
 4.3.2  ประเมินผลความสามารถการใชงานของโปรแกรมจากกลุมผูเรียนในรายวิชา
ทฤษฎีโครงสรางและวิเคราะห์โครงสราง 

4.1  การออกแบบระบบการท างานพัฒนาโปรแกรม 
 จากภาพท่ี 3 การท างานของโปรแกรมผานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ใชภาษาวิชวลเบสิคในการ
เขียนบนโปรแกรมวิชวลสตูดิโอ หนาจอการท างานเป็นแบบจบการท างานในหนาเดียว (Single Page) 
รูปแบบการใชงานเขาถึงงาย มีความสะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห์ สามารถแสดงผลท้ังในรูปแบบ
ของแผนภาพอินฟลูเอนซไลน์และในรูปแบบตาราง อีกท้ังยังศึกษาพฤติกรรมของน้ าหนักกระท าอินฟลู
เอนซไลน์ ต้ังแตระยะจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายแบบทันที (Real time) รวมถึงการ   วิเคราะห์เฉพาะ
ต าแหนงท่ีสนใจ สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใชไดทันที มีความถูกตอง ใหความ ละเอียดสูง ตอบสนอง
กับการท างานในยุคปัจจุบันที่ตองอาศัยเทคโนโลยีในการท างานส าหรับลด กระบวนการขั้นตอนและเวลา
ในการออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 3  ระบบการท างานพัฒนาโปรแกรม 
 

4.2  การออกแบบฐานขอมูล 
  รูปแบบสมการท่ีใชในเพื่อท าการวิเคราะห์เพื่อออกแบบฐานขอมูลในการเขียนโปรแกรมใชวิธีการ
เขียนแผนภาพอินฟลูเอนซไลน ์ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยวิธีสมการเนื่องจากการก าหนดตัวแปรท่ีมีความงาย 
สอดคลองกับค าส่ังในการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาวิชวลเบสิคและสามารถแกไขหรือพัฒนาตอไดโดยงาย 

4.3  การออกแบบวิธีการทดสอบโปรแกรม 
  4.3.1  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โปรแกรมอินฟลูเอนซไลน์ท่ีพัฒนาขึ้นกับโปรแกรม  
 Autodesk ROBOT, CSI SAP2000 และ Bentley STAAD Pro โดยก าหนดเงื่อนไขการทดสอบ
โปรแกรมเป็น 3 กรณี ดังตารางท่ี 1 
ตารางที ่1  เงื่อนไขการทดสอบ 

ตัวแปร กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

ความยาวคาน (L), เมตร 20.00 20.00 20.00 

จุดท่ีสนใจ (C), เมตร 4.00 3.75 4.25 

น้ าหนักเคล่ือนท่ี (F), หนวย 1.000 1000.000 1000.985 
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4.3.2 ประเมินผลความสามารถการใชงานของโปรแกรมจากกลุมผูเรียนในรายวิชาทฤษฎีโครง 
สรางและวิเคราะห์โครงสราง จ านวน 40 คน ดังตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  พิกัดแผนภาพอินฟลูเอนซไลน์ของแรงปฏิกิิยา Ra, Rb, แรงเฉือน Vc และโมเมนต์ดัด Mc 
ที่มา : สิทธิชัย แสงอาทิตย์.  อินฟลูเอนซไลน์ของโครงสราง Statically Determinate.  เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาทฤษฎีโครงสราง.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  หนา 6-6 
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ตารางที ่2  กลุมตัวอยางและลักษณะท่ีตองการประเมินจากกลุมผูใชในรายวิชา 
 

โปรแกรม 
เปรียบเทียบ 

จ านวน 
(คน) 

ลักษณะการประเมิน 

1 
กลุมนักศึกษาวิชา
ทฤษฏีโครงสราง 

18 
1. สถานภาพของ

ผูประเมิน 
 

2. การใชงาน
ดานการ 
แสดงผล 

3. การใช
งานดานการ 
ปูอนขอมูล 

4. การใชงาน
ดานการ 

ประมวลผล 
2 

กลุมนักศึกษาวิชา
วิเคราะห์โครงสราง 

22 

รวม 40 
ระดับความพึงพอใจ  

เยี่ยม=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอย=2, ตองปรบัปรุง=1 

 
5.  ผลการศึกษาวิจัย 

การทดสอบผลและประเมินผลการด าเนินงานของโปรแกรมวิเคราะห์อินฟลูเอนซไลน์ส าหรับคาน
อยางงาย ผูพัฒนาไดแบงออกเป็น 2 สวนดังนี้ 
 5.1 การเปรียบเทียบจ านวนขั้นตอน - เวลาท่ีใช  
 5.2  สรุปการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมจากผูใช  
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ภาพที่ 5  เปรียบเทียบโปรแกรมวิเคราะห์ตางๆ ภาพที่ 6  เปรียบเทียบรอยละความสามารถของโปรแกรม 
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90

92

94

96

ดานการแสดงผล ดานการปูอนขอมูล ดานการประมวลผล 

%ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ของโปรแกรมสามารถแบงไดเป็น 2 ลักษณะ คือ สวน
ท่ี 1 ท าใหผูใชตองท าความเขาถึงโปรแกรมดวยตัวเอง นั่นคือ Autodesk ROBOT, SAP2000 และ 
STAAD Pro โปรแกรมประเภทนี้มีฟังก์ช่ันการท างานท่ีหลากหลาย ผูใชจึงจ าเป็นตองศึกษาท าความเขาใจ
โปรแกรมกอนการใชงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์มีความแตกตางและความละเอียดขึ้นอยูกับขอบเขตของ
ผูพัฒนาแตละโปรแกรม สวนท่ี 2 โปรแกรมพัฒนาเพื่อใหเขาถึงผูใชโดยงาย นั่นคือ โปรแกรม IL 
Calculator จากภาพท่ี 5 และ ภาพท่ี 6 พบวาการวิเคราะห์น้ าหนักอินฟลูเอนซไลน์ดวยโปรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้น สามารถชวยลดขั้นตอนการค านวณลงไดอยางมากและใชเวลาการวิเคราะห์ท่ีส้ันลง  จาก ผล
การทดสอบกลุมผูประเมินทดลองใชโปรแกรม IL Calculator ท่ีพัฒนาขึ้น ผูทดสอบสามารถเขาใจถึง
พฤติกรรมอินฟลูเอนซไลน์ของแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ ชวยใหผลทางดานการวิเคราะห์
โครงสรางส าหรับน้ าหนักกระท าแบบเคล่ือนท่ีทางจลศาสตร์ใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตางจากหลัก
ทางสถิตยศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใชประกอบการเรียนในรายวิชาทฤษฎีโครงสรางได 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์อินฟลูเอนซไลน์ โปรแกรม IL Calculator ท่ี
พัฒนาข้ึนกับ Autodesk ROBOT, SAP2000 และ STAAD Pro สามารถลดข้ันตอน การวิเคราะห์คิดเป็น
รอยละ 93.33, 94.20 และ 93.03 ตามล าดับ สามารถลดเวลาในการวิเคราะห์คิดเป็นรอยละ 84.67, 
87.78 และ 83.75 ตามล าดับ จากการประเมินผลความสามารถการใชงานของโปรแกรมจากกลุมผูเรียน
ในรายวิชาทฤษฎีโครงสรางและวิเคราะห์โครงสราง จ านวน 40 คน สวนดานการเขาใชงานของโปรแกรม 
แบงเป็น 3 กลุม คือ ดานการแสดงผล ดานการปูอนขอมูล และดานการประมวลผลคิดเป็นรอยละ 91.60, 
94.30 และ 92.50 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที ่7 ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสรางน้ าหนัก
กระท าอินฟลูเอนซไลน์ กรณีศึกษาโครงสรางคานอยางงายเป็นโปรแกรมตนแบบท่ีสามารถตอบสนองการ
ใชงานทางดานการวิเคราะห์โครงสรางอินฟลูเอนซไลน์เพื่อ ท้ังยังชวยลดกระบวนการออกแบบและใหผล
การวิเคราะห์ไดอยางละเอียด อีกท้ังสามารถพัฒนาโปรแกรมตอไปไดในรูปแบบน้ าหนักอินฟลูดเอนซไลน์
ท่ีมีความซับซอนและเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยี 4.0 

ภาพที่ 7  ผลการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมจากผูใชดานตางๆ 

91.60 

94.30 
92.50 
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การศึกษาการทนกรดและเกลือน้ าดีในหลอดทดลองเพ่ือดูแนวโน้มการเป็นจุลินทรีย์ 
โปรไบโอติกของเช้ือ Lactobacillus plantarum SKI2 

 In vitro acid and bile salts tolerance studies were conducted  
to determine microbial tendencies Probiotic bacteria  

of Lactobacillus plantarum SKI2 
 

ปณิธาน จ าจิตต์ไว1 , ธนภรณ์ อดุมวิศว2 , ปาณิศา ศรีม่วง3 และ อดิศร เสวตวิวัฒน์4 
Panitan jumjitvi , Thanaporn audomwisawa1 , Panisa srimoung1 and Adisorn swetwiwathana2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณสมบัติในการเป็นโปรไบโอติคเบื้องตน ของแบคทีเรียแลคติค Lactobacillus 
plantarum SKI2 ท่ีคัดแยกไดจากไสกรอกอีสาน โดยท าการศึกษาความสามารถในการทนทานตอสภาวะ
กรด โดยใช HCl ซึ่งเป็นกรดท่ีพบในกระเพาะอาหารของมนุษย์และสัตว์ ต้ังแต pH 2-7 ในอาหาร MRS 
broth บมท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18 ชม. เพื่อทดสอบการทนกรดเบื้องตน ซึ่งผลท่ีไดพบวาเช้ือ SKI2 
ท่ีท าการศึกษายังสามารถเจริญเติบโตแสดงใหเห็นความขุนภายในหลอดทดลอง จึงมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
สวนของเช้ือ SKI2 ท่ีเจริญในสภาวะ pH2-7 ระยะเวลา 2, 4, และ 6 ช่ัวโมง เพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิต
ของเช้ือ พบวาอัตราการรอดชีวิตของเช้ือ SKI2 ในสภาวะกระเพาะอาหารที่pH2-3 ยังมีอัตราการรอดชีวิต
ท่ีอยูในระดับท่ีดี จึงท าการศึกษาการทนความเขมขนของเกลือน้ าดีท่ีมักพบในล าไสเล็กสวนตนของมนุษย์
และสัตว์ ในระดับต้ังแต 0, 0.3, 0.6 และ 1.0 % โดย บมท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 3 และ 6 ชม. พบวา
อัตราการรอดชีวิตของเช้ือ SKI2 ยังคงมีอัตราการรอดชีวิตท่ีสูง จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา
เช้ือจุลินทรีย์ SKI2 มีคุณสมบัติในการทนตอสภาวะกรด-เบสในกระเพาะอาหารและล าไสจ าลอง(ในหลอด
ทดลอง) โดยสามารถทนตอสภาวะกรดสูงท่ีสุดคือท่ีระดับคา pH2 มีอัตราการรอดชีวิตของเช้ือจุลินทรีย์
เทากับ log 6.3 CFU/ml เมื่อระยะเวลาผานไป 2 ช่ัวโมง และยังสามารถทนตอสภาวะความเขมขนของ
เกลือน้ าดีท่ี 1% มีอัตราการรอดชีวิตเทากับ 8.0 และ 6.6 log CFU/ml เมื่อระยะเวลาผานไป 3 และ 6 
ช่ัวโมง ตามล าดับ จากคุณสมบัติขางตนท าให Lb. plantarum SKI2 ท่ีคัดแยกไดจากไสกรอกอีสานมี
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แนวโนมในการเป็นโปรไบโอติก และเหมาะส าหรับใชเป็นกลาเช้ือในการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ใหกับ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทย 

 
ค าส าคัญ : Lactobacillus plantarum, โปรไบโอติก, พีเอช, เกลือน้ าดี, ไสกรอกอีสาน 
 
Abstract 

The fundamental probiotic properties of Lactobacillus plantarum SKI2 molated 
from Isan sausage was intestigated for acid Tolerance using HCl, an acidic gastric acid 
found in humans and animals at pH 2-7 in MRS broth, incubated at 37 oC for 18 h, The 
results showed that SKI2 was able to grow in the broth. Futher studies of SKI2 was 
performed in the same broth pH2-7 for 2, 4, and 6 h for the survival rate at of strain. It 
was found that SKI2 could survival in the broth at pH2-3. The study for bile salts 
resistance which commonly found in the duodenum of humans and animal, was also 
conducted in MRS  broth with 0, 0.3, 0.6 and 1.0% of bile salts and incubated at 37 oC 
for 18 h. The survival rate of SKI2 reelected remain high amount in MRS broth with 1% 
bile salts was demonstrated that SKI2 was able to tolerate in the simulated gut and 
intestines condition with the high acid concentration at pH2 (with survival rate of log 6.3 
CFU/ml.) after 2 hours and high in bile salts concentration of 1% (with survival rates of 
8.0 and 6.6 log CFU/ml. over 3 and 6 hours respectively). From the aforementioned 
results, hence, we confident that SKI2 isolated from Isan sausages is more likely as 
probiotic Lb. plantarum SKI2 This strain can be used as starter culture for quality 
improvement of Thai traditional meat products manufacturers. 

 
Keywords : Lactobacillus plantarum, Probiotic, pH, bile salts and Isan sausages 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันไดมีการพูดถึงโปรไบโอติกกันอยางแพรหลายเกี่ยวกับการชวยในเรื่องดานสุขภาพ และ
มีประโยชน์มากมาย แตคนสวนใหญไมไดเขาใจถึงโปรไบโอติกอยางละเอียด อาจทราบแคเพียงวาสามารถ
พบไดในผลิตภัณฑ์จ าพวกโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยว และมีสวนชวยในเรื่องของระบบขับถายดีตอล าไส ขอมูล
เหล านี้ มั กพบได ในพวกโฆษณา ( สุภั จฉรา ,2557 )  แต ในความ เป็น จริ ง แล ว โปร ไบ โอ ติก 
สามารถพบไดในอาหารหมักจากวัตถุดิบอื่นๆ เชน อาหารหมักจากเนื้อ ไดแก แหนม ไสกรอกเปรี้ยว 
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มักจะพบแบคทีเรียแลกติก Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis และ Pediococcus 
sp. (Swetwiwathana et al., 2009) ผลิตภัณฑ์จากปลา ไดแก ปลารา ปลาเจา ปลาสมฟัก ไตปลาและ
ปลาทูเค็ม มักจะ พบแบคทีเรียแลกติก Streptococcus sp., Lactobacillus plantarum, 
Leuconostoc sp. และ Pediococcus acidococcus (Swetwiwathana et al., 2009) เป็นตน 
แบคทีเรียแลคติก เป็นกลุมแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางแทง ทรงกลม และกึ่งแทงกึ่งทรงกลม ไมเคล่ือนท่ี 
ไมมีระบบ ไซโตโครม ไมมีเอนไซม์ catalase สรางกรดแลกติกเป็นผลิตภัณฑ์สุดทาย (Wood and 
Hopzapfel, 1995) อาหารหมักยังสามารถชวยถนอมอาหารใหเก็บรักษาไดนานขึ้น  
 โปรไบโอติก เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กท่ีมีชีวิต ไมกอใหเกิดโรค ซึ่งเมื่อไดรับใหปริมาณท่ีเหมาะสม
จะมีประโยชน์ตอโฮสต์ เนื่องจากโปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์
ภายในล าไสชวยในการยับยั้งแบคทีเรียท่ีไมพึงประสงค์ สามารถสงเสริมการยอยอาหารใหมีประสิทธิภาพ
ท่ีดีขึ้น เพิ่มการท างานของภูมิคุมกันของรางกายและเพิ่มความตานทานตอการติดเช้ือ (FAO/WHO, 
2006)หลักในการคัดเลือกสายพันธุ์โปรไบโอติกเบื้องตนนั้นพิจารณาจากการทนตอกรด และการทนตอ
ความเขมขนของเกลือน้ าดี รวมไปถึงการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารและล าไส (สายใจ แกว
ออน และลักขณา รักขพันธ์,2562) 
 ในปัจจุบันไดมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นโปรไบติกของแบคทีเรียแลคติกท่ีมีประโยชน์
ตอรางกายของผูท่ีรับในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยมักคัดแยกจากอาหารพื้นเมืองของหลายๆประเทศ ดังนั้น
การศึกษานี้จึงไดน าเช้ือแบคทีเรียแลคติก Lactobacillus plantarum SKI2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ีคัดแยกได
จากไสกรอกอีสานของบริษัท ส.ขอนแกนฟููดส์ จ ากัด (มหาชน) (Swetwiwathana et al., 2018) มา
ศึกษาคุณสมบัติความโปรไบโอติกเบื้องตน โดยศึกษาการรอดชีวิตของ  L. plantarum SKI2 ในกรดสูง 
(HCl) ท่ีมักพบในกระเพาะอาหารของมนุษย์ และความเขมขนของเกลือน้ าดี (bile salts) ท่ีระดับตางๆใน
ล าไสเล็กสวนตนของมนุษย์ และท าการบมเพาะเล้ียงเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 oC ซึ่งเป็นอุณหภูมิรางกายของ
มนุษย์เป็นปัจจัยเบื้องตนในการศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของเช้ือ L. plantarum SKI2 เพื่อ
เป็นขอมูลในการใชเช้ือดังกลาวเป็นกลาเช้ือในการหมักอาหารหมักพื้นเมืองของไทยใหกับบริษัท และ 
ผลักดันคุณประโยชน์ดานโปรไบโอติกของเช้ือสายพันธุ์ดังกลาวใหเกิดกับผูบริโภคท่ีนิยมบริโภคอาหาร
หมักพื้น เมืองของไทยในอนาคต 
  
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นโปรไบโอติกเบื้องตนของ Lactobacillus plantarum SKI2 โดยศึกษา
การทนกรด HCl ท่ีมักพบในกระเพาะของมนุษย์ ในระดับพีเอชตาง ๆ (2-7) และการทนเกลือน้ าดีท่ีมัก
พบในล าไสเล็กสวนตนของมนุษย์ (0, 0.3, 0.6 และ 1.0 %) 
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2. เป็นขอมูลใหบริษัทท่ีผลิตอาหารหมักพื้นเมืองของไทยเลือกใชเป็นกลาเช้ือส าหรับผลิตอาหาร
หมักเนื้อของไทยเสริมคุณสมบัติการเป็นโปรติกในผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
  
3. ข้ันตอนและวิธีการทดลอง 

3.1 การเก็บเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum SKI2  
เช้ือ Lactobacillus plantarum SKI2 เป็นเช้ือท่ีเก็บในสต็อกกลีเซอรอล ท่ีอุณหภูมิ -20 oC 

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 3.2 การเพาะเลี้ยงเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2 ในอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน
 ท าการถายเช้ือจากสต็อกกลีเซอรอล ในขอ 3.1 100 µl. ลงในอาหาร MRS broth ท่ีมีปริมาตร 
10 ml. ดวยวิธี aseptic technique จากนั้นน าไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และน าเช้ือ
ท่ีบมครบ 24 ช่ัวโมง ปริมาตร 100 µl. ถายลงในอาหารเล้ียงเช้ือ MRS broth ท่ีมีปริมาตร 10 ml. 
จากนั้นท าการบมเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง  
 3.3 การทดสอบหาปริมาณเชื้อเร่ิมต้นของเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2   
 น าเช้ือจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum SKI2 ท่ีท าการเพาะเล้ียงดังขอ 3.2. มาท าการเจือ
จางล าดับสวน โดยใช น้ าเกลือ(Nacl) 0.85% ปริมาตร 9 ml. ตอ เช้ือ 1 ml. จากนั้นดูดแตละระดับการ
เจือจางโดยใชไมโครปิเปต ปริมาตร 100 µl. ลงบนจานเพาะเช้ือ MRS agar ท่ีมี CaCO3 0.5% และท า
การ spread plate เกล่ียเช้ือใหท่ัวผิวหนาอาหาร โดยใชแทงแกวสามเหล่ียม ท าการบมในตูเพาะเช้ือ ท่ี
อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 

3.4 การทดสอบคุณสมบัติในการเป็นโปรไบโอติกภายใต้สภาวะกระเพาะอาหารจ าลอ ง
เบื้องต้นในหลอดทดลอง 

ถายเช้ือจุลินทรีย์โดยใชไมโครปิเปตดูดเช้ือจุลินทรีย์ท่ีเพาะเล้ียงจากขอท่ี 3.5.2. ปริมาตร 100  
µl. ลงในอาหาร MRS broth ท่ีท าการปรับคา pH เป็นกรดดวย HCl 6N ใหไดคา pH เป็น 2, 3, 4, 5, 6
และ 7 ผสมใหเขากันดวยเครื่อง Vortex สุมน าหลอดMRS ท่ีมี pH 2-7 มาท าการตรวจนับเช้ือเพื่อเป็น
หลอดควบคุมของเช้ือเริ่มตนท่ีเวลา 0 ช่ัวโมงของการศึกษา น าเช้ือจากหลอดท่ีศึกษาท้ังหมดไปท าการบม
ในตูเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ช่ัวโมง ท าการเจือจางล าดับสวน โดยใชไมโครปิเปต
ดูดเช้ือจุลินทรีย์ปริมาตร 1 ml. ตอ น้ าเกลือ 0.85% 9 ml. จากนั้นดูดแตละระดับการเจือจางโดยใชไม
โครปิเปต ปริมาตร 100 µl. ลงบนจานเพาะเช้ือ MRS agar ท่ีมี CaCO3 0.5% และท าการ Spread 
plate เกล่ียเช้ือใหท่ัวผิวหนาอาหารดวยแทงแกวสามเหล่ียม บมในตูเพาะเช้ือ ท่ีอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 
48 ช่ัวโมง ตรวจนับปริมาณเช้ือ SKI2 ท่ีขึ้น โดยสังเกตโคโลนีท่ีมีโซนใสรอบโคโลนีเช้ือซึ่งเกิดจากการสราง
กรดแลคติกไปละลายCaCO3 ตรวจสอบยืนยันวาเช้ือท่ีนับไดยังคงเป็นสายพันธุ์ SKI2 ท่ีใชในการศึกษา 
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โดยสุมเช้ือ 3 โคโลนี จากระดับการเจือจางท่ีนับไดไปยอม gram stain เพื่อดูลักษณะโคโลนีท่ีไดภายใต
กลองจุลทรรศน์ 
    3.5 การทดสอบคุณสมบัติในการเป็นโปรไบโอติกภายใต้สภาวะล าไส้จ าลองเบื้องต้นในหลอด
ทดลอง (ดัดแปลงวิธีจาก Buriti, 2010) 

เตรียม MRS broth 10 ml ปรับ pH เป็น 8.6 ดวย 6N NaOH ช่ังสวนผสม Bile salts ลงใน 
MRS broth ท่ีท าการปรับ pH เป็น 8.6 ใหไดความเขมขน 0, 0.3, 0.6, และ 1.0 %  ผสมใหเขากันดวย
เครื่อง Vortex จนไมมีตะกอนของสาร Bile salts จากนั้นถายเช้ือจุลินทรีย์โดยใชไมโครปิเปตดูด
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีเพาะเล้ียงจากขอท่ี 3.2. ปริมาตร 100 µl. ผสมเช้ือใหเขากันในหลอดทดลองท้ังหมดดวย 
vortex สุมน าหลอดท่ีไมมี bile salts (0 %) มาท าการตรวจนับเช้ือเพื่อเป็นหลอดควบคุมของเช้ือเริ่มตนท่ี
เวลา 0 ช่ัวโมงของการศึกษา กอนท าการบมหลอดเช้ือท่ีจะศึกษาอื่นๆ ในตูเพาะเช้ือแบบเขยาท่ีสภาวะ
อุณหภูมิ 37 oC ความเร็วรอบ 80 รอบ/นาที เป็นเวลา 3 และ 6 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดเวลาของการศึกษา 
น าหลอดตัวอยางท่ีมี bile salts ความเขมขนระดับตาง ๆ มาท าการเจือจางแบบ 10 fold dilution โดยใช
ไมโครปิเปตดูดเช้ือจุลินทรีย์ปริมาตร 1 ml. ตอ น้ าเกลือ 0.85% 9 ml. จนไดระดับความเจือจางท่ี
เหมาะสม จากนั้นดูดแตละระดับการเจือจางโดยใชไมโครปิเปต ปริมาตร 100 µl. ลงบนจานเพาะเช้ือ MRS 
agar ท่ีมี CaCO3 0.5% และท าการ Spread plate เกล่ียเช้ือใหท่ัวผิวหนาอาหารดวยแทงแกวสามเหล่ียม 
บมในตูเพาะเช้ือ ท่ีอุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ตรวจนับปริมาณเช้ือ SKI2 ท่ีขึ้น โดยสังเกตโคโลนีท่ี
มีโซนใสรอบโคโลนีเช้ือจากการสรางกรดแลคติกไปละลาย CaCO3 ตรวจสอบยืนยันวาเช้ือท่ีนับไดยังคงเป็น
สายพันธุ์ SKI2 ท่ีใชศึกษาโดยสุมเช้ือ 3 โคโลนี จากระดับความเจือจางท่ีนับไดไปยอม gram stain เพื่อดู
ลักษณะโคโลนีท่ีไดภายใตกลองจุลทรรศน์ 

 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 การทดสอบความสามารถในการทนกรดภายใต้สภาวะกระเพาะอาหารจ าลองเบื้องต้นใน
หลอดทดลอง 
 ความสามารถในการทนตอความเป็นกรดสูงส าหรับการทดสอบในอาหาร MRS broth ท่ีปรับpH 
2, 3, 4, 5, 6, และ 7 โดยบมท่ีอุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง นั้นพบวาการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum SKI2 สามารถเจริญเติบโตไดท่ี pH 2-pH 7 โดยท่ี  
pH 2-pH 3 จะมีอัตราการเจริญนอยท่ีสุด ท่ี pH 4-pH 5 จะมีอัตราการเจริญเติบโตปานกลาง และท่ี pH 
6-pH 7 จะมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารMRS broth(ควบคุม) ท่ีไมมีการ
เจริญของเช้ือ (หลอดซายมือ) ดังภาพท่ี 4.1-4.6 ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับรายงานของกาญจนา.
(2556) ท่ีมีการทดลองโดยน าแบคทีเรียแลคติกมาท าการทดลองในสภาวะความเป็นกรดสูง ผลท่ีไดเช้ือ
แบคทีเรียมีอัตราการเจริญเติบโตไดดีในสภาวะท่ีคาพีเอชต้ังแต 4 ข้ึนไป และไมทนตอสภาวะท่ีมีคาpH 2-
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3 จึงมีการศึกษาตอวาเช้ือ SKI2 ท่ีเจริญเติบโตไดในอาหารปรับ pH 2-pH 7 จะมีปริมาณเช้ือเหลือรอด
เทาไรในหัวขอถัดไป 

    
ภาพที่4.1 การเจริญของเช้ือในอาหารปรับpH2 ภาพที่4.2 การเจริญของเช้ือในอาหารปรับpH3 

    
ภาพที่4.3 การเจริญของเช้ือในอาหารปรับpH4 ภาพที่4.4 การเจริญของเช้ือในอาหารปรับpH5 

    
ภาพที่4.5 การเจริญของเช้ือในอาหารปรับpH6 ภาพที่4.6 การเจริญของเช้ือในอาหารปรับpH7 
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4.2 การทดสอบอัตราการรอดชีวิตของเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2 ในหลอด MRS 
broth ที่มีความเป็นกรดใน pH ระดับต่าง ๆ 
 การศึกษาความสามารถในการทนตอสภาวะท่ีเป็นกรดแตกตางกัน ไดแก pH 2, 3, 4, 5, 6, และ 
7 ท าการทดสอบโดยเล้ียงในอาหาร MRS broth ท่ีปรับ pH และ ท าการตรวจนับเช้ือท่ีเหลือรอดชีวิต
ทุกๆ 2 ช่ัวโมง ดวยวิธี Spread plate ในอาหาร MRS agar + 0.5% CaCO3 พบวาท่ี 
คา pH 2 มีอัตราการลดลงของเช้ือจุลินทรีย์ แตท่ีคา pH 3-5 นั้นมีอัตราการรอดชีวิตสูงและท่ีคา pH 6-7 
มีแนวโนมท่ีจะเพิ่มจ านวนขึ้นเมื่อระยะเวลาผานไป ดังภาพท่ี 4.9 ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของศิริ
รัตน์ และคณะ (2548). ท่ีไดรายงานไววาเช้ือในสกุลบาซิลลัสจะเจริญเติบโตไดดีในสภาวะความเขมขน
เกลือน้ าดีท่ีไมเกิน 3% โดยเช้ือท่ีเหลือรอดจากความเป็นกรดท่ีสูง(คาพีเอชต่ าท่ี pH 2 และ 3) จะมีโคโลนี
เจริญขึ้นใหนับได คือมีลักษณะ ของโคโลนีท่ีเห็นโซนใสรอบโคโลนี (ภาพท่ี 4.7) และเมื่อสุมน าโคโลนีใน
ระดับความเจือจางท่ีนับเช้ือไดไปตรวจสอบลักษณะสัณฐานของเช้ือวาเป็นเช้ือ SKI2 ท่ีศึกษา จะพบวา 
โคโลนีท่ีท าการยอม Gram stain เช้ือยังคงเป็นเช้ือ SKI2 คงเดิม ดังแสดงในภาพท่ี 4.8 เมื่อท าการยืนยัน
ผลแลววาเช้ือ SKI2 ท่ีเล้ียงในอาหาร MRS borth ปรับpH2-7 มีอัตราการรอดชีวิตท่ีเหมาะสม คือ
สามารถรอดชีวิตในกระเพาะอาหารจ าลองไดเกิน 4 ช่ัวโมง จึงศึกษาในสวนของระบบส าไลจ าลองเพื่อ
ศึกษาการทนตอเกลือน้ าดีท่ีระดับตางๆ 

 
 

ภาพที่ 4.9 แสดงปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ท่ีรอดชีวิตเมื่อเล้ียงในอาหารMRS broth ท่ีปรับpH ระยะเวลา
ตางๆ โดยมีช่ัวโมงท่ี 0 เป็นปริมาณเช้ือเริ่มตน(Control) 

pH2 pH3 pH4 pH5 pH6 pH7
ชั่วโมงที่ 0 9.9 9.5 8.0 8.0 9.1 9.1
ชั่วโมงที่ 2 6.3 8.2 7.5 7.9 8.4 8.8
ชั่วโมงที่ 4 5.4 8.3 7.9 7.9 8.9 9.3
ชั่วโมงที่ 6 0.0 8.3 7.6 8.0 9.4 9.8
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ปริมาณเชื้อรอดชีวิต (log CFU/mL.) 

ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตเมื่อเล้ียงในอาหารMRS Broth ท่ีปรับ
pH ระยะเวลาตางๆ 
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ภาพที่4.7 การตรวจนับการรอดชีวิตของเช้ือในอาหาร MRS agar + 0.5% CaCO3 

 

   
ภาพที่4.8 ลักษณะทางสัณฐานของเช้ือ Lactobacillus plantarum SKI2 ท่ีสองภายใตกลอง

จุลทรรศน์ ก าลังขยาย 1000X(ภาพขวา) โดยสุมเลือกมาจากColonyท่ีแสดงโซนใสรอบบริเวณ(ภาพซาย) 
 
4.3. การทดสอบการทนต่อเกลือน้ าดีที่ระดับต่าง ๆ ของเชื้อ Lactobacillus plantarum SKI2  
 การศึกษาการทนตอสภาวะเกลือน้ าดีท่ีความเขมขนตางๆ ไดแก 0, 0.3, 0.6 และ 1% วัดอัตรา
การรอดชีวิตของเช้ือจุลินทรีย์ในระยะเวลาการบม 3 และ 6 ช่ัวโมง นั้นพบวา เช้ือจุลินทรีย์สามารถรอด
ชีวิตในความเขมขน สูง สุด ท่ีก าหนด คือ 1 % เก ลือน้ า ดี  ท่ีระยะเวลา 3 และ 6 ช่ัว โมง 
โดยมีจ านวนการรอดชีวิตเฉล่ียเทากับ log 8.05 CFU/ml. และ log 6.64 CFU/ml. ตามล าดับ  
ดังภาพท่ี 4.10 ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการวิจัยของ Mahmoudi, M.(2020) ท่ีกลาววา  
Lb. plantarum KMJC4 สามารถทนเกลือน้ าดีท่ีความเขมขน 0.3 % เมื่อบมท่ี 37oC เป็นเวลา  
3 ช่ัวโมง โดยมีจ านวนการรอดชีวิตเทากับ 9.22 log CFU/ml. ซึ่ งมีจ านวนใกลเคียงกับ 
Lb. plantarum SKI2 ท่ีก าลังท าการศึกษานี้  
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ภาพที่ 4.10 แสดงปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ที่รอดชีวิตเมื่อเล้ียงในอาหารMRS broth ท่ีปรับpH8.6 และความ

เขมขนของเกลือน้ าดีระดับตางๆ โดยมีช่ัวโมงท่ี 0 เป็นปริมาณเช้ือเริ่มตน(Control) 
 
5. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของ Lactobacillus plantarum SKI2 สามารถสรุปไดวา Lb. 
plantarum SKI2 มีความสามารถในการทนกรดและเกลือน้ าดีได สูง  มีแนวโนมท่ีจะเป็น 
โปรไบโอติกได จากผลการทดลองปริมาณเช้ือรอดชีวิตในอาหารปรับpH2 ท่ีบมเป็นระยะเวลา  
2 ช่ัวโมง มีจ านวนการรอดชีวิตคือ log 6.3 CFU/ml. ซึ่งเป็นคาท่ัวไปตามคุณสมบัติในการเป็นโปรไบโอ
ติกท่ีจะตองมีคามากกวา 106 เพื่อใหโปรไบโอติกสามารถสรางประโยชน์รวมถึงชวยในการสงเสริมสุขภาพ
ของมนุษย์ได (Lee และ Salminen, 1996) และเป็นระยะเวลาท่ีอาหารอยูในกระเพาะอาหาร จึงศึกษา
ความสามารถในการทนตอความเขมขนของเกลือน้ าดีสูง(1%) ในระยะเวลานาน 6 ช่ัวโมง พบวามีจ านวน
การรอดชีวิตท่ีสูงถึง log 6.64 CFU/ml. อยางไรก็ตามการศึกษาขางตนเป็นเพียงคุณสมบัติพื้นฐานของ
โปรไบโอติกเทานั้น แมวาผลการทดลองท่ีไดจะแสดงใหเห็นถึงความเป็นไปไดของโปรไบโอติกแตยังไมได
รับการยืนยันท่ีแนชัด จึงตองมีการศึกษาในเชิงลึกถึงความปลอดภัยและคุณสมบัติอื่นๆในการเป็นโปรไบโอ
ติกเพื่อน าจุลินทรีย์ชนิดนี้ไปประยุกต์ใชเป็นหัวเช้ือและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักเพื่อสุขภาพในระดับ
อุตสาหกรรมตอไป 
 

0% 0.3% 0.6% 1.0%

ชั่วโมงที่ 0 9.30 9.30 9.30 9.30
ชั่วโมงที่ 3 8.38 8.05 8.11 8.08
ชั่วโมงที่ 6 9.25 8.03 8.00 6.64
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ปริมาณเช้ือรอดชีวิต (log CFU/mL.) 

ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ท่ีรอดชีวิตในอาหาร MRS Broth ท่ีปรับpH8.6 ท่ีความ
เขมขนของเกลือน้ าดีระดับตางๆ 
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การออกแบบเบาะรองนั่งพ้ืนแบบปรับระดับได้ของกลุ่มนิสิตท่ีเรียนออนไลน์ 
DESIGN OF AN ADJUSTABLE FLOOR SEAT IN THE ONLINE STUDENT  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกอาการปวดของระบบกระดูกและกลามเนื้อ
ในการนั่งเรียนออนไลน์ คะแนนความเส่ียงทาทางของการนั่งเรียนออนไลน์ และเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของการนั่งพื้น เบาะรองนั่งพื้นท่ัวไป และเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได (90◦, 110◦ และ120◦) 
ในขณะเรียนออนไลน์ โดยกลุมตัวอยาง เป็นนิสิตท่ีตองนั่งเรียนออนไลน์ จ านวน 34 คน ซึ่งเครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย เบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได 3 ระดับ (90◦, 110◦ และ120◦) 
แบบประเมินความเส่ียงทาทางการท างาน เพื่อประเมินทาทางลักษณะการนั่งเรียนออนไลน์ โดยใชแบบ
ประเมิน (Rapid Upper Limp Assessment ; RULA) ความพึงพอใจในการใชเบาะรองนั่งชนิดตางๆ และ
แบบสัมภาษณ์ ขอมูลท่ัวไป เชน เพศ น้ าหนัก สวนสูง ระยะเวลาท่ีเรียนออนไลน์ อาการปวดของระบบ
กระดูกและกลามเนื้อ วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ จ านวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียน
เบนมาตรฐาน และการใช One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกตางของคะแนนความเส่ียงทาทาง
การนั่งเรียนออนไลน์ และความพึงพอใจในการนั่งเรียนออนไลน์โดยการนั่งพื้น และการใชเบาะชนิดตางๆ  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง (73.53%) ซึ่งมีอาการปวดเมื่อยใน
ขณะท่ีเรียนออนไลน์ (100.00%) โดยมีอาการปวดสวนตาง ๆ ของรางกายทางดานซายและดานขวามาก
ท่ีสุด คือ หลังสวนลาง (35.29%) ความถี่ของอาการปวดเมื่อยสวนใหญ 3-4 วัน/สัปดาห์ ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนความเส่ียงทาทางการนั่งเรียนออนไลน์เบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได 90◦และ110◦ 
มีคะแนนความเส่ียงทาทางการนั่งเรียนออนไลน์นอยกวาการนั่งพื้น เบาะรองนั่งพื้นแบบท่ัวไป และเบาะ
รองนั่งพื้นแบบปรับระดับได120◦ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.001 นอกจากนี้ยัง พบวา             
กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในการใชเบาะรองนั่งแบบปรับระดับได (90º 110º และ120º)  

                                                             
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
   email: shompoo_koy@hotmail.com 
2 สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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มากกวาการนั่งพื้นและเบาะรองนั่งพื้นท่ัวไปอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.001 โดยกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจตอเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได (90◦, 110◦ และ 120◦) มากท่ีสุด  

ดังนั้นการใชเบาะรองนั่งท่ีสามารถปรับระดับเอนหลังไดท่ี 90 และ110 องศา สามารถลดความ
ปวดเมื่อย และอาการบาดเจ็บในขณะท่ีตองเรียน หรือท างานออนไลน์ได  

 
ค าส าคัญ: เบาะรองนั่ง, เบาะรองนั่งแบบปรับระดับได, การยศาสตร์, ออนไลน์ 
 
Abstract  

The objectives of this quasi-experimental study were to investigate the 
prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) from the sitting during online learning, 
the risk score of sitting posture and also to compare the satisfaction levels among sitting 
on the floor, sitting on the floor seat, and sitting on the adjustable floor seat including 
90°, 110°, and 120°. Thirty-four of subjects were fourth-year students who study in 
occupational health and safety department, University of Phayao. The risk score of 
sitting posture were collected by Rapid Upper Limp Assessment (RULA). All subjects 
were interviewed the satisfaction and basic characteristics individual such as sex, height, 
time of study in online, the sign and symptoms on their body, frequency of pain on their 
body. All data were analyzed by descriptive (numbers, percentage, mean and standard 
deviation) and inferential statistics (One Way-ANOVA) for comparing the risk score of 
sitting posture and the satisfaction during sit on the floor, sitting on the floor seat, and 
sitting on the adjustable floor seat including 90°, 110°, and 120°. 

The results revealed that most of subjects were female (73.53%) and All of them 
had the pain on their body. The highest prevalence of MSDs pain found in lower back 
(35.29%). The frequency of pain of MSDs were 3-4 days/week. The risk score of sitting 
posture were assessed by RULA, we found that the risk score of sitting posture during 
siting on the adjustable floor seat at 90° and 110° were lower score significance different 
than those at p-value <0.001. For satisfaction score, they prefer adjustable seat 90°, 
110°, and 120° more than sitting on the floor without the seat. 

In addition, the adjustable floor seat at 90° and 110° may relief the pain on their 
body of the students during online learning.  

 
Keyword:  Seat, Adjustable Seat, Ergonomics, Online  
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บทน า 
 ในปัจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการท างานดานคอมพิวเตอร์ใน
ประเทศไทยมีความส าคัญมาก เนื่องจากเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อยางยิ่ง ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการท างานสามารถประยุกต์ใชกับงานตาง ๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แตผูใชงานคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไมถูกตอง โดยลักษณะการท างานดานคอมพิวเตอร์มี
การเคล่ือนไหวของรางกายอยางจ ากัด เชน การใชสายตาเพงมองจอภาพและแปูนพิมพ์อยูตลอดเวลา การ
ใชทาทางการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสมท าใหมีการสัมผัส ปัจจัย
ดานการยศาสตร์ ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพจึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีจะเกิดผลกระทบจากการใชงานดาน
คอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา กลุมอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรม (computer syndrome) หรือกลุมโรคซีเอส (CS) 
(ชายหาญ รุงศิริแสงรัตน์,2559 ) ซึ่งเป็นกลุมอาการหนึ่งของโรคออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) 
ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติแหงชาติไดมีการส ารวจเกี่ยวกับจ านวนผูท่ีมีอาการโรคคอมพิวเตอร์ซิน
โดรมของผูปฏิบัติงานภายในส านักพิมพ์แหงหนึ่งพบวา มีผูปฏิบัติงานถึงรอยละ 60 จากจ านวนกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 400 คน มีอาการโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมโดยลักษณะอาการท่ีพบสวนใหญคือ ปวดหลัง
เรื้อรัง ปวดศีรษะและอาการอักเสบของเสนประสาท ซึ่งเกิดจากการกดทับของขอมือเป็นผลมาจากการ
ท างานหรือการใชคอมพิวเตอร์ติดตอกันเป็นระยะเวลานานถึงวันละ 7 ช่ัวโมง การมีสภาวะเครียดและ
พฤติกรรมการนั่งท่ีไมถูกตองตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) (สกุนตลา แซเตียว และคณะ, 2018) 

ภายใตสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 เกิดการเปล่ียนรูปแบบและพฤติกรรมการใชชีวิต
ของคนจ านวนมาก ท าใหท่ัวโลกใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งในประเทศ
ไทยไดใชมาตรการปิดสถานท่ีรวมตัวทางสังคมรวมถึงโรงเรียน มหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทย 
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดยังคงอยูท าใหระบบการศึกษาตองปรับเปล่ียนการเรียนรูเพื่อไมใหกระทบกับ
การเรียนของนักเรียนและนักศึกษาการเรียนการสอนผานระบบออนไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีดูเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนชวยจ ากัดพื้นท่ีอยูในบริเวณท่ีพักอาศัยโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกับระบบทางการศึกษาในการเรียนรูผานทางระบบออนไลน์  

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีท่ี 4  มหาวิทยาลัยพะเยามี
การจัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม  (Social 
Distancing) จึงท าใหนิสิตท่ีเรียนรูผานทางระบบการเรียนการสอนทางออนไลน์มีอาการปวดเกร็ง ท่ีสงผล
ตออาการปวดระบบกระดูกและกลามเนื้อที่เกิดจากการนั่งเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ จันทณี นิลเลิศ (2560) จะพบวาการปฏิบัติงานในส านักงานภาครัฐและเอกชนใชเวลา
นั่งท างานติดตอกันวันละหลายช่ัวโมงและไมมีการเปล่ียนทาทางในการนั่งเกิน 1 ช่ัวโมง สงผลใหเกิดโรค
ทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 
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นิสิตสวนใหญมีการนั่งเรียนโดยการนั่งบนพื้นหรือมีการใชเบาะรองนั่งพื้นแบบท่ัวไปในการนั่ง
เรียนออนไลน์มีความเส่ียงสูงจากการสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพในสภาพแวดลอมในการนั่งเรียนออนไลน์
ท่ีอาจกอใหเกิดปัญหาทางดานสุขภาพท้ังการบาดเจ็บและการเจ็บปุวยจากการนั่งเรียนออนไลน์ โดยทาง
กลุมผูวิจัยใชการวิเคราะห์ทาทางการนั่งเรียนออนไลน์ดวยวิธี Rapid Upper Limp Assessment 
(RULA) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Patrisina, R. and Utami, S.W., (2019) ปัญหาทาทางการ
ท างานของคนงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของพนักงานส าหรับงานท่ีมีกระบวนการท างานซา ๆ ยิ่งมีความ
เส่ียง ตอความผิดปกติของเยื่อบุและโครงกระดูก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทาทางการ
ท างานของคนงานท่ีท างานในอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยใชการประเมินทาทางการท างาน Rapid Upper 
Limb (RULA) เพื่อวิเคราะห์ทาทางการท าางานของพนักงานทาทางท่ีผิดบริบท 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับอาการปวดระบบกระดูกและกลามเนื้อ ทางกลุม
ผูวิจัยไดเห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากการนั่งเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลานานจึงศึกษาความชุกของ
อาการปวดระบบกระดูก และกลามเนื้อ ท่ีเกิดจากปัญหาการนั่งเรียนออนไลน์โดยออกแบบเบาะรองนั่ง
พื้นแบบปรับระดับได (90◦, 110◦ และ120◦) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความเส่ียงทาทางการนั่งเรียน
ออนไลน์และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในระหวางการนั่งพื้นเบาะรองนั่งพื้นท่ัวไป และเบาะรองนั่ง
พื้นแบบปรับระดับได(90◦, 110◦ และ120◦) ของกลุมนิสิตท่ีนั่งเรียนออนไลน์  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความชุกกลุมอาการปวดของระบบกระดูกและกลามเนื้อในการนั่งเรียนออนไลน์ของ
นิสิตท่ีนั่งเรียนออนไลน ์
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความเส่ียงทาทางของการนั่งเรียนออนไลน์ และคะแนนความพงึพอใจ
ในการใชงาน ระหวางการนัง่พื้น เบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได (90◦, 110◦ และ120◦) 
  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

อาการปวดหลัง คืออาการปวดเมื่อยกลามเนื้อหลังตึงหรือมีอาการหลังแข็ง เกิดจากอวัยวะและ
สวนของรางกายบริเวณหลัง เชน ขอกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง กลามเนื้อเสนเอ็น เกิด
ภาวะเคล็ดขัดยอก เส่ือม หรืออักเสบ อาการปวดหลังสามารถเกิดไดจากหลายปัจจัย เชน กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ยืน เดิน นั่ง การท าทาทางท่ีไมถูกตองสะสมเป็นเวลานาน การยกของหนักเกินไป การ
กระแทก หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ตามนิยามอาการปวดหลังสามารถแบงไดเป็น 3 ประเภท ไดแก  
อาการปวดหลังแบบเฉียบพลัน (Acute low back pain) อาการปวดหลังกึ่งเฉียบพลัน (Subacute low 
back pain) อาการปวดหลังเรื้อรัง (Chonic low back pain) (สุภารัตน์ สุขโท, 2563) ซึ่งสาเหตุของการ
เกิดอาการปวดหลัง เกิดจากการใชทาทางอิริยาบถการเคล่ือนไหวของรางกายและการใชงานท่ีไมถูกตอง
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เป็นระยะเวลานานเป็นสาเหตุของการปวดหลังท่ีพบไดบอยท่ีสุดในคนท่ีตองท างานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นานๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โนตบุ฿คหากไมใสใจกับทานั่งท่ีถูกตองหรือถูกตามหลักการยศาสตร์มักจะนั่ง
ท างานดวยทาทางแบบไหลหอ หลังงอ กมมองเขาหนาจอหรือคอมพิวเตอร์ รวมถึงการยกของหนักโดย
การกมหลังน้ าหนักท้ังหมดจะผานไปท่ีกระดูกสันหลังสวนท่ีก าลังโคงมากท่ีสุดซึ่งท าใหโครงสรางของ
กระดูกสันหลังตองรับน้ าหนักมากข้ึนรวมท้ังการเอี้ยวตัวอาจท าใหปวดหลังได เนื่องจากกลามเนื้อหรือเอ็น
ท่ียึดบริเวณกระดูกสันหลังตองท างานมากเกินไปและมีการฉีกขาดของกลามเนื้อบางสวนอาการปวดหลัง
จะเริ่มทีละเล็กนอยเป็นๆ หายๆซึ่งเป็นอันตรายท่ีจะเกิดการปวดแบบเรื้อรัง  นอกจากนี้ปัจจัยเส่ียงดาน
รางกาย ก็มีผลเพิ่มเติมในบุคคลท่ีมีรูปรางสูงมีโอกาสปวดหลังไดมากกวาบุคคลท่ัวไป เนื่องจากขณะทรง
ตัวในทาทางอิริยาบถตาง ๆ โดยเฉพาะการยืน การนั่ง การกมตัว กลามเนื้อหลัง  ตองออกแรงมากกวาคน
ท่ัวไปเพราะแขนของแรงตานทานบุคคลท่ีมีรูปรางอวนจะมีกลามเนื้อหนาทองท่ีออนแอหนาทองท่ียื่นท า
ใหจุดศูนย์ถวงเล่ือนมาดานหนากลามเนื้อหลังตองออกแรงตานเพื่อใหเกิดสมดุล กลามเนื้อหลังจึงตองท างาน
หนักอยูตลอดเวลาเกิดอาการปวดเมื่อยไดงาย น้ าหนักท่ีมากท าใหกลามเนื้อและกระดูกหลังตองรับน้ าหนัก
ตัวมากขึ้น (เดชวิน หลายศิริเรื่องไร และคณะ, 2563) นอกจากนี้โรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม (Computer 
syndrome)เป็นอาการเจ็บปวดสะสมจากการท างานกับคอมพิวเตอร์หรือท่ีคนสวนใหญรูจักกันดีในช่ือท่ีเรียก
รวมกันของกลุมอาการเจ็บปุวยจากการท างานส านักงานวาโรคออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)            
เป็นลักษณะอาการเจ็บปุวยสะสมท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมทาทางการท างานในอิริยาบถเดิม ๆ  ของ
ผูปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานมีความเครียดประกอบจากการท างานและสภาพแวดลอมจากการท างาน
ไมเหมาะ (ชายหาญ รุงศิริแสงรัตน์, 2559) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) เพื่อศึกษาความชุกกลุม
อาการปวดของระบบกระดูกและกลามเนื้อในการนั่งเรียนออนไลน์ โดยเปรียบเทียบคะเเนนความเส่ียง
ทาทางการนั่งเรียนออนไลน์และระดับความพึงพอใจระหวางการนั่งพื้น เบาะรองนั่งพื้นแบบท่ัวไป เบาะ
รองนั่งพื้นแบบปรับระดับได (90◦, 110◦ และ120◦)เก็บขอมูลแบบการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกเขาศึกษา (Inclusion criteria ) คือ นิสิตสาขาวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 34 คน โดยการสุมอยางงาย โดยการ
จับฉลากจากรายช่ือท่ีมีอยูในระบบทะเบียนนิสิต โดยวัสดุท่ีใชในการท าเบาะรองนั่งแบบปรับระดับได คือ 
ฟองน้ าอัด (Compressed Sponge) ท่ีประกอบดวย พนักพิง มีความกวาง 50 เซนติเมตร ความสูงของ
พนักพิง 40 เซนติเมตร ความกวางของแทงอลูมิเนียม 2.5 นิ้ว ความยาวของแทงอลูมิเนียม 40 เซนติเมตร 
ในสวนของเบาะรองนั่ง มีความกวาง 50 เซนติเมตร ความหนา 2.76 นิ้ว และฐานตัวล็อคพนักพิง 60 
เซนติเมตร  



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   814 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  
 1. เบาะรองนั่งพืน้แบบปรับระดับได 3 ระดับ (90◦, 110◦ และ120◦)  

2.แบบประเมินความเส่ียงทาทางการท างาน เพื่อประเมินทาทางลักษณะการนั่งเรียนออนไลน์ 
โดยใชแบบประเมิน (Rapid Upper Limp Assessment ; RULA)  

3. แบบสัมภาษณ์ ประกอบดวย เพศ น้ าหนัก สวนสูง ระยะเวลาท่ีเรียนออนไลน์  อาการปวด
ของระบบกระดูกและกลามเนื้อ ดัดแปลงแบบสอบถาม มาจาก Standardized Nordic questionnaires 
การประเมินคะแนนอาการปวดเมื่อย มี 4 ระดับ คือ มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) เล็กนอย (2 
คะแนน) ไมรูสึก (1 คะแนน) การประเมินคะแนนความถี่ของอาการปวดเมื่อย มี 3 ระดับ คือ มากกวา 5 
วัน/สัปดาห์ (3 คะแนน) 3-4 วัน/สัปดาห์ (2 คะแนน) นอยกวา 3 วัน/สัปดาห์  (1 คะแนน) และแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในการใชเบาะรองนั่งพื้นท่ัวไปกับเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได  (90º, 110º, 
120º) แบงออกเป็น 4 ดาน คือ ดานโครงสราง ดานการใชงานดานความพึงพอใจ/สะดวกสบายในการใช 
และดานความปลอดภัยเกณฑ์การใหคะแนนเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง มี 5 ระดับ 
ไดแก มีความพึงพอใจมากท่ีสุด(5 คะแนน) มีความพึงพอใจมาก (4 คะแนน) มีความพึงพอใจปานกลาง  
(3 คะแนน) มีความพึงพอใจนอย (2 คะแนนทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน แลวน ามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน เพื่อใหแบบ
สัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหา ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีคา ดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) เทากับ 1 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได้ (90º, 110º และ120º) 
 

สรุปผลการวิจัย 
   กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง จ านวน 25 คน (73.53%)  สวนใหญมีสวนสูงมากกวา 160 
เซนติเมตร จ านวน 18 คน (52.96 %) โดยมีดัชนีมวลกายสวนใหญอยูในระดับปกติ จ านวน 19 คน 
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(11.18 %) กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาเฉล่ียในการนั่งเรียนออนไลน์  2.26 ช่ัวโมงตอวัน และ
ในขณะนั่งเรียนออนไลน์กลุมตัวอยางท้ังหมดมีอาการปวดเมื่อย จ านวน 34 คน (100.00 %)  ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n = 34 คน) 
 

 
ความชุกของอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการนั่งเรียนออนไลน์จ าแนก

ตาม 12ต าแหนงของสวนตาง ๆ ตามรางกายทางดานซายและขวา พบวา บริเวณท่ีมีอาการปวดเมื่อยมาก
ท่ีสุด คือ หลังสวนลาง คิดเป็น  94.11 % และ 88.23 % ตามล าดับ รองลงมาคือ บริเวณคอ 79.41 % 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 9 26.47 
หญิง 25 73.53 

ส่วนสูง (เซนติเมตร)   
145-160 16 47.04 
160 ข้ึนไป 18 52.96 

ดัชนี้มวลกาย (BMI ; กิโลกรัม/เมตร2)    
ผอม (≤18.5) 10 5.88 
ปกติ (18.5-24.9) 19 11.18 
อวน (≥25) 5 2.94 

 ̅ = 21.38, S.D. = 12.18, Min = 15.81, Max = 31.99   
ระยะเวลาที่นั่งเรียนออนไลน์ (ชั่วโมง/วัน)   

< 3 21 61.76 
> 3 13 38.24 

 ̅ = 2.26, S.D. = 0.44, Min = 2, Max = 3   
อาการปวดเม่ือยขณะที่นั่งเรียนออนไลน์   

ไมมี 0 0.00 
มี 34 100.00 
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และ 79.41 % ตามล าดับ และไหล 76.47% และ 76.47 % ตามล าดับ มีระดับความถี่ของอาการปวด
เมื่อย 3-4 วันตอสัปดาห์ ทางดานซายและขวาเทากันมากท่ีสุด คือ หลังสวนลาง 64.71 % รองลงมาคือ 
หลังสวนบน 50.00 % และ ไหล  41.18 % ดังตาราง 2 และ 3  

 
ตาราง 2 ความชุก ความรุนแรง และความถี่ ของอาการปวดเมื่อยของระบบกระดูกและกลามเนื้อ จาก
การนั่งเรียนออนไลน์ 12 ต าแหนง สวนตาง ๆ ของรางกายทางดานซาย (n = 34 คน) 

บริเวณปวดเมื่อย  
ด้านซ้าย 

ความชุก 
(ร้อยละ) 

ความรุนแรงอาการปวดเมื่อย จ านวน(รอ้ยละ) ความถ่ีอาการปวดเมื่อย จ านวน(ร้อยละ) 

ไม่รู้สึก เล็กน้อย ปานกลาง มาก ไม่ม ี
<3 วัน/ 
สัปดาห์ 

3-4 วัน/ 
สัปดาห์ 

>5 วัน/ 
สัปดาห์ 

1. คอ 79.41 7(20.59) 8(23.53) 12(35.29) 7(20.59) 7(20.59) 10(29.41) 12(35.29) 5(14.71) 

2. ไหล 76.47 8(23.53) 9(26.47) 13(38.24) 4(11.76) 7(20.59) 9(26.47) 14(41.18) 4(11.76) 

3. หลังสวนบน 73.52 9(26.47) 6(17.65) 17(50.00) 2(5.88) 9(26.47) 7(20.59) 17(50.00) 1(2.94) 

4. หลังสวนลาง 94.11 2(5.88) 8(23.53) 12(35.29) 12(35.29) 2(5.88) 6(17.65) 22(64.71) 4(11.76) 

5. แขนสวนบน 41.17 20(58.82) 13(38.24) 0(0.00) 1(2.94) 19(55.88) 12(35.29) 3(8.82) 0(0.00) 

6. ขอศอก 11.76 30(88.24) 4(11.76) 0(0.00) 0(0.00) 29(85.29) 3(8.82) 2(5.88) 0(0.00) 

7. แขนสวนลาง 32.35 23(67.65) 11(32.35) 0(0.00) 0(0.00) 23(67.65) 7(32.35) 4(11.76) 0(0.00) 

8. มือ/ขอมือ 47.05 18(52.94) 9(26.47) 7(20.59) 0(0.00) 18(52.94) 7(20.59) 9(26.47) 0(0.00) 

9. สะโพกสันขา 61.76 13(38.24) 7(20.59) 10(29.41) 4(11.76) 13(38.24) 12(35.29) 9(26.47) 0(0.00) 

10. หัวเขา 29.41 24(74.59) 3(8.82) 4(11.76) 3(8.82) 23(67.65) 6(17.65) 4(11.76) 1(2.94) 

11. นอง 32.35 23(67.65) 8(23.53 2(5.88) 1(2.94) 23(67.65) 7(20.59 4(11.76) 0(0.00) 

12. เทา 38.23 21(61.76) 10(29.41) 2(5.88) 1(2.94) 20(58.82) 7(20.59) 7(20.59) 0(0.00) 
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ตาราง 3 ความชุก ความรุนแรง และความถี่ ของอาการปวดเมื่อยของระบบกระดูกและกลามเนื้อ จาก
การนั่งเรียนออนไลน์ 12 ต าแหนง สวนตาง ๆ ของรางกายทางดานขวา (n = 34 คน) 

บริเวณปวดเมื่อย  
ด้านขวา 

ความชุก 
(ร้อยละ) 

ความรุนแรงอาการปวดเมื่อย จ านวน(รอ้ยละ) ความถ่ีอาการปวดเมื่อย จ านวน(ร้อยละ) 

ไม่รู้สึก เล็กน้อย ปานกลาง มาก ไม่ม ี
<3 วัน/ 
สัปดาห์ 

3-4 วัน/ 
สัปดาห์ 

>5 วัน/ 
สัปดาห์ 

1. คอ 79.41 7(20.59) 8(23.53) 12(35.29) 7(20.59) 7(20.59) 10(29.41) 12(35.29) 5(14.71) 

2. ไหล 76.47 8(23.53) 9(26.47) 13(38.24) 4(11.76) 7(20.59) 9(26.47) 14(41.18) 4(11.76) 

3. หลังสวนบน 73.52 9(26.47) 6(17.65) 17(50.00) 2(5.88) 9(26.47) 7(20.59) 17(50.00) 1(2.94) 

4. หลังสวนลาง 88.23 2(5.88) 8(23.53) 12(35.29) 12(35.29) 2(5.88) 6(17.65) 22(64.71) 4(11.76) 

5. แขนสวนบน 41.17 20(58.82) 13(38.24) 0(0.00) 1(2.94) 19(55.88) 12(35.29) 3(8.82) 0(0.00) 

6. ขอศอก 11.76 30(88.24) 4(11.76) 0(0.00) 0(0.00) 29(85.29) 3(8.82) 2(5.88) 0(0.00) 

7. แขนสวนลาง 29.41 23(67.65) 11(32.35) 0(0.00) 0(0.00) 23(67.65) 7(32.35) 4(11.76) 0(0.00) 

8. มือ/ขอมือ 50.00 18(52.94) 9(26.47) 7(20.59) 0(0.00) 18(52.94) 7(20.59) 9(26.47) 0(0.00) 

9. สะโพกสันขา 61.76 13(38.24) 7(20.59) 10(29.41) 4(11.76) 13(38.24) 12(35.29) 9(26.47) 0(0.00) 

10. หัวเขา 32.35 24(74.59) 3(8.82) 4(11.76) 3(8.82) 23(67.65) 6(17.65) 4(11.76) 1(2.94) 

11. นอง 32.35 23(67.65) 8(23.53 2(5.88) 1(2.94) 23(67.65) 7(20.59 4(11.76) 0(0.00) 

12. เทา 35.29 21(61.76) 10(29.41) 2(5.88) 1(2.94) 20(58.82) 7(20.59) 7(20.59) 0(0.00) 

คะแนนความพึงพอใจในการนั่งพื้น เบาะรองนั่งพื้นท่ัวไป และเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได 
(90º, 110º และ120º)  พบวา ระดับความพึงพอใจของการใชเบาะรองนั่งแบบปรับระดับไดท้ัง 3 ระดับ 
คือ 90º 110º และ120º พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับไดท้ัง 3 ระดับ 
โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±S.D.)  คือ  
3.82±0.68 ,  3.83 ±0.68 และ 3.82±0.68 ตามล าดับ ดังตาราง 4  
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ตาราง 4 แสดงคะแนนความพึงพอใจในการนั่งพื้น เบาะรองนั่งพื้นท่ัวไป และเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับ
ระดับได (90º, 110º และ 120º) (n = 34 คน) 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนความพึงพอใจ (Mean ± S.D.) 

นั่งพื้น 
เบาะรองนั่งพื้น 

แบบท่ัวไป 
 เบาะรองนั่ง 

ปรับระดบัได ้90º 
เบาะรองนั่ง 

ปรับระดบัได ้110º 
เบาะรองนั่ง 

ปรับระดบัได ้120º 
ด้านโครงสร้าง 

 
      

1. น้ าหนัก 3.38 ± 0.98 3.11 ± 0.53 3.11 ± 0.53 3.08 ± 0.51 3.08 ± 0.51 
2. ความกวางของที่น่ัง 1.88 ± 0.80 2.91 ± 0.90 3.94 ± 0.73 3.94 ± 0.73 3.94 ± 0.73 
3. ความสูงของที่น่ัง 1.00 ± 0.00 1.05 ± 0.34 3.91 ± 0.62 3.88 ± 0.59 3.88 ± 0.59 
4. ความหนาของที่รองน่ัง 1.11 ± 0.47 2.29 ± 0.87 4.41 ± 0.70 4.44 ± 0.70 4.44 ± 0.70 
5. ความแข็งแรงทนทาน 1.23 ± 0.60 2.47 ± 0.78 4.20 ± 0.72 4.23 ± 0.69 4.23 ± 0.69 
ด้านการใช้งาน 

 
    

6. การจัดเก็บ/เคลื่อนยาย 1.32 ± 0.80 3.82 ± 0.79 2.67 ± 0.94 2.58 ± 0.82 2.64 ± 0.91 
ด้านความสะดวกสบาย      
7. ความสวยงามของที่รองน่ัง 1.29 ± 0.79 2.73 ± 1.02 3.88 ± 0.68 3.88 ± 0.68 3.88 ± 0.68 
8. ลดอาการปวดเมื่อย 1.00 ± 0.00 2.08 ± 0.96 4.05 ± 0.54 4.20 ± 0.64 4.05 ± 0.54 
ด้านความปลอดภัย 

 
    

9. ความปลอดภัยในการใชงาน 1.14 ± 0.35 2.67 ± 1.27 4.11 ± 0.64 4.11 ± 0.64 4.11 ± 0.64 
10. ไมขัดขวางการท างาน 129 ± 0.79 3.58 ± 1.01 3.97 ± 0.83 3.97 ± 0.83 3.97 ± 0.83 
เฉลี่ยรวม 1.36 ± 0.51 2.68 ± 0.89 3.82 ± 0.68 3.83 ± 0.68 3.82 ± 0.68 

 
การเปรียบเทียบชนิดของเบาะรองนั่งชนิดตางๆ กบัคะแนนความเส่ียงทาทางการนั่งเรียน

ออนไลน์และคะแนนความพงึพอใจของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนความเส่ียงทาทางการ
นั่งเรียนออนไลน์ของเบาะรองนัง่พื้นชนิดตางๆแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001)  ซึ่งพบวา 

การนั่งเรียนออนไลน์บนพื้นโดยไมมีเบาะรองนัง่มคีะแนนความเส่ียงทาทางในการนั่งเรียน
ออนไลน์มากกวา คะแนนความเส่ียงในการนั่งเรียนออนไลน์ โดยใชเบาะรองนั่งแบบปรับระดับได 90 
องศา และ 110 องศา  (p<0.001) 

การนั่งเรียนออนไลน์โดยใชเบาะรองนัง่พื้นท่ัวไป มีคะแนนความเส่ียงทาทางในการนั่งเรียน
ออนไลน์สูงกวา คะแนนความเส่ียงในการนัง่เรียนออนไลน์ โดยใชเบาะรองนั่งแบบปรับระดับได 90 องศา 
และ 110 องศา (p<0.001) 

การนั่งเรียนออนไลน์โดยใชเบาะรองนัง่ปรับเอนได 120 องศา มีคะแนนความเส่ียงทาทางใน
การนั่งเรียนออนไลน์สูงกวา คะแนนความเส่ียงในการนั่งเรียนออนไลน์ โดยใชเบาะรองนั่งแบบปรับระดับ
ได 90 องศา และ 110 องศา (p<0.001)  

ดังนั้นการนัง่เรียนออนไลน์โดยนัง่บนพืน้  เบาะรองนั่งท่ัวไป และเบาะรองนั่งแบบปรับระดับได 
120 องศา มีคะแนนความเส่ียงตอการเกิดอาการบาดเจ็บของรางกายมากกวา การใชเบาะรองนั่งพืน้แบบ
ปรับระดับได 90 และ 110 องศา ดังแสดงในตารางท่ี5 และภาพ2 



 
 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   819 
 

คะแนนความพึงพอใจในการใชเบาะนั่งชนิดตางๆในขณะเรียนออนไลน์พบวา กลุมตวัอยางมี
ความพึงพอใจตอการนั่งบนเบาะชนิดตางๆแตกตางกันอยางมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยกลุม
ตัวอยางมีคะแนนความพึงพอใจในการนัง่พื้นในขณะเรียนออนไลน์ นอยท่ีสุด และนอยกวาการนั่งเบาะ
ชนิดอื่นๆอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากในการนั่งเรียน
ออนไลน์โดยใชเบาะรองนั่งปรับเอน 90 ,110 และ 120 องศา  ดังแสดงในตารางท่ี 5 และภาพ 3 

 

ตาราง 5 แสดงเปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยงท่าทางในการนั่งเรียนออนไลนและคะแนนความพงึ
พอใจการนั่งพื้น เบาะรองนั่งพื้นทั่วไป และเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได้ (90º, 110º และ120º) 
(n = 34 คน) 

หัวข้อประเมิน 

ชนิดของเบาะ (Mean ± S.D.) 

p-value 
(1) นั่งพื้น 

(2) เบาะรองนั่ง
พื้นทั่วไป 

(3) เบาะรองนั่ง 
ปรับเอน 90◦ 

(4) เบาะรองนั่ง 
ปรับเอน 110◦ 

(5) เบาะรองนั่ง 
ปรับเอน 120◦ 

คะแนนความเสี่ยง 
ทาทางการน่ังเรียน (Rula) 

6.26 ± 0.79 6.17 ± 0.86 3.47 ± 0.56 3.85 ± 0.74 5.94 ± 0.88 

<0.001* 
(1)-(3,4) 
(2)-(3,4) 
(5)-(3,4) 

คะแนนความพึงพอใจ 13.64 ± 3.46 27.02 ± 5.65 38.29± 3.55 38.35 ± 3.49 38.26 ± 3.54  
 <0.001* 

(1)-(2,3,4,5) 
(2)-(3,4,5) 

*p-value <0.05 ; One-way ANOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความเส่ียงทาทางการนั่งเรียน (Rula) ในขณะนั่งเรียนออนไลน์แบบนั่งพืน้  

แบบมีเบาะรองนั่งพื้นท่ัวไป เบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได ท่ี 90 , 110 และ 120 องศา 
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ภาพ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยางขณะนั่งเรียนออนไลน์แบบนั่งพื้น   

แบบมีเบาะรองนั่งพื้นท่ัวไป เบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได ท่ี 90 , 110 และ 120 องศา 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความชุกอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อของกลุมตัวอยางจากการนั่ง
เรียนออนไลน์ จ าแนกตาม 12 ต าแหนงสวนตาง ๆ ของรางกายทางดานซายและดานขวา พบวา บริเวณท่ี
มีอาการปวดเมื่อยมากท่ีสุด คือ หลังสวนลาง รองลงมา คือ คอและไหล กลุมตัวอยางมีระยะเวลาการนั่ง
เรียนออนไลน์ท่ีตอเนื่องและยาวนาน มีระดับความถ่ีของอาการปวดเมื่อย 3-4 วันตอสัปดาห์ มากท่ีสุด คือ 
หลังสวนลาง รองลงมา คือ หลังสวนบน และไหล ตามล าดับ และใชเวลานั่งเรียนออนไลน์ติดตอกันเป็น
ระยะเวลานานหลายช่ัวโมงและอาจไมมีการเปล่ียนทาทางในการนั่งเกิน 1 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ  จันทมณี นิลเลิศ (2560) อาจเนื่องจากลักษณะทาทางการท างานท่ีไมเหมาะสม เชน 
ทาทางการท างานท่ีมีการเอียงตัวไปดานขาง บิดเอี้ยวตัวขณะท างานมากกวา 1 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ทิพานันท์ ตุนสังข์และคณะ (2561) พบวากลุมนิสิตท่ีมีน้ าหนักเกินจะมีความเส่ียงตอ
อาการปวดหลังมากกวากลุมท่ีมีน้ าหนักนอย 1.95 เทา และสอดคลองกับการศึกษาของ . Chaiklieng, S. 
and Nithihamthada, R. (2016) พบวา ผูท่ีมีดัชนีมวลกาย >18.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร โอกาสเส่ียง
ตอการปวดคอ ไหล หลังเป็น 2.1 เทาของผูท่ีมีดัชนีมวลกาย  <18.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร อาจ
เนื่องมาจากน้ าหนักท่ีมีมากขึ้นบวกกับพุงท่ียื่นออกมาดานหนาท าใหกลามเนื้อหลังตองออกแรงดึงมากขึ้น 
สงผลตออาการความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ  
 ผูวิจัยจึงออกแบบเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได (90°, 110° และ120°) เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
การนั่งพื้น และการใชเบาะรองนั่งพื้นแบบท่ัวไป พบวา ผลการประเมินทาทางการนั่งเรียนออนไลน์ดวย
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แบบประเมิน Rapid Upper Limp Assessment; RULA  โดยดูจากคะแนนสุดทายของการนั่งพื้น เบาะ
รองนั่งพื้นแบบท่ัวไป เบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได (90º,110º และ120º) คะแนนความเส่ียงทาทาง
การนั่งเรียนออนไลน์โดยการใชเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับไดระดับ 90º และ110º ระดับความเส่ียงต่ า
กวาคะแนนการนั่งพื้นเบาะรองนั่งพื้นแบบท่ัวไป เบาะรองนั่งพื้น แบบปรับระดับไดท่ีระดับ 120º 
เนื่องจากการไมมีพนักพิงท าใหมีการบิดตัวหรือกมตัวไปดานหนา ซึ่งเป็นอีกปัจจัยท่ีสงผลตอการเกิด
อาการปวดหลัง เบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได 90°และ110°มีความเส่ียงทาทางการนั่งเรียนออนไลน์
ลดลง เนื่องจากพนักพิงของเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได 90°และ110° ท าใหการปวดหลังท่ีเกิดจาก
การเกร็งกลามเนื้อลดลง สงผลตอการนั่งเรียนออนไลน์ในระยะเวลายาวนานใหมีความสบายมากขึ้น  ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ประภัสสร เสงสุน และคณะ (2562) ศึกษาการเปรียบเทียบการแปล่ียนแปลง
ทาทางและความรูไมสบายของรางกายขณะนั่งเรียนดวยโต฿ะและเกาอี้ 2 รูปแบบ พบวา แบบไมมีพนักพิง
และมีพนักพิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติของความรูสึกไมสบายของรางกายกอนและหลัง
การนั่งเรียน 

การประเมินระดับความพึงพอใจตอเบาะรองนั่งพื้นแบบปรับระดับได (90°, 110° และ120°) 
กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในดานความปลอดภัยในการใชงาน ความแข็งแรง
ทนทานและการลดอาการปวดเมื่อยมากกวาการนั่งพื้นและการใชเบาะรองนั่งพื้นแบบท่ัวไป 

ขอเสนอแนะของผลการศึกษานี้ควรใชเครื่องมือวัดคล่ืนไฟฟูากลามเนื้อ Electromyography 
(EMG) มาประเมินความเมื่อยลาและศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีเพิ่มข้ึน เชน กลุมแรงงานหัตถกรรมไมไผกลุม
แรงงานเซรามิก 
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ปัญหาการก าหนดค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ศึกษาเฉพาะกรณีราคาตลาดอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

The problem of compensation for expropriation. Study the market. 
Mae Sot District, Tak Province 

 

บรรจง วงค์สุนะ1, วิชาญ จันทร์อินทร์2 
      Banjong Wongsuna and Vicharn Chaninn 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการกําหนดคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ศึกษา
เฉพาะกรณี ราคาตลาดอําเภอแมํสอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากรณีการกําหนดคํา
ทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของอําเภอแมํสอด จังหวัดตากให๎เป็นไปตามราคาตลาด ตลอดจน
ปัญหาข๎อกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับหลักเกณฑ์ในการกําหนดคําทดแทนให๎เป็นไปตามราคาตลาด ท้ังนี้
คณะผ๎ูวิจัยได๎สรุปข๎อเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับเงินคําทดแทนท่ีเป็นธรรมตามราคา
ตลาด ท้ังสํวนท่ีเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย สํวนท่ีเกิดจากองค์กรท่ีใช๎อํานาจทางกฎหมาย เพื่อให๎เกิด
ความเป็นธรรมแกํผ๎ูถูกเวนคืนให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายวําด๎วยการเวนคืนโดยศึกษาจาก
กฎหมาย และแนวคําพิพากษาของศาลท่ีเกี่ยวข๎อง ผลการวิจัยพบวํา  
 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ได๎ลงนามคําส่ัง
หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่องการจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได๎ทําการเพิกถอนปุาสงวนแหํงชาติ เพิกถอนเขตปุาไม๎ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เพิก
ถอนเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน และถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผํนดินสําหรับพลเมืองใช๎รํวมกันตามแนวเขตแผนท่ีตําบลทําสายลวด อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก ให๎ตก
เป็นท่ีราชพัสดุ  เพื่อนํามาใช๎เป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลจากคําส่ังดังกลําวทําให๎ชาวบ๎านในพื้นท่ีหมูํ 
4 และหมูํ 7 ตําบลทําสายลวด อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก จํานวน 97 ครอบครัว ได๎รับผลกระทบจากการ
ถูกเวนคืนท่ีดินทํากิน ท้ังท่ีพื้นท่ีดังกลําวชุมชนได๎ใช๎ประโยชน์ทํากินทํานาทําไรํมาหลายช่ัวอายุคน ต้ังแตํใน
ปี 2479 ท่ีมีการย๎ายท่ีต้ังหมูํบ๎านวังตะเคียนเดิมมาต้ังในพื้นท่ีปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ: ปัญหาการกําหนดคําทดแทน, การเวนคืน, อสังหาริมทรัพย์ 

                                                             
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

ภาคโปสเตอร์ 
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Abstract 
The study related to the problems of determination of compensation in 

immovable property. Case study the market price in Mae Sot District, Tak Province is 
aimed for studying the case of defrauding property of Mae Sot District, Tak province 
according to the market price. As well as legal issues related to the criteria for fixing the 
replacement cost in accordance with the market price. In this regard, the research team 
has summarized recommendations for solving the problems related to fair 
compensation under the market price. Both the part resulting from the provisions of the 
law and the part arising from an organization that uses legal power in order to ensure 
fairness to the expropriated according to the spirit of the expropriation law by studying 
the law and the judgement of the relevant court. 
 The research found that on May 15, 2015, General Prayut Chan-o-cha by virtue of 
Section 44 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim version) B.E. 2557 
(2014) signed Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 
17/2015 regarding the acquisition of land for use in the special economic development 
zone. Revoking the national forest, revoking a permanent forest area in accordance with 
the Cabinet resolution and revoking the land reform area in accordance with the royal 
decree determining the land area and withdrawing the land condition which is the 
public domain for common citizens to share along the area map of Tha Sai Luat Sub-
District, Mae Sot District, Tak Province to become the state property and be used as a 
special economic zone. As a result of the order, 97 families in the area of Moo 4 and 
Moo 7, Tha Sai Luat Sub-district, Mae Sot District, Tak Province, Tak Province were 
affected by the expropriation of their arable land. In spite of this area, the community 
has used for farming in generations since 1936 when the original Wang Takian village has 
relocated to the present area. 
 
Key words: The problem of compensation, Expropriation, Real estate 
 
บทน า  
 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ได๎ลงนามคําส่ัง
หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่องการจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได๎ทําการเพิกถอนปุาสงวนแหํงชาติ เพิกถอนเขตปุาไม๎ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี              
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เพิกถอนเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน และถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผํนดินสําหรับพลเมืองใช๎รํวมกันตามแนวเขตแผนท่ีตําบลทําสายลวด อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก ให๎
ตกเป็นท่ีราชพัสดุ เพื่อนํามาใช๎เป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ1 
 ผลจากคําส่ังดังกลําวทําให๎ชาวบ๎านในพื้นท่ีหมูํ 4 และหมูํ 7 ตําบลทําสายลวด อําเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก จํานวน 97 ครอบครัว ได๎รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนท่ีดินทํากิน ท้ังท่ีพื้นท่ีดังกลําวชุมชน
ได๎ใช๎ประโยชน์ทํากิน  ทํานาทําไรํมาหลายช่ัวอายุคน ต้ังแตํในปี 2479 ท่ีมีการย๎ายท่ีต้ังหมูํบ๎านวังตะเคียน
เดิมมาต้ังในพื้นท่ีปัจจุบัน ตํอมาเมื่อวันท่ี 17 มิ.ย.58 ชาวบ๎านท่ีได๎รับผลกระทบได๎มายืนถือปูายประท๎วง 
กรณีถูกเวนคืนท่ีดิน ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แมํสอด-พบพระ-แมํระมาด) ตามโครงการ
กํอสร๎างสะพานมิตรภาพไทย-พมํา ข๎ามแมํน้ําเมย แหํงท่ี 2 ซึ่งนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผ๎ูวําราชการ
จังหวัดตากในขณะนั้น ได๎รับเรื่องปัญหาไว๎และได๎ ส่ังการไปยังหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎ดําเนินการ
ตรวจสอบข๎อเท็จจริงวําใครครอบครองพื้นท่ีตรงใด เพื่อจะได๎ชดเชยตามความจริงและคืนความเป็นธรรม
ให๎ชาวบ๎าน ซึ่งประชาชนท่ีได๎รับผลกระทบและความเดือดร๎อนจากปัญหาท่ีดินเวนคืน ให๎มาลงทะเบียนได๎
ท่ีวําการอําเภอแมํสอดในท่ี 19 มิ.ย.582 โดยประชาชนท่ีได๎รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนท่ีดิน แบํงเป็น
ฝ่ังไทย 700 ไรํ ฝ่ังเมียนมาร์ 70 ไรํ โดยรัฐบาลไทยกําหนดจํายเวนคืนไรํละ 1 แสนบาท แตํเจ๎าของท่ีดิน
ต๎องการไรํละ 4 ล๎านบาท จึงทําให๎เกิดคําถามวําในทางกฎหมายแล๎วเราจะมีทางออกให๎กับปัญหาดังกลําว
ได๎หรือไมํ อยํางไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการประกาศคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่อง การ
จัดหาท่ีดิน เพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 2. เพื่อศึกษาพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530 
 3. เพื่อศึกษาแนวคําพิพากษาในการตัดสินคดีเวนคืนท่ีดิน 
 4. ศึกษาแนวทางการขอให๎เพิกถอนคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558                        
เรื่อง การจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.สามารถทราบปัญหาการประกาศคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558                                
เรื่อง การจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.สามารถรู๎ปัญหาของพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530 

                                                             
1 คําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหงํชาติ ที่ 17/2558 เร่ือง การจัดหาที่ดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2558, 15 
พฤษภาคม  .(ราชกิจจานุเบกษา .เลํม 132 ตอนพิเศษ 112 ง  .หน๎า 3-5 
 2 เร่ืองผู๎วําฯตากพร๎อมชดเชยชาวบ๎านถูกเวนคืนที่ดิน.Post Today(วันที่ 17 มิถุนายน 2558) 
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3.สามารถนําแนวคําพิพากษาของศาลมาเป็นแนวทางขอให๎ศาลเพิกถอนคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษา
ความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่องการจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 4.สามารถนําแนวทางการขอให๎เพิกถอนคําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 
เรื่องการจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปแก๎ปัญหาให๎กับประชาชนท่ีได๎รับ
ผลกระทบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Docmentary Research)โดยศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลจาก
คําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่องการจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530  คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ 
ข๎อมูลเอกสารของทางราชการท่ีเกี่ยวข๎อง วิทยานิพนธ์ รวมถึงบทความและส่ือส่ิงพิมพ์ตําง ๆ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Docmentary Research)โดยศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลจาก 
คําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่องการจัดหาท่ีดินเพื่อใช๎ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530  คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ 
ข๎อมูลเอกสารของทางราชการท่ีเกี่ยวข๎อง วิทยานิพนธ์ รวมถึงบทความและส่ือส่ิงพิมพ์ตําง ๆ  
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัย ผลของการวิจัยพบวําการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  ต๎องดําเนินการ
เวนคืนตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ ฉบับท่ี 44 เป็นหลักเนื่องจากเป็นกฎหมายท่ีให๎ใช๎อํานาจรัฐในการ
เวนคืน โดยมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการอยูํตามมาตรา 9 วรรค 2 และมาตรา 23 วรรคแรก ได๎
บัญญัติท่ีมาของคณะกรรมการและหน๎าท่ีท่ีต๎องกําหนดคําทดแทนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะทําการ เวนคืน
ให๎แกํบุคคลผ๎ูมีสิทธิได๎รับเงินคําทดแทนตามมาตรา 18 ซึ่งคณะกรรมการถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ ใน
การกําหนดคําทดแทนให๎แกํผ๎ูท่ีถูกเวนคืน  

การกําหนดคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในไทย แตํเดิมกํอนการแก๎ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคส่ีได๎บัญญัติไว๎
วํา “ในการกําหนดราคาเบื้องต๎นของอสังหาริมทรัพย์และจํานวนเงินคําทดแทนตามวรรคสองให๎
คณะกรรมการกําหนดราคา โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21 สําหรับราคาท่ีดินให๎คณะกรรมการ
กําหนดโดยถือราคาตามมาตรา 21(2) หรือ (3) แล๎วแตํราคาใดจะสูงกวําเป็นเกณฑ์” จึงทําให๎เข๎าใจได๎วํา
ในการกําหนดราคาท่ีดิน คณะกรรมการจะนําหลักเกณฑ์อื่นในมาตรา 21 หรือมาตราอื่นๆมาใช๎ในการ
กําหนดคําทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไมํได๎จึงทําให๎เกิดปัญหาขึ้นวําเนื่องจากกฎหมายได๎สร๎าง
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หลักเกณฑ์ในการกําหนดคําทดแทนไว๎ตามมาตรา 21(1)-(5) และในมาตรา 9 วรรคส่ีตอนต๎นได๎กําหนดวํา
การกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ให๎คณะกรรมการกําหนดราคาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21 แตํ
กฎหมายได๎สร๎างหลักเกณฑ์ไว๎อีกในมาตรา 9 วรรคส่ี กรณีสําหรับราคาท่ีดินให๎คณะกรรมการกําหนดโดย
ถือราคาตามมาตรา 21 (2)หรือ(3) ในกรณีนี้สามารถตีความได๎วําท่ีดินก็คืออสังหาริมทรัพย์เชํนกัน และ
การท่ีกฎหมายได๎บัญญัติไว๎เชํนนี้จึงทําให๎เกิดความสับสนขึ้นเป็นผลให๎คณะกรรมการกําหนดราคาไมํได๎นํา
ราคาตลาดตามมาตรา 21(1) ซึ่งเป็นกลไกท่ีสําคัญและจําเป็นอยํางหนึ่งเพราะเป็นกลไกลท่ีให๎ความเป็น
ธรรมได๎มากท่ีสุดในการกําหนดคําทดแทนมาใช๎ 

ซึ่งการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีให๎ความเป็นธรรมแกํเจ๎าของทรัพย์สินท่ีถูกเวนคืนด๎วยราคาตลาด
นั้นเป็นราคาท่ีซื้อขายกันโดยท่ัวไปโดยไมํมีการบังคับหรือผลทางกฎหมายใด ๆ  

อีกท้ังคณะกรรมการในการกําหนดคําทดแทนนั้นก็ เป็น ผ๎ู ท่ีไมํมีความรู๎  ความสาม ารถ                      
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทางด๎านการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และปัจจุบันนี้ยังไมํมีกฎหมาย
ใดออกมาให๎รับรองการใช๎ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกําหนดราคาเบื้องต๎น จึงเป็นเหตุให๎
คณะกรรมการเลือกท่ีจะใช๎ราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการตีราคาไว๎เพื่อประโยชน์แกํการเสียภาษีบํารุง
ท๎องท่ีและราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บคําธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งเป็น
เอกสารราชการท่ีสามารถนํามาอ๎างอิงการใช๎ดุลพินิจของตนได๎ โดยไมํนําราคาซื้อขายกันตามปกติใน
ท๎องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ท่ีต๎องเวนคืนตามท่ีเป็นอยูํในวันใช๎บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 
6 ท่ีเป็นราคาท่ียุติธรรมมากท่ีสุดมาพิจารณาเลยเพราะราคาซื้อขายกันตามปกติในท๎องตลาดของ
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ีออกพระราชกฤษฎีกานั้นหาได๎ยาก หรือหาแทบไมํได๎เลย เป็นผลให๎การกําหนดคํา
ทดแทนดังกลําว ไมํได๎รับการพัฒนาในการสร๎างหลักเกณฑ์ราคาตลาดให๎มีความแนํนอนขึ้นมาเป็นราคาท่ี
สามารถใช๎ได๎จริง และคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต๎นได๎ให๎เหตุผลวํา  ราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมี
การตีราคาและราคาประเมินนั้นเป็นราคาท่ีสะท๎อนราคาตลาดท่ีแท๎จริงแล๎ว ท้ังท่ีความจริงแล๎วราคา
ดังกลําวเป็นราคาท่ีกําหนดไว๎เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการเก็บคําธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และจะมีการจัดทําขึ้นมาทุก ๆ 4 ปี ซึ่งเป็นราคาคงท่ี ไมํมีการปรับตัวตามราคาตลาด และเป็นราคาท่ีไมํ
ตรงกับมูลคําของท่ีดินท่ีแท๎จริงจึงเป็นราคาท่ีไมํเป็นธรรม 

ท้ังนี้ราคาตลาดก็เป็นแคํสํวนหนึ่งในการพิจารณากําหนดคําทดแทนของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะนําราคาตลาดมาใช๎บังคับโดยลําพังนั้นไมํได๎ จะต๎องนําราคาทรัพย์สินท่ีมีการตีราคาไว๎
ประโยชน์ในการเสียภาษี ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บคําธรรมเนียมสิทธิในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม สภาพ ท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย์ และวัตถุประสงค์ในการเวนคืนมาคํานึงประกอบกันเป็นคํา
ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน จึงจะเป็นราคาท่ีเป็นธรรมแกํผ๎ูท่ีถูกเวนคืนและสังคม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
เนื่องจากไทยเป็นประเทศท่ีมีการปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตย สิทธิในกรรมสิทธิ์ของเอกชน

ได๎รับการรับรองการค๎ุมครองโดยบัญญัติไว๎ในรัฐธรรมแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิใน
กรรมสิทธิ์ของเอกชนจึงสําคัญ เมื่อต๎องการดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต๎องมีกฎหมายบังคับใช๎ให๎
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวําด๎วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ประกอบกับประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ ฉบับท่ี 44  โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดคําทดแทนให๎แกํประชาชนผ๎ูท่ี
ได๎รับผลกระทบเนื่องจากการเวนคืนของรัฐ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกลําวได๎กําหนดไว๎ในมาตรา 21 โดยให๎
คํานึงถึง (1) ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท๎องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ท่ีต๎องเวนคืนตามท่ีเป็นอยูํในวันท่ี
ใช๎บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6 (2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการตีราคาไว๎เพื่อประโยชน์
แกํการเสียภาษีบํารุงท๎องท่ี (3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บคําธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (4) สภาพและท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย์นั้น (5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เพื่อให๎
เกิดความเป็นธรรมแกํผ๎ูถูกเวนคืนและสังคม ดังนั้นราคาตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีมารองรับความเป็นธรรมของ
เอกชน ตามหลักของมหาชน 

กฎหมายท่ีใช๎เป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนดคําทดแทนได๎มีกฎเกณฑ์ คือ กลไกตลาดหรือการ
กําหนดโดยคํานึงถึงราคาตลาด แตํกฎหมายไมํได๎กําหนดคํานิยาม ความหมายของราคาตลาดไว๎วําสามารถ
ตีความได๎แคํไหน จึงทําให๎ผ๎ูท่ีนํากฎหมายมาบังคับใช๎ องค์กรผ๎ูใช๎กฎหมายต๎องเป็นผ๎ูกําหนดคํานิยามและ
ความหมายของราคาตลาดเองในการใช๎ราคาตลาดกําหนดคําทดแทนเพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมแกํ ผ๎ูถูก
เวนคืน ซึ่งในการหาความหมายของราคาตลาด หมายถึง ราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการซื้อขายกัน
โดยท่ัวไปเป็นราคาจริงท่ีผ๎ูซื้อและผ๎ูขายตกลงซื้อขายกัน โดยไมํมีปัจจัยอื่นหรือมูลเหตุจูงใจอยํางอื่น เชํน ไมํ
มีการซื้อเพื่อเก็งกําไร เพื่อใช๎ประกอบธุรกิจหรือเพื่อดําเนินการแสวงหากําไรอยํางอื่นมาเกี่ยวข๎อง เป็นการ
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเข๎าใจได๎ทันที ซึ่งอาจหาราคาตลาดได๎จากการสืบหาราคาใน
ท๎องตลาด หรือเป็นราคาท่ีสามารถหาได๎โดยให๎ผ๎ูมีความรู๎ความสามารถในการตีราคา เป็นผ๎ูทําการประเมิน
หามูลคําท่ีแท๎จริงของอสังหาริมทรัพย์ และมูลคําท่ีแท๎จริงนี้จะใกล๎เคียงหรือถือได๎วํา หากจะมีการซื้อขาย
กันก็คงเป็นราคาท่ีจะซื้อขายกันตามปกติในท๎องตลาด ราคาตลาดจึงจําเป็นตํอการกําหนดคําทดแทนของ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งให๎ความเป็นธรรมแกํเจ๎าของทรัพย์สินท่ีถูกเวนคืน ด๎วยราคาตลาดนั้นเป็ น
ราคาท่ีซื้อขายกันโดยท่ัวไปโดยไมํมีการบังคับหรือผลทางกฎหมายใด ๆ  

อีกท้ังคณะกรรมการในการกําหนดคําทดแทนนั้นก็เป็นผ๎ูท่ีไมํมีความรู๎ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ทางด๎านการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และปัจจุบันนี้ยังไมํมีกฎหมายใด
ออกมาให๎รับรองการใช๎ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกําหนดราคาเบื้องต๎น จึงเป็นเหตุให๎
คณะกรรมการเลือกท่ีจะใช๎ราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการตีราคาไว๎เพื่อประโยชน์แกํการเสียภาษีบํารุง
ท๎องท่ีและราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บคําธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งเป็น
เอกสารราชการท่ีสามารถนํามาอ๎างอิงการใช๎ดุลพินิจของตนได๎ โดยไมํนําราคาซื้อขายกันตามปกติใน
ท๎องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ท่ีต๎องเวนคืนตามท่ีเป็นอยูํในวันใช๎บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 
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6 ท่ีเป็นราคาท่ียุติธรรมมากท่ีสุดมาพิจารณาเลยเพราะราคาซื้อขายกันตามปกติในท๎องตลาดของ
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ีออกพระราชกฤษฎีกานั้นหาได๎ยาก หรือหาแทบไมํได๎เลย เป็นผลให๎การกําหนดคํา
ทดแทนดังกลําว ไมํได๎รับการพัฒนาในการสร๎างหลักเกณฑ์ราคาตลาดให๎มีความแนํนอนขึ้นมาเป็นราคาท่ี
สามารถใช๎ได๎จริง และคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต๎นได๎ให๎เหตุผลวํา  ราคาของอสังหาริมทรัพย์ท่ีมี
การตีราคาและราคาประเมินนั้นเป็นราคาท่ีสะท๎อนราคาตลาดท่ีแท๎จริงแล๎ว ท้ังท่ีความจริงแล๎วราคา
ดังกลําวเป็นราคาท่ีกําหนดไว๎เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการเก็บคําธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และจะมีการจัดทําขึ้นมาทุก ๆ 4 ปี ซึ่งเป็นราคาคงท่ี ไมํมีการปรับตัวตามราคาตลาด และเป็นราคาท่ีไมํ
ตรงกับมูลคําของท่ีดินท่ีแท๎จริงจึงเป็นราคาท่ีไมํเป็นธรรม 

ท้ังนี้ราคาตลาดก็เป็นแคํสํวนหนึ่งในการพิจารณากําหนดคําทดแทนของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะนําราคาตลาดมาใช๎บังคับโดยลําพังนั้นไมํได๎ จะต๎องนําราคาทรัพย์สินท่ีมีการตีราคา ไว๎
ประโยชน์ในการเสียภาษี ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บคําธรรมเนียมสิทธิในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม สภาพ ท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย์ และวัตถุประสงค์ในการเวนคืนมาคํานึงประกอบกันเป็นคํา
ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน จึงจะเป็นราคาท่ีเป็นธรรมแกํผ๎ูท่ีถูกเวนคืนและสังคม 
 
เอกสารอ้างอิง 
คําส่ังหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน ์

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2558, 15 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลํม 132  
ตอนพิเศษ 112 ง. หน๎า 3-5. 
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ความรับผิดของพนักงานสอบสวน 
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สุคนธา  แก้วทอง1 ฉ้ิน  ประสบพิชัย2 
Sukhontha  Kaeothong Hin Prasopchai 

 

บทคัดย่อ 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหน๎าท่ีและความรับผิดของ
พนักงานสอบสวน กลําวคือ พนักงานสอบสวนนั้นเป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวนการยุติ ธรรม และหาก
กระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นจุดเริ่มต๎นนั้นมีปัญหาก็จะทําให๎เกิดความเสียหายตํอสิทธิเสรีภาพของผ๎ูถูก
กลําวหาและสํงผลกระทบตํอสังคมโดยสํวนรวมได๎ ท้ังนี้การสอบสวนจึงจําเป็นต๎องมีกฎหมายท่ีให๎พนักงาน
สอบสวนมีความรับผิดในฐานะท่ีเป็นผ๎ูผดุงไว๎ซึ่งความยุติธรรม หากเกิดกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเกิดความ
ละเลยซึ่งมิจะมิได๎เกิดจากการจงใจหรือเจตนาหรือกล่ันแกล๎งบุคคลใดในการรวบรวมพยานหลักฐานตําง ๆ 
โดยไมํครบถ๎วน หรือการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นผิดไปจากความเป็นจริงเหลํานี้ ยํอมทําให๎เกิดเกิดปัญหา
ในช้ันพิจารณาคดีหรือในช้ันฟูองร๎องได๎ หรือแม๎การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีไมํถูกต๎องครบถ๎วนเหลํานั้นจะ
ได๎เกิดจากความประมาทเลินเลํอท่ีเป็นการขัดตํอมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานสอบสวนจะได๎นําไปสํูการ
ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติตํารวจแหํงชาติ พ.ศ.2547 แล๎วก็ตาม แตํเมื่อผ๎ูต๎องหาได๎รับ
ผลกระทบจากการดําเนินการของพนักงานสอบสวนท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลํอนั้น ซึ่งในบางคดีหรือใน
คดีบางเรื่องนั้นไมํจําต๎องถูกฟูองแตํเมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานบางอยํางไปด๎วยความ
ประมาทเลินเลํอจนทําให๎ถูกฟูองได๎ เชํน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมไมํถูกต๎อง การหลงลืมไมํสืบค๎น
ประวัติอาชญากรรม การละเลยท่ีจะสืบพยานบุคคลท่ีผ๎ูต๎องหานําเสนอหรือการอาศัยเพียงคําซัดทอดของ
ผ๎ูต๎องหาด๎วยกัน เป็นต๎น จะเห็นได๎วําการปฏิบัติหน๎าท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลํอ
ทําให๎ผ๎ูถูกกลําวหานั้นไมํได๎รับความเป็นธรรมจากกระบวนการดังกลําว 
 โดยจากการวิจัยแล๎วพบวําพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 
บัญญัติเฉพาะการประมาณเลินเลํออยํางร๎ายแรงเทํานั้น และตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิด
เกี่ยวกับตําแหนํงหน๎าท่ีในการยุติธรรม มาตรา 200 ท่ีมิได๎มีการบัญญัติโทษทางอาญาในกรณีท่ีพนักงาน
สอบสวนประมาทเลินเลํอในการปฏิบัติหน๎าท่ี ดังนั้นจึงยังไมํสามารถนํามาบังคับใช๎ได๎อยํางครอบคลุมถึง
พฤติกรรมของพนักงานสอบสวนท่ีประมาทเลินเลํอในการใช๎อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีกํอให๎เกิดความ
เสียหายแกํผ๎ูถูกกลําวหา ดังนั้น ผ๎ูวิจัยเห็นควรปรับปรุงแก๎ไขพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539  มาตรา 8/1 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรคสาม เพื่อให๎เกิดประโยชน์
แหํงความเป็นธรรมในทางกฎหมายอยํางสูงสุดให๎แกํผ๎ูต๎องหาในคดีอาญาตํอไป 
 

ค าส าคัญ: ความรับผิด,พนักงานสอบสวน 
                                                             
1 อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ABSTRACT 
This research has objectives to study about legal problems relating with the duty 

and responsibility of investigators. Investigators are deemed as the starting point of 
justice process. If the starting process has problems, there will be damages to the right 
and freedom of alleged offender and affect common society.  In investigation, there is 
necessity to have a law allowing investigator to be liable in the status of a person 
upholding beginning justice. If there is a case that the investigator is negligent without 
intention or purpose or persecution to any person not to collect evidence fully or the 
evidence is broken away from these realities. This will cause problems in consideration 
level for the case, or in the level of prosecution. Even though collection of these 
incorrect, or incomplete evidences came from negligence which is contradictory with 
professional standard of investigators, would bring to disciplinary operation under the 
National Police Act, B.E. 2547 (2004), when alleged offenders were affected from 
operation of investigators occurring from negligence, in some cases, or in cases of some 
matters, there was no lawsuit. However, when investigator collected some witness 
evidences because of his/her negligence, until investigator was sued, for example, the 
investigator forgot to search criminal background, the investigator neglected to search 
any personal witness that the alleged offender presented, or used only the squealing of 
other alleged offender, for instance. It can be seen that performing of duty of 
investigator occurring from negligence would cause the accused person not to be 
treated fairly from such process.  

From study, it was found that the Officials’ Liability on Violation Act, B.E. 2539 
(1996) said only negligence seriously and under The Criminal Code, Section 2, offences 
related to the position of justice, Section 200, do could not be enforced covering the 
behavior of investigators who have negligence in exercising authority in performing duty 
causing damage to accused persons Therefore, the researcher deemed that there should 
be amendment of the Officials’ Liability on Violation Act, B.E. 2539 (1996), Section 8/1 to 
create the highest benefit of fairness in law to alleged offenders in criminal cases further.     

   
Keywords: Responsibility of Investigator 
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บทน า 
 การดําเนินคดีอาญาเป็นการค๎นหาความจริง เพื่อนําตัวผ๎ูกระทําความผิดมาลงโทษ และ ยํอมถือ
เป็นการกระทําท่ีกระทบตํอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นจึงจะต๎องมีการค๎นหาความจริงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการกระทําความผิดและตัวบุคคลผ๎ูกระทําความผิด ซึ่งในการค๎นหาความจริงนั้นต๎อง
กระทําอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎ได๎มาซึ่ งความยุติธรรม หากแตํการค๎นหาความจริงนั้นขาด
ประสิทธิภาพยํอมทําให๎การดําเนินคดีอาญานั้นเกิดความผิดพลาดได๎ ตลอดจนอาจเป็นผลทําให๎มีผ๎ูบริสุทธิ์
ถูกดําเนินคดีจากความผิดพลาดนั้น และในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นยังเป็นกลไกสําคัญในการ
บังคับใช๎กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร๎อยในสังคม และการอํานวยความยุติธรรมโดยองค์กรของรัฐ
นั้นถือเป็นส่ิงสําคัญอยํางยิ่งท่ีจะต๎องมีการใช๎อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ีให๎เป็นไปโดยเท่ียงธรรม เพื่อเป็น
การค๎ุมครองประชาชนท่ีอยูํภายในรัฐ โดยเฉพาะการใช๎อํานาจของเจ๎าหน๎าท่ีขอ งรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมไมํวําประชาชนท่ีอยูํภายในรัฐนั้นจะเข๎าสํูกระบวนการยุติธรรมในฐานะผ๎ูถูกกลําวหา ผ๎ูต๎องหา 
โจทก์ หรือจําเลยก็ตาม เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมจะต๎องมีจิตสํานึกในการใช๎อํานาจและมี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบในหน๎าท่ี  เพราะการใช๎อํานาจเหลํานั้นจะสํงผลกระทบตํอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนผ๎ูเข๎า  สํูกระบวนการยุติธรรมท้ังส้ิน หากเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐนั้นได๎ใช๎อํานาจไปโดยขาด
จิตสํานึกเหลํานั้นแล๎วกระบวนการยุติธรรมก็ยํอมไมํเท่ียงธรรม  
 พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) คือ“เจ๎าพนักงาน
ซึ่งกฎหมายให๎มีอํานาจและหน๎าท่ีทําการสอบสวน”และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
2 (11) ได๎ให๎ความหมายของการสอบสวนไว๎วํา “การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลาย
อื่นตามบทบัญญัติแหํงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได๎ทําไปเกี่ยวกับความผิดท่ีกลําว หา 
เพื่อท่ีจะทราบข๎อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อท่ีจะเอาตัวผ๎ูกระทําผิดมาฟูองลงโทษ” การสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติไว๎วํา “ให๎พนักงานสอบสวนต๎อง
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทําท่ีสามารถจะทําได๎ เพื่อประสงค์ท่ีจะทราบข๎อเท็จจริงและพฤติการณ์
ตําง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลําวหา เพื่อท่ีจะรู๎ตัวผ๎ูกระทําความผิดและพิสูจน์ให๎เห็นความผิดหรือ
ความบริสุทธิ์ของผ๎ูต๎องหา” จากบทบัญญัติดังกลําวจะเห็นได๎วํากฎหมายได๎กําหนดให๎พนักงานสอบสวน
นั้นได๎เป็นบทบัญญัติท่ีถือเป็นบทบัญญัติท่ีบังคับให๎พนักงานสอบสวนต๎องมีภาระหน๎าท่ีท่ีจะต๎องรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเทําท่ีสามารถจะทําได๎ เพื่อประสงค์ท่ีจะทราบข๎อเท็จจริงและพฤติการณ์ตําง ๆ      
อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลําวหา เพื่อท่ีจะรู๎ตัวผ๎ูกระทําความผิดและพิสูจน์ให๎เห็นความผิดหรือความ
บริสุทธิ์ของผ๎ูต๎องหา ซึ่งมิใชํการรวบรวมพยานหลักฐานในสํวนท่ีจะเพิ่มหรือพิสูจน์ความผิดของผ๎ูถู
กลําวหาเพียงด๎านเดียวแตํจะต๎องเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผ๎ูท่ีถูกกลําวหา
ด๎วย ท้ังนี้เพื่อให๎ได๎ตัวผ๎ูกระทําผิดท่ีแท๎จริงมาลงโทษ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนํง
ของตนตามท่ี ก.ตร.วางไว๎เพื่อใช๎เป็นแนวทางการดําเนินการสําหรับเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูปฏิบัติงาน ขอบเขตความ
รับผิดชอบของตําแหนํง และตามมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานสอบสวนจะต๎องมีคุณธรรมและจริยธรรม



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   833 

สูง อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและไมํเลือกปฏิบัติ ต๎องมีไหวพริบปฏิภาณดี วุ ฒิภาวะละเอียด
รอบคอบในการทํางานและความสามารถในสังเกตจดจํา เป็นต๎น 
 การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้นจะต๎องกระทําภายในกรอบของ
กฎหมายเทํานั้น เพื่อจุดประสงค์ท่ีเป็นการค๎ุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีอยูํภายในรัฐ การใช๎
อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ีในการสอบสวนโดยชอบเป็นไปตามกรอบของกฎหมายของพนักงานสอบสวน
นั้นถือเป็นเงื่อนไขสําคัญในการนําคดีขึ้นสํูศาล แตํหากเกิดกรณีท่ีพนักงานสอบสวนนั้นละเลยโดยมิได๎เกิด
จากการจงใจหรือเจตนาหรือกล่ันแกล๎งบุคคลใดในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
ไมํครบถ๎วน หรือผิดไปจากความเป็นจริงยํอมกํอให๎เกิดปัญหาในช้ันพิจารณาคดีหรือในช้ันฟูองร๎องได๎ แม๎
การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีไมํถูกต๎องครบถ๎วนเหลํานั้นจะเกิดจากความประมาทเลินเลํอ ท่ีเป็น
การขัดตํอมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานสอบสวนจะได๎นําไปสํูการดําเนินการทางวินัย  ตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหํงชาติ พ.ศ. 2547 แล๎วก็ตาม แตํเมื่อผ๎ูต๎องหาได๎รับกระทบจากการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวนข๎างต๎นท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลํอนั้น ทําให๎ผ๎ูต๎องหาได๎รับความเดือดร๎อนเกิน
ความจําเป็น ซึ่งในบางคดีหรือในคดีบางเรื่องนั้นไมํจําต๎องถูกฟูอง แตํเมื่อพนักงานสอบสวนได๎สอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานบางอยํางไปด๎วยความประมาทเลินเลํอจนทําให๎ถูกฟูองได๎ เชํน การตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมไมํถูกต๎อง  การหลงลืมไมํสืบค๎นประวัติอาชญากรรมการละเลยในการท่ีจะสืบพยาน
บุคคลท่ีผ๎ูต๎องหานําเสนอหรือการอาศัยเพียงคําซัดทอดของผ๎ูต๎องหาด๎วยกันโดยไมํมีการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง แมํนยําของคําซัดทอดดังกลําวให๎ละเอียดกํอนจับกุมอยํางนี้
เป็นต๎น ก็จะสํงผลให๎ผ๎ูต๎องหานั้นไมํได๎รับความเป็นธรรมจากกระบวนการดังกลําว 
 หลักความรับผิดทางกฎหมายอาญามีเรื่องเจตนาเป็นหลักสําคัญกลําวคือ การกระทําของบุคคล
จะเป็นความผิดอาญาหรือไมํ จะต๎องพิจารณาจาก “เจตนา” ของผ๎ูกระทําซึ่งถือเป็นหลักท่ัวไป แตํ
นอกจากการกระทําโดยเจตนาจะเป็นความผิดแล๎ว ในกฎหมายของไทยในบางกรณีแม๎วําบุคคลจะกระทํา
การอยํางใดอยํางหนึ่งโดยไมํเจตนาแตํถ๎าได๎กระทําการนั้นโดยประมาทและมีกฎหมายบัญญัติให๎ต๎องรับผิด
เมื่อได๎กระทําโดยประมาท การกระทํานั้นก็จะเป็นความผิดอาญาซึ่งผ๎ูนั้นจะต๎องรับโทษ ซึ่งบทบัญญัติ
หลักเกณฑ์ของการกระทําประมาทในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคส่ี มีดังนี้ 
“การกระทําโดยประมาทได๎แกํ การกระทําความผิดมิใชํโดยเจตนา แตํกระทําโดยปราศจากความ
ระมัดระวังในบุคคลภาวะเชํนนั้นจักต๎องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผ๎ูกระทําอาจใช๎ความระมัดระวังนั้น
ได๎แตํหาได๎ใช๎ให๎เพียงพอไมํ” ซึ่งสาเหตุท่ีกฎหมายได๎บัญญัติให๎การกระทําประมาทเป็นความผิดและมีโทษ
ทางอาญาเชํนเดียวกับการกระทําโดยเจตนาก็เพราะการกระทําโดยประมาทเป็นการกระทําโดยจิตใจของ
ผ๎ูกระทํานั้นไมํนําพา เพิกเฉยตํอผลร๎ายหรือตํอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแกํบุคคลอื่นได๎อันเป็นการ
แสดงให๎เห็นถึงจิตใจท่ีช่ัวร๎ายอยํางหนึ่งรองลงมาจากเจตนา การกระทําโดยประมาทเป็นเรื่องของสภาวะ
ทางจิตใจของผ๎ูกระทําท่ีไมํสนใจถึงผลอันจะเกิดจากการกระทําของตน การกระทําท่ีไมํใชํความละเอียด
รอบคอบและไมํคิดถึงผลของการกระทํานั้นจึงเป็นการสมควรแบะยุติธรรมท่ีจะลงโทษแกํบุคคลผ๎ูซึ่งได๎
กระทําการใด ๆ โดยไมํสนใจวําการกระทําของตนนั้นจะได๎กํอให๎เกิดภยันตรายแกํบุคคลอื่นหรือไมํ โดย
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การกระทําหลายลักษณะท่ีเป็นโดยประมาทเป็นเรื่องท่ีผ๎ูกระทํากํอให๎เกิดภยันตรายตํอสังคมหรือ
สาธารณชน แม๎วําการกระทําโดยประมาทผ๎ูกระทํา จะไมํมีเจตนาตํอความเสียหายก็ตาม แตํใน
ขณะเดียวกันนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนซึ่งถือเป็นเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีไปตามอํานาจท่ีมี
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดอํานาจไว๎นั้นยํอมได๎รับการค๎ุมครองจากกฎหมาย  เมื่อเกิดกรณีท่ีเจ๎าหน๎าท่ี
ของรัฐปฏิบัติหน๎าท่ีไปโดยประมาทเลินเลํอท่ีถือเป็นการกระทําละเมิดอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน๎าท่ี รัฐ
ได๎ตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีค๎ุมครองเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ีไว๎ในกรณีท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน๎าท่ีดังกลําว รัฐจะเป็นผ๎ูรับผิดแทน
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐนั้นในกรณีท่ีมิได๎เกิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงหรือเกิดจากการจง
ใจทําให๎เกิดการกระทําละเมิด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในบางมาตราของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 จะเห็นได๎วํามีการบัญญัติในเรื่องของความรับผิดในทางละเมิดไว๎เป็น
อยํางกลางๆ เทํานั้น ซึ่งเห็นได๎จาก มาตรา 8 วรรคแรก “ในกรณีท่ีหนํวยงานของรัฐต๎องรับผิดใช๎คํา
สินไหมทดแทน แกํผ๎ูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี ให๎หนํวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให๎เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูทํา
ละเมิดชดใช๎คําสินไหมทดแทนดังกลําวแกํหนํวยงานของรัฐได๎ถ๎าเจ๎าหน๎าท่ีได๎กระทําการนั้นไปด๎วย ความ
จงใจหรือประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง” และตามประมวลกฎหมายอาญาก็มิได๎มีการบัญญัติโทษทาง
อาญาแกํพนักงานสอบสวนซึ่งเห็นได๎จากประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับตําแหนํง
หน๎าท่ีในการยุติธรรมมาตรา 200 “ผ๎ูใดเป็นเจ๎าพนักงานในตําแหนํงพนักงานอัยการ ผ๎ูวําคดี พนักงาน
สอบสวนหรือเจ๎าพนักงานผ๎ูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให๎เป็นไปตามหมายอาญา กระทําการ
หรือไมํกระทําการอยํางใด ๆ ในตําแหนํงอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะชํวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให๎ต๎องโทษ 
หรือให๎รับโทษน๎อยลง ต๎องระวางโทษจําคุกตั้งแตํหกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแตํหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
ส่ีพันบาท 
 ถ๎าการกระทําหรือไมํกระทํานั้น เป็นการเพื่อจะแกล๎งให๎บุคคลหนึ่งบุคคลใดต๎องรับโทษ รับโทษ
หนักขึ้น หรือต๎องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผ๎ูกระทําต๎องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกตั้งแตํหนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับต้ังแตํสองหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท” 
 จากบทบัญญัติดังกลําวมิได๎มีการบัญญัติในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนกระทําการประมาทเลินเลํอ
ตํอบุคคลใดบุคคลหนึ่งให๎ต๎องถูกดําเนินกระบวนการทางอาญา 
 กรณีปัญหาท่ีควรวิจัยคือความรับผิดของพนักงานสอบสวนในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเป็น
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐได๎ใช๎อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ีในการรวบรวมพยานหลักฐานไปโดยการหลงลืม หรือการ
ละเลยท่ีมิได๎เกิดจากการจงใจหรือเจตนาหรือกล่ันแกล๎งให๎บุคคลต๎องถูกดําเนินการทางกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ท้ังท่ีบุคคลนั้นมิได๎กระทําความผิด เชํน คําพิพากษาคดีดํา  อ. 4933/2545 ศาล
จังหวัดราชบุรี คดี “นายจอบิ”หรือ คําพิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขคดีดํา อ.8826/2559 
หมายเลขคดีแดง 7972/2559 คดีของ “นายสายัณห์ แสงสุข” ท่ีตกเป็นแพะ ในคดีอาญาซึ่งคดีดังกลําว
เป็นคดีท่ีสามารถแสดงให๎เห็นถึงการทํางานของกระบวนการยุติธรรมในช้ันพนักงานสอบสวน การไมํ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการท่ีจะพิสูจน์ท้ังความผิดและความบริสุทธิ์ของผ๎ูต๎องหา แตํเป็นการเรํงทํา
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สํานวนคดีให๎เสร็จโดยอาศัยเพียงคํารับสารภาพของผ๎ูต๎องหา จนปรากฏตํอมาในช้ันศาลวํานายจอบิมิใชํ
ผ๎ูกระทําความผิดอาญาตามฟูอง ศาลอุทธรณ์ได๎พิพากษายกฟูอง หรือการทําคดีโดยอาศัยเพียงภาพ
ภาพถํายจากทะเบียนราษฎร์โดยดูเพียงทรงผมเกรียนและหัวเถิกซึ่งเป็นเพียงลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกท่ี
นายสายัณห์ แสงสุขมีความคล๎ายคลึงเทํานั้น ดังนั้นจะเห็นได๎วําการปฏิบัติหน๎าท่ี ท่ีเกิดจากการประมาท
เลินเลํอของพนักงานสอบสวนดังกลําวได๎กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผ๎ูต๎องหาเกินความจําเป็น แม๎การ
ปฏิบัติหน๎าท่ีของพนักงานสอบสวนจะเป็นเพียงกระทําท่ีเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลํอธรรมดาท่ีมิได๎มี
เจตนาร๎ายหรือจงใจหรือกล่ันแกล๎งให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผ๎ูต๎องหาก็ตาม แตํในฐานะท่ีพนักงาน
สอบสวนเป็นเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ และมีอํานาจพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาท่ัวไป การปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีเกิดจาก
ความประมาทเลินเลํอดังกลําวจึงควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมไว๎ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของพนักงานสอบสวนโดยให๎รํวมรับผิดกับ
หนํวยงานของรัฐ  เพราะการกระทําของพนักงานสอบสวนนั้นเกิดจากการกระทําจากเจ๎าหน๎าท่ี มิใชํเกิด
จากการกระทําของหนํวยงานของรัฐ และการแก๎ไขเพิ่มเติมโทษทางอาญาแกํพนักงานสอบสวนกระทําการ
ประมาทเลินเลํอตํอบุคคลใดบุคคลหนึ่งให๎ต๎องถูกดําเนินกระบวนการทางอาญา ท้ังท่ีบุคคลดังกลําวนั้น
มิได๎กระทําผิดทางอาญา 
 ดังนั้น ผ๎ูวิจัยจึงเห็นควรวิจัยถึงความรับผิดของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความ
ประมาทเลินเลํอจนกํอให๎เกิดความเสียหายข้ึนแกํประชาชนผ๎ูเข๎าสํูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐาน
นะผ๎ูต๎องหา เพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินการในคดีอาญา และเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการอํานวยความยุติธรรมให๎แกํประชาชนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดจากการกระทํา
ประมาทของพนักงานสอบสวนในสํวนการใช๎อํานาจตามหน๎าท่ี 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข๎องกับความรับผิดจากการกระทําประมาทของพนักงาน
สอบสวนในสํวนการใช๎อํานาจตามหน๎าท่ี 
 3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดจากการกระทําประมาทของพนักงานสอบสวน
ในสํวนการใช๎อํานาจตามหน๎าท่ีของประเทศไทยและตํางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความรับผิดจากการกระทําประมาทของพนักงานสอบสวนใน
สํวนการใช๎อํานาจตามหน๎าท่ี 
 5. เพื่อศึกษาหาข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 กฎหมาย บทความ หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ในหลักเกณฑ์การพิจารณาส่ังฟูองดําเนินคดีตํอผ๎ูต๎องหา/จําเลยในคดีอาญาในสํวนของอํานาจและความ
รับผิดชอบการพิจารณาช้ีขาดในการส่ังฟูองคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องท้ังในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรั ฐ
เยอรมนี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิจัยฉบับนี้ดําเนินการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมข๎อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข๎องจากหนังสือ บทความและบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนข๎อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ 
(Electronic Data) ตลอดจนตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาของศาลท่ีเกี่ ยวข๎อง เพื่อนํามาศึกษา
วิเคราะห์ แนวทาง ความเป็นมา เปรียบเทียบทางกฎหมายอยํางเป็นระบบและหาข๎อสรุป 
 
ผลการวิจัย 
 กรณีตามปัญหาเกี่ยวกัและความรับผิดของพนักงานสอบสวนท่ีได๎ใช๎อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ี
ไปด๎วยความประมาทเลินเลํออันเกี่ยวกับการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไมํตรวจสอบ
ความถูกต๎องแมํนยําของพยานหลักฐาน หรือการละเลยไมํตรวจสอบพยานหลักฐานตําง ๆ เหลํานั้นได๎
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนเสียหายแกํผ๎ูต๎องหา เชํน ผ๎ูต๎องหาต๎องถูกฟูองคดีซึ่งในบางคดีหรือในคดีบางเรื่อง
ผ๎ูต๎องหาไมํจําต๎องถูกฟูอง หรือผ๎ูต๎องหาต๎องถูกกักขัง สูญเสียทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพ ตําง ๆ เหลํานี้เป็นต๎น 
ตัวอยํางเชํน ในคดีท่ีกําลังเป็นท่ีโดํงดังในปัจจุบัน คําพิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขคดีดํา                      
อ.8826/2559 หมายเลขคดีแดง 7972/2559 คดีของนายสายัณห์ แสงสุข หนุํมอดีตทหารเกณฑ์ ท่ีตก
เป็นเหยื่อความชํุยของพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวน สน.คันนายาว ท่ีอาศัยเพียงภาพถํายจากทะเบียน
ราษฎร์โดยดูเพียงทรงผมเกรียนและหัวเถิกเพียงเทํานั้น และในเวลาตํอมาศาลได๎พิจารณาคดีจากหลักฐาน
ฝ่ังพนักงานสอบสวนแล๎วพบวํา พนักงานสอบสวนไมํได๎เรียกเจ๎าของรถมาสอบปากคําแตํอยํางใด มีเพียง
แคํนําทะเบียนราษฎร์มาให๎ชุดสืบสวนช้ี และไมํได๎มีการรับรองเอกสารจึงเป็นหลักฐานท่ีเล่ือนลอย หรือ 
คําพิพากษาคดีดํา อ 4933/2545 ศาลจังหวัดราชบุรี คดี นายจอบิ ท่ีตกเป็นแพะในคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง 
ซึ่งหากพิจารณาถึงความรับผิดของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของ
เจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 แล๎วนั้น ลักษณะหรือคํานิยามของความประมาทเลินเลํอตามตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ.2539 มิได๎มีการจํากัดความหรือนิยามไว๎เป็นการเฉพาะ ดังนั้น
จึงจะต๎องนําหลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ มาตรา 420 มาปรับใช๎ให๎
เป็นหลักพื้นฐานในการพิจารณาและกรณีตามปัญหาส่ิงท่ีจะเป็นเครื่องช้ีวัดวําได๎เกิดความผิดพลาดหรือ
ความประมาทเลินเลํอของเจ๎าหน๎าท่ีนั้นก็คือคําพิพากษาของศาล หากมีคําพิพากษาจนถึงท่ีสุดวําจําเลย
มิได๎เป็นผ๎ูกระทําความผิด หรือจําเลยมิได๎กระทําความผิดตามฟูอง ศาลพิพากษายกฟูองให๎จําเลยเป็นผ๎ู
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บริสุทธิ์ ดังนี้กระบวนการยุติธรรมทางคดีอาญาต้ังแตํต๎นจึงทําให๎เกิดคําถามจากประชาชนวําเกิดความ
ผิดพลาดหรือความประมาทเลินเลํอในการปฏิบัติหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐจากสํวนใดจึงทําให๎ผ๎ูบริสุทธิ์ต๎อง
ตกเป็นผ๎ูต๎องหาคดีอาญา ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาดังกลําวขึ้นแล๎วรัฐจึงตรากฎหมายเพื่อเข๎ามาแก๎ไขความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลํอของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ กลําวคือการตราพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 ซึ่งได๎มีบัญญัติความรับผิดตํอบุคคลภายนอกในผลแหํงละเมิดท่ี
เจ๎าหน๎าท่ีรัฐได๎กระทําในการปฏิบัติหน๎าท่ี โดยหากปรากฏวําเจ๎าหน๎าท่ีกระทําละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง เมื่อหนํวยงานของรัฐได๎ชดใช๎คําสินไหมทดแทนให๎แกํบุคคลภายนอกแล๎ว 
หนํวยงานของรัฐสามารถใช๎สิทธิไลํเบ้ียกับเจ๎าหน๎าท่ีได๎ แตํหากเจ๎าหน๎าท่ีรัฐนั้นได๎กระทําละเมิดในหน๎าท่ีไป
โดยประมาทเลินเลํอธรรมดา ความเสียหายดังกลําวนั้นก็จะตกเป็นพับแกํหนํวยงานของรัฐฝุายเดียว โดย
ตามมาตรา 8 วรรคแรกความวํา “ในกรณีท่ีหนํวยงานของรัฐต๎องรับผิดชดใช๎คําสินไหมทดแทนแกํ
ผ๎ูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ีให๎หนํวยงานของรัฐมี สิทธิเรียกให๎เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูทําละเมิดชดใช๎คํา
สินไหมทดแทนดังกลําวแกํหนํวยงานของรัฐได๎ ถ๎าเจ๎าหน๎าท่ีได๎กระทําการนั้นไปด๎วยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง” อีกท้ังตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 200                    
ก็บัญญัติเพียงวํา วรรคแรก “กระทําการหรือไมํกระทําการอยํางใด ๆ เพื่อชํวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให๎
ต๎องโทษหรือรับโทษน๎อยลง” วรรคสอง “ถ๎าการกระทําหรือไมํกระทํานั้น เป็นการเพื่อจะแกล๎งให๎บุคคล
หนึ่งบุคคลใดต๎องรับโทษ 
 รับโทษหนักขึ้น หรือต๎องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย” ซึ่งมิได๎กลําวถึงกรณีท่ี
พนักงานสอบสวนกระทําการประมาทเลินเลํอตํอบุคคลใดบุคคลหนึ่งให๎ต๎องถูกดําเนินกระบวนการทาง
อาญา ท้ังท่ีบุคคลดังกลําวนั้นมิได๎กระทําผิดทางอาญา  
 ดังนั้นจะเห็นได๎วําการปฏิบัติหน๎าท่ีของพนักงานสอบสวนอันเกิดจากความประมาทเลินเลํอนั้น 
ถือเป็นการปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีมีความเส่ียงอันจะเกิดเป็นความเดือดร๎อนท่ีเกินความจําเป็นแกํตัวผ๎ูต๎องหาได๎ 
และเมื่อพิเคราะห์ถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 แล๎วจะ
เห็นได๎วําบทบัญญัติตามมาตรา 8 วรรคแรก และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 ข๎างต๎นแล๎วยังไมํ
สามารถนํามาปรับใช๎ให๎ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใช๎อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ีและความรับผิดของ
พนักงานสอบสวนในปัจจุบันได๎อยํางเพียงพอ นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได๎เคยให๎
ความหมายของคําวําประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ตามหนังสือดํวนท่ีสุด ท่ี นร 0601/087 ลงวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2540 โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได๎ตอบข๎อหารือตํออธิบดีกรมบัญชีกลางไว๎โดย
สรุปวํา “การท่ีจะพิจารณาวํากรณีใดจะเป็นการกระทําด๎วยความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงของ
เจ๎าหน๎าท่ีหรือไมํนั้นเป็นหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ู มีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกคนจนถึง
คณะกรรมการวินิจฉัยร๎องทุกข์หรือศาล สํวนอยํางไรเป็นการประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงยํอมขึ้นอยูํกับ
ข๎อเท็จจริงของแตํละกรณีเป็นกรณีๆ ไปซึ่งความประมาทเลินเลํอนั้นเป็นการกระทํามิใชํโดยเจตนา
ประสงค์ตํอผลหรือยํอมเล็งเห็นผล แตํเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะ
เชํนนั้นจึงต๎องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ สํวนความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงนั้นจะมีลักษณะไปในทาง
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ท่ีบุคคลนั้นได๎ทําไปโดยขาดความระมัดระวังท่ีเบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐานอยํางมาก เชํน คาดเห็นได๎วํา 
ความเสียหายเกิดขึ้นได๎หรือหากระมัดระวังสักเล็กน๎อยก็คงได๎คาดเห็นการอาจเกิดความเสียหายเชํนนั้น 
เชํน คําพิพากษาศาลฎีกา  ท่ี 1789-1790/2518” 
 อนึ่ง แม๎รัฐจะมีการตราพระราชบัญญัติคําตอบแทนแกํผ๎ูเสียหายและคําทดแทนและคําใช๎จําย
ให๎แกํจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับรัฐเป็นผ๎ูเยียวยาในการจํายคําทดแทนให๎แกํผ๎ู
บริสุทธิ์ ท่ีได๎รับความเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาดนั้นก็ตาม แตํการตรา
พระราชบัญญัติคําตอบแทนแกํผ๎ูเสียหายและคําทดแทนและคําใช๎จํายให๎แกํจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
ดังกลําวนั้นเป็นการแก๎ปัญหาท่ีปลายเหตุ ซึ่งผ๎ูศึกษานั้นได๎ศึกษาในปัญหาต๎นเหตุเพื่ อท่ีจะทําเชํนใดให๎
กฎหมายหรือมาตรการใดสามารถท่ีจะครอบคลุมถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน๎าท่ีของพนักงานสอบสวนท่ี
มีการปฏิบัติหน๎าท่ีประมาทเลินเลํอ ซึ่งหากถือมาตรฐานตามข๎าราชการพลเรือนตามหนังสือดํวนท่ีสุด ท่ี 
นร 0601/087 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2540 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา
มาตรฐานของข๎าราชการพลเรือนนั้นมีการแบํงเป็นความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงและความประมาท
เลินเลํอท่ีไมํร๎ายแรง โดยดูจากพฤติกรรมในการกระทํา แตํในกรณีของพนักงานสอบสวนในการสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานของผ๎ูถูกกลําวหาหรือผ๎ูกลําวหาก็ตามท่ีเกิดขึ้นโดยประมาทเลินเลํอเชํนนี้ได๎
กํอให๎เกิดความเสียหายอยํางมากในกระบวนการยุติธรรมและได๎สํงผลสะท๎อนกลับไปสํูผ๎ูท่ีมีความเกี่ยวข๎อง
ในกระบวนการยุติธรรมดังกลําว เชํน ผ๎ูเสียหาย ผ๎ูถูกกลําวหาและได๎สํงผลให๎กระบวนการยุติธรรมเกิด
ความบิดเบ้ียวไปจากความเป็นจริง 
 จากการเทียบเคียงกฎหมายและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในตํางประเทศและประเทศไทย 
จะเห็นได๎วํากฎหมายในประเทศไทยมีการบังคับใช๎ท่ีคล๎ายคลึงกันกับในตํางประเทศ แตํกระนั้นก็ตามผ๎ู
ศึกษายังคงมีความเห็นวําการบังคับใช๎กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ีพ.ศ. 2539 
และประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้นยังคงไมํมีความครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใช๎อํานาจในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีและความรับผิดของพนักงานสอบสวนตามท่ีกลําวมาข๎างต๎น อีกท้ังในประเทศไทยนั้นข๎าราชการ
ตํารวจได๎ถูกกําหนดให๎มีหน๎าท่ีในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมมีหน๎าท่ีในการสืบสวนสอบสวนหา
ตัวผ๎ูกระทําผิด และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อท่ีจะพิสูจน์หรือฟูองร๎องผ๎ูกระทําผิด การดําเนินการ
ดังกลําวถือวําเป็นหน๎าท่ีสํวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม และเป็นการผดุงไว๎ซึ่งความยุติธรรม ซึ่งต๎อง
ปฏิบัติงานสัมพันธ์กับอัยการ ศาล และราชทัณฑ์ จึงต๎องมีความรอบรู๎งานระเบียบแบบธรรมเนียมได๎อยําง
กลมกลืน แนบเนียน ท้ังนี้เพื่อให๎เกิดความยุติธรรมในการสอบสวนและการพิจารณาคดีแกํประชาชนและ
สังคมในรัฐ ไมํกํอให๎เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาลงโทษ หรือการรับใช๎ตัวบทกฎหมายผิดพลาดหรือ
ปลํอยให๎มีการกล่ันแกล๎งใสํความกัน อันเป็นหลักการสําคัญในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะไมํให๎เหตุการณ์
เชํนนี้เกิดขึ้น ตลอดจนในประเทศไทยนั้นยังมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน เพื่อให๎
พนักงานสอบสวนเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน๎าท่ีและเมื่อมีจริยธรรมแล๎วยํอมทําให๎เกิด Duty of Care 
ซึ่งเป็นการมีความระมัดระวังตามหน๎าท่ีของบุคคล และในความระมัดระวังตามหน๎าท่ีนี้ถือเป็นความมี
วิชาชีพ หรือมาตรฐานกําหนดตําแหนํงตําง ๆ ของบุคคลผ๎ูประกอบวิชาชีพนั้น ๆ กลําวคือ เมื่อพนักงาน
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สอบสวนมีมาตรฐานกําหนดตําแหนํง ยํอมต๎องมี Duty of Care เฉกเชํนเดียวกับแพทย์ ตัวอยํางเชํน เมื่อ
แพทย์ทําการผําตัดแล๎วหลงลืมอุปกรณ์การแพทย์ไว๎ในตัวหรือในบาดแผลของผ๎ูปุวย เทียบเคียงกับเมื่อ
บุคคลธรรมดาแผลด๎วยตัวเองแล๎วลืมอุปกรณ์ไว๎ในบาดแผล เชํนนี้เมื่อพิจารณาความรับผิดแล๎วจะเห็นได๎
วําการกระทําของแพทย์นั้นถือวําเป็นการปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง เพราะ
แพทย์นั้นมีมาตรฐานกําหนดตําแหนํงซึ่งถือเป็น Duty of Care แพทย์จักต๎องมีความระมัดระวังตาม
หน๎าท่ีซึ่งจักต๎องมีตามวิสัยและพฤติการณ์นั่นเอง และเมื่อมองมุมมองทางสังคมแล๎วจะเห็นได๎วําความ
ประมาทเลินเลํอของบุคคลธรรมดากับความประมาทเลินเลํอของผ๎ูมีวิชาชีพแล๎วยํอมตํางกันอยําง             
เห็นได๎ชัด 
 
ผลการวิจัย 
 จากสภาพปัญหาท่ีพนักงานสอบสวนท่ีเป็นเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐได๎ใช๎อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ีใน
การรวบรวมพยานหลักฐานไปโดยการหลงลืม หรือ การละเลยท่ีไมํได๎เกิดจากการจงใจหรือเจตนาหรือ
กล่ันแกล๎งให๎บุคคลต๎องถูกดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ท้ังท่ีบุคคลนั้นมิได๎กระทํา
ความผิดตามท่ีได๎วิเคราะห์ไปแล๎วนั้น จะเห็นได๎วําการปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลํอของ
พนักงานสอบสวนดังกลําวได๎กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผ๎ูต๎องหาเกินความจําเป็น แม๎การปฏิบัติหน๎าท่ี
ของพนักงานสอบสวนจะเป็นเพียงกระทําท่ีเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลํอธรรมดาท่ีมิได๎มีเจตนาร๎าย
หรือจงใจหรือกล่ันแกล๎งให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผ๎ูต๎องหาก็ตาม แตํในฐานะท่ีพนักงานสอบสวนเป็น
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ และมีอํานาจพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาท่ัวไป การปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีเกิดจากความประมาท
เลินเลํอดังกลําวก็มิควรเกิดขึ้น และวิธีการเข๎ามาแก๎ไขความผิดพลาดท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลํอของ
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐคือการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539 ตลอดจน
ระเบียบ ข๎อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณตําง ๆ มาตรฐานกําหนดตําแหนํง ของพนักงานสอบสวน 
แตํเมือ่ยุคสมัยมีความเปล่ียนแปลงไปกฎหมายดังกลําวจึงไมํสามารถตอบโจทย์ ไมํครอบคลุมถึงพฤติกรรม
การใช๎อํานาจในการปฏิบัติหน๎าท่ีและความรับผิดของพนักงานสอบสวนในปัจจุบันได๎อยํางเพียงพอ จน
เป็นเหตุให๎ความผิดพลาดนั้นยังคงเกิดขึ้นอยูํบํอยครั้งในปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยผ๎ูวิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการแก๎ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายความอาญา  มาตรา 200 เพิ่มเติมใน
วรรคสามดังนี้ “ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการกระทําการประมาทเลินเลํอตํอบุคคลใด
บุคคลหนึ่งให๎ต๎องถูกดําเนินกระบวนการทางอาญา ท้ังท่ีบุคคลดังกลําวนั้นมิได๎กระทําผิดทางอาญา ต๎อง
ระวางโทษจําคุกไมํเกินสามปี หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจํา ท้ังปรับ” 
 2. ควรมีการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี พ.ศ. 2539  
มาตรา 8/1 ดังนี้ “ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการของรัฐได๎กระทําการประมาทเลินเลํอ
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ในหน๎าท่ีของตนจนเป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดให๎พนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการต๎องรํวมรับผิดกับหนํวยงานของรัฐ ท้ังนี้ให๎นํามาตรา 8 มาบังคับใช๎โดยอนุโลม” 
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บทคัดยอ่ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎อํานได๎เห็นความสําคัญของการใช๎กฎหมายลักษณะในทางการที่

จ๎างของนายจ๎างต๎องรํวมรับผิดในการกระทําความผิดกับลูกจ๎างในทางแพํง เพื่อมิให๎นายจ๎างแสวงหา
ผลประโยชน์จากลูกจ๎าง โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกจ๎างกระทําไปในการที่จ๎างของนายจ๎าง ที่มีสถานะเป็นลูกจ๎าง
ตามสัญญาจ๎างแรงงานของนายจ๎างซึ่งมีหน๎าที่ในการดูแลการงานของลูกจ๎างนั้น 

นอกจากนี้บทความนี้ ยังได๎ศึกษาและเปรียบเทียบหลักกฎหมายแพํง ในเรื่องความรับผิดในทางการ
ที่จ๎าง ของนายจ๎างอันเกิดจากการที่ลูกจ๎างกระทําไปในการที่จ๎างของนายจ๎าง รวมไปถึงได๎ศึกษาคดีความที่
นําสนใจบางคดีที่ข้ึนสูํศาลในประเทศไทย 

ทั้งนี้เพื่อเป็นข๎อเสนอแนะในการสร๎างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการตีความของคําวํา “ในทางการ
ที่จ๎าง” ให๎กว๎างเพียงพอในการบังคบัให๎นายจ๎างต๎องรํวมรับผิดกับลูกจา๎ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการคน๎ควา๎
ศึกษาให๎มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: รถบรรทุกน้ําหนักเกิน, นายจ๎างรํวมรับผิดกับลูกจ๎าง, หลักกฎหมายแพํง 

 
Abstract 
 This article aims to give readers an important glimpse into the importance of 
applying characteristic laws in the official employment of employers liable for civil offenses 
against employees.To prevent employers from exploiting employees. This is especially true 
if the employee is employed by the employer who has the status of the employee under 
the employer's employment contract who is responsible for overseeing the employee's 
work. In addition, this article studied and compared the principles of civil law. In regard to 
the official liability of the employer arising from the employee's employment. He also 
studied some of the compelling cases that have risen to court in Thailand.  

This is to suggest the creation of standards and guidelines for the interpretation of 
the word.It also reaches out to users, joint traverses of the Criminal Code Sections 83, 84.to 
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be broad enough to compel employers to co-ordt with employees.to achieve as many 
research objectives as possible. 
 
Keywords: overweight truck, employers jointly liable to employees, the principles of civil 
law 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการขนสํงของประเทศไทย ได๎รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอยํางมาก สํงผลให๎รัฐบาล
ไทยให๎ความสําคัญกับระบบขนสํงมากขึ้น ทําให๎การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุกนั้น สํงผลกระทบ
โดยตรงตํอการจราจรและสภาพถนน 
 ถนนของประเทศไทยมีระยะทางท้ังส้ิน 701,847.12 กิโลเมตร คิดเป็นร๎องละ 1.37 ของพื้นท่ี
ท้ังหมด ถนนสํวนมากอยูํในสภาพท่ีปกติ แตํยังมีบางสํวนท่ีอยูํในสภาพท่ีควรได๎รับการปรับปรุงแก๎ไข 
เนื่องจากการใช๎งานโดยปกติแล๎ว ซึ่งถนนออกแบบให๎มีอายุใช๎งานอยูํท่ีประมาณ 20 ปี แตํละปีจะเสีย
งบประมาณในการบํารุงซํอมถนน คิดเป็นสัดสํวน 20 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท้ังหมด หรือประมาณปี
ละ 20,000-30 ,000 ล๎านบาท กรมทางหลวงได๎มีการจัดต้ังหนํวยงานเฉพาะท่ีมีหน๎าท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะบนทางหลวงท่ัวประเทศ เพื่อปูองกันไมํให๎ทางหลวงเสียหาย
เนื่องจากยานพาหนะน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัดท่ีกฎหมายกําหนด นั้นก็คือสํานักงานควบคุมน้ําหนักบรรทุก
เกินพิกัดท่ีกฎหมายกําหนด โดยท่ีดํานช่ังน้ําหนักรถบรรทุกบนทางหลวง และกฎหมายรถบรรทุกมีมานาน
แล๎วในประเทศไทย แตํปัจจุบันได๎มีการเพิ่มเติมและแก๎ไขบางสํวนจากเดิมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยท้ังใน
ด๎านจราจร การบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดหรือเกินจากท่ีกฎหมายกําหนด ทําให๎ถนนชํารุดเกิดความผุผัง ทํา
ให๎ต๎องซํอมแซมถนนใหมํ  
 รวมถึงการใช๎กฎหมายลักษณะในทางการท่ีจ๎างของนายจ๎างต๎องรํวมรับผิดในการกระทําความผิด
กับลูกจ๎างในทางอาญา เพื่อมิให๎นายจ๎างแสวงหาผลประโยชน์จากลูกจ๎าง โดยเฉพาะในกรณีท่ีลูกจ๎าง
กระทําไปในการท่ีจ๎างของนายจ๎าง ท่ีมีสถานะเป็นลูกจ๎างตามสัญญาจ๎างแรงงานของนายจ๎างซึ่งมีหน๎าท่ีใน
การดูแลนั้น 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและการส ารวจวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาในครั้งนี้ ผ๎ูศึกษาได๎ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และศึกษาคําพิพากษาฎีกา ท่ีเกี่ยวข๎องกับ
การบังคับใช๎กฎหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดโดยค๎นคว๎าจากเอกสารเชิงแนวความคิดเกี่ยวกับ
การบังคับใช๎กฎหมาย พระราชบัญญัติท่ีบังคับใช๎สําหรับทางหลวงประกาศท่ีเกี่ยวกับการน้ําหนักบรรทุก
บนทางหลวง ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับปัญหารถบรรทุกบนทางหลวง โดยมีประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

-พระราชบัญญัติทางหลวง 
- การกําหนดพิกัดน้ําหนักบรรทุก 
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-เจ๎าพนักงานทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
- ผลการศึกษาผลกระทบจากรถบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด 
-ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
 
พระราชบัญญัติทางหลวง 
ระบบทางหลวงในประเทศไทย เริ่มมีการคําเนินการอยํางจริงจังในปี พ.ศ. 2484โดยมีกรมทาง

หรือกรมทางหลวงแผํนดิน หรือกรมทางหลวงในปัจจุบัน เป็นหนํวยงานหลักในการพัฒนาโครงขํายทาง
หลวงเส๎นหลักของประเทศ ท่ีผํานมามีกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับทางหลวง3ฉบับ คือ ประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 295ลงวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ. 2515พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
295ลงวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ. 2515พ.ศ. 2522และพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 295ลงวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2530จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2535จึงได๎มีการตรา
พระราชบัญญัติทางหลวงและในมาตรา 3ของพระราชบัญญัตินี้ได๎ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติและพระ
บัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมท่ีกลําวมาข๎างต๎นท้ังหมด ดังนั้นในปัจจุบันมีกฎหมายท่ีบังคับใช๎เกี่ยวกับทางหลวงอยูํ
ท้ังส้ิน 2ฉบับ คือพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535และ พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2549 

1.)เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติ 
ในการปรับปรุงกฎหมายท่ีวําด๎วยทางหลวง ด๎วยการตราพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535และ 

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549ซึ่งประกาศใช๎บังกับตามลําคับดังนี้ 
1.1) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากเหตุผลในการประกาศใช๎

พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 295ลงวันท่ี 2พฤศจิกายน พ.ศ.2ร1ร 
ซึ่งเป็นกฎหมายวําด๎วยทางหลวงท่ีใช๎บังคับอยูํในปัจจุบันได๎ประกาศใช๎มาเป็นเวลานานไมํเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยทางหลวงให๎สอดคล๎องกับความเจริญ และการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน จึงจําเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้ 

1.2) พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวําด๎วยทางหลวงได๎ใช๎บังดับมา

เป็นเวลานาน บทบัญญัติตําง ๆ ท่ีใช๎ในการควบคุม ดูแล รักษาทางหลวงขังไมํเหมาะสม และมาตรการ
สําหรับคําเนินการกับผ๎ูฝุาฝืนขังไมํได๎ผลเทําท่ีควร และปรากฏวําได๎มีการใช๎ยานพาหนะท่ีมีน้ําหนักบรรทุก
เกินกวําท่ีกําหนดบนทางหลวง กํอให๎เกิดความเสียหายแกํทางหลวง และความปลอดภัยแกํผ๎ูขับขี่ขาน
พาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้นขังปรากฏวํามีการใช๎ทางหลวงเพื่อการชุมนุมประท๎วงยื่นข๎อเรียกร๎อง
จากทางราชการ และโดยท่ีได๎มีการยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามกฎหมายวําด๎วยการ
เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลแล๎วสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยทางหลวงเสียใหมํ
เพื่อให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับ 
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สภาวการณ์ในปัจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติ ท่ีเกี่ยวกับสุขาภิบาล และกําหนดให๎ผ๎ูอํานวยการทาง
หลวงหรือผ๎ูซึ่งได๎รับมอบหมายจากผ๎ูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดท่ีมี
โทษปรับสถานเดียวได๎ รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษให๎ เหมาะสมยิ่ งขึ้น จึง จําเป็นต๎องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

2.)ระบบทางหลวงในปัจจุบันในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2549) ได๎ให๎ความหมายดังนี้ 

"ทางหลวง" หมายความวํา ทาง หรือถนน ซึ่งจัดไว๎เพื่อประ โยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก 
ไมํวําในระดับพื้นดิน ใต๎ หรือเหนือพื้นดิน หรือใต๎หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อยํางอื่ นนอกจากทางรถไฟ 
และให ๎

หมายความรวมถึงท่ีดิน พืช พันธุ์ไม๎ทุกชนิด สะพาน ทํอ หรือรางระบายน้ํา อุโมงค์ รํองน้ํา 
กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปูายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย
สัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟูา เครื่องแสดงสัญญาณ ท่ีจอดรถ ท่ีพักคนโดยสารเรือหรือพาหนะสําหรับ
ขนสํงข๎ามฟาก ทําเรือสําหรับข้ึนหรือลงรถ และอาคาร หรือได๎จัดไว๎ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แกํงาน
ทาง หรือผ๎ูใช๎ทางหลวงนั้นด๎วย 

"ยานพาหนะ" หมายความวํา รถตามกฎหมายวําด๎วยรถยนต์ รถตามกฎหมายวําด๎วยการขนสํง
ทางบก รวมท้ังเครื่องจักร เครื่องกล และส่ิงอื่นใดท่ีเคล่ือนท่ีไปได๎บนทางหลวงในลักษณะเคียวกัน 

"ผ๎ูอํานวยการทางหลวง" หมายความวํา บุคคลซึ่งมีอํานาจ และหน๎าท่ีหรือได๎รับแตํงต้ังให๎ควบคุม
ทางหลวง และงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งหรือเฉพาะเส๎นใด
เส๎นหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

"เจ๎าพนักงานทางหลวง" หมายความวํา ผ๎ูซึ่งรัฐมนตรีแตํงต้ังให๎เป็นเจ๎าพนักงานทางหลวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ประเภทของทางหลวงในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535 (แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549) แบํงออกเป็น 5ประเภท ได๎แกํ 

2.1)ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงท่ีได๎จัด หรือทําไว๎เพื่อให๎การจราจรผํานได๎ตลอดรวดเร็วเป็น
พิเศษ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดและได๎ลงทะเบียนไว๎เป็นทางหลวงพิเศษ โคยกรมทางหลวงเป็น
ผ๎ูดําเนินการกํอสร๎าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักยา รวมท้ังควบคุมให๎มีการเข๎าออกได๎เฉพาะ โดยทางเสริม
ท่ีเป็นสํวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามท่ีกรมทางหลวงจัดทําขึ้นไว๎เทํานั้น 

2.2)ทางหลวงแผํนดิน คือ ทางหลวงเส๎นหลักท่ีเป็นโครงขํายเช่ือมระหวํางภาค จังหวัดอําเภอ 
ตลอดจนสถานท่ีท่ีสําคัญ ท่ีกรมทางหลวงเป็นผ๎ูดําเนินการกํอสร๎าง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และได๎
ลงทะเบียนไว๎เป็นทางหลวงแผํนดิน 

2.3) ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงท่ีกรมทางหลวงชนบทเป็นผ๎ูดําเนินการกํอสร๎าง ขยายบูรณะ 
และบํารุงรักษา และได๎ลงทะเบียนไว๎เป็นทางหลวงชนบท 

2.4) ทางหลวงท๎องถิ่น คือ ทางหลวงท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผ๎ูดําเนินการกํอสร๎าง 
ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา และได๎ลงทะเบียนไว๎เป็นทางหลวงท๎องถิ่น 
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2.5) ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงท่ีรัฐบาลได๎ให๎สัมปทานตามกฎหมายวําด๎วยทางหลวงท่ี
ได๎รับสัมปทาน และได๎ลงทะเบียนไว๎เป็นทางหลวงสัมปทานกระทรวงคมนาคม เป็นหนํวยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการวางระบบโครงขํายทางหลวงท่ีสําคัญของประเทศ โดยมีหนํวยงานท่ีรับผิดชอบสองหนํวยงาน คือ 
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

3.) การบริหารงานทางหลวง 
ในปัจจุบันระบบการบริหารตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549ได๎ขึ้นทะเบียน

เส๎นทางไว๎กับหนํวยงานราชการระดับตําง 1ซึ่งแบํงออกเป็น 5ประเภท ได๎แกํ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวง 
แผํนดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงท๎องถิ่น และทางหลวงสัมปทาน หนํวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล

ทางหลวง โดยตรงตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549ได๎บัญญัติไว๎นั้น ได๎แกํ กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยท่ีกรมทางหลวงมีภารกิจเกี่ยวข๎อง
โดยตรงกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผํนดิน และทางหลวงสัมปทาน กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจ
เกี่ยวข๎องโดยตรงกับทางหลวงชนบท สํวนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(ได๎แกํองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
องค์การบริหารสํวนตําบล เทศบาลกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) นั้นมีการกิจเกี่ยวข๎องโดยตรงกับ
ทางหลวงท๎องถิ่น หนํวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีรับผิดชอบทางหลวง มีดังนี้ 

3.1) กรมทางหลวง กรมทางหลวงมีภารกิจตามอํานาจหน๎าท่ีในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานค๎าน
ทางหลวงให๎มีโครงขํายสมบูรณ์ครอบคลุมท่ัวประเทศและเช่ือมโยงกับตํางประเทศเสนอนโขบายและ
แผนพัฒนาทางหลวง ควบคุมและดําเนินการกํอสร๎างบูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผํนดินและทางหลวงสัมปทาน รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา จัดทํามาตรฐานและข๎อกําหนด
เกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข๎องในระดับสากลดลอดจนกํากับตรวจตราควบคุม
ทางหลวงและงานทางในความรับผิดชอบ ให๎เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่ออํานวยความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงท่ัวประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การปกครอง 
ความมั่นคง และการปูองกันประเทศ งานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมีดังตํอไปนี้ 

3.1.1) โครงการกํอสร๎างและบูรณะทางหลวงท่ีกํอสร๎างแล๎วเสร็จ (จัดทําโครงการตาม
ปีงบประมาณ) 

3.1.2) โครงการในพระราชดําริ 
3.1.3) โครงการพัฒนาทางหลวงระหวํางประเทศ 
3.1.4) ทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง 
3.1.5) โครงการอื่นๆ เชํน งานบํารุงทาง 
เส๎นทางท่ีกรมทางหลวงรับผิดชอบดูแลนั้นสํวนใหญํเป็นเส๎นทางท่ีมีขนาดใหญํ มีความยา ว

เส๎นทางมากเช่ือมโยงระหวํางภูมิภาค เชํน ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรเกษม ถนนมิตรภาพ 
เป็นต๎น รวมถึงเช่ือมโยงระหวํางท๎องถิ่น อาทิ ถนนท่ีเช่ือระหวํางจังหวัด ถนนท่ีเช่ือมระหวํางอําเภอ เป็น
ต๎น โครงขํายเส๎นทางท่ีอยูํในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเหลํานี้เป็นเส๎นทางท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเส๎นทางท่ีนั้นการขนสํงคนและสินค๎าจํานวนมาก มีปริมาณการจราจรสูง ลักษณะ
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สภาพของเส๎นทางเหลํานี้ของกรมทางหลวงสํงผลให๎การพิจารณาลําดับความสําคัญ สําหรับเส๎นทางของ
กรมทางหลวงท้ังทางค๎านการกํอสร๎างทางและการบํารุงรักษาทางนั้น จะพิ จารณาจากผลตอบแทน
ทางด๎านเศรษฐกิจของเส๎นทางเป็นสําคัญ 

3.2) กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบทเป็นหนํวยงานท่ีรับผิดชอบทางหลวงชนบท ซึ่ง
เส๎นทางสํวนใหญํมีขนาดเล็ก มีความยาวเส๎นทางไมํมากนัก บทบาทของกรมทางหลวงชนบทในปัจจุบัน
เป็นหนํวยงานท่ีรับผิดชอบเส๎นทางท่ีเช่ือมโยงระหวํางท๎องถิ่น เส๎นทางท่ีเป็นทางเช่ือมโยงระหวํางทาง
หลวงท๎องถิ่นกับทางหลวงเส๎นหลักของกรมทางหลวง ทางเส๎นรองท่ีมีภารกิจเฉพาะด๎านเชํน เพื่อการ
เข๎าถึงแหลํงทํองเท่ียว เพื่อความมั่นคงชายแดน เพื่อแก๎ไขปัญหาจราจร เพื่อการขนสํงตามยุทธศาสตร์ โลจิ
สติคส์ เป็นต๎น โครงขํายเส๎นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนั้นสํวนใหญํจะมีปริมาณ
การจราจรไมํมากนัก ซึ่งหากพิจารณาด๎วยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะเห็นได๎วํามีผลตอบแทนท่ีไมํดีนัก 
แตํท้ังนี้เส๎นทางเหลํานี้ก็มีความสําคัญในแงํของสังคม เชํน เพื่อการเข๎าถึงพื้นท่ีของถนนท่ีจะทําให๎
ประชาชนในพื้นท่ีหํางไกลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเป็นต๎น ดังนั้นในการพิจารณาลําดับความสําคัญของ
เส๎นทางของกรมทางหลวงชนบท จึงมีเกณฑ์การพิจารณาท่ีแตกตํางไปจากกรมทางหลวง คือ จะพิจารณา
ถึงความต๎องการเข๎าถึงพื้นท่ีของคนท๎องถิ่นด๎วย บทบาทหน๎าท่ีและบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทท่ี
ได๎รับการถํายโอนมาจากกรมโยธาธิการและกรมการเรํงรัดพัฒนาชนบทในการรับผิดชอบงานทางท่ีเป็น
เสมือนทางเช่ือม(Linkage) ระหวํางทางเส๎นหลักของกรมทางหลวงกับทางในระดับท๎องถิ่น ทําให๎กรมทาง
หลวงชนบทถูกคาดหวังให๎ทําหน๎าท่ีในการสนับสนุนการดําเนินงานค๎านงานทางแกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น แตํเนื่องจากความติดขัดในระบบการทํางานระหวํางหนํวยงานบางประการทําให๎การสนับสนุนการ
ดําเนินงานให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นไมํสามารถกระทําได๎อยํางเต็มท่ี 

3.3) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นหนํวยงานราชการสํวนท๎องถิ่น
ท่ีกระจายอยูํท่ัวประเทศมีภารกิจในการจัดการคูแลโครงสร๎างพื้นฐานในพื้นท่ีรับผิดชอบของตน ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542
ทําให๎ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นครอบคลุมถึงความรับผิดชอบในการดูแลทาง
หลวงท๎องถิน่ ทางหลวงท๎องถิ่นนั้นเป็นทางหลวงท่ีมีขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อการสัญจรของประชาชน
ในท๎องถิ่น สํวนหนึ่งของทางหลวงท๎องถิ่นนั้นถูกโอนมาจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
เส๎นทางเหลํานี้จะต๎องคํานึงถึงความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นเป็นสําคัญซึ่งตามหลักการแล๎ว 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีอยูํใกล๎ชิดกับประชาชนในท๎องถิ่นจะสามารถตอบสนอง
ความต๎องการนั้นได๎อยํางดี (สมชาย ชนะภัย. 2551) 

3.4) ตํารวจทางหลวง เมื่อวันท่ี 23สิงหาคม 2503รัฐบาลในขณะนั้นเห็นวํากิจการทางหลวง
แผํนดินเจริญก๎าวหน๎ากว๎างขวางไปเป็นอันมาก มีประชาชนใช๎ยวดยาน เป็นพาหนะสัญจรและขนสํงสินค๎า
ไปมาบนทางหลวงมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับ การจราจร ไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยเทําท่ีควรเป็นเหตุให๎เกิด
อุบัติเหตุ เป็นอันตรายแกํชีวิตและรํางกายแกํประชาชนผ๎ูใช๎ยวดยานอยูํเสมอ ๆ และนอกจากนั้นขังเกิด
อาชญากรรมร๎ายแรง 
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บนทางหลวงอยูํ เนื่อง ๆ และทางหลวงถูกทําให๎ชํารุดเสียหาย ท้ังนี้ เพราะขาดเจ๎าหน๎าท่ี
ควบคุมดูแล จึงมีจัดต้ังกองตํารวจทางหลวง ขึ้นตรงตํอกรมตํารวจ การปฏิบัติงานของตํารวจทางหลวง 
เป็นไปตามหลักการดังนี้ 

3.4.1) งานในสํวนท่ีเกี่ยวกับการกํากับ ตรวจตรายานพาหนะท่ีเดินบนทางหลวง และการจราจร
ในทางหลวงนอกเขตเทศบาล และการปูองกันรักษาทางหลวงตามกฎหมายให๎ฟังคําส่ังจากอธิบดีกรมทาง
หลวงแผํนดิน 

3.4.2) งานในสํวนท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร๎อยท่ัว ๆ ไป หรืองานเกี่ยวกับการปูองกัน
ปราบปรามอันเป็นหน๎าท่ีของตํารวจ หรือหน๎าท่ีอื่นใด นอกจากกรณีท่ีเกี่ยวกับกรมทางหลวงแผํนดิน ให๎
ฟังคําส่ังจากกรมตํารวจตามสายการบังคับบัญชา หน๎าท่ีของตํารวจทางหลวง มีหลักการตํอไปนี้ คือ ขจัด 
และแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ท่ีกํอให๎เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงให๎หมดส้ินไปปูองกันและปราบปรามผ๎ูกระทําให๎
ทางหลวงชํารุดทรุดโทรมเสียหาย ปูองกันและปราบปรามเหตุร๎ายในทางหลวง ให๎ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัย ปูองกันและปราบปรามการกระทําผิดอื่น ๆท่ีใช๎ทางหลวงกระทําความผิด และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก(ท่ีมา : http:/ww.highwaypolice.org/history.php) 
(กองบังคับการตํารวจทางหลวง)  4) อํานาจหน๎าท่ีของผ๎ูอํานวยการทางหลวง ในพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ.2535 (แก๎ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549) ได๎กําหนดให๎ผ๎ูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจในการ
กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง ซึ่งมีบทบัญญัติมาตราท่ีเกี่ยวข๎องดังนี้ 
 มาตรา 14ให๎รัฐมนตรีมีอํานาจแตํงต้ังผ๎ูอํานวยการทางหลวง การแตํงต้ังนั้นจะจํากัดให๎เป็น
ผ๎ูอํานวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใด
สายหนึ่งก็ได๎มาตรา 15ในกรณีท่ีรัฐมนตรียังไมํได๎แตํงต้ังผ๎ูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา14ให๎บุคคล
ดังตํอไปนี้เป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวง 
 (1) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผํนดิน และทางหลวง
สัมปทาน 
 (2)อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวงชนบท 
 (3) นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสํวนตําบลผ๎ูวํา
ราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยา หรือผ๎ูบริหารสูงสุดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง แล๎วแตํกรณี เป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวงท๎องถิ่น  มาตรา 19ให๎อธิบดีกรมทางหลวงเป็น
เจ๎าหน๎าท่ีกํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทางท่ีเกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผํนดิน 
และทางหลวงสัมปทาน 
 มาตรา 20ให๎อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ๎าหน๎าท่ีกํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและ
งานทางท่ีเกี่ยวกับทางหลวงชนบท 
 มาตรา 21ให๎นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสํวนตําบล
ผ๎ูวําราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผ๎ูบริหารสูงสุดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นท่ีมี
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กฎหมายจัดต้ัง แล๎วแตํกรณี เป็นเจ๎าหน๎าท่ีกํากับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางท่ีเกี่ยวกับ
ทางหลวงท๎องถิ่น 
 มาตรา 22ให๎ผ๎ูอํานวยการทางหลวงหรือผ๎ูซึ่งได๎รับมอบหมายจากผ๎ูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
และหน๎าท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะท่ีเดินบนทางหลวงและการจราจรบน
ทางหลวงให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (เว๎นแตํกรณีท่ีไมํได๎บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้ ให๎เป็นไปตาม
กฎหมายวํา 

ด๎วยการนั้นในกรณีรถบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด อธบิดีกรมทางหลวงได๎ใช๎อํานาจตามมาตรา 61 
ประกาศกําหนดพิกัดน้ําหนักบรรทุกกับยานพาหนะบรรทุกตําง 1ท่ีเดินรถบนทางหลวงดังรายละเอียดท่ี
นําเสนอใน  ข๎อ 2.2 

การกําหนดพิกัดน้ําหนักบรรทุก 
1.) รถบรรทุกตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ.

2522 ได๎กําหนดลักษณะรถท่ีใช๎ในการขนสํงสัตว์หรือส่ิงของแยกเป็น 9ลักษณะ ได๎แกํ 
1.) รถลักษณะท่ี 1รถกระบะบรรทุก  
2.) รถลักษณะท่ี 2รถต๎ูบรรทุก 
3.) รถลักษณะท่ี 3รถบรรทุกของเหลว 
4.) รถลักษณะท่ี 4รถบรรทุกวัตถุอันตราย 
5.) รถลักษณะท่ี 5รถบรรทุกเฉพาะกิจ 
6.) รถลักษณะท่ี 6รถพํวง 
7.) รถลักษณะท่ี 7รถกึ่งพํวง 
8.) รถลักษณะท่ี 8รถกึ่งพํวงบรรทุกวัสดุยาว 
9.) รถลักษณะท่ี 9รถลากจูง (กรมการขนสํงทางบก กระทรวงคมนาคม , 2551 : 2-1)2.) การ

กําหนดพิกัดน้ําหนักบรรทุก 
ในมาตรา 4ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535ซึ่งได๎เพิ่มในมาตรา 5ในพระราชบัญญัติทาง

หลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552บัญญัติวํา "ผ๎ูอํานวยการทางหลวง" หมายความวําบุคคลท่ีมีอํานาจ และ
หน๎าท่ี หรือได๎รับแตํงต้ังให๎ควบคุมทางหลวง และงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะ
ท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะเส๎นใดเส๎นหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้และในมาตรา 61ของหมวด 3การ
รักษาทางหลวงบัญญัติวํา เพื่อเป็นการรักษาทางหลวงผ๎ูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาห๎ามใช๎ยานพาหนะบนทางหลวง โดยท่ีขานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือ
น้ําหนักเพลาเกินกวําท่ีกําหนด หรือโดยท่ียานพาหนะนั้นอาจทําให๎ทางหลวงเสียหาย 

นอกจากนี้ในมาตรา 14ยังให๎อํานาจกับรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมแตํงต้ังผ๎ูอํานวยการทาง
หลวงโดยการแตํงต้ังนั้นอาจจะจํากัดให๎เป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
เฉพาะท๎องถิ่นใดห๎องถิ่นหนึ่งหรือเฉพาะเส๎นใดเส๎นหนึ่งก็ได๎และหากรัฐมนตรียังมิได๎แตํงต้ังผ๎ูอํานวยการ
ทางหลวงให๎อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผํนดิน และทางหลวง
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สัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวงชนบท และนายกองค์การบริหารสํวน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสํวนตําบล ผ๎ูวําราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา 
หรือผ๎ูบริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังแล๎วแตํกรณีเป็นผ๎ูอํานวยการทางหลวง
ท๎องถิ่น ปัจจุบันอธิบดีกรมทางหลวงได๎ใช๎อํานาจในฐานะของผ๎ูอํานวยการทางหลวงประกาศห๎ามใช๎ขาน
พาหนะบนทางหลวงโดยท่ียานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวําท่ีกําหนด 
หรือโดยท่ียานพาหนะนั้นอาจทําให๎ทางหลวงเสียหาย จํานวนท้ังส้ิน 6ฉบับซึ่งจําแนกในรายละเอียดได๎ดังนี้ 
1) ใช๎อํานาจในฐานะผ๎ูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผํนดิน และทางหลวงสัมปทาน ประกาศ 
เรื่อง ห๎ามใช๎ยานพาหนะโดยท่ียานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวําท่ี ได๎
กําหนด หรือโดยท่ียานพาหนะนั้นอาจทําให๎ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผํนดิน 
และทางหลวงสัมปทานจํานวน 3ฉบับ ดังนี้ 

1.1) ฉบับประกาศ ณ วันที่ 3กันยายน 2535 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 109ตอนที่ 110
หน๎า 5688 – 5991) 

1.2) ฉบับประกาศ ณ วันที่ 28ธันวาคม 2548 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 122ตอนพิเศษ  
หน๎า19 - 25) 

1.3) ฉบับประกาศ ฉบับที่ 2ประกาศ ณ วันที่ 30มิถุนายน 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลํม 126ตอนพิเศษ 92ง หน๎า 2 -7) 

2) ใช๎อํานาจในฐานะผู๎อํานวยการทางหลวงแผํนดิน ประกาศ เรื่อง ห๎ามใช๎ยานพาหนะโดยที่
ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวําที่ได๎กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทําให๎ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงแผํนดิน จํานวน 2ฉบับ ดังนี้ 

2.1) ฉบับประกาศ ณ วันที่ 31มกราคม 2546 (ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลํม120ตอนพิเศษ 13
ง หน๎า 12 – 19) 

2.2) ฉบับประกาศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) ประกาศ ณ วันที่ 2กรกฎาคม 2546(ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลํม 120ตอนพิเศษ 72ง หน๎า 24 – 26) 

3) ใช๎อํานาจในฐานะผู๎อํานวยการทางหลวงพิเศษ ประกาศ เรื่อง ห๎ามใช๎ยานพาหนะโดยที่ขาน
พาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวําที่ได๎กําหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจ
ทําให๎ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ จํานวน2 ฉบับ ดังนี้ 

3.1) ฉบับประกาศ ณ วันที่ 31มกราคม 2546 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 120ตอนพิเศษ 
13ง หน๎า 16 – 19) 

3.2) ฉบับประกาศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) ประกาศ ณ วันที่ 2กรกฎาคม 2546(ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลํม 120ตอนพิเศษ 72ง หน๎า 27 – 29) 

 ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
มาตรา 425 นายจ๎างต๎องรํวมกันรับผิดกับลูกจา๎งในผลแหํงละเมิด ซึ่งลูกจ๎างได๎กระทําไปในทางการที่

จ๎างนั้น 
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นายจ๎าง หมายความวํา ผู๎ซึ่งตกลงรับลูกจ๎างเข๎าทํางานโดยจํายคําจ๎างให๎และหมายความรวมถึง  
 1. ผู๎ซึ่งได๎รับมอบหมายให๎ทํางานแทนนายจ๎าง 
2. ในกรณีที่นายจ๎างเป็นนิติบุคคลให๎หมายความรวมถึงผู๎มีอํานาจการกระทําแทนนิติบุคคล และ ผู๎

ซึ่งได๎รับมอบหมายจากผู๎มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลให๎ทําการแทนด๎วย 
จากบทบัญญัติข๎างต๎น อธิบายได๎วํา นายจ๎าง หมายถึงบุคคล ดังนี้ 
 1. บุคคลธรรมดา ได๎แกํบุคคลทั่วๆ ไป มีกิจการธุรกิจเป็นสํวนตัวของตนเอง และเป็น

เจ๎าของ กิจการนั้นๆ ได๎ตกลงรับเอาบุคคลภายนอก คือ ลูกจ๎างเข๎ามาทํางานกับตนโดยจํายคําจ๎างให๎บุคคลผู๎
ตกลง รับลูกจ๎างเข๎ามาทํางานและจํายคําจ๎างให๎ คือ นายจ๎าง และให๎หมายรวมถึงผู๎ซึ่งได๎รับมอบหมายให๎
ทํางาน แทนนายจ๎าง 

 2. นิติบุคคล คําวํานิติบุคคล ได๎แกํ ห๎างห๎ุนสํวนจํากัด บริษัทจํากัด โรงเรียนเอกชน 
(กฎหมายกําหนดให๎เป็นนิติบุคคล) เมื่อจ๎างบุคคลภายนอกเข๎ามาทํางานในกิจการของตนและ จํายคําจ๎างให๎ 
ผู๎มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลตามตัวอยํางที่ยกมา คือ ผู๎จัดการห๎างห๎ุนสํวน ผู๎จัดการบริษัท 
ผู๎อํานวยการโรงเรียน คือ นายจ๎าง เมื่อนายจ๎างมีกิจธุระ ไมํสามารถทําหน๎าที่นายจ๎างได๎ จึงมอบหมายให๎
บุคคลอื่นในห๎าง ในบริษัทหรือผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียนให๎กระทําการแทนตน บุคคล ดังกลําวจึงเป็น
นายจ๎างตามกฎหมายนี้“ความรับผิดของนายจ๎าง” ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ เริ่มข้ึนจากหลัก
กฎหมายด้ังเดิมที่ถือวํา นายจ๎างต๎องรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ๎างจากเฉพาะกรณีที่ปรากฏวํานายจ๎างเป็นผู๎
ออกคําสั่งหรือมีสํวนรํวมกระทําการนั้น และมีการเปลี่ยนแปลงหลักให๎กว๎างข้ึน เพราะเห็นวําหลักเกําทําให๎
ความรับผิดของนายจ๎างแคบไปและผู๎เสียหายไมํได๎รับความเป็นธรรมเทําที่ควร โดยถือวํา “นายจ๎าง”ต๎องรับ
ผิดในผลละเมิด ซึ่งนายจ๎างได๎ออกคําสั่งโดยตรงหรือโดยปริยายให๎ลูกจ๎างกระทําการนั้น ทั้งนี้โดยให๎พิจารณา
ถึงสภาพของการงานที่นายจ๎างมอบหมายให๎ลูกจ๎างปฏิบัติเป็นสําคัญ 

 “ลูกจ๎าง”หมายความวํา ผู๎ซึ่งตกลงทํางานให๎นายจ๎างโดยรับคําจ๎าง ไมํวําจะเรียกชื่ออยํางไรคําวํา ผู๎
ซึ่ง หมายถึง บุคคลผู๎ซึ่งตกลงทํางานให๎นายจ๎าง และหมายถึงบุคคลธรรมดามิใชํนิติบุคคล ที่เข๎ามาตกลง
ทํางานให๎นายจา๎ง และได๎รับคําจ๎างจากนายจ๎าง โดยไมํคํานึงวําผู๎นั้นจะทําหน๎าที่ในตําแหนํงใด และการตกลง
นั้นจะเป็นการตกลงโดยตรงกับนายจ๎างหรือตกลงโดยปริยายก็ได๎ 

“ในทางการที่จ๎าง” หมายความวําการทํางานโดยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ได๎ที่ทําให๎แกํนายจ๎าง และเพื่อ
ประโยชน์ของนายจ๎าง และเหตุที่เกิดข้ึนก็เป็นผลหรือเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงานนั้น 

การอาศัยโอกาสหน๎าที่ของลูกจ๎างกระทําความผิดกฎหมายอาญาหรือจงใจกระทําละเมิดตํอบุคคล
อื่น เป็นการกระทําในทางการที่จ๎าง 

 
ประเทศอังกฤษ 
 ในกฎหมายอังกฤษเดิม ความรับผิดของนายจ๎างในผลแหํงการกระทําละเมิดของลูกจ๎างนั้น 
นายจ๎างจะรับผิดเฉพาะแกํกิจการท่ีลูกจ๎างได๎กระทําไปตามคําส่ังของนายจ๎างเทํานั้น ตามทฤษฎีคําส่ัง 
(Command theory) ตํอมาในศตวรรษที่ 17หรือ 18แนวความคิดให๎นายจ๎างรับผิดได๎ขยายถึงการถือวํา
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นายจ๎างมีคําส่ังโดยปริยาย (implied command theory) โดยผ๎ูพิพากษา Sir John Heltได๎กลําวไว๎วํา 
นายจ๎างจะต๎องรับผิดแม๎จะมิได๎มีคําส่ังโดยตรง ถ๎าลูกจ๎างได๎กระทําละเมิดเนื่องจากการท่ีนายจ๎างมีคําส่ัง
โดยปริยาย ให๎ลูกจ๎างทํางานให๎แกํนายจ๎างนั้น จึงทําให๎เข๎าใจได๎วํา เดิมความรับผิดของนายจ๎างเป็นความ
รับผิดเพื่อตนเอง มิใชํความรับผิดเพื่อบุคคลอื่น (Vicarious liability) ตํอมาแนวคิดตามหลักกฎหมายวํา 
“ผ๎ูใดทําส่ิงใดโดยบุคคลอื่นเทํากับทําด๎วยตนเอง” (Qui facit per alium, facit per so) ได๎เข๎ามาใน
อังกฤษ เป็นการให๎นายจ๎างรับผิดเพื่อการกระทําของบุคคลอื่น แตํตามหลักกฎหมายนี้ใช๎เฉพาะแกํการ
กระทําท่ีได๎รับมอบอํานาจเทํานั้น แตํไมํใช๎แกํการกระทําในทางการท่ีจ๎าง จนกระท่ังเข๎าสํู ศตวรรษท่ี 18
การเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ทางอุตสาหกรรมมีมากขึ้น ลูกจ๎างได๎กระทําละเมิดในหน๎าท่ีการ
งานของนายจ๎างมีมากขึ้น จึงได๎มีการพัฒนาหลักกฎหมาย “ในทางการท่ีจ๎าง” โดยศาลได๎ตัดสินพัฒนา
ตํอเนื่องในหลายคดีด๎วยกันเชํน McManus v. Crickett (1800) East 106; Bowcher v. Noidotran 
(1809) Taunt. 568; Croft v. Alison (1821); Sleath v. Witson (1839) และคดี Lamb v. Palk 
(1840) ac. & p. 629. เป็นต๎น แตํหลัก “ในทางการท่ีจ๎าง” (Course of employment) ได๎กํอต้ังขึ้น
อยํางจริงจังโดยผ๎ูพิพากษา Lord Kenyan ได๎ตัดสินไว๎ในคดี Readic v. London & North Western Ry 
(1849) 4Exeh244. ต้ังแตํนั้นเป็นต๎นมา ความรับผิดของนายจ๎างเพื่อการกระทําละเมิดของลูกจ๎าง 
นายจ๎างจะรับผิดเมื่อลูกจ๎างได๎กระทําในทางการท่ีจ๎าง ตามหลักแล๎วนายจ๎างจะรับผิดในผลละเมิดของ
ลูกจ๎างในทางการท่ีจ๎าง ถ๎าไมํเกี่ยวกับทางการท่ีจ๎างแล๎วนายจ๎างไมํต๎องรับผิด เว๎นแตํ  ลูกจ๎างได๎กระทํา
ตามท่ีตนได๎มอบอํานาจหรือส่ังการหรือให๎สัตยาบันในการกระทําของลูกจ๎าง 
ศาลอังกฤษได๎วางหลักวํา การกระทําท่ีถือวําเป็นไปในทางการท่ีจ๎างอาจมีข๎อใน 2กรณี คือ          
  (1) ความผิดนั้นเกิดจากนายจ๎างได๎มอบหมายให๎ลูกจ๎างกระทํา  
 (2) ความผิดเกิดขึ้น แม๎จะไมํได๎มอบหมายให๎ลูกจ๎างกระทํา แตํเป็นวิธีปฏิบัติของลูกจ๎าง 
นักนิติศาสตร์ได๎ขยายความถึง ขอบเขตท่ีลูกจ๎างได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีของตนเพื่อนายจ๎างโดยท่ีนายจ๎างไมํได๎
มอบหมายหรือส่ังให๎กระทําโดยตรง แตํลูกจ๎างได๎ปฏิบัติไปโดยมีความมุํงหมายจะรักษาประโยชน์ของ
นายจ๎าง ซึ่งเป็นการทํางานของลูกจ๎างในวิธีการท่ีได๎มอบอํานาจให๎กระทําแตํวิธีการนั้นเป็นละเมิด โดย
ไมํได๎รับมอบอํานาจให๎กระทํา และการกระทําลูกจ๎างได๎กระทําในลักษณะมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข๎องกับ
กิจการของนายจ๎างเพื่อให๎กิจการนายจ๎างได๎ลุลํวงไป แม๎วําการกระทํานั้นนายจ๎างจะไมํได๎รับผลประโยชน์
ก็ตาม 
 อยํางไรจะถือวําเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของนายจ๎างท่ีจะทําให๎นายจ๎างต๎องรับผิด มีคดี
บรรทัดฐานเรื่องนี้คือคดี Limpus v. London General Omnibus Company ในคดีนี้มีความเกี่ยวพัน
ถึงการฝุาฝืนคําส่ังห๎ามของนายจ๎างด๎วย ในคดีนี้ข๎อเท็จจริงวํา คนขับรถของบริษัทจําเลยได๎ขวางถนนกั้นรถ
โจทก์ ทําให๎ชนกับโจทก์ได๎รับความเสียหาย จําเลยต๎องรับผิดเพราะการกระทําท่ีเป็นความผิดนั้น และ
ไมํได๎รับมอบอํานาจในวิธีการปฏิบัติเป็นการกระทําเดียวกับอํานาจท่ีได๎มอบหมายให๎กระทํา กลําวคือ การ
สนับสนุนในการขนสํงคนโดยสารโจทก์เป็นธุรกิจท่ีจะต๎องมีการแขํงขันกัน คนขับรถกระทําเพื่อประโยชน์
ของนายจ๎างในกิจการของนายจ๎าง ดังนั้นนายจ๎างก็ต๎องรับผิด แตํถ๎าคนขับรถลูกจ๎างกระทําเพียงเพื่อความ
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มุํงหมายสํวนตัวของลูกจ๎างโดยแท๎แล๎ว นายจ๎างไมํต๎องรับผิด ในคดี Petterson v. Royal Oak Hotel, 
Ltd มีข๎อเท็จจริงวํา พนักงานต๎อนรับในร๎านเหล๎า (barman) ปฏิเสธท่ีจะด่ืมเหล๎ากับลูกค๎า แล๎วลูกค๎าก็
ขว๎างแก๎วเหล๎าไปยังพนักงานจําหนํายร๎านคนนั้น พนักงานขายเหล๎าได๎หยิบช้ินสํวนของแก๎วเหล๎าขว๎างไป
ยังลูกค๎ากลับ แตํช้ินสํวนของแก๎วเหล๎าไปถูกดวงตาของบุคคลท่ียืนอยูํข๎างๆโดยไมํมีสํวนเกี่ยวข๎อง นายจ๎าง
ของพนักงานขายเหล๎าจะต๎องรับผิดด๎วย ในคดีนี้จะเห็นได๎วํา การท่ีลูกจ๎างได๎ขว๎างเศษช้ินสํวนแก๎วใสํลูกค๎า
กลับคืนเป็นการกระทําด๎วยความโกรธสํวนตัว แตํนายจ๎างยังต๎องรับผิดเพราะการจ๎างของเขานั้นเป็นวิธี
ปฏิบัติท่ีไมํเหมาะสมเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับหน๎าท่ีของนายจ๎างแตํถ๎าลูกจ๎างได๎ทําละเมิดด๎วยความโกรธแค๎น
สํวนตัวซึ่งไมํเกี่ยวกับหน๎าท่ีการงานของนายจ๎างเลย นายจ๎างไมํต๎องรับผิดในคดี Warren v. Henly’s 
(1948) มีข๎อเท็จจริงวํา จําเลยได๎จ๎างคนเฝูาปั๊มน้ํามันซึ่ง เข๎าใจผิดวํา โจทก์พยายามหนีโดยไมํจํายเงินและ
คืนต๋ัวคูปอง และได๎ดําวําโจทก์ เมื่อโจทก์ขูํวําจะรายงานจําเลยเกี่ยวกับมรรยาท คนเฝูาจึงทําร๎ายโจทก์ 
ทํานผ๎ูพิพากษา Hilberyวินิจฉัยวําจําเลยไมํต๎องรับผิด เพราะการทําร๎ายเป็นการกระทําท่ีเป็นการอาฆาต
สํวนตัว และไมํอยูํในทางการท่ีจ๎างการกระทําทุจริตของลูกจ๎างอันเป็นการละเมิดตํอผ๎ูอื่นก็เป็นการกระทํา
ละเมิดโดยจงใจของลูกจ๎างเชํนกัน การกระทําโดยทุจริต หมายถึง การฉ๎อโกง (frand) ของลูกจ๎างเป็นการ
กระทําเพื่อประโยชน์ของลูกจ๎างเอง มิใชํเพื่อประโยชน์ของนายจ๎าง ดังนั้น หลักในเรื่องการกระทําละเมิด
โดยจงใจของลูกจ๎างจึงใช๎ไมํได๎กับกรณีนี้ นายจ๎างต๎องรับผิดถ๎าการมอบหมายการงานให๎ลูกจ๎างไปทํานั้นมี
ความเส่ียงสูงท่ีลูกจ๎างจะทําการทุจริตได๎ การทุจริตของลูกจ๎างก็เนื่องมาจากการได๎รับมอบหมายหน๎าท่ีนั้น
โดยชัดแจ๎ง นายจ๎างจึงต๎องรับผิดเดิมผ๎ูพิพากษา Willesได๎วางหลักในคดี Barwick v. English Jaint 
Stock Bank วํา การกระทําทุจริตนั้นจะต๎องเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของนายจ๎าง นายจ๎างจึงจะรับ
ผิดรํวมด๎วย ในคดีนี้ ศาลวินิจฉัยวํา ธนาคารจําเลยต๎องรับผิดในการท่ีผ๎ูจัดการสาขาแหํงหนึ่งของธนาคาร
ได๎แสดงฉ๎อฉลตํอโจทก์อันเกี่ยวกับกิจการภายใต๎การควบคุมดูแลของผ๎ูจัดการนั้น  
 ตํอมาก็มีการเปล่ียนแนวการตัดสินโดยมิได๎ยึดหลักเพื่อประโยชน์ของนายจ๎าง โดยยึดหลักการ
ได๎รับมอบหมายโดยชัดแจ๎งหรือโดยปริยายวําลูกจ๎างมีอํานาจกระทําได๎ แม๎จะเป็นการทุจริต คือในคดี 
Lloyd v. Grace Smith & Co. โดยคดีนี้เป็นตัดสินในความสัมพันธ์ระหวํางตัวการกับตัวแทน มี
ข๎อเท็จจริงวํา บริษัท Grace Smith เป็นสํานักงานทนายความในเมือง Liverpool ได๎จ๎างเสมียน
ทนายความไว๎ทําหน๎าท่ีทางธุรการและการจัดการนิติกรรมโอนทรัพย์ให๎แกํลูกความ โจทก์คือ Emily 
Lloyd เป็นหญิงมําย ต๎องการขายทรัพย์สินซึ่งตนไมํต๎องการจํานองในราคา 450ปอนด์ ซึ่งสามีได๎เคยทําไว๎ 
เธอต๎องการขายในราคา 450ปอนด์ จึงได๎ติดตํอสํานักงานทนายความจําเลย เสมียนทนายได๎ชักจูงให๎ 
Lloyd โจทก์มอบให๎ตนขายบ๎านทรัพย์สินนั้น และทําเอกสารขึ้นสองฉบับซึ่งเสมียนทนายได๎หลอก Lloyd 
วําเป็นส่ิงท่ีต๎องทําขึ้นเพื่อการโอนขายบ๎าน แตํความจริงเป็นเอกสารการโอนบ๎านนั้นให๎แกํเสมียนนั้นเอง 
ตํอมาเสมียนได๎จําหนํายโอนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ตนเองอันเป็นการทุจริต ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยวํา จําเลย
ไมํต๎องรับผิดในการฉ๎อฉลของเสมียนทนาย แตํศาลขุนนางกลับคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์โดยให๎บริษัท
สํานักงานทนายความนายจ๎างต๎องรับผิดด๎วย เพราะเสมียนนั้นกระทําการฉ๎อโกงในขณะปฏิบัติหน๎าท่ี
ตามท่ีได๎รับมอบให๎มีอํานาจทํานิติกรรมในนามของนายจ๎าง เทํากับเป็นการเสนอโดยปริยายแกํบุคคล
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ท่ัวไปให๎ติดตํองานนั้นกับเสมียนได๎ ฉะนั้น เมื่อนายจ๎างได๎มอบหมายไว๎วางใจแกํลูกจ๎างท่ีไมํสุจริตเองแล๎ว 
นายจ๎างก็ต๎องรับผิดในผลของการฉ๎อโกงท่ีลูกจ๎างได๎กระทําขึ้น ไมํวําจะเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของ
ลูกจ๎างเองหรือของนายจ๎าง ในคดีนี้ศาลขุนนางได๎ตัดสินโดยใช๎หลักการมอบหมายอํานาจของนายจ๎าง ถ๎า
การท่ีนายจ๎างได๎มอบหมายได๎แสดงออกชัดหรือปรากฏแกํบุคคลภายนอกวํา ลูกจ๎างมีอํานาจกระทําได๎ 
(the apparent or ostensible authority) การกระทําของลูกจ๎างก็ยํอมมีผลให๎นายจ๎างต๎องรับผิดด๎วย 
สํวนปัญหาวํา นายจ๎างจะต๎องรับผลประโยชน์หรือไมํจะไมํนํามาพิจารณา 
 ตํอมาในคดีอื่นๆท่ีมีข๎อเท็จจริงคล๎ายกันศาลอังกฤษก็ตัดสินตามแนวคดี Lloyd [1912] นี้ เชํนใน
คดี Uxbridge Permanent Benefit Building Society v. Pickard ศาลตัดสินให๎สํานักงานทนายความ
จะต๎องรับผิดในการกระทําของเสมียนในสํานักงาน ซึ่งได๎มอบหมายในหน๎าท่ีอันได๎แสดงออกชัดหรือเป็นท่ี
ปรากฏแกํบุคคลภายนอกวําเขามีอํานาจท่ีจะกระทําเชํนนั้นได๎ (actual authority of ostensible 
authority) ในการกระทําฉ๎อโกงของเสมียน แม๎วําจะไมํอยูํในอํานาจอันแท๎จริงของเสมียนคนนั้นก็ตาม 
เป็นการปิดปากห๎ามนายจ๎างโต๎แย๎ง 
 มีคดีสําคัญอีกคดีหนึ่งคือ คดี Morris v. C W Martin & Sons Ltd. ซึ่งปรากฏวําลูกจ๎างลักทรัพย์
ของบุคคลผ๎ูมาจ๎างงานให๎นายจ๎างเป็นคนทํา ในคดีนี้ Lord Denning ได๎แถลงไว๎เป็นท่ีสนใจและเป็น
บทสรุปในเรื่องความทุจริตของลูกจ๎างได๎ดี แถลงสรุปวํา “หลักกฎหมายได๎พัฒนาในรอบหลายปีท่ีผํานมา 
ในระหวํางทศวรรษที่ 19เป็นท่ียอมรับของกฎหมายวํานายจ๎างจะมีความผิดสําหรับความไมํสุจริตหรือการ
ฉ๎อฉลของลูกจ๎างซึ่งได๎กระทําไปในทางการท่ีจ๎างและเพื่อประโยชน์ของนายจ๎าง ความไมํสุจริตหรือการ
ฉ๎อโกงของลูกจ๎างเพื่อประโยชน์ของเขาเองถือวําเป็นการกระทํานอกทางการท่ีจ๎าง ซึ่งจะเห็นได๎จาก
ตัวอยํางท่ีลูกจ๎างลักทรัพย์หรือขโมยซึ่งไมํถือวําเป็นการกระทําในทางการท่ีจ๎าง แตํในปี 1912มีการปฏิรูป
กฎหมายนี้เสียใหมํในคดี Lloyd v. Grace, Smith & Co. [1912] AC 716. โดยนายจ๎างจะต๎องรับผิดใน
ความไมํสุจริตหรือการฉ๎อฉลของลูกจ๎าง ถ๎าได๎กระทําในหน๎าท่ีงานท่ีจ๎าง ไมํจําเป็นต๎องลุวัตถุประสงค์ของ
นายจ๎างหรือเพื่อประโยชน์ของนายจ๎างหรือเพื่อประโยชน์ของลูกจ๎างเอง อยํางไรก็ตามส่ิงท่ีกลําวมานั้น
กลับเป็นคําถามท่ีมีปัญหาพิจารณาวํา อะไรคือความหมายคําวํา “ในทางการท่ีจ๎าง” ในเมื่อกลําววํา การ
กระทําโดยไมํสุจริตหรือฉ๎อฉลของลูกจ๎างกระทําเพื่อประโยชน์ของเขาเอง ยังถือวําเป็นการกระทําใน
ทางการท่ีจ๎างอีกหรือไมํ 
 ถ๎าพิจารณาจากคดีท้ังหมดวํามีวัตถุประสงค์ท่ีแตกตํางกันจะพบวําในการเปรียบเทียบท๎ายท่ีสุด 
โดยธรรมดาแล๎ว การไว๎เนื้อเช่ือใจให๎เขา (ลูกจ๎าง) ทําหน๎าท่ีอันใดโดยนายจ๎าง แม๎บุคคลนั้น (ลูกจ๎าง) ได๎ทํา
ให๎ทรัพย์สินหรือสินค๎าของลูกค๎าได๎รับความเสียหายหรือสูญหาย ถ๎านายจ๎างซึ่งอยูํภายใต๎หน๎าท่ีท่ีจะต๎องใช๎
ความระมัดระวังในสินค๎าหรือทรัพย์สินให๎ปลอดภัยหรือค๎ุมครองจากถูกขโมยหรือการทําลาย ถ๎าเขา 
(นายจ๎าง) ไมํสามารถกระทําได๎ก็จะต๎องรับผิดโดยถือวําได๎มอบหมายหน๎าท่ีให๎เขาแล๎ว ถ๎ามอบหมายหน๎าท่ี
แกํลูกจ๎างอีกตํอ นายจ๎างจะต๎องรับผิดสําหรับการกระทําใดๆ ของลูกจ๎าง และไมํคํานึงวําลูกจ๎างจะกระทํา
โดยประมาทเลินเลํอ ฉ๎อโกงหรือไมํสุจริต นายจ๎างก็ต๎องรับผิดท้ังส้ิน แตํถ๎าหากนายจ๎างไมํมีหน๎าท่ีเชํนนั้น 
ก็ไมํต๎องรับผิด” 
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ปัญหาในการบังคับใช๎กฎหมาย 
 1. การบรรทุกน้ําหนักเกินมิได๎เป็นไปโดยเข๎มงวดกวดขัน 
 2. เจ๎าหน๎าท่ีละเลยหรือรู๎เห็นเป็นใจกับการกระทําผิด 
 3. แก๎ไขบทลงโทษในบางมาตรา ให๎มีโทษปรับในอัตราท่ีสูงขึ้น 
 4. ให๎เอาผิดกับ ผ๎ูวําจ๎าง เพราะทําให๎มีการบรรทุกน้ําหนักเกิน 
ความจําเป็นที่ยังจะต๎องมีกฎหมาย 
 การบรรทุกน้ําหนักเกิน ยังเป็นไปตามกฎหมาย แตํก็ยังมีนายจ๎างฉกฉวยโอกาส หาประโยชน์โดย
มิชอบจากความผิดของลูกจ๎างไปใช๎ประโยชน์สํวนตัวและหากการกระทําดังกลําวกํอให๎เกิดความเสียหาย 
จึงยังสมควรมีกฎหมายควบคุมการบรรทุกน้ําหนักเกินอยูํตํอไป และควรให๎มีการปรับปรุงกฎหมายเสียใหมํ 
โดยให๎มีบทลงโทษท้ังทางแพํง 
ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ควรปรับปรุงให๎มีหลักการดังตํอไปนี้ 
 1. การบรรทุกน้ําหนักเกินมิได๎เป็นไปโดยเข๎มงวดกวดขัน 
 2. เจ๎าหน๎าท่ีละเลยหรือรู๎เห็นเป็นใจกับการกระทําผิด 
 3. แก๎ไขบทลงโทษในบางมาตรา ให๎มีโทษปรับในอัตราท่ีสูงขึ้น 
 4. ให๎เอาผิดกับ ผ๎ูวําจ๎าง เพราะทําให๎มีการบรรทุกน้ําหนักเกิน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ศาลฎีกามีคําพิพากษามุํงแตํวํา นายจ๎างไมํอาจขอคืนของกลางคือรถยนต์บรรทุกของกลางได๎
อยํางเดียว แม๎ศาลจะมีความคําพิพากษาฎีกาวํานายจ๎างรู๎เห็นเป็นใจด๎วยในการกระทําความผิดของลูกจ๎าง 
แตํก็ไมํได๎กลําวหรือมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาวํานายจ๎างจะต๎องรํวมรับผิดในการรู๎เห็นเป็นใจและต๎อง
รํวมรับผิดกับลูกจ๎างแตํอยํางใด 
 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 
 1.ขอให๎ ผ๎ูรักษากฎหมาย และ ผ๎ูบังคับใช๎กฎหมาย เครํงครัดในการกวดขันจับกุม รถบรรทุกท่ีจง
ใจกระทําความผิด โดยไมํละเว๎น อันเป็นมาตรการเรํงดํวนท่ีทําได๎ทันที และวัดผลได๎จากสถิติการจับกุม ถ๎า
เจ๎าหน๎าท่ีไมํละเลยหรือรู๎เห็นเป็นใจกับการกระทําผิด ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเห็นรถบรรทุกบางคันไมํต๎องเข๎าดําน
ช่ังน้ําหนัก ซึ่งเป็นการท๎าทายกฎหมายขนาดนี้ 
 2.ขอให๎แก๎ไขประกาศผ๎ูอํานวยการทางหลวงแผํนดิน ทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง ทางหลวง
สัมปทาน ในประเด็น “น้ําหนักรวมและน้ําหนักลงเพลา” โดยใช๎ น้ําหนักรวม เป็นหลัก และให๎ดูถึง เจตนา 
ของผ๎ูประกอบการขนสํงวํามีความจงใจบรรทุกน้ําหนักเกินหรือไมํ 
 3.ขอให๎แก๎ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คําส่ัง หรือระเบียบ ท่ีเป็นอุปสรรค ในการแก๎ไข
ปัญหาดังกลําว เชํน พระราชบัญญัติทางหลวง ควรแก๎ไขบทลงโทษในบางมาตรา จากการมีโทษทางอาญา
แล๎วยังมีโทษปรับในอัตราท่ีสูงขึ้น อาทิ ทําผิดครั้งแรกปรับ 10,000บาท ผิดครั้งท่ีสองปรับ 30,000บาท 
ผิดครั้งท่ีสามปรับ 100,000บาท หรือยึดรถ ถอนใบอนุญาตผ๎ูประกอบการ หรือจะเอาอยํางประเทศจีนท่ี
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คิดคําปรับตามน้ําหนักท่ีบรรทุกเกินก็ได๎นอกจากนี้ ขอแก๎ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องท้ัง พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พระราชบัญญัติขนสํงทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ เพื่อสร๎างมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม 
 4.ขอให๎แก๎ปัญหาท่ี “ต๎นน้ํา” ให๎เอาผิดกับ ผ๎ูวําจ๎างหรือนายจ๎าง เพราะเป็นตัวการที่ทําให๎มีการ
บรรทุกน้ําหนักเกินคือ เถ๎าแกํหรือนายจ๎าง คนขับหรือลูกจ๎างเป็นตัวรองท่ีทํางานตามคําส่ังเทํานั้น  
 
เอกสารอ้างอิง 
เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ. ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป พิมพ์ครั้งท่ี 10 แก๎ไข
 เพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพ์พลสยามพริ้นต้ิง(ประเทศไทย), 2551. 
สหรัฐ กิติ ศุภการ. หลักและค าพิพากษากฎหมายอาญา พิมพ์ครั้งท่ี 2ปรับปรุงใหมํ. 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด(มหาชน), 2557 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
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การให้บริการงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแก้งคร้อ 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

LOCAL INVENTORY SERVICES OF  KHANG KOR MUNICIPALITY  
KHANG KOR DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE 

 
อภิชิต  ดวงธิสาร*1, ชัยโรจน์ สิงห์อัศวรัน์2 และ สุข บุปผา3 

Apichit Duangthisan*1, Chairoj Singhiassawarat2, Suk  Buppha3 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการให๎บริการงานคลัง 2) ศึกษาสภาพ

ปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลัง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพ กับการให๎บริการงานคลัง 4) ศึกษาแนวทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลัง ใช๎วิธีวิจัยแบบผสม  
โดย 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลํุมตัวอยํางผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เจ๎าหน๎าท่ีงาน
คลัง หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎อง จํานวน 13 คน โดยใช๎แบบสัมภาษณ์คําถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร๎าง 
ใช๎สถิติวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหา ตัวแปรซึ่งเป็นอิสระตํอกัน โดยการ
วิเคราะห์ตารางด๎วยอัตราสํวนร๎อยละ คําตํ่าสุด คําสูงสุด หาคําเฉล่ีย 2) การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บข๎อมูล
จากแบบสอบถามกับกลํุมตัวอยํางประชาชนและหนํวยงานเอกชนผ๎ูใช๎บริการ จํานวน 383 คน ใช๎วิธีการ
สํุมตัวอยํางแบบช้ันภูมิ กําหนดขนาดกลํุมตัวอยํางตามสูตร ทาโรํ ยามาเนํ การวิเคราะห์ด๎วยสถิติไคสแควร์ 
ท่ีเกี่ยวกับการให๎บริการงานคลังท๎องถิ่นของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ 

ผลการวิจัยพบวํา 1). สภาพท่ัวไปของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอ
แก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ  คือ ท๎องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยูํในภาวะถดถอย ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราวํางงาน
สูง แตํอัตราการเก็บภาษีของท๎องถิ่นไมํเปล่ียนเปลง การเก็บภาษียังไมํเป็นไปตามเปูาหมาย ประชาชนขาด
การต่ืนตัวในการเสียภาษี  2) ปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลัง คือ ขาดการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
บทบาทหน๎าของประชาชน ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีสํวนรํวม ขาดการลงพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็น
และความต๎องการของประชาชน ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการขาดจิตสํานึกในการให๎บริการ ขาด
ปรับปรุงแก๎ไขกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารแกํ
ประชาชน ขาดการสร๎างเครือขํายความรํวมมือแบบบูรณาการทุกภาคสํวน  3. ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ 
อายุ การศึกษา และอาชีพ กับการให๎บริการงานคลัง คือ การให๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารอยูํใน
เกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการใช๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารงานคลังไมํมีความสัมพันธ์
ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  4) แนว
                                                             
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
3 อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลังของ คือ  การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของงานคลังอยํางตํอเนื่อง  การ
ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการรํวมทุกมิติ  การจัดสรรงบประมาณให๎ตรงตามความต๎องการของประชาชน 
และการปรับปรุงการบริการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ : ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น/หัวหน๎าหนํวยงานคลัง/พนักงานเจ๎าหน๎าท่ี/การให๎บริการงานคลังท๎องถิ่น 
 
Abstract 

The purposes of the research are 1. To study the general status of organization 
on the capacity of providing finance services. 2. To study its problems and obstacles of 
the organization,s treasury services regarding treasury personnel,  rules, regulations, and 
budget allocation of the treasury work. 3. To study the relationship between gender, 
age, education and accupation and the ability to manage the treasury of the 
organization. 4. To study the salution to the treasury of the organization. Use mixed 
research methods. By 1) Qualitative Research Collect data from interviews from a 
sample of local executives. Treasury Officer Related Government Agencies 13 persons. 
Using the semi-structured open end question interview. Use research statistics to 
analyze and synthesize content data. 2) Quantitative studies Collect data from 
questionnaires with a sample of citizens and private agencies. 383 persons. Use a 
layered sampling method. Set the sample size according to the formula. Taro Yamane 
Independent analysis with chi-square statistics on variables. By analyzing tables with 
percentage ratios, minimum values, maximum values. Find average. 

The result revealed that strengthening the capacity development of treasury 
services will be achieved as follows  1). General condition of Nong Phai Sub District 
Administration Organization, Kaeng Khro District, Chaiyaphum Province was the local 
economy is regressing, the population is increasing, high unemployment rate,  fixed 
taxation, taxation is not targeted, people lack the alertness of tax. 2). The problems and 
obstacles of providing treasury services regarding treasury personnel,  rules, regulations, 
and budget allocation of the treasury work were lack of knowledge about the roles and 
duties of the people, the public lacks the conscience to participate, lack of public 
opining and public needs, the officer lacked the  conscience of the service, lack of 
improvement of regulations and laws, lack of publicity for disseminating  information, 
lack of integrated networking across all sectors. 3). The relationship between gender, 
age, education and accupation and the ability to manage the treasury of the 
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organization was the treasury management is favorable, reviews on improvements to the 
use of treasury services no relationship to sex, age, however, there is a statistically 
significant correlation to education and occupation at a level of 0.05.  4). The salution 
totreasury services should be dissemination of information about the fiscal work, 
allowing people to participate in every dimension, allocate a budget according to the 
needs of the people and improve the service to be more efficient. 

 
Keywords : Local administrators/Head of Finance Department/Competent office/ 
                    Local Inventory Services 
 
บทน า 

แผนกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแผนท่ีกําหนดกรอบเปูาหมายและ
แนวทางการกระจายอํานาจให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให๎การกระจายอํานาจบรรลุเจตนารมณ์ท่ีระบุไว๎ใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมจากทุกฝุาย ไมํเป็นแผนท่ี
เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการท่ียืดหยุํนและสามารถปรับวิธีการให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ และการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ท่ีเพิ่มข้ึน ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ ในท๎องถิ่นและยกระดับคุณภาพของชุมชนได๎ ความเป็นอิสระทางการคลัง หรือกลําวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ระบบการคลังของประเทศ มีลักษณะกระจายอํานาจเป็นปัจจัยท่ีมีความจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับ
การปกครองท๎องถิ่น การบริหารราชการแผํนดินไทยเน๎นหนักไปในการรวมอํานาจมากกวําการกระจาย
อํานาจ เนื่องจากปัญหาความมั่นคงของชาติการคลังท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให๎กับปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 จะทําให๎ทราบถึงทิศทางงบประมาณรายรับ
รายจํายขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น และสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้นได๎วํามี
ลักษณะทางการคลังเป็นไปในทิศทางใดและมีความสามารถในการพึ่งตนเองได๎มากน๎อยเพียงใด การ
บริหารงานการคลังเป็นงานท่ีมีความสําคัญอยํางยิ่งเพราะเป็นงานท่ีเอื้ออํานวยเกื้อหนุนความสะดวกให๎
งานอื่นๆ ดําเนินไปสํูเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี แตํปัจจุบันกับ
พบวําการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีปัญหาตํางๆ ดังนี้   1). การวางแผนทางด๎าน
การเงิน ได๎แกํการวางแผนจัดหาเงินรายได๎และวางแผนการใช๎จํายเงินอยํางมีประสิทธิภาพ 2). การใช๎
จํายเงินเป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับจํายเงิน 3). การควบคุมเป็นการควบคุมการใช๎จํายเงินรวมไปถึง
ระบบบัญชีให๎เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข๎อบังคับ 4). การประเมินผลการใช๎จํายเงินเป็นการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานเงินหรืองบประมาณท่ีใช๎ในโครงการตํางๆ ของท๎องถิ่นมีความเหมาะสม
ค๎ุมคําหรือไมํ ท้ังนี้เพื่อจะได๎นําไปเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงด๎านการวางแผนงบประมาณในปีตํอไป สําหรับ
แหลํงท่ีมาของเงินท่ีเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการดําเนินงานของหนํวยงานในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
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ขีดความสามารถการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในด๎านการบริหารรายได๎ การบริหาร
รายจําย การจัดทําและการบริหารงบประมาณด๎านนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติวําอยูํในระดับใด และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีขีดความสามารถในการบริหารงานคลังมากน๎อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทาง
ในพัฒนาองค์กรปกครองท๎องถิ่น และเพื่อการบริหารงานคลังท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(อุดม ทุมโฆษิต, 2551, หน๎า 12) 

 การให๎บริการงานคลังท่ีดี โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นธรรม แกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง
ท้ังหมด ถือเป็นภาระหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐต๎องปฏิบัติภายใต๎กรอบของกฎหมายหลายฉบับ เชํน 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงบประมาณ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
บริหารงานพัสดุ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานการเงินและบัญชี กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานด๎านการจัดเก็บรายได๎ ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จะต๎องตระหนักและให๎ความสําคัญตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีในการให๎บริการงานคลังท่ีดีมีคุณภาพ โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ และเป็นธรรมแกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท้ังหมด ภายใต๎กรอบของกฎหมายดังกลําวข๎างต๎น 
โดยให๎ประชาชนหรือผ๎ูใช๎บริการเข๎ามามีสํวนรํวมในทุกมิติ ท้ังรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมทํา รํวมติดตาม
ประเมินผล รํวมตรวจจสอบ และรํวมรับผลประโยชน์ ฉะนั้นองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎องตระหนัก
และให๎ความสําคัญเป็นอยํางยิ่งตํอการให๎บริการงานคลังของท๎องถิ่นให๎ดีมีคุณภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และ
เป็นธรรม แกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท้ังหมด เพราะหากการบริการงานคลังด๎อยคุณภาพแล๎ว อาจจะ
สํงผลกระทบตํอการขาดวินัยทางการเงินการคลัง การจํายเงินอยํางไมํเหมาะสมไมํกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
แกํประชาชน  และกํอให๎เกิดความเสียหายในท่ีสุด (ดุจฤทัย  สะอาดนัก, 2560, หน๎า 14)   

เทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ แบํงเขตการปกครองเป็น 7 หมูํบ๎าน มี
จํานวนประชากรเป็นชาย 4,123 คน เป็นหญิง 4,615 คน รวมท้ังส้ิน 8738 คน คิดเป็นจํานวน 4,449 
ครัวเรือน สัดสํวนรายได๎ของ อปท.คิดเป็นร๎อยละของรายได๎รัฐบาล เพิ่มข้ึนจาก 28.16 % ในปี 2559 เป็น 
29.36 % ในปี 2560 เป็น 29.42 % ในปี 2561 เป็น 29.47 % ในปี 2562 ซึ่งตํ่ากวําท่ีกฎหมายกําหนด
ไว๎ 35 % (ข๎อมูลประชากร จปฐ ณ  กรกฎาคม 2562)  ท๎องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยูํในภาวะถดถอย 
ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราวํางงานสูง แตํอัตราการเก็บภาษีของท๎องถิ่นไมํเปล่ียนเปลง การเก็บภาษียังไมํ
เป็นไปตามเปูาหมาย ขาดการจัดทําแผนพัฒนารายได๎ท๎องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการต่ืนตัวใน
การเสียภาษี  องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความสําคัญตํอการให๎บริการสาธารณะตํอประชาชนในพื้นท่ี
บริการและนักทํองเท่ียวทั้งชาวไทยและตํางประเทศในอนาคตอันใกล๎ประเทศไทยกําลังก๎าวเข๎าสํูความเป็น
หนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนภารกิจการบริการสาธารณะขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงนี้จะทวี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้น การจัดการการคลังเป็นหัวใจหลักในการขับเคล่ือนการบริหารองค์การ (วร สิทธ์ 
เจริญพุฒ, 2554, หน๎า 5) จากตัวเลขสถิติดังกลําว สะท๎อนถึงความจริงของสถานการณ์คลังของ อปท. ท่ี
ยังพึ่งเงินอุดหนุน และอิงกับภาษีแบํงจากรัฐบาลในสัดสํวนท่ีสูง สําหรับการจัดเก็บรายได๎ในท๎องถิ่นใน
สภาพปัจจุบันยังเป็นสํวนน๎อย (ตํ่ากวําร๎อยละ 15 ของรายได๎ท้ังหมด) และมีอัตราสํวนท่ีคงท่ีไมํเพิ่มขึ้นแตํ
อยํางใด ซึ่งเป็นประเด็นท่ีนําหํวงใยและควรจะมีการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมอยํางลึกซึ่ง และเรํงรัดการ
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จัดเก็บรายได๎ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การคลังท่ีดี อปท.ควรจะพึ่งพิงรายได๎ของตัวเองในสัดสํวนท่ีสูง
พอสมควร (เชํนร๎อยละ 50) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นควรจะเป็นสํวนเสริม เมื่องานคลังขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเกี่ยวข๎องกับเงินภาษีอากรของประชาชนจํานวนมาก  งานคลังท๎องถิ่นจึงถือเป็นสํวน
ท่ีสําคัญท่ีสุดขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งต้ังแตํอดีตจนปัจจุบันงานคลังท๎องถิ่นยังไมํได๎ให๎
ความสําคัญตํอการให๎บริการเทําท่ีควร ยังคงมองวําถึงอยํางไรท๎องถิ่นก็ยังคงมีรายได๎จากเงินอุดหนุนใน
ปริมาณท่ีสูงจากรัฐบาล โดยไมํจําเป็นต๎องพึงรายได๎ท่ีท๎องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งมีปริมาณน๎อยมาก (ตํ่ากวําร๎อย
ละ 15 ของรายได๎ท้ังหมด)  งานคลังของท๎องถิ่นจึงไมํได๎ให๎ความสําคัญในสํวนของการให๎บริการ ซึ่งอาจจะ
สํงผลกระทบตํอภารกิจอื่น ๆ ท่ีกฎหมายบังคับให๎ต๎องถํายโอนให๎กับท๎องถิ่นในภายภาคหน๎า ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบระหวํางการให๎บริการระหวํางงานคลังท๎องถิ่นในปัจจุบันกับงานคลังของหนํวยงานอื่น ๆ ท่ียัง
ไมํได๎ถํายโอนมาให๎กับท๎องถิ่น ประชาชนจะเกิดการเปรียบเทียบความแตกตํางของการให๎บริการ ทําให๎
หนํวยงานอื่น ๆ ท่ียังไมํได๎ถํายโอนมายังท๎องถิ่นนําข๎ออ๎างทางด๎านบริการมาเป็นเงื่นไขไมํยอมถํายโอน
มายังท๎องถิ่น สํงผลให๎รายได๎ของท๎องถิ่นท่ีจะต๎องเก็บเองไมํเพิ่มขึ้น   และยังไมํสอดคล๎องกับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นหนํวยงานของรัฐท่ีเน๎นการให๎บริการแกํประชาชนเป็นสําคัญโดยไมํได๎หวังผล
กําไร (ชูชาติ  ชายประทีป, 2561, หน๎า 57) 
 ดังนั้น ผ๎ูวิจัยต๎องการศึกษาการให๎บริการงานคลังเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ โดยผ๎ูวิจัยกําหนด
ขอบเขตในการศึกษา 5 ด๎าน คือ 1) ในด๎านบุคลากรของงานคลัง   2) ในด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและข๎อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องท่ีนําไปสํูขั้นตอนการปฏิบัติ  3) ในด๎านการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง 4) ในด๎าน
อุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน  5)  ในด๎านวิธีการบริหารงานคลัง ท้ังนี้เพื่อให๎ทราบถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคและแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํอการให๎บริการงานคลังเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ และนําผลท่ีได๎
จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช๎ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการให๎บริการงานคลังเทศบาล
ตําบลแก๎งคร๎อ ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ  
จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอ
แก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรของงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ เรื่องกฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง เรื่องการจัดสรรงบประมาณของงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ 
อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน เรื่องวิธีการบริหารงานการคลัง    
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับการให๎บริการงานคลังของ
เทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ  
 4. เพื่อศึกษาแนวทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอ
แก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท๎องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
อํานาจหน๎าท่ี แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน แนวคิดเรื่องประสบการณ์การทํางาน และทฤษฎีทฤษฎีการจัดการองค์การ ทฤษฎีการ
บริหาร ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎านการมีสํวนรํวม ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทฤษฎีและองค์ความรู๎เกี่ยวกับงบประมาณ ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎านการเงิน ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎าน
นโยบายสาธารณะและการวางแผน ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทฤษฎีตามแนวความคิดของอาร์กีริส ทฤษฎี
ตามแนวความคิดของ Peter M Senge และจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องตําง ๆ เพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้  
 
    ตัวแปรต้น (Independent Variables)           ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพจากการสัมภาษณืเชิงลึก การ เชิงสํารวจ 

(Survey Research) และแบบอธิบาย (Explanatory Research) จากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง จํานวน 13 คน และ
แบบสอบถามประชาชนผ๎ูใช๎บริการ จํานวน 383 คน มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการให๎บริการ
งานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ    

โดยมีวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เจ๎าหน๎าท่ีการคลัง สํวนราชการท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข๎อง จํานวน 13 คน และเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามประชากรและกลํุมตัวอยํางประชาชน
ผ๎ูใช๎บริการและหนํวยงานเอกชนผ๎ูใช๎บริการ จํานวน 383 คน  ใช๎วิธีสํุมตัวอยํางแบบช้ันภูมิ (Stratify 

1. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาใน 
    การใช๎บริการงานคลัง 
2. ความรู๎ของเจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง ผู๎บริหาร  
   หัวหน๎างานการคลังเจ๎าหน๎าท่ีการคลัง  
   เจ๎าหน๎าท่ีอื่นที่เก่ียวข๎อง 
3. กฎระเบียบ,ข๎อบังคับ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
4. การกํากับดูและการติดตามและปรเมินผล 
5. อุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน 
6. การบริหารงานการคลัง 
   - การมีสํวนรํวม - การทํางานเป็นทีม 
    - แรงจูงใจ      - ขวัญกําลังใจ 
 

การให๎บริการงานคลังท๎องถ่ินของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ 
อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูม ิ

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก๎ไข 
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Sampling) ได๎กําหนดขนาดกลํุมตัวอยําง (Sample Size)  ตามสูตร ทาโรํ ยามาเนํ (Taro Yamane) โดย
การสํุมตัวอยํางแบบช้ันภูมิตามสัดสํวน   

เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามท่ีผ๎ูศึกษาสร๎างขึ้นเองโดยการศึกษาเอกสาร 
ตํารา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง มีท้ังหมด 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานภาพ
ท่ัวไปของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ 
ประกอบด๎วยผ๎ูบริหารท๎องถิ่น จํานวน 3 คน คือนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 1 รอง
นายกเทศมนตรี คนท่ี 2, เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานสํวนตําบล จํานวน 5 คน ,หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎อง
จํานวน 5 แหํง ๆ ละ 1 คน รวม  5 คน ,ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขีดความสามารถในการ
บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ จากการสํารวจกลํุมตัวอยํางจาก
ประชาชนผ๎ูใช๎บริการและหนํวยงานเอกชนผ๎ูใช๎บริการ จํานวน 383 คน  กําหนดขนาดกลํุมตัวอยําง 
(Sample Size)  ตามสูตร ทาโรํ ยามาเนํ (Taro Yamane)  

การวิเคราะห์ด๎วยสถิติไคสแควร์ (chi-square) ท่ีเกี่ยวกับตัวแปรซึ่งเป็นอิสระตํอกัน โดยการ
วิเคราะห์ตารางด๎วยอัตราสํวนร๎อยละ คําตํ่าสุด คําสูงสุด หาคําเฉล่ีย  

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากแบบสอบถามกลํุมตัวอยํางประชาชนผ๎ูใช๎บริการท่ัวไป ตํอความคิดเห็นตํอการให๎บริการงาน
คลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวํา  ขีดความสามารถใน
การให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ มีดังตํอไปนี้  
หนํวยในการวิเคราะห์ศึกษาครั้งนี้คือจากการสํารวจกลํุมตัวอยํางผ๎ูบริหารงานจํานวน 3 คน คือ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 1 รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 2, เจ๎าหน๎าท่ี พนักงานและลูกจ๎าง
สํวนตําบล จํานวน 5 คน ,หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎องจํานวน 5 แหํง จํานวน 5 คน ,ประชาชน
ผ๎ูใช๎บริการและหนํวยงานเอกชนผ๎ูใช๎บริการ จํานวนท้ังส้ิน 383 คนเพื่อพิจารณาคุณลักษณะทางประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคมของตัวอยํางกลํุมดังกลําวนี้ 
 ผลการศึกษาจากกลํุมตัวอยํางร๎อยละ 52.82 เป็นหญิง ร๎อยละ 47.18 เป็นชาย  ร๎อยละ 29.88 
เป็นกลํุมตัวอยํางอายุระหวําง 41-50 ปี รองลงมาร๎อยละ 22.93 มีอายุระหวําง 31-40 ปี ด๎านการศึกษา 
ร๎อยละ 47.89 ผ๎ูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาร๎อยละ 19.83 อยูํในระดับประถมศึกษา 
ด๎านอาชีพ ร๎อยละ 39.65 ค๎าขาย รองลงมาร๎อยละ 15.42  อาชีพรับจ๎าง  เมื่อจําแนกตามเพศและอายุ 
พบวํา ร๎อยละ 34.57 ของเพศชาย อยูํระหวํางอายุ 41-50 ปี   รองลงมาชํวงอายุ 31 – 40 ปี   สํวนเพศ
หญิง ร๎อยละ 29.14 อยูํระหวํางชํวงอายุ 31-40 ปี รองลงมาชํวงอายุ 41-50 ปี เมื่อจําแนกตามตามเพศ
และระดับการศึกษา พบวํา ร๎อยละ 43.57 ของเพศชาย อยูํในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมา
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทํา   สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 38.27 อยูํในระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
รองลงมาการศึกษาในระดับประถมศึกษา   เมื่อจําแนกตามเพศและอาชีพพบวํา ร๎อยละ 37.55 ของเพศ
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ชาย มีอาชีพ  ค๎าขาย รองลงมามีอาชีพรับราชการ  สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 45.94  มีอาชีพค๎าขาย 
รองลงมาร๎อยละ 21.19 มีอาชีพแมํบ๎าน  
 1. สภาพท่ัวไปของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัด
ชัยภูมิ  คือ ท๎องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยูํในภาวะถดถอย ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราวํางงานสูง แตํอัตราการ
เก็บภาษีของท๎องถิ่นไมํเปล่ียนเปลง การเก็บภาษียังไมํเป็นไปตามเปูาหมาย ขาดการจัดทําแผนพัฒนา
รายได๎ท๎องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเสียภาษี   
 2. สภาพปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ 
จังหวัดชัยภูมิ  มีดังตํอไปนี้ คือ ขาดการให๎ความรู๎เกี่ ยวกับบทบาทหน๎าของประชาชน ประชาชนขาดมี
จิตสํานึกในการมีสํวนรํวม ขาดการลงพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นและความต๎องการของประชาชน ผ๎ูบริหาร
และเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการมีจิตสํานึกในการให๎บริการ ขาดปรับปรุงแก๎ไขกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และ
กฎหมาย ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน ขาดการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
แบบบูรณาการทุกภาคสํวน   
 3. ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการให๎บริการงาน
คลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาจากกลํุมตัวอยํางร๎อยละ 
52.82 เป็นหญิง ร๎อยละ 47.18 เป็นชาย  ร๎อยละ 29.88 เป็นกลํุมตัวอยํางอายุระหวําง 41 -50 ปี 
รองลงมาร๎อยละ 22.93 มีอายุระหวําง 31-40 ปี ด๎านการศึกษา ร๎อยละ 47.89 ผ๎ูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา รองลงมาร๎อยละ 19.83 อยูํในระดับประถมศึกษา ด๎านอาชีพ ร๎อยละ 39.65 ค๎าขาย 
รองลงมาร๎อยละ 15.42  อาชีพรับจ๎าง  เมื่อจําแนกตามเพศและอายุ พบวํา ร๎อยละ 34.57 ของเพศชาย 
อยูํระหวํางอายุ 41-50 ปี   รองลงมาชํวงอายุ 31 – 40 ปี   สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 29.14 อยูํระหวํางชํวง
อายุ 31-40 ปี รองลงมาชํวงอายุ 41-50 ปี เมื่อจําแนกตามตามเพศและระดับการศึกษา พบวํา ร๎อยละ 
43.57 ของเพศชาย อยูํในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทํา   
สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 38.27 อยูํในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาในระดับประถมศึกษา   
เมื่อจําแนกตามเพศและอาชีพพบวํา ร๎อยละ 37.55 ของเพศชาย มีอาชีพ  ค๎าขาย รองลงมามีอาชีพรับ
ราชการ  สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 45.94  มีอาชีพค๎าขาย รองลงมาร๎อยละ 21.19 มีอาชีพแมํบ๎าน 
ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลัง คือ 
ขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุง
การใช๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารงานคลังไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอ
การศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 4 แนวทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัด
ชัยภูมิ ผลการสํารวจกลํุมตัวอยํางร๎อยละ 16.18 ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขในสํวนการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารของงานคลังเทศบาล ร๎อยละ 13.39 ต๎องการให๎จัดสรรงบประมาณให๎ตรงตามความต๎องการของ
ประชาชนอีก ร๎อยละ 13.07 ต๎องการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการรํวมวางแผน การควบคุม กํากับดูแล 
และตรวจสอบ  ร๎อยละ 12.11 ต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ์ด๎านการเงินการคลังให๎ประชาชนทราบ
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อยํางตํอเนื่องและให๎มากกวําเดิม และร๎อยละ 11.79 ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขด๎านการบริการท่ีลําช๎า 
พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไมํสุภาพเรียบร๎อย ไมํตรงตํอเวลา 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวําสภาพท่ัวไปของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ มี
ข๎อดีหลายด๎านกลําวคือ 1) ในด๎านบุคลากรของงานคลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ บุคลากรในสํวนนี้มี
การพัฒนาด๎านคุณภาพการบริการดี  บุคลากรมีจิตสํานึกในการให๎บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีคว าม
สุภาพเรียบร๎อยและความเป็นกันเอง มีความตรงตํอเวลา มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎ซักถาม การ
ทํางานทดแทนกัน การติดตามงานและการประสานงานกัน  มีคุณสมบัติตรงกับสายงาน และจํานวน
บุคลากรเพียงพอตํอการทํางาน ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์และเปิดกว๎างให๎บุคลากรได๎รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
อยํางตํอเนื่องในทุกระดับ  นอกจากนั้นผ๎ูบริหารทั้งสายการเมืองและสายเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐมีการทํางานเป็น
ทีม และตระหนักถึงบทบาทหน๎าท่ีของตนเอง ไมํเข๎าไปแทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์ หรือล๎วงลูก
ในการทํางานจากบุคลากรของงานคลัง  สํวนเจ๎าหน๎าท่ีงานคลังหรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ และกฎหมาย อยํางถูกต๎อง 2) ในด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและข๎อกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องท่ีนําไปสํู
ขั้นตอนการปฏิบัติ ในสํวนนี้ผ๎ูศึกษาได๎พบวําเจ๎าหน๎าท่ีงานคลังหรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ และกฎหมาย ได๎อยํางถูกต๎อง ใช๎งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และความต๎องการของ
ประชาชน ตรงตามแผนงานท่ีต้ังไว๎ ทําให๎สามารถเคลียร์คําใช๎จํายได๎ทันตามกําหนดเวลา ไมํเกิดการ
ทํางานท่ีลําช๎า ซ้ําซ๎อน และยุํงยาก ไมํเกิดความเสียหายแกํประชาชนหรือผ๎ูมาใช๎บริการ 3) ในด๎านการ
จัดสรรงบประมาณของงานคลัง ในสํวนนี้ผ๎ูศึกษาได๎พบวําการจัดสรรงบประมาณตรงตามความต๎องการ
ของประชาชน ค๎ุมคําและเกิดประโยชน์ตํอสํวนรวมตามความจําเป็นเรํงดํวน ได๎พิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากมติท่ีประชุมและงบประมาณท่ีมีอยูํในแตํละปี โดยไปตรวจสอบดูพื้นท่ีจริง และคํานึงถึง
ผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมตลอดท้ังได๎มีการประชาสัมพันธ์ในสํวนนี้ให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบ เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน รํวมคิด รํวมทํา รํวมกํากับดูแล รํวม
ตรวจสอบ และรํวมติดตามประเมินผล  4) ในด๎านอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน ในสํวนนี้ผ๎ูศึกษาได๎พบวํา
การมาติดตํองานของผ๎ูใช๎บริการ มีความสะดวก เชํน สถานท่ีในการให๎บริการ ปูายติดตํองานกับหนํวยงาน
ตําง ๆ ชัดเจนเพียงพอ และสถานท่ีติดตํองานมีส่ิงแวดล๎อมท่ีดีและเหมาะสม การบริการครอบคลุมทุก
ด๎าน เชํนด๎านทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจําตัวประชาชน  5) ในด๎านวิธีการบริหารงานคลัง ในสํวนนี้ผ๎ู
ศึกษาได๎พบวํา วิธีการบริหารงานคลังได๎ครอบคลุมทุกด๎านตามความต๎องการของประชาชน การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํข๎อมูลขําวสารให๎ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินเพียงพอ และได๎
เปิดโอกาสให๎ประชาชนและองค์กรในชุมชนได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดให๎บริการงานคลังในเรื่องการ
วางแผน การควบคุม กํากับดูแล การบริหารงบประมาณ และตรวจสอบอยํางเหมาะสม ผ๎ูบริหารได๎ใช๎
วิธีการบริหารงานคลังเชิงรุก รวดเร็วทันใจและสร๎างความพึงพอใจตํอผ๎ูมาใช๎บริการ มีการปรับปรุงการ
ทํางานอยํางตํอเนื่อง จึงทําให๎เกิดการทํางานท่ีไมํซ้ําซ๎อน ไมํลําช๎า และมีความยืดหยุํน ผ๎ูบริหารมีความรู๎
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ความสามารถในการควบคุมงานคลัง ไมํมีการแบํงพรรคแบํงพวก มีวัฒนธรรมรํวมขององค์การ ซึ่งทําให๎
บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ กล๎าทํางานและไมํเกรงกลัวตํอความผิด  นอกจากนั้น
ผ๎ูบริหารท้ังสายการเมืองและสายเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐตระหนักถึงบทบาทหน๎าท่ีของตนเอง โดยไมํเข๎าไป
แทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์เพื่อเบ่ียงเบนในการกระทําความผิดหรือแสวงหาประโยชน์  หรือไมํ
เข๎าไปล๎วงลูกในการทํางานจากบุคลากรของงานคลัง   สํวนเจ๎าหน๎าท่ีงานคลังหรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องไมํละเลย
หรือหลบเล่ียงคํอปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย  

ผลการศึกษาพบวํา เทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ มีการให๎การบริหารงานคลังในระดับดี การเสริมสร๎าง
การพัฒนาการให๎บริการงานคลังจะประสบผลสําเร็จนั้นสามารถทําได๎ดังนี้ 1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับบทบาท
หน๎าท่ีของประชาชนตํอการดําเนินงาน 2) กระต๎ุนให๎ประชาชนมีจิตสํานึกในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน โดยเน๎นให๎เห็นถึงผลดีผลเสียของการมีสํวนรํวมของประชาชน 3) รณรงค์ให๎มีการจัดหนํวย
เคล่ือนท่ีสัญจรไปยังชุมชนตําง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชน 4) กระต๎ุนให๎ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการมีจิตสํานึกในการให๎บริการอยํางแท๎จริง สํงเสริม
และสนับสนุนให๎มีการอบรม และเรียนรู๎ส่ิงใหมํ ๆ 5) พัฒนาและปรับปรุงแก๎ไขกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานไมํกํอให๎เกิดการลําช๎า ซ้ําซ๎อน และยุํงยาก 6) รณรงค์ใน
ด๎านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน โดยเฉพาะด๎านการเงินการคลัง และใช๎
งบประมาณให๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน 7)  รณรงค์ให๎
หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎องและหนํวยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข๎องมารํวมเป็นพันธมิตรทางการพัฒนาขีด
ความสามารถในการให๎บริการงานคลัง  

สํวนประเด็นปัญหาของงานคลังท่ีควรได๎รับการแก๎ไขและพัฒนาขึ้นให๎ดีกวําเดิมเรียงลําดับดังนี้คือ          
1) ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขในสํวนการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของงานคลังท๎องถิ่นให๎ดีขึ้น  2) ต๎องการให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการรํวมวางแผน การควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ และประเมินผลให๎มากขึ้น
กวําเดิม 3) ต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ์ด๎านการเงินการคลังให๎ประชาชนทราบอยํางตํอเนื่องและให๎
มากกวําเดิม 4) ต๎องการให๎มีการจัดสรรงบประมาณให๎ตรงตามความต๎องการของประชาชนอยํางโปรํงใส
ให๎มากกวําเดิม และ 5) ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขด๎านการบริการท่ีลําช๎าบ๎าง พัฒนาให๎พนักงานมีมนุษย์
สัมพันธ์ดีข้ึนกวําเดม สุภาพเรียบร๎อยและตรงตํอเวลาให๎ดีกวําเดิมยิ่งขึ้น 

จากแบบสอบถามกลํุมตัวอยํางประชาชนผ๎ูใช๎บริการท่ัวไป ตํอความคิดเห็นตํอการให๎บริการงาน
คลังของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ ท่ีควรปรับปรุงแก๎ไขในด๎านตําง ๆ ดังตํอไปนี้ คือ 

1)  ด๎านบุคลากรงานคลัง  ควรปรับปรุงด๎านการบริการท่ีลําช๎าบ๎างให๎รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความสุภาพ 
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและตรงตํอเวลามากขึ้นกวําเดิม เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎สอบถาม ปรับปรุงด๎าน
การบริการงานคลังท่ีดีมีคุณภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นธรรมแกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง มา
กวําเดิม โดยเจ๎าหน๎าท่ีการคลังได๎ตระหนักและให๎ความสําคัญในด๎านการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สร๎าง
จิตสํานึกในการให๎บริการ คัดเลือกสรรหาบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงกับสายงาน และเพียงพอตํอการ
ทํางาน ไมํขาดหรือล๎นจนเกินไป สํงเสริมให๎บุคลากรได๎รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่องในทุก
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ระดับ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย บริหารงานหรือทํางานเชิงรุก รวดเร็วทันใจและ
สร๎างความพึงพอใจตํอผ๎ูมาใช๎บริการ   ให๎ความสําคัญตํอขั้นตอนการเบิกจํายเงินไมํให๎เกิดการ ยุํงยาก
ซ้ําซ๎อน หรือลําช๎า และมีความยืดหยุํน ไมํเบิกจํายเงินข๎ามสายงาน  การเคลียร์คําใช๎จํายคืนให๎ทันตาม
กําหนดเวลา ไมํใช๎เงินผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์และไมํเกิดประโยชน์ ไมํโอนงบตํางหนํวยงานซึ่งไมํตรง
ตามแผนงาน สร๎างวัฒนธรรมองค์กรใหมํซึ่งจะทําให๎บุคลากรท่ีเกี่ยว ข๎องปฏิบัติงานด๎วยกล๎าหาญไมํ
หวาดระแวง มีความกล๎าท่ีจะทํางานอยํางถูกต๎องตรงไปตรงมาโดยไมํกลัวความผิด จากแบบสอบถามของ
กลํุมตัวอยํางประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําการให๎บริการงานคลังด๎านบุคลากรงานคลังอยูํใน
เกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการให๎บริการงานคลังด๎านบุคลากรงานคลังไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ 
,อาย,ุการศึกษา, แตํมีความสัมพันธ์ตํออาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2) ด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและกฎหมาย ควรปรับปรุงแก๎ไขเกี่ยวกับระเบียบข๎อบังคับและ 
กฎหมายตําง ๆ ท่ีสํงผลให๎การทํางานเกิดความลําช๎า ซ้ําซ๎อน และยุํงยาก เกิดความไมํพึงพอใจตํอผ๎ูมาใช๎
บริการ จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยํางประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําการให๎การบริการ
งานคลังสํวนกฎระเบียบข๎อบังคับและกฎหมายอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการให๎บริการ
งานคลังด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและกฎหมายไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอ
การศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3) ด๎านการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง ควรปรับปรุงเรื่องการจัดสรรงบประมาณให๎ตรงตาม 
ความต๎องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน ให๎ประชาชนได๎มี สํวนรํวมในการ
วางแผน การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบ ไมํควรให๎มีการแทรกแซง
ทางอํานาจและผลประโยชน์จากนักการเมืองหรือหนํวยงานใด ๆ จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยําง
ประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําการให๎บริการงานคลังด๎านการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง
อยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการให๎บริการงานคลังด๎านการจัดสรรงบประมาณงานคลังไมํมี
ความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, การศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 4) ด๎านอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน ควรปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงานให๎ทันสมัย มีการ 
ฝึกอบรมพนักงานให๎มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหนํงงาน และสามารถหมุนเวียนงานหรือ
ทํางานแทนกันได๎ ใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยําง
ประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําการให๎บริการงานคลังสํวนอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงานอยูํใน
เกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการให๎บริการงานคลังด๎านอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงานไมํมี
ความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี               
ระดับ 0.05 
 5.) ด๎านวิธีการบริหารงานคลัง ควรปรับปรุงในด๎านการบริหารงานคลังท้ังผ๎ูบริหารท่ีเป็น
นักการเมือง และข๎าราชการประจํา และเจ๎าหน๎าท่ีงานคลังท่ีเกี่ยวข๎อง ให๎มีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการบริหารงานคลังอยํางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางท่ัวถึง  มีความ
โปรํงใส เป็นธรรม กระต๎ุนให๎ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการมีจิตสํานึกในการให๎บริการอยํางแท๎จริง 
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สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการอบรม และเรียนรู๎ส่ิงใหมํ ๆ  รณรงค์ในด๎านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน  แก๎ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการให๎ดีขึ้นท้ังด๎านการวางแผน  การจัดสรร
ทรัพยากรและส่ิงสนับสนุน การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การนิเทศงาน และการติดตามประเมินผล 
สํวนภาคเอกชนและภาคประชาชนต๎องรณรงค์ให๎ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีของประชาชนตํอการ
ดําเนินงาน กระต๎ุนให๎ประชาชนมีจิตสํานึกในการเข๎ามามีสํวนรํวม  นอกจากนั้นยังต๎องพัฒนาทุกภาคสํวน
ท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อวางยุทธศาสตร์การบริหาร โดยผํานความรู๎ความสามารถของผ๎ูบริหาร และผําน
กระบวนการการมีสํวนรํวมในการพัฒนาให๎เป็นไปตามเปูาหมาย จนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว๎ ซึ่งต๎องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ คือต๎องมีท้ังความรู๎และความเข๎าใจในหลักการบริหาร และต๎อง
มีทักษะ จิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นผ๎ูนํา ท่ีจะนําไปสํูเปูาหมายและความสําเร็จ ซึ่งสามารถนํา
แนวคิดทางการบริหารมาประยุกต์ใช๎ให๎ประสบความสําเร็จได๎หลายแนวคิด เชํน การบริหารมุํงสัมฤทธิ์ผล 
(RBM) การบริหารมุํงสัมฤทธิ์ผลโดยใช๎หลัก Balance Scorecard การบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดีโดยใช๎
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักความมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
ค๎ุมคํา  จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยํางประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําการให๎บริการงาน
คลังด๎านวิธีการบริหารอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการใช๎บริการงานคลังด๎านวิธีการ
บริหารงานคลังไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ประเด็นปัญหาของงานคลังท่ีควรได๎รับการแก๎ไข ผลการสํารวจกลํุมตัวอยํางร๎อยละ 16.18 
ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขในสํวนการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของงานคลังเทศบาล ร๎อยละ 13.39 ต๎องการ
ให๎จัดสรรงบประมาณให๎ตรงตามความต๎องการของประชาชนอีกร๎อยละ 13.07 ต๎องการให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการรํวมวางแผน การควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ  ร๎อยละ 12.11 ต๎องการให๎มีการ
ประชาสัมพันธ์ด๎านการเงินการคลังให๎ประชาชนทราบอยํางตํอเนื่องและให๎มากกวําเดิม และร๎อยละ 
11.79 ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขด๎านการบริการท่ีลําช๎า พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไมํสุภาพ
เรียบร๎อย ไมํตรงตํอเวลา 
 
ข้อแสนอแนะ 

ผ๎ูวิจัยเสนอวํา ควรมีการศึกษาและวิจัยขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยการใช๎กระบวนการประชาคมเป็นเครื่องมือ ศึกษาปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนให๎ครอบคลุมทุกด๎านและทุกพื้นท่ี เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีถูกต๎อง ครบถ๎วน และเพียงพอตํอการ
ตัดสินใจ เพื่อให๎ทราบปัญหาและความต๎องการอันแท๎จริงของประชาชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องข๎อ
ค๎นพบจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให๎เห็นวําเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อแม๎จะมีความรู๎ ทักษะหรือสมรรถนะในการ
บริหารการเงินการคลังอยูํพอสมควร แตํยังมีชํองทางหรือโอกาสในการ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลังด๎านรายได๎ เชํน เพิ่มชํองทางการหารายได๎ จัดเก็บภาษีประเภทใหมํ หรือปรับปรุง
เพิ่มอัตราคําธรรมเนียม และเนื่องจากยังประมาณการรายได๎จากฐานหรือผลการจัดเก็บของปีงบประมาณ
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ท่ีผํานมา จึงไมํสะท๎อนต๎นทุนการให๎บริการ การเพิ่มขีดสมรรถนะด๎านการคลัง จึงเป็นเรื่องจําเป็นต๎อง
พิจารณาปจัจัยท่ีเกี่ยวข๎องท้ังในด๎านการเงิน การคลัง งบประมาณและด๎านอื่น ๆ ประกอบกัน เนื่องจาก
สํวนหนึ่งของปัญหาทางการเงินการคลังมีสาเหตุมาจากตัวแปรด๎านโครงสร๎างบริหารระบบ ระบบและพฤติ
กรรมการบริหารงาน ด๎านการเงิน การคลัง โดยตรง ผ๎ูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการให๎บริการงานคลัง
ของเทศบาลตําบลแก๎งคร๎อ 3 ประการ คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ด๎านการคลัง 2. การพัฒนารายได๎ 3. การพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการบริหารรายจําย 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

และควรท่ีจะศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องการให๎บริการงานคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใน
สํวนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานคลังท๎องถิ่น ความสามารถในการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน๎าท่ีของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น การแทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์ของงานคลังท๎องถิ่น การมีสํวนรวม
ขององค์การชุมชนและประชาชนในการบริหารงานคลังท๎องถิ่น และความรํวมมือจากทุกภาคสํวนตํอการ
พัฒนาศักยภาพการให๎บริการงานคลังท๎องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการให๎บริการงานคลัง 2) ศึกษาสภาพ
ปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลัง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพ กับขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลัง 4) ศึกษาแนวทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลัง 
ใช๎วิธีวิจัยแบบผสม  โดย 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลํุมตัวอยํางผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่น เจ๎าหน๎าท่ีงานคลัง หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎อง จํานวน 13 คน โดยใช๎แบบสัมภาษณ์คําถาม
ปลายเปิดกึ่งมีโครงสร๎าง ใช๎สถิติวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหา 2) การศึกษา
เชิงปริมาณ เก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามกับกลํุมตัวอยํางประชาชนและหนํวยงานเอกชนผ๎ูใช๎บริการ 
จํานวน 365 คน ใช๎วิธีการสํุมตัวอยํางแบบช้ันภูมิ กําหนดขนาดกลํุมตัวอยํางตามสูตร ทาโรํ ยามาเนํ การ
วิเคราะห์ด๎วยสถิติไคสแควร์ ท่ีเกี่ยวกับตัวแปรซึ่งเป็นอิสระตํอกัน โดยการวิเคราะห์ตารางด๎วยอัตราสํวน
ร๎อยละ คําตํ่าสุด คําสูงสุด หาคําเฉล่ีย 

ผลการวิจัยพบวํา 1). สภาพท่ัวไปของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอ
แก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ  คือ ท๎องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยูํในภาวะถดถอย ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราวํางงาน
สูง แตํอัตราการเก็บภาษีของท๎องถิ่นไมํเปล่ียนแปลง การเก็บภาษียังไมํเป็นไปตามเปูาหมาย ประชาชน
ขาดการต่ืนตัวในการเสียภาษี  2) ปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลัง คือ ขาดการให๎ความรู๎
เกี่ยวกับบทบาทหน๎าของประชาชน ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีสํวนรํวม ขาดการลงพื้นท่ีรับฟังความ
คิดเห็นและความต๎องการของประชาชน ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการขาดจิตสํานึกในการให๎บริการ 
ขาดปรับปรุงแก๎ไขกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารแกํ
ประชาชน ขาดการสร๎างเครือขํายความรํวมมือแบบบูรณาการทุกภาคสํวน  3. ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ 
อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลัง คือ ขีดความสามารถในการ
ให๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการใช๎บริการงานคลังด๎าน
วิธีการบริหารงานคลังไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ  อยํางมี
                                                             
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail: apichit10@live.com 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  4) แนวทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลัง คือ  การเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารของงานคลังอยํางตํอเนื่อง  การให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการรํวมทุกมิติ  การจัดสรรงบประมาณ
ให๎ตรงตามความต๎องการของประชาชน และการปรับปรุงการบริการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ : ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น/หัวหน๎าหนํวยงานคลัง/พนักงานเจ๎าหน๎าท่ี/ขีดความสามารถในการให๎บริการ
งานคลัง 
 
Abstract 

The purposes of the research are 1. To study the general status of organization 
on the capacity of providing finance services. 2. To study its problems and obstacles of 
the organization,s treasury services regarding treasury personnel,  rules, regulations, and 
budget allocation of the treasury work. 3. To study the relationship between gender, 
age, education and accupation and the ability to manage the treasury of the 
organization. 4. To study the salution to the treasury of the organization. Use mixed 
research methods. By 1) Qualitative Research Collect data from interviews from a 
sample of local executives. Treasury Officer Related Government Agencies 13 persons. 
Using the semi-structured open end question interview. Use research statistics to 
analyze and synthesize content data. 2) Quantitative studies Collect data from 
questionnaires with a sample of citizens and private agencies. 365 persons. Use a 
layered sampling method. Set the sample size according to the formula. Taro Yamane 
Independent analysis with chi-square statistics on variables. By analyzing tables with 
percentage ratios, minimum values, maximum values. Find average. 

The result revealed that strengthening the capacity development of treasury 
services will be achieved as follows  1). General condition of Ban Tan Municipality, Ban 
Tan District, Chaiyaphum Province was the local economy is regressing, the population is 
increasing, high unemployment rate,  fixed taxation, taxation is not targeted, people lack 
the alertness of tax. 2). The problems and obstacles of providing treasury services 
regarding treasury personnel,  rules, regulations, and budget allocation of the treasury 
work were lack of knowledge about the roles and duties of the people, the public lacks 
the conscience to participate, lack of public opining and public needs, the officer lacked 
the  conscience of the service, lack of improvement of regulations and laws, lack of 
publicity for disseminating  information, lack of integrated networking across all sectors. 
3). The relationship between gender, age, education and accupation and the ability to 
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manage the treasury of the organization was the treasury management is favorable, 
reviews on improvements to the use of treasury services no relationship to sex, age, 
however, there is a statistically significant correlation to education and occupation at a 
level of 0.05.  4). The salution totreasury services should be dissemination of information 
about the fiscal work, allowing people to participate in every dimension, allocate a 
budget according to the needs of the people and improve the service to be more 
efficient. 

 
Key Words : Local administrators/Head of Finance Department/Competent office/ 
                    Ability to provide treasury services 
 
บทน า 
 แผนกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแผนท่ีกําหนดกรอบเปูาหมายและ
แนวทางการกระจายอํานาจให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให๎การกระจายอํานาจบรรลุเจตนารมณ์ท่ีระบุไว๎ใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมจากทุกฝุาย ไมํเป็นแผนท่ี
เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการท่ียืดหยุํนและสามารถปรับวิธีการให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ และการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ท่ีเพิ่มข้ึน ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ ในท๎องถิ่นและยกระดับคุณภาพของชุมชนได๎ ความเป็นอิสระทางการคลัง หรือกลําวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ระบบการคลังของประเทศ มีลักษณะกระจายอํานาจเป็นปัจจัยท่ีมีความจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับ
การปกครองท๎องถิ่น การบริหารราชการแผํนดินไทยเน๎นหนักไปในการรวมอํานาจมากกวําการกระจาย
อํานาจ เนื่องจากปัญหาความมั่นคงของชาติการคลังท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให๎กับองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 จะทําให๎ทราบถึงทิศทางงบประมาณ
รายรับรายจํายขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น และสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้นได๎วํามี
ลักษณะทางการคลังเป็นไปในทิศทางใดและมีความสามารถในการพึ่งตนเองได๎มากน๎อยเพียงใด การ
บริหารงานการคลังเป็นงานท่ีมีความสําคัญอยํางยิ่งเพราะเป็นงานท่ีเอื้ออํานวยเกื้อหนุนความสะดวกให๎
งานอื่นๆ ดําเนินไปสํูเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี แตํปัจจุบันกับ
พบวําการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีปัญหาตํางๆ ดังนี้ 1). การวางแผนทางด๎าน
การเงิน ได๎แกํการวางแผนจัดหาเงินรายได๎และวางแผนการใช๎จํายเงินอยํางมีประสิทธิภาพ 2). การใช๎
จํายเงินเป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับจํายเงิน 3). การควบคุมเป็นการควบคุมการใช๎จํายเงินรวมไปถึง
ระบบบัญชีให๎เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข๎อบังคับ 4). การประเมินผลการใช๎จํายเงินเป็นการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานเงินหรืองบประมาณท่ีใช๎ในโครงการตํางๆ ของท๎องถิ่นมีความเหมาะสม
ค๎ุมคําหรือไมํ ท้ังนี้เพื่อจะได๎นําไปเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงด๎านการวางแผนงบประมาณในปีตํอไป  
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สําหรับแหลํงท่ีมาของเงินท่ีเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการดําเนินงานของหนํวยงานในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาขีดความสามารถการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในด๎านการบริหารรายได๎ 
การบริหารรายจําย การจัดทําและการบริหารงบประมาณด๎านนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติวําอยูํใน
ระดับใด และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีขีดความสามารถในการบริหารงานคลังมากน๎อยเพียงใด 
เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาองค์กรปกครองท๎องถิ่น และเพื่อการบริหารงานคลังท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (อุดม ทุมโฆษิต, 2551, หน๎า 12)  
 การให๎บริการงานคลังท่ีดี โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นธรรม แกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง
ท้ังหมด  ถือเป็นภาระหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐต๎องปฏิบัติภายใต๎กรอบของกฎหมายหลายฉบับ เชํน 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงบประมาณ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
บริหารงานพัสดุ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานการเงินและบัญชี กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานด๎านการจัดเก็บรายได๎ ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจะต๎องตระหนักและให๎ความสําคัญตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีในการให๎บริการงานคลังท่ีดีมีคุณภาพ 
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นธรรมแกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท้ังหมด ภายใต๎กรอบของกฎหมาย
ดังกลําวข๎างต๎น โดยให๎ประชาชนหรือผ๎ูใช๎บริการเข๎ามามีสํวนรํวมในทุกมิติ ท้ังรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมทํา 
รํวมติดตามประเมินผล รํวมตรวจจสอบ และรํวมรับผลประโยชน์ ฉะนั้นองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎อง
ตระหนักและให๎ความสําคัญเป็นอยํางยิ่งตํอการให๎บริการงานคลังของท๎องถิ่นให๎ดีมีคุณภาพ โปรํงใส ตรวจสอบ
ได๎ และเป็นธรรม แกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท้ังหมด เพราะหากการบริการงานคลังด๎อยคุณภาพแล๎ว 
อาจจะสํงผลกระทบตํอการขาดวินัยทางการเงินการคลัง การจํายเงินอยํางไมํเหมาะสมไมํกํอให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดแกํประชาชน  และกํอให๎เกิดความเสียหายในท่ีสุด (ดุจฤทัย  สะอาดนัก, 2560, หน๎า 14)   
 เทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ แบํงเขตการปกครองเป็น 5 หมูํบ๎าน มี
จํานวนประชากรเป็นชาย 2,008 คน เป็นหญิง 2,083 คน รวมท้ังส้ิน 4,091 คน คิดเป็นจํานวน 1,578 
ครัวเรือน สัดสํวนรายได๎ของ อปท.คิดเป็นร๎อยละของรายได๎รัฐบาล เพิ่มข้ึนจาก 28.16 % ในปี 2559 เป็น 
29.36 % ในปี 2560 เป็น 29.42 % ในปี 2561 เป็น 29.47 % ในปี 2562 ซึ่งตํ่ากวําท่ีกฎหมายกําหนด
ไว๎ 35 % (ข๎อมูลประชากร จปฐ ณ  กรกฎาคม 2562)  ท๎องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยูํในภาวะถดถอย 
ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราวํางงานสูง แตํอัตราการเก็บภาษีของท๎องถิ่นไมํเปล่ียนเปลง การเก็บภาษียังไมํ
เป็นไปตามเปูาหมาย ขาดการจัดทําแผนพัฒนารายได๎ท๎องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการต่ืนตัวใน
การเสียภาษี  องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความสําคัญตํอการให๎บริการสาธารณะตํอประชาชนในพื้นท่ี
บริการและนักทํองเท่ียวทั้งชาวไทยและตํางประเทศในอนาคตอันใกล๎ประเทศไทยกําลังก๎าวเข๎าสํูความเป็น
หนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนภารกิจการบริการสาธารณะขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงนี้จะทวี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้น การจัดการการคลังเป็นหัวใจหลักในการขับเคล่ือนการบริหารองค์การ (วรสิทธ์ 
เจริญพุฒ, 2554, หน๎า 5) จากตัวเลขสถิติดังกลําว สะท๎อนถึงความจริงของสถานการณ์คลังของ อปท. ท่ี
ยังพึ่งเงินอุดหนุน และอิงกับภาษีแบํงจากรัฐบาลในสัดสํวนท่ีสูง สําหรับการจัดเก็บรายได๎ในท๎องถิ่นใน
สภาพปัจจุบันยังเป็นสํวนน๎อย (ตํ่ากวําร๎อยละ 15 ของรายได๎ท้ังหมด) และมีอัตราสํวนท่ีคงท่ีไมํเพิ่มขึ้นแตํ
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อยํางใด ซึ่งเป็นประเด็นท่ีนําหํวงใยและควรจะมีการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมอยํางลึกซึ่ง และเรํงรัดการ
จัดเก็บรายได๎ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การคลังท่ีดี อปท.ควรจะพึ่งพิงรายได๎ของตัวเองในสัดสํวนท่ีสูง
พอสมควร (เชํนร๎อยละ 50) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นควรจะเป็นสํวนเสริม เมื่องานคลังขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเกี่ยวข๎องกับเงินภาษีอากรของประชาชนจํานวนมาก  งานคลังท๎องถิ่นจึงถือเป็นสํวน
ท่ีสําคัญท่ีสุดขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งต้ังแตํอดีตจนปัจจุบันงานคลังท๎องถิ่นยังไมํได๎ให๎
ความสําคัญตํอการให๎บริการเทําท่ีควร ยังคงมองวําถึงอยํางไรท๎องถิ่นก็ยังคงมีรายได๎จากเงินอุดหนุนใน
ปริมาณท่ีสูงจากรัฐบาล โดยไมํจําเป็นต๎องพึงรายได๎ท่ีท๎องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งมีปริมาณน๎อยมาก (ตํ่ากวําร๎อย
ละ 15 ของรายได๎ท้ังหมด)  งานคลังของท๎องถิ่นจึงไมํได๎ให๎ความสําคัญในสํวนของการให๎บริการ ซึ่งอาจจะ
สํงผลกระทบตํอภารกิจอื่น ๆ ท่ีกฎหมายบังคับให๎ต๎องถํายโอนให๎กับท๎องถิ่นในภายภาคหน๎า ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบระหวํางการให๎บริการระหวํางงานคลังท๎องถิ่นในปัจจุบันกับงานคลังของหนํวยงานอื่น ๆ ท่ียัง
ไมํได๎ถํายโอนมาให๎กับท๎องถิ่น  ประชาชนจะเกิดการเปรียบเทียบความแตกตํางของการให๎บริการ  ทําให๎
หนํวยงานอื่น ๆ ท่ียังไมํได๎ถํายโอนมายังท๎องถิ่นนําข๎ออ๎างทางด๎านบริการมาเป็นเงื่นไขไมํยอมถํายโอน
มายังท๎องถิ่น สํงผลให๎รายได๎ของท๎องถิ่นท่ีจะต๎องเก็บเองไมํเพิ่มขึ้น  และยังไมํสอดคล๎องกับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นหนํวยงานของรัฐท่ีเน๎นการให๎บริการแกํประชาชนเป็นสําคัญโดยไมํได๎หวังผล
กําไร (ชูชาติ  ชายประทีป, 2561, หน๎า 57) 
 ดังนั้น ผ๎ูวิจัยต๎องการศึกษาขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน 
โดยผ๎ูวิจัยกําหนดขอบเขตในการศึกษา 5 ด๎าน คือ 1) ในด๎านบุคลากรของงานคลัง 2) ในด๎านกฎระเบียบ
ข๎อบังคับและข๎อกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องท่ีนําไปสํูขั้นตอนการปฏิบัติ 3) ในด๎านการจัดสรรงบประมาณของงาน
คลัง 4) ในด๎านอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน  5) ในด๎านวิธีการบริหารงานคลัง ท้ังนี้เพื่อให๎ทราบถึงสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํอการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน 
และนําผลท่ีได๎จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช๎ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน 
จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอ
บ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรของงานคลัง เรื่องกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข๎อง เรื่องการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน เรื่องวิธีการ
บริหารงานการคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ   
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการ
ให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ  



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   874 

 4.  เพื่อศึกษาแนวทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎าน
แทํน จังหวัดชัยภูมิ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองท๎องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ
อํานาจหน๎าท่ี แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน แนวคิดเรื่องประสบการณ์การทํางาน และทฤษฎีทฤษฎีการจัดการองค์การ ทฤษฎีการ
บริหาร ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎านการมีสํวนรํวม ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทฤษฎีและองค์ความรู๎เกี่ยวกับงบประมาณ ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎านการเงิน ทฤษฎีและองค์ความรู๎ด๎าน
นโยบายสาธารณะและการวางแผน ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทฤษฎีตามแนวความคิดของอาร์กีริส ทฤษฎี
ตามแนวความคิดของ Peter M Senge และจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องตําง ๆ เพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้  
 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)                        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแบบสํารวจ (Survey Research) และแบบ
อธิบาย (Explanatory Research) มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังของ
เทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ    

1. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาใน 
    การใช๎บริการงานคลัง 
2. ความรู๎ของเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง ผ๎ูบริหาร  
   หัวหน๎างานการคลังเจ๎าหน๎าท่ีการคลัง  
   เจ๎าหน๎าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 
3. กฎระเบียบ,ข๎อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
4. การกํากับดูและการติดตามและปรเมินผล 
5. อุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน 
6. การบริหารงานการคลัง 
   - การมีสํวนรํวม - การทํางานเป็นทีม 
    - แรงจูงใจ      - ขวัญกําลังใจ  
 

ขีดความสามารถในการบริการงานคลังของเทศบาล
ตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก๎ไข 
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 โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรและกลํุมตัวอยําง คือ (1) ผ๎ูบริหาร
องค์การบริหารสํวนตําบล (2) เจ๎าหน๎าท่ีการคลัง (3) สํวนราชการที่อื่นท่ีเกี่ยวข๎อง (4) หนํวยงานเอกชน
ผ๎ูใช๎บริการ  จํานวน 13 คน และการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามประชากรกลํุมตัวอยํางประชาชน
ผ๎ูใช๎บริการ จํานวน 365 คน ใช๎วิธีสํุมตัวอยํางแบบช้ันภูมิ (Stratify Sampling) ได๎กําหนดขนาดกลํุมตัวอยําง 
(Sample Size)  ตามสูตร ทาโรํ ยามาเนํ (Taro Yamane) โดยการสํุมตัวอยํางแบบช้ันภูมิตามสัดสํวน   
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามท่ีผ๎ูศึกษาสร๎างขึ้นเองโดยการศึกษาเอกสาร 
ตํารา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง มีท้ังหมด 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป
ของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับการให๎บริการงานคลังของของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ 
จากการสํารวจกลํุมตัวอยํางประกอบด๎วยผ๎ูบริหารงานของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน จํานวน 3 คน 
เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานงานคลังท๎องถิ่น จํานวน 5 คน ,หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎องและหนํวยงาน
ภาคเอกชนท่ีมาใช๎บริการ จํานวน 5 คน รวมท้ังส้ิน 13 คน ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามประชาชนผ๎ูมาใช๎
บริการเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน 
จังหวัดชัยภูมิ จากการสํารวจกลํุมตัวอยํางท้ังส้ิน 365 คน  กําหนดขนาดกลํุมตัวอยําง (Sample Size)  
ตามสูตร ทาโรํ ยามาเนํ (Taro Yamane)    
 การวิเคราะห์ด๎วยสถิติไคสแควร์ (chi-square) ท่ีเกี่ยวกับตัวแปรซึ่งเป็นอิสระตํอกัน โดยการ
วิเคราะห์ตารางด๎วยอัตราสํวนร๎อยละ คําตํ่าสุด คําสูงสุด หาคําเฉล่ีย   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากแบบสอบถามกลํุมตัวอยํางประชาชนผ๎ูใช๎บริการท่ัวไป ตํอความคิดเห็นตํอการให๎บริการงาน
คลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวํา  ขีดความสามารถใน
การให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มี
ดังตํอไปนี้  
 หนํวยในการวิเคราะห์ศึกษาครั้งนี้คือจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลํุมตัวอยํางผ๎ูบริหารงานจํานวน 3 
คน คือนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 1 รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 2 ,เจ๎าหน๎าท่ีงานคลัง
จํานวน 5 คน ,หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎องจํานวน 5 แหํง รวมจํานวน 13 คน และการเก็บข๎อมูลจาก
แบบสอบถามกับกลํุมตัวอยํางประชาชนและหนํวยงานเอกชนผ๎ูใช๎บริการ จํานวน 365 คน เพื่อพิจารณา
คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของตัวอยํางกลํุมดังกลําวนี้ 
 ผลการศึกษาจากกลํุมตัวอยํางร๎อยละ 58.78 เป็นหญิง ร๎อยละ 41.22 เป็นชาย  ร๎อยละ 30.55 
เป็นกลํุมตัวอยํางอายุระหวําง 41-50 ปี รองลงมาร๎อยละ 24.12 มีอายุระหวําง 31-40 ปี ท่ีเหลือร๎อยละ 
45.33 ด๎านการศึกษา ร๎อยละ 46.96  ผ๎ูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาร๎อยละ 22.31 อยูํ
ในระดับประถมศึกษา ด๎านอาชีพ ร๎อยละ 44.65 ค๎าขาย รองลงมาร๎อยละ 16.68  รับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ  เมื่อจําแนกตามเพศและอายุ พบวํา ร๎อยละ 35.87 ของเพศชาย อยูํระหวํางอายุ 41-50 ปี   
รองลงมาชํวงอายุ 31 – 40 ปี   สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 28.14 อยูํระหวํางชํวงอายุ 31-40 ปี รองลงมาชํวง
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อายุ 41-50 ปี เมื่อจําแนกตามตามเพศและระดับการศึกษา พบวํา ร๎อยละ 42.23 ของเพศชาย อยูํใน
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทํา สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 38.37 
อยูํในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาในระดับประถมศึกษา เมื่อจําแนกตามเพศและ
อาชีพพบวํา ร๎อยละ 37.63 ของเพศชาย มีอาชีพ ค๎าขาย รองลงมามีอาชีพรับราชการ  สํวนเพศหญิง ร๎อย
ละ 45.34  มีอาชีพค๎าขาย รองลงมาร๎อยละ 21.33 มีอาชีพแมํบ๎าน  
 1. สภาพท่ัวไปของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  คือ ท๎องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจอยูํในภาวะถดถอย ประชากรเพิ่มขึ้น อัตราวํางงานสูง 
แตํอัตราการเก็บภาษีของท๎องถิ่นไมํเปล่ียนเปลง การเก็บภาษียังไมํเป็นไปตามเปูาหมาย ขาดการจัดทํา
แผนพัฒนารายได๎ท๎องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเสียภาษี   
 2. สภาพปัญหาอุปสรรคของการให๎บริการงานคลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  มีดังตํอไปนี้ คือ ขาดการให๎ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าของประชาชน 
ประชาชนขาดมีจิตสํานึกในการมีสํวนรํวม ขาดการลงพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นและความต๎องการของ
ประชาชน ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการมีจิตสํานึกในการให๎บริการ ขาดปรับปรุงแก๎ไขกฎระเบียบ 
ข๎อบังคับ และกฎหมาย ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน ขาดการสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือแบบบูรณาการทุกภาคสํวน   
 3. ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการให๎บริการงาน
คลังของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาจากกลํุมตัวอยํางร๎อยละ 
58.78 เป็นหญิง ร๎อยละ 41.22 เป็นชาย  ร๎อยละ 30.55 เป็นกลํุมตัวอยํางอายุระหวําง 41-50 ปี 
รองลงมาร๎อยละ 24.12 มีอายุระหวําง 31-40 ปี ท่ีเหลือร๎อยละ 45.33 ด๎านการศึกษา ร๎อยละ 46.96  
ผ๎ูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาร๎อยละ 22.31 อยูํในระดับประถมศึกษา ด๎านอาชีพ ร๎อย
ละ 44.65 ค๎าขาย รองลงมาร๎อยละ 16.68  รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  เมื่อจําแนกตามเพศและอายุ 
พบวํา ร๎อยละ 35.87 ของเพศชาย อยูํระหวํางอายุ 41-50 ปี   รองลงมาชํวงอายุ 31 – 40 ปี   สํวนเพศ
หญิง ร๎อยละ 28.14 อยูํระหวํางชํวงอายุ 31-40 ปี รองลงมาชํวงอายุ 41-50 ปี เมื่อจําแนกตามตามเพศ
และระดับการศึกษา พบวํา ร๎อยละ 42.23 ของเพศชาย อยูํในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมา
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทํา สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 38.37 อยูํในระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
รองลงมาการศึกษาในระดับประถมศึกษา เมื่อจําแนกตามเพศและอาชีพพบวํา ร๎อยละ 37.63 ของเพศ
ชาย มีอาชีพ ค๎าขาย รองลงมามีอาชีพรับราชการ  สํวนเพศหญิง ร๎อยละ 45.34  มีอาชีพค๎าขาย 
รองลงมาร๎อยละ 21.33 มีอาชีพแมํบ๎าน  ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีด
ความสามารถในการให๎บริการงานคลัง คือ ขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารอยูํ
ในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการใช๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารงานคลังไมํมีความสัมพันธ์
ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 4. แนวทางแก๎ไขปัญหาการให๎บริการงานคลังของของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน 
จังหวัดชัยภูมิ ผลการสํารวจกลํุมตัวอยํางร๎อยละ 17.08 ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขในสํวนการเผยแพรํ
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ข๎อมูลขําวสารของงานคลังเทศบาล อีกร๎อยละ 13.69 ต๎องการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการรํวมวางแผน 
การควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ  ร๎อยละ 13.28 ต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ์ด๎านการเงินการ
คลังให๎ประชาชนทราบอยํางตํอเนื่องและให๎มากกวําเดิม ร๎อยละ 12.69 ต๎องการให๎จัดสรรงบประมาณให๎
ตรงตามความต๎องการของประชาชน และร๎อยละ 11.01 ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขด๎านการบริการท่ีลําช๎า 
พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไมํสุภาพเรียบร๎อย ไมํตรงตํอเวลา  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวําสภาพทั่วไปของการให๎บริการงานคลังของของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน 
อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ มีข๎อดีหลายด๎านกลําวคือ 1) ในด๎านบุคลากรของงานคลังของของเทศบาล
ตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน บุคลากรในสํวนนี้มีการพัฒนาด๎านคุณภาพการบริการดี  บุคลากรมี
จิตสํานึกในการให๎บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพเรียบร๎อยและความเป็นกันเอง มีความตรงตํอ
เวลา มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎ซักถาม การทํางานทดแทนกัน การติดตามงานและการประสานงาน
กัน  มีคุณสมบัติตรงกับสายงาน และจํานวนบุคลากรเพียงพอตํอการทํางาน ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์และเปิด
กว๎างให๎บุคลากรได๎รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่องในทุกระดับ  นอกจากนั้นผ๎ูบริหารท้ังสาย
การเมืองและสายเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐมีการทํางานเป็นทีม และตระหนักถึงบทบาทหน๎าท่ีของตนเอง ไมํเข๎าไป
แทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์ หรือล๎วงลูกในการทํางานจากบุคลากรของงานคลัง   สํวน
เจ๎าหน๎าท่ีงานคลังหรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย  อยํางถูกต๎อง 2) ใน
ด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและข๎อกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องท่ีนําไปสํูขั้นตอนการปฏิบัติ ในสํวนนี้ผ๎ูศึกษาได๎พบวํา
เจ๎าหน๎าท่ีงานคลังหรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย ได๎อยํางถูกต๎อง           
ใช๎งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และความต๎องการของประชาชน ตรงตามแผนงานท่ีต้ังไว๎ ทําให๎
สามารถเคลียร์คําใช๎จํายได๎ทันตามกําหนดเวลา ไมํเกิดการทํางานท่ีลําช๎า ซ้ําซ๎อน และยุํงยาก ไมํเกิดความ
เสียหายแกํประชาชนหรือผ๎ูมาใช๎บริการ 3) ในด๎านการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง ในสํวนนี้ผ๎ูศึกษาได๎
พบวําการจัดสรรงบประมาณตรงตามความต๎องการของประชาชน ค๎ุมคําและเกิดประโยชน์ตํอสํวนรวม
ตามความจําเป็นเรํงดํวน ได๎พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากมติท่ีประชุมและงบประมาณท่ีมีอยูํในแตํละปี 
โดยไปตรวจสอบดูพื้นท่ีจริง และคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมตลอดท้ังได๎มีการ
ประชาสัมพันธ์ในสํวนนี้ให๎ประชาชนได๎รับทราบ เพื่อเปิดโอกาส  ให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
วางแผน รํวมคิด รํวมทํา รํวมกํากับดูแล รํวมตรวจสอบ และรํวมติดตามประเมินผล 4) ในด๎านอุปกรณ์
เครื่องใช๎สํานักงาน ในสํวนนี้ผ๎ูศึกษาได๎พบวําการมาติดตํองานของผ๎ูใช๎บริการ มีความสะดวก เชํน สถานท่ี
ในการให๎บริการ ปูายติดตํองานกับหนํวยงานตําง ๆ ชัดเจนเพียงพอ และสถานท่ีติดตํองานมีส่ิงแวดล๎อมท่ี
ดีและเหมาะสม การบริการครอบคลุมทุกด๎าน เชํนด๎านทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจําตั วประชาชน              
5) ในด๎านวิธีการบริหารงานคลัง ในสํวนนี้ผ๎ูศึกษาได๎พบวํา วิธีการบริหารงานคลังได๎ครอบคลุมทุกด๎านตาม
ความต๎องการของประชาชน การประชาสัมพันธ์และเผยแพรํข๎อมูลขําวสารให๎ประชาชนทราบถึง
สถานการณ์ทางการเงินเพียงพอ และได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนและองค์กรในชุมชนได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมใน
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การจัดให๎บริการงานคลังในเรื่องการวางแผน การควบคุม กํากับดูแล การบริหารงบประมาณ และ
ตรวจสอบอยํางเหมาะสม ผ๎ูบริหารได๎ใช๎วิธีการบริหารงานคลังเชิงรุก รวดเร็วทันใจและสร๎างความพึงพอใจ
ตํอผ๎ูมาใช๎บริการ  มีการปรับปรุงการทํางานอยํางตํอเนื่อง จึงทําให๎เกิดการทํางานท่ีไมํซ้ําซ๎อน ไมํลําช๎า 
และมีความยืดหยุํน  ผ๎ูบริหารมีความรู๎ความสามารถในการควบคุมงานคลัง ไมํมีการแบํงพรรคแบํงพวก มี
วัฒนธรรมรํวมขององค์การ ซึ่งทําให๎บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ กล๎าทํางานและไมํ
เกรงกลัวตํอความผิด  นอกจากนั้นผ๎ูบริหารทั้งสายการเมืองและสายเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐตระหนักถึงบทบาท
หน๎าท่ีของตนเอง โดยไมํเข๎าไปแทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์เพื่อเบี่ยงเบนในการกระทําความผิด
หรือแสวงหาประโยชน์  หรือไมํเข๎าไปล๎วงลูกในการทํางานจากบุคลากรของงานคลัง สํวนเจ๎าหน๎าท่ีงาน
คลังหรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องไมํละเลยหรือหลบเล่ียงคํอปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย  

ผลการศึกษาพบวํา ของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ  มีขีด
ความสามารถในการให๎การบริหารงานคลังในระดับดี การเสริมสร๎างการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ให๎บริการงานคลังจะประสบผลสําเร็จนั้นสามารถทําได๎ดังนี้ 1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีของ
ประชาชนตํอการดําเนินงาน 2) กระต๎ุนให๎ประชาชนมีจิตสํานึกในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงาน 
โดยเน๎นให๎เห็นถึงผลดีผลเสียของการมีสํวนรํวมของประชาชน 3) รณรงค์ให๎มีการจัดหนํวยเคล่ือนท่ีสัญจร
ไปยงัชุมชนตําง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชน 4) 
กระต๎ุนให๎ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการมีจิตสํานึกในการให๎บริการอยํางแท๎จริง สํงเสริมและสนับสนุน
ให๎มีการอบรม และเรียนรู๎ส่ิงใหมํ ๆ 5) พัฒนาและปรับปรุงแก๎ไขกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข๎อง เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานไมํกํอให๎เกิดการลําช๎า ซ้ําซ๎อน และยุํงยาก 6) รณรงค์ในด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน โดยเฉพาะด๎านการเงินการคลัง และใช๎
งบประมาณให๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน 7)  รณรงค์ให๎
หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎องและหนํวยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข๎องมารํวมเป็นพันธมิตรทางการพัฒนาขีด
ความสามารถในการให๎บริการงานคลัง  
 สํวนประเด็นปัญหาของงานคลังท่ีควรได๎รับการแก๎ไขและพัฒนาขึ้นให๎ดีกวําเดิมเรียงลําดับดังนี้คือ                    
1) ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขในสํวนการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของงานคลังท๎องถิ่นให๎ดีขึ้น  2) ต๎องการให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการรํวมวางแผน การควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ และประเมินผลให๎มากขึ้น
กวําเดิม 3) ต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ์ด๎านการเงินการคลังให๎ประชาชนทราบอยํางตํอเนื่องและให๎
มากกวําเดิม 4) ต๎องการให๎มีการจัดสรรงบประมาณให๎ตรงตามความต๎องการของประชาชนอยํางโปรํงใส
ให๎มากกวําเดิม และ 5) ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขด๎านการบริการท่ีลําช๎าบ๎าง พัฒนาให๎พนักงานมีมนุษย์
สัมพันธ์ดีข้ึนกวําเดม สุภาพเรียบร๎อยและตรงตํอเวลาให๎ดีกวําเดิมยิ่งขึ้น  
 จากแบบสอบถามกลํุมตัวอยํางประชาชนผ๎ูใช๎บริการท่ัวไป ตํอความคิดเห็นตํอการให๎บริการงาน
คลัง ของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน ท่ีควรปรับปรุงแก๎ไขในด๎านตําง ๆ ดังตํอไปนี้ คือ 
 1)  ด๎านบุคลากรงานคลัง  ควรปรับปรุงด๎านการบริการท่ีลําช๎าบ๎างให๎รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความสุภาพ 
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและตรงตํอเวลามากขึ้นกวําเดิม เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎สอบถาม ปรับปรุงด๎าน
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การบริการงานคลังท่ีดีมีคุณภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และเป็นธรรมแกํประชาชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง มา
กวําเดิม โดยเจ๎าหน๎าท่ีการคลังได๎ตระหนักและให๎ความสําคัญในด๎านการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สร๎าง
จิตสํานึกในการให๎บริการ คัดเลือกสรรหาบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงกับสายงาน และเพียงพอตํอการ
ทํางาน ไมํขาดหรือล๎นจนเกินไป สํงเสริมให๎บุคลากรได๎รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่องในทุก
ระดับ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมาย บริหารงานหรือทํางานเชิงรุก รวดเร็วทันใจและ
สร๎างความพึงพอใจตํอผ๎ูมาใช๎บริการ ให๎ความสําคัญตํอขั้นตอนการเบิกจํายเงินไมํให๎เกิดการยุํงยากซ้ําซ๎อน 
หรือลําช๎า และมีความยืดหยุํน ไมํเบิกจํายเงินข๎ามสายงาน  การเคลียร์คําใช๎จํายคืนให๎ทันตามกําหนดเวลา 
ไมํใช๎เงินผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์และไมํเกิดประโยชน์ ไมํโอนงบตํางหนํวยงานซึ่งไมํตรงตามแผนงาน 
สร๎างวัฒนธรรมองค์กรใหมํซึ่งจะทําให๎บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องปฏิบัติงานด๎วยกล๎าหาญไมํหวาดระแวง มีความ
กล๎าท่ีจะทํางานอยํางถูกต๎องตรงไปตรงมาโดยไมํกลัวความผิด จากแบบสอบถามของ กลํุมตัวอยําง
ประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังด๎านบุคลากรงานคลัง
อยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการให๎บริการงานคลังด๎านบุคลากรงานคลังไมํมีความสัมพันธ์
ตํอเพศ ,อายุ,การศึกษา, แตํมีความสัมพันธ์ตํออาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2) ด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและกฎหมาย ควรปรับปรุงแก๎ไขเกี่ยวกับระเบียบข๎อบังคับและ 
กฎหมายตําง ๆ ท่ีสํงผลให๎การทํางานเกิดความลําช๎า ซ้ําซ๎อน และยุํงยาก เกิดความไมํพึงพอใจตํอผ๎ูมาใช๎
บริการ จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยํางประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําขีดความสามารถใน
การให๎การบริการงานคลังสํวนกฎระเบียบข๎อบังคับและกฎหมายอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการ
ปรับปรุงการให๎บริการงานคลังด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับและกฎหมายไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมี
ความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3)  ด๎านการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง ควรปรับปรุงเรื่องการจัดสรรงบประมาณให๎ตรงตาม 
ความต๎องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน ให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการ
วางแผน การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบ ไมํควรให๎มีการแทรกแซง
ทางอํานาจและผลประโยชน์จากนักการเมืองหรือหนํวยงานใด ๆ จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยําง
ประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังด๎านการจัดสรร
งบประมาณของงานคลังอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการให๎บริการงานคลังด๎านการจัดสรร
งบประมาณงานคลังไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, การศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 4) ด๎านอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน ควรปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงานให๎ทันสมัย มีการ 
ฝึกอบรมพนักงานให๎มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมกับตําแหนํงงาน และสามารถหมุนเวียนงานหรือ
ทํางานแทนกันได๎ ใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยําง
ประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําขีดความสามารถการให๎บริการงานคลังสํวนอุปกรณ์เครื่องใช๎
สํานักงานอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการให๎บริการงานคลังด๎านอุปกรณ์เครื่องใช๎สํานักงาน
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ไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 5.) ด๎านวิธีการบริหารงานคลัง ควรปรับปรุงในด๎านการบริหารงานคลังท้ังผ๎ูบริหารท่ีเป็น
นักการเมือง และข๎าราชการประจํา และเจ๎าหน๎าท่ีงานคลังท่ีเกี่ยวข๎อง ให๎มีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการบริหารงานคลังอยํางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางท่ัวถึง  มีความ
โปรํงใส เป็นธรรม กระต๎ุนให๎ผ๎ูบริหารและเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูให๎บริการมีจิตสํานึกในการให๎บริการอยํางแท๎จริง 
สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการอบรม และเรียนรู๎ส่ิงใหมํ ๆ  รณรงค์ในด๎านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน  แก๎ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการให๎ดีขึ้นท้ังด๎านการวางแผน การจัดสรร
ทรัพยากรและส่ิงสนับสนุน การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การนิเทศงาน และการติดตามประเมินผล 
สํวนภาคเอกชนและภาคประชาชนต๎องรณรงค์ให๎ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีของประชาชนตํอการ
ดําเนินงาน กระต๎ุนให๎ประชาชนมีจิตสํานึกในการเข๎ามามีสํวนรํวม  นอกจากนั้นยังต๎องพัฒนาทุกภาคสํวน
ท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อวางยุทธศาสตร์การบริหาร โดยผํานความรู๎ความสามารถของผ๎ูบริหาร และผําน
กระบวนการการมีสํวนรํวมในการพัฒนาให๎เป็นไปตามเปูาหมาย จนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว๎ ซึ่งต๎องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ คือต๎องมีท้ังความรู๎และความเข๎าใจในหลักการบริหาร และต๎อง
มีทักษะ จิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นผ๎ูนํา ท่ีจะนําไปสํูเปูาหมายและความสําเร็จ ซึ่งสามารถนํา
แนวคิดทางการบริหารมาประยุกต์ใช๎ให๎ประสบความสําเร็จได๎หลายแนวคิด เชํน การบริหารมุํงสัมฤทธิ์ผล 
(RBM) การบริหารมุํงสัมฤทธิ์ผลโดยใช๎หลัก Balance Scorecard การบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดีโดยใช๎
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักความมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
ค๎ุมคํา  จากแบบสอบถามของกลํุมตัวอยํางประชาชนท่ัวไปผ๎ูใช๎บริการงานคลัง พบวําขีดความสามารถใน
การให๎บริการงานคลังด๎านวิธีการบริหารอยูํในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตํอการปรับปรุงการใช๎บริการงานคลัง
ด๎านวิธีการบริหารงานคลังไมํมีความสัมพันธ์ตํอเพศ ,อายุ, แตํมีความสัมพันธ์ตํอการศึกษาและอาชีพ 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ประเด็นปัญหาของงานคลังท่ีควรได๎รับการแก๎ไข กลํุมตัวอยํางร๎อยละ 17.08 ต๎องการให๎ปรับปรุง
แก๎ไขในสํวนการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของงานคลัง อีกร๎อยละ 13.69 ต๎องการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การรํวมวางแผน การควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ  ร๎อยละ 13.28 ต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ์
ด๎านการเงินการคลังให๎ประชาชนทราบอยํางตํอเนื่องและให๎มากกวําเดิม ร๎อยละ 12.69 ต๎องการให๎จัดสรร
งบประมาณให๎ตรงตามความต๎องการของประชาชน และร๎อยละ 11.01 ต๎องการให๎ปรับปรุงแก๎ไขด๎านการ
บริการท่ีลําช๎า พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไมํสุภาพเรียบร๎อย ไมํตรงตํอเวลา ให๎ดียิ่งขึ้น 
 
ข้อแสนอแนะ  
 ผ๎ูวิจัยเสนอวํา ควรมีการศึกษาและวิจัยขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยการใช๎กระบวนการประชาคมเป็นเครื่องมือ ศึกษาปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนให๎ครอบคลุมทุกด๎านและทุกพื้นท่ี เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีถูกต๎อง ครบถ๎วน และเพียงพอตํอการ
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ตัดสินใจ เพื่อให๎ทราบปัญหาและความต๎องการอันแท๎จริงของประชาชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องข๎อ
ค๎นพบจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให๎เห็นวําเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน แม๎จะมีความรู๎ ทักษะ
หรือสมรรถนะในการบริหารการเงินการคลังอยูํพอสมควร แตํยังมีชํองทางหรือโอกาสในการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังด๎านรายได๎ เชํน เพิ่มชํองทางการหารายได๎ จัดเก็บภาษีประเภท
ใหมํ หรือปรับปรุงเพิ่มอัตราคําธรรมเนียม และเนื่องจากยังประมาณการรายได๎จากฐานหรือผลการจัดเก็บ
ของปีงบประมาณท่ีผํานมา จึงไมํสะท๎อนต๎นทุนการให๎บริการ การเพิ่มขีดสมรรถนะด๎านการคลัง จึงเป็น
เรื่องจําเป็นต๎องพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องท้ังในด๎านการเงิน การคลัง งบประมาณและด๎านอื่น ๆ ประกอบ
กัน เนื่องจากสํวนหนึ่งของปัญหาทางการเงินการคลังมีสาเหตุมาจากตัวแปรด๎านโครงสร๎างบริหารระบบ 
ระบบและพฤติกรรมการบริหารงาน ด๎านการเงิน การคลัง โดยตรง ผ๎ูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังของของเทศบาลตําบลบ๎านแทํน อําเภอบ๎านแทํน จังหวัดชัยภูมิ  3 
ประการ คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการพึ่งพาตนเองด๎านการคลัง 2. การพัฒนา
รายได๎ 3. การพัฒนาประสิทธิภาพด๎านการบริหารรายจําย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรท่ีจะศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องขีดความสามารถในการให๎บริการงานคลังขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในสํวนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานคลังท๎องถิ่น ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน๎าท่ีของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น การแทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์ของงานคลังท๎องถิ่น 
การมีสํวนรวมขององค์การชุมชนและประชาชนในการบริหารงานคลังท๎องถิ่น และความรํวมมือจากทุก
ภาคสํวนตํอการพัฒนาศักยภาพการให๎บริการงานคลังท๎องถิ่น 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน สห
วิทยาเขตผาแต้ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

The School Administrator’s Role in a Facilitation of Classroom Research 
for Teachers in Pha Taem Consortium under the Secondary Educational 

Service Area Office 29 
 

ธิดารัตน์  วิลามาศ1 สุรางคนา  มัณยานนท์2 และ นวรตัน์วดี  ชินอัครวัฒน์3 
Thidarat  Vilamas, Surangkana  Manyanon and Nawaratwadee Chinakarawat 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1 ( ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ครู   2  ( เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของครู และ 3 ( ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครู กลํุมตัวอยํางคือ ครู 8 โรงเรียน จํานวน 180 คน กําหนดขนาดกลํุมต  ัวอยํางโดยใช๎ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรสํวนประมาณคํา 5  ระดับ 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ 
คําเฉล่ีย คําสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คําที และคําเอฟ ผลการศึกษาพบวํา 

1.  บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู โดยรวมและรายด๎านอยูํ
ในระดับมากทุกด๎าน ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน มีคําเฉล่ียสูงสุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการ
วิจัยในช้ันเรียนของครู พบวํา ครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไมํแตกตําง
กัน ยกเว๎นด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนและด๎านการมีความรับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยใน
ช้ันเรียน แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน มีความคิดเห็นแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. แนวทางการพัฒนาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู 
พบวํา คําท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือ ผ๎ูบริหารควรจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติงานโครงการทําวิจัยในช้ันเรียนใน
สถานศึกษาให๎มีความชัดเจน 
ค าส าคัญ: บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษา  การวิจัยในช้ันเรียน  
                                                             
1 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
3 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
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ABSTRACT 
 The research aimed 1) to study the school administrator’s roles in a facilitation of 
classroom research for teachers in Pha Taem consortium under the Secondary 
Educational Service Area Office 29. 2) to compare the opinions on the school 
administrator’s roles in a facilitation of classroom research and 3) to study the guidelines 
for developing the school administrator’s roles in a facilitation of classroom research. 
The samples were 180 teachers of Pha Taem consortium under the Secondary 
Education Service Area Office 29, in an academic year 2020. The samples were derived 
by using Krejcie & Morgan table. The research tool was a 40-item-5-rating-scale 
questionnaire. The statistics employed for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, T-test and F-test. 

The result of research was as follows: 
1. The school administrator’s roles in a facilitation of classroom research as a 

whole and in each aspect were at a high level.  The aspect of facilitating teacher to do 
classroom research was at the highest mean. 

2. The comparison of opinions on the school administrator’s roles in a 
facilitation of classroom research. It revealed that different teaching experiences was not 
significant. Except for two aspects, those were accepting the teachers and responsibility 
for the teachers who do the classroom research; they were significant difference at the 
level of .05. Different education was not different opinion, except in an aspect of 
accepting the teacher was significant difference at .05. 

3. The guidelines for developing the school administrator’s roles in facilitation of 
classroom research found that the value with the highest frequency was the school 
administrator should set out a clear policy and an action plan on facilitation of the 
classroom research. 
 
Keywords:  The School Administrator’s Role, Classroom Research 
  



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   884 

บทน า 
การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสําหรับแก๎ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ

ผ๎ูเรียน ซึ่งเน๎นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู๎เป็น
จุดเริ่มต๎น ผ๎ูสอนหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก๎ปัญหา
แล๎วจึงบันทึกและสะท๎อนการแก๎ปัญหานั้น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาค๎นคว๎าท่ีสะท๎อนตัวครูผ๎ูสอนและกลํุมผ๎ู
รํวมสอนในสถานการณ์สังคม เพื่อค๎นหาลักษณะท่ีเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให๎สอดคล๎องกับภาวะของสังคมหรือสถานการณ์ ด๎วยความรํวมมือของเพื่อนครู ผ๎ูบริหาร ผ๎ูปกครอง 
ตลอดจนสมาชิกในสังคมท่ีเกี่ยวข๎อง มีจุดมุํงหมายเพื่อวิเคราะห์การเรียนการสอนของตนเองและทีมผ๎ูสอน 
เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการเรียนรู๎ อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงแบบมี
แบบแผน ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียนนั้นมุํงแก๎ปัญหาและหรือพัฒนางานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน ซึ่งต๎องบังเกิดประโยชน์แกํนักเรียนในการพัฒนาการเรียนรู๎และสํงผลตํอผลงานของ
ครูผ๎ูสอน (วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก , 2561: 1-2) สอดคล๎องกับ
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) 
สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม ส่ือการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎ 
รวมท้ังสามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ท้ังนี้ผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อม
กันจากการเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการประเภทตําง ๆ มาตรา 30 สํงเสริมให๎ผ๎ูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสมกับผ๎ูเรียนในแตํละระดับการศึกษาในหลักสูตร ได๎กลําวถึงการวิจัยใน
กระบวนการจัดการศึกษาของผ๎ูเกี่ยวข๎อง ดังเชํน ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎อง
กับกระบวนการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ให๎ผ๎ูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนและเพื่อให๎ ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎สามารถใช๎กระบวนการวิจัย
เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545: 14) 

การวิจัยในช้ันเรียนจะต๎องมีการจัดการท่ีดี เพื่อให๎การดําเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพคือต๎องมีการใช๎
บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพงานวิจัยท่ีได๎จึงจะมี
คุณภาพ และเอื้ออํานวยตํอการนําผลงานวิจัยนั้นไปใช๎ประโยชน์ตํอไป ขั้นตอนสําคัญในการบริหารงานวิจัย
ต๎องเริ่มต้ังแตํการพัฒนาโครงการวิจัย การดําเนินกิจกรรมของโครงการ การติดตามความก๎าวหน๎าและการ
ประเมินผลงานวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์รวมท้ังการแก๎ปัญหาได๎ ต๎องพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบการวิจัยและ
ฝึกอบรมให๎มีความรู๎ความสามารถและทักษะในการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย นอกจากนี้ ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาต๎องสนับสนุนให๎ครูได๎มีการทําวิจัยอยํางจริงจัง (คณินณัช  กล่ินหอม, 2560: 3) 

จากเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 เพื่อนําผลการวิจัยท่ีได๎ใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาตํอการสํงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียน และการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผ๎ูสอนให๎มีคุณภาพ ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาครูให๎มี
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ความรู๎ความสามารถด๎านการทําวิจัยในช้ันเรียน พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ และเกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จําแนกตามตําแหนํง ประสบการณ์ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 8  โรงเรียน จํานวน 339 คน  
 กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย คือ ครูในรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 180 คน โดยใช๎ตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551: 45) จากนั้นใช๎
วิธีการเทียบสัดสํวนของกลํุมตัวอยํางจากจํานวนครูในแตํละโรงเรียนและการสํุมอยํางงําย 
 ตัวแปรที่ศึกษา  ได๎แกํ ตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณ์ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา และตัว
แปรตาม คือ บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสห
วิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ผ๎ูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการ
สํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ใน 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ด๎านการให๎
การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ด๎านการให๎ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ด๎านการมีความ
รับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน และด๎านการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยแบํงออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
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 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ตาม
วิธีของ Likert มี 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให๎ผ๎ูตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ       
แนวทางการพัฒนาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู ท้ัง 5 ด๎าน 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผ๎ูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยมีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
 1. ผ๎ูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ไปยังประธานโรงเรียนสหวิทยา
เขต  ผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2. ผ๎ูวิจัยนําแบบสอบถามไปยังกลํุมตัวอยํางและขอรับคืนด๎วยตนเอง 
 3. ผ๎ูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจํานวน แล๎วนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์กํอน
นําไปวิเคราะห์ผล 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29        
สํวนใหญํมีประสบการณ์การในการทํางาน 10-20 ปี ร๎อยละ 52.22 รองลงมาคือ น๎อยกวํา 10 ปี ร๎อยละ 
32.78 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 76.67 รองลงมาคือ ระดับสูงกวําปริญญาตรี ร๎อยละ 
23.33 
 2. ผลการวิเคราะห์บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวํา ครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสห
วิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
  2.1  ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขต
ผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาจัดหาหนังสือ ตํารา 
เอกสารและวารสารตําง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจัยในช้ันเรียนให๎ครู ได๎ศึกษา รองลงมาคือ ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาจัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อมให๎เหมาะสมตํอการปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียน เชํน จัดให๎มีห๎อง
สําหรับศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยในช้ันเรียน สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาจัดให๎มีอุปกรณ์
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หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตําง ๆ  เพื่อสํงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน เชํน คอมพิวเตอร์ เครื่องถําย
เอกสาร 
  2.2 ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นท่ีปรึกษาในการทําวิจัยให๎แกํครูในโรงเรียน รองลงมาคือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูมีสํวน
รํวมในการเสนอและกําหนดนโยบายในการบริหารงานวิจัยในช้ันเรียนของครู สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูที่มีผลงานวิจัยมีสํวนรํวมในการนิเทศเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
  2.3 ด๎านการให๎ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสํงเสริมให๎นําผลการวิจัยในช้ันเรียน
ไปใช๎ในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รองลงมาคือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสํงเสริมการ
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ของครูที่มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียน สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการทําวิจัยในช้ันเรียน เชํน ศึกษาดูงานสถานท่ี
ตําง ๆ เป็นต๎น 
  2.4  ด๎านการมีความรับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา  อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูมีสํวนรํวมใน
การแสวงหาทางเลือกใหมํ ๆ ในการแก๎ปัญหาท่ีนําไปสํูการวิจัยในช้ันเรียน  รองลงมาคือ ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูมีสํวนรํวมในการเสนอแนะและพิจารณาหัวข๎อวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอน สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผ๎ูบรหิารสถานศึกษาจัดให๎มีครูพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษาในการทําวิจัยในช้ัน
เรียนแกํครูในโรงเรียน 
  2.5  ด๎านการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขต
ผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให๎
ครูผ๎ูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได๎รับการยกยํอง  รองลงมาคือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูท่ีมี
ผลงานวิจัยให๎ได๎รับการคัดเลือกเป็นผ๎ูนําทางวิชาการ สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา
มอบหมายภาระหน๎าท่ีให๎ครู ท่ีมีผลงานการทําวิ จัยในช้ันเรียนได๎รับผิดชอบในงานท่ีต๎องใช๎ความรู๎
ความสามารถสูงขึ้น 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการ
สํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
  3.1 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา สํวนใหญํครู
มีคิดเห็นไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน และด๎านการมีความ
รับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3.1.1  ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทํางาน 10- 20 ปี กับมากกวํา 20 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการ
สํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 ในขณะท่ีคํูอื่นไมํแตกตํางกัน 
   3.1.2  ด๎านการมีความรับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การทํางาน 10- 20 ปี กับมากกวํา 20 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาใน
การสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 ในขณะท่ีคํูอื่นไมํแตกตํางกัน 
  3.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาใน
การสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา สํวนใหญํครูมีคิดเห็นไมํ
แตกตํางกัน ยกเว๎น ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกัน มี ความ
คิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการ
สํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 สรุปได๎ดังนี้ 
   4.1 ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ครูมีความคิดเห็นวํา 
ผ๎ูบริหารควรจัดทํานโยบาย และแผนปฏิบัติงานโครงการทําวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาให๎มีความชัดเจน 
ควรทําความเข๎าใจ ประชุมช้ีแจงให๎ครูได๎ทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ บทบาทหน๎าท่ีของครูท่ีต๎องมีการ
วิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน โดยต๎องกระต๎ุนให๎ครูเห็นความสําคัญและทําวิจัยอยํางตํอเนื่อง ควร
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวกตําง ๆ ให๎แกํครูเพื่อสํงเสริมการวิจัยให๎เพียงพอ 
  4.2 ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ครูมีความคิดเห็นวํา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา
และคณะครูควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู๎ ความเข๎าใจในงานวิจัยในช้ันเรียนระหวํางกันและ
กัน ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให๎ครูที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยเป็นครูพี่
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เล้ียงให๎เพื่อนครูในการทําวิจัย ผ๎ูบริหารควรสํงเสริมและมอบหมายให๎ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทําวิจัยมี
สํวนรํวมในการเสนอนโยบายการทําวิจัยในช้ันเรียน 
  4.3 ด๎านการให๎ความสําคัญของการวิ จัยในช้ันเรียน ครูมีความคิดเห็นวํา ผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาควรลดภาระงานของครูให๎น๎อยลงเพื่อนําเวลามาใช๎ในการทําวิจัยในช้ันเรียนมากขึ้น ควรจัดให๎
มีศูนย์กลางทางวิชาการ มีเอกสาร หนังสือท่ีเกี่ยวข๎องกับการวิจัยในช้ันเรียนและมีตัวอยํางงานวิจัยในช้ัน
เรียนให๎แกํครู ผ๎ูบริหารควรมีมาตรการให๎ครูทําวิ จัย ภาคเรียนละ 1  เรื่องตํอคน โดยกําหนดเป็น

โครงการวิจัยในช้ันเรียน และระบุเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี พร๎อมท้ังสร๎างแรงจู งใจให๎ครูทําวิจัยในช้ัน
เรียน ผ๎ูบริหารควรเอาใจใสํและมีสํวนรํวมในการทําวิจัยช้ันเรียน พร๎อมท้ังติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ระยะและตํอเนื่อง 
  4.4 ด๎านการมีความรับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ครูมีความคิดเห็นวํา ผ๎ูบริหารควร
ติดตามให๎การชํวยเหลือการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู ควรมีสํวนรํวมในการแสวงหาทางเลือกใหมํ ๆ ใน
การแก๎ปัญหาท่ีนําไปสํูการทําวิจัยในช้ันเรียน และควรเอาใจใสํการทําวิจัยของครู ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควร
สนับสนุนครูให๎มีการทําวิจัยในช้ันเรียนอยํางเทําเทียมกัน 
  4.5 ด๎านการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ครูมีความคิดเห็นวํา ผ๎ูบริหาร
โรงเรียนควรสนับสนุนให๎ครูท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนให๎ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นครูต๎นแบบ ในการ
พิจารณาความดีความชอบของครูผ๎ูสอน ผ๎ูบริหารควรให๎ความสําคัญกับครูท่ีมีผลงานการวิจัยในช้ันเรียน
เป็นอันดับต๎น ๆ ผ๎ูบริหารควรสร๎างความตระหนักและกระต๎ุนให๎ครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนเห็นความสําคัญ
และประโยชน์ของการทําการวิจัยในช้ันเรียนอันเป็นความก๎าวหน๎าในอาชีพครู 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวํา ครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสห
วิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด๎านทุกด๎าน อยูํ
ในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ด๎านการให๎การยอมรับครู
ผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ด๎านการให๎ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ด๎านการมีความรับผิดชอบตํอครู
ผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน และด๎านการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ผ๎ูบริหารโรงเรียนถือวําเป็นผ๎ูนําท่ีเป็นผ๎ูท่ีมีบทบาทสําคัญในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูมากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นผ๎ูกําหนดนโยบาย เปูาหมาย ผ๎ูนิเทศติดตาม และเป็นผ๎ูให๎ขวัญและกําลังใจแกํครูในแตํละฝุาย
หรือกลํุมสาระการเรียนรู๎ ดังท่ี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2557: 16) สรุปไว๎วํา การวิจัยปฏิบัติการเป็น
แบบแผนการพัฒนาปัญญาจากการทํางาน ผ๎ูบริหารมีบทบาทนําองค์กรหรือโรงเรียนให๎สมาชิกทุกคนมี
สํวนรํวมสร๎างวัฒนธรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และจะเกิดบรรยากาศของการทําวิจัยเพื่อพัฒนาท้ัง
โรงเรียน ความเข๎มแข็งของผ๎ูบริหารและครูยํอมพัฒนาผ๎ูเรียนตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของ โรงเรียน 
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ความสําเร็จของนักเรียน และความสามารถในการสอนของครูจะเป็นตัวบํงช้ีความสําเร็จของผ๎ูบริหาร
อยํางแท๎จริง ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ  ธรรมรัตนารมย์ (2560: 74-75) ได๎
วิจัยบทบาทการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบวํา บทบาทการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผ๎ูบริหารและครู โดยรวมและรายด๎านอยูํ ในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
เชิดพงศ์  คงประโคน (2560: 108-109) ได๎วิจัยบทบาทของผ๎ูบริหารโรงเรียนในการสํงเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของครูผ๎ูสอนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
พบวํา ครูและผ๎ูบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นตํอบทบาทของผ๎ูบริหารโรงเรียนในการสํงเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูผ๎ูสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
  1.1 ด๎านการสํงเสริมให๎เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขต
ผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะการสํงเสริมให๎เกิดผลสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน เป็นการกระต๎ุนและสนับสนุนให๎ครูทําวิจัยใน
โรงเรียนจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ ซึ่งผ๎ูบริหารสถานศึกษาให๎ความสนใจในขั้นตอนดังกลําว 
โดยมีการจัดหาหนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารตําง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจัยในช้ันเรียนให๎ครูได๎
ศึกษา จัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อมให๎เหมาะสมตํอการปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียน เชํน จัดให๎มีห๎องสําหรับ
ศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยในช้ันเรียน จัดให๎มีการรวบรวมข๎อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับการวิจัยด๎านการเรียน
การสอน เพื่อเป็นแหลํงข๎อมูลทางการวิจัยในช้ันเรียน จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยในช้ันเรียน 
สํงเสริมการสร๎างเครือขํายการวิจัยในช้ันเรียน เป็นต๎น ดังท่ี เจนจิรา  ธีรวิโรจน์  )2560 : 24) กลําววํา การ
สํงเสริมให๎เกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน คือ การที่ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสํงเสริมให๎มีนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียนโดยกระบวนการมีสํวนรํวม การให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนท้ังด๎าน
งบประมาณ พร๎อมท้ังจัดหาอุปกรณ์ประกอบการวิจัยในช้ันเรียน เอกสารตําราเพื่ออํานวยความสะดวก
ให๎กับครูผ๎ูทําวิจัย จัดให๎มีศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศท่ีดี พร๎อมท้ังสํงครูผ๎ูทําวิจัยไปอบรมในการเพิ่มศักยภาพ
ของผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน โดยผ๎ูบริหารต๎องมีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานวิจัยและเป็นท่ีปรึกษาให๎กับ
ผ๎ูทําวิจัย เพื่อให๎เกิดคุณประโยชน์ตํอการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนของครูอยํางแท๎จริง ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ มัณฑนา วรรณขันธ์ (2559: บทคัดยํอ   (ได๎วิจัยการสํงเสริมของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาตํอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวํา สภาพและปัญหาการสํงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของ
ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ด๎านการสนับสนุนให๎เกิดความสําเร็จของการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
  1.2 ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการให๎การ
ยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นการให๎เกียรติ ยกยํองครูที่มีความสามารถในด๎านการวิจัย เป็นการสร๎าง
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให๎แกํครู ทําให๎ครูเกิดความภาคภูมิใจในผลงานวิจัยของตนเอง ซึ่งจะ
สํงผลให๎ครูเกิดความพึงพอใจ มีความภาคภูมิใจในผลงานวิจัย เกิดแรงบันดาลใจในการสร๎างจินตนาการ 
ความคิดสร๎างสรรค์และพัฒนางานวิจัยให๎เกิดประสิทธิภาพ โดยผ๎ูบริหารสถานศึกษาได๎ให๎การสนับสนุนให๎
ครูที่มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนเป็นท่ีปรึกษาในการทําวิจัยให๎แกํครูในโรงเรียน สํงเสริมให๎ครูมีสํวนรํวมในการ
เสนอและกําหนดนโยบายในการบริหารงานวิจัยในช้ันเรียนของครู ให๎โอกาสครูท่ีทําวิจัยได๎แสดงความ
คิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง แก๎ไขการทําวิจัยในช้ันเรียนให๎ดียิ่งขึ้น มอบเกียรติบัตรหรือ
รางวัลแกํครู ผ๎ูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน สํงเสริมให๎ครู ท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนเป็นผ๎ูรับผิดชอบ
โครงการวิจัยของโรงเรียน เป็นต๎น ดังท่ี ชาตรี  สําราญ (2554: 75) ให๎ความเห็นวํา เมื่อบุคคลได๎ต้ังความ
คาดหมายในผลแหํงการกระทําของตนไมํวําจะเป็นเงินเดือน การได๎รับการยกยํอง ความก๎าวหน๎าในการ
ทํางานแล๎วผลนั้นเป็นไปตามความคาดหมายยํอมเกิดความพึงพอใจ และทํางานอยํางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อังคารพิสุทธ์ สยามประโคน (2559: 102-104) ได๎วิจัย บทบาทการสํงเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครูผ๎ูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
การสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ด๎านการให๎การยอมรับนับถือครูผ๎ูทําวิจัยในช้ัน
เรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
  2.3 ด๎านการให๎ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการให๎
ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียนเป็นการให๎ความสําคัญและมองเห็นคุณประโยชน์ของงานวิจัยท่ีเกิดขึ้น
ในโรงเรียน ซึ่งผ๎ูบริหารสถานศึกษาให๎ความสนใจในการกระต๎ุนให๎ครูแสวงหาความรู๎ใหมํๆ เพื่อนํามาใช๎
ประโยชน์ตํอการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยสํงเสริมให๎นําผลการวิจัยในช้ันเรียนไปใช๎ในการปรับปรุง
หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สํงเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู๎ของครูที่มีผลงานการวิจัย
ในช้ันเรียน สํงเสริมให๎ครูทุกคนได๎ทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กระต๎ุนและสํงเสริมให๎
ครูที่มีผลงานวิจัยมีการทําวิจัยในเรื่องใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน เพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์ของครู เป็นต๎น ดังท่ี มัณฑนา วรรณขันธ์ 
(2559: 32-33) ได๎กลําวถึงแนวทางการสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
ในการให๎ความสําคัญกับงานวิจัยในช้ันเรียน คือ ปัจจัยด๎านความรู๎และทักษะการวิจัยโดยกิจกรรมท่ีควร
จัดให๎ ได๎แกํ อบรมสัมมนาการวิจัย เชิญผ๎ูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตําง ๆ การสํงเสริมงานวิจัยเป็นกลํุม โดย
มีครูผ๎ูนําด๎านวิจัย สํงเสริมให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎ศึกษาตํอ ตลอดจนให๎คําปรึกษา นิเทศติดตามผลการ
ดําเนินการวิจัยอยํางตํอเนื่องจากผ๎ูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์หรือบุคคลท่ีมีความรู๎และเช่ียวชาญ
ด๎านการวิจัย เป็นต๎น ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เจนจิรา  ธีรวิโรจน์ (2560: 71-73) ได๎
วิจัย บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาเพื่อสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครู
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เกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาเพื่อสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ด๎านการให๎ความสําคัญกับการ
วิจัยในช้ันเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
  2.4 ด๎านการมีความรับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบในบทบาทหน๎าท่ีท่ีพึงปฏิบัติจะสํงผลให๎สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานและบริหารบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารสถานศึกษาจึงเป็นการแสดงออกถึงภาวะผ๎ูนําทางวิ ชาการของ
ผ๎ูบริหารและความเอาใจให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอนทําการวิจัยในช้ันเรียนอยํางตํอเนื่อง
และบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ ซึ่งผ๎ูบริหารสถานศึกษาได๎ให๎การสนับสนุนให๎ครูมีสํวนรํวมใน
การแสวงหาทางเลือกใหมํ ๆ ในการแก๎ปัญหาท่ีนําไปสํูการวิจัยในช้ันเรียน สํงเสริมให๎ครูมีสํวนรํวมในการ
เสนอแนะและพิจารณาหัวข๎อวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน สนับสนุนครูท่ีไมํเคยทําวิจัยในช้ันเรียน
ให๎เขา๎รับการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ประสานผ๎ูเช่ียวชาญให๎เป็นท่ีปรึกษาด๎านการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนแกํครูในโรงเรียน จัดบรรยากาศในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีของครู เชํน มีความเป็น
อิสระ กล๎าคิด กล๎าทํา ค๎นคว๎าและวิจัยทดลองความคิดใหมํ ๆ เป็นต๎น ดังท่ี สุวิมล  สิทธิมงคล  )2561 : 59) 
กลําววํา ผ๎ูบริหารสถานศึกษาในฐานะผ๎ูนําทางวิชาการต๎องมีความรับผิดชอบโดยตรงตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ัน
เรียน โดยผ๎ูบริหารควรมีบุคลิกภาพของความเป็นผ๎ูนําในการทําวิจัยในสถานศึกษา มีความกระตือรือร๎น 
กระต๎ุน ให๎กําลังใจแกํครูผ๎ูทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ ผ๎ูบริหารมีทักษะความรู๎ความสามารถด๎านการวิจัย 
สามารถถํายทอดความรู๎ด๎านการวิจัย เป็นท่ีปรึกษา ให๎คําแนะนําและมีสํวนรํวมในการวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูผ๎ูวิจัย อีกท้ังผ๎ูบริหารต๎องสร๎างสร๎างบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการทํางานวิจัยเพื่อกระต๎ุน
และสร๎างแรงจูงใจให๎ครูทําวิจัยในช้ันเรียน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการทําวิจัยในช้ัน
เรียนของครู สร๎างปฏิสัมพันธ์และความรํวมมือในการทํางานระหวํางผ๎ูบริหารกับครูผ๎ูวิจัย แลกเปล่ียน
เรียนรู๎ประสบการณ์ทํางานรํวมกัน ให๎คําปรึกษาชํวยเหลือกันเสริมสร๎างประชาธิปไตยในการทํางานภายใน
โรงเรียน และให๎ทุกคนเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
คณินณัช  กล่ินหอม )2560 : 117-118 ( ได๎วิจัย บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผลการวิจัย
พบวํา บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ด๎านการมีความรับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
   2.5 ด๎านการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน พบวํา ครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขต
ผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นการปฏิบัติตามหน๎าท่ีของผ๎ูบริหารในการ
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บําเหน็จความชอบแกํครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนให๎มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและสํงเสริมให๎ครู
ทํางานวิจัยให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการประชาสัมพันธ์ให๎ครูผ๎ูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนได๎รับการยก
ยํอง สนับสนุนครูที่มีผลงานวิจัยให๎ได๎รับการคัดเลือกเป็นผ๎ูนําทางวิชาการ สนับสนุนให๎ครูท่ีมีผลงานวิจัย
ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นครูแกนนํา ครูต๎นแบบ เป็นต๎น สํงเสริมและให๎โอกาสครูผ๎ูทําวิจัยได๎ศึกษาตํอในระดับ
ท่ีสูงขึ้น ประชาสัมพันธ์ให๎ครูผ๎ูมีผลงานวิจัยได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ เป็นต๎น ซึ่งการให๎ความก๎าวหน๎า
ในการทํางานแกํครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่ิงสําคัญในการบริหารบุคคล เป็นวิธีในการจูงใจและทําให๎ครู
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รู๎สึกมั่นคงและมีความเช่ือมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให๎สําเร็จลุลํวง ดังท่ี ครุ
รักษ์  พิรมย์รักษ์ (2553: 556) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบตําง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะดูได๎จากเงินเดือน ความมั่นคง สภาพการปฏิบัติงานความเช่ือมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให๎สําเร็จ
ลุลํวงไปได๎ลักษณะรูปแบของการปกครองบังคับบัญชา โอกาสท่ีจะมีความก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการงาน ความ
เข๎ากันได๎กับเพื่อนรํวมงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ฐานะทางสังคม การมีโอกาสประกอบ
กิจกรรมท่ีคุณคํา ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อังคารพิสุทธ์  สยามประโคน (2559: 102-
104) ได๎วิจัย บทบาทการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครูผ๎ูสอน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ด๎านการสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าในตําแหนํงการงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จักรกรินทร์  บํอ
เงิน (2560: 83-87) ได๎วิจัย บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ในการ
สํงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในกลํุมเครือขํายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ี
คาดหวังของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน พิจารณาบทบาทท่ีเป็นจริง ในการ
สํงเสริมความก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการงานของครู อยูํในระดับมาก 
  3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการ
สํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
  3.1 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีวํา 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการ
สํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูผ๎ูสอนท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานตํางกันสํวน
ใหญํได๎รับการดูแลเอาใจใสํจากผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมไมํแตกตํางกัน 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สัจจา พรมเมตตา (2554 : 66-67) ได๎ศึกษาบทบาทผ๎ูบริหารโรงเรียนตํอการทํา
วิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบวํา การเปรียบเทียบบทบาท
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ของผ๎ูบริหารโรงเรียนท่ีมีตํอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์               
เขต 3 ตามความคิดเห็นของผ๎ูบริหารโรงเรียนและครูผ๎ูสอนท่ีมีประสบการณ์ในการอบรมวิจัยและไมํเคย
ผํานการอบรมวิจัยในช้ันเรียน มีบทบาทตํอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อ
พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน และด๎านการมีความรับผิดชอบตํอ
ครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจากครูท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานตํางกัน มีความรู๎
ความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนตํางกัน จึงมองเห็นบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการให๎การ
ยอมรับครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน และการมีความรับผิดชอบตํอครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียนตํางกัน สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ คณินณัช  กล่ินหอม (2560: 117 -118) ได๎วิจัย บทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการ
สํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 29 ผลการวิจัยพบวํา การเปรียบเทียบบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน ด๎านการให๎การยอมรับครูผ๎ูทําวิจัย
ในช้ันเรียน และด๎านการสํงเสริมความก๎าวหน๎าของครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาใน
การสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีวํา ครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกัน สํวนใหญํเข๎าใจถึงถึงกระบวนการในการ
สนับสนุน และสํงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนตามบทบาทหน๎าท่ีของผ๎ูบริหารสถานศึกษาท่ีควรปฏิบัติไมํ
แตกตํางกัน จึงทําให๎มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จักร
กรินทร์  บํอเงิน (2560: 83-87) ได๎วิจัย บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
ในการสํงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในกลํุมเครือขํายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีเป็นจริงและ
บทบาทท่ีคาดหวังของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผ๎ูสอนในกลํุม
เครือขํายขุนงาวสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จําแนกตามระดับ
การศึกษาตํางกัน สนับสนุนให๎ยอมรับนับถือครูผ๎ูทําวิจัยในช้ันเรียน มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรจัดให๎มีอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตําง ๆ เพื่อสํงเสริม
การทําวิจัยในช้ันเรียน เชํน คอมพิวเตอร์ เครื่องถํายเอกสาร ให๎เพียงพอ และมีสภาพพร๎อมใช๎งานให๎
มากกวํานี้ 
  1.2 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให๎ครูท่ีมีผลงานวิจัยมีสํวนรํวมในการนิเทศเกี่ยวกับ
การวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น 
  1.3 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรสํงเสริมพัฒนาครูให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียนให๎มากขึ้น โดยการพาครูศึกษาดูงานสถานท่ีตําง ๆ การจัดอบรมหรือสํงเข๎ารับการอบรม การเชิญ
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการวิจัยในช้ันเรียนมาให๎ความรู๎ เป็นต๎น 
  1.4 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรจัดให๎มีครูพี่เล้ียงท่ีมีความรู๎ความสามารถเป็นท่ีปรึกษาในการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนแกํครูในโรงเรียนท่ีต๎องการความชํวยเหลือ และต๎องการพัฒนาความรู๎ในการทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 
  1.5 ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายภาระหน๎าท่ีให๎ครูท่ีมีผลงานการทําวิจัยในช้ันเรียน
ได๎รับผิดชอบในงานท่ีต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถสูงขึ้น 
  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสํงผลตํอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผ๎ูสอนในสหวิทยาเขต
ผาแต๎ม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการ
วิจัยในช้ันเรียนของครูผ๎ูสอน โดยวิธีการสัมภาษณ์ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกกลํุม เพื่อให๎ได๎ผลการวิจัยท่ีชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผ๎ูบริหารสถานศึกษาในการสํงเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของครูผ๎ูสอนท่ีมีสภาพอื่นท่ีแตกตํางกัน เชํน เขตพื้นท่ีการศึกษา ขนาดของโรงเรียน 
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สภาพการบริหารจัดการและแนวทางพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

The Administration and Guidelines for the Development  
of the Standardized Schools under the Jurisdiction of the Office  

of the Secondary Educational Service Area 29 
 

ณัฐริณีย์  สาระพัฒน์1 สุรางคนา  มณัยานนท์
2
 และ นวรัตนว์ด ี ชนิอัครวัฒน์3 

Nattharinee Saraphat, Surungkana Manyanon and Nawaratwadee Chinakarawat 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 และ (3) เพื่อศึกษาข๎อเสนอแนะตํอการพัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครูผ๎ูสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 9 โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 จํานวน 291 คน 
แบํงเป็นผ๎ูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 คน โดยใช๎วิธีสํุมแบบเจาะจง และครูผ๎ูสอน จํานวน 255 คน 
โดยเปิดตารางกําหนดขนาดกลํุมตัวอยํางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือท่ีใช๎
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย คําสํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คําที (t-test) และคําเอฟ (F-test)  
 ผลการศึกษาพบวํา 1) สภาพการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด๎านท้ัง 7 หมวด มีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ด๎านการนําองค์กร ด๎านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมี
สํวนได๎สํวนเสีย ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร ด๎านการจัดการ
กระบวนการ และด๎านผลลัพธ์ 2) การเปรียบเทียบการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนํง วุฒิการศึกษา 
วิทยฐานะ พบวํา ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีเพศและวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สํวนผ๎ูบริหาร และครูที่มีอายุ ตําแหนํงและวิทยฐานะตํางกันมีความ

                                                             
1 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
3 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
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คิดเห็น โดยรวมไมํแตกตํางกัน และ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวํา ด๎านการนําองค์กร 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผ๎ูนําสูง ควรเป็นผ๎ูนําการเปล่ียนแปลง เป็นผ๎ูมีวิสัยทัศน์ มีแผนการพัฒนาท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานเน๎นความเป็นธรรม โปรํงใส และตรวจสอบได๎ ด๎าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรวางแผนการพัฒนาเชิงรุกให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลก และสังคมของ
ไทยในปัจจุบัน ควรศึกษาจุดอํอน และจุดแข็งเพื่อใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมี
สํวนได๎สํวนเสีย ควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียมีสํวนรํวมวางแผนในทุกขั้นตอนของการบริหาร
การศึกษา ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ ควรมีการเลือกใช๎ข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ทันสมัยและมีระบบสนับสนุนอยํางเป็นรูปธรรม มีบุคลากร ท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในปัจจุบัน ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร ควรมีการสนับสนุน และพัฒนาบุคลกรทุกด๎าน 
เพื่อให๎บุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะด๎านการเรียนการสอน และงานท่ีได๎รับ
มอบหมาย ด๎านการจัดการกระบวนการ ควรกําหนดรูปแบบการจัดการกระบวนการบริหารสถานศึกษา
ควรมีความชัดเจน การออกแบบโครงสร๎างการบริหารงานให๎มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันตามสายงาน 
ด๎านผลลัพธ์ การพัฒนาการบริหารต๎องทําเป็นระบบ ต้ังแตํผ๎ูนําองค์กร ผ๎ูนําระดับปฏิบัติงาน นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง และผ๎ูท่ีมีสํวนได๎เสีย  
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, แนวทางพัฒนา, โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
Abstract 
 The objectives of the present work were 1) to study the  administration and 
development of the standardized schools under the jurisdiction of the Office of the 
Secondary Educational Service Area 29,  2) to compare the administration and 
development of the standardized schools in the study as classified by sex, ages, 
positions, education levels, and academic ranks  and 3) to explore the 
recommendations on the development and management of the quality of the schools 
under the jurisdiction of the Office of the Secondary Educational Service Area 29. The 
samples were school executives and teachers in nine schools in the 2019 academic 
year. A total number of 291 subjects were 36 school executives and 255 teachers.  The 
sample size was determined by Krejcie and Morgan’s table. The research instrument was 
a five-rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, T-test and F-test.  
 The research findings were as follows. 1)Concerning the management and 
development of the standardized schools under the jurisdiction of the office of the 
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Secondary Educational Service Area 29, it was found that the school executives and 
teachers held their views at a high level on seven aspects, arranged in a descending 
order of significance as follows:  organizational leadership, strategic planning, focus on 
learners and stakeholders, analysis and management of knowledge, personnel, process 
management and results. 2) As regards, a comparison of the management and 
development of the schools under study as classified by sex, ages, positions, 
educational levels, and academic ranks, it was found that the school executives and 
teachers different in sex and educational levels held a different view with a statistical 
significance of .05. The executives and teachers different in ages, positions and academic 
ranks did not hold different views. 3) Considering the guidelines for the administration 
and development of the schools under study, the following were found. On 
organizational leadership: the school executives should possess high leadership, play a 
role in changes, have a vision, a tangible development plan, a good governance, and a 
transparency. On strategic planning: an aggressive plan should be made to keep up with 
the changing world and Thai society; strengths and weaknesses should be assessed to 
develop the schools. On learners and stakeholders: stakeholders should be allowed to 
participate in the planning process of the educational administration. On an analysis and 
management of knowledge: updated information should be utilized and systematized; 
experts in the field should be available to supervise the rapidly growing changes. On 
personnel: there should be support for the personnel; they should be developed to be 
experts in their assigned tasks. On the process management: the administrative process 
for the schools should be clearly determined; the administrative structure should be 
related to the line of work. On results: the administrative work should be carried out at 
all levels ranging from leaders and teachers to students, students’ parents and 
stakeholders. 
 
Keyword: Administration, Guidelines for the Development, Standardized Schools 
 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ  .ศ  . 2542 ฉบับแก๎ไข พ  .ศ  . 2553 เน๎นให๎มีการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการศึกษาให๎สูงขึ้นด๎วยการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นให๎มี
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการซึ่ง
การยกระดับคุณภาพการศึกษาจําเป็นต๎องเป็นแนวทางท่ีสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงและความต๎องการ
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ของสังคมปัจจุบัน  )กระทรวงศึกษาธิการ , 2553, หน๎า 24) แตํสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจากการนํา
กระบวนการศึกษามาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน พบวํามีปัจจัยมากมายหลายประการท่ีมี
ความสัมพันธ์กันมีอิทธิพลตํอกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาของประเทศท้ังในสํวนของปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตํอความสําเร็จและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอความล๎มเหลวของกระบวนการในการจัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎เล็งเห็นความจําเป็นอยํางรีบดํวน ท่ีจะต๎องเรํงหาวิธีการท่ี
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและความสามารถตําง ๆ ดังกลําว ให๎เกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน เพื่อให๎เป็น
พื้นฐานท่ีจะเติบโตเป็นคนไทยท่ีมีความคิดเป็นสากล มีความสามารถในการรํวมมือทํางานและแขํงขันกับ
นานาชาติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะส่ิงเหลํานี้จะชํวยทําให๎ประเทศไทย สามารถดํารงอยูํในเวที
นานาชาติได๎อยํางรู๎เทําทัน สมศักด์ิศรี ได๎ประโยชน์ในส่ิงท่ีควรจะได๎รับและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยูํรํวมกันอยํางสงบสันติและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนมาตรฐานสากล  )World Class 
Standard School) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นํามาใช๎เป็นมาตรการเรํงดํวนในการยกระดับการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทําสากล ซึ่ง
เริ่มดําเนินการกับโรงเรียนนํารํอง จํานวน 500  โรงเรียน ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปี

การศึกษา  2553  และขยายผลสํูโรงเรียน มาตรฐานสากลรุํนท่ี  2  จํานวน  232  โรงเรียน รวมท้ังส้ิน  732 
โรงเรียน ด๎วยการให๎โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสอดคล๎องกับปฏิญญาวําด๎วยการศึกษาของ UNESCO ท้ัง 4  ด๎าน คือ  Learning to Know, 
Learning to Do, Learning to Live  Together  และLearning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการโรงเรียนด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  )Thailand Quality Award  :  TQA) 
(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2557, หน๎า 3 ( และให๎บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู๎ความเป็น
สากล ได๎แกํ ทฤษฎีความรู๎ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษาและจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ เพื่อให๎การจัดการเรียน
การสอนในการพัฒนาทักษะให๎มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โรงเรียนมาตรฐานสากลมีจุดเน๎นคือสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน
มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถส่ือสารได๎อยํางน๎อยสองภาษา ลํ้าหน๎าทาง
ความคิด ผลิตงาน อยํางสร๎างสรรค์และมีจิตรํวมรับผิดชอบในสังคมโลกรวมถึงเน๎นการจัดการเรียนการ
สอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล )World-Class Standard) และยังบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 

ดังนั้น ผ๎ูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการดําเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสํวน
ของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ซึ่งถือเป็นกระบวนการขับเคล่ือนไปสํูการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพื่อให๎ทราบแนวทางการดําเนินตามระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีจะนําไปสํู
โรงเรียนต๎นแบบ ตลอดจนการพัฒนาไปสํู TQA : Thailand Quality Awards ตลอดจนทราบปัญหาและ
แนวทางในการแก๎ปัญหาและแนวทางการดําเนินการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผ๎ูวิจัยคาดหวังวํา
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เป็นแนวทางการ
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วางแผนกลยุทธ์และโครงการตําง ๆ รวมถึงเป็นข๎อมูลสารสนเทศให๎ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาการศึกษา ด๎วยระบบคุณภาพตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนํง วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ  
 3. เพื่อศึกษาข๎อเสนอแนะตํอการพัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครูผ๎ูสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 9 โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 คน และครูผ๎ูสอน จํานวน 1 ,150 คน รวม 1,186 คน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, 2562) 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลํุมตัวอยําง ท่ี ใ ช๎ ในการวิ จัย  ไ ด๎แกํ  ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครู ผ๎ูสอนโรง เรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 9 
โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 จํานวน 291 คน แบํงเป็นผ๎ูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 คน โดยใช๎วิธีสํุม
แบบเจาะจง และครูผ๎ูสอน จํานวน 255  คน โดยเปิดตารางกําหนดขนาดกลํุมตัวอยํางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan) แล๎วทําการสํุมแบบแบํงช้ัน (Stratified Random Sampling) จําแนกตาม 
ตําแหนํง วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ โดยใช๎ตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550, หน๎า 44) และใช๎วิธีการสํุมแบบแบํงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย เพศ อายุ ตําแหนํง วุฒิ
การศึกษา และวิทยฐานะ 

2. ตัวแปรตาม คือ การบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาท่ีใช๎วิจัยในครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในสํวนของการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ (Quality System Management) 7 หมวด ดังนี้ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิง 
กลยุทธ์ 3) การมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎            
5) การมุํงเน๎นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช๎ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ  เพศ อายุ 
ตําแหนํง วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ )Checklist)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผ๎ูบริหาร และครูตํอการบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยแบํงออกเป็น 7 
หมวด  ประกอบด๎วย 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ 5) การมุํงเน๎นบุคลากร 6) การจัดการ
กระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรสํวนประมาณคํา 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผ๎ูศึกษาเก็บข๎อมูลด๎วยตนเองโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
 1.  ผ๎ูศึกษาค๎นคว๎านําหนังสือขอความรํวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานีถึง
ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โรงเรียนศรี
เมืองวิทยาคาร โรงเรียน  เดชอุดม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โรงเรียนอํานาจเจริญ โรงเรียนปทุมราช
วงศา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  29 
 2.  ผ๎ูศึกษานําแบบสอบถามเพื่อสํารวจข๎อมูลจากประชากรและขอความรํวมมือเก็บรวบรวม
ข๎อมูลด๎วยตนเอง เมื่อได๎แบบสอบถามกลับคืนมา ผ๎ูศึกษานําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อ
จะจัดทําข๎อมูลในลําดับตํอไป 
 
ผลการวิจัย 
  1 . ข๎อมูลสถานภาพท่ัวไปของผ๎ูบริหารและครูผ๎ูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ท่ีเป็นกลํุมตัวอยําง พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 66.31 มีอายุ 41-50 ปี 
ร๎อยละ 34.41รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี ร๎อยละ 30.47 มีตําแหนํงเป็นครูผ๎ูสอน ร๎อยละ 88.53 มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 57.71 และมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษขึ้นไป ร๎อยละ 47.67 
รองลงมาคือ วิทยฐานะครูชํานาญการ ร๎อยละ 36.20 
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 2. ความคิดเห็นของผ๎ูบริหาร และครูตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็น  รายด๎าน พบวํา 
 2.1 ด๎านการนําองค์กร พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ีย
สูงสุด คือ ผ๎ูบริหารเป็นผ๎ูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รองลงมาคือ ผ๎ูบริหารสํงเสริมให๎บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผ๎ูบริหารสามารถใช๎ภาษาตํางประเทศ
ในการส่ือสาร  
 2.2 ด๎านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29โดยรวมมี
การปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมี
คําเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนกําหนดแผนงาน  /โครงการ /กิจกรรมท่ีจะ ดําเนินการ เพื่อให๎สามารถบรรลุ
เปูาหมายของตัวชี้วัด รองลงมาคือ โรงเรียนกําหนดแผนกลยุทธ์เพื่อมุํงไปสํูเปูาหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและเปูาหมาย สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนจัดสรรบุคลากรงบประมาณ วัสดุ และวิธีการท่ี
เหมาะสม 
 2.3 ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีชํองทางรับข๎อมูลขําวสารและข๎อร๎องเรียน ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
เชํน เวบไซต์ของโรงเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให๎บริการอยําง
ตํอเนื่องและสม่ําเสมอ สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีห๎องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
ห๎องทดลอง ห๎องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน๎นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลํุม
สาระอยํางพอเพียงและสามารถเช่ือมโยงเครือขําย เพื่อการเรียนรู๎ และสืบค๎นข๎อมูลได๎รวดเร็ว  
 2.4 ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีการวัดผลการดําเนินการให๎ทันตํอความต๎องการและทิศทางของ
โรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป รองลงมาคือ ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง เช่ือถือได๎และ
นําไปใช๎งานงําย มีความปลอดภัยของข๎อมูล  สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีการรวบรวมข๎อมูล
สารสนเทศจากทุกแหลํงไว๎ที่เด่ียวกัน และมีการสํารองข๎อมูลเพื่อปูองกันการสูญหาย 
 2.5 ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29โดยรวมมีการ
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ปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ีย
สูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ ผ๎ูบริหารจัดให๎มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ การ
ประเมินบุคลากรโรงเรียนมีความเป็นมาตรฐาน โปรํงใส เป็นธรรมและเปิดเผยได๎ 
 2.6 ด๎านการจัดการกระบวนการ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29โดยรวมมี
การปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมี
คําเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนมีโครงสร๎างการบริหารงานครอบคลุมภารกิจทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านวิชาการ บุคคล 
งบประมาณ และบริหารทั่วไปรองลงมาคือ โครงสร๎างการบริหารงานมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันตาม
สายงาน  สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีระบบการจัดเตรียมความพร๎อมเพื่อรับมือกับ ภาวะ
ฉุกเฉิน เชํน ภัยพิบัติ การปูองกัน การแก๎ไขและการฟื้นฟูอยํางตํอเนื่อง 
 2.7 ด๎านผลลัพธ์ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีการนําเสนอผลลัพธ์ท่ีสําคัญด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
แสดงผลลัพธ์ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนแสดง
ผลลัพธ์ด๎านภาวะผ๎ูนําของฝุายบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผ๎ูบริหาร และครูตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนํง 
วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ  
 3.1 ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีเพศตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา 
ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย และด๎านผลลัพธ์ ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีเพศตํางกันมีความ
คิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีด๎านอื่น ๆ มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 
 3.2 ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีอายุตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง
กัน ยกเว๎น ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ ผ๎ูบริหาร และครูที่มีอายุตํางกัน มีความคิดเห็น
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผ๎ูบริหาร และครูที่มีอายุ 41-50 ปี กับอายุ 51  ปี ขึ้น
ไป มีความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 ในขณะท่ีคํูอื่นไมํแตกตํางกัน 

 3.3 ผ๎ูบริหาร และครูที่มีตําแหนํงตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีเพศตํางกันมีความคิดเห็น
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีด๎านอื่น ๆ มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 
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 3.4 ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  โดยรวมแตกตํางกัน

อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการนําองค์กร  ด๎านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ และด๎านการจัดการกระบวนการ 
ผ๎ูบริหาร และครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ในขณะท่ีด๎าน
อื่น ๆ มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 
 3.5 ผ๎ูบริหาร และครู ท่ีมีวิทยฐานะตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โดยรวมไมํแตกตํางกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ผ๎ูบริหาร และครูที่มีวิทยฐานะตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกด๎าน ไมํแตกตํางกัน 
 4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวํา ด๎านการนําองค์กร 
ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผ๎ูนําสูง ควรเป็นผ๎ูนําการเปล่ียนแปลง เป็นผ๎ูมีวิสัยทัศน์ มีแผนการพัฒนาท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานเน๎นความเป็นธรรม โปรํงใส และตรวจสอบได๎ ด๎าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรวางแผนการพัฒนาเชิงรุกให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลก และสังคมของ
ไทยในปัจจุบัน ควรศึกษาจุดอํอน และจุดแข็งเพื่อใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมี
สํวนได๎สํวนเสีย ควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียมีสํวนรํวมวางแผนในทุกขั้นตอนของการบริหาร
การศึกษา ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ ควรมีการเลือกใช๎ข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ทันสมัยและมีระบบสนับสนุนอยํางเป็นรูปธรรม มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในปัจจุบัน ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร ควรมีการสนับสนุน และพัฒนาบุคลกรทุกด๎าน 
เพื่อให๎บุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะด๎านการเรียนการสอน และงานท่ีได๎รับ
มอบหมาย ด๎านการจัดการกระบวนการ ควรกําหนดรูปแบบการจัดการกระบวนการบริหารสถานศึกษา
ควรมีความชัดเจน การออกแบบโครงสร๎างการบริหารงานให๎มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันตามสายงาน 
ด๎านผลลัพธ์ การพัฒนาการบริหารต๎องทําเป็นระบบ ต้ังแตํผ๎ูนําองค์กร ผ๎ูนําระดับปฏิบัติงาน นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง และผ๎ูท่ีมีสํวนได๎เสีย 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการและแนวทางพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 
โดยรวมและรายด๎าน มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก ท้ังนี้แสดงให๎เห็นวําผ๎ูบริหาร ครู และผ๎ูมีสํวนรํวม
เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและแนวทางการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
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เป็นอยํางดี ซึ่งสะท๎อนผลผลการดําเนินงานอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิทย์  โคตวงษ์ 
(2558, หน๎า 77-115) ได๎ทําวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการระบบ คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวํา ภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมากท้ั ง 7 
ด๎าน ซึ่งผ๎ูวิจัยได๎แบํงการอภิปรายออกเป็นด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
 1.1 ด๎านการนําองค์กร พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก อาทิ ผ๎ูบริหารเป็นผ๎ูมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สํงเสริมให๎บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ และสามารถนํา
โรงเรียนสํูมาตรฐานสากล มีความเป็นผ๎ูนําด๎านวิชาการ ท่ีเป็นผลงานเป็นท่ียอมรับ เป็นต๎น ท้ังนี้เนื่องจาก
การนําองค์กรเป็นบทบาทท่ีสําคัญของผ๎ูนํา ในการกําหนดทิศทางขององค์กร โดยให๎ความสําคัญกับวิธีการ
ท่ีผ๎ูบริหารขององค์กรส่ือสารกับบุคลากร และการสร๎างบรรยากาศท่ีสํงเสริมให๎เกิดพฤติกรรมการ
ดําเนินการท่ีมีจริยธรรมและผลการดําเนินการท่ีดี รวมถึงระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ความรับผิดชอบ
ตํอสังคม รวมท้ังการสนับสนุนชุมชน จึงสํงผลให๎มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของศิ
วาภรณ์  เพ็ชรคงทอง (2557) ได๎ทําวิจัยเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบวํา การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด๎านการนําองค์กร อยูํใน
ระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ โคตวงษ์ (2558, หน๎า 77-115) ได๎ทําวิจัย เรื่อง การ
บริหารจัดการระบบ คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวํา การบริหารจัดการระบบ คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด๎านการนําองค์กร อยูํในระดับมาก 
 2.2 ด๎านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29โดยรวมมี
การปฏิบัติอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได๎ให๎ความสําคัญกับการบริหารงานโดยเน๎นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะ
เป็นแนวทางท่ีให๎ผ๎ูบริหารองค์กรสามารถดําเนินการได๎อยํางมีทิศทาง คือมุํงสํูความสําเร็จขององค์กรได๎
อยํางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยได๎มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
เพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาหมายของตัวช้ีวัด มีการกําหนดแผนกลยุทธ์เพื่อมุํงไปสํูเปูาหมายตาม วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเปูาหมาย มีกิจกรรม/โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีสอดคล๎องกับกล
ยุทธ์ มีการกําหนดเปูาหมายหรือตัวเลขท่ีต๎องการจะบรรลุตามตัวช้ีวัด มีการกําหนดกลยุทธ์ระดับตําง ๆ 
ได๎แกํ ระดับองค์กร ระดับแผนงาน ระดับโครงการ เป็นต๎น  สอดคล๎องกับงานวิจัยของศศิพร  รินทะ 
(2554, หน๎า 106) ได๎วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : 
กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบวํา ด๎านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ โรงเรียนเมืองคง มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและมีการ
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จัดสรรทรัพยากรให๎เพียงพอท่ีจะทําให๎แผนปฏิบัติการบรรลุความสําเร็จสอดคล๎องตรงตามีเปูาหมายของ
โรงเรียน มีกระบวนการถํายทอดแผนกลยุทธ์ลงสํูการปฏิบัติอยํางชัดเจนและเป็นขั้นตอน 
 2.3 ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได๎มีชํองทางรับข๎อมูลขําวสารและ
ข๎อร๎องเรียนท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชํน เวปไซต์ของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ
ให๎บริการอยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการจัดทําฐานข๎อมูลผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียท้ังในปัจจุบัน
และแนวโน๎มในอนาคต มีการจัดกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์อยํางหลากหลายแกํนักเรียนและชุมชน มีการ
วิเคราะห์ผ๎ูเรียนปัจจุบันและผ๎ูเรียน ในอนาคตเพื่อให๎รองรับตํอทิศทางการจัดการศึกษา ในสังคมโลก ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เมธี ทองคํา (2558, หน๎า 98-131) ได๎ทําการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีกา รศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผลการศึกษา พบวํา การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลด๎าน
การมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียมีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก 
 2.4 ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได๎มีการวัดผลการดําเนินการให๎
ทันตํอความต๎องการและทิศทางของโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็น
ปัจจุบัน ถูกต๎อง เช่ือถือได๎ และนําไปใช๎งานงําย มีความปลอดภัยของข๎อมูล ระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูใช๎และก๎าวทันการเปล่ียนแปลงของทิศทางและความต๎องการของโรงเรียน 
มีการแจ๎งผลการวิเคราะห์แกํบุคลากรทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินการ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ อัญชลี  ประกายเกียรติ (2553, หน๎า 97) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายใน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช๎เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของบัลดริจ
เป็นฐาน พบวํา สภาพปัจจุบันของการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อเทียบเคียงกับข๎อกําหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการท่ีเป็นเลิศของบัลดริจมีระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบคุณภาพ ด๎านการวัดการวิเคราะห์และ
การจัดการความรู๎ อยูํในระดับมาก 
 2.5 ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได๎มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ผ๎ูบริหารจัดให๎มีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน ผ๎ูบริหารสํงเสริมสนับสนุนให๎
บุคลากรได๎รับการยกยํองชมเชยได๎รับโอกาสนําเสนอและเผยแพรํผลงานในระดับสูงขึ้น บุคลากรท่ีมี
ความรู๎สามารถถํายทอดประสบการณ์ในตําแหนํงงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินนําไป
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือน การให๎รางวัล การยกยํองชมเชยในโอกาสตําง ๆ ซึ่งสอดคล๎อง
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กับงานวิจัยของ ศิวาภรณ์  เพ็ชรคงทอง (2557, หน๎า 103) ได๎ทําวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการระบบ คุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัยพบวํา การ
บริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร อยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุวิทย์  โคตวงษ์ (2558, 
หน๎า 77-115) ได๎ทําวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการระบบ คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวํา การบริหารจัดการระบบ คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร อยูํในระดับมาก 
 2.6 ด๎านการจัดการกระบวนการ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมมี
การปฏิบัติอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได๎ให๎ความสําคัญกับการบริหารงานในด๎านการจัดกระบวนการทํางานให๎มี
ระบบและมีประสิทธิภาพ ท้ังในสํวนของกระบวนการออกแบบระบบ กระบวนการทํางานหลัก 
กระบวนการสนับสนุน การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ซึ่งจะเห็นได๎จากผลการศึกษาท่ี
โรงเรียนมีโครงสร๎างการบริหารงานครอบคลุมภารกิจทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และ
บริหารทั่วไป โครงสร๎างการบริหารงานมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันตามสายงาน มีการกําหนดขอบขําย
การปฏิบัติงานชัดเจนและนําสํูการปฏิบัติได๎ มีการกําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ี
สอดคล๎องกับพันธกิจและสํงเสริมความเป็นเลิศของโรงเรียน รวมท้ังมีระบบการนิเทศการปฏิบัติงานสอน
และงานหน๎าท่ีรับผิดชอบอยํางสม่ําเสมอ เป็นต๎น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์ (2555, 
หน๎า 203-204) ได๎ทําการศึกษา เรื่อง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวํา ด๎าน
กระบวนการการปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสํู มาตรฐานสากลมีการปฏิบัติ อยูํในระดับ
มาก ด๎านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหาร คุณภาพ 7 หมวด มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศิวาภรณ์  เพ็ชรคงทอง (2557, หน๎า 103) ได๎ทําวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการ
ระบบ คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ผลการวิจัยพบวํา การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด๎านการจัดการกระบวนการ โดยรวมอยูํในระดับมาก 
 2.7 ด๎านผลลัพธ์ พบวํา ผ๎ูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูํ
ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได๎มีการนําเสนอผลลัพธ์ท่ีสําคัญด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผ๎ูเรียน มีการแสดงผลลัพธ์ด๎านการมุํงเน๎นผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย นําเสนอผลการดําเนินงานด๎าน
ข๎อมูลขําวสาร สารสนเทศงาน วิเคราะห์ครอบคลุมผลลัพธ์ท้ังหมด มีการจัดระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกด๎านของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการนําเสนอผลลัพธ์ด๎านประสิทธิผล
และนวัตกรรมของกระบวนการโดยจําแนกตามความแตกตํางระหวํางกลํุมผ๎ูเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ อัญชลี  ประกายเกียรติ (2553, หน๎า 97) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายใน
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สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช๎เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศของบัลดริจ
เป็นฐาน พบวํา สภาพปัจจุบันของการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อเทียบเคียงกับข๎อกําหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการท่ีเป็นเลิศของบัลดริจ มีระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบคุณภาพ ด๎านผลลัพธ์ อยูํในระดับ
มาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศศิพร  รินทะ (2554, หน๎า 106) ได๎วิจัยเรื่อง การบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบวํา ด๎านผลลัพธ์ โรงเรียนเมืองคง มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนอยํางชัดเจนและเป็นระบบมีความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใช๎
ข๎อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผ๎ูบริหาร และครูตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนํง          
วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ ปรากฏผลดังนี้ 
 2.1 ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีเพศตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ท่ีกลําววํา ข๎าราชการครูของโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ผ๎ูบริหาร และครู ท่ีมี เพศตํางกัน  มีความเข๎าใจถึ งกระบวนการในการบริหารระบบคุณภาพ                    
โรงเรียนมาตรฐานสากลแตกตํางกัน จึงทําให๎มีความคิดเห็นท่ีแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ             
ธัญญชล ทองสา (2557, หน๎า 43-70) ได๎ศึกษา เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหาร จัดการระบบคุณภาพ
กลํุมโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
พบวํา ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบคุณภาพฯ จําแนกตามเพศ มีสภาพ
การบริหารจัดการระบบคุณภาพแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.2 ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีอายุตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํ
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ท่ีกลําววํา ข๎าราชการครูของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีอายุ ตํางกัน มี
ความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผ๎ูบริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ท่ีมีอายุตํางกัน ตํางก็มีบทบาทหน๎าท่ีท่ีสําคัญใน
การขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลให๎ประสบความสําเร็จ
ตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว๎เหมือนกัน จึงทําให๎มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เมธี 
ทองคํา (2558, หน๎า 98-131) ได๎ทําการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการระบบ คุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผล
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การศึกษาพบวํา การบริหารจัดการระบบคุณภาพจําแนกตามอายุ มีระดับการบริหารจัดการคุณภาพ ไมํ
แตกตํางกัน 
 2.3 ผ๎ูบริหาร และครูที่มีตําแหนํงตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํ
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ท่ีกลําววํา ข๎าราชการครูของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมี ตําแหนํง
ตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวําผ๎ูบริหาร และครูในปัจจุบัน
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถจากหลายสถาบันท้ังการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ทั้งภายในองค์และภายนอกองค์กรอยูํตลอดเวลา จึงทําให๎มีความรู๎และมีมุมมองตํอการ
บริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุจินดา เอี่ยมศิริ 
(2558, หน๎า 99-103) ได๎ทําการศึกษา เรื่อง สภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบวํา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผ๎ูบริหาร และครูหัวหน๎ากลมสาระการเรียนรู๎เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไมํแตกตํางกัน 
  2.4 ผ๎ูบริหาร และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 โดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ท่ีกลําววํา 
ข๎าราชการครูของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาทําให๎บุคคลมีประสบการณ์ มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
วิชาการมากข้ึน จึงทําให๎บุคคลมีวุฒิภาวะสูงขึ้น สามารถวิเคราะห์ และเข๎าใจถึงกระบวนการบริหารงานได๎
ดียิ่งขึ้น จึงทําให๎บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลแตกตํางกันออกไป สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศิวาภรณ์  เพ็ชรคงทอง (2557, หน๎า 103) 
ได๎ทําวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการระบบ คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัยพบวํา ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.5 ผ๎ูบริหาร และครู ท่ีมีวิทยฐานะตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมไมํแตกตํางกัน 
ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ท่ีกลําววํา ข๎าราชการครูของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีวิทยฐานะ
ตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะข๎าราชการครูท่ีตอบแบบสอบถาม
สํวนมากมีวิทยฐานชํานาญการและชํานาญการพิเศษ จึงอาจมีความรู๎ความเข๎าใจในสภาพการบริหาร



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   911 

ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นอยํางดี ทําให๎มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ เมธี ทองคํา (2558, หน๎า 98-131) ได๎ทําการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการระบบ คุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการศึกษาพบวํา การบริหารจัดการระบบคุณภาพจําแนกตามวิทยฐานะ มีระดับการบริหารจัดการ
คุณภาพ ไมํแตกตํางกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 ด๎านการนําองค์กร ผ๎ูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาทักษะการส่ือสารให๎สามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศในการส่ือสารได๎  
 1.2 ด๎านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ และวิธีการ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให๎เหมาะสมและเพียงพอ  
 1.3 ด๎านการมุํ ง เน๎น ผ๎ูเรียนและผ๎ูมี สํวนได๎สํวนเสีย โรง เรียนควรจัดให๎มีห๎องเ รียน
อิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ห๎องทดลอง ห๎องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน๎นความเป็นเลิศ
ของนักเรียนตามกลํุมสาระอยํางพอเพียงและสามารถเช่ือมโยงเครือขําย เพื่อการเรียนรู๎ และสืบค๎นข๎อมูล
ได๎รวดเร็ว  
 1.4 ด๎านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ โรงเรียนควรจัดให๎มีการรวบรวมข๎อมูล
สารสนเทศจากทุกแหลํงไว๎ที่เด่ียวกัน และมีการสํารองข๎อมูลเพื่อปูองกันการสูญหาย  
 1.5 ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร การประเมินบุคลากรของโรงเรียนควรมีความเป็นมาตรฐาน 
โปรํงใส เป็นธรรม และเปิดเผยได๎ 
 1.6 ด๎านการจัดการกระบวนการ โรงเรียนควรมีระบบการจัดเตรียมความพร๎อมเพื่อรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉิน เชํน ภัยพิบัติ การปูองกัน การแก๎ไข และการฟื้นฟูอยํางตํอเนื่อง 
 1.7 ด๎านผลลัพธ์ โรงเรียนควรนําเสนอรายงานด๎านภาวะผ๎ูนําของฝุายบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับทราบรํวมกัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหาร จัดการและแนวทางพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กับโรงเรียนในในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่น 
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิลตํอการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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บทคัดยอ่ 
 รูปแบบการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาตามแนวทางหลวงปุูชา สุภัทโท กรณีศึกษา : บริษัท ศิลา
เทคโนโลยี จํากัด” ในด๎านตํางๆ ด๎านความตระหนักรู๎ในตนเอง ด๎านความเมตตากรุณา ด๎านจิตสาธารณะและด๎าน
การคิดอยํางมีวิจารณญาณ มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยํูในระดับมากท่ีสุด การประเมินความพึงพอใจ พบวํา               
มีความพึงพอใจอยํูในระดับมากท่ีสุด เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ จากการสัมภาษณ์พบวํา ด๎านตระหนักรู๎ในตนเป็น
สิ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณห์รือสถานการณ์ตาํง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจาํวัน จะสํงผลตํอพฤตกิรรมในการแสดงออก 
ด๎านมีความเมตตากรุณา เกิดจากสํวนลึกของจิตใจ เมื่อจิตใจของคนเรามีความเมตตากรุณาแล๎ว จะสํงผลให๎เรารู๎สึก
สงสารเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ท้ังหลาย ด๎านจิตสาธารณะ เริ่มจากการเห็นประโยชน์สวํนรวํมมากกวําผลประโยชน์
สํวนตัว การคิดถึงผู๎อื่นมากกวําตนเอง ด๎านคิดอยํางมีวิจารณญาณ เป็นการคิดหาคําตอบและแก๎ปัญหาจากเหตุการณ์ 
โดยพิจารณาเหตุผลอยํางถี่ถ๎วน ละเอียดรอบครอบ เพื่อหาคําตอบของปัญหาหรือเป็นการพิจารณาตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด
และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก๎ปัญหาตํางๆ ท่ีเกิดขึ้น  
 
ค าส าคญั: จติตปัญญาศึกษา, หลวงปุูชา สุภัทโท, จิตสาธารณะ 
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Abstract 
This quantitative study aims to study the model of contemplative education course 

administration according to the guideline Luang Por Chah Subhuddo Case Study: SILA Technology 
Company Limited. And to assess satisfaction model of contemplative education course 
administration according to the guideline Luang Por Chah Subhuddo Case Study: SILA Technology 
Company Limited. The samples, management team, staffs, Buddhist monks, nuns, laymen and 
laywomen salute a monk, and relative at Wat Nong Pah Pong. Statistics used for data analysis are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Interview for qualitative data. 
 The findings show that the model of contemplative education course administration 
according to the guideline Luang Por Chah Subhuddo Case Study: SILA Technology Company 
Limited were internal mentality on self-realization, mercifulness, public-mindedness, and critical 
thinking at the most operating level. The satisfaction evaluation showed that the satisfaction was 
at the highest level according to the assumptions set.  
 

Keywords: Contemplative Education Course, Luang Por Chah Subhaddo, Public Consciousness 
 
บทน า 

กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันสํงผลให๎สังคมโลกเป็นยุคแหํงข๎อมูลขําวสาร Information Age 
มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตํอส่ือสาร สํงผลตํอการพัฒนาในทุก ๆ ด๎านท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา อยูํภายใต๎กรอบของวัฒนธรรมทุนนิยม สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดกว๎างในการ
รับกระแสวัฒนธรรมตํางชาติสํงผลให๎คนไทย เยาวชนไทยจํานวนไมํน๎อยไมํสามารถปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมได๎ ตกอยูํภายใต๎คํานิยมบริโภคนิยม แบบขาดวิจารณญาณ หลงใหลวัฒนธรรม
ตํางชาติ ปลํอยปละละเลยแบบแผนชีวิตอันดีงามของสังคมเดิม ทําให๎สูญเสียเอกลักษณ์ความมั่นคงของ
สังคมไทย เสียเปรียบดุลการค๎า เกิดปัญหาสังคมอยํางตํอเนื่องเป็นประเด็นปัญหาหลักท่ีสังคมทางการ
ศึกษาทุกองค์กรได๎รับการวิพากษ์วิจารณ์อยูํในขณะนี้ จุมพล พูนภัทรชีวิน กลําววํา คงถึงเวลาท่ีต๎องมา
สังคายนาระบบการศึกษาใหมํท้ังหมด เพื่อสร๎างและพัฒนาจิตสํานึกใหมํทางการศึกษา เปล่ียนจากการ
เน๎นและให๎ความสําคัญกับการเรียนรู๎และพัฒนามิติด๎านนอก โดยละเลยหรือไมํให๎ความสนใจมิติด๎านใน 
มาเป็นการเน๎นและให๎ความสําคัญกับการเรียนรู๎และพัฒนามิติด๎านในของมนุษย์ท่ีมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่ง
เดียวกับชุมชน วัฒนธรรม ธรรมชาติและสรรพส่ิ งการศึกษาท่ีเป็นอยูํในกระแสหลักเน๎นให๎เห็น
ความก๎าวหน๎าและการเปล่ียนแปลงอยํางพอเพียง  มีนักวิชาการและหนํวยงานท่ีสนใจแนวคิด            
จิตตปัญญาได๎อธิบายความหมายจิตตปัญญาไว๎เชํน ราชบัณฑิตยสถาน )2551  :88 (ได๎ให๎ ความหมายไว๎วํา 

 “การศึกษาท่ีสร๎างกระบวนทัศน์ใหมํตํอชีวิตและความเป็นมนุษย์เน๎นการปลูกฝังความตระหนัก             
    รู๎ภายในตน ความเมตตา และสํานึกตํอสํวนรวม การนําปรัชญาและศาสนามาพัฒนาจิตฝึกปฏิบัติจนมี
สติและเกิดปัญญา สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ตําง ๆ มาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับตนเอง ผ๎ูอื่นและ
สังคม 
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จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาท่ีเน๎นและให๎ความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู๎ และการ
เรียนรู๎ มิติโลกด๎านในอารมณ์ ความรู๎สึก ความคิด ความเช่ือทัศนะ มุมมองตํอชีวิตและโลกมองตนเองให๎
คุณคําในเรื่องการเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญ ซึ่งหมายถึงการสังเกตอยํางมีสติ   ตํอการเปล่ียนแปลง
ภายในของตนท่ีเกิดขึ้นจากการเผชิญกับผ๎ูอื่น และโลกภายนอกผํานกระบวนการ วิธีการ กิจกรรมท่ี
หลากหลาย การนิ่งสงบอยูํกับตนเอง   /การเจริญสติภาวนา  Self and Group reflection, dialogue, 
deep listening, กิจกรรมอาสาสมัคร บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ศิลปะ ดนตรีไปจนถึงพิธีกรรมทาง
ศาสนา Fundamental อยํางสึกซึ้ง Profound ทางความคิดและจิตสํานึกใหมํเกี่ยวกับตนเอง และโลก
สํงผลตํอการประพฤติปฏิบัติและการดําเนินชีวิตอยํางมีสติและปัญญา  มีความรักความเมตตาตํอตนเอง
และสรรพส่ิง ในฐานะท่ีเป็นสํวนหนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  )จุมพล พูลคัทรชีวิน .  2552 (  ซึ่ง
สอดคล๎องกับคําสอนของหลวงปูุชา สุภัทโท  )พระโพธิญาณเถร  (วัดหนองปุาพง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับหลักการฝึกใจ ไว๎ดังนี้ ธรรมชาติของใจนี้มันฝึกกันได๎ เอามาใช๎ประโยชน์ได๎ 

เปรียบได๎กับต๎นไม๎ในปุา ถ๎าเราปลํอยท้ิงไว๎ตามธรรมชาติของมัน เราก็จะเอามันมาสร๎างบ๎านไมํได๎ จะเอา
มาทําแผํนกระดานก็ไมํได๎ หรือทําอะไรอยํางอื่นท่ีจะใช๎สร๎างบ๎านก็ไมํได๎ แตํถ๎าชํางไม๎ผํานมาต๎องการไม๎ไป
สร๎างบ๎าน เขาก็จะมองหาต๎นไม๎ในปุานี้และตัดต๎นไม๎ในปุานี้เอาไปใช๎ประโยชน์ ไมํช๎าเขาก็สร๎างบ๎านเสร็จ
เรียบร๎อย การปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คล๎ายกันอยํางนี้ ก็ต๎องเอาใจท่ียังไมํได๎ฝึกเหมือนไม๎ในปุานี่
แหละ มาฝึกมัน จนมันละเอียดประณีตขึ้น รู๎ขึ้น และวํองไวขึ้น ทุกอยํางมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของ
มัน เมื่อเรารู๎จักธรรมชาติ เข๎าใจธรรมชาติ เราก็เปล่ียนมันได๎ ท้ิงมันก็ได๎ ปลํอยมันไปก็ได๎ แล๎วเราก็จะไมํ
ทุกข์อีกตํอไป ธรรมชาติของใจเรามันก็อยํางนั้น เมื่อใดท่ีเกาะเกี่ยวผูกพันยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความวุํนวาย
สับสน เด๋ียวมันก็จะวิ่งวุํนไปโนํนไปนี่พอมันวุํนวํายสับสนมาก ๆ เข๎า เราก็คิดวําคงจะฝึกอบรมมันไมํได๎แล๎ว
แล๎วก็เป็นทุกข์ นี่ก็เพราะไมํเข๎าใจวํามันต๎องเป็นของมันอยํางนั้นเอง ความคิด ความรู๎สึก มันจะวิ่งไปวิ่งมา
อยูํอยํางนี้ แม๎เราจะพยายามฝึกปฏิบัติ พยายามให๎มันสงบ มันก็เป็นของมันอยูํอยํางนั้น มันจะเป็นอยําง
อื่นไปไมํได๎ เมื่อเราติดตามพิจารณาดูธรรมชาติของใจอยูํบํอย ๆ ก็จะคํอย ๆ เข๎าใจวําธรรมชาติของใจมัน
เป็นของมันอยูํอยํางนั้น มันจะเป็นอยํางอื่นไปไมํได๎ ถ๎าทํานปฏิบัติได๎อยํางนี้ ทํานก็จะเหมือนกับบ๎านวําง 
หรือพูดอีกอยํางหนึ่งก็คือ นี่คือใจวําง เป็นใจท่ีวํางและอิสระจากกิเลส ความช่ัวท้ังหลาย เราเรียกวําใจวําง 
แตํไมํใชํวํางเหมือนวําไมํมีอะไร มันวํางจากกิเลส แตํเต็มไปด๎วยความฉลาด ด๎วยปัญญา ฉะนั้นไมํวําจะทํา
อะไร ก็ทําด๎วยปัญญา คิดด๎วยปัญญา จะมีแตํปัญญาเทํานั้น นี่เป็นคําสอนท่ีขอมอบให๎ในวันนี้ ถ๎าการฟัง
ธรรมทําให๎ใจทํานสงบก็ดีแล๎ว ไมํจําเป็นต๎องจดจําอะไร บางทํานอาจจะไมํเช่ือ ถ๎าเราทําใจให๎สงบ ฟังแล๎ว
ก็ไมํให๎ผํานไป แตํนํามาพิจารณาอยูํเรื่อย ๆ อยํางนี้ เราก็เหมือนเครื่องบันทึกเสียง เมื่อเราเปิดมัน มันก็อยูํ
ตรงนั้น อยํากลัววําจะไมํมีอะไร เมื่อใดท่ีทํานเปิดเครื่องบันทึกเสียงของทําน ทุกอยํางก็อยูํในนั้น  ขอมอบ
ธรรมะนี้ตํอพระภิกษุทุกรูปและตํอทุกคน บางทํานอาจจะรู๎ภาษาไทยเพียงเล็กน๎อย แตํก็ไมํเป็นไร ให๎ทําน
เรียนภาษาธรรมเถิด เทํานี้ก็ดีเพียงพอแล๎ว 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานด๎วยจิตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด  
 2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจการบริหารงานด๎วยจิตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
\ 
 
 
 

 แบบการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด เป็นการวิจัย 
ผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research and Quantitative Research) 
โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยไว๎ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1)  ประชากร 
การวิจัยครั้งนี้นอกจากคณะผ๎ูบริหารและพนักงานบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด ยังรวมไปถึงคณะ

พระสงฆ์ คณะแมํชี อุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมท้ังหลายแหํงแหํงวัดหนองปุาพง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี และวัดปุาตักศิลายําโม - สาขาท่ี 240 วัดหนองปุาพง  

2)  กลํุมตัวอยําง 
 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรท่ีใช๎ในการวิจัย คือ ผ๎ูคณะผ๎ูบริหารและพนักงานบริษัท ศิลาเทคโนโลยี 

จํากัด จํานวน 30 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีดังนี้ 

1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท 
ศิลาเทคโนโลยี จํากัด แบํงเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบวัดคุณลักษณะความตระหนักรู๎ในตนเอง  
ตอนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเมตตากรุณา  
ตอนท่ี 3 แบบวัดจิตสาธารณะ  
ตอนท่ี 4 แบบวัดการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  

 2. แบบสอบถามสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของ
บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด แบํงเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยในครั้งนี้  
ตอนท่ี 2 ความ คิดเห็นอื่น ๆ 

 3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นตํอรูปแบบการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลา
เทคโนโลยี จํากัด เป็นคําถามแบบปลายเปิด แบํงเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ด๎านความตระหนักรู๎ในตนเอง  
ประเด็นท่ี 2 ด๎านความเมตตากรุณา  
ประเด็นท่ี 3 ด๎านจิตสาธารณะ  
ประเด็นท่ี 4 ด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  
ประเด็นท่ี 5 ด๎านเสนอแนะเพิ่มเติม 

 4. การออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกสุนทรียสนทนาในจิตตปัญญาศึกษาและฝึกสมาธิรูปแบบการ
บริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีเก็บรวบรวมได๎ในครั้งนี้ ใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการรวบรวมข๎อมูลใช๎สถิติการแจกแจงคําความถี่และ              
คําร๎อยละ คําความถ่ี คําร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบ่ียงเบน 
  
สรุปผลการวิจัย  
 1.  ข๎อมูลท่ัวไปของกลํุมตัวอยํางจํานวน 30 คน พบวํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นเพศ
ชาย ร๎อยละ 76.67 โดยสํวนใหญํผ๎ูตอบแบบสอบถามอยูํในตําแหนํงนายชําง ร๎อยละ 36.67 รองลงมาคือ
ตําแหนํงผ๎ูบริหารและพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา มีจํานวนร๎อยละ 16.67 และร๎อยละ 13.33 ตามลําดับ 
 2. รูปแบบการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด ท้ัง 4 
ประการ พบวํา  
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  2.1 แบบวัดคุณลักษณะความตระหนักรู๎ในตนเอง มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยูํในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายข๎อพบวําข๎อ 14. ข๎าพเจ๎าสามารถปรับตัว และแสดงออกถึงความเช่ือมั่นใน
ตนเองไต๎อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะเป็นอันดับแรก รองลงมาคือข๎อ 12. ข๎าพเจ๎ามักปฏิบัติงานอยํางมี
หลักการและมาตรฐานเดียวกัน โดยข๎อ 1. ข๎าพเจ๎ารู๎สึกและเข๎าใจเหตุปัจจัยท่ีสํงผลตํออารมณ์ของตนเอง
ในสถานการณ์ตํางๆ และข๎อ 11. ข๎าพเจ๎าแยกแยะเรื่องสํวนตัวและเรื่องงานออกจากกันไต๎ เป็นอันดับ
สุดท๎าย  
  2.2 แบบวัดคุณลักษณะความเมตตากรุณา  มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาในรายข๎อพบวําข๎อ 5. ข๎าพเจ๎ามักเป็นผ๎ูอํานวยความสะดวกแกํสมาชิก เพื่อให๎งานสําเร็จลุลํวง
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือข๎อ 12. ข๎าพเจ๎าไมํสนับสนุนการทําร๎ายผ๎ูอื่นท้ังต๎านกาย วาจา และจิตใจ โดย
ข๎อ 1. ข๎าพเจ๎ามักแสดงความยินดีกับบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ เป็นอันดับสุดท๎าย  
  2.3 แบบวัดจิตสาธารณะ  มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาใน
รายข๎อ พบวําข๎อ 12. ข๎าพเจ๎าหลีกเล่ียงการใช๎หรือการกระทําท่ีกํอให๎เกิดการเสียหายตํอสมบัติสํวนรวม 
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือข๎อ 6. ข๎าพเจ๎ามักปฏิบัติตนเป็นผ๎ูเอาใจใสํตํองานและติดตามงานอยําง
ตํอเนื่อง แม๎จะไมํมีผลประโยชน์จนบรรลุฟูาหมายท่ีต้ังไว๎ โดยข๎อ 2. ข๎าพเจ๎าอาสาชํวยเหลือกิจกรรมของ
สังคมอยํางตํอเนื่อง ตามโอกาสท่ีเหมาะสม อันดับสุดท๎าย  
  2.4 แบบวัดการคิดอยํางมีวิจารณญาณ มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาในรายข๎อ พบวําข๎อ 6. ข๎าพเจ๎ามักใช๎ข๎อมูลท่ีเป็นข๎อเท็จจริงมาประกอบการคิดและการตัดสินใจ
ในการแก๎ปัญหานั้น ๆ ได๎ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือข๎อ 3. ข๎าพเจ๎าสามารถระบุประเด็นของปัญหาได๎
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยข๎อ 7. ข๎าพเจ๎ามักแสดงความคิดเห็นตํอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
บนพื้นฐานของข๎อมูล เป็นอันดับสุดท๎าย  

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลา
เทคโนโลยี จํากัด พบวํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ลําดับ 6 การฟังอยํางลึกซึ้ง และลําดับ 
11 มีจิตใจสงบ มีสมาธิ สติ ต้ังมั่น สํวนลําดับท่ีมีความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด คือ ลําดับ 4 กิจกรรมสมาธิจาก
การเดิน และลําดับ 13 เอื้อเฟือเกื้อกูลผ๎ูอื่นอยํางปราศจากเงื่อนไข 

 4. แบบสัมภาษณ์รูปแบบการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี 
จํากัด พบวํา  

  4.1 ด๎านตระหนักรู๎ในตนเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน จะสํงผลตํอพฤติกรรมในการแสดงออก ถ๎าเรามีความตระหนักรู๎ในตนมากเทําไร เราก็จะ
สามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกในทางท่ีดีมากขึ้น ถึงแม๎วําจะเมื่อเหตุการณ์ท่ีเกิดเฉพาะหน๎าท่ีเรา
ไมํคาดคิด เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ และสามารถพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ  

 4.2 ด๎านมีความเมตตากรุณา เกิดจากสํวนลึกของจิตใจ เมื่อจิตใจของคนเรามีความเมตตา
กรุณาแล๎ว จะสํงผลให๎เรารู๎สึกสงสารเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ท้ังหลาย เราจะหวังดีตํอผ๎ูอื่นและไมํ
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เบียดเบียนผ๎ูอื่น สุดท๎ายก็จะเกิดการกระทําท่ีเป็นการชํวยเหลือ แบํงปัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผํแกํผ๎ูอื่น เชํน การ
ทําบุญทําทาน การชํวยเหลือผ๎ูยากไร๎ เป็นต๎น 

 4.3 ด๎านจิตสาธารณะ เริ่มจากการเห็นประโยชน์สํวนรํวมมากกวําผลประโยชน์สํวนตัว การ
คิดถึงผ๎ูอื่นมากกวําตนเอง ถ๎าเราคิดแบบนี้และทําแบบนี้บํอยๆ ก็จะกลายเป็นนิสัย เมื่ออยูํรํวมในสังคมเรา
จะแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ไมํวําจะเป็นการรํวมกันทําความสะอาดสาธารณะประโย ชน์ การ
รํวมกันรักษาส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติ รวมถึงการใช๎สาธารณะสมบัติในการเดินทาง สวนสาธารณะ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

 4.4 ด๎านคิดอยํางมีวิจารณญาณ เป็นการคิดหาคําตอบและแก๎ปัญหาจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยพิจารณาเหตุผลอยํางถี่ถ๎วน ละเอียดรอบครอบ เพื่ อหาคําตอบของปัญหาหรือ
เป็นการพิจารณาตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดและหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก๎ปัญหาตํางๆ ท่ีเกิดขึ้น 

 4.5 ด๎านเสนอแนะเพิ่มเติม ในสํวนของทางวัดผ๎ูปฏิบัติตน ได๎ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกิจวัตร
เนื่องจากมีศีลเป็นตัวกําหนดบทบาทพฤติกรรมการแสดงออกท้ังการคิด การพูดและการกระทํา ถ๎าเรานํา
ศีลไปเป็นข๎อกําหนดให๎พนักงานบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอยํางน๎อยให๎กําหนด
ระยะการปฏิบัติตนระหวํางท่ีปฏิบัติงานด๎วยศีลเพียง 5 ข๎อ ก็จะสํงผลดีท้ังตํอผ๎ูปฏิบัติและองค์กร 
 
ความพึงพอใจการบริหารงานด้วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จ ากัด 
ตารางท่ี 1  จํานวนร๎อยละ คําเฉล่ียและสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการบริหารงานด๎วยจิตต
ปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด 
ล าดับ รายการ   ..DS  แปลผล 

1 การช้ีแจงแนวการฝึกปฏิบัติ 4.60 0.50 มากที่สุด 
2 วิธีการฝึกปฏิบัติ 4.67 0.48 มากที่สุด 
3 กิจกรรมสมาธิจากการกําหนดลมหายใจ 4.70 0.47 มากที่สุด 
4 กิจกรรมสมาธิจากการเดิน 4.57 0.50 มากที่สุด 
5 กิจกรรมสุนทรียสนทนา 4.67 0.48 มากที่สุด 
6 การฟังอยํางลึกซึ้ง 4.83 0.38 มากที่สุด 
7 การเลําเร่ือง 4.77 0.43 มากที่สุด 
8 จิตอาสา 904 4.73 0.45 มากที่สุด 
9 การแผํเมตตา 4.60 0.50 มากที่สุด 
10 การเขียนผังมโนทัศน์ 4.63 0.49 มากที่สุด 
11 มีจิตใจสงบ มีสมาธิ สติ ต้ังมั่น 4.83 0.38 มากที่สุด 
12 เช๎าใจตนเองมากข้ึนผํานกระบวนการคิดไตรํตรอง ใครํครวญ 4.70 0.47 มากที่สุด 
13 เอ้ือเฟือเกื้อกูลผู๎อื่นอยํางปราศจากเงื่อนไข 4.57 0.50 มากที่สุด 
14 บํมเพาะความฉลาดทางจิตวิญญาณเพื่อพัฒนาปัญญา 4.60 0.50 มากที่สุด 
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15 ทํางานเพื่อสาธารณะอยํางมีความสุข 4.73 0.45 มากที่สุด 
16 การสื่อสารท่ีรู๎ทันความคิดของตนเอง ผู๎อื่นโดยไมํเอา ความคิดของ

ตนเองมาตัดสินระหวํางการสนทนา 
4.70 0.47 มากที่สุด 

17 ความพึงพอใจในภาพรวมจากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 4.77 0.43 มากที่สุด 
18 น๎อมนําการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

จิตใจ 
4.70 0.47 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.69 0.46 มากที่สุด 
 

อภิปรายผล  
จากตาราง 1 จากกลํุมตัวอยําง 30  คน ท่ีได๎ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารงาน

ด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด สรุปได๎วํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสํวน
ใหญํมีคําคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียรวมเทํากับ 4.69 คําเบ่ียงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.46 มีความหมายวํา 
ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการบริหารงานด๎วยจิตตปัญญาศึกษาของบริษัท ศิลาเทคโนโลยี จํากัด
ในระดับมากท่ีสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎ เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ ลําดับ 6 การฟังอยํางลึกซึ้ง และลําดับ 11 มีจิตใจสงบ มีสมาธิ สติ ต้ังมั่น มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทํากับ 

4.83  สํวนลําดับท่ีมีความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด คือ ลําดับ  4 กิจกรรมสมาธิจากการเดิน และลําดับ 13 เอื้อ
เฟือเกื้อกูลผ๎ูอื่นอยํางปราศจากเงื่อนไข มีคําเฉล่ียตํ่าสุดเทํากับ 4.57  

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
             แนวทางของจิตตปัญญาศึกษา เป็นแนวทางวิถีพุทธ ท่ีชาวพุทธศาสนิกชนได๎ฝึกฝนเรียนรู๎เป็น

พื้นฐานมาจากครอบครัวไทยเป็นสํวนใหญํ เน๎นการครองตนด๎วยสติ สมาธิและปัญญา ดังนั้นการฝึกตนท้ัง
ทางกาย วาจาและใจจะสํงผลดีท้ังตํอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
            เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต๎องการ            
 ท้ังทางด๎านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมไมํจําเพาะเจาะจงเฉพาะท่ีหนํวยงานเทํานั้น ยังสามารถนําไปใช๎
ในหนํวยครัวเรือนได๎เป็นอยํางดี เพื่อให๎รู๎จักและเข๎าใจความตระหนักรู๎ในตนเอง ความเมตตากรุณา         
   จิตสาธารณะ และการคิดอยํางมีวิจารณญาณของตนเองและสมาชิกในครอบครัว   
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การส่งเสรมิโภชนาการเพ่ือสุขภาพอนามัย แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร โดยโรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดน กรณีศึกษา : บ้านช าปะโต ต าบลอาโพน อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
Nutrition Promotion for Health and Hygiene Local Mothers and Children 
in the Backcountry by Border Patrol Police School: A Case Study of Ban 

Cham PaTo, Apon Sub-district, Buachet District, Surin Province. 
 

สิทธิพงษ์  เพชรนอก1 ถนัด ยันต์ทอง2, ในตะวัน ก าหอม3 
Sitthipong Petchnouk, Thanad Yantong,  NaithawanKam Hom  

 

บทคัดย่อ 
มีความมุํงหมายของการวิจัย 1).เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของสุขภาพอนามัย แมํและ

เด็กในบ๎านชําปะโต ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์2).เพื่อศึกษาการสํงเสริมโภชนาการเพื่อ
สุขภาพอนามัย แมํและเด็กในถิ่นทุรกันดาร โดยโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนกรณีศึกษาบ๎านชําปะโต 
ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา
ข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสํงเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย แมํและเด็กในท๎องถิ่นทุรกันดาร โดย
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน : กรณีศึกษาบ๎านชําปะโต ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อ
นําภูมิปัญญาท่ีได๎มาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผ๎ูวิจัยได๎ทําการรวบรวมข๎อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องและทําการเก็บข๎อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์(Interview) การสังเกต การ
สนทนากลํุม(Focus Group) การบันทึกข๎อมูล และการนําข๎อมูลท่ีได๎มาทําการวิเคราะห์ข๎อมูล การ
กําหนดพื้นท่ีในการวิจัยครั้งนี้  ผ๎ูวิจัยได๎กําหนดให๎จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นท่ีท่ีทําการวิจัย ซึ่ง อําเภอบัวเชด
คือพื้นท่ีหลัก โดยผ๎ูวิจัยเลือกตัวอยํางพื้นบ๎านท่ีได๎รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ีสามารถนํามา
ประยุกต์ใช๎ในการดูแลสุขภาพรํวมกับการแพทย์แผนปัจจุบันได๎ กลํุมประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ แมํ
และเด็กพื้นบ๎านในเขตอําเภอบัวเชด ผ๎ูนําชุมชนท๎องถิ่น จํานวน 5 คน และผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องด๎าน
สาธารณสุข จํานวน 5 คน กลํุมตัวอยําง  แบํงออกเป็น 3 กลํุม ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ กลํุม
ผ๎ูรู๎(Key Informant) ได๎แกํ นักวิชาการด๎านภูมิปัญญาแมํและเด็กพื้นบ๎าน จํานวน 2 คน นักวิชาการด๎าน
สาธารณสุข จํานวน 3 คน และผ๎ูนําชุมชน จํานวน 5 คน กลํุมผ๎ูปฏิบัติ (Casual Informant) ได๎แกํ หมอ
พื้นบ๎าน ในอําเภอบัวเชด จํานวน 3 คน  กลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูลท่ัวไป (General Informant) ได๎แกํ ผ๎ูได๎รับการ
ดูแลสุขภาพจากแมํและเด็กพื้นบ๎าน อําเภอบัวเชด จํานวน 20 คน ผลวิจัย ปรากฏวํา      

                                                             
1 ร .ต.ต. ,สาขาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย วิทยาลัยทองสุข  
sittipong.pn2020@gmail.com เบอร์โทร 0952101770 
2 ดร., สาขาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข 
3 ผศ .ดร. , สาขาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข 



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   923 

            การสํงเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย แมํและเด็กในถิ่นทุรกันดาร โดย โรงเรียนตํารวจ
ตะเวนชายแดน: กรณีศึกษาบ๎านชําปะโต ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ทําให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็งและพึ่งตนเองได๎ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ชํวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและโรงเรียนไปพร๎อม ๆ กัน เพื่อผลักดันให๎สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู๎ สามารถ
ถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีการพัฒนาให๎กับผ๎ูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ ท้ัง
จากภายในประเทศและจากตํางประเทศ เพื่อนําไปประยุกต์ให๎เหมาะสมกับบริบทของแตํละท่ี สร๎างความ
รํวมมือและเครือขํายเช่ือมโยงระหวํางประเทศ  การ เสริมสร๎างสุขภาพของเด็กต้ังแตํในครรภ์มารดา 
ประกอบด๎วย 3 เปูาหมายยํอย มุํงเน๎นพัฒนาปรับปรุงการบริการอนามัยแมํและเด็กในพื้นท่ีเฉพาะท่ียังมี
อัตราการตายของทารกและทารกแรกเกิดมีน้ําหนักน๎อยกวํา 2,500 กรัมสูงอยูํ ให๎มีการดูแลเด็กปฐมวัยทุก
ชํวงอายุครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีสมวัย โดยแบํงความ
รับผิดชอบของแตํละหนํวยงานในพื้นท่ีเพื่อให๎มีการเช่ือมตํอของแตํละชํวงอายุ ระหวํางบ๎าน ศูนย์เด็กเล็ก 
ช้ันอนุบาล จนถึงช้ันประถมศึกษา และยังสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม ลดความเส่ียงตํอการเกิดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ 
  โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน : กรณีศึกษาบ๎านชําปะโต ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ สามารถพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู๎ ประกอบด๎วย 3 เปูาหมาย ท่ีมุํงหวังให๎โรงเรียน
สามารถพัฒนากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็น นิทรรศการท่ีมีชีวิต เป็นตัวอยํางให๎แกํ
ประชาชน ครู นักเรียน หรือผ๎ูสนใจมาศึกษาทดลองครูและเด็กนักเรียนสามารถถํายทอดความรู๎โดยการ
เป็นวิทยากร มีการจัดการความรู๎และ เผยแพรํตํอไป 
 
ค าส าคัญ: การสํงเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย แมํและเด็กในถิ่นทุรกันดาร, โรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดนบ๎านชําปะโต 
 
Abstract 
 This research aimed to 1). study the current conditions and problems on 
maternal and child health in Ban Champato, A Phon Sub-district, Buachet District, Surin 
Province; 2). study nutrition promotion for maternal and child health in the wilderness 
area by Border Patrol Police Schoo: A Case study of Ban Champato, A Phon Sub-district, 
Buachet District, Surin Province. This study is a qualitative research to gain insights on 
promotion of maternal and child health in the wilderness area by Border Patrol Police 
School: A Case study of Ban Champato, A Phon Sub-district, Buachet District, Surin 
Province, in order to apply the acquired wisdom to benefit health care. The researchers 
collected data from the relevant research papers and collected data in the fieldwork 
through interview, observation and focus group, then recorded and analyzed the 
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obtained data. To determine the area in this research, Surin Province was designated as 
a research area, where Buachet District was the main area. The researchers selected the 
folk samples that were accepted by local people and could be applied to health care in 
conjunction with modern medicine. The population used in the study included local 
mothers and children in Buachet District, 5 local community leaders and 5 people 
involved in public health. The samples were divided into 3 groups, which were selected 
by specific key informants, including 2 academicians on maternal and child wisdom, 3 
public health academicians and 5 community leaders. Casual informants were 3 folk 
healers in Buachet District. General Informants included 20 people who received health 
care from mothers and children in Bua Chet District. 

The research results reviewed that 
            The promotion of nutrition for maternal and child health in the wilderness area 
by Border Patrol Police School: A Case Study of Ban Champato, A Phon Sub-district, 
Buachet District, Surin Province strengthened the community to be self-reliant, caused 
development to families and the community, helped and supported development of 
children and youth and the school at the same time in order to drive educational 
institutions to be developed into a knowledge service center able to transfer knowledge 
and development technology to parents, communities and educational institutions or 
other organizations in the country and from abroad in order to apply to suit the context 
of each place, build cooperation and linkage between countries. Health enhancement 
for the children from the mother's womb consists of three sub-goals focusing on 
improving maternal and child health services in specific areas where neonatal mortality 
rate and rate of infants less than 2,500 grams are at high level, taking care of early 
childhood children of all ages covering all areas so that the early childhood children 
have proper growth and development. The responsibilities of each unit in the area were 
divided in order to have a connection of each age group among home, child center, 
kindergarten to elementary school. And it also promoted good health for children and 
youth in the school to have proper health behaviors, reduced the risk of non-
communicable diseases which are currently a major problem of the country. 

The Border Patrol Police School: A Case Study of Ban Champato, A Phon Sub-
district, Buachet District, Surin Province, could be developed into a knowledge service center 
consisting of 3 goals aiming at the school to develop child and youth development activities 
to be a living exhibition as a role model for people, teachers, students or those interested in 
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to study, try out, where teachers and students can pass on knowledge by being a speaker 
with knowledge management and further dissemination. 

 
Keywords: Promotion of Nutrition for Maternal and Child Health in the Wilderness Area, 
Border Patrol Police School in Ban Champato 
 
บทน า 
        บ๎านชําปะโตเป็นชุมชนชาวกูยท่ีมีวิถีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ท้ังทางด๎าน การกิน 
อาหาร ยารักษาโรคแบบพื้นบ๎าน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวกูย ด๎านสุขภาพอนามัยมัก
ผูกโยงกับความเช่ือด๎านส่ิงเล๎นลับ นอกเหนือธรรมชาติ การเจ็บปุวยบางครั้งอาจเกิดจากส่ิงท่ีมองไมํเห็น
เป็นต๎น  การดูแลสุขภาพของเด็ก ต้ังแตํเริ่มต้ังครรภ์ของมารดา จนถึงการคลอด เหลํานี้ล๎วนผูกมัดกับ
ความเช่ืออยํางแนบแนํน ยากท่ีจะแยกออกจากกันได๎ แม๎การสาธารณสุขและการแพทย์แผนปัจจุปันจะ
เข๎าถึงชาวบ๎านแล๎วก็ตาม หนํวยงานภาครัฐก็สามารถเข๎าไปดูแลได๎ แตํก็ยังไมํเต็มกําลังความสามารถ
เทําท่ีควร ดังนั้นภาระหลักด๎านการให๎ข๎อมูลการศึกษา ตลอดจนการเข๎าใจท่ีถูกต๎อง จึงเป็นภาระของ
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอีกหนํวยงานหนึ่ง ท่ีมีบทบาท คํอนข๎างมาก ในการเข๎าใปจัดการองค์
ความรู๎ นอกเหนือจากการดูและเด็กนักเรียนในประถมศึกษาแล๎ว การดูแลสุขภาพแมํก็สําคัญ เพื่อให๎
คลอดเด็กท่ีมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง เป็นอนาคตของประเทศชาติท่ีดีตํอไป โดยสนองงานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังท่ีได๎ไว๎วางพระราชหฤทัยให๎
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนได๎ดูแล อนาคตของชาติเหลํานี้ จากความสําคัญดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น 
ผ๎ูวิจัยจึงสนใจท่ีศึกษาโครงการสํงเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย แมํและเด็กในท๎องถิ่นทุรกันดาร โดย
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน   :กรณีศึกษาบ๎านชําปะโต ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
            1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของสุขภาพอนามัย แมํและเด็กในบ๎าน ชําปะโต ตําบล           
อาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
             2.เพื่อศึกษาการสํงเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย แมํและเด็กในท๎องถิ่นทุรกันดาร           
โดยโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนกรณีศึกษาบ๎านชําปะโต ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข๎อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสํงเสริม
โภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย แมํและเด็กในถิ่นทุรกันดาร โดยโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน : 
กรณีศึกษาบ๎านชําปะโต ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนําภูมิปัญญาท่ีได๎มาประยุกต์ใช๎
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ให๎เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผ๎ูวิจัยได๎ทําการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องและทํา
การเก็บข๎อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต การสนทนากลํุม (Focus Group) 
การบันทึกข๎อมูล และการนําข๎อมูลท่ีได๎มาทําการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยได๎กําหนดวีธีการดําเนินงานดังนี้ 
 1. พื้นท่ีท่ีทําการศึกษา 
 การกําหนดพื้นท่ีในการวิจัยครั้งนี้  ผ๎ูวิจัยได๎กําหนดให๎จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นท่ีท่ีทําการวิจัย ซึ่ง 
อําเภอบัวเชดคือพื้นท่ีหลัก โดยผ๎ูวิจัยเลือกตัวอยํางพื้นบ๎านท่ีได๎รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี
สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในการดูแลสุขภาพรํวมกับการแพทย์แผนปัจจุบันได๎ 
 2. ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
  2.1 ประชากร 
  กลํุมประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ แมํและเด็กพื้นบ๎านในเขตอําเภอบัวเชด ผ๎ูนํา
ชุมชนท๎องถิ่น จํานวน 5 คน และผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องด๎านสาธารณสุข จํานวน 5 คน 
  2.2 กลํุมตัวอยําง  แบํงออกเป็น 3 กลํุม ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ 
  1. กลํุมผ๎ูรู๎(Key Informant) ได๎แกํ นักวิชาการด๎านภูมิปัญญาแมํและเด็กพื้นบ๎าน 
จํานวน 2 คน นักวิชาการด๎านสาธารณสุข จํานวน 3 คน และผ๎ูนําชุมชน จํานวน 5 คน 
  2. กลํุมผ๎ูปฏิบัติ (Casual Informant) ได๎แกํ หมอพื้นบ๎าน ในอําเภอบัวเชด จํานวน 3 คน 
  3. กลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูลท่ัวไป (General Informant) ได๎แกํ ผ๎ูได๎รับการดูแลสุขภาพจากแมํ
และเด็กพื้นบ๎าน อําเภอบัวเชด จํานวน 20 คน   
 3. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
  1.แบบสํารวจข๎อมูลเกี่ยวกับแมํและเด็กพื้นบ๎าน อําเภอบัวเชด ใช๎สํารวจข๎อมูลแมํและ
เด็กพื้นบ๎าน อําเภอบัวเชด เพื่อนํามาเป็นหลักฐานข๎อมูลและทําการคัดเลือก ตัวอยํางในการวิจัย  
  2. แบบสังเกตแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวมใช๎สังเกตสภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีดหมอ
พื้นบ๎านอาศัยอยูํ สังเกตกระบวนการรักษาของแมํและเด็กพื้นบ๎านกลํุมตัวอยําง 
  3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างและไมํมีโครงสร๎าง ใช๎สัมภาษณ์ข๎อมูลเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาแมํและเด็กพื้นบ๎าน วิธีการรักษาหรือกระบวนการรักษาท่ีแมํและเด็กพื้นบ๎านได๎ปฏิบัติตํอผ๎ูปุวยและ
ผลการรักษาในขอบเขตท่ีกําหนดไว๎อยํางครบถ๎วน 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  4.1 การสํารวจข๎อมูลแมํและเด็ก 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อสร๎างแบบสํารวจข๎อมูลเบ้ืองต๎นเกี่ยวกับแมํ
และเด็ก 
  2. สํารวจข๎อมูลเบ้ืองต๎นเกี่ยวกับแมํและเด็กพื้นบ๎าน อําเภอบัวเชดโดยการประสานงาน
ขอความรํวมมือกับ สาธารณสุขอําเภอบัวเชด และดําเนินการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสํารวจท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น 
  3. วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเก็บรวบรวมได๎และทําการเลือกกลํุมตัวอยําง 
  4.2 การสังเกต 
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  1. การสังเกตแบบมีสํวนรํวม ผ๎ูวิจัยได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมการรักษาของแมํและ
เด็ก พร๎อมสังเกต ซักถามและจดบันทึกข๎อสงสัยตํางๆ 
  2. การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม ผ๎ูวิจัยได๎สังเกตสภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีแมํและเด็กพื้นท่ี
อาศัยอยูํและกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ 
  4.3 การสัมภาษณ์ 
  1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง ผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์แมํและเด็กกลํุมตัวอยํางตามแบบ
สัมภาษณ์ท่ีกําหนดไว๎ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. การสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง ผ๎ูวิจัยทําการสัมภาษณ์ด๎วยคําถามปลายเปิดเพื่อให๎
ได๎ข๎อมูลท่ีลึกและเพิ่มเติมข๎อมูลให๎ครบถ๎วน 
  4.4 การสนทนากลํุม 
  1. เชิญหมอพื้นบ๎านท่ีทําการศึกษา เชิญผ๎ูนําท๎องถิ่น เชิญตัวแทนประชาชน และ
นักวิชาการสาธารณสุข   
 5. การจัดกระทําข๎อมูล 
 ผ๎ูวิจัยนําข๎อมูลท่ีได๎จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ข๎อมูลจากการศึกษาภาคสนามโดยจําแนก
ข๎อมูลแยกออกเป็นประเด็นตามจุดมุํงหมายของการวิจัยท่ีต้ังไว๎ และตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต๎อง
ของข๎อมูลอีกครั้งหนึ่งวําข๎อมูลท่ีได๎มีความครบถ๎วนเพียงพอเหมาะสมแกํการนําไปวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผล 
แล๎วหรือไมํ ในกรณีท่ีข๎อมูลท่ีได๎มามีความสอดคล๎องกันผ๎ูวิจัยจะใช๎การตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎า
(Triangulation) และหากมีข๎อมูลสํวนใดท่ียังไมํสมบูรณ์ ผ๎ูวิจัยก็ทําการเก็บข๎อมูลในสํวนท่ีขาดหายไป
เพิ่มเติมใหมํอีกครั้งให๎สมบูรณ์  
 6. การวิเคราะห์และนําเสนอข๎อมูล 
 ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูล ตามวัตถุประสงค์ ประเด็นท่ีกําหนดไว๎ โดยใช๎แนวคิดทฤษฏีและงาน
วัยท่ีเกี่ยวข๎อง แล๎วนําเสนอข๎อมูลท่ีได๎มาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย  

โภชนาการท่ีเหมาะสมสําหรับมารดาและทารกต้ังแตํมีการปฏิสนธิ จนตลอดสองปีแรก หรือ 
“1000 วันแรกของชีวิต” มีความสําคัญตํอการเติบโต สุขภาพ และศักยภาพทางสติปัญญา การสํารวจ
ระดับประเทศพบวําปัญหาทางโภชนาการในแมํและเด็กเปล่ียนจากภาวะการขาดสารอาหารเป็นภาวะท้ัง
ขาดและเกิน วัตถุประสงค์: โครงการวิจัยนี้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินการเพิ่มน้ําหนักตัว
ของมารดาขณะต้ังครรภ์ตามภาวะโภชนาการกํอนต้ังครรภ์ พัฒนาเครื่องมือประเมินกิจกรรมทางกาย
สําหรับหญิงต้ังครรภ์และให๎นมบุตร จัดทําข๎อแนะนําด๎านอาหารสําหรับหญิงต้ังครรภ์และให๎นมบุตร 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช๎แปูงท่ีทนตํอการยํอยด๎วยเอนไซม์ ( resistant starch, RS) เพื่อลด
โภชนาการเกิน และศึกษาการดําเนินงานด๎านโภชนาการในงานอนามัยแมํและเด็ก ผลการศึกษา: (1) จาก
ข๎อมูลการเพิ่มน้ําหนักตัวขณะต้ังครรภ์ของมารดาท่ีคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราช ท่ีมีน้ําหนักแร ก
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คลอดอยูํในเกณฑ์ปกติ ได๎ตารางและกราฟการเพิ่มน้ําหนักตัวท่ีแตํละอายุครรภ์ สําหรับหญิงกํอนการ
ต้ังครรภ์ (pre-pregnancy BMI) ท่ีมีน้ําหนักน๎อย ปกติ น้ําหนักเกินและอ๎วน (2) ได๎เครื่องมือประเมิน
กิจกรรมทางกาย (physical activity) ของหญิงต้ังครรภ์และให๎นมบุตร(PAQ-PL) ซึ่งพิจารณาจากแบบ
แผนกิจกรรมทางกายของคนไทย ท่ีมีความแมํนตรงอยูํในเกณฑ์ยอมรับได๎เมื่อเทียบกับการวัดด๎วยเครื่อง 
accelerometer โดยสามารถใช๎กํากับดูแลการเพิ่มน้ําหนักตัวขณะต้ังครรภ์ให๎อยูํในเกณฑ์และควบคุม
น้ําหนักตัวคงค๎างหลังคลอด (3) จากการใช๎หลักการ linear programming ด๎วยโปรแกรม Optifood 
และข๎อมูลการบริโภคอาหารของหญิงต้ังครรภ์ หญิงให๎นมบุตร และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ท่ีได๎จากการสํารวจ
แบบแผนการบริโภค (ปริมาณ ความถี่ และชนิดอาหาร) ของหญิงไทย ได๎ข๎อแนะนํากลํุมอาหาร ปริมาณ
และความถี่การบริโภค ในระยะต้ังครรภ์และให๎นมบุตรท่ีทําให๎ได๎สารอาหารท้ังพลังงาน โปรตีน วิตามิน 
และแรํธาตุท่ีสําคัญอยํางเพียงพอ และมีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ ซึ่งควรนําไปทดสอบจริงเพื่อ
ประเมินการยอมรับ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามข๎อแนะนํากํอนนําไปขยายผล
ตํอไป (4) พัฒนาแปูงอาหารที่ทนตํอการยํอยด๎วยเอนไซม์โดยทําเป็นผลิตภัณฑ์นมพร๎อมด่ืมท่ีมีปริมาณ RS 
30 กรัมตํอวัน และทดสอบในหญิงวัยเจริญพันธุ์ พบวํา ได๎รับการยอมรับดี มีอาการข๎างเคียงน๎อย และ
พลังงานจากการบริโภคอาหารตํอวันลดลง ท้ังนี้ ยังต๎องทําการศึกษาเพื่อประเมินผลตํอสุขภาพตํอไป (5) 
การประเมินการเล้ียงลูกด๎วยนมแมํอยํางเดียว (exclusive breastfeeding) ตลอด 6 เดือนแรก โดยวิธี
สัมภาษณ์การให๎อาหารทารกกับมารดาท่ีมีเศรษฐานะปานกลางและสํวนใหญํทํางานนอกบ๎านโดยเทียบกับ
การใช๎วิธีอณูธรรมชาติ พบวําคําตอบจากการสัมภาษณ์สอดคล๎องกับการปฏิบัติจริงเมื่อเด็กอายุ 3 เดือน
เพียงประมาณร๎อยละ 31 และร๎อยละ 61 ท่ีอายุ 6 เดือน (6) จากการศึกษางานด๎านโภชนาการในงาน
อนามัยแมํและเด็ก พบวํา กระทรวงสาธารณสุขสํวนกลางเป็นผ๎ูกําหนดนโยบายเปูาหมายและตัวช้ีวัด และ
ดําเนินการผํานศูนย์อนามัยระดับเขตสุขภาพ ซึ่งทําหน๎าท่ีให๎คําแนะนํา สนับสนุนข๎อมูลทางด๎านวิชาการ
และกํากับติดตามตัวช้ีวัดตามนโยบาย ในการปฏิบัติพบข๎อจํากัดของจํานวนบุคลากรด๎านอนามัยแมํและ
เด็กเมื่อเทียบกับปริมาณงาน และขาดความรู๎ทางโภชนาการอยํางเพียงพอสําหรับการให๎บริการ จึงมีความ
จําเป็นเรํงดํวนในการพัฒนาศักยภาพด๎านโภชนาการของบุคลากรทางสาธารณสุข โดยเฉพาะเจ๎าหน๎า ท่ี
ระดับปฏิบัติการและอาสาสมัครในชุมชน ข๎อเสนอแนะ: ผลการศึกษานี้ช้ีให๎เห็นถึงความจําเป็นของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีบูรณาการข๎อแนะนําและเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อการนําไปใช๎ในระบบบริการ และ
บริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับการดําเนินงานโดยบุคลากรในสถานบริการระดับตํางๆ  และการพัฒนา
ศักยภาพด๎านโภชนาการของบุคลากรสาธารณสุขอยํางจริงจัง 

ปัจจัยท่ีมีผลตํอภาวะโภชนาการของมารดาและทารกท่ีสําคัญมี 7  ปัจจัย ได๎แกํ ปัจจัยด๎าน
รํางกายของมารดา ปัจจัยด๎านอารมณ์และจิตใจ ปัจจัยด๎านความรู๎ของมารดา ปัจจัยด๎านพฤติกรรมการ
บริโภค ปัจจัยด๎านสังคมวัฒนธรรมและประเพณี ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ และปัจจัยด๎านส่ิงแวดล๎อมปัญหา
สุขภาพมารดาและทารกท่ีเกิดจากทุพโภชนาการท่ีสําคัญ ได๎แกํ ภาวะโลหิตจาง โรคขาดโปรตีน และ
แคลอรี การขาดวิตามินเอ การขาดวิตามินบี 1  โรคขาดธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส และไอโอดีน

โภชนาการของมารดาระหวํางต้ังครรภ์และหลังคลอด  
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ความต๎องการสารอาหารและอาหารของมารดาระหวํางต้ังครรภ์ความต๎องการสารอาหารของหญิง
ต้ังครรภ์ในแตํละชํวงครรภ์ชํวงระยะครรภ์ 3  เดือนแรก อาหา รท่ีควรได๎รับเป็นอาหารท่ีให๎โปรตีน กรดโฟลิก ธาตุ
เหล็ก แคลเซียมสูง เชํนรับประทานอาหารประเภทโปรตีน 2-3  อยํางตํอวัน ผักใบเขียวเข๎มหรือผักผลไม๎  5  ถ๎วยตํอ
วัน หรือเพิ่มการกินถั่วเป็นของวําง รับประทานเนื้อสัตว์ไมํติดมันหรือเต๎าหู๎ก็เป็นทางเลือกท่ีดีเพราะมีแคลเซียมสูง 
ไขมันตํ่า และควรด่ืมน้ําสะอาดได๎ 2  ลิตรตํอวัน เนื่องจากรํางกายใช๎น้ําในปริมาณมากเพื่อสร๎างเลือดและชํวยใน

ระบบยํอยอาหารชํวงครรภ์เดือนท่ี  4-6  เป็นชํวงท่ีเด็กทารกในครรภ์โตเร็วมาก มีอวัยวะครบถ๎วน มารดาควรเลือก
รับประทาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันดี โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตประเภทไมํขัดสี เชํนข๎าวกล๎อง  

ชํวงครรภ์เดือนท่ี 7-9 เป็นชํวงกํอนคลอด มารดาควรรับประทานอาหารที่มีสารโคลีนสูงเพื่อให๎ลูก
มีพัฒนาการด๎านสมอง และรับประทานอาหารท่ีมีดีเอชเอจากไขมันปลาน้ําลึก จะชํวยในการสร๎างสมอง 

เพราะสมองชํวงเด็กอายุ 0-3 ขวบเป็นชํวงท่ีสมอ งเด็กโตเร็วมาก 
 

อภิปรายผล  
        โภชนาการสําหรับหญิงให๎นมบุตร สําหรับคุณแมํหลังคลอด การเตรียมพร๎อมรํางกายให๎สมบูรณ์แข็งแรง
มีความสําคัญไมํแพ๎กันกับชํวงท่ีต้ังครรภ์เลยคํะ คุณแมํท่ีมีภาวะโภชนาการท่ีดี ยํอมทําให๎สามารถผลิตน้ํานม
ออกมาให๎ทารกได๎เพียงพอและมีคุณภาพที่ดี เป็นการสํงเสริมให๎ทารกมีการเจริญเติบโตท่ีดี ซึ่งจะสํงผลใน
อนาคตระยะยาวตลอดชีวิต โดยท่ีรํางกายคุณแมํเองก็ยังแข็งแรงพร๎อมกลับมาดําเนินชีวิตได๎อยํางปกติ 

สภาวะรํางกายท่ีเปล่ียนแปลงไปในชํวงท่ีมีการให๎นมบุตร 
            หญิงท่ีมีการให๎น้ํานมบุตรด๎วยตัวเอง จะเป็นการชํวยลดน้ําหนักหลังคลอดได๎  น้ําหนักตัวท่ีลดลง 
โดยเฉล่ียหลังคลอดบุตรในชํวง 4-6 เดือนแรก น้ําหนักตัวจะลดลง 0.5-1.0 กิโลกรัมตํอเดือน (แตํประมาณ 
20% ของหญิงหลังคลอดบุตร ท่ีพบวําน้ําหนักตัวคงท่ีหรืออาจเพิ่มมากขึ้นได๎เชํนกัน) 
         ความต๎องการวิตามินและแรํธาตุบางชนิดเพิ่มมากขึ้น เชํน วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี ( บี6 โฟ
แลต) คอปเปอร์ เป็นต๎น และ อาจพบวําแรํธาตุในมวลกระดูกลดลง (แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม) 
         สารอาหารท่ีพบวําหญิงต้ังครรภ์มักจะได๎รับในปริมาณท่ีตํ่ากวําเกณฑ์ความต๎องการท่ีควรได๎รับ
ประจําวัน (RDAs) ได๎แกํ แคลเซียม สังกะสี แมกนีเซียม วิตามินบี6 และโฟแลต 

น้ํานมท่ีสร๎างได๎ 
          น้ํานมท่ีคุณแมํผลิตออกมา เฉล่ียได๎ประมาณ 750-800 มิลลิลิตรตํอวัน โดยในชํวงสองวันแรกหลัง
คลอดอาจยังมีปริมาณไมํมากนัก แตํจะเพิ่มมากขึ้นอยํางเห็นได๎ชัดในวันท่ีสามหรือส่ีเป็นต๎นไป ปริมาณ
น้ํานมท่ีผลิตออกมาจะแตํตํางกันในแตํละบุคคล โดยข้ึนอยูํกับความต๎องการของทารกด๎วย ท้ังน้ําหนักของ
ทารก น้ําหนักท่ีเพิ่ม และเพศ แตํปัจจัยท่ีมีผลตํอปริมาณน้ํานมอยํางชัดเจนคือ ความถี่ และระยะเวลาใน
การให๎น้ํานม หากยิ่งมากก็จะยิ่งทําให๎คุณแมํผลิตน้ํานมออกมาได๎มาก สํวนปัจจัยท่ีจะสํงผลตํอปริมาณ
น้ํานมท่ีลดลง คือ การให๎อาหารอื่นๆเ หรือ นมประเภทอื่นเสริมแกํทารก   ***)ในชํวงหกเดือนแรกของ
ทารก เด็กควรจะได๎รับแตํนมแมํอยํางเดียวเทํานั้น ; Exclusive breastfeeding) นอกจากนี้ ความเครียด
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ของแมํ ความวิตกกังวล ความอํอนเพลีย รวมท้ัง พฤติกรรม เชํน การสูบบุหรี่ การใช๎ยาคุมกําเนิดบาง
ประเภท ล๎วนเป็นปัจจัยท่ีทําให๎ผลิตน้ํานมออกมาได๎ลดน๎อยลงอีกด๎วยคํะ 

คุณภาพของน้ านม 
             โดยปกติแล๎วน้ํานมท่ีคุณแมํสร๎างจะมีปริมาณและคุณภาพ คือ พลังงาน โปรตีนและสารอาหาร
จําเป็นท่ีเพียงพอกับทารก อยํางสมบูรณ์โดยท่ีไมํต๎องให๎อาหารอื่นเพิ่มเติม เว๎นเสียแตํวําแมํมีภาวะขาด
สารอาหารมาเป็นระยะเวลานาน หรือในบางกรณี เชํน คุณแมํท่ีทานเจ หรือ มังสวิรัติ อาจพบวํามีปริมาณ
ของกรดไขมันไลโนเลอิกสูงกวําคนท่ีทานเนื้อสัตว์ปกติ 
       องค์ประกอบในน้ํานมแมํ สําหรับสารอาหารอาจแตกตํางกันตามอาหารท่ีแมํทาน เชํน โปรตีน กรด
ไขมัน แรํธาตุ เชํน ซิลิเนียม ไอโอดีน วิตามินบี6 บี12 เป็นต๎น แรํธาตุบางชนิดอาจถูกดึงมาจากปริมาณท่ี
สะสมอยูํในรํางกายของแมํมาใช๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของเด็ก ได๎แกํ โฟแลต และ แคลเซียม (น้ํานม 
100 ml มีพลังงาน 67 kcal โปรตีน 1 กรัม) 
       ทารกท่ีด่ืมนมแมํ โดยเฉพาะในชํวง 6 เดือนแรก เด็กจะได๎รับสารอาหารท่ีครบถ๎วนเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตโดยท่ีไมํต๎องทานอาหารหรือนมอื่นเพิ่มเติม เชํน ธาตุเหล็ก  (*เว๎นเสียแตํ ในกรณีท่ีหญิงให๎นม
บุตรไมํคํอยได๎ออกไปเจอแสงแดด ซึ่งอาจมีผลตํอการได๎รับวิตามินดีไมํเพียงพอ หรือ ขาดวิตามินบี12 ถ๎า
หญิงให๎นมบุตรทานอาหารเจ แบบท่ีไมํทานนมหรือไขํเลย) นอกจากนี้เด็กท่ีได๎รับนมแมํจะได๎รับโปรตีนใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมกับความต๎องการของทารก ไมํมากจนเกินไป จนมีผลกระทบตํอไตท่ียังทํางานได๎ไมํเต็มท่ี 
และในสํวนของไขมัน นมแมํจะมีกรดไขมันจําเป็น EPA และ DHA ท่ีชํวยสํงเสริมพัฒนาการทางสมอง และ
หากเปรียบเทียบกับนมอื่นๆท่ัวไปแล๎ว น้ํานมแมํจะมีคุณสมบัติท่ียํอยได๎งํายกวําสําหรับในเด็กทารก  และ
ประโยชน์ท่ีสําคัญการได๎รับน้ํานมจากแมํ คือเป็นการชํวยสํงเสริมระบบภูมิค๎ุมกัน ซึ่งเป็นการชํวยลดความ
เส่ียงตํอโรคและความผิดปกติตํางๆ เชํน โรคท่ีเกี่ยวกับเลือดออกผิดปกติในเด็กแรกเกิด โรคท่ีเกี่ยวกับการติด
เช้ือ (ท้ังทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ) ภาวะแพ๎อาหาร และโรคเรื้อรังตํางๆ เชํน โรคอ๎วน เบาหวาน 

น้ํานมแมํ กับ ผลตํอภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของทารก 
          ในชํวง 2-3 เดือนแรก ทารกท่ีได๎รับน้ํานมจากแมํ อาจพบวํามีน้ําหนักตัวขึ้นไมํเร็วเทําเด็กท่ีได๎นม
ผงสูตรสําเร็จ แตํสารอาหารที่ได๎รับมีความเพียงพอตํอความต๎องการของเด็ก 
    ความต๎องการพลังงานและสารอาหารท่ีควรได๎รับระหวํางให๎น้ํานมพลังงานต๎องการเพิ่มขึ้นประมาณ 
500 kcal/day ในชํวงหกเดือนแรกหลังคลอด และ 400 kcal/day ในเดือนท่ี 7-12 โปรตีน ต๎องการ
เพิ่มข้ึน 25 กรัมตํอวัน  เลือกโปรตีนคุณภาพดี ไขมันตํ่า เชํน เนื้อสัตว์ไมํติดมัน ปลา ถั่ว เต๎าหู๎ 
วิตามินและแรํธาตุท่ีสําคัญ  วิตามินเอ อี บี6 โฟแลต ธาตุเหล็ก สังกะสี ไอโอดีน แมกนีเซียม  
แคลเซียม เชํน นมและผลิตภัณฑ์จากนม ปลาตัวเล็กตัวน๎อย เต๎าหู๎ ถั่ว กรดไขมันโอเมก๎าสาม แนะนําให๎
ทานปลา เพื่อให๎ได๎รับกรดไขมันจําเป็นอยํางครบถ๎วน ซึ่งจะชํวยในการพัฒนาระบบประสาทและสมอง 
สํงเสริมพัฒนาการของเด็กได๎ โดยควรทานปลา 12 ออนซ์ตํอสัปดาห์ โดยหลีกเล่ียงปลาท่ีมีสารโลหะหนัก 
เชํน สารปรอทปนเปื้อน ได๎แกํ ปลาฉลาม(shark) ปลาดาบ(swordfish) ปลาคิงแมคเคอเรล (King 
mackerel) และปลาไทล์ (tile fish) โดยแนะนําเลือกปลาท่ีมีสารปรอทปนเปื้อนน๎อย เชํน ปลาทูนํา
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กระป๋อง แซลมอน Pollock Catfish หรือกุ๎ง และพวกน้ําจืดจะปลอดภัยกวําน้ํา อยําลืมด่ืมน้ําให๎เพียงพอ 
ตัวเลขท่ัวๆ ไปก็อยูํท่ีประมาณ 30 mL ตํอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตํอวัน 
       โดยสรุปคือเน๎นการทานอาหารท่ีหลากหลาย ครบทุกหมวดหมูํ ไมํวําจะเป็นผักผลไม๎หลากสี ข๎าว
แปูงธัญพืชไมํขัดสี โปรตีนไขมันตํ่า ไขมันดี ในปริมาณท่ีสมดุล เหมาะสมเพียงพอคํะ 

ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง ระหวํางการให๎นมบุตร 
           การสูบบุหรี่ หรือ ด่ืมแอลกอฮอล์จะมีผลทําให๎น้ํานมแมํมีปริมาณลดลง และ สํงผลทําให๎เกิด
อันตรายตํอทารกได๎  โดยเฉพาะสติปัญญาของเด็กในชํวงขวบปีแรก  การบริโภคคาเฟอีน มากเกินไป 
(มากกวํา 2 แก๎ว ตํอวัน)  การหลีกเล่ียงการจํากัดการรับประทานอาหารบางชนิดอยํางเครํงครัด (ในกรณีท่ี
ไมํได๎แพ๎อาหารนั้น) โดยมีจุดประสงค์เพื่อปูองกันการแพ๎อาหาร ไมํแนะนําสําหรับหญิงท่ีอยูํในระหวํางการให๎
นมบุตร เนื่องจากอาจทําให๎ขาดสารอาหารจําเป็นบางชนิดได๎  แตํหากเป็นการงดเพราะแพ๎อาหารนั้น 
จําเป็นต๎องหาแหลํงอาหารท่ีมีสารอาหารหลักนั้นมารับประทานเป็นการทดแทน 
 

ข้อเสนอแนะ  
2.1 ควรทําวิจัยเปรียบเทียบการดูแลแมํและเด็กพื้นบ๎านของถิ่นอื่น เพื่อค๎นหาลักษณะเดํนอันจะ

เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาองค์ความรู๎ 
2.2 ควรวิจัยผลของการผสมผสานเพื่อประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวปัญหาและอุปสรรคในการถํายองค์ความรู๎เพื่อเป็นข๎อมูลในการสํงเสริมให๎

แพรํหลายตํอไป 
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แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Approaches to Implementation of Quality Assurance of 
Banmaesalidluang Wittaya School under Tak Primary Educational Service 

Area Office 2 
 

สุกา ธารายืนยง1 และ ธนกฤต  สิทธราช2 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ประชากรท่ีใช๎ในการ ได๎แกํ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 109 คน และ กลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผ๎ูบริหารการศึกษา นักวิชาการ และบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 9 คน  เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยใช๎ คําความถ่ี คําร๎อยละ สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบวํา  

สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
เรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับ คือด๎านดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ด๎านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และด๎านกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามลําดับ 

ผลการศึกษาพบวําปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิด
หลวงวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการศึกษาไมํสอดคล๎องกับสภาพบริบทจริง  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขาด
การมีสํวนรํวมจากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง และสถานศึกษาไมํดําเนินตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
กําหนดไว๎   

แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สถานศึกษาควรมีการประชุมรํวมกันกําหนด
มาตรฐานท่ีมีปัญหาโดยการมีสํวนรํวมของผ๎ูท่ีเกี่ ยวข๎องทุกฝุายในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ควรมีการสรุปข๎อมูลสถิติการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว
อยํางเป็นระบบและควรมีการแตํงต้ังคณะกรรมการและกําหนดบทบาทในการการดําเนินงานไว๎อยําง
                                                             
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น E-mail:lipo.waytoo@gmail.com  tel.089-5134830 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ชัดเจน และครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีแผนการพัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอ ทันตํอเหตุการณ์
ตลอดเวลาอยํางตํอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : แนวทางพัฒนา, พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
 
Abstract 

 The purpose of the research aimed to investigate the problems and approaches 
to implementation of quality assurance of Banmaesalidluang Wittaya School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2. The population of the research was 109 
school administrators and education personnel officers, and 9 informants comprising 
school administrators, academicians, and education personnel officers. The research 
instruments were questionnaires and interviews. The collected data was analyzed by 
frequency, percentages, standard deviation, and content analysis. 

 The findings of the research indicated that: on the whole, the conditions of the 
implementation of quality assurance of Banmaesalidluang Wittaya School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When each 
aspect was considered based on arithmetic means arranged in descending order, it was 
found that the three highest values seemed to be the side of performing according to 
the education development plan, creating the education development plan, and 
determining educational standards respectively.        

 For the findings of the research; in terms of the problems of the implementation 
of quality assurance of Banmaesalidluang Wittaya School under Tak Primary Educational 
Service Area Office 2, it was found that the school determined educational standards, 
which were inconsistent with real contexts. Moreover, the school lacked participation 
from the people involved in creating the education development plan. The school 
seemed to also be the lack of the performance according to the education 
development plan. 
 In terms of the approaches to implementation of quality assurance of 
Banmaesalidluang Wittaya School under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it 
can be said that the school should hold the meeting of the personnel to participle in 
determining problematic standards. In additions, the school should systematically 
summarize the records of the performance according to the action plan both short and 
long periods, and the school should appoint the committee and define the roles and 
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responsibilities clearly. Moreover, the teachers and education personnel should also 
create the up-to-date individual development plan regularly and continuously. 
 
Keywords: Development Approaches, the New Internal Quality Assurance Operation 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ และสติปัญญาสามารถใช๎ชีวิตอยูํ
รํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข คือการมุํงพัฒนาคนหรือผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญได๎ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ และการท่ีจะพัฒนาประเทศจะให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าและมีความยั่งยืนได๎นั้น  

ทุกประเทศท่ีมีความต๎องการให๎ประเทศเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน จะมีการเตรียมทรัพยากรมนุษย์
หรือคนในประเทศให๎มีคุณภาพกํอนโดยการให๎ความสําคัญด๎านการศึกษาและการระดมทรัพยากรตํางๆ
เพื่อการลงทุนทางการศึกษาประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งท่ีให๎ความสําคัญด๎านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์หรือการสร๎างคนของประเทศชาติเพื่อความเจริญก๎าวหน๎าและยั่งยืน โดยระบุไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 54 วํา “รัฐต๎องดําเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย” (คําส่ัง
หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ท่ี 28/2559  ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 (2562:52) มาตรา
47 กําหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด๎วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ให๎เป็นไปตาม ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาให๎เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สําหรับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีอยูํในอํานาจหน๎าท่ีของกระทรวงอื่นท่ีมีกฎหมายกําหนดไว๎
เป็นการเฉพาะให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการนั้นหนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอันนําไปสํูการกําหนดให๎มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น
ประกอบกับไ ด๎มีการประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561และ
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 
2561 สําหรับให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทําให๎เกิดความมั่นใจแกํผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุก
ฝุายวําการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐานและคงรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2561:5) 
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 ดังนั้นระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญอยํางยิ่งในการสร๎างความ
มั่นใจให๎กับผ๎ูเรียนผ๎ูปกครอง ชุมชนและสังคมวําสถานศึกษาจะดําเนินการจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนอยํางมี
คุณภาพ ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านความรู๎ ทักษะ กระบวนการคิดในเชิงระบบมีความรู๎ความสามารถ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาภายในของสถานศึกษาได๎กําหนดไว๎ในหลักสูตร
ของสถานศึกษา ซึ่งจะทําให๎เด็กไทยอยูํในสังคมอยํางมีความสุข เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ พร๎อมท่ีจะ
สร๎างสรรค์สังคมให๎อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม รักความเป็นและเสริมสร๎างเศรษฐกิจ
และสังคมไทยให๎เกิดความมั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580) 
 จากบทสรุปของผ๎ูบริหารสภาพปัญหาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบ 3 ของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา (2557:1-11) พบวําระดับ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานยังไมํได๎มาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการ
ประเมินภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่ีไมํผํานการ
รับรองมาตรฐาน จากน้ําหนักคะแนน 100 คะแนน ได๎ 71.98 คะแนน อยูํในระดับ พอใช๎ ท้ังนี้มีจุดเน๎นท่ี
ต๎องพัฒนาอยํางเรํงดํวนคือ ตัวบํงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน (3.41) ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน
และตัวบํงช้ีท่ี 6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นเด็กเป็นสําคัญ (7.0) ระดับ พอใช๎ และตัว
บํงช้ีท่ี 8 ประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน (3.47) อยูํในระดับ พอใช๎ ดังนั้นโรงเรียนบ๎านแมํ
สลิดหลวงวิทยาจึงเห็นความสําคัญและตระหนักในการเตรียมความพร๎อมในการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยํางเรํงดํวนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบ 4 ตํอไป 

อยํางไรก็ตามการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อดําเนินการตรวจสอบ 
ปรับปรุงและแก๎ไข ดังท่ี สมพร ตานิ่ว  (2558 : 123 -124) ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวําทุกฝุายควรรํวมกันกําหนดมาตรฐานท่ีมีปัญหาการทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีควรมีการดําเนินงานตามแผน  มีการกํากับควบคุมการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ ควรทํา
เอกสารสารสนเทศให๎สมบูรณ์ยิ่งขั้นสามารถใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลสารสนเทศได๎จริง ควรสรุปข๎อมูลสถิติ
การดําเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีไว๎ให๎ชัดเจน  ควรมีการนิเทศติดตามอยําง
ตํอเนื่องและบันทึกเป็นหลักฐาน ควรจัดให๎มีการฝึกอบรมครูให๎มีความรู๎ความเข๎าในในกระบวนการวัดและ
ประเมินผล คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินงานได๎ดีมีคุณภาพสมควร
ดําเนินการตํอเนื่องและสถานศึกษาควรพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษาให๎เพิ่มขึ้นเพื่อใช๎ประโยชน์ในการ
เรียนการสอนมากขึ้น 

 จากผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากนักวิชาการศึกษาดังกลําวขั้นต๎น ผ๎ูศึกษาซึ่งเป็น
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความเกี่ยวข๎องกับการศึกษาและจัดระบบการศึกษาเพื่อให๎เกิด
คุณภาพและสร๎างความเช่ือมั่นด๎านการศึกษาจึงได๎เล็งเห็นความสําคัญของประเด็นปัญหาและประโยชน์
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  ผ๎ูศึกษาใช๎กรอบแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561 ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับ
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สถานศึกษา 7 ขั้นตอน (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2561:88-89) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับสถานศึกษาดังตํอไปนี้ คือ 1)
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา 3) 
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 6) จัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง 7)พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมิน เพื่อให๎การ
บริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น
ศักยภาพของผ๎ูเรียน แนวการจัดการศึกษาแหํงชาติและเป็นประโยชน์ตํอการนําไปใช๎ในการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎าน
แมสํลิดหลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2.  เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวง
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผ๎ูศึกษาได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
  1   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2   ข๎อมูลท่ัวไปของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา อําเภอทําสองยาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตาก เขต 2 

3   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิด
หลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผ๎ูศึกษาได๎ดําเนินการ ดังนี้ 
 การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํ
สลิดหลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา
ครั้งนี้ได๎แกํ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครูผ๎ูสอน จํานวน 109 คน ของโรงเรียนบ๎านแมํสลิด
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หลวงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 
จํานวน 109 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลได๎แกํ แบบสอบถาม วิเคราะห์ระดับโดยการหาคําเฉล่ี ย
และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด๎านเสนอในรูปแบบตาราง แล๎วนําผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
มาแปลงผลของข๎อมูลท่ีได๎จากแบบสอบถามประมาณคํา 5 ระดับ(บุญชม  ศรีสะอาด,2556:121)เกณฑ์ท่ี
ใช๎ในการแปลความหมายของคําเฉล่ีย 5 ระดับ 

   คําเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในระดับท่ีน๎อย
ท่ีสุด 

   คําเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ในระดับน๎อย 
   คําเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ในระดับปาน

กลาง 
   คําเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ในระดับมาก 
   คําเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ในระดับท่ีมาก

ท่ีสุด 
 การศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แหลํงข๎อมูลท่ีใช๎สําหรับการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้
ได๎แกํ  
 1)ผ๎ูบริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาสาขาบริหารการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป และมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5 ปี จํานวน 4 คน  2)นักวิชาการท่ีจบ
การศึกษาสาขาบริหารการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ด๎านวิชาการ ไมํน๎อยกวํา 5 ปี 
จํานวน 1 คน 3)ครูท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ทําหน๎าท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีมีผลงานด๎านวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ต้ังแตํระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 2 คน  4)
ผ๎ูบริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานการศึกษาไมํน๎อยกวํา 5 ปี จํานวน 1 คน  5)
ศึกษานิเทศก์ท่ีปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 1 ปีจํานวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลได๎แกํ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) 
 
ผลการวิจัย 

แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้  

1. สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา              
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มีดังนี้ 

1.1  ด๎านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม อยูํในระดับมาก    เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ 1) สถานศึกษามีการแตํงต้ัง
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คณะกรรมการรํวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย =3.76, สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.63)  2)สถานศึกษาได๎จัดทําเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว๎เป็นคํูมือ
การปฏิบัติงานสําหรับครูและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย =3.70, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
=0.66)  3)สถานศึกษาได๎กําหนดมาตรฐานการศึกษาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมี
ความสอดคล๎องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ อยูํในระดับ
มาก (คําเฉล่ีย =3.70, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.63)  ตามลําดับ  

1.2  ด๎านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก    เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ 1)สถานศึกษาได๎จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก 
(คําเฉล่ีย = 3.75, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.68)  2)มีการรวบรวมผลของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปี(SAR) ผลประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ)และผลการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนเป็นข๎อมูลพื้นฐานไว๎
อ๎างอิงในการจัดทําแผน อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.74, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.70) 3)สถานศึกษา
มีการแตํงต้ังคณะกรรมการรํวมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก 
(คําเฉล่ีย = 3.73, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.72) ตามลําดับ  

1.3  ด๎านดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ 1)ผ๎ูบริหาร กํากับ ดูแล 
ติดตามและนิเทศประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรทุกคน เพื่อกระต๎ุนและปรับปรุงแก๎ไขระหวําง
ปฏิบัติงาน โดยสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว๎ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.74, สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.69)  2)แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีผลการดําเนินงานสําเร็จตามพันธกิจ
และเปูาหมายตามท่ีวางไว๎ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.74, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.67) 3)
สถานศึกษามีการมีการสํงเสริมสนับสนุน กํากับ ติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํบุคลากรเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.72, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.68) ตามลําดับ 

1.4  ด๎านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ 1)ด๎าน
สถานศึกษามีการแจ๎งผลการตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตํอสาธารณะชน 
อยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย = 3.72, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.69) 2)ด๎านมีการกําหนดกรอบการตรวจสอบ
ท่ีชัดเจน สอดคล๎องกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.70, 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.69) 3)ด๎านสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีให๎
ความสําคัญกับด๎านคุณภาพเด็กและคุณภาพผ๎ูเรียนและเช่ือมโยงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
ด๎านอื่น ๆ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.66, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.68) ตามลําดับ 

1.5  ด๎านติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ 1)สถานศึกษามีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง แก๎ไข การดําเนินงานของ
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สถานศึกษา อยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย = 3.71, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.70)  2)สถานศึกษามีคําส่ัง
แตํงต้ังคณะคณะกรรมการและทีมงานการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยกําหนด
บทบาทหน๎าท่ีอยํางชัดเจน อยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย = 3.69, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.72)                    
3)สถานศึกษามีการจัดประชุมช้ีแจง สร๎างความตระหนักและความเข๎าใจในการประเมินคุณภาพภายใน 
อยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย = 3.66, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.68) ตามลําดับ 

1.6  ด๎านจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
เรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ 1)สถานศึกษาสํงเสริมแนวคิดเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมุํงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องให๎เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ อยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย= 3.70, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.70) 
รองลงมาคือสถานศึกษามีการรวบรวมข๎อมูลผลกการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา 
สรุปและจัดทํารายงานประจําปี ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท๎อนคุณภาพ
ของเด็กและคุณภาพของผ๎ูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารการจัดการศึกษาตามรูปแบบท่ีหนํวยงานต๎น
สังกัดกําหนด อยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย= 3.67, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.70) สถานศึกษามีการนําเสนอ
รายงานประจําปีตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ความเห็นชอบ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
3.65, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.71) ตามลําดับ 

1.7  ด๎านพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย  3 ลําดับแรก ได๎แกํ 1(
สถานศึกษานําผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลสารสนเทศในการกําหนดเป็นกรอบความคิด หรือการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา  อยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย = 3.72, สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.67) รองลงมาคือ สถานศึกษานําผลการประเมินไปใช๎เป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
และควบคุมการดําเนินงานอยํางตํอเนื่อง อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.66, สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.68) สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีได๎มีกําหนดวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการดําเนินไว๎อยํางชัดเจน อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.64, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.66) 
ตามลําดับ 

2. ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา            
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังนี้ 

2.1  ด๎านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปัญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุด 3 ลําดับได๎แกํ 
1)สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาไมํสอดคล๎องกับสภาพบริบทจริง ความถี่ 38 คําร๎อยละ 31.00  
2)สถานศึกษาไมํมีคํูมือการปฏิบัติงานในการกําหนดจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษา คําความถี่ 24 คําร๎อย
ละ 20.00 และ 3)สถานศึกษาไมํมีการประชุมช้ีแจงหรือสร๎างความเข๎าใจในการกําหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา คําความถ่ี 23 คําร๎อยละ 19.00   

2.2  ด๎านการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุด 3 
ลําดับได๎แกํ 1)สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขาดการมีสํวนรํวมจากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
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คําความถี่ 50 คําร๎อยละ 42.00 2)สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไมํสอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษา คําความถ่ี 22 คําร๎อยละ 18.00 และ 3)สถานศึกษาไมํมีการแตํงต้ังคณะกรรมการในการ
กําหนดและจัดทําแผนท่ีชัดเจน คําความถ่ี 12 คําร๎อยละ 10.00 

2.3  ด๎านดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุด 
3 ลําดับได๎แกํ 1)สถานศึกษาไมํดําเนินตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว๎ คําความถี่ 
63 คําร๎อยละ 52.00  2)บุคลากรทางการศึกษาไมํให๎ความสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา คําความถี่ 14 คําร๎อยละ 11.00  และ 3)สถานศึกษาขาดการอบรมประชุมช้ีแจงครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมถึงการรายงานผลให๎แกํผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องรับทราบ คําความถ่ี 9 คําร๎อยละ 7.00  

2.4  ด๎านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปัญหาท่ีมีความถี่มาก
ท่ีสุด 3 ลําดับได๎แกํ 1)สถานศึกษาไมํมีเครื่องมือในการประเมินตนเองท่ีชัดเจน คําความถี่ คําร๎อยละ 
21.00  2)ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมํมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให๎สําเร็จตามเปูาหมาย คําความถี่ 24 คําร๎อยละ 20.00 และ 3)สถานศึกษาไมํมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในอยํางตํอเนื่อง คําความถ่ี 21 คําร๎อยละ 17.50 

2.5  ด๎านติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปัญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุด 3 ลําดับ
ได๎แกํ 1)สถานศึกษาไมํมีการเก็บผลติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยํางเป็นระบบเพื่อมา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในครั้งตํอไป คําความถี่ 30 คําร๎อยละ 25.00               
2)สถานศึกษาขาดการมีสํวนรํวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการติดตามผลการดําเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา คําความถี่ 26 คําร๎อยละ 21.00 และ 3)สถานศึกษาไมํได๎กําหนดครูและบุคลากร
ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาท่ีชัดเจน คําความถ่ี 19  คําร๎อยละ 16.00  

2.6  ด๎านจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  ปัญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุด 3 ลําดับได๎แกํ 1)การ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาไมํตรงตามสภาพจริง คําความถี่ 41 
คําร๎อยละ 34.00  2)ครูและบุคลากรไมํให๎ความสําคัญในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
คําความถ่ี 20 คําร๎อยละ 16.00 และ 3)การสรุปจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาขาด
ความมีสํวนรํวมและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลท่ีเกี่ยวข๎อง คําความถี่ 12 คํา
ร๎อยละ 10.00 

2.7  ด๎านพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง  ปัญหาท่ีมี
ความถ่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับได๎แกํ 1)ครูและบุคลากรขาดความรู๎และแหลํงข๎อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาให๎
มีคุณภาพโดยการพิจารณาผลการประเมินตนเอง คําความถี่ 46 คําร๎อยละ 38.00 2)ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไมํให๎ความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพโดยการพิจารณาผลการประเมิน
ตนเอง คําความถี่ 25 คําร๎อยละ 21.00  และ 3)สถานศึกษาไมํมีการพัฒนาหรือนําผลท่ีได๎จากผลการ
ประเมินตนเองมาปรับปรุงแก๎ไขในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ 
คําความถ่ี 11 คําร๎อยละ 9.00 
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3. แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง
วิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีดังนี้ 

3.1  ด๎านกําหนดมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานได๎แกํ 1)
สถานศึกษาควรมีการประชุมรํวมกันกําหนดมาตรฐานท่ีมีปัญหาโดยการมีสํวนรํวมของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุาย
ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)สถานศึกษาควรวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานให๎มี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนให๎สอดคล๎องกับแผนการศึกษาของชาติ 3)สถานศึกษา
ควรให๎ผ๎ูท่ีมีความเกี่ยวข๎องภายนอกมีสํวนรํวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  

3.2  ด๎านการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานได๎แกํ  
1)สถานศึกษาควรมีการแตํงต้ังคณะกรรมการในกําหนดและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ท่ีชัดเจน  
2)สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีฐานข๎อมูลในการทําแผนท่ี

เพียงพอเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 3)สถานศึกษาและผ๎ูเกี่ยวข๎องควรมีการสร๎างความ
ตระหนักในการทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให๎กับทุกฝุายรํวมรับผิดชอบ  

3.3  ด๎านดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางการดําเนินงาน
ได๎แกํ 1)สถานศึกษาควรสรุปข๎อมูลสถิติการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว
อยํางเป็นระบบและให๎ชัดเจนเพื่อใช๎เป็นข๎อมาสารสนเทศหรือการพัฒนางานในครั้งตํอไป 2)สถานศึกษา
ควรมีการกํากับติดตามโครงการตํางๆตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว๎  3)เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ควรมีการสรุปผล เพื่อวิเคราะห์ผลสําเร็จของงานท่ีตนเองได๎รับ   

3.4  ด๎านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีแนวทางการ
ดําเนินงานได๎แกํ 1)สถานศึกษาควรมีการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยํางจริงจัง และ
ตํอเนื่อง 2)การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรมีวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและ
สอดคล๎องกับบริบท  

3)สถานศึกษาควรจัดให๎มีหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีมีข๎อมูลเป็นระบบถูกต๎อง ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกมาตรฐานเพื่อนําไปใช๎เป็นข๎อมูลการอ๎างอิงและพัฒนาในครั้งตํอไป   

3.5  ด๎านติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานได๎แกํ  
1)สถานศึกษาควรมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 2)สถานศึกษาควรมีการ

ดําเนินงานนิเทศติดตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาจากและบันทึก
เป็นหลักฐานอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 3)สถานศึกษาควรสร๎างเครื่องมีติดตามการดําเนินงานท่ี
หลากหลาย มีเกณฑ์และแบบติดตาม การดําเนินงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและ
สถานศึกษา  

3.6  ด๎านจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  มีแนวทางการดําเนินงานได๎แกํ 1)สถานศึกษา
ควรมีการแตํงต้ังคณะกรรมการและกําหนดบทบาทในการการดําเนินงานไว๎อยํางชัดเจน 2)ครูและ
บุคลากรควรมีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการรายงายผล
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การศึกษาประจําปีทุกคนตามความเป็นจริงและตํอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการจัด
การศึกษา 3)สถานศึกษาควรมีการตรวจทานความถูกต๎องของรายงานผลการประเมินตนเองและการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานรายงานผลการประเมินผลตนเองและการรายงานผลอยํางตํอเนื่อง  

3.7  ด๎านพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 1)ควรมีแผนการพัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอ ทันตํอเหตุการณ์ตลอดเวลาอยําง
ตํอเนื่อง   

2)สถานศึกษาควรมีแผนและระบบการจัดเก็บรายงานผลการประเมินตนเองอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
ใช๎ในการหาคําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3)สถานศึกษาควรจัดทําเอกสารสารสนเทศ
ให๎สมบูรณ์อยํางเป็นระบบเพื่อใช๎ประโยชน์ในการพิจารณาหรืออ๎างอิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตํอไปได๎   

 
สรุปและอภิปรายผล 

สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา 
ด๎านกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการแตํงต้ังคณะกรรมการรํวมกันกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด๎านจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการได๎จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด๎านดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี ผ๎ูบริหาร กํากับ ดูแล ติดตามและนิเทศประเมินผลการ
ดําเนินงานของบุคลากรทุกคน เพื่อกระต๎ุนและปรับปรุงแก๎ไขระหวํางปฏิบัติงาน โดยสํงเสริมให๎ปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไว๎ ด๎านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คือ สถานศึกษา
มีการแจ๎งผลการตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตํอสาธารณะชน  ด๎านติดตาม
ผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา คือ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง แก๎ไข การดําเนินงานของสถานศึกษา  ด๎านจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเอง มีการสํงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุํงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องให๎เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให๎เป็นองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎  ด๎านพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง สถานศึกษานําผลการ
ประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลสารสนเทศในการกําหนดเป็นกรอบความคิด หรือการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ การุณ ชํวยทอง(2555:284-290) เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา หลังการประกันคุณภาพภายในรอบ 2 ในโรงเรียนของรัฐในอําเภอบ๎านนาสาร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อธิบายวํา สภาพการดําเนินการท้ัง 8 ด๎านอยูํใน
ระดับมาก และอาจสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ จารุวัฒน์  ทัศนกิจ (2555:172-181) ได๎ทําการศึกษา
เรื่องการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการศึกษาพบวํา 1)ระดับการดําเนินงานตามระบบประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ ด๎านการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด๎านการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด๎านการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและด๎านการจัดให๎
มีประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ด๎านการดําเนินตามแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด๎านการจัดระบบ
บริหารสารสนเทศ ด๎านการจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา และด๎านการจัดให๎มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  และอาจสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ เจมรินี  ใจเรือง(2555:70-
73) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูํในระดับมาก โดยมีแนวทางการการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 พบวําด๎านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรกําหนดบทบาทหน๎าท่ี
แกํชํุมชนและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องในการมีสํวนรํวมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอมยํางเหมาะสม ด๎าน
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรกําหนดเกณฑ์หรือเปูาหมายความสําเร็จของ
โครงการ/ กิจกรรม ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพ ด๎านการจัดระบบสารสนเทศ 
สถานศึกษาควรแตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบในการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ ให๎เป็นระบบและเป็นปัจจุบันและ
สถานศึกษาควรจัดหาคอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ด๎านการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  สถานศึกษาควรมีการแตํงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในแตํละ
โครงการ/กิจกรรมให๎ชัดเจนและควรให๎การสนับสนุนงบประมาณให๎เพียงพอและมีการประเมินผล 
รายงานผลตํอผ๎ูบริหารสถานศึกษาเมื่อเสร็จส้ินการดําเนินโครงกา/กิจกรรม ด๎านการจัดให๎มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครู ควรจัดตามรางนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาและนํามาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาคุณภาพด๎านการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และอาจสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ พระจําเนียร (2552:83-89) เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีศรี สุริโยทัย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 อธิบายวํา ด๎านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ในการทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล๎องสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานให๎ประสบ
ความสําเร็จ ด๎านการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือผ๎ูปกครองและชุมชนมีโอกาสเข๎ามามีสํวน
รํวมและมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมตํางๆตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด๎านการตรวจสอบและ
ติดตามคุณภาพการศึกษา คือมีการวางกรอบการประเมินสัมพันธ์เช่ือมโยงระหวํางเปูาหมาย มาตรฐาน 
ตัวบํงช้ี เครื่องมือ แหลํงข๎อมูล เกณฑ์ ชํวงเวลาและผ๎ูรับผิดชอบ ด๎านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการ
ให๎ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนผ๎ูปกครอง ชุมชน  มาสํวนรํวมในการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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สรุป แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในแนวใหมํของโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในแตํละด๎านดังนี้  
 1)กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คือสถานศึกษาควรมีการประชุมรํวมกันกําหนด
มาตรฐานท่ีมีปัญหาโดยการมีสํวนรํวมของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุายในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2)การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือสถานศึกษาควรมีการแตํงต้ัง
คณะกรรมการในกําหนดและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน 3)ดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา คือสถานศึกษาควรสรุปข๎อมูลสถิติการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาวอยํางเป็นระบบและให๎ชัดเจนเพื่อใช๎เป็นข๎อมาสารสนเทศหรือการพัฒนางานในครั้ง
ตํอไป  4)ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คือสถานศึกษาควรมีการ
ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยํางจริงจัง และตํอเนื่อง 5)ติดตามผลการดําเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา คือสถานศึกษาควรมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 6)จัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง คือสถานศึกษาควรมีการแตํงต้ังคณะกรรมการและกําหนดบทบาทในการการดําเนินงานไว๎
อยํางชัดเจน 7)พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง คือครูและบุคลากร
ควรมีแผนการพัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอ ทันตํอเหตุการณ์ตลอดเวลาอยํางตํอเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติการ 

1.  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานควรมีนโยบายให๎มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาอยํางชัดเจน 

2.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรมีการกําหนดแผนและการติดตามตรวจสอบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

3  ผ๎ูบริหารโรงเรียนบ๎านแมํสลิดหลวงวิทยา ควรกําหนดนโยบายและขอบขําย งานให๎ชัดเจนใน
การสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอยํางตํอเนื่องทํางาน
อยํางเป็นระบบและเน๎นการทํางานแบบมีสํวนรํวมและเป็นทีม  

4.  สถานศึกษาควรสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางด๎านการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน  
 5.  สถานศึกษาควรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลอยํางชัดเจน
และจัดเก็บผลอยํางเป็นระบบและมีความตํอเนื่อง เพื่อนําผลไปพัฒนาตํอไปได๎ 

6.  ผ๎ูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องจะต๎องตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามสภาพจริงและสอดคล๎องกับ
กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอความสําเร็จในการดําเนินการประกัน คุณภาพ

ภายในของโรงเรียน  
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2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ 
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในระหวําง สํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตอื่นๆ 
 4.  ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ชุมชน 
หรือบริบทของสถานศึกษาเป็นฐาน 
 5.  ควรมีการศึกษาการประยุกต์ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ประสบผลสําเร็จมาใช๎เป็น
ฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
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 มหาบัณฑิต สาขาการบริหารหารศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น. 
สุมิตตา  ชัยศิลป์. (2555). สภาพปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 
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การบริหารจัดการหอพักของโรงเรยีนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

Management of School Dormitories in the Mae Suat Educational  
Quality Development Network under  

the Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 
 

กิตติศักดิ์   มงคล1 
kittisak mongkol 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการหอพักของ

โรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ผ๎ูบริหารและครูผ๎ูสอนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีจัดการศึกษา
แบบพักนอน จํานวน 7 โรงเรียน โดยแบํงเป็น ผ๎ูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน ครูผ๎ูสอน จํานวน 115 
คน รวมท้ังส้ินจํานวน 122 คน และแหลํงข๎อมูลได๎แกํ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในวิจัย 
ได๎แกํ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร๎าง การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่                     
คําร๎อยละ สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวํา สภาพการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยรวมและราย
ด๎านท้ัง 4 ด๎าน มีระดับสภาพโดยรวมอยูํ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา คําเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด๎านท่ี 4 ด๎านการควบคุม อยูํในระดับมาก รองลงมา คือ ด๎านท่ี 3 ด๎านการนําองค์กร อยูํในระดับมาก 
ด๎านท่ี 2 ด๎านการจัดองค์กร อยูํในระดับมาก และด๎านท่ี 1 ด๎านการวางแผน อยูํในระดับมาก ตามลําดับ 

แนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 พบวํา ควรมีการกระต๎ุนให๎นักเรียน
ยอมรับปฏิบัติตามระเบียบหอพักท่ีกําหนด ควรมีการสร๎างหรือของบประมาณเพื่อให๎เพียงพอตํอจํานวน
นักเรียนพักนอน ควรมีการพิจารณาและลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิดระเบียบของหอพักอยํางเครํงครัด 
และควรมีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของครูหอพักอยํางสม่ําเสมอ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการหอพัก 
 

                                                             
1 ครูชํานาญการโรงเรียนลํองแพวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต  
 Email : Longpaewitayaschool@hotmail.com  เบอร์โทรศัพท์ :053 071364 
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Abstract 
This research aimed to study the problem condition and the guidelines to 

manage school dormitories in Mae Suat Educational Quality Development Network, Mae 
Hong Son Primary Educational Service Area Office 2. The populations were 122 people in 
Mae Suat Educational Quality Development Network, the academic year 2019. There are 
7 administrators and 115 teachers who supervise seven boarding schools. The sources of 
information include 15 qualified persons. The instruments used in the research were 
questionnaires and interviews. The statistics used in data analysis included determining 
frequency, percentage, standard deviation, and content analysis. Research findings, 
discussing the result, and recommendations were summarized.  

The research findings were as follows: Dormitory management conditions in Mae 
Suat Educational Quality Development Network, Mae Hong Son Primary Educational 
Service Area Office 2 for each of four aspects had a high level of the overall condition. 
When considering each area, it revealed that the highest average was the fourth area of 
supervising at the high level. Followed by the third area, leadership was also at a high 
level. Moreover, the second area of the organization was at a high level. Along with the 
first area, planning was at a high level, respectively. 

The study found that the guidelines to manage school dormitories in Mae Suat 
Educational Quality Development Network, Mae Hong Son Primary Educational Service 
Area Office 2; students should be encouraged to accept and comply with the 
established dormitory regulations. The budget ought to be requested to match the 
number of boarding school students. Students who violate dormitory regulations, should 
be considered and punished by the teachers strictly. Also, the overall operation report 
of boarding school teachers should be checked regularly by the authority. 
 
Keyword: Dormitory Management 
 
บทน า 

สถานศึกษาเป็นสถาบันแหํงการเรียนรู๎ท่ีประชาชนท่ัวไปให๎ความสําคัญ เนื่องจากสถานศึกษามี
บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นแหลํงสร๎างองค์
ความรู๎ เป็นท่ีรวมของผ๎ูมีความรู๎เพื่อถํายทอดวิชาการแกํเยาวชน ด๎วยเหตุนี้ประชาชนจึงต่ืนตัวในการสํง
บุตรหลานของตนได๎รับการศึกษาหาความรู๎การพัฒนาการจัดการศึกษาให๎แกํประชากรวัยเรียนในพื้นท่ี
ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร เพื่อให๎มีโอกาสทางการศึกษาอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพนั้น ประเทศไทยมี
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กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข๎องหลายฉบับ อาทิรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256 0 
สํวนท่ี 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา  49  บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อย

กวําสิบสองปีท่ีรัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั ํวถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย ผ๎ูยากไร๎ผ๎ูพิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผ๎ูอยูํในสภาวะยากลําบาก ต๎องได๎รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให๎ได๎ รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ยํอมได๎รับความค๎ุมครองและ
สํงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ  .ศ  .2542  แก๎ไขเพิ่มเติม  )ฉบับท่ี  2  ( พ  .ศ .
2545  หมวด 2  สิทธิและหน๎าท่ีทางการศึกษา มาตรา  10  การจัดการศึกษา ต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิแล ะ

โอกาสเสมอกัน ในการได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมํน๎อยกวําสิบสองปีท่ีรัฐต๎องจัดให๎ท่ัวถึงแลมีคุณภาพโดย
ไมํเก็บคําใช๎จําย 

นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาล ได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพ พัฒนา
กําลังคนให๎สอดรับกับการเปล่ียนแปลงโครงสร๎างภาคการผลิต และการให๎บริการ ท่ีสําคัญ ประเทศไทย
เป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติได๎รับรองอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (พ.ศ.2532) ท่ี
กําหนดให๎รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีได๎รับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสท่ีเทําเทียมกันอันเป็นไปตาม
ปฏิญญาโลกวําด๎วย การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) หรือปฏิญญาจอมเทียน ค.ศ.1990 (พ.ศ.
2533) ท่ีมุํงเน๎นให๎การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต๎องการในการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานของปวงชน
เป็นไปอยํางเสมอภาคท่ัวถึง และเป็นการขจัดความเหล่ือมลํ้ากันในระบบการศึกษาระหวํางกลํุมตํางๆ 

อนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็กถือกําเนิดขึ้น ซึ่งเป็นข๎อตกลงระหวํางประเทศท่ีจัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 
2532 และได๎รับการรับรองมากท่ีสุดในโลกถึง 196 ประเทศ ข๎อตกลงฉบับประวัติศาสตร์นี้คือ การท่ีผ๎ูนํา
ท่ัวโลกได๎มารํวมให๎สัญญากับเด็กๆ ทุกคน ทุกรุํน วําจะให๎ความค๎ุมครองดูแลอยํางเต็มความสามารถและ
เทําเทียมกัน แม๎กระนั้น ก็ยังคงมีเด็กๆ และเยาวชนหลายล๎านคนท่ัวโลกท่ียังตกหลํน ไมํได๎รับสิทธิขั้น
พื้นฐานท่ีนานาประเทศได๎ให๎สัญญาไว๎จากปัจจัยตําง ๆ มากมาย เชํน ความยากจน ความรุนแรงตํอเด็ก 
รวมถึงความไมํเทําเทียม  เด็กและเยาวชนเป็นจํานวนมากยังไมํได๎รับโอกาสท่ีจะมีบทบาทเข๎ามามีสํวนรํวม 
หรือได๎รับการรับฟัง แม๎จะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับพวกเขาโดยตรง 

เด็กและเยาวชนแทบทุกคนมีศักยภาพท่ีไมํสามารถมองข๎ามได๎เลย ในขณะท่ีภาครัฐมีหน๎าท่ีท่ีจะ
เอื้ออํานวยและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนต้ังแตํระดับชุมชนเป็นต๎นไป ทุกภาคสํวนก็ควร
จะมีบทบาทสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กๆ และเยาวชนสามารถเข๎ามามีสํวนรํวม ได๎แสดงความคิดเห็น มีพื้นท่ี
ในการใช๎ศักยภาพของตนเอง ท่ีจะสร๎างความเปล่ียนแปลงท่ีดีสํูสังคม 

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์แตกตํางกัน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภูมิ
ประเทศสํวนใหญํเป็นภูเขาสูง ปกคลุมด๎วยปุาไม๎เป็นแหลํงกําเนิดของต๎นน้ําลําธาร ประชากรท่ีอาศัยอยูํใน
พื้นท่ีดังกลําว มีหลากหลายเผําพันธุ์ได๎แกํชาวไทยจากพื้นท่ีราบ ชาวไทยพื้นเมือง กลํุมชาติพันธุ์ตําง ๆ เชํน 
กะเหรี่ยง ม๎ง มูเซอ ลีซอ เป็นต๎น การตั้งถิ่นฐานบ๎านเรือนจะกระจัดกระจายเป็นหยํอมบ๎าน ตามท่ีราบเชิง
เขา หุบเขา บนเขา การคมนาคมไมํสะดวก จึงทําให๎เด็กนักเรียนชาวเขาท่ีต๎องเดินทางมาโรงเรียนเป็นไป
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อยํางยากลําบาก  ข๎ามเขาข๎ามดอยเป็นระยะทาง หลายสิบกิโลเมตรเพื่อมาเรียนหนังสือ ความยากลําบาก
เชํนนี้ทําให๎เด็กบางคน ต๎องสูญเสียโอกาส ทางการศึกษาอยํางนําเสียดาย ดังนั้น โรงเรียนท่ีมีการจัด
การศึกษาแบบพักนอนจะเป็นการชํวยเหลือ และสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎เด็กท่ีอยูํหํางไกลได๎ 

หอพักนักเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ ซึ่งผ๎ูปกครองมีความคาดหวังวํา หอพักจะเป็นท่ีพักอาศัยท่ี
สะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลา ในการเดินทางไปโรงเรียนชํวยด๎านการศึกษาแกํผ๎ูเรียนและสํงเสริม
การพัฒนาในด๎านตําง ๆ อาทิเชํน ด๎านความประพฤติ ความเป็นตัวของตัวเอง ทักษะในการเข๎าและรํวม
อยูํในสังคม มีผ๎ูดูแลท่ีดี ไว๎ใจได๎ บุตรหลานท่ีตนให๎เข๎าไปพักจะมีผ๎ูดูแล หอพักมีสํวนชํวยให๎การเรียนของ
เด็กดีขึ้น เป็นโอกาสท่ีผ๎ูดูแลจะได๎อบรมสํงเสริมทางด๎านความประพฤติ อุปนิสัยในการอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น 
มารยาทในการเข๎าสังคม การเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และจะได๎รับการพัฒนาด๎านจริยธรรมควบคํู ไปกับ
การพัฒนาด๎านวิชาการ โรงเรียนนับวําเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลเป็นอยํางมากตํอการตัดสินใจของผ๎ูปกครอง 
ในการท่ีจะเลือกลงทุนทางการศึกษาให๎กับบุตรหลาน ดังนั้นการตัดสินใจของผ๎ูปกครองจึงต๎องขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยหลาย ๆ  อยําง ซึ่งก็แล๎วแตํวําปัจจัยใดท่ีสร๎างความพอใจให๎กับผ๎ูปกครองมากท่ีสุด นั่นหมายถึง
ผ๎ูปกครองและนักเรียนได๎รับประโยชน์สูงสุด 

ในปัจจุบันโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 มีจํานวนท้ังหมด 9 โรงเรียน โดยโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษา
แบบพักนอน มีจํานวน 7 โรงเรียน  นักเรียนสํวนใหญํมากกวําร๎อยละ 90 เป็นนักเรียนประจําพักนอนอยูํ
ในโรงเรียน จะเห็นได๎วํามีนักเรียนท่ีพักประจําอยูํในหอพักของโรงเรียนจํานวนมาก การมีนักเรียนประจํา
จํานวนมากจึงทําให๎โรงเรียนต๎องมีภาระการบริหารหอพักมากขึ้น ครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีในด๎านการสอนต๎องทํา
หน๎าท่ีดูแลนักเรียนท่ีพักประจํา ต๎องทําหน๎าท่ีเสมือนพํอแมํต๎องรับผิดชอบตํอนักเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง 
การรับผิดชอบในงานหอพัก นอกจากจะทําให๎ประสิทธิภาพในการทํางานด๎านการสอนลดลงแล๎วยังเป็น
ภาระหนักของครู ทําให๎ครู  ไมํต๎องการท่ีจะเป็นครูประจําพักนอน นอกจากนั้นแล๎วงบประมาณเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ท่ีใช๎ในหอพักมีไมํพอเพียง เพราะข๎อจํากัดของงบประมาณท่ี
โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากรัฐและการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาไมํได๎ดําเนินการในด๎าน
จัดการเรียนการสอนอยํางเดียวจําเป็น ต๎องนําไปสนับสนุนด๎านความเป็นอยูํของนักเรียนด๎วย และ
เนื่องจากนักเรียนท่ีอยูํในหอพักมีจํานวนมาก จึงทําให๎เกิดปัญหาด๎านความประพฤติของนักเรียนท่ีพัก
ประจําอยูํในหอพัก เชํน ขาดระเบียบวินัยในการอยูํรํวมกันขาดความรับผิดชอบ ช๎ูสาว และหนีเรียน ไมํ
เคารพกฎของหอพัก เป็นต๎น (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2, 2557 : 11) 

สภาพตําง ๆ ดังกลําวข๎างต๎น เป็นส่ิงท่ีผ๎ูศึกษาวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ศึกษาการบริหาร
จัดการหอพักและปัญหาในการบริหารจัดการหอพัก พร๎อมท้ังศึกษาข๎อเสนอแนะการพัฒนาการบริหาร
จัดการหอพักเพื่อจะนําผลการศึกษาไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารจัดการหอพัก ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 . เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
2. เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํ

สวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2  ท่ี
เกี่ยวข๎องกับภารกิจการบริหารใน 4 ประการ คือการวางแผน การจัดองค์กร การนําองค์กร และการ
ควบคุมการบริหารจัดการแบบ POLC  ) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  ,2545  :211(  

1.1 การวางแผน  
1.2 การจัดองค์กร  
1.3 การนําองค์กร   
1.4 การควบคุม  
 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

         ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม  
 
 

 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

  

การบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน
ในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมํฮํองสอน เขต 2 

การบริหารจัดการหอพัก  4 องค์ประกอบ 
ทฤษฏี POLC 

การวางแผน  
การจัดองค์กร  
การนําองค์กร 
การควบคุม  
การควบคุม  
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ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 1. ประชากร 

ประชากร ได๎แกํ ผ๎ูบริหารและครูผ๎ูสอนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีจัดการศึกษาแบบพัก
นอน จํานวน 7 โรงเรียน โดยแบํงเป็น 

1. ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 จํานวน 7 คน 

2. ครูผ๎ูสอนโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 จํานวน 115 คน  )ไมํรวมผ๎ูศึกษา(  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุํงศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ตาม
การบริหารจัดการแบบ POLC (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: 211) ท้ัง 4 ด๎าน โดยแบํงออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice) ประกอบด๎วย ตําแหนํง เพศ และประสบการณ์ในการทํางาน 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแนวการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน 
เขต 2 ตามการบริหารจัดการแบบ POLC (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: 211) ท้ัง 4 ด๎าน ลักษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating scale)  บุญชม ศรี
สะอาด,(2556 : 162) 

ตอนที่ 3 สอบถามปัญหาการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 แบบกําหนดคําตอบ
ให๎เลือก (Multiple response) เพื่อให๎ผ๎ูตอบแบบสอบถามได๎ทําการตอบแบบสอบถามเพื่อนําข๎อมูลท่ี
ได๎มาวิเคราะห์และจัดทําเครื่องมือเพื่อดําเนินการเก็บข๎อมูลในการหาแนวทางการบริหารจัดการหอพัก
ของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
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3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผ๎ูวิจัยดําเนินการสร๎างเครื่องมือในการวิจัย โดยการดําเนินการดังนี้  
 3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการหอพัก  และการ
บริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถาม   
 3.2 สร๎างแบบสอบถามให๎ตามกรอบเกี่ยวกับแนวการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน 
เขต 2  
 3.3 นําแบบสอบถามท่ีสร๎างขึ้นไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะแล๎วนํามา
ปรับปรุงแก๎ไข 
 3.4 ดําเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม ใช๎
วิธีการหาดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของข๎อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยในข๎อคําถามได๎กําหนดระดับความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญเป็น 3 ระดับ คือ สอดคล๎อง 
=+1 ไมํแนํใจ =0 และไมํเห็นด๎วย =1 โดยหาคํา IOC ต๎องมีคําต้ังแตํ 0.50 ขึ้นไป โดยนําไปให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ
ประเมินความสอดคล๎องของเครื่องมือ และแก๎ไขจํานวน 5 ทําน 

3.5 นําเสนอแบบสอบถามผํานการตรวจสอบของผ๎ูเช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)  ของข๎อคําถามกับวัตถุประสงค์โดยในข๎อ
คําถามได๎กําหนดระดับความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญเป็น 3 ระดับ คือ สอดคล๎อง =+1 ไมํแนํใจ =0 และไมํ
เห็นด๎วย =1 โดยหาคํา IOC ต๎องมีคําต้ังแตํ 0.50 ข้ึนไป เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ ได๎คํา IOC อยูํ
ระหวําง 1.00 จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก๎ไขข๎อความตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูเช่ียวชาญ แล๎ว
นําเสนอตํอประธานกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง 
 3.6 ผ๎ูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผ๎ูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด๎านเนื้อหาและแก๎ไขปรับปรุงแล๎ว
นําไปทดลองใช๎ (Try out) กับผ๎ูท่ีมีคุณสมบัติเหมือนประชากร ซึ่งไมํใชํประชากรในการผ๎ูศึกษาครั้งนี้ 
ได๎แกํ บุคลากรของสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาแมํเหาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอนเขต 2  จํานวน 30 คน เพื่อพิจารณาหาคําความเช่ือมั่นของ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช๎วิธีหาคําความเท่ียงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) 
ของครอนบาค (Cronbach,1990 : 202-204) สรุป ได๎คําความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทํากับ 
0.843 
 3.7 นําแบบสอบถามท่ีได๎ทําการแก๎ไขปรับปรุงแล๎ว ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผ๎ูวิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
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 4.1 นําแบบสอบถามท่ีได๎ตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว๎ 
 4.2 หาคําร๎อยละของแบบสอบถาม 
 4.3 หาคําเฉล่ีย (µ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ในแตํละด๎าน
และแตํละข๎อ โดยหาคําสถิติด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป 
 4.4 วิเคราะห์ข๎อมูลปัญหาแนวการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2  โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา  (content Analysis) ท่ีได๎จากแบบสอบถามมาจัดอันดับความสําคัญของประเด็นปัญหา
ตํางๆ ท่ีได๎รับจากกลํุมตัวอยํางเพื่อนํามากําหนดเป็นเครื่องมือเพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎าน
แนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 ตํอไป 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่สวด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผ๎ูศึกษาได๎ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล 

ผ๎ูให๎ข๎อมูลได๎แกํ ผ๎ูทรงคุณวุฒิ ผ๎ูมีความเช่ียวชาญการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน 
เขต 2 จํานวน 15 ทําน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้ 
 1.1  ผ๎ูบริหารการศึกษาตําแหนํงผ๎ูอํานวยการหรือรองผ๎ูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีมีนักเรียนพักนอน จํานวน 3 คน 
 1.2   ผ๎ูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการหอพักนักเรียนท่ีประสบความสําเร็จ 
จํานวน 3 คน 
 1.3  ผ๎ูอํานวยการกลํุมสํงเสริมการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีมี
หอพักนักเรียน จํานวน 3 คน 
            1.4 ครูผ๎ูรับผิดชอบหอพักนักเรียน โรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการหอพักนักเรียน ท่ีประสบ
ความสําเร็จจํานวน 3 คน 

  1.5 นักวิชาการหรืออาจารย์ท่ีสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีศึกษาในเรื่องหอพักนักเรียนจํานวน 3 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎างท่ีผ๎ูศึกษาจัดทําขึ้นตาม
กรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยการนําผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานมาเป็นตัวกําหนด
กรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
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3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนใน
ศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมํฮํองสอน เขต 2 เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการออกแบบสัมภาษณ์ 
 3.2 นําผลการศึกษาท่ีได๎จากตอนท่ี 1  สภาพและปัญหา การบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนใน
ศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมํฮํองสอน เขต 2 มาสร๎างแบบสัมภาษณ์ ตามขอบขํายเนื้อหาท่ีกําหนดตามโครงสร๎างโดยให๎ครอบคลุม
กรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน 
เขต 2 ตํอไป 
 4. การรวบรวมข้อมูล 
ผ๎ูวิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ์ผ๎ูทรงคุณวุฒิท้ัง 15 ทํานด๎วยตัวเอง โดยมีขั้นตอน
ดังตํอไปนี้ 
 4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ถึงผ๎ูเช่ียวชาญท้ัง 15 ทําน 
เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให๎สัมภาษณ์ 
 4.2 ผ๎ูศึกษานัดหมายกับผ๎ูเช่ียวชาญทางโทรศัพท์ 
 4.3 ผ๎ูศึกษาดําเนินการสัมภาษณ์ผ๎ูเช่ียวชาญ บันทึกข๎อมูลตามท่ีต๎องการด๎วยตัวเอง 
 4.4 ผ๎ูศึกษาทําการวิเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อนําไปเขียนรายงานตํอไป  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผ๎ูวิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผ๎ูทรงคุณวุฒิท้ัง 15 ทําน เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2  โดยวิเคราะห์เนื้อหา  )Content Analysis   (การแจก แจง
ความถ่ีและอันดับความสําคัญ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํ
สวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 สรุปได๎ดังนี้ 

1. สภาพการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยรวมและรายด๎านท้ัง 4 ด๎าน มี
ระดับสภาพโดยรวมอยูํ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา คําเฉล่ียสูงสุด คือ ด๎านท่ี 4 ด๎านการ
ควบคุม อยูํในระดับมาก รองลงมา คือ ด๎านท่ี 3 ด๎านการนําองค์กร อยูํในระดับมาก ด๎านท่ี 2 ด๎านการจัด
องค์กร อยูํในระดับมาก และด๎านท่ี 1 ด๎านการวางแผน อยูํในระดับมาก ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถสรุปผลได๎ ดังนี้ 
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1.1 ด๎านการวางแผน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับ 
คําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการปรับเปล่ียนระเบียบตําง ๆ ท่ีใช๎ให๎สอดคล๎องเหมาะสม
กับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน อยูํในระดับมาก รองลงมา มีการพิจารณากําหนดนโยบาย
ของหอพักอยํางชัดเจน อยูํในระดับมาก และมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมและโครงการท่ี
เกี่ยวข๎องกับการบริหารหอพักอยํางเพียงพอ อยูํในระดับมาก ตามลําดับ และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียลําดับสุดท๎าย 
คือ มีการเตรียมความพร๎อมของวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ภายในหอพัก อยูํในระดับมาก 

1.2 ด๎านการจัดองค์กร โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับ 
คําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ  มีการพิจารณากําหนดจํานวนนักเรียนในแตํละหอพักอยําง
เหมาะสม อยูํในระดับมาก รองลงมา มีการจัดนักเรียนเข๎าอยูํประจําในแตํละหอพักเป็นไปอยํางเหมาะสม 
อยูํในระดับมาก และมีการพัฒนาครูหอพักให๎มีความรู๎ทักษะและเทคนิคในการปกครองนักเรียนภายใน
หอพักอยํางมีประสิทธิภาพ อยูํในระดับมาก ตามลําดับ และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียลําดับสุดท๎าย คือ  มีการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีครูประจําหอพัก 

1.3 ด๎านการนําองค์กร โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับ
คําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ  มีการดูแลให๎มีการพิจารณาและลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิด
ระเบียบของหอพักอยํางเครํงครัด อยูํในระดับมาก รองลงมา มีการสํงเสริมให๎มีการทํางานรํวมกันในการ
ดําเนินงานในหอพักรํวมกันระหวํางครูหอพัก นักเรียนหัวหน๎าหอพัก และนักเรียนหัวหน๎ากลํุม อยูํในระดับ
มาก และมีการสํงเสริมให๎จัดกิจกรรมท่ีกํอให๎เกิดความรักความอบอุํนความเข๎าใจระหวํางครูหอพักกับ
นักเรียนหอพัก อยูํในระดับมาก ตามลําดับ และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียลําดับสุดท๎าย คือ  มีการจัดให๎มีการมอบ
รางวัลตอบแทนแกํนักเรียนในหอพักท่ีประพฤติดีเดํน 

1.4 ด๎านการควบคุม โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับ
คําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ  ผ๎ูบริหารเข๎ารํวมประชุมเพื่อแก๎ปัญหา ตําง ๆ รํวมกับครู
หอพัก อยูํในระดับมาก รองลงมา ผ๎ูบริหารมีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของครูหอพักอยําง
สม่ําเสมอ อยูํในระดับมาก และการมีสํวนรํวมของครูประจําหอพักและนักเรียนในหอพักในการประเมินผล
การดําเนินงานหอพักประจําปี อยูํในระดับมาก ตามลําดับ และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียลําดับสุดท๎าย คือ  ผ๎ูบริหาร
พิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติของครูหอพักนักเรียนหัวหน๎าหอพักและนักเรียนหัวหน๎ า
กลํุมไว๎ชัดเจน อยูํในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 พบวํา สภาพปัญหา
ท้ัง 4 ด๎าน มีผลดังนี้ 
  2.1 ด๎านการวางแผน เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบปัญหาจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับ
แรก คือ นักเรียนไมํปฏิบัติตามระเบียบหอพักท่ีกําหนด รองลงมา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ภายในหอพักมีไมํ
เพียงพอ ขาดการเตรียมการท่ีเหมาะสม และข๎อมูลเกี่ยวกับหอพักมีไมํสมบูรณ์ ยากตํอการจัดแผนงาน
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หรือกิจกรรมของหอพัก และข๎อท่ีมีคําร๎อยละลําดับสุดท๎าย ไมํสํงเสริมให๎ครูหอพักมีสํวนรํวมในการกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารหอพัก 

  2.2 ด๎านการจัดองค์กร เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบปัญหาจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับ
แรก คือ หอพักไมํเพียงพอตํอจํานวนนักเรียนพักนอน รองลงมา ไมํมีการกําหนดระเบียบท่ีใช๎กับนักเรียน
ในหอพักอยํางเหมาะสม และไมํมีการกําหนดอํานาจหน๎าท่ีท่ีเหมาะสมของนักเรียนหัวหน๎ากลํุม และข๎อท่ี
มีคําร๎อยละลําดับสุดท๎าย ไมํมีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีครู
ประจําหอพัก 

 2.3 ด๎านการนําองค์กร เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบปัญหาจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับ
แรก คือ ไมํมีบทลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิดระเบียบของหอพักอยํางเครํงครัด  รองลงมา ขาดการ
ประสานงานระหวํางฝุายบริหารนักเรียนหัวหน๎าหอพักและนักเรียนหัวหน๎ากลํุมเพื่อให๎การดําเนินงาน
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และไมํสํงเสริมให๎จัดกิจกรรมท่ีกํอให๎เกิดความรักความอบอุํนความเข๎าใจ
ระหวํางครูหอพักกับนักเรียนหอพัก และข๎อท่ีมีคําร๎อยละลําดับสุดท๎าย  ไมํให๎ขวัญและกําลังใจแกํครูท่ี
ปฏิบัติหน๎าท่ีครูหอพัก 

 2.4 ด๎านการควบคุม เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบปัญหาจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก 
คือ ไมํมีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของครูหอพักอยํางสม่ําเสมอ รองลงมา ไมํมีการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติของครูหอพักนักเรียนหัวหน๎าหอพักและนักเรียนหัวหน๎ากลํุมไว๎ชัดเจน  และ
ไมํมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักเรียนหัวหน๎าหอพัก และข๎อท่ีมีคําร๎อยละลําดับสุดท๎าย  ไมํ
มีการนิเทศ ติดตาม ให๎คําปรึกษาแกํครูหอพักนักเรียนหัวหน๎าหอพัก และนักเรียนหัวหน๎ากลํุม 
 3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2  โดยสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร๎าง ผ๎ูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน โดยวิเคราะห์เนื้อหา )Content Analysis) การแจกแจงความถี่
และอันดับความสําคัญ จํานวน 4 ด๎าน สรุปผลได๎ดังนี้ 
  3.1 ด๎านการวางแผน พบวํา  ควรมีการกระต๎ุนให๎นักเรียนยอมรับปฏิบัติตามระเบียบ
หอพักท่ีกําหนด รองลงมา ควรเตรียมความพร๎อมของวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในหอพัก อันดับสามควรมี
หนังสือแจ๎งผ๎ูปกครองและนักเรียนทุกคนให๎เห็นความสําคัญของการปฐมนิเทศ เพื่อจะไดทราบแนวปฏิบัติ
ตํางๆ ของหอพัก และอันดับสุดท๎าย ควรมีการพัฒนาให๎มีข๎อมูลท่ีเกี่ยวกับหอพักอยํางครบถ๎วน 
  3.2 ด๎านการจัดองค์กร พบวํา ควรมีการสร๎างหรือของบประมาณเพื่อให๎เพียงพอตํอ
จํานวนนักเรียนพักนอน รองลงมา ควรอบรมนักเรียนประจําหอพักในเรื่องตําง ๆ อยํางเหมาะสมและเป็น
ระบบ อันดับสาม ควรมีการพัฒนาครูหอพักให๎มีความรู๎ทักษะและเทคนิคในการปกครองนักเรียนภายใน
หอพักอยํางมีประสิทธิภาพ และอันดับสุดท๎าย ควรกําหนดระเบียบท่ีใช๎กับนักเรียนในหอพักอยําง
เหมาะสม 

 3.3 ด๎านการนําองค์กร พบวํา ควรมีการพิจารณาและลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิด
ระเบียบของหอพักอยํางเครํงครัด รองลงมา ควรประชุมช้ีแจงถึงแนวปฏิบัติระบบโครงสร๎างและระเบียบ
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ตําง ๆ ของหอพักให๎กับครู –อาจารย์ ตลอดจนผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องได๎ทราบทุกคน  อันดับสาม  ควรดูแลกิจกรรม
กลํุมสัมพันธ์ในหอพักอยํางสม่ําเสมอ และอันดับสุดท๎าย ควรสํงเสริมให๎มีการประสานงานระหวํางฝุาย
บริหารนักเรียนหัวหน๎าหอพักและนักเรียนหัวหน๎ากลํุมเพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
  3.4 ด๎านการควบคุม พบวํา ควรมีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของครูหอพักอยําง
สม่ําเสมอ รองลงมา ควรรออกกฎระเบียบในการดูแลรักษา และการใช๎อุปกรณ์ตําง ๆ ให๎ชัดเจน อันดับสาม 
ควรพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติของครูหอพักนักเรียนหัวหน๎าหอพักและนักเรียนหัวหน๎า
กลํุมไว๎ชัดเจน และอันดับสุดท๎าย ควรกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติของนักเรียนหัวหน๎าหอพักอยํางชัดเจน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับ
มาก เพราะ มีการปรับเปล่ียนระเบียบตําง ๆ ท่ีใช๎ให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน มีการพิจารณาจํานวนนักเรียนท่ีอยูํในการควบคุมดูแลของนักเรียนหัวหน๎ากลํุมอยําง
เหมาะสม ดูแลให๎มีการพิจารณาและลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิดระเบียบของหอพักอยํางเครํงครัด และ
การมีสํวนรํวมของครูประจําหอพักและนักเรียนในหอพักในการประเมินผลการดําเนินงานหอพักประจําปี 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เกษม กันทําหอม (2561 : 84) ได๎วิจัยเรื่อง ระบบการบริหารโรงเรียนกิน
นอน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา แมํฮํองสอนเขต 2 มี    5 องค์ประกอบ คือ บริบท 
ปัจจัยนําเข๎า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย๎อนกลับ ผลจากการแสดงความคิดเห็นอยูํในระดับเห็นด๎วย 
มาก ท้ัง 5 ด๎าน ได๎ดังนี้ (1) ด๎านบริบท (2) ด๎านปัจจัยนําเข๎า (3) ด๎านกระบวนการ (4) ด๎านผลลัพธ์ (5) 
ด๎านผลย๎อนกลับ โดยมีการดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบ การ
ปรับปรุงหรือแก๎ไขปัญหา และการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายการวางแผน (P-Planning) เตรียมการ 
ผลการวิจัยพบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ยิ่งศักด์ิ พิณภิรมย์ (2556 
: 84) การพัฒนาการบริหารงานการดูแลนักเรียนประจํา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม จัน ปการศึกษา 
2555 ผลการศึกษา พบวํา การพัฒนาการบริหารงานการดูแลนักเรียนประจํา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แมจัน ปการศึกษา 2555 โดยรวมอยูํในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 พบวํามีแนวทางใน
การแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน จํานวน 4 ด๎าน คือ ด๎านการวางแผน  ด๎านการจัด
องค์กร ด๎านการนําองค์กร และด๎านการควบคุม และมีข๎อเสนอแนะในการนําแนวทางไปใช๎ ดังนี้ 
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1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรนําวิจัยแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน 
เขต 2 ไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน 

2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรนําวิจัยแนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน 
เขต 2 ไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน 

3) โรงเรียน แนวทางการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ไปใช๎เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการหอพักของโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร๎อมของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ภายในหอพักของโรงเรียนในศูนย์

เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
2) ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูหอพักให๎มีความรู๎ทักษะและเทคนิคในการปกครองนักเรียนภายใน

หอพักอยํางมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในศูนย์เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 

3) ควรวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของผ๎ูบริหารกับครูหอพักเพื่อแก๎ปัญหาของโรงเรียนในศูนย์เครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแมํสวด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
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การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19 

หนองผือสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
Preparation of the Sufficiency Schools to be the Learning Centers 

According to the Philosophy of Sufficiency Economy in the 19th School 
Network, Nongphue, under Ubonratchathani Primary Educational Service 

Area Office 2 
 

 
พิจิตรา  ประสานศรี1 สุรางคนา  มัณยานนท์2 และ นวรตัน์วดี  ชนิอัครวัฒน์3 

Nattharinee Saraphat  Surangkana Manyanon and Nawaratwadee Chinakarawat 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียง               
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 
หนองผือ และเพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาของสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนอง
ผือ ผ๎ูให๎ข๎อมูล ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 14 คน ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง 40 คน นักเรียน
แกนนําเศรษฐกิจพอเพียง 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 115 คน รวมท้ังส้ิน 183 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช๎เป็นแบบสอบถามแบบมาตรสํวนประมาณคํา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ สถิติ
ท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผล
การศึกษาพบวํา  
 1. ระดับการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ พบวํา โดยรวมและรายด๎าน
อยูํในระดับมาก เรียงลําดับคําเฉล่ียดังนี้ ด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก ด๎านบุคลากร และด๎าน
การจัดการสภาพแวดล๎อมภายภาพ ตามลําดับ  
 2. แนวทางในการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา พบวํา ด๎านบุคลากร ควรเตรียมความพร๎อมให๎ผ๎ูบริหาร ครู 
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ให๎มีความความรู๎ ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยํางถูกต๎อง ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ควรจัดเตรียมความพร๎อมของอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอื้อตํอการเรียนรู๎ตามตาม
                                                             
1 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
3 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก ควรมีการจัดต้ังโรงเรียน
เครือขําย เพื่อรํวมกันวางแผนการดําเนินงาน แลกเปล่ียนทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู๎ตําง ๆ ใน
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: สถานศึกษาพอเพียง  ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The work aimed 1) to study the preparation of the sufficiency schools to be the 
learning centers according to the philosophy of sufficiency economy in the 19th school 
network, Nongphue and 2) to explore the guidelines for the sufficiency schools that are 
prepared to be learning centers in the 19th school network. The informants were 14 
school administrators, 40 teachers as leaders in sufficiency economy, 115 school 
committee members. They were specifically selected. The research instruments were a 
five-rating scale questionnaire and interviews. Statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The research findings were as follows. 1) The preparation level of the sufficiency 
schools to be learning centers according to the philosophy of sufficiency economy in 
the 19th school network, Nongphue was found to be at a high level. The findings could 
be ordered as follows: relations with the outside agencies, personnel, and physical 
environmental management. 2) Concerning the preparation of the sufficiency schools to 
be learning centers according to the philosophy of sufficiency economy, the following 
were found: on personnel: school administrators, teachers, students and school 
committee should be properly informed of the philosophy of sufficiency economy; on 
physical environmental management: attention should be given to keep the school 
buildings and environments clean, beautiful, safe and favorable for learning according to 
the principle of sufficiency economy; on the relations with the outside agencies: the 
network school should be established to plan and implement the work and share 
resources and personnel in turning the principle of sufficiency economy to a maximum 
efficiency.  
 
Keywords: Sufficiency Schools, Learning Centers according to the Philosophy of 
Sufficiency Economy.  
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บทน า 
ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาเป็นแบบอยํางสถานศึกษาท่ี

มีศักยภาพน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการจัดการศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมแ ละ
จัดการเรียนรู๎ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและเปูาหมาย
เพื่อขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูสถานศึกษา เริ่มต๎นต้ังแตํ ปี พ .ศ. 2548 เป็นต๎นมา ทําให๎
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อให๎สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียนภายในปี พ .ศ. 2556 โดยจัดแบํงสถานศึกษาในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์เป็น 4 ประเภท ได๎แกํ สถานศึกษาท่ัวไป สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ 
และศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา โดยหลักเกณฑ์สถานศึกษาท่ีจะ
ได๎รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาต๎องเป็น
สถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบท่ีผํานการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินท่ีได๎รับการแตํงต้ังจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประกอบด๎วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ผ๎ูแทนหนํวยงานต๎นสังกัดท่ีเสนอขอรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพใน
ระดับ 4 ขึ้นไป มีเปูาหมายระยะเวลาดําเนินงาน 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2554 สถานศึกษาได๎รับการประเมินให๎
เป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 84 แหํง และ ปี พ.ศ. 2556 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสํูสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพครอบคลุมทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาอยํางน๎อย 1 แหํงในแตํละเขตพื้นท่ีการศึกษา 

)กระทรวงศึกษาธิการ , 2554  (จาก การกําหนดนโยบายและเปูาหมายดังกลําวสํงผลให๎เกิดแรงจูงใจในการ
ขับเคล่ือนในทุกระดับ  ในระดับสถานศึกษาถือเป็นหนํวยปฏิบัติท่ีเป็นเปูาหมายสําคัญในการวางแนว
ทางการพัฒนาให๎เกิดความพร๎อมเพื่อให๎การขับเคล่ือนมีพลังและมีคุณภาพ ปี 2550-2560  มีการประเมิน

ให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียง รวม  25 , 972  แหํง และในปีการศึกษา   2561  หนํวยงานท่ีจัดการศึกษาได๎มี
การพัฒนาเสริมศักยภาพความเข๎มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให๎สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาโดยผํานกระบวนการติดตามประเมินผลการตามเกณฑ์ก๎าวหน๎าของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศ จํานวน 192 แหํง  
 ผ๎ูวิจัยสนใจศึกษาการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา ของสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี  19  หนองผือ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  เพื่อนําไปเป็นข๎อมูลสําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องท่ีมีหน๎าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษานําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให๎ผํานการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา และเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรทาง
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การศึกษา และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือขํายสถานศึกษาอื่น ๆ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และเขตการศึกษาอื่น ๆ  รวมถึงหนํวยงานอื่น ๆ ท่ีจัด
การศึกษาในระดับเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาของสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนอง
ผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  การศึกษาครั้งนี้มุํงศึกษาระดับการเตรียมความพร๎อมและแนวทางการเตรียมความพร๎อมของ
สถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
กรอบเนื้อหาท่ีใช๎ในการศึกษา คือ เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา 3 ด๎าน คือ 1) ด๎านบุคลากร 2) ด๎านการจัดการสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และ 
3) ด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก (เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2555) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่  1  การศึกษาการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19  หนองผือ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อ
เป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาของสถานศึกษาในเครือขําย
สถานศึกษาท่ี 19  หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  2  เป็น

แบบสอบถามท่ีประกอบด๎วย 2 ตอน ซึ่งประกอบด๎วย  
 ตอนท่ี 1 ข๎อมูลด๎านสภาพทั่วไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย วุฒิการศึกษาและหน๎าท่ี
ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การ

เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา ของสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี  19 
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หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  2  โดยสอบถามตามขอบเขต
ด๎านเนื้อหาเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 3 
ด๎าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1. ผ๎ูศึกษาค๎นคว๎านําหนังสือขอความรํวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชธานีถึง
ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 2. ผ๎ูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปใช๎เก็บข๎อมูลกับประชากรโดยการเก็บรวบรวมข๎อมูล
แบบสอบถามด๎วยตนเอง ผ๎ูวิจัยขอรับด๎วยตนเองหรือขอความอนุเคราะห์ให๎สํงในชํองรับงานของโรงเรียน 
เพื่อดําเนินการนําข๎อมูลมาวิเคราะห์ตํอไป    
 ขั้นตอนที่ 2  แนวทางการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19  หนองผือ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช๎แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎าง ผ๎ูวิจัยรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารท่ี
เกี่ยวข๎องกับทฤษฎีแนวคิด รวมถึงเอกสารตําง ๆ เพื่อออกแบบคําถามใช๎ในการสัมภาษณ์ เป็นลักษณะ
คําถามแบบปลายเปิด(Opened end) และคําถามท่ีใช๎ในการสัมภาษณ์เด่ียว โดยมีสาระเกี่ยวกับแนวทาง
การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผ๎ูวิจัยขอหนังสือขอความรํวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชธานีถึงอดีตผ๎ูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีผํานการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการสัมภาษณ์ 
 2. จัดทําแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 
 3. นัดหมายวัน เวลาสัมภาษณ์ แล๎วทําการสัมภาษณ์และบันทึกการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาท่ีนัด
หมาย 
 5. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แล๎วสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลสถานภาพของผ๎ูตอบแบบสอบถาม พบวํา สํวนใหญํมีวุฒิการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ถึงอนุปริญญา ร๎อยละ 67.76 และปฏิบัติงานในหน๎าท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ร๎อยละ 62.84 
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวํา การเตรียมความพร๎อมของ
สถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
โดยรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.60, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา 
  2.1 ด๎านบุคลากร พบวํา การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.60 , 
สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับมาก 
16 ข๎อ และมีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับปานกลาง 8 ข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ผ๎ูบริหารปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นตัวอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.86 , 
สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.78) รองลงมาคือ ผ๎ูบริหารรู๎และเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยํางถูกต๎อง อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.84, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.77) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ นักเรียนแกนนําเป็นหลัก ในการจัดกิจกรรมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา อยูํในระดับปานกลาง (คําเฉล่ีย= 3.38, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.62) 
 2.2 ด๎านการจัดการสภาพแวดล๎อมภายภาพ พบวํ า การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา
พอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขําย
สถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวม
อยูํในระดับมาก   (คําเฉล่ีย= 3.58, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.43) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวํา 
  2.2.1 ประเด็นอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล๎อม พบวํา โดยรวมมีการเตรียมความพร๎อมอยูํใน
ระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.59, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการเตรียม
ความพร๎อมอยูํในระดับปานกลาง 1 ข๎อ และมีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับมาก 7 ข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูํในระดับมาก 
(คําเฉล่ีย= 3.64, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) รองลงมาคือ มีแผนผังแสดงแหลํงเรียนรู๎หรือฐาน
กิจกรรมการเรียนรู๎ในสถานศึกษา อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.63 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67) 
สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีแผนงาน/โครงการงบประมาณในการปรับใช๎อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล๎อมให๎เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับปานกลาง (คําเฉล่ีย= 3.46 ,   
สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.59) 
  2.2.2 ประเด็นแหลํงเรียนรู๎/ฐานการเรียนรู๎ และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎าง
อุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียง พบวํา โดยรวมมีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.57 , สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับมากทุก
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ข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด มีการประเมินผลการใช๎แหลํง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยํางสม่ําเสมอ (คําเฉล่ีย= 3.62 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) รองลงมาคือ มีวิทยากร
รับผิดชอบฐานการเรียนรู๎ท่ีสามารถอธิบายความได๎อยํางถูกต๎องชัดเจน (คําเฉล่ีย= 3.61 , สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.56) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีแหลํงเรียนรู๎หรือฐานเรียนรู๎หรือกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อ
เสริมสร๎างอุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  (คําเฉล่ีย = 3.53 , สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.57)  2.3ด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก พบวํา การเตรียมความพร๎อมของ
สถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
โดยรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 3.64 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา มีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับปานกลางทุกข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถเป็นพี่เล้ียงใน
การพัฒนาสถานศึกษาอื่นให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียงได๎อยํางน๎อย 1 แหํง (คําเฉล่ีย= 3.71, สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.68) รองลงมาคือ บริหารจัดการความสัมพันธ์กับหนํวยงานตําง ๆ ในการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (คําเฉล่ีย= 3.68 , สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.62) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน 
(คําเฉล่ีย= 3.57, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.61) 
 4. ผลการศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาของสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 
19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สรุปได๎ดังนี้ 
 4.1ด๎านบุคลากร 
 4.1.1 แนวทางการเตรียมความพร๎อมของผ๎ูบริหาร ควรต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางถูกต๎อง เพื่อนําไปใช๎ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ท้ังงานบริหาร
วิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป พร๎อมท้ังให๎การสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางเต็มท่ี โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย 
 4.1.2 แนวทางการเตรียมความพร๎อมของครู ควรมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรม
ให๎ความรู๎ มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนต๎นแบบ และมีการจัดประชุมหาข๎อสรุปและตกลงรํวมกันเพื่อให๎
ตระหนักถึงความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนครูสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทุกระดับและทุกกลํุมสาระ 
 4.1.3 แนวทางการเตรียมความพร๎อมของนักเรียน โรงเรียนควรจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ 
และกิจกรรมการเรียนรู๎ตําง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให๎มีความพร๎อมและเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
ศึกษา ค๎นคว๎า เรียนรู๎ตามความสนใจของตัวเอง และปลูกฝังนักเรียนในเรื่อง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลมีภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี  มีความรอบรู๎ รอบคอบระมัดระวัง พร๎อมรับตํอการเปล่ียนแปลง 
 4.1.4 แนวทางการเตรียมความพร๎อมของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให๎ทราบถึงท่ีมาและความสําคัญของการประเมินศูนย์การเรียนรู๎
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดโอกาสให๎คณะกรรมการ สถานศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการ
จัดการศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงของโรงเรียนในทุกขั้นตอนท้ังการรับรู๎ รํวมคิด 
รํวมตัดสินใจ รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ และรํวมประเมินผลการดําเนินงาน 
  4.2 ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 
 4.2.1 แนวทางการเตรียมความพร๎อมในการจัดอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม ควร
จัดเตรียมความพร๎อมของอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎มีความสวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย และเอื้อตํอการเรียนรู๎ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2.2 แนวทางการเตรียมความพร๎อมในการจัดแหลํงเรียนรู๎  /ฐานการเรียนรู๎และ /หรือ
กิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างอุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียง ควรมีการนําแนวคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสํูการเรียนการสอนในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ของทุกระดับ  และจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ผํานฐานกิจกรรมฝึกทักษะ เน๎นให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดต้ังฐานการเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เชํน การเล้ียงสัตว์ ปลูกผักตําง ๆ เน๎นย้ําการเรียนรู๎ท่ีสามารถตํอยอดเป็น
อาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับผ๎ูเรียนได๎ นําความรู๎ท่ีได๎รับไปปรับใช๎ได๎จริงในชีวิตประจําวัน 
  4.3 ด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก 
 4.3.1 แนวทางการเตรียมความพร๎อมในการสร๎างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการ
ขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการจัดต้ังโรงเรียนเครือขําย เพื่อรํวมกัน
วางแผนการดําเนินงาน แลกเปล่ียนทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู๎ตําง ๆ ในการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 4.3.2 แนวทางการเตรียมความพร๎อมในการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานท่ีสังกัด
หรือหนํวยงานงานภายนอกในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการประสานขอ
ความรํวมมือจากหนํวยงานท่ีสังกัด และพูดคุย สร๎างความเข๎าใจกับหนํวยงานภายนอก โดยสถานศึกษา
จะต๎องขับเคล่ือนสถานศึกษาพร๎อมกับขับเคล่ือนชุมชนไปพร๎อมกัน เมื่อชุมชนเกิดความเข๎มแข็งก็พร๎อมท่ี
จะให๎การสนับสนุนสถานศึกษาอยํางเต็มท่ี 
 4.3.3 แนวทางการเตรียมความพร๎อมในการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ 
จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียงอยํางน๎อย 1 แหํง ควรจะประสานความ
รํวมมือสร๎างความเข๎าใจกับโรงเรียนเครือขํายเป็นพี่เล้ียงให๎คําแนะนํา และให๎ความชํวยเหลือในด๎านตําง ๆ 
รวมถึงเป็นสถานศึกษาดูงาน พร๎อมท้ังจัดบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถให๎การชํวยเหลือแกํสถานศึกษา
ท่ียังไมํผํานการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวํา การเตรียมความพร๎อมของ
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สถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาใน
เครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผ๎ูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและให๎
ความสําคัญในการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาท่ีต๎องการให๎นักเรียนทุกระดับช้ันเข๎า ใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรการผลิตและการบริโภค การใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางจํากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา 
รวมท้ังเข๎าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ โดยได๎ดําเนินการสํงเสริม
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปลูกฝังให๎นักเรียนมีจิตสํานึกในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจําวัน สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษารํวมปลูกฝังและ
สํงเสริมการเรียนรู๎ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนมาอยําง
ตํอเนื่อง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กฤษดา นิ่มทับทิม (2561) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
พบวํา ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จรินทร์  คํามาปัน 
(2561) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวํา สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีสภาพการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา 
 1.1 ด๎านบุคลากร พบวํา การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19  หนองผือ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก มีการเตรียมความ
พร๎อม คือ ผ๎ูบริหารปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นตัวอยํางท่ีดีแกํผ๎ูอื่น และ
ผ๎ูบริหารรู๎และเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางถูกต๎อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในการ
ดําเนินการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ผ๎ูบริหารและครูเป็นผ๎ูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการบริหารจัดการ สถานศึกษา โดยผํานกระบวนการ
ตําง ๆ ทางการบริหารจัดการและจัดการศึกษาให๎กับผ๎ูเรียน ซึ่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องจะต๎องเป็นผ๎ูมีความรู๎ 
ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องและชัดเจนในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาทุกระดับจนกระท่ังเห็นผลกับผ๎ูเรียนและผํานเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภาณุพงษ์ ต๏ะอ๎าย  )2557  (ได๎วิจัยเรื่อง การเตรียมความพร๎อมเพื่อรับการ
ประเมินสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง )สถานศึกษาพอเพียง  (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต  2  พบวํา ผ๎ูบริหารสถานศึกษามีระดับการเตรียมความพร๎อมด๎านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์  นาดี  )2560  ( ได๎วิจัยเรื่อง 
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สภาพการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 พบวํา สภาพการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ตามความคิดเห็นของ
ผ๎ูบริหาร และครู  ด๎านการพัฒนาบุคลากร อยูํในระดับมาก 
 1.2 ด๎านการจัดการสภาพแวดล๎อมภายภาพ พบวํา การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา
พอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขําย
สถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวม
และรายประเด็นอยูํในระดับมาก ซึ่งประเด็นอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล๎อม มีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนผังแสดงแหลํงเรียนรู๎หรือฐานกิจกรรมการเรียนรู๎ใน
สถานศึกษา มีผ๎ูรับผิดชอบการใช๎ ปรับปรุง ดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและจัดการสภาพแวดล๎อมสําหรับการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม และประเด็นแหลํงเรียนรู๎/ฐานการเรียนรู๎ และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อ
เสริมสร๎างอุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียง มีการประเมินผลการใช๎แหลํง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางสม่ําเสมอ มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู๎ท่ีสามารถอธิบายความได๎อยําง
ถูกต๎องชัดเจน มีส่ือประกอบการเรียนรู๎ประจําแหลํง/ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต๎น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได๎ให๎ความสําคัญกับสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ทางด๎าน
ภายภาพท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียน โดยได๎จัดให๎มีความเหมาะสมเอื้อตํอการเรียนรู๎ เพื่อชํวย
เสริมสร๎างสํงเสริม สนับสนุนปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนได๎มีความรู๎ความสามารถ เสริมบุคลิกท่ีดี ท้ังด๎านรํางกาย 
อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพราะสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎มีความสําคัญโดยตรงและมีสํวนชํวยเหลือ
สนับสนุนการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎มีประสิทธิภาพเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สินีนาถ  นาคลออ (2559) ได๎วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ต๎นแบบจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวํา สภาพการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 ด๎านการจัดการสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ อยูํในระดับมาก 
 1.3 ด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก พบวํา การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา
พอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขําย
สถานศึกษาท่ี 19 หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวม
อยูํในระดับมาก มีการเตรียมความพร๎อม คือ สามารถเป็นพี่เล้ียงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให๎เป็น
สถานศึกษาพอเพียงได๎อยํางน๎อย 1 แหํง และบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหนํวยงานตําง ๆ                
ในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ปรียานุช 
ธรรมปิยา (2558: 19) ได๎กลําววํา โรงเรียนศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา เป็นสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการขยายผลการขับเคล่ือนฯ 
นอกจากจะพึ่งตนเองได๎แล๎วยังสามารถเป็นท่ีพึ่งให๎กับผ๎ูอื่นได๎ด๎วยการเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากร (ผ๎ูบริหาร ครู และนักเรียนแกนนํา) ท่ีสามารถ
เป็นวิทยากรและพี่เ ล้ียงให๎กับสถานศึกษาอื่นได๎ และมีผลงานเชิงประจักษ์ในการสามารถพัฒนา
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สถานศึกษาอื่นให๎ประเมินผํานเป็นสถานศึกษาพอเพียงได๎อยํางน๎อย 1 แหํง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ทรรศติยา  ไกรสัย (2560) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบในกลํุม
เครือขํายโรงเรียนชุมตาบง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2          ผล
การศึกษาพบวํา สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบในกลํุมเครือขํายโรงเรียน ชุมตาบง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก อยูํ
ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาของสถานศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19 
หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวํา 
  2.1 ด๎านบุคลากร ควรเตรียมความพร๎อมให๎ผ๎ูบริหาร ครู นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ให๎มีความความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางถูกต๎อง ท้ังการ
สํงเสริมให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางถูกต๎อง เพื่อ
นําไปใช๎ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมให๎ความรู๎แกํบุคลากรทาง
การศึกษา การจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ และกิจกรรมการเรียนรู๎ตําง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให๎มีความ
พร๎อมและเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า เรียนรู๎ตามความสนใจของตัวเอง จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให๎ทราบถึงท่ีมาและความสําคัญของการประเมินศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงด๎านการศึกษาในด๎านบุคลากรท่ีผ๎ูบริหารต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) อยํางถูกต๎อง ครูในสถานศึกษา ต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีส่ือและ/หรือ 
นวัตกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง นักเรียน ต๎องมีนักเรียนแกนนําท่ีมีความรู๎ความเข๎าใจ และอธิบายหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการรับรู๎การขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา (ศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ , 2557: 
23-25) สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กฤษดา นิ่มทับทิม (2561) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เ ขต 2 
พบวํา ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด๎านการพัฒนาบุคลากร ได๎มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์  นา ดี 
(2560) ได๎วิจัยเรื่อง สภาพการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวํา ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของผ๎ูบริหารและครูเกี่ยวกับ
สภาพการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด ได๎แกํ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เลือกอยํางหลากหลาย 
และควรมีการไปศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ภายนอก ตามลําดับ 
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  4.2 ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ควรจัดเตรียมความพร๎อมของอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอื้อตํอการเรียนรู๎ตามตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และควรมีการนําแนวคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสํูการ
เรียนการสอนในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ของทุกระดับ และจัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานฐานกิจกรรมฝึก
ทักษะ เน๎นให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดต้ังฐานการเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
เชํน การเล้ียงสัตว์ ปลูกผักตําง ๆ เน๎นย้ําการเรียนรู๎ท่ีสามารถตํอยอดเป็นอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับผ๎ูเรียน
ได๎ นําความรู๎ท่ีได๎รับไปปรับใช๎ได๎จริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด๎านการศึกษาในด๎านการจัดการสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
ท่ีต๎องมีผ๎ูรับผิดชอบการใช๎ ปรับปรุง ดูแล รักษา อาคารสถานท่ีและจัดการสภาพแวดล๎อมสําหรับการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม และมีแหลํงเรียนรู๎ หรือฐานการเรียนรู๎หรือกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎าง
อุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียงภายใน และ/ หรือภายนอกสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับภูมิสังคมของสถานศึกษา
และมีการจัดการอยํางพอเพียง (ศาลินา บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ , 2557: 23-25) 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สินีนาถ นาคลออ (2559) ได๎วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ต๎นแบบจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวํา แนวทางการ
ดําเนินงานด๎านการจัดการสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
รวมไปถึงการสํงเสริม พัฒนา แสวงหาและเผยแพรํความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.3 ด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก ควรมีการจัดต้ังโรงเรียนเครือขําย เพื่อ
รํวมกันวางแผนการดําเนินงาน แลกเปล่ียนทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู๎ตําง ๆ ในการขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ควรมี
การประสานขอความรํวมมือจากหนํวยงานท่ีสังกัด และพูดคุย สร๎างความเข๎าใจกับหนํวยงานภายนอก 
โดยสถานศึกษาจะต๎องขับเคล่ือนสถานศึกษาพร๎อมกับขับเคล่ือนชุมชนไปพร๎อมกัน เมื่อชุมชนเกิดความ
เข๎มแข็งก็พร๎อมท่ีจะให๎การสนับสนุนสถานศึกษาอยํางเต็มท่ี และควรจะประสานความรํวมมือสร๎างความ
เข๎าใจกับโรงเรียนเครือขํายเป็นพี่เล้ียงให๎คําแนะนํา และให๎ความชํวยเหลือในด๎านตําง ๆ รวมถึงเป็น
สถานศึกษาดูงาน พร๎อมท้ังจัดบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถให๎การชํวยเหลือแกํสถานศึกษาท่ียังไมํผําน
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด๎านการศึกษาในความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอกท่ีต๎องมีมีเครือขํายการ
เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีความสัมพันธ์อันดีกับหนํวยงานตําง ๆ (ศาลินา บุญเกื้อ 
และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์, 2557: 23-25) สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สินีนาถ  นาคลออ (2559) ได๎
วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวํา แนวทางการดําเนินงานความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก 
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สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยรวบรวมข๎อมูลเผยแพรํสารสนเทศตํางๆ พัฒนาระบบ
เครือขํายข๎อมูล และประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผลจากการศึกษาการเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากร พบวํา นักเรียนแกนนําเป็นหลัก
ในการจัดกิจกรรมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มีความพร๎อมน๎อยกวําข๎อ
อื่น ๆ ฉะนั้นโรงเรียนควรมีการเตรียมความพร๎อมนักเรียนให๎มากกวําเดิม เชํน การให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสํงเสริมให๎นําหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ในการเรียนและการดําเนินชีวิต และการเผยแพรํหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียน 
  1.2 ผลจากการศึกษาการเตรียมความพร๎อมด๎านการจัดการสภาพแวดล๎อมภายภาพ พบวํา 
มีแหลํงเรียนรู๎หรือฐานเรียนรู๎หรือกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างอุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียงท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีความพร๎อมน๎อยกวําข๎ออื่น ๆ ฉะนั้นโรงเรียนควรมีการเตรียมความพร๎อม
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพให๎มากกวําเดิม โดยการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ หรือฐานการเรียนรู๎หรือกิจกรรม
การเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างอุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียงภายใน และภายนอกสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับภูมิ
สังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอยํางพอเพียง 
  1.3 ผลจากการศึกษาการเตรียมความพร๎อมด๎านความสัมพันธ์กับหนํวยงานภายนอก พบวํา 
มีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน มีความพร๎อมน๎อยกวําข๎ออื่น ๆ ฉะนั้นโรงเรียนควร
มีการเตรียมความพร๎อมภายในสถานศึกษาโดยการฝึกอบรมครูผ๎ูสอน ผ๎ูบริหารสถานศึกษา บุคลากรด๎าน
การศึกษาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องและชัดเจนในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อให๎บุคลากรมีความเช่ือมั่น และเกิดความมั่นใจในการเป็นพี่เล้ียงใน
การพัฒนาสถานศึกษาอื่นให๎เป็นสถานศึกษาพอเพียง และให๎ความรู๎แกํสถานศึกษาอื่นท่ีมาศึกษาดูงาน 
  1.4 ควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการดําเนินงานการเตรียมความพร๎อม
ของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 
โดยการจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา และการไปศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีผํานเกณฑ์การประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอยําง 
  1.5 ควรติดตามผล แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีสํงเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสํูการเรียนรู๎ และผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ เพื่อจะทําให๎ทราบวําการ
เตรียมความพร๎อมของสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด๎านการศึกษาเป็นอยํางไร 
  2.2 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีสํงผลตํอการเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา
พอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขําย
สถานศึกษาท่ี 19  หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
  2.3 ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาในเครือขํายสถานศึกษาท่ี 19  หนองผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
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 . (2555). แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ. 
กฤษดา นิ่มทับทิม  ) .2561 .(  การศึกษาผลการด าเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  .วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

จรินทร์  คํามาปัน  ) .2561  .( การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 .ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ทรรศติยา  ไกรสัย ) .2560 .( การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนชุมตาบง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 .
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์.  

ปรียานุช  ธรรมปิยา. (2558). การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (พ.ศ. 2549 
– พ.ศ. 2557). ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ. )พิมพ์ครั้งท่ี  2 (. กรุงเทพฯ: ศูนย์
การพิมพ์เพชรรุํง จํากัด. 
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ภาณุพงษ์ ต๏ะอ๎าย  ) .2557  .( การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 )สถานศึกษาพอเพียง  ( ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  .ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา.  

วิภารัตน์  นาดี  ) .2560  .( สภาพการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  .วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  

ศาลินา  บุญเกื้อ และนันทกาญจน์  ชินประดิษฐ. ์ (2557). การถอดบทเรียนและวิเคราะห์อัตลักษณ์ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด้านการศึกษา . กรุงเทพฯ: ศูนย์
สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ. 

สินีนาถ  นาคลออ ) .2559 .( แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  .วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  
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การศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

Study of the Operating Conditions of the School in the Tambon Quality 
School Project under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 

 

เบญญาภา มากมาย1 และ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์2 
Benyapha  Makmai  and Nontawat Yuttawong                                                                                                        

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนํง และขนาดของสถานศึกษา โดยใช๎ประชากรและกลํุม
ตัวอยําง ได๎แกํ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และครู ของโรงเรียนท่ีอยูํในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลํุมตัวอยําง จํานวน 157 คน เครื่องมือท่ี
ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบคําแตกตํางโดยใช๎คํา t-test และ F-test   ผลการวิจัยพบวํา 
 1. การศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวํา โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อยท้ัง 14 ด๎านคือ ด๎านมีบริเวณโดยรอบรํมรื่น
สวยงามด๎วยรํมเงาธรรมชาติ อยูํในระดับมากท่ีสุด มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด๎านมี
เปูาหมายในการพัฒนานักเรียนท่ีชัดเจน เข๎าใจตรงกัน มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก และอยูํในระดับมากทุก
ด๎าน สํวนด๎านท่ีอยูํในระดับน๎อยที่สุดคือ ด๎านเปิดโอกาสให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) มีสํวนรํวม
เป็นเจ๎าของ มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก   
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนํง และขนาดของสถานศึกษา พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนํง ท่ีแตกตําง
กัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ไมํแตกตํางกัน สํวน
ขนาดของสถานศึกษาท่ีแตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล, สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก  
Email: missbelle794@gmail.comโทร .092-2825662 
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก  
Email: nontawat192498@gmail.com  โทร .085-0349942 
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Abstract 
 The objectives were to study the condition and comparing of the school 
operation in Tambon Quality School Project affiliated with the Primary Educational 
Service Area Office 2. Population and sample composed of administrators and teachers 
in Tambon Quality School Project. The sample consisted of 157 persons were clarified 
by genders, ages, education levels, and sizes of school. The research tool was a 
questionnaire. The data was analyzed by using descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation (สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) and comparing the data by 
using T-test and F-test. 
 The results found that the operating conditions school of the Tambon Quality 
School Project under the Primary Educational Service Area Office 2, was high level. 
When considering of 14 aspects; the mean of surrounding area is shady and beautiful 
with natural shade was highest level, followed by the mean of the goal for student 
development (clear and consistent understanding) was high level. In contrast, the mean 
of the providing opportunities for local government organizations to take part in 
ownership was least number of points. Finally, the results of comparing the operating 
conditions school of the Tambon Quality School Project affiliated with the Primary 
Educational Service Area Office 2 found that sex, ages, education levels, and different 
positions were no significant difference with the operating conditions school of the 
Tambon Quality School Project. For the size of school was significant difference with the 
operating conditions school of the Tambon Quality School Project (p < .05). 
  
Keywords: Tambon Quality School, the Primary Educational Service Area Office 2 
 
บทน า 
 ทํามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเคล่ือนย๎ายคน เงิน เทคโนโลยี ข๎อมูล ขําวสาร และความรู๎
อยํางเสรี ล๎วนมีผลกระทบตํอการศึกษาของประเทศรวมท้ังจากการติดตามประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2542-2552) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวํา มีประเด็น
ปัญหาท่ีต๎องเรํงปรับปรุงแก๎ไข พัฒนา และตํอยอด โดยเฉพาะด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน สถานศึกษา ครู 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษารวมท้ังการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พบวํามีสถานศึกษา
จํานวนมากไมํได๎มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ในด๎านครู มีปัญหาขาดแคลนครู ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การพัฒนา
ครูยังขาดระบบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพตํอเนื่องและขาดการดูแลเอาใจอยํางจริงจัง ในด๎านการบริหาร
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จัดการพบวํายังไมํมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสํูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาและองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามเปูาหมาย รวมท้ังยังขาดการมีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุก
ภาคสํวนอยํางแท๎จริง (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
, 2553) ได๎ลงมติเห็นชอบในหลักการของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ภายใต๎นโยบายหลักเพื่อ
การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2554-2561) ประเด็นหลักด๎านการพัฒนา
สถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ใหมํ ในการสนับสนุนให๎มีโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล อําเภอ จังหวัดและ
พัฒนาด๎วยระบบเครือขําย โรงเรียนคํูพัฒนา โดยมีการสนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎เข๎ามามี
บทบาทมากขึ้นและมอบหมายให๎สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินโครงการโดยมี
ความคาดหวังการพัฒนา คือ ให๎โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เป็นโรงเรียนคุณภาพของตําบล เป็น
โรงเรียนท่ีมีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข๎มแข็ง ท้ังด๎านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ดนตรี กีฬา 
และศิลปะรวมถึงความพร๎อมด๎านกายภาพที่มีความสะอาดรํมรื่น ปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมุํงหวังให๎เป็น
โรงเรียนทํามาหากิน ท่ีเน๎นการพัฒนาพื้นฐาน ด๎านอาชีพและการมีรายได๎ระหวํางเรียน และเป็นโรงเรียน
ของชุมชนท่ีมีความรํวมมือกับท๎องถิ่นและบริการชุมชนอยํางเข๎มแข็ง  
 สําหรับการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได๎กําหนดยุทธศาสตร์ 7-7-7 เป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการพัฒนาภายในระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา นับจากวันท่ีเข๎ารํวมโครงการ แบํงการติดตามออกเป็น 3 ชํวงทุกๆ 4 เดือน ชํวงละ 7 ประการ 
เพื่อให๎โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีภาพความสําเร็จท่ีมุํงหวังใน 4 เดือนท่ีสาม ได๎แกํ 1) โรงเรียน
ช่ือเสียงดี มีคุณภาพได๎รับการยอมรับจากชุมชน 2) นักเรียนมีความใฝุรู๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
กวําเดิมและหรือสูงกวําคําเฉล่ียของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) นักเรียนมีความใฝุ
เรียน นักเรียนช้ัน ป.2 ขึ้นไป สามารถอํานคลํอง เขียนคลํอง 4) นักเรียนมีลักษณะใฝุดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต 5) มีความเป็นไทย มีวินัย ยิ้มไหว๎ทักทายกัน 6) สุขภาพดี ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 7) รักเห็น
คุณคําของงานอาชีพ ใช๎ ICT ได๎ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2562) จากท่ีได๎กลําวมา
เป็นเครื่องช้ีให๎เห็นวํา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลเป็นโครงการท่ีเน๎นการพัฒนาด๎านคุณภาพ 
ด๎านโอกาสของนักเรียนในเขตชนบท ในการเข๎าเรียนโรงเรียนคุณภาพ และด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน
และท๎องถิ่น ตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสอดคล๎องกับหลักการด๎านการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา แหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํ โดยโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลจะเป็นโรงเรียนคุณภาพ
สําหรับนักเรียนในชนบทท๎องถิ่น นักเรียนได๎มีโอกาสทางการศึกษาท่ีเทําเทียมกันและชุมชน องค์กรสํวน
ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมกันในการพัฒนาการศึกษา  
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
มีโรงเรียนท่ีได๎รับคัดเลือกเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท้ังส้ิ น 37 โรงเรียน โดยมี
โรงเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการและเริ่มดําเนินงานไปแล๎ว จํานวน 9 โรงเรียน ได๎แกํ 1) โรงเรียนบ๎านโปุงนก 2) 
โรงเรียนเวียงผาวิทยา 3) โรงเรียนห๎วยส๎านยาววิทยา 4) โรงเรียนบ๎านวังวิทยา 5) โรงเรียนปุางิ้ววิทยา 6) 
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โรงเรียนห๎วยไคร๎ 7) โรงเรียนชุมชนบ๎านปุากํอดํา 8) โรงเรียนปุาแดงวิทยา และ 9) โรงเรียนโรงช๎างวิทยา 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2., 2562). จะเห็นวําโรงเรียนท่ีอยูํในโครงการ
นั้น ล๎วนมีความแตกตํางกันในจํานวนนักเรียนอัตรากําลังครู สภาพที่ต้ังของโรงเรียน และสภาพบริบทของ
โรงเรียน ดังนั้นการบริหารจัดการและการขับเคล่ือนองค์กรตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล จึงเป็นส่ิงท่ีนําติดตามและศึกษาเป็นอยํางยิ่ง ผ๎ูวิจัยจึงมีความสนใจและติดตามสภาพการ
ดําเนินงาน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีเข๎ารํวมโครงการคุณภาพประจําตําบล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนํง และขนาดของสถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผ๎ูวิจัยได๎ดําเนินการ ดังนี้  
 การศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพ ื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรและกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได๎แกํ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และครู ของโรงเรียนท่ีอยูํในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งมีประชากร จํานวน 258 คน และได๎กลํุม
ตัวอยําง จํานวน 157 คนโดยใช๎สูตรการคํานวนกลํุมตัวอยํางของ Taro Yamane (1973) เครื่องมือท่ีใช๎
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนํง และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการเปรียบเทียบคําแตกตํางโดยใช๎คํา t-test และ 
F-test     
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปได๎ ดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวํา โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับ 
มาก (คําเฉล่ีย= 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงลําดับคําเฉล่ียจากมากไปหาน๎อยท้ัง 14 ด๎านคือ ด๎าน
มีบริเวณโดยรอบรํมรื่นสวยงามด๎วยรํมเงาธรรมชาติ อยูํในระดับมากท่ีสุด มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมากท่ีสุด 
(คําเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาคือ ด๎านมีเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนท่ีชัดเจน เข๎าใจตรงกัน มีคําเฉล่ียอยูํ
ในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.50) และอยูํในระดับมากทุกด๎าน สํวนด๎านท่ีอยูํในระดับน๎อยท่ีสุดคือ ด๎านเปิด
โอกาสให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) มีสํวนรํวมเป็นเจ๎าของ มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
3.52)     
 หากพิจารณาเป็นรายด๎านสรุปผลได๎ ดังนี้ 
  1.1  ด๎านมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน เช่ือมั่นวําทําได๎จริง ผลการปฏิบัติงาน ได๎บรรลุตาม
เปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
3.90) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ ผลลัพธ์สะท๎อนความค๎ุมคําตามเปูาหมายในการ
ดําเนินงาน มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.25) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ กิจกรรม
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.55)    
 1.2 ด๎านมีเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนท่ีชัดเจน เข๎าใจตรงกัน การปฏิบัติงานได๎บรรลุ
ตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
4.50) เมื่อพิจารณาในรายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการกําหนด
เปูาหมายในการพัฒนานักเรียน มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 4.84) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อย
ท่ีสุดคือ เปูาหมายสอดคล๎องกับแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
4.24)  
 1.3 ด๎านมีความสะอาดทุกแหํงท่ีเกิดจากจิตสํานึกของนักเรียน การปฏิบัติงานได๎บรรลุตาม
เปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
4.44) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ ห๎องเรียนสะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม มี
คําเฉล่ียอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 4.76) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ โรงอาหาร แปลงเกษตร 
ห๎องเก็บเครื่องมือการเกษตรสะอาดและเป็นระเบียบ มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.18)  
 1.4 ด๎านมีบริเวณโดยรอบรํมรื่นสวยงามด๎วยรํมเงาธรรมชาติ การปฏิบัติงานได๎บรรลุตาม
เปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 
4.60) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ ตกแตํง ฝาผนังอาคารเรียน รั้ว โรงเรียนอยําง
สวยงามและสามารถใช๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ได๎ มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 4.79) และข๎อท่ี
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มีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ มีแหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติ เชํน สวนปุา สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสมุนไพร มี
คําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.38)  
 1.5 ด๎านมีบรรยากาศอบอุํนเหมือนบ๎าน สีสันสดใส การปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมาย
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.11) เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ นักเรียนมีกิจกรรมชุมนุม ชมรม และได๎ทํากิจกรรมอื่น ๆ 
รํวมกันอยํางสร๎างสรรค์ มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.48) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ 
บริเวณโรงเรียนจัดตกแตํงสวยงามสีสัน สดใส และปลอดภัย มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.66)  
 1.6 ด๎านมีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด การปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คํ าเฉล่ีย = 4.19) เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ มีระบบความปลอดภัยในโรงเรียน มีคําเฉล่ียอยูํในระดับ
มากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 4.61) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ บริเวณโรงเรียนไมํมีมุมอับท่ีอาจเป็นแหลํงมั่ว
สุม มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.82)  
 1.7 ด๎านเปิดโอกาสให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) มีสํวนรํวมเป็นเจ๎าของการ
ปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํใน
ระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.52) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ อปท.มีสํวนรํวมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
3.89) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ อปท.สํงเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยมีแผนการพัฒนารํวมกับ
โรงเรียนอยํางเป็นรูปธรรม มีคําเฉล่ียอยูํในระดับปานกลาง (คําเฉล่ีย = 3.13)   
 1.8 ด๎านมีห๎องสมุด 3 ดี การปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.79) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมี
คําเฉล่ียสูงสุดคือ อัตราการใช๎ห๎องสมุดของนักเรียนเพิ่มขึ้น มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.12) 
และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ มีการจัดหาหนังสือ/ส่ือ สําหรับนักเรียนด๎วยวิธีตําง ๆ มีคําเฉล่ียอยูํใน
ระดับปานกลาง   (คําเฉล่ีย = 3.26)  
 1.9 ด๎านมีห๎องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ พร๎อมส่ืออุปกรณ์ครบถ๎วน
และได๎ใช๎งานอยํางค๎ุมคํา การปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.86) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด
คือ มีมาตรการดูแลรักษาซํอมบํารุงห๎องปฏิบัติการทุกห๎องเพื่อใช๎งานอยํางค๎ุมคํา มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก 
(คําเฉล่ีย = 4.32) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ มีและใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่ีมีความพร๎อม
ด๎านบุคลากร ส่ือการเรียนรู๎  วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับใช๎งานอยํางค๎ุมคํา มีคําเฉล่ียอยูํในระดับปานกลาง 
(คําเฉล่ีย = 3.48)  
 1.10 ด๎านมีศูนย์การเรียนรู๎งานอาชีพ ครบวงจร สร๎างงาน สร๎างอาชีพ เพื่อหารายได๎ระหวําง
เรียน การปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ 
อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.55) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ มีผลิตภัณฑ์ของ
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นักเรียนได๎รับคัดเลือกเป็นสินค๎า หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.97) 
และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ มีวิทยากรท๎องถิ่นหรือครูผ๎ูสอนจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ มีคําเฉล่ีย
อยูํในระดับปานกลา.  (คําเฉล่ีย = 3.27)  
 1.11 ด๎านเป็นศูนย์กีฬาชุมชน มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและดูแลรักษาอยํางยั่งยืน การ
ปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํใน
ระดับมาก  (คําเฉล่ีย = 3.90)เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ มีกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬา กรีฑา และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.17) และข๎อท่ีมี
คําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ มีครู วิทยากรท๎องถิ่น หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีความสามารถ ให๎ความรู๎ ด๎านทักษะ
กีฬาอยํางถูกต๎อง มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก  (คําเฉล่ีย = 3.57)   
 1.12 ด๎านมีห๎องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ การปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.92) เมื่อพิจารณาราย
ข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด คือ ห๎องสุขามีมาตรการดูแลรักษาโดยใช๎ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม และนักเรียนรํวมกันดูแลรักษาด๎วยจิตอาสา มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.39) และ
ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ ห๎องสุขามีภาชนะเก็บกักน้ํามีน้ําใช๎ท่ีสะอาดและมีระบบการระบายน้ํา มี
คําเฉล่ียอยูํในระดับมาก  (คําเฉล่ีย = 3.51)  
 1.13 ด๎านครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นใช๎ส่ือเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน การ
ปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํใน
ระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.81) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ เว็บไซต์ของโรงเรียนท่ี
สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.46) และข๎อท่ีมี
คําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ มีคอมพิวเตอร์สําหรับครูและนักเรียนท่ีใช๎งานได๎ดี มีคําเฉล่ียอยูํในระดับปานกลาง  
(คําเฉล่ีย = 3.38)  
 1.14 ด๎านผ๎ูบริหารได๎รับการยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผ๎ูนําการเปล่ียนแปลงการ
ปฏิบัติงานได๎บรรลุตามเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํใน
ระดับมาก (คําเฉล่ีย = 4.00) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์
ได๎รับการยอมรับในการเป็นนักพัฒนา และผ๎ูนําการเปล่ียนแปลง มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
4.41) และข๎อท่ีมีคําเฉล่ียน๎อยท่ีสุดคือ มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหาร
จัดการ มีคําเฉล่ียอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 3.63) 
 2. การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนํง และขนาดของสถานศึกษา ได๎ดังนี้  
 2.1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนํง พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ตําแหนํง ท่ีแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ไมํ
แตกตํางกัน  
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 2.2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวํา ขนาดของสถานศึกษา ท่ีแตกตํางกัน มีความคิดเห็น
ตํอการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล แตกตํางกันอยําง มีนัยสําคัญท่ี            
ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  
 1.   การศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวํา โดยรวมมีการปฏิบัติ อยูํในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุดคือ ด๎านมีบริเวณโดยรอบรํมรื่นสวยงามด๎วยรํมเงา
ธรรมชาติ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกแหํงได๎ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ให๎สะอาด 
รํมรื่น สวยงาม และมีความปลอดภัย รวมจนถึงสถานศึกษาได๎รับจัดสรรงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียน 
อาคารอเนกประสงค์ เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ นิวัตร นาคะเวช (2549) พบวํา สภาพการ
จัดการเรียนรู๎โรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนในฝันโดยภาพรวมอยูํในระดับดี ความสําเร็จของโรงเรียนต๎นแบบ 
ท่ีมีคําเฉล่ียสูงสุด ได๎แกํ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ และ
การศึกษาของ นิวัตร  นาคะเวช ยังพบอีกวํา การจัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ โรงเรียน
พัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ให๎พอเพียงตํอความต๎องการของผ๎ูเรียน สํวนด๎านท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าสุดคือ 
ด๎านเปิดโอกาสให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีสํวนรํวมเป็นเจ๎าของ ซึ่งขัดแย๎งกับการศึกษาของ สํานัก
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562)  พบวํา โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกแหํง 
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ สํานักงานเขตพื้นท่ี มีการกําหนดเปูาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยนําผลการประเมินตําง ๆ มาพิจารณาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน ของโรงเรียนเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
 2.  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนํง และขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได๎ ดังนี้   
 2.1 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนํง พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และตําแหนํง ท่ีแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
ไมํแตกตํางกัน อาจเป็นเพราะวําปัจจัยเหลํานี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของบุคคลากรทางการศึกษาท่ีไมํมีความ
แตกตํางกันมากนัก จึงทําให๎ความคิดเห็นตํอกการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ไมํแตกตํางกัน ซึ่ง ขัดแย๎งกับการศึกษาของ บุญจันทร์ ผิวสร๎อย (2550) พบวํา ระดับการศึกษาของกลํุม
ตัวอยํางท่ีแตกแตํงกัน มีผลของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ตามรูปแบบ
โรงเรียนในฝัน แตกตํางกัน 
 2.2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวํา ขนาดของสถานศึกษา ท่ีแตกตํางกัน มีความ

คิดเห็นตํอการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
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0.05 อาจเป็นเพราะวําจํานวนบุคคลากรของสถานศึกษาท่ีมีขนาดท่ีแตกตํางกัน มีผลตํอการดําเนินงาน
โครงการท่ีแตกตํางกัน เชํน สถานศึกษาขนาดใหญํมีจํานวนบุคคลากรมาก ก็งํายตํอการบริหารจัดการ 
การแบํงบทบาทหน๎าท่ีในการดําเนินงาน และทําให๎งานเกิดผลสําเร็จท่ีตํางกันในแตํละขนาดสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ปิยา ชํอผล (2549) พบวํา ขนาดของสถานศึกษามีผลตํอการดําเนินงาน
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันของศูนย์ประสานงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ซึ่ง
สถานศึกษาขนาดใหญํจะมีการดําเนินงานท่ีดีกวําขนาดเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 
 1. ควรมีการสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการควบคุมการ
ดําเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายแกํโรงเรียนให๎ท่ัวถึงทุกโรงเรียน 
 2. ควรมีการกํากับติดตามให๎โรงเรียนทุกโรงเรียน มีการควบคุมการดําเนินการตามโครงการท้ัง
ในเรื่องของการใช๎ทรัพยากรและระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรมตําง ๆ และจัดสํงรายงานตามกําหนด 
 3. ในการจัดและดําเนินงานตามโครงการตําง ๆ ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการโครงการอยํางจริงจัง เพื่อให๎การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ศึกษาวิจัยความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการของโรงเรียนดีศรี
ตําบล 
 2.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กับการบริหารพัสดุและ
ควบคุมสินทรัพย์ ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค๎นคว๎าอิสระเรื่องนี้ ได๎รับความกรุณาจาก ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.ปทุม
รัตน์ สีธูป ประธานกรรมการสอบ ดร.มาลัย  วงศ์ฤทัยวัฒนา กรรมการสอบ และ ดร.บุศรา  เช้ือดี 
กรรมการสอบ ท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไขและให๎คําแนะนํา จนการค๎นคว๎าอิ สระเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์ ผ๎ูวิจัย
ขอขอบคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้   
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ๎ูเช่ียวชาญ และผ๎ูทรงคุณวุฒิทุกทําน ท่ี
กรุณาชํวยพิจารณา ให๎คําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา และรูปแบบของแบบสอบถาม รวมท้ังให๎ข๎อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ขอขอบคุณผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครู ของโรงเรียนท่ีอยูํในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีเสียสละเวลาในการให๎ข๎อมูลท่ี
เป็นประโยชน์อยํางมากตํอการวิจัยครั้งนี้ 
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 สุดท๎ายนี้ขอขอบคุณทุกทํานท่ีมีสํวนชํวยให๎การคว๎าอิสระเรื่องนี้สําเร็จลงได๎  ผ๎ูวิจัยหวังวําการ
ค๎นคว๎าอิสระเรื่องนี้ คงจะเป็นประโยชน์ตํอหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และผ๎ูสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เชํนเดียวกันนี้ตํอไป 
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การประเมินโครงการนเิทศการสอนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ 
ของครูวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
An Evaluation of Instructional Supervision for Inspiring Science  

of Teachers school  under the Nan Primary Educational Service Area Office 2 
 

ระเบียบ  สิทธิชัย 1 ชัชวาลย์  วดัอกัษร2 
Rabiab Sitichai 1  Chatchawal  Wat-acsarn2 

 
บทคัดย่อ 
 การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล๎อม ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตโครงการ
นิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 ประชากรท่ีใช๎ในการประเมิน ได๎แกํ 
ศึกษานิเทศก์ 20 คน ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 35 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน 
เขต 2 เครื่องมือท่ีใช๎เป็นแบบประเมิน 5 ฉบับ ใช๎ประเมินสภาพแวดล๎อมโครงการ ประเมินด๎านปัจจัย
โครงการ ประเมินด๎านกระบวนการโครงการ และประเมินด๎านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ ใช๎การวิเคราะห์หาคําเฉล่ีย (  ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการประเมินพบวํา 
ด๎านสภาพแวดล๎อมโครงการ ด๎านปัจจัยนําเข๎าโครงการ ด๎านกระบวนการดําเนินงาน และด๎านผลผลิต
มีความเหมาะสมและมีการดําเนินการอยูํในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ,การนิเทศการสอน, การสร๎างแรงบันดาลใจ  
 
Abstrac 

 The main aim of this project assessment is to assess the environment, process 
factors and project output. Instructional Supervision for the Scientific Inspiration of A Level 
Science Teacher Junior high school In schools under the Nan Primary Educational Service 
Area Office, Zone 2, the population used for the assessment was 20 supervisors, 35 school 
administrators under the Nan Primary Educational Service Area Office 2. The tools used 
were 5 assessments used to assess the project environment. Evaluate project factors 
Evaluate project processes and evaluating the productivity of the supervisors' supervisory 

                                                             
1 ดร., อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก  Email : rabiab@northern.ac.th  โทร 08-1111-5525 
2 ดร., อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก   
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efficiency Using the analysis to find the mean ( ) and Standard deviation ( ) Evaluation 
results showed that Project environment Inputs for the project Operational processes 
and productivity There is a high level of appropriateness and execution. 
 
Keywords : Program Evaluation,Teaching Supervision, Inspiration 
 
บทน า 
 ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก๎าวหน๎า และมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมาก 
ทําให๎คุณภาพชีวิตของบุคคล สังคม และประเทศชาติดียิ่งขึ้น โดยได๎เข๎ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการ
ดํารงชีวิต ชํวยให๎เกิดการสร๎างสรรค์และพัฒนาในทุกด๎าน ท้ังด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ องค์
ความรู๎ ใหมํ ๆ ท่ีจะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ พึ่งตนเองและแก๎ปัญหาประเทศได๎ วิทยาศาสตร์ชํวยให๎มนุษย์ได๎
พัฒนาวิธีคิด ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร๎างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค๎นคว๎าหา
ความรู๎ มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช๎ข๎อมูลท่ีหลากหลาย และ
มีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได๎  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํซึ่งเป็นสังคมแหํง การเรียนรู๎ 
(knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎รู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมี
ความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้น สามารถนําความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตุผล 
สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 
ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการใช๎
ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตํอรองเพื่อขจัด
และลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง 
ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม 2) 
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยํางสร๎างสรรค์ 
การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสํูการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถ
ในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล๎อม 4) ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็น
ความสามารถในการนํากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การทํางาน และ การอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวําง
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บุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคม และสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเอง
และผ๎ูอื่น 5) ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎าน
ตํางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การ
ส่ือสาร การทํางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
 กระบวนการนิเทศการศึกษา มีความสําคัญยิ่งตํอการพัฒนาการศึกษา  เพราะเป็นกระบวนการท่ี
มุํงเน๎นการให๎ได๎มาซึ่งผลผลิตท่ีมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ , 2532 : 2) 
ช้ีแนะให๎ความชํวยเหลือโดยตรงในด๎านวิชาการ สํงเสริมกระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการ
สอนให๎สามารถดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
นอกจากนั้นกระบวนการนิเทศการศึกษายังเป็นกระบวนการทํางานรํวมกันของบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน (สงัด อุทรานันท์, 2530 : 12) 
 คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 ปีการศึกษา 2559-
2560 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานําน พบวํา ผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับ ดี มีคําเฉล่ียรวม 3.36 แตํเมื่อ
พิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบวํามาตรฐานท่ี 4 ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์ ผลการประเมินอยูํในระดับพอใช๎ มี
คําเฉล่ีย 2.69 มาตรฐานท่ี 5 ผ๎ูเรียนมีความรู๎และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร ผลการประเมินอยูํในระดับ
ดี มีคําเฉล่ีย 2.87 มาตรฐานท่ี 6 ผ๎ูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง ผลการประเมินอยูํในระดับดี มีคําเฉล่ีย 3.14 และผลการประเมินคุณภาพของผ๎ูเรียน
ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติ (National Test) พบวํา คุณภาพการจัด
การศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คุณภาพของผ๎ูเรียนท่ีอยูํในระดับ
ปรับปรุง ร๎อยละ 5.80 และจากคุณภาพการศึกษาดังกลําว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นําน เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนา ผ๎ูรับผิดชอบจึงได๎จัดทําโครงการนิเทศ
การสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และได๎ดําเนินกิจกรรมตามโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาล
ใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มาต้ังแตํปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2561 ท้ังนี้
โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎นในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 จะประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายท่ีกําหนดไว๎เพียงใดขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ เชํน  ความพร๎อมของ 
ผ๎ูบริหารและบุคลากร  ความพร๎อมด๎านการบริหารจัดการ ความพร๎อมด๎านสถานท่ีและงบประมาณ การท่ี
จะทราบวําการดําเนินโครงการเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพียงใด มีความพร๎อมหรือขาดความ
พร๎อมในเรื่องใดควรปรับปรุงหรือแก๎ไขส่ิงใด แผนงานใดท่ีทําแล๎วประสบผลสําเร็จหรือล๎มเหลวจําเป็น
จะต๎องอาศัยการประเมินโครงการ ดังท่ีสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540 : 90) กลําววํา การประเมินโครงการ
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เป็นงานสําคัญสํวนหนึ่งท่ีมีท้ังหน๎าท่ีในการปรับปรุงแผนวิธีการดําเนินงานและมีหน๎าท่ีประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการด๎วยวําตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ ซึ่งสอดคล๎องกับสําราญ มีแจ๎ง 
(2548 : 8-9) ท่ีกลําววํา การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีทําให๎ทราบวําการดําเนินงานนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือไมํ เป็นการกระต๎ุนให๎มีการเรํงรัดปรับปรุงการดําเนินงานชํวยให๎มองเห็นข๎อบกพรํองแตํ
ละขั้นตอน ชํวยควบคุมการดําเนินงานให๎มีคุณภาพ กํอให๎เกิดประสิทธิภาพลดความสูญเปลําในการใช๎
ทรัพยากร นอกจากนี้ยังให๎ข๎อสนเทศผ๎ูบริหารในด๎านการดําเนินงาน เป็นแนวทางในก ารดําเนินการ
กําหนดวิธีการท่ีเหมาะสมตํอไปนอกจากนั้น เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2549 : 305) กลําวในทํานอง
เดียวกันวําการประเมินโครงการเป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นระบบ เพื่อสรุปวํา
โครงการนั้น ๆ ได๎บรรลุวัตถุประสงค์/เปูาหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎นในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 ดําเนินการใน
ปีการศึกษา 2559-2561 เป็นการขยายผลตํอจากโครงการการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 ได๎พิจารณา
แล๎วเห็นวําการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์ตํอการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน จึงได๎ประเมินผลโครงการนิเทศ
การสอนเพื่อใช๎ตัดสินใจในการสํงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งจะได๎ข๎อมูลในแตํละด๎านมาปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 เพื่อประเมิน 1) สภาพแวดล๎อม 2) ปัจจัยนําเข๎า 3) กระบวนการดําเนินการ และ 4) ผลผลิตด๎าน
ประสิทธิภาพการนิเทศ และด๎านคุณภาพของผ๎ูเรียนของโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ
ทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 1. โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 2. การนิเทศการศึกษา 
 2.1  ความหมายการนิเทศการศึกษา 
 2.2  หลักการนิเทศการศึกษา 
 2.3  กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 2.4  ความจําเป็นของการนิเทศการศึกษา 
 2.5  รูปแบบของการนิเทศการศึกษา 
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 2.6  การนิเทศการสอน (Supervision of Teaching) 
 3. แนวคิดหลักเกี่ยวกับการสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ “Inspiring Science” 
 4. การประเมินโครงการ 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
วิธีการประเมินโครงการ 
 1.  ประชากรและกลํุมตัวอยําง 
 ประชากรและกลํุมตัวอยํางเป็นศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 
2 จํานวน 20 คน และผ๎ูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานําน เขต 2 จํานวน 35 คน (35 โรงเรียน) 
 2.  เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินมี 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม เพื่อการประเมินโครงการนิเทศการ
สอน เพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานําน เขต 2 ในด๎าน 1) สภาวะแวดล๎อม 2) ปัจจัยนําเข๎า 3) กระบวนการ 4) ผลผลิตด๎าน
ประสิทธิภาพการนิเทศ 5) ผลผลิตด๎านคุณภาพของผ๎ูเรียน กํอนและหลังการดําเนินโครงการ 
แบบสอบถามมีคําความเช่ือมั่นอยูํระหวําง 0.78-0.90 
 3.  การวิเคราะห์ข๎อมูล  
 การวิเคราะห์ข๎อมูลหาคําเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการมีผล ดังนี้  
 1.  ด๎านสภาพแวดล๎อม ผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านสภาพแวดล๎อม ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  แสดงคําเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎าง
แรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ด๎านสภาวะแวดล๎อม 

 
ที่ รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 โครงการมคีวามต๎องการจําเป็นจะต๎องดําเนินการเพราะเป็น
โครงการสงํเสริมสนับสนุนการการสอนเพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของสถานศึกษา 

 
 

4.88 

 
 

0.33 

 
 

มากท่ีสุด 
2 สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 

2542 
 

4.87 
 

0.33 
 

มากท่ีสุด 
3 สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

4.17 
 

0.38 
 

มาก 
4 สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นําน เขต 2 
 

4.04 
 

0.35 
 

มาก 
5 สอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองของสํานักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษานําน เขต 2 
 

3.92 
 

0.40 
 

มาก 
6 กิจกรรมในโครงการเหมาะสมและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
 

3.96 
 

0.35 
 

มาก 
7 เปูาหมายของโครงการสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.42 
 

0.58 
 

มาก 
 รวมเฉลี่ย 4.32 0.39 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงให๎เห็นวําโดยภาพรวม โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มีความสอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย             
= 4.32,  สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.39 ) ซึ่งโครงการมีความต๎องการจําเป็นจะต๎องดําเนินการเพราะเป็น
โครงการสํงเสริมสนับสนุนการการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
ของสถานศึกษา และสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 อยูํในระดับมาก
ท่ีสุดตามลําดับ (คําเฉล่ีย = 4.88, คําเฉล่ีย = 4.87) 
 
 2.  ด๎านปัจจัยนําเข๎า ผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านปัจจัยนําเข๎า ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2    แสดงคําเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการนิเทศ การสอนเพื่อ
สร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านปัจจัยนําเข๎า 
 
ท่ี รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 มีจํานวนศึกษานิเทศก์ดําเนินงานอยํางเหมาะสมและ
เพียงพอ (จํานวน 21 คน) 

 
3.50 

 
0.59 

 
มาก 

2 ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบนิเทศสถานศึกษา 
คนละ 5 –9 แหํง เป็นจํานวนท่ีเหมาะสม 

 
4.12 

 
0.68 

 
มาก 

3 การมอบหมายสถานศึกษาให๎รับผิดชอบ 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
3.42 

 
0.58 

 
ปานกลาง 

4 ได๎รับงบประมาณเพื่อการนิเทศเหมาะสม 
และเพียงพอ 

 
3.79 

 
0.72 

 
มาก 

5 มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการดําเนินงาน
โครงการอยํางเพียงพอ 

 
3.63 

 
0.49 

 
มาก 

6 มีห๎องประชุมปฏิบัติการจัดทําแผน 
และสร๎างเครื่องมือเพื่อการนิเทศเหมาะสม 

 
4.08 

 
0.65 

 
มาก 

 เฉล่ีย 3.76 0.62 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให๎เห็นวํา โดยรวมโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านปัจจัยนําเข๎ามีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก(คําเฉล่ีย = 
3.76, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.62) โดยท่ีทุกรายการอยูํในระดับมาก ยกเว๎น การมอบหมาย
สถานศึกษาให๎รับผิดชอบมีความเหมาะสมและเป็นธรรม อยูํในระดับปานกลาง (คําเฉล่ีย = 3.42) 
 
 3.  ด๎านกระบวนการ ผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านกระบวนการ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3      แสดงคําเฉล่ีย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อ
สร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านกระบวนการ            

ท่ี รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 การศึกษาความต๎องการการนิเทศของสถานศึกษา 4.42 0.50 มาก 
2 การศึกษาสภาพการการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานําน เขต 2 

 
 

4.42 

 
 

0.50 

 
 

มาก 
3 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาของหนํวยงานต๎นสังกัด

และองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

3.71 
 

0.46 
 

มาก 
4 การกําหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต๎องการ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
5 การวางแผนดําเนินงานโครงการ 4.25 0.44 มาก 
6 การปฏิบัติงานตามแผนของโครงการ 4.08 0.50 มาก 
7 การดําเนินงานของกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการเป็นไป

ตามข้ันตอนทุกกิจกรรม 
 

3.95 
 

0.46 
 

มาก 
8 การนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการ 

ตามข้ันตอนท่ีกําหนดทุกระยะ 
 

3.92 
 

0.50 
 

มาก 
9 มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
10 การวิเคราะห์และนําผลการประเมินมาพัฒนางาน 

อยํางตํอเนื่อง 
 

4.00 
 

0.29 
 

มาก 
 เฉล่ีย 4.19 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงให๎เห็นวํา โดยรวมโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านกระบวนการมีการดําเนินการอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย = 
4.19,  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.46) โดยท่ีมีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และการ
กําหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต๎องการ อยูํในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ (คําเฉล่ีย = 4.58, 
คําเฉล่ีย = 4.54) 
 
 4.  ด๎านผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนิเทศของศึกษานิเทศก์ 
 ผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนิเทศของศึกษานิเทศก์   
ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4   แสดงคําเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด๎านผลการประเมินผลผลิต  (Product) 
โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นประสิทธิภาพ
การนิเทศของศึกษานิเทศก์ 

 
ท่ี รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 การวางแผนนิเทศ 4.69 0.46 มากท่ีสุด 
2 การเตรียมส่ือ /นวัตกรรมการนิเทศ  4.68 0.46 มากท่ีสุด 
3 การใช๎ส่ือ /นวัตกรรมการนิเทศ  4.66 0.47 มากท่ีสุด 
4 การสร๎างบรรยากาศการนิเทศ มีความเป็นกันเอง 

จริงใจ  ให๎เกียรติผ๎ูรับการนิเทศ 
 

4.29 
 

0.72 
 

มาก 
5 พูดส่ือความหมายเรื่องท่ีนิเทศให๎ผ๎ูรับการนิเทศ   

เข๎าใจงําย ได๎ใจความชัดเจน 
 

4.19 
 

0.75 
 

มาก 
6 มีความรู๎ในเรื่องท่ีนิเทศเป็นอยํางดี 4.64 0.58 มากท่ีสุด 
7 มีการติดตามผลการนิเทศอยํางสม่ําเสมอ 4.23 0.66 มาก 
 เฉล่ีย 4.48 0.59 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4 แสดงให๎เห็นวํา โดยรวมโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ 
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนิเทศ
ของศึกษานิเทศก์ดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก (คําเฉล่ีย = 3.71, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 
0.46) โดยการวางแผนการนิเทศ การเตรียมส่ือ/นวัตกรรมการนิเทศ การใช๎ส่ือ/นวัตกรรมการนิเทศ และมี
ความรู๎ในเรื่องท่ีนิเทศเป็นอยํางดี อยูํในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ (คําเฉล่ีย = 4.69, คําเฉล่ีย = 4.68, 
คําเฉล่ีย = 4.66, คําเฉล่ีย = 4.64) 
 
 5.  ด๎านผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของผ๎ูเรียนกํอนและหลังการดําเนินการ 
 ผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของผ๎ูเรียนกํอนและหลังการดําเนินการ 
ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่  5  แสดงคําเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด๎านผลการ ประเมินผลผลิต (Product) 
โครงการนิเทศการสอนเพื่อ สร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น คุณภาพของ
ผ๎ูเรียนกํอนและหลังการดําเนินการ 

ท่ี รายการ 

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 
 

3.29 

 
 

0.45 

 
ปาน
กลาง 

 
 

4.06 

 
 

0.47 

 
 

มาก 

2 มีความรู๎เกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
2.28 

 
0.45 

 
น๎อย 

 
4.28 

 
0.45 

 
มาก 

3 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
3.25 

 
0.43 

ปาน
กลาง 

 
3.87 

 
0.51 

 
มาก 

4 มีแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

 
3.22 

 
0.41 

ปาน
กลาง 

 
4.57 

 
0.49 

 
มาก 

5 มีทักษะกระบวนการคิด ใน
ระดับสูง 

 
3.24 

 
0.42 

ปาน
กลาง 

 
4.18 

 
0.38 

 
มาก 

6 มีความใฝุรู๎ใฝุเรียน ค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติมอยูํเสมอ 

 
3.44 

 
0.49 

ปาน
กลาง 

 
4.78 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

7 มีความมุํงมั่นในการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ 

 
3.75 

 
0.43 

 
มาก 

 
4.76 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 

8 มีความสุขในการเรียนรู๎และ 
การทํางานรํวมกัน 

 
3.75 

 
0.43 

 
มาก 

 
4.22 

 
0.41 

 
มาก 

 เฉล่ีย 3.27 0.44 ปาน
กลาง 

4.31 0.43 มาก 

  
 จากตารางท่ี 5 แสดงให๎เห็นวําผลการประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม
หลังดําเนินการมีคําเฉล่ียสูงกวํากํอนดําเนินการ (หลังดําเนินการ คําเฉล่ีย = 4.31, สํวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน  = 0.43  กํอนดําเนินการ คําเฉล่ีย = 3.27, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.44) โดยมีความใฝุรู๎ใฝุ
เรียน ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํเสมอ และมีความมุํงมั่นใน การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ หลังดําเนินการอยูํ
ในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ (คําเฉล่ีย = 4.78, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 4.76) 
 
สรุปผลการประเมิน 
 1.  ด๎านสภาวะแวดล๎อม โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น มีความสอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมอยูํในระดับมาก ซึ่ง โครงการมีความต๎องการ
จําเป็นจะต๎องดําเนินการเพราะเป็นโครงการสํงเสริมสนับสนุนการการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ        
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของสถานศึกษาและสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พุทธศักราช 2542 อยูํในระดับมากท่ีสุด 
 2.  ด๎านปัจจัยนําเข๎า โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านปัจจัยนําเข๎ามีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก โดยทุกรายการอยูํในระดับมาก 
ยกเว๎น การมอบหมายสถานศึกษาให๎รับผิดชอบ มีความเหมาะสมและเป็นธรรม อยูํในระดับปานกลาง 
 3.  ด๎านกระบวนการ โครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ด๎านกระบวนการมีการดําเนินการอยูํในระดับมาก โดยท่ีมีการสรุปและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ และการกําหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต๎องการ อยูํในระดับมาก
ท่ีสุด  
 4.  ด๎านผลผลิต - ประสิ ทธิภาพการนิเทศของโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2  ด๎านผลการ

ประเมินผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก 
โดยการวางแผนการน ิเทศ การเตรียมส่ือ /นวัตกรรมการนิเทศ การใช๎ส่ือ /นวัตกรรมการนิเทศ และมีความรู๎
ในเรื่องท่ีนิเทศเป็นอยํางดี อยูํในระดับมากท่ีสุด  

 5.  ด๎านผลผลิต  -  คุณภาพของผ๎ูเรียนในโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2  โดยรวม

หลังดําเนินการมีคําเฉล่ียสูงกวํากํอนดําเนินการ )หลังดําเนินการมีคําเฉล่ียระดับมากและ กํอนดําเนินการมี
คําเฉล่ียระดับปานกลาง  (โดยมีความใฝุรู๎ใฝุเรียน ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํเสมอ และมีความมุํงมั่นใน
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ หลังดําเนินการอยูํในระดับมากท่ีสุด  
 
อภิปรายผล 
 การประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ดําเนินการตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอยํางเป็นระบบ ผลการประเมินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนด คือ การดําเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการดําเนินงาน การศึกษาความ
ต๎องการของบุคลากรท่ีรํวมดําเนินโครงการโดยประสานกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด วางแผนและ
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จัดทําโครงการพัฒนาตรงตามสภาพที่แท๎จริงมากท่ีสุด ทําให๎การดําเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
กําหนดอยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับแนวคิดในการวางแผนของ อุทัย  บุญประเสริฐ (2542) ท่ีวําถ๎า
หนํวยงานใดมีการวางแผนโดยการวางแผนเป็นไปด๎วยดีมีประสิทธิภาพ มีแผนงานท่ีดีต้ังแตํต๎น การ
ปฏิบัติงานตามแผนยํอมมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้นการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามขั้ นตอนโดย
ละเอียด การดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีกําหนดทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ทําให๎ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ สําหรับการดําเนินโครงการ ผ๎ูรับผิดชอบโครงการดําเนินงานอยํางเป็นระบบโดยใช๎
กระบวนการ PDCA อยํางตํอเนื่องท้ังในภาพรวมของโครงการและการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ คือ 
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Action) โดยการบูร
ณาการ (Integration) การดําเนินงานตามโครงการทําให๎งานตามภารกิจมีการประสานสัมพันธ์อยําง
ตํอเนื่อง สมบูรณ์ ทําให๎งานบรรลุเปูาหมาย โดยเฉพาะการนิเทศ ติดตาม กํากับ และการให๎ขวัญกําลังใจ
แกํผ๎ูปฏิบัติงานอยํางสม่ําเสมอ เป็นสํวนสําคัญอยํางยิ่งท่ีชํวยให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการให๎ขวัญกําลังใจมีมากเทําไรความกระตือรือร๎นของผ๎ูท่ีจะมาปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมยํอมมีมาก
เป็นเงาตามตัว (นพพงษ์  บุณจิตราดุลย์ , 2534) การดําเนินโครงการโดยให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม 
โดยเฉพาะการมีสํวนรํวมของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) ทําให๎ผลการดําเนินงานการสอนเพื่อสร๎าง
แรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ผ๎ูเรียน มี
คุณภาพสูงขึ้น 
 สําหรับการประเมินโครงการนับวําเป็นสํวนสําคัญยิ่งสํวนหนึ่งท่ีชํวยให๎ผ๎ูรับผิดชอบโครงการและ 
ผ๎ูรํวมดําเนินโครงการทราบผลสําเร็จของการดําเนินงาน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก๎ไขใน      
การปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซึ่งสอดคล๎องกับท่ี สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) ท่ีวํา      
การประเมินโครงการวํา การบริหารโครงการตําง ๆ ไมํวําจะเป็นโครงการทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมหรือ
การเมืองการปกครองก็ตาม จะบังเกิดผลอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด จําเป็นต๎องอาศัยการประเมิน
โครงการ (Project evaluation) ท่ีเป็นระบบ คือ ผลจากการประเมินโครงการจะทําให๎ผ๎ูบริหารโครงการ
ทราบจุดเดํนจุดด๎อยของโครงการ เพื่อดําเนินการแก๎ไขโครงการได๎ทันทํวงที และเมื่อได๎ดําเนินโครงการไป
แล๎วยํอมต๎องการทราบวําโครงการนั้นบรรลุเปูาหมายหรือไมํเพียงใด ค๎ุมกับทุนและแรงงานท่ีลงทุนไป
หรือไมํ 
 จากผลการประเมินโครงการท่ีอยูํในระดับมากทุกด๎าน คือ ด๎านสภาพแวดล๎อม (Context) ปัจจัย 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และการดําเนินกิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรม 
แสดงให๎เห็นวําการดําเนินโครงการท่ีเป็นระบบ ผ๎ูดําเนินงานมีความรับผิดชอบ และทุกฝุายมีสํวนรํวมทํา
ให๎ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะผลการประเมินด๎านผลผลิตท้ังในด๎านประสิทธิภาพ
การนิเทศของศึกษานิเทศก์ พฤติกรรมของผ๎ูรับการนิเทศ มีผลการประเมินอยูํในระดับมาก คุณภาพการ
พัฒนางานของสถานศึกษามีผลการประเมินหลังดําเนินโครงการสูงกวํากํอนดําเนินโครงการ คุณภาพของ
นักเรียนมีผลการประเมินหลังดําเนินโครงการสูงกวํากํอนดําเนินโครงการ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมิน
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โครงการของ วีรวัฒน์ จันทรัตนะ (2556) ท่ีประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห๎องเรียน
พิเศษของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเหมาะสมด๎านบริบท (Context 
Evaluation) เพื่อประเมินความเหมาะสมด๎านปัจจัยนําเข๎า ( Input Evaluation) (3) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมด๎านกระวนการ (Process Evaluation) (4) เพื่อประเมินความเหมาะสมด๎านผลผลิต (Product 
Evaluation) ประชากร ท่ีใช๎ในการวิจัย มี 3 กลํุม ได๎แกํ (1) ผ๎ูบริหารโรงเรียน ครูผ๎ูสอนคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ (2) นักเรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ (3) ผ๎ูปกครองนักเรียน ใช๎วิธีการสํุมตัวอยํางเชิง
ชํวงช้ันอยํางมีสัดสํวน (Proportional Stratified Sampling) เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบ 
สถิติท่ีใช๎ได๎แกํ ความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉล่ีย (  ) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (SD) ผลการวิจัยพบวํา การประเมินความเหมาะสมด๎านบริบท โดยผ๎ูบริหารครูผ๎ูสอนและ
คณะกรรมการดําเนินงานห๎องเรียนพิเศษ ในด๎านบริบทท่ัวไป พบวํา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดใน
ด๎านบริบทบทเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมิน
ความเหมาะสมด๎านปัจจัยนําเข๎าโดยผ๎ูบริหารหารครูผ๎ูสอนและ คณะกรรมการดําเนินงานห๎องเรียนพิเศษ 
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียโดยรวมแล๎ว พบวํา มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประ เมินความ
เหมาะสมดานกระบวนการโดยผ๎ูบริหารครูผ๎ูสอนและ คณะกรรมการดําเนินงานห๎องเรียนพิเศษ เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉล่ียโดยรวมแล๎ว พบวํา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด การประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการ โดยผ๎ูปกครองและนักเรียน พบวํา มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินความ
เหมาะสมด๎านผลผลิต มีดังนี้ 1) ผลการดําเนินโครงการโดยผ๎ูบริหารครูผ๎ูสอนและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ผ๎ูปกครองและนักเรียนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ีย โดยรวมแล๎ว 
พบวํามีความพึงพอใจในระดับมาก 2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวํา นักเรียนมีคุณลักษณะในระดับ คุณภาพดี 3) ผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยนักเรียน เมื่อพิจารณาโดยรวมแล๎วพบวํามีสมรรถนะสําคัญในระดับคุณภาพดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  โครงการนี้เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ตํอสถานศึกษา ครูและนักเรียน จึงสมควรท่ีจะให๎มี 
การดําเนินการอยํางตํอเนื่อง 
 2.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนิเทศให๎มากขึ้น รวมท้ังจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ เชํน 
คอมพิวเตอร์ กระดาษ วัสดุสํานักงาน รวมท้ังจัดหาเจ๎าหน๎าท่ีพิมพ์เอกสารเพื่อชํวยเหลือศึกษานิเทศก์  
ในการผลิตเอกสารและส่ือเพื่อการนิเทศ 
 3.  การแบํงสถานศึกษาให๎ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบควรเฉล่ียให๎แตํละคนได๎รับผิดชอบสถานศึกษา
ในทุกอําเภอ ทุกขนาด และมีจํานวนเทํากัน 
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การศึกษาความต้องการมีงานท าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดน่าน 
A study of Job requirements of Mathayom Suksa 3 Students 
in Education opportunity Expansion Schools Nan Province 

                 

ระเบียบ สิทธิชัย1 ชัชวาลย์  วดัอกัษร2   
Rabiab Sittichai1  Chatchawal  Wat-acsarn2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต๎องการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนําน ในด๎านความต๎องการมีงานทํา ด๎านความต๎องการศึกษาตํอ 
และข๎อเสนอแนะเพื่อดําเนินการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนําน 
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 320 คน ผลการศึกษาพบวํา 1) ความต๎องการมีงานทําของนักเรียน ด๎าน
ตําแหนํงงานทําหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนมีความต๎องการทํางานในตําแหนํงข๎าราชการ/
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ 2) ด๎านการศึกษาตํอ นักเรียนมีความต๎องการเรียนตํอในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ด๎านประเภทของสถาบันการศึกษา นักเรียนมีความต๎องการศึกษา
ตํอในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ด๎านเหตุผลท่ีทําให๎ตัดสินใจศึกษาตํอคือต๎องการเรียนเพื่อทํางานโดยใช๎
วุฒิการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี ด๎านปัญหาในการศึกษาตํอ คือขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตํอ ด๎าน
หลักสูตรหรือรายวิชาท่ีต๎องการ นักเรียนมีความต๎องการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติจริง การเรียน
คอมพิวเตอร์ การเรียนบัญชี การงานอินเตอร์เน็ต และเทคนิคการวิจัย 3)ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
และสาขาวิชาชีพที่ต๎องการเรียน ต๎องการเรียนในวิชาท่ีต๎องปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ต๎องการ
เรียนวิชาชีพที่หางานทําได๎งําย ต๎องการเรียน การกีฬา และข๎อเสนอแนะ ให๎ลดกิจกรรมนอกโรงเรียนให๎
น๎อยลง ครูควรสอนโดยให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนคือการ
ฝึกอาชีพด๎านตํางๆในโรงเรียน เพิ่มวิชาเลือกด๎านอาชีพให๎เลือกมากขึ้น  ต๎องการครูท่ีมีฝีมืองานอาชีพมา
สอน จัดศึกษาดูงาน ด๎านอาชีพตํางๆ และจัดอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี  
 
ค าส าคัญ การมีงานทํา,นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3,โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
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Abstract 
 The purpose of this study was to examine the Job requirements of Mathayom 
Suksa 3 Students in Education opportunity Expansion Schools Nan Province. The sample 
for the study comprised 320 students. 
 1. Student job needs Job positions after completing compulsory studies The 
student wants to work in a civil service / government official position. 
 2. further education Students have a need for further study at the bachelor 
level. Followed by a master's degree and a doctorate degree. Type of educational 
institution Students have a desire to study in government institutions. The reason why he 
decided to study further was that he wanted to study for work using a postgraduate 
qualification. Problems in continuing education Is a lack of funds for further study In the 
course or desired course The student has a desire to learn English. Hands-on training 
Computer learning Accounting lessons Internet work And research techniques 
 3. Suggestions about the course and professional field you want to study Want 
to study in subjects that have to be practiced in the real workplace Want to study a 
profession that iseasy to find work, want to study sports and advice. To reduce activities 
outside school less Teachers should teach by putting students into action. And the 
suggestion about teaching and learning is the professional training in various schools. 
Add more career options to choose from. Need teachers with professional skills to teach 
Organize a study visit Various occupations And organize sports equipment, computers, 
musical instruments. 
 
Keyword: Job requirements, Mathayom Suksa 3 Students, opportunity Expansion 
Schools 
 
บทน า 

ประเทศไทยปัจจุบันนี้ รัฐบาล มีแนวนโยบายท่ีจะสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนในประเทศ
ได๎รับการศึกษามาอยํางตํอเนื่อง โดยกําหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ทุกฉบับ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในชํวงหลังๆ ท่ีมิได๎มุํงแตํเฉพาะด๎าน
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักเทํานั้น แตํได๎มีการมุํงพัฒนาท่ีตัวคนมากยิ่งขึ้น ดังเชํนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 8 ท่ียึดการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน นอกจากนั้น ยังได๎มีการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษาอีกหลาย
ฉบับ โดยปัจจุบันกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข๎องกับด๎านการศึกษา ได๎แกํ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
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พ.ศ. 2542 ซึ่งหนํวยงานตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องท้ังภาครัฐและเอกชนได๎นํามาใช๎เป็นแนวทางในการดําเนิน
นโยบายและดําเนินงานด๎านการศึกษาในสถานศึกษาระดับต้ังแตํการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา 
โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา23 
(5) ระบุวํา “การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต๎อง
เน๎นความสําคัญ ท้ังความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตํละ
ระดับการศึกษาในเรื่องความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยํางมีความสุข ” 
นโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎คํานึงถึง
ภาพรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนปฏิ บัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) ของ
กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดยุทธศาสตร์ ข๎อท่ี 8 ระบุวํา “การสํงเสริมการมีงานทําเพื่อสนับสนุนให๎
สถาบันการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยในแตํละพื้นท่ีแตํละโรงเรียนจะมี
บทบาทท่ีแตกตํางกัน ต้ังแตํระบบการผลิต ระบบการตลาดและจัดจําหนําย ท้ังในระดับท๎องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับโลกขึ้นอยูํกับศักยภาพของโรงเรียน สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนมีโอกาสทํางานและสร๎าง
รายได๎ระหวํางเรียน” นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎กําหนดจุดเน๎นท่ี 6 ระบุ
วํา “ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาด๎วยทางเลือกท่ีหลากหลาย 
(Alternative Access) เพื่อลดอัตราเด็กตกหลํน ออกกลางคันสํงเสริมการเรียนตํอหรือประกอบอาชีพ” 
และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได๎กําหนดจุดเน๎นท่ีสําคัญในการพัฒนาการศึกษาข๎อท่ี 5 ระบุวํา 
สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผ๎ูรับผิดชอบการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ได๎กําหนด
นโยบายท่ีเกี่ยวข๎องกับหลักสูตรอาชีพสํูการมีงานทํา ท่ีสอดคล๎องกับเปูาหมายของซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา 
ยึดหลักการมีสํวนรํวม การกระจายอํานาจ และความต๎องการของทุกภาคสํวนในสังคมให๎มีความ
สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันของประเทศ ตลอดจนการสร๎างโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย และสํงเสริมการมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน สร๎างคํานิยมให๎
ผ๎ูปกครองนักเรียนในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนตํอในสายอาชีวศึกษา เพิ่มมากขึ้น อีกท้ัง คุณลักษณะของ
ผ๎ูเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษามุํงเน๎นให๎นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 -3 ให๎มีคุณลักษณะอยูํอยําง
พอเพียง สําหรับด๎านการจัดการเรียนรู๎มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง สรุปและสร๎างความรู๎ด๎วย
ตนเอง จัดสภาพแวดล๎อมของชุมชน ท๎องถิ่น สังคมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน และผ๎ูทรงคุณวุฒิในชุมชนและท๎องถิ่นเป็นแหลํงเรียนรู๎ โดยพัฒนาการเรียนรู๎ท้ัง
ในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ในสํวนของการวัดและประเมินผล มีจุดเน๎นในการใช๎วิธีการและเครื่องมือ
วัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนท่ีหลากหลายมีคุณภาพ เน๎นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช๎ผล
การประเมินในการพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง  (ศนฐ.2560:6 -7 ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางในการสํงเสริมให๎นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความเข๎าใจแนว
ทางการเลือกอาชีพ ท่ีตรงกับความต๎องการของท๎องถิ่นและประเทศชาติ การมีเจตคติท่ีดีและเห็น
ความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติท่ีจําเป็นสําหรับการมีงานทํา วิเคราะห์
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แนวทางเข๎าสํูอาชีพ มีทักษะจําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ตํออาชีพท่ีสนใจ และ
ประเมินผลทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจ (ศนฐ.
2560:16)  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนําน ซึ่งมีพื้นท่ี 11,472,076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 
ล๎านไรํเศษ อาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต๎จด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตกจดจังหวัดแพรํ พะเยา และเชียงราย ด๎วยความท่ีเป็นเมืองชายแดนแหํง
ล๎านนาตะวันออกอันอุดม ไปด๎วยวัฒนธรรมท่ีหลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ ประกอบกับลักษณะ
ภูมิประเทศท่ีเป็นเทือกเขาผีปันน้ําและหลวงพระบาง มีพื้นท่ีปุาของเมืองนํานมีประมาณ 5 ล๎านไรํ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับพื้นท่ีท้ังจังหวัดประมาณ 7 ล๎านไรํ ในสํวนพื้นท่ีราบลํุมแมํน้ําของจังหวัดนํานมีเพียง ร๎อย
ละ 14 เทํานั้น ซึ่งพื้นท่ีราบกระจัดกระจายอยูํตามหุบเขาในอําเภอตํางๆ ชุมชนตามท่ีราบลํุมเหลํานี้จะใช๎
ระบบการทดน้ําท๎องถิ่น ใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านในการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร ทุกปีเครือขําย
ชุมชนท่ีใช๎ระบบการประปารํวมกัน โดยเฉพาะ ไทล้ือ ลาวพวน จะรํวมกันจัดงานสักการะดวงวิญญาณท่ี
เฝูาดูแลรักษาปุาจังหวัดนําน ซึ่งตามลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนํานทําให๎การจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีภูมิลําเนาอยูํตามพื้นท่ีแตกตํางกันตามสภาพพื้นท่ี เชํนโรงเรียนต้ังอยูํบน
พื้นท่ีบนภูเขา โรงเรียนในพื้นท่ีราบ ทําให๎เด็กบางสํวนขาดโอกาสทางการศึกษา ไมํเทําเทียมกันในการ
เข๎าถึงการศึกษาท่ีรัฐบาลจัดให๎(องค์การบริหารสํวนจังหวัดนําน ,2559)ในการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนํานท้ังสองเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 352 โรงเรียน ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษาจํานวน 262 โรงเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 90 โรงเรียน มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน 2 ,072 คน ซึ่งท่ี
ผํานมามีปัญหาด๎านการศึกษา พบวํา เด็กและเยาวชนขาดเรียน ออกกลางคัน หนีเรียน ไมํเรียนตํอใน
ระดับสูง ยากจน ไมํมีทุนศึกษาตํอ เรียนจบแล๎วไมํมีงานทํา (https://www.scbfoundation.com) ซึ่ง
จังหวัดนํานมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ดําเนินงานตามแนวทางใน
การสํงเสริมให๎นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความเข๎าใจแนวทางการเลือกอาชีพ ท่ีตรงกับความ
ต๎องการของท๎องถิ่นและประเทศชาติ การมีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการ
หางานทํา คุณสมบัติท่ีจําเป็นสําหรับการมีงานทํา วิเคราะห์แนวทางเข๎าสํูอาชีพ มีทักษะจําเป็นสําหรับการ
ประกอบอาชีพ และประสบการณ์ตํออาชีพท่ีสนใจ และประเมินผลทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจ ( ศนฐ.2560:16) ซึ่งสอดคล๎องกับองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนําน ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีภายใต๎โครงการจังหวัดจัดการ
ตนเองด๎านการปฏิรูปการเรียนรู๎สํูผ๎ูเรียน ในปีงบประมาณ 2557-2558 ซึ่งได๎กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
เด็กและเยาวชนจังหวัดนํานวํา “เด็กนําน รักดี รักษ์ถิ่นเกิด เรียนรู๎สํูสากล” ซึ่งมีภารกิจท่ีจะต๎องสํงเสริม
สนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนในจังหวัดนําน ดําเนินชีวิตให๎บรรลุตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว๎ ผ๎ูวิจัยจึงได๎ศึกษา
ความต๎องการมีงานทําของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัด
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นําน ปีการศึกษา 2560 เพื่อนํามาใช๎เป็นข๎อมูลสําคัญในการพัฒนาเด็กในวัยเตรียมเข๎าสํูการทํางานใน
อนาคต หลังการจบการศึกษาภาคบังคับตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความต๎องการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในโรงเรียนขยายโอกาส   ทาง
การศึกษาจังหวัดนําน ในด๎านความต๎องการมีงานทํา ด๎านความต๎องการศึกษาตํอ และข๎อเสนอแนะเพื่อ
ดําเนินการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาความต๎องการมีงานทําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดนําน ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการทํางาน 
2.นโยบายการมีงานทําของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
4.สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนําน 
5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัยวิจัย  

การศึกษาความต๎องการมีงานทําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาจังหวัดนําน ในปีการศึกษา 2560 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งได๎กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว๎ ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรท่ีศึกษา 
2. การสร๎างเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4. การวิเคราะห์ข๎อมูลและสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนําน 
จํานวน 2,076 คน 
 กลํุมตัวอยําง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนกลํุมตัวอยําง จํานวน 1,000 คน ได๎มา
โดยการสํุมตัวอยํางแบบใช๎ตารางสํุมของของเครซี่และมอร์แกน )R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ได๎จํานวน 
320 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได๎พัฒนาแบบสอบถามโดยยึดแนวทางตามประเด็นคําถามจากแบบสํารวจ
ข๎อมูล ความต๎องการมีงานทําหลังจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. ดําเนินการสร๎างแบบสอบถาม โดยมีโครงสร๎างแบบสอบถามแบํงออกเป็น 2  ตอน  ซึ่งเป็น
คําถามในลักษณะเลือกรายการ (Check List) และเติมคําในชํองวําง ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข๎อมูลประวัติของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
สํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ ถิ่นที่อยู ํ 

ตอนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับความต๎องการทํางาน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ สาเหตุท่ียังไมํได๎ทํางาน, 
ปัญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษา,การศึกษาตํอ 

ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับการศึกษาตํอ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับระดับการศึกษาท่ีต๎องการศึกษา
ตํอ/กําลังศึกษาตํอ, หลักสูตรท่ีต๎องการศึกษาตํอ/กําลังศึกษาตํอ , ประเภทของสถาบันการศึกษา/
มหาวิทยาลัยท่ีต๎องการศึกษา/กําลังศึกษาตํอ,เหตุผลท่ีทําให๎ตัดสินใจศึกษาตํอ, ปัญหาในการศึกษาตํอ 

ตอนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะตํางๆของผ๎ูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรายวิชาหรือ
ความรู๎เรื่องใดท่ีควรเพิ่มเติมในหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ตํอการประกอบอาชีพได๎มาก             
ยิ่งขึ้น, ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและหลักสูตรท่ีเรียน ,ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน ,
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผ๎ูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลความต๎องการการมีงานทําและการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกําลังศึกษาใน                 
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีผ๎ูท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 320 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผ๎ูวิจัยวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีเก็บรวบรวมได๎จากแบบสอบถาม  ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ใน
การประมวลผลและวิเคราะห์ โดยใช๎คําสถิติ ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช๎การแจกแจงความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะสํวนบุคคล ความต๎องการการมีงานทํา การประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษาและข๎อเสนอแนะในการสนับสนุนการหางานทําของนักเรียน 
 
ผลการวิจัย   
 1.ความต๎องการมีงานทําของนักเรียน ด๎านตําแหนํงงานทําหลังจากจบการศึกษาภาค
บังคับ นักเรียนมีความต๎องการทํางานในตําแหนํงข๎าราชการ/เจ๎าหน๎าท่ี ของรัฐ รองลงมาคือ พนักงาน
บริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน และต๎องการเป็นเจ๎าของเจ๎าของกิจการ ด๎านความรู๎ความสามารถพิเศษ 
นักเรียน มีความต๎องการความรู๎ความสามารถพิเศษ ในด๎านกีฬา  รองลงมาคือด๎านภาษาตํางประเทศ ด๎าน
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การใช๎คอมพิวเตอร์ ด๎านคําตอบแทนหรือรายได๎ นักเรียนมีความต๎องการคําตอบแทนหรือรายได๎ เฉล่ียตํอ
เดือน ระหวําง 10,000 - 20,000 บาท รองลงมาคือ ระหวําง 21,000 -30,000 บาท และระหวําง 
31,000-40,000 บาท                       

2.ด๎านการศึกษาตํอ นักเรียนมีความต๎องการเรียนตํอในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาโท ร๎อยละ และระดับปริญญาเอก ด๎านประเภทของสถาบันการศึกษา นักเรียนมีความต๎องการ
ศึกษาตํอในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล รองลงมา คือต๎องการศึกษาตํอในสถาบันการศึกษาของเอกชน 
และต๎องการศึกษาตํอในตํางประเทศ ด๎านเหตุผลท่ีทําให๎ตัดสินใจศึกษาตํอ นักเรียนมีเหตุผลท่ีตัดสินใจ
เรียนตํอโดยมีความต๎องการเรียนเพื่อทํางานโดยใช๎วุฒิการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี และบิดา มารดาหรือ
ผ๎ูปกครองต๎องการให๎เรียนตํอ ด๎านปัญหาในการศึกษาตํอ นักเรียนจํานวน 320 คน ไมํมีปัญหาใน
การศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น และมีปัญหาในการเรียนตํอระดับสูงขึ้น เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบวํา 
นักเรียนมีปัญหาในเรื่องขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตํอ และขาดความรู๎ในการศึกษาตํอ ด๎านหลักสูตร
หรือรายวิชาท่ีต๎องการ นักเรียนมีความต๎องการให๎โรงเรียน จัดการเรียนรู๎ในรายการ เรียงลําดับจากมากไป
หาน๎อยดังนี้ คือ การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติจริง การเรียนคอมพิวเตอร์ การเรียนบัญชี การงาน
อินเตอร์เน็ต และเทคนิคการวิจัย 
 3.ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาชีพที่ต๎องการเรียน นักเรียน มีความต๎องการ เรียน
ในวิชาท่ีต๎องปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ต๎องการให๎โรงเรียนสอนหลักสูตรวิชาชีพท่ีหางานทําได๎
งําย ต๎องการเรียนวิชาชีพมากกวําวิชาการเพื่อหางานทํา  ต๎องการให๎จัดหลักสูตร ด๎านการกีฬา และ
ข๎อเสนอแนะ ให๎ลดกิจกรรมนอกโรงเรียนให๎น๎อยลง ครูควรสอนโดยให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  และ
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียน มีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรโครงการ
ฝึกอาชีพด๎านตํางๆในโรงเรียน ควรเพิ่มวิชาเลือกด๎านอาชีพให๎เลือกมากขึ้น และควรให๎มีการสอนวิชาชีพ
กับวิชาการเทําๆกันในโรงเรียน ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน นักเรียนมีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน วําต๎องการครูที่มีฝีมือมาสอนวิชาชีพท่ีนักเรียนต๎องการ ต๎องการให๎จัดอบรมด๎าน
งานอาชีพในโรงเรียนควรจัดอบรมด๎านงานอาชีพในโรงเรียน และต๎องการให๎จัดอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ 
เครื่องดนตรี รวมท้ังจัดให๎นักเรียนไปศึกษาดูงาน ด๎านอาชีพตํางๆ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
อภิปรายผล 

1.ความต๎องการทํางานในตําแหนํงข๎าราชการหรือเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ร๎อยละ 58.12 ท่ีเป็นดังนี้เพราะนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามสํวนมากเป็นผ๎ูท่ีไมํมีปัญหาในการเรียน
ตํอในระดับท่ีสูงขึ้น อีกท้ังนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสนับสนุน
ให๎สถานศึกษามุํงก๎าวเข๎าสํูการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ แตํ
ละประเทศสมาชิกต๎องเรํงดําเนินการเตรียมความพร๎อมให๎พลเมืองของตนมีสมรรถนะท่ีจะดํารงชีวิต 
ประกอบอาชีพและแขํงขันได๎ในเวทีโลก ซึ่งประเทศไทยได๎ให๎ความสําคัญตํอการเตรียมพลเมืองโดยผําน
การจัดการศึกษาเฉพาะการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ได๎มีการปรับท้ังเปูาหมายและกระบวนการในการ
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เตรียมเยาวชนโดยในมิติของเปูาหมาย นอกจาก  การพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีมุํงให๎เกิดสมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแล๎วยังมุํงเตรียมเยาวชนให๎ตระหนักรู๎เกี่ยวกับความถนัด และ
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับ กรมการจัดหางาน (2557) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อ
การศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 ท่ีพบวําพบวานักเรียนมีเปาหมายท่ีจะรับ
ราชการหรือทํางานในรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุดรอยละ 36.03    

2. ด๎านการศึกษาตํอ นักเรียนมีความต๎องการเรียนตํอในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งสอดคล๎องกับกรมการจัดหางาน(2557)ท่ีพบวํานักเรียนมีเปาหมายท่ี
จะรับราชการหรือทํางานในรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของเอ็ดด้ี (1969) ท่ีพบวํา
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกอาชีพของนักเรียนคือบิดามารดามีอิทธิพลตํอ การเลือกสาขาวิชาชีพ
ของนักเรียน ระดับการศึกษาของบิดามารดา มีความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดกับการเลือกเรียนของเด็ก
มากกวําความมีช่ือเสียงของบิดา การเลือกสาขาวิชาเรียนตํอของเด็กขึ้นอยูํกับความสนใจสํวนตัว ความพึง
พอใจ ความสามารถและคําตอบแทน และบิดามารดาบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวิชาชีพ มีอิทธิพลตํอการเลือก
สาขาวิชาตามลําดับ 

3.ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาชีพที่ต๎องการเรียน นักเรียน มีความต๎องการ เรียน
ในวิชาท่ีต๎องปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ต๎องการให๎โรงเรียนสอนหลักสูตรวิชาชีพท่ีหางานทําได๎
งําย ซึ่งสอดคล๎องกับบุษยากร อุบลพฤกษ์ (2543)ท่ีพบวํานักเรียนท่ีต๎องการศึกษาตํอในสายอาชีพสํวน
ใหญํต๎องการศึกษาตํอในแผนการเรียนสาขาชํางยนต์ ชํางกํอสร๎าง ชํางไฟฟูา เกษตรกรรมและในสํวน
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักเรียนต๎องการครูที่มีฝีมือมาสอนวิชาชีพที่นักเรียนต๎องการ ต๎องการ
ให๎จัดอบรมด๎านงานอาชีพในโรงเรียนสอดคล๎องกับผลการวิจัยของวัชรี เหลํมตระกูล (2543)ท่ีพบวํา
นักเรียนต๎องการความชํวยเหลือมากท่ีสุดในการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให๎ข๎อมูล ความรู๎ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตํอและจัดหาทุนสนับสนุนในการศึกษาตํอ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 ผลท่ีได๎จากงานวิจัยครั้งนี้ หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดนําน สามารถนําไปใช๎
วางแผนงานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัด เพื่อให๎มีงานทําหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับในสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับควมต๎องการ ความสนใจและบริบทของพื้นท่ี 
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ทรงเกียรติ ปกเคทา (2548) การศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกศึกษาต่อสายสามัญ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปี
ท่ี 3 โดยใช๎เกมการศึกษา กลํุมตัวอยํางท่ีศึกษาได๎แกํเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยูํในช้ันอนุบาล
ปีท่ี 3 /1 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จํานวน 3  คน  เครื่องมือท่ีใช๎
ได๎แกํ เกมการศึกษาจํานวน 8 เกม และแบบวัดประเมินความสามารถด๎านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน จํานวน  10 ข๎อ  ใช๎ระยะเวลาในการทดลองกิจกรรม 10 สัปดาห์  สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล การหาคําร๎อยละความก๎าวหน๎า ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 /1 ท่ีได๎รับการสํงเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช๎เกมการศึกษา  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได๎แกํ ทักษะด๎าน
การจําตัวเลข เปรียบเทียบ และการเรียงลําดับท่ีดีขึ้น  โดยมีคะแนนร๎อยละความก๎าวหน๎าสูงขึ้นทุกคน มี
คะแนนเฉล่ียกํอนเรียนและหลังเรียนมีคําเทํากับ 14.67 และ 30 ตามลําดับ และมีคําร๎อยละ
ความก๎าวหน๎าท้ังช้ันเรียนเทํากับ  51.11 
 
ค าส าคัญ : การสํงเสริม  ,ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์,  เกมการศึกษา 
 
Abstract 

The purpose of this research is to promote the basic math skills of Kindergarten 
3 students using educational games. The study population consisted of three preschool 
children aged 5-6 who were studying in Kindergarten, Year 3/1, Semester 2, Academic 
Year 2020, Taksin Rajanusorn School, 3 people. 8 educational  
games and 10 basic math skills assessments for students with a 10-week test.  Statistics 
used in data analysis Finding the percentage of progress. The results of the research 
were as follows: Kindergarten year students 3/1 fostering basic math skills Using 
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 ดร.,อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
3 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
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educational games Have basic math skills, including better memorization, comparison, 
and sequencing. With the highest percentage of progress for everyone . The mean score 
before and after class was 14.67 and 30, respectively, and the percentage of progress for 
the whole class was 51.11 
 
Keywords : Promotion, Basic Mathematics Skills ,Kindergarten 

 
บทน า 

การศึกษาในระดับปฐมวัยจัดเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความสําคัญระดับหนึ่ง เพราะเป็นชํวงท่ี
มีพัฒนาการทุกด๎านเจริญอยํางรวดเร็วท้ังทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การพัฒนาเด็ก
ในชํวงนี้จะเป็นการวานพื้นฐาน ความสามารถด๎านตํางๆ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตของเด็กและประเทศชาติ 
โดยเฉพาะพัฒนาการทางด๎านสติปัญญาจะมีการเจริญงอกงามสูงสุดร๎อยละ 50 และจะเพิ่มเป็นร๎อยละ 80 
ราศี  นิสภกุล. (2550) สอดคล๎องกับ รวีวรรณ  สุวรรณเจริญ. (2554). กลําววําพัฒนาการทางด๎าน
สติปัญญา เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับความคิดและความเข๎าใจของเด็ก เป็นส่ิงท่ีสามารถพัฒนาให๎ประสบ
ความสําเร็จในอนาคตได๎ ด๎วยการที่พํอแมํไมํปิดกั้นหนทางในการสร๎างสรรค์ของเด็ก ผ๎ูใหญํรอบตัวจะเป็น
จุดเริ่มต๎นท่ีจะสร๎างแรงจูงใจให๎เด็กมีความใฝุรู๎ ได๎แสดงความสามารถ กล๎าแสดงความคิดเห็น โดยปลูกฝัง
ให๎เด็กเป็นคนรู๎จักคิด ฝึกให๎สังเกตส่ิงรอบตัว ให๎ความสนใจในส่ิงท่ีเด็กทํา ให๎เด็กได๎มีโอกาสเรียนรู๎จากการ
ลองผิดลองถูกในเรื่องตํางๆ ให๎เด็กได๎ฝึกคิดแก๎ปัญหาตํางๆด๎วยตัวเอง ท้ังนี้โดยอยูํบนพื้นฐานของการใช๎
เหตุผลและความถูกต๎องเหมาะสม  

คณิตศาสตร์เป็นวิชาของการคิดอยํางมีเหตุผล การศึกษาอยํางสม่ําเสมอและใช๎กระบวนการคิดท่ี
ถูกต๎องของการเรียนคณิตศาสตร์จะสร๎างให๎เด็กเกิดความสามารถพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต๎องปลูกฝังต้ังแตํปฐมวัยเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความจําเป็นตํอ
การดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ ถ๎าหากมองไปรอบๆตัวจะเห็นวําชีวิตเกี่ยวข๎องกับคณิตศาสตร์อยําง
มาก สังเกตในการเลํนและการพูดคุยของเด็กมักจะมีเรื่องคณิตศาสตร์เข๎ามาเกี่ยวข๎องในชีวิตประจําวันอยูํ
เสมอ คมขวัญ อํอนบึงพร๎าว.(2550) กลําววํา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง  ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การเรียนรู๎สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  เพื่อให๎
โอกาสเด็กได๎สร๎างความรู๎และทักษะ  ปลูกฝังให๎เด็กรู๎จักค๎นคว๎า  แก๎ปัญหา  เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ท่ีสูงขึ้น  และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 

คณิตศาสตร์สําหรับเด็กควรเน๎นการให๎เด็กได๎มีโอกาสจัดกระทํา กับวัตถุประสงค์ตําง ๆ เพราะ
เด็กในวัยนี้เรียนรู๎โดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรู๎และการเคล่ือนไหว เพื่อสํงเสริมพัฒนาการทางด๎าน
สติปัญญา การจัดการเรียนรู๎เน๎นให๎เด็กได๎พัฒนาประสาทสัมผัสให๎มากท่ีสุด และกระต๎ุนให๎เด็กได๎คิดและมี
โอกาสจัดกระทํา หรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให๎เด็กได๎สัมผัสแตะต๎อง ได๎เห็นส่ิงตําง 
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ๆ หรือเรียนรู๎ส่ิงตําง ๆ โดยผํานประสาทสัมผัสแตะต๎อง ได๎เห็นส่ิงใหมํ ๆ ซึ่งวิธีการดังกลําวจะชํวยให๎เด็ก
เกิดการเรียนรู๎ส่ิงใหมํ ๆ รอบตัว 

จากการท่ีผ๎ูวิจัยได๎จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให๎กับนั กเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี3/1  
สังเกตพบวํา นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการด๎านการรู๎คําจํานวนตัวเลข ซึ่งเป็น
ทักษะพื้นฐานท่ีสําคัญในการเรียนรู๎ในระดับท่ีสูงขึ้นไป ผ๎ูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องการสํงเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1 โดยใช๎เกมการศึกษาเพื่อให๎นักเรียนมีทักษะการด๎านการรู๎
คําจํานวนตัวเลข นักเรียนจะได๎มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะสํงผลตํอการเรียนรู๎ในวิชาอื่นๆ และ
สามารถนําไปใช๎ในชีวิติประจําวันของตัวเองตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด๎านการรู๎คําจํานวนของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 /1 
โดยใช๎เกมการศึกษา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ด๎านการรู๎คําจํานวนของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1 กํอน
และหลังได๎รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
1.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
1.2 หลักการ 
1.3 จุดมุํงหมาย 
1.4 สาระการเรียนรู๎และประสบการณ์สําคัญ 
1.5 การจัดประสบการณ์ 
1.6 การประเมินพัฒนาการ 

2 .เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2 .1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2 .2 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2 .3 จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2 .4 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
2 .5 หลักการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
2 .6 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยต๎องเรียน 
2 .7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

    3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมเกมการศึกษา 
3.1 ความหมายของเกมการศึกษา 
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3.2 ประเภทของเกมการศึกษา  
3.3 จุดประสงค์ของการจัดเกมการศึกษา  
3.4 หลักในการใช๎เกมการศึกษา  
3.5 ประโยชน์ของเกมการศึกษา  
3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับเกมการศึกษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

2.1 ประชากร   
      ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชาย -หญิง อายุ 5-6 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยูํใน

ระดับช้ัน อนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
                2.2 กลุมตัวอยาง   

กลํุมเปูาหมายท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยูํใน
ระดับช้ัน อนุบาล 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ซึ่งได๎มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1  .เกมการศึกษา มีจํานวน 8  เกม 1) เกมนิ้วมือกับจํานวน 2) เกมเห็ดบอกจํานวน 3) เกม

วงกลมบอกจํานวน  4) เกมวงล๎อดาวกับจํานวน  5) เกมจับคํูภพของขวัญกับจํานวน  6) เกมจับคํูภาพ
บอกจํานวน  7) เกมเมล็ดแอปเปิ้ลบอกจํานวน  8) เกมโดมิโนบอกจํานวน  

2. แบบวัดความสามารถด๎านทักษะทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยประกอบไปด๎วย การสังเกต 
การจําแนก การเปรียบเทียบ  การเรียงลําดับ  จํานวน 10 ข๎อ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผ๎ูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  ทําการทดลองเป็นเวลา 8 

สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆละ 30 นาที ทําการทดลองในชํวงของกิจกรรมเกมการศึกษา เวลา 13 .00-13 .30 
ดําเนินการ ดังนี้ 

1) กํอนดําเนินการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาได๎ทําการทดสอบโดยแบบวัด
ประเมินความสามารถด๎านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จํานวน 11 ข๎อ 

2) ดําเนินการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 30 นาที 
จํานวน 8 สัปดาห ์
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3) เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ครบ 8 สัปดาห์ ได๎ทําการทดสอบโดยแบบวัด
ประเมินความสามารถด๎านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จํานวน 11 ข๎อ 

4) นําคะแนนท่ีได๎จากการทําทดสอบกํอนและหลัง ไปวิเคราะห์ข๎อมูลหาคําร๎อยละ
ความก๎าวหน๎าของเด็กทุกคน และท้ังช้ันเรียน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําข๎อมูลท่ีได๎จากแบบวัดความสามารถด๎านทักษะทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยประกอบไป

ด๎วย การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ  การเรียงลําดับ  จํานวน 10 ข๎อ  โดยใช๎คําร๎อยละ  แปลผล
และวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โดยใช๎เกม
การศึกษา พบวํา นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 /1 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด๎านการรู๎คําจํานวน มี
คะแนนร๎อยละความก๎าวหน๎าเพิ่มข้ึนร๎อยละ 53.33 ถึง ร๎อยละ 76.67 ตามลําดับ 

2 . ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1 กํอนและ
หลังได๎รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบวําคะแนนเฉล่ียกํอนการจัดกิจกรรมเทํากับ 8.0 และหลังการ
จัดกิจกรรมเทํากับ 27.67 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบท้ังกิจกรรมพบวําคะแนนร๎อยละความก๎าวหน๎า
ท้ังกิจกรรมเทํากับ 65.56 
 
สรุปและอภิปรายผล 
           การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 3 โดยใช๎เกมการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบวํา นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1ท่ีได๎รับการสํงเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช๎เกมการศึกษา มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได๎แกํ ทักษะการจํา
ตัวเลข ทักษะการรู๎คําจํานวน และทักษะการนับ โดยมีคะแนนร๎อยละความก๎าวหน๎าสูงขึ้นทุกคน ท่ีเป็น
เชํนนี้ เพราะเกมการศึกษาท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นมานั้นมีสีสันสดใส สวยงาม และมีความหลากหลายให๎เด็กได๎
ผลัดเปล่ียนเวียนมาเลํน ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา พีอาเจต์ (Piaget)เป็นผ๎ูนํา ทฤษฎีนี้เน๎นท่ี
กระบวนการและเนื้อหาของการเลํนท่ีสํงเสริม กลําววํา เกมการศึกษาเป็นของเลํนท่ีชํวยให๎ผ๎ูเลํนได๎ฝึก
ทักษะการสังเกตและการคิดอยํางรวดเร็ว เป็นกิจกรรมการเลํนท่ีเป็นสํวนสําคัญในการพัฒนาด๎าน
สติปัญญา  เป็นการเลํนท่ีชํวยให๎ผ๎ูเลํนเป็นผ๎ูมีความสังเกตดี  ชํวยให๎มองเห็นได๎ ได๎ฟัง หรือคิดอยํางรวดเร็ว 
ซึ่งเกมการศึกษาจะตํางจากของเลํนอยํางอื่น แตํละชุดจะมีวิธีเลํนโดยเฉพาะอาจเลํนคนเดียวหรือเลํนเป็น
กลํุม ผ๎ูเลํนสามารถตรวจสอบจาก http://artticcharinrut.blogspot.com/ (2554). ส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยที่กลําวถึงความสําคัญของเกมการศึกษาไว๎วําการ
เลํนเกมการศึกษาของเด็กเป็นการพัฒนาความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ เชํน การเรียงลําดับเหตุการณ์  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ครูควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ผํานการทํากิจกรรมเกมการศึกษาท่ีหลากหลาย มีความซับซ๎อน

มากขึ้น ตามลําดับความยากงําย เพื่อท่ีเด็กจะไดมีพัฒนาการด๎านการรู๎คําจํานวนท่ีดีเพิ่มมากขึ้น  
2. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด๎านการรู๎คําจํานวนของเด็กระดับช้ันอนุบาล 3 โดยการจัด 

กิจกรรมเกมการศึกษา ครูจะต๎องให๎เวลากับเด็กในการปรับตัว ในการทํากิจกรรมรํวมกัน ซึ่งในชํวง
ระยะเวลา สัปดาห์แรกเมื่อเด็กหยิบจับเกมการศึกษามาเลํน ทําให๎แด็กยังไมํมีความค๎ุนเคยในการเลํม
ทักษะด๎านการรู๎คํา จํานวนของตัวเลขอีก ในขณะท่ีเด็กไมํอยากหยิบครูควรกระต๎ุนเร๎าความสนใจให๎เด็ก
เกิดความมั่นใจในการทํา กิจกรรม โดยให๎เด็กลงมือทํากิจกรรมเกมการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  

3. ครูควรเลือกใช๎วัสดุ -อุปกรณ์ให๎เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอกับเด็ก ครู
ต๎องคอย กระต๎ุนและดําเนินกิจกรรมโดยยืดหยุํนเวลาและดูแลอยํางใกล๎ชิด    

4. ผ๎ูปกครองสามารถทํากิจกรรมเกมการศึกษาไปใช๎เพื่อสํงเสริมพัฒนาการดานการรู๎คําจํานวน
ให๎กับ เด็กควบคํูไปกับทางโรงเรียนเพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ  
 
กิตติกรรมประกาศ  

ผ๎ูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทํานท่ีมีสํวนชํวยในการทําวิจัยเรื่องการสํงเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โรงเรีนยตากสินราชานุสรณ์  โดยใช๎เกมการศึกษา สําเร็จลุลํวง
ได๎ด๎วยดี โดยเฉพาะความรํวมมือกันระหวํางครูประจําช้ันอนุบาลปีท่ี 3 /1 กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ท่ีได๎รํวมกันหาแนวทางในการสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให๎แกํ
นักเรียน ผลิตส่ือเกมการศึกษา ดําเนินกิจกรรม รวบรวมข๎อมูล ตลอดจนสรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
รวมถึงคณาจารย์ผ๎ูทรงคุณวุฒิในคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นในฝุายงานวิจัยทุกทําน   
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การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเล่านิทาน 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพูดส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 1 
โรงเรียนสะพานท่ี 3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

Development of learning experiences by using storytelling activities 
To strengthen listening and speaking ability for students in kindergarten 1 
Saphan 3 School, Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1 

 
พัชรา ดุสมศกัดิ์1 ศุกลรัตน ์มิ่งสมร2 สมยศ สุโพธ์ิภาคสกุล3 

Phatchara  Dosomsak1 Dr.Sukorat  Mingsamorn2 Somyot Suphopaksakun3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน
เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการฟังและการพูดสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล1 โรงเรียนสะพานท่ี 3 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ในการฟัง
และการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาล1 กํอนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํา
นิทาน กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/2 ท่ีศึกษาอยูํในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสะพานท่ี 3 จํานวน 33 คน ได๎มาโดยวิธีการสํุมอยํางงําย เครื่องมือท่ีใช๎ประกอบด๎วย แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมนิทาน จํานวน 2 แผน และ แบบทดสอบความสามารถในการฟัง
และการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ซึ่งเป็นแบบรูปภาพจํานวน  5 ข๎อ ระยะเวลาท่ีใช๎ในการศึกษา 2  
สัปดาห์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลํุมเดียวทดสอบกํอนและหลังทดลอง สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล
ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent samples  

ผลการวิ จัยพบวํา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานและ
แบบทดสอบความสามารถในการฟังและพูด มีความเหมาะสมอยูํในระดับดี  นักเรียนมีความสามารถ             
ในการฟังและการพูด กํอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานมีคําเฉล่ีย 26.24            
คําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.91 และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานมี
คําเฉล่ีย 25.94  คําเบ่ียงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.86 ตามลําดับ หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎
กิจกรรมเลํานิทานสูงกวํากํอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
ค าส าคัญ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎, การเลํานิทาน, การฟังและการพูด 

                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 ดร., อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
3 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
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Abstract 
Objective of this research is 1) to develop a learning experience using storytelling 

activities to enhance listening and speaking ability for  Kindergarten 1 students. Saphan 3 
School, Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. 2) to compare the 
listening and speaking ability of Kindergarten 1 students. Before and after organizing the 
learning experience using storytelling activities the sample group was kindergarten 1/2 
students.  Who studied in semester 1, academic year 2020, Saphan 3 school, total 33 
people were obtained by simple random sampling the tools used include a learning 
experience plan using 2 storytelling activities and a picture-based listening and speaking 
test of Kindergarten 1 students of 5 items the duration of the study was 2 weeks. This 
was a one-group quasi-experimental study, tested before and after the experiment. the 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test on 
dependent samples.  

A learning experience plan using storytelling activities and listening and speaking 
ability tests. There is a good level of suitability students have the ability to listen and 
speak  before organizing the learning experience using storytelling activities, the mean 
was 26.24, the standard deviation was 0.91, and after the learning experience using 
storytelling activities, the mean was 25.94, the standard deviation of 0.86, respectively. 
The learning experience using storytelling activities was significantly higher than that of 
prior learning experience at level. 01. 
 
Keywords: organizing learning experiences, storytelling, listening and speaking 
 
 

บทน า 
ภาษาเป็นส่ิงท่ีแสดงออกซึ่งอารยธรรมของมนุษย์ท่ีบํงบอกความเป็นชนเผําและความเป็นชนชาติ

ได๎ดี และเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด อารมณ์เพื่อส่ือสารให๎ผ๎ูอื่นรับรู๎และเข๎าใจได๎ 
(ศุภมาส จิรกอบสกุล, 2559 : 1) ดังนั้นการสอนโดยใช๎กิจกรรมนิทานเป็นวิธีการสอนท่ีชํวยพัฒนาความ
พร๎อมทางภาษาไทยได๎ดี คุณคําของนิทานเป็นส่ืออยํางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เจริญเติบโตและมีคุณภาพ
ต๎องพัฒนาท้ังด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความ แตกตํางระหวํางบุคคล เป็นการเตรียมความพร๎อมท่ีจะเรียนรู๎และสร๎างรากฐาน
ชีวิตให๎พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสํู ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) 
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การประยุกต์นิทานโดยสอดแทรกเข๎าไปในเนื้อหาบทเรียนและนํานิทานมาเป็นส่ือในการสอนให๎เด็กได๎รับ
ความรู๎ความเข๎าใจในบทเรียนจะทําให๎เด็กเรียนได๎ดียิ่งขึ้น 

การเลํานิทานเป็นการเลําเรื่องตําง ๆ สํวนมากจะเป็นเรื่องท่ีเน๎นการปลูกฝังให๎เกิดคุณธรรม 
จริยธรรม ส่ือท่ีใช๎ในการเลํานิทานอาจเป็นรูปภาพ หนังสือ นิทาน หุํน การแสดงทําทางประกอบการเลํา
เรื่อง เป็นการสร๎างการเรียนรู๎ให๎กับเด็กไปในตัว การเลํานิทานให๎เด็กฟังบํอย ๆ จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรัก
การเรียนรู๎ของเด็กทุกมิติเกิดพลังแหํงจินตนาการและสร๎างสรรค์สํงเสริมการแสดงออก ซึ่งนําไปสํูการ
พัฒนาบุคลิกภาพในการสร๎างความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก วิธีการเลํานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีอยูํ
มากมายหลายวิธีเชํน การเลํานิทานปากเปลํา การเลํานิทานประกอบทําทาง  การเลํานิทานประกอบภาพ  
การเลํานิทานประกอบเสียง  การเลํานิทานประกอบอุปกรณ์   การเลํานิทานประกอบการวาดภาพ การ
เลํานิทานไมํจบเรื่อง หรือการเลํานิทานประกอบการเชิดหุํนมือ  กิจกรรมการเลํานิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ี
สนองตอบตํอความแตกตํางระหวํางบุคคล เปิดโอกาสให๎เด็กได๎แสดงออกทางความคิดความรู๎สึกด๎วยการ
เช่ือมโยงประสบการณ์ตําง ๆ จากนิทาน ใช๎ทักษะทางภาษาด๎านการฟังพูดอํานและเขียนอยํางครบถ๎วน 
(ศุภมาส จิรกอบสกุล, 2559 : 1) 

การจัดประสบการณ์ด๎วยกิจกรรมการเลํานิทาน ชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กได๎จริง ทําให๎การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นิทานสามารถตอบสนองความต๎องการตามธรรมชาติของเด็ก ทําให๎
รู๎สึกผํอนคลายมีสมาธิ เกิดการเรียนรู๎ สํงเสริมทักษะทางด๎านภาษา ความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าแสดงออก
อยํางอิสระ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2541 : 77) และการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานจะเน๎นการปลูกฝังให๎เกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธีการท่ีจะชํวยให๎เด็กเข๎าใจได๎ดีขึ้น
ได๎แกํ ส่ือท่ีเป็นรูปภาพ หนังสือ นิทาน หุํน การแสดงทําทางประกอบการเลําเรื่อง รํวมกับการเลํนบทบาท
สมมติ เป็นการให๎เด็กเลํนสมมติตนเองเป็นตัวละครตําง ๆ ตามเนื้อเรื่องในนิทานโดยใช๎หุํนสวมศีรษะ รูป
คน และสัตว์รูปแบบตําง ๆ เครื่องแตํงกายและ  อุปกรณ์ของจริงชนิดตํางๆ เพื่อเร๎าความสนใจและ
กํอให๎เกิดความสนุกสนาน นอกจากนี้ศิลปะการเลํานิทานให๎ผ๎ูฟังเกิดความประทับใจมีดังนี้ 1.เสียงของผ๎ู
เลํา ผ๎ูเลําต๎องใช๎เสียงตัวเองให๎ได๎ความหมายตามจุดประสงค์ เสียงชัดเจน ระดับเสียงและจังหวะเหมาะสม
ตามท๎องเรื่อง 2.ทําทางของผ๎ูเลํา การทําทําทางเป็นส่ิงจําเป็นแตํควรทําเพียงเล็กน๎อยเพียงเพื่อให๎เด็กเกิด
มโนภาพ ไมํควรเป็นการแสดงท่ีจริงจัง 3.จังหวะการพูดจะพูดช๎าหรือเร็วขึ้นอยูํกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
เรื่องท่ีเลํา จังหวะการพูดจะทําให๎ นิทานนําสนใจ ชํองวํางระหวํางการพูดท่ีให๎เด็กใจจดใจจํอวําตํอไปจะ
เกิดอะไรขึ้น 4.การเตรียมตัวลํวงหน๎าของผ๎ูเลํา เพื่อให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎วําเรื่องจะดําเนินไปอยํางไร ผ๎ูเลํา
ควรจําเนื้อเรื่องในนิทานให๎ได๎ 5.การใช๎สายตาทอดไปท่ีเด็กเพื่อจะได๎เห็นถึงความรู๎สึกของผ๎ูเลําท่ีฉาย
ออกมาทางดวงตา เวลาฟังนิทานสายตา เด็กจะจับจ๎องอยูํท่ีผ๎ูเลํา 6.การใช๎คําถาม ถามเด็กขณะเลําเพื่อ
เป็นการดึงความสนใจของเด็กหลังจากท่ีเลํานิทานไปได๎ระยะหนึ่ง 7.ใช๎ส่ือประกอบการเลํานิทานอาจเป็น
การวาดภาพใช๎ภาพประกอบ ใช๎หุํนหรือตุ๏กตาประกอบจะทําให๎บรรยากาศในการเลํานิทานสนุกสนาน
นําสนใจยิ่งขึ้น  
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จากการศึกษาแนวทาง วิธีการ เทคนิคการเลํานิทานให๎ประสบความสําเร็จ ผ๎ูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานเพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการฟังและ
การพูดสําหรับนักเรียนช้ันอนุบา 1    โรงเรียนสะพานท่ี  3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 เพื่อชํวยให๎เด็กได๎ฝึกทักษะการเรียนรู๎ทางภาษา เกิดความคิดจินตนาการท่ีจะสํงผลตํอ
พัฒนาการทางภาษาของเด็กได๎อยํางตํอเนื่อง  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานเพื่อเสริมสร๎าง
ความสามารถในการฟังและการพูดสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล1 โรงเรียนสะพานท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาล1 โรงเรียน
สะพานท่ี 3  กํอนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ระดับนักเรียนช้ันอนุบาล 1  
3. การเลํานิทาน  
4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา  
6. ตัวแปรท่ีใช๎ในการศึกษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

2.1 ประชากร   
       ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนสะพานท่ี 3 สํานักงาน           
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 2 ห๎องเรียน  
มีนักเรียนท้ังหมด 67 คน 
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                2.2 กลุมตัวอยาง   
กลํุมเปูาหมายท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียนสะพานท่ี 3 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จํานวน 33 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563  โดยวิธีการสํุมอยํางงําย (simple random sampling)  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 เครื่องมือท่ีใช๎ในการทดลอง ประกอบด๎วย แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์              

มีองค์ประกอบดังนี้ 1. การเลํานิทานประกอบภาพ 2. การเลํานิทานประกอบหุํนมือ 3. การเลํานิทาน
ประกอบทําทางตัวละคร มาใช๎ในการพัฒนาความพร๎อมด๎านภาษาไทย คือ 1.การฟัง 2.การพูด       

3.2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล ประกอบด๎วย  แบบทดสอบวัดความพร๎อมด๎าน
ภาษาไทย คือ 1. การฟัง 2. การพูด ประกอบด๎วย เกณฑ์การให๎คะแนน  แบบบันทึกคะแนนการวัดความ
พร๎อมด๎านภาษาไทย คือ 1.การฟัง 2.การ พูด ซึ่งมีจํานวน 30 ข๎อ คะแนนรวมท้ังหมด 30 คะแนน             
โดยทดสอบเด็กทีละคน 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผ๎ูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  โดยใช๎เวลาในการทดลอง 2 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละประมาณ 30 นาที โดยจัดในชํวงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ดังนี้ 
1) กํอนดําเนินการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน ได๎ทําการ

ทดสอบโดยแบบทดสอบวัดความพร๎อมด๎านภาษาไทย คือ 1. การฟัง 2. การพูด จํานวน 30 ข๎อ 
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน  ใช๎เวลาในการ

ทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 30 นาที โดยจัดในชํวงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

3) เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน ครบ 2 
สัปดาห์ ได๎ทําการทดสอบโดยแบบทดสอบวัดความพร๎อมด๎านภาษาไทย คือ 1. การฟัง 2. การพูด จํานวน 
30 ข๎อ 

4) นําคะแนนท่ีได๎จากการทําทดสอบกํอนและหลัง ไปวิเคราะห์ข๎อมูลหาคําร๎อยละ
ความก๎าวหน๎าของเด็กทุกคน และท้ังช้ันเรียน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําข๎อมูลท่ีได๎จากแบบทดสอบวัดความพร๎อมด๎านภาษาไทย คือ 1. การฟัง 2. การพูด 

จํานวน 30 ข๎อ โดยใช๎คําร๎อยละ  แปลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
ผลการวิจัย 

ความสามารถในการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาล 1/2 โรงเรียนสะพานท่ี 3 กํอนการ
จัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน  มีคําเฉล่ีย 25.94 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทํากับ 0.86 และหลังการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน  มีคําเฉล่ีย 26.24 
คําเบ่ียงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.91 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวํา เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรม
เลํานิทาน มีคะแนนความสามารถในการฟังและการพูด  หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง 
เนื่องมาจากเด็กปฐมวัยได๎รับการกระต๎ุนจากส่ิงเร๎าหรือส่ือหลายประเภท ซึ่งส่ือมีความเหมาะสมกับวัย 
และกิจกรรมนิทานเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฟังและพูดเพื่อสํงเสริมความพร๎อมทางภาษาไทย ทํา
ให๎เด็กเกิดความคิดจินตนาการ การเลํนตามมุมประสบการณ์ การไปแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน กิจกรรม
เหลํานี้เป็นกิจกรรมทีมุํงให๎เด็กมีประสบการณ์ตรง มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อม โดยผํานการพูดและฟัง
อยํางมีเหตุผล ซึ่งสอดคล๎องกับการจัดประสบการณ์ของสุพัตรา บุํงง๎าว (2560). ท่ีพบวําวิธีการเรียนรู๎จาก
แหลํงข๎อมูลท่ีเป็นจริง ทําให๎เด็กมีประสบการณ์ตรงและได๎เรียนรู๎จากการค๎นพบ อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝัง
ทัศนคติ การกระต๎ุนด๎วยส่ิงเร๎า เชํน การฟังเพลงบรรเลงในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมการร๎องเพลง การทํองคํา
คล๎องจอง ประกอบทําทาง สอดคล๎องกับธรรมชาติและความต๎องการของเด็กปฐมวัยท่ีชอบร๎องรําทําเพลง 
ชอบเลํนและสํารวจค๎นคว๎า สนองตํอความต๎องการของเด็กท่ีมีความอยากรู๎อยากเห็น สนใจส่ิงแวดล๎อม
รอบตัวที่แปลกใหมํ การท่ีเด็กได๎รับประสบการณ์และการกระต๎ุนจากส่ิงเร๎าทําให๎เด็กเข๎าใจ และรวบรวม
ประสบการณ์ท้ังหมดเข๎าด๎วยกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์สําคัญสําหรับการเรียนรู๎ของเด็ก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูต๎องมีความเข๎าใจวิธีการท่ีใช๎กระต๎ุนความสามารถในการฟังและการพูดในการจัดกิจกรรม
นิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด  

2. ครูปฐมวัยควรมีการดัดแปลง คิดค๎นวิธีการจัดกิจกรรมใหมํๆ เพื่อพัฒนาและสํงเสริม
ความสามารถ ในการฟังและการพูด  

3. ควรเปิดโอกาสให๎เด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น โดยใช๎กิจกรรมและ
ส่ือประสมในการจัดกิจกรรมนิทาน  

4. การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดครูต๎องยืดหยุํนเวลาให๎เหมาะสมกับความ
ต๎องการ และความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กมีความสนใจส้ัน ครูจึงต๎องใช๎ส่ิงเร๎ากระต๎ุนอยําง
หลากหลาย  

5. ในการพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดให๎แกํเด็กปฐมวัย ครูควรเปิดโอกาสให๎เด็ก
ได๎ฝึกการทํากิจกรรมเป็นกลํุม และสามารถทํางานรํวมกับเพื่อนได๎  

6. ครูควรจัดสภาพแวดล๎อม บรรยากาศท่ีเอื้อตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 
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กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณ ผ๎ูอํานวยการและคณะครูโรงเรียนสะพานท่ี3  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ได๎

อํานวยความสะดวกในการศึกษา และผ๎ูเช่ียวชาญทุกทํานท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไขให๎ข๎อเสนอแนะในการ
จัดทําเครื่องมือในการทดลอง การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการใช๎แบบทดสอบความพร๎อมทางภาษาไทย 
รวมท้ังคุณครูประจําช้ันและนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/2 ท่ีให๎ความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนด๎วยดีตลอด
ระยะเวลาทําการทดลอง จึงทําให๎งานวิจัยการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํา
นิทานเพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการฟังและการพูดสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนสะพานท่ี  
3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครั้งนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร๎าว. 
ศุภมาส จิรกอบสกุล. (2559). ทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 

การจัดกิจกรรมการอ่านนิทานร่วมกัน. วิทยานิพนธ์.(หลักสูตรและการสอน) :  
มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สุพัตรา บุํงง๎าว. (2560). การใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย.  
ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต.(การศึกษาปฐมวัย) : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 
  



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1024 

การพัฒนากิจกรรมเสรมิประสบการณ์โดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ระบายสีเพ่ือเสรมิสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)  

ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
Development of experiential activities using creative arts and coloring to 

enhance early childhood creativity. Wat Yan Khat Community School 
(public welfare) Nongkhaem Subdistrict, Phrom Phiram District Phitsanulok 

Province 
 

เขมกร ทับทิมจันทร์1  รังสรรค ์มณีเล็ก2 ระเบียบ สิทธิชัย3 
Khemkorn Tabtimchan1 Rangsan Maneelek2  Rabiab Sittichai3 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎ศิลปะสร๎างสรรค์ระบาย

สีเพื่อเสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 2) เปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
กํอนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียนช้ัน
อนุบาลปี ท่ี  2  ท่ี ศึกษาอยูํ ในภาคเรี ยน ท่ี  1 ปีการ ศึกษา 2563 โร ง เรียน ชุมชนวั ดยํ านขาด  
(ประชาสงเคราะห์) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 22 คน ได๎มาโดย
วิธีการสํุมอยํางงําย เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วย แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎
ศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี จํานวน 2 แผน และแบบทดสอบวัดความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
แบบรูปภาพจํานวน 2 ข๎อ ระยะเวลาท่ีใช๎ในการศึกษา 2 สัปดาห์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลํุมเดียว
ทดสอบกํอนและหลังทดลอง สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และt-test แบบ dependent samples                  

ผลการทดลองพบวํา เด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎ศิลปะ
สร๎างสรรค์ระบายสี มีความคิดสร๎างสรรค์ในภาพรวมอยูํในระดับดีเยี่ยม และความคิดสร๎างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ โดยใช๎ศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสีสูงกวํากํอนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
ค าส าคัญ : กิจกรรมเสริมประสบการณ,์ ศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี, ความคิดสร๎างสรรค์ 
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2  ดร., อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
3 ดร., อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
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Abstract 

This research aims to 1) develop experiential activities using creative arts and 
coloring to enhance early childhood creativity, 2) to compare early childhood creativity 
before and after organizing learning experiences using creative arts and coloring. The 
sample consisted of Kindergarten 2 students studying in the first semester of academic 
year 2020 at Wat Yan Khad Community School. (Prachasongkroh) Phitsanulok Primary 
Educational Service Area Office 3 a total of 22 people were obtained by a simple 
random method. The tools used in the study consisted of plan of activities to enhance 
the experience by using creative arts, drawing 2 plans and a quiz to measure the 
creativity of children  this was a picture of 2 items. The duration of the study was 2 
weeks. It was a quasi-experimental group of one group, pre-test and post-test. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test on 
dependent samples.  

The results of the experiment showed that preschool children who have been 
organized to enhance their experience by using creative arts and coloring. Have 
excellent overall creativity And creativity of early childhood after organizing the learning 
experience using creative arts and coloring higher than before organizing the learning 
experience using creative art coloring. With statistical significance at the .01 level. 
 
Keywords : experiential activity, creative arts coloring, creativity 
 
บทน า 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เจริญเติบโตและมีคุณภาพต๎องพัฒนาท้ังด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคล เป็นการ
เตรียมความพร๎อมท่ีจะเรียนรู๎และสร๎างรากฐานชีวิตให๎พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสํูความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
และความคิดสร๎างสรรค์เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาด๎านสติปัญญาท่ีควรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
ให๎กับเด็กทุกคน (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) 
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ความคิดสร๎างสรรค์ ทําใหเกิดการคนพบส่ิงแปลกใหมและเปนประโยชน์ตํอการดําเนินชีวิตของ
มนุษยมาก ลักษณะดีเดนของผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความคิดริเริ่มสามารถดัดแปลงประสบการณท่ี
มีอยูใหออกมาในรูปใหม เพื่อนําไปใชประโยชนหรือนําไปแกไขปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี สอดคล๎องกับ
สุพัตรา พรหมจรรย์ (2550) กลําววําบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีบุคลิกภาพท่ีเช่ือมั่นตนเอง มีความ
อดทน ไมเลิกความต้ังใจงายๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ความคิดสรางสรรคมีอยูในตัวบุคคลมากบางนอยบางแตกตางกันไป สอดคล๎องกับสุภาวดี ต้ังบุปผา (2533 
: 1) กลําววํา มนุษยทุกคนมีความสามารถในการคิดสรางสรรคและสามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถใน
การคิดสรางสรรคใหสูงขึ้นไดดวยการสอนฝกฝนและการฝกปฏิบัติท่ีถูกวิธี และมีขอเสนอแนะวาควร ฝกฝ
นความคิดสรางสรรคต้ังแตเยาวชน ดังนั้นความคิดสรางสรรคจึงเปนคุณลักษณะท่ีควรไดรับการเสริมสราง
และพัฒนาใหสูงขึ้น เพื่อใหเด็กไดเจริญเติบโตเปนผูมีความคิดสรางสรรคสูงและพรอมท่ีจะสรางสรรคประ
โยชนแกประเทศชาติตอไป ความคิดสรางสรรคเปนผลรวมของความสามารถท้ังหมดของสติปญญา ซึ่งให
ผลลัพธออกมาหลายรูปแบบอาจจะออกมาเปนผลิตภัณฑใหมวิธีการใหมหรือกระบวนการใหมก็ตาม เป็น
การทํางานของทุกสํวนของสมองท่ีประสานสัมพันธกันอยางมีระบบ หรือจะพูดใหเขาใจงายขึ้นคือ เป็น
ความสามารถในการรับรูปญหา ใชความรูความสามารถทําความเขาใจท่ี มาท่ีไปของปญหานั้น รู จัก
แยกแยะความยากงาย หาหนทางแกไขตรวจสอบและขยายผลเมื่อสําเร็จ ความคิดสรางสรรคคือคุณสมบัติ
ของความคิด อันเปนผลรวมสุดทายของกระบวนการภายในสมองของเรา ทําใหเกิดความคิดท่ีกอใหเกิดส่ิง
ใหมๆ ท่ีมีคุณภาพ แปลกแตกตางและสงผลใหเกิดคุณคาในวงแคบ (ตอตนเอง) และวงกวาง (ตอผูอื่น) ซึ่ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ได๎กลําวถึงความคิดสร๎างสรรค์วําเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี 

ความคิดสร๎างสรรค์ระบายสี เป็นการฝึกให๎เด็กได๎ใช๎ทักษะของกล๎ามเนื้อเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ระหวํางตากับมือ และความคิดของตนจากการเรียนรู๎ประสบการณ์  ส่ิงแวดล๎อมมาใช๎ในการ
ระบายสีจากช้ินงานสร๎างสรรค์อื่นๆ เข๎ามาผสมผสานกันเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช๎รูปภาพเป็น
ตัวกําหนดนํามาประกอบเป็นรูปรํางตามความคิดริเริ่มและจินตนาการของเด็ก ท้ังยังแสดงให๎เห็นถึง
พฤติกรรมด๎านตํางๆ เชํน ด๎านการเคล่ือนไหวรํางกายโดยใช๎กล๎ามเนื้อมือระบาย สํงผลไปสํูการควบคุมการ
ทํางานในสํวนตํางๆ ของรํางกาย ด๎านอารมณ์เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการระบายสีสํงผลให๎
สุขภาพจิตดี (สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู, 2559) 

จากเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี เพื่อ
เสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  โรงเรียนชุมชนวัดยํานขาด (ประชาสงเคราะห์) ตําบลหนอง
แขม  อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนานักเรียนด๎านความคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2 ของโรงเรียนชุมชนวัดยํานขาด  (ประชาสงเคราะห์) ให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ จินตนาการ 
เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี  
2. เปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์

ระบายสี 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. การจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสีของเด็กปฐมวัย 
3. ความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

             5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
             6. ตัวแปรท่ีใช๎ในการศึกษา   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
           ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดยํานขาด  (ประชาสงเคราะห์)  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
              กลุมตัวอยาง   

  กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดยํานขาด  (ประชาสงเคราะห์)  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 1 ห๎องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 22 คน ได๎มาโดยวิธีการสํุมอยํางงําย (sample random 
sampling) 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์การระบายสี มีองค์ประกอบดังนี้  1.จุดประสงค์การเรียนรู๎  

2.การบวนการจัดการเรียนรู๎ (ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ และขั้นสรุป)  3.ส่ือ อุปกรณ์ใช๎  4.การวัดและการ
ประเมินผล  5.วิธีการระบายสี  เวลาในการทดลอง  2  สัปดาห์ สัปดาห์ละ4  วัน วันละ  30  นาที รวม  
4  วัน โดยจัดในชํวงกิจกรรมสร๎างสรรค์   

3.2 แบบวัดความคิดคิดสร๎างสรรค์ 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) กํอนดําเนินการทดลองผ๎ูวิจัยนําแบบวัดความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับเด็ก

ปฐมวัยที่เป็นกลํุมตัวอยําง 
2) ผ๎ูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสีท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น มาทดลองกับกลํุม

ตัวอยํางในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน  คือ กลํุม 1             
วันจันทร์ และวันพุธ  และกลํุม 2  วันอังคารและวันพฤหัสบดี  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดยทดลอง
วันละ 30 นาที     

3) เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผ๎ูวิจัยนําแบบวัดความคิดสร๎างสรรค์ท้ัง 2 ชุดเดิม ไปทดสอบเด็ก
ปฐมวัยกลํุมทดลอง แล๎ววิเคราะห์ข๎อมูล 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําข๎อมูลท่ีได๎จากแบบวัดวัดความคิดสร๎างสรรค์มาหาคําเฉล่ียและคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

เปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการทดลอง 
 

ผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2  ในกลํุมทดลองกํอนได๎รับ

การจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี มีคะแนนเฉล่ีย 2.86  คําเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77   และ
คะแนนความคิดสร๎างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2  ในกลํุมทดลองหลังได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร๎างสรรค์ระบายสี มีคําเฉล่ีย 13.18  คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวํา เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี มีคะแนน
ความคิดสร๎างสรรค์หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง เนื่องมาจากเด็กปฐมวัยได๎รับการกระต๎ุนจากส่ิง
เร๎าหรือส่ือหลายประเภท ซึ่งส่ือมีความเหมาะสมกับวัย  และกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสีเป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฝึกฝนและพัฒนางานศิลปะอยํางอิสระเด็กคิดสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ด๎วย
ตนเองจากการระบายสีภาพอิสระ และจากการกระต๎ุนด๎วยวิธีการตําง ๆ  เชํน การเลํานิทานจะทําให๎เด็ก
เกิดความคิดจินตนาการ การเลํนตามมุมประสบการณ์ การไปแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน  กิจกรรมเหลํานี้
เป็นกิจกรรมท่ีมุํงให๎เด็กมีประสบการณ์ตรง มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อม โดยผํานการคิดสร๎างสรรค์
จินตนาการอยํางมีเหตุผลและได๎ลงมือกระทําเป็นการสร๎างองค์ความรู๎ เด็กสามารถพัฒนาความคิด
สร๎างสรรค์ได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับการจัดประสบการณ์ของเอ็ดการ์ เดล (อ๎างถึงใน เยาวพา เดชะ
คุปต์, 2542 : 56) ท่ีค๎นพบวําวิธีการเรียนรู๎จากแหลํงข๎อมูลท่ีเป็นจริงให๎เด็กมีประสบการณ์ตรงและได๎
เรียนรู๎จากการค๎นพบ อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติ และพฤติกรรม ความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ    
การกระต๎ุนด๎วยส่ิงเร๎า เชํน การฟังเพลงบรรเลงในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรม การร๎องเพลง การทํองคําคล๎อง
จอง ประกอบทําทาง สอดคล๎องกับธรรมชาติและความต๎องการของเด็กปฐมวัยท่ีชอบร๎องรําทําเพลง ชอบ
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เลํนและสํารวจค๎นคว๎า สนองตํอความต๎องการของเด็กท่ีมีความอยากรู๎อยากเห็น สนใจส่ิงแวดล๎อมรอบตัว
ท่ีแปลกใหมํ การท่ีเด็กได๎รับประสบการณ์และการกระต๎ุนจากส่ิงเร๎าทําให๎เด็กเข๎าใจ และรวบรวม
ประสบการณ์ท้ังหมดเข๎าด๎วยกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์สําคัญสําหรับการเรียนรู๎ของเด็กซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวคิดของดิวอี้ (อ๎างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2545 : 65) ท่ีกลําววําการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎จากการกระทํา 
และสอดคล๎องกับวรรณา กรัสพรหม (2546 : 62-63) กลําววําการจัดประสบการณ์เป็นส่ิงสําคัญในการ
สํงเสริมเด็กให๎เกิดการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์เด็กสามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ได๎อยํางดีหากได๎ลง
มือปฏิบัติด๎วยตนเองผํานประสาทสัมผัสท้ังห๎าจะกํอให๎เกิดความสามารถทางสมองในการคิดดัดแปลง
ความรู๎หรือประสบการณ์และคิดสร๎างสรรค์ผลงานท่ีมีความแปลกใหมํ เพื่อให๎ผลงานมีความละเอียดลออ 
อีกท้ังยังสามารถสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ด๎วยตนเองจากการบันทึกส่ิงท่ีได๎เรียนรู๎ด๎วยการวาดภาพอยํางอิสระ 
และสามารถถํายทอดความคิดจินตนาการของตนเองอยํางเต็มท่ี นอกจากนี้การสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์ยังเป็นหัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมของเด็กวัยนี้ เพราะในชํวง 6 ขวบแรกของชีวิตเป็นระยะ
ท่ีเด็กมีจินตนาการสูงและศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค์กําลังพัฒนา หากเด็กได๎รับการจัด
ประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมและตํอเนื่องตามลําดับก็เทํากับเป็นการวางรากฐานท่ีมั่นคงสําหรับ
การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ในวัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูต๎องมีความเข๎าใจวิธีการท่ีใช๎กระต๎ุนความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย     

2. การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยครูต๎องยืดหยุํนเวลาให๎เหมาะสมกับความ
ต๎องการและความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กมีความสนใจส้ัน ครูจึงต๎องใช๎ส่ิงเร๎ากระต๎ุนอยํางหลากหลาย 

3. ครูควรจัดสภาพแวดล๎อม  บรรยากาศท่ีเอื้อตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 
4. ควรเปิดโอกาสให๎เด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น โดยใช๎กิจกรรมและส่ือ

ประสมในการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี  
5. ในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ให๎แกํเด็กปฐมวัย ครูควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฝึกการทํา

กิจกรรมเป็นกลํุม และสามารถทํางานรํวมกับเพื่อนได๎ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณ นายทวี แย๎มดี ผ๎ูอํานวยการโรงเรยีนชุมชนวัดยํานขาด (ประชาสงเคราะห์) ท่ีได๎อํานวย
ความสะดวก และผ๎ูเช่ียวชาญทุกทํานท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไขให๎ข๎อเสนอแนะในการจัดทําเครื่องมือในการ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการใช๎แบบทดสอบความคิดสร๎างสรรค์ พร๎อมท้ังขอขอบคุณครูประจํา
ช้ัน และนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีให๎ความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนด๎วยดีตลอดระยะเวลาทําการ
ทดลอง รวมท้ังคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดยํานขาด  (ประชาสงเคราะห์)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ศิลปะงานปั้นดินน้ ามันเพ่ือส่งเสรมิความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านลานสาง ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
A learning experience using plasticine art to promote creativity of early 

childhood. Ban Lan Sang School, Mae Tho Subdistrict, Mueang Tak District 
Tak Province Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 
ณภัทร  จันทร์กระจ่าง1  กรรณิการ ์ ทองรักษ์2 

Naphat Chankrachang1 Kannika  Thongrak2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดิน
น้ํามันเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 2) เปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
กํอนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน กลํุมตัวอยํางเป็นเด็กปฐมวัยช้ัน
อนุบาลปีท่ี 3 มีอายุระหวําง 5 – 6 ปี โรงเรียนบ๎านลานสาง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 14 
คน ได๎มาโดยวิธีการสํุมอยํางงําย ดําเนินการทดลองในชํวงเวลาการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์และกิจกรรม
เสริมประสบการณ์เป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน วันละประมาณ 30 นาที เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย
ประกอบด๎วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเพื่อสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย และแบบประเมินการสังเกตความคิดสร๎างสรรค์ โดยใช๎การวิเคราะห์แบบ
แผนการทดลองกลํุมเดียว วัดผลกํอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) สถิติ
ท่ีใช๎วิเคราะห์ข๎อมูลคือ คําเฉล่ีย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําที ( t-test Dependent)  
ผลการวิจัยพบวํา เด็กปฐมวัยมีความคิดสร๎างสรรค์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้น
ดินน้ํามันสูงกวํากํอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1 
 
ค าส าคัญ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎, การปั้น, การคิดสร๎างสรรค์ 
 
Abstract 

The objectives of this research were to 1) develop a learning experience using 
art, clay sculpture, to promote creativity of early childhood children; 2) to compare early 
childhood creativity before and after organizing learning experiences using art. Plasticine 

                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 ดร., อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0852707689 
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sculpture The sample consisted of 14 preschool children aged between 5-6 years at Ban 
Lan Sang School, Semester 1, Academic Year 2020, which were obtained by simple 
random sampling method. Conducting time trials, creative and experiential activities.  
For 3 weeks, 5 days a day, about 30 minutes per day. A learning experience plan using 
plasticine art to promote creativity for early childhood. And the creative observation 
assessment By using a single group of experimental analysis Measure results before and 
after testing (One-Group Pretest-Posttest Design)  

The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation. And t-
test Dependent. The results showed that Preschool children are more creative after 
organizing a learning experience using art and clay than before organizing the learning 
experience. With statistical significance at level 0.1 
 
Keywords : organizing a learning experience, molding, creative thinking 
 
บทน า 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อยํางเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเล้ียง
ดู และการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ท่ีสนองตํอธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแตํละคนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต๎บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูํ ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
มุํงเน๎นพัฒนาเด็กทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยํางมีคุณภาพและ
ตํอเนื่อง ได๎รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย ได๎กําหนดเป็นจุดมุํงหมาย
สําหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให๎เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพและมีความพร๎อมท้ัง 4 ด๎าน คือ มีรํางกาย
เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม มี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข และมีทักษะ
การคิด การใช๎ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสมกับวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 : 1-26) สอดคล๎องกับบรูเนอร์ (Bruner อ๎างถึงในสุมาลี ชัยเจริญ, 2559 : 90) กลําววํา เด็กจะแสดงการ
พัฒนาการทางสมองหรือทางปัญญาด๎วยการกระทํา และยังคงดําเนินตํอไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต วิธีการเรียนรู๎จะ
เป็นการแสดงออกด๎วยการกระทํา มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อมโดยการสัมผัส จับต๎องด๎วยมือ ผลัก ดึง และส่ิงท่ี
สําคัญเด็กจะต๎องลงมือกระทําด๎วยตนเอง เชํน การเลียนแบบ หรือการลงมือกระทํากับวัตถุส่ิงของ ดังนั้นการ
สํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให๎เด็กได๎รับรู๎และเรียนรู๎ ส่ิงตํางๆ รอบตัวผํานการมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อม บุคคล และส่ือตํางๆ ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให๎เด็ก
พัฒนาการใช๎จินตนาการความคิดสร๎างสรรค์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : 38) 

การจัดประสบการณ์เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผํานการเลํน การลงมือกระทําจาก
ประสบการณ์ตรงอยํางหลากหลาย ฉะนั้นศิลปะงานปั้นดินน้ํามันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งชํวยสํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยมี
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จิตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ผํานงานศิลปะ เรียนสนุกผํานการปั้นดินน้ํามัน สามารถรับรู๎และแสดงความคิด
สร๎างสรรค์ช้ินงานเป็นรูปรําง รูปทรงท่ีหลากหลาย  

 จากเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้น
ดินน้ํามันเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ๎านลานสาง ตําบลแมํท๎อ อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อพัฒนาการให๎เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์ผํานงานศิลปะการปั้นดินน้ํามัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเพื่อสํงเสริมความสร๎างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ๎านลานสาง ตําบลแมํท๎อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎
ศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน กํอนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเพื่อสํงเสริม
ความสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน  
3 ความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
4 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  
5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
6 ตัวแปรท่ีใช๎ในการศึกษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  )Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ ทดลองโดย

ใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
    ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวัย ชาย –  หญิง อายุระหวําง  5-6 ปี ระดับช้ันอนุบาล

ปีท่ี 3  โรงเรียนบ๎านลานสาง ตําบลแมํท๎อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 รวม
ท้ังส้ิน จํานวน 21 คน 
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  กลุมตัวอย่าง   
กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1  โรงเรียนบ๎านลานสาง ตําบลแมํ

ท๎อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน จํานวน 14 คน 
ซึ่งได๎มาโดยวิธีการสํุมอยํางงําย (sample random sampling) 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช๎ในการทดลอง ประกอบด๎วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงาน

ปั้นดินน้ํามัน มีองค์ประกอบดังนี้ 1.จุดประสงค์การเรียนรู๎  2.การบวนการจัดการเรียนรู๎  )ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ 
และขั้นสรุป ( 3.ส่ือ อุปกรณ์ 4.การวัดและการประเมินผล  

2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล คือ แบบประเมินความคิดคิดสร๎างสรรค์ 
3. การสร๎างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
   3.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน  
        1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เอกสาร แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับ กิจกรรม

ศิลปสร๎างสรรค์ แล๎วพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยมา 1 กิจกรรม  
        2) สร๎างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน มีองค์ประกอบ

ดังนี้  ช่ือกิจกรรม  จุดประสงค์  วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการทํากิจกรรม  เนื้อหา  การดําเนินกิจกรรม  และการ
ประเมินผล  

        3) นําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเสนอให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทําน พิจารณาความสอดคล๎องระหวํางเนื้อหากับจุดประสงค์ ซึ่งคํา IOC เทํากับ 1.00 และนํา
ข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อความถูกต๎องสมบูรณ์ แล๎วนําไปใช๎ในการทดลอง 

3.2 แบบทดสอบวัดความคิดสร๎างสรรค์  
      1) ศึกษาคํูมือการวัดผลและประเมินความพร๎อมในการเรียนระดับปฐมวัย  
      2) สร๎างวัดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ มีเกณฑ์ดังนี้ ให๎คะแนน 3 คะแนน กรณีเด็ก

ปั้นและส่ือความหมายของรูปได๎มากและทําเสร็จภายในเวลา 30 นาที ให๎คะแนน 2 คะแนน กรณีเด็กปั้นและส่ือ
ความหมายของรูปได๎เล็กน๎อยและทําเสร็จภายในเวลา 30 นาที ให๎คะแนน 1 คะแนน กรณีเด็กปั้นและส่ือ
ความหมายของรูปได๎เล็กน๎อย 1 สํวนจาก 4 สํวนของรูป และทําเสร็จภายในเวลา 30 นาที ให๎คะแนน 0 คะแนน 
กรณีเด็กปั้นและส่ือความหมายของรูปไมํได๎และทําเสร็จเกินเวลา 30 นาที  

      3) นําแบบวัดความคิดสร๎างสรรค์ไปให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ 3 ทําน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของความคิดสร๎างสรรค์ ซึ่งคํา IOC เทํากับ 1.00  และนําข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแก๎ไข และ
นําไปใช๎ในการทดลอง  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 กํอนดําเนินการทดลอง จะทําการทดสอบวัดความคิดสร๎างสรรค์โดยใช๎แบบวัดความคิด

สร๎างสรรค์ โดยทดสอบเด็กทีละคน ทดสอบชํวงเวลา 10.00 น. เป็นเวลา 4 วัน 
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4.2 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ด๎วยแผนการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ด๎วย
การใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน โดยใช๎เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละประมาณ 30 นาที คือ 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวมท้ังส้ิน 15 วัน โดยจัดในชํวงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

4.3 เมื่อครบกําาหนดเวลาทําการทดลอง ผ๎ูวิจัยทําการทดสอบวัดความคิดสร๎างสรรค์ไปทดสอบเด็ก
อีกครั้ง 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเพื่อสํงเสริมความสร๎างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัย วิเคราะห์โดยหาคํา IOC 
2) การเปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์กํอนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้น

ดินน้ํามัน วิเคราะห์โดยใช๎ t-test แบบ dependent 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยมีจุดประสงค์ 2 ข๎อ และมีผลดังนี้ 
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเพื่อสํงเสริมความสร๎างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมในระดับมาก  
2. ความคิดสร๎างสรรค์ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ด๎วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงาน

ปั้นดินน้ํามันของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเพื่อสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนบ๎านลานสาง ตําบลแมํท๎อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สามารถสรุปและอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

1. ผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันเพื่อสํงเสริม
ความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ๎านลานสาง ท่ีพัฒนาขึ้นโดยผ๎ูเช่ียวชาญ พบวํา ผ๎ูเช่ียวชาญมี
ความเห็นวํา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน และแบบวัดความคิดสร๎างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย มีคุณภาพในภาพรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้เป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันได๎ทําตามหลักการทางวิชาการอาทิ ความเหมาะสมด๎านเนื้อหา กิจกรรม 
การวัดและประเมินผล ส่ือ อุปกรณ์ ด๎านจิตวิทยา รวมท้ังแผนจัดการเรียนรู๎ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังได๎ผํานการ
ตรวจสอบและได๎รับประเมินจากผ๎ูเช่ียวชาญ อีกท้ังได๎ปรับปรุงแก๎ไขในส่ิงท่ีผ๎ูเช่ียวชาญได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากนั้นได๎นําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันอนุบาล 
3 ท่ีไมํใชํกลํุมตัวอยําง เพื่อหาความเป็นไปได๎และดูความเหมาะสมในด๎านตํางๆ เชํน ความคิดสร๎างสรรค์ กิจกรรม 
เวลา แล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไขกํอนนําไปทดลองใช๎จริงกับนักเรียนช้ันอนุบาล 3/1 จํานวน 14 คน  
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2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิดสร๎างสรรค์จากการทดสอบหลังเรียนด๎วยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียความคิด
สร๎างสรรค์หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ท้ังนี้ เป็นผลมาจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎ศิลปะงานปั้นดินน้ํามันของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีผํานกระบวนการสร๎างอยําง
ถูกต๎องตามหลักวิชาการและผํานการตรวจสอบมากํอนแล๎ว รวมท้ังมีแผนจัดประสบการณ์ท่ีดีจึงสํงผลให๎ความคิด
สร๎างสรรค์ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งสอดคล๎องกับจารุวรรณ โนใจวงศ์ 
)2560 : 15-19) กลําววําการจัดประสบการณ์เป็นส่ิงสําคัญในการสํงเสริมเด็กให๎เกิดการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 
เด็กสามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ได๎อยํางดีหากได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองผํานประสาทสัมผัสท้ังห๎า จะ
กํอให๎เกิดความสามารถทางสมองในการคิด ดัดแปลงความรู๎หรือประสบการณ์และคิดสร๎างสรรค์ผลงานท่ีมีความ
แปลกใหมํ เพื่อให๎ผลงานมีความละเอียดลออและสามารถถํายทอดความคิดจินตนาการของตนเองอยํางเต็มท่ี  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูต๎องใช๎ส่ิงเร๎ากระต๎ุนอยํางหลากหลาย เพื่อให๎เด็กมีความสนใจศิลปะงานปั้นดินน้ํามัน  
2. ครูปฐมวัยควรมีการดัดแปลง คิดค๎นวิธีการจัดกิจกรรมใหมํๆ เพื่อพัฒนาและสํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค์และจินตนาการของเด็กปฐมวัย  
3. ควรเปิดโอกาสให๎เด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น 
4. ครูต๎องยืดหยุํนเวลาให๎เหมาะสมกับความต๎องการและความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กมีความสนใจส้ัน  
5. ครูควรให๎เด็กได๎ฝึกการทํากิจกรรมเป็นกลํุม และสามารถทํางานรํวมกับเพื่อนได๎ 
6. ครูควรจัดสภาพแวดล๎อม บรรยากาศท่ีเอื้อตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยสําเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือเป็นอยํางดีจากหลายฝุาย ผ๎ูวิจัยขอขอบคุณบุคคลตํางๆ ดังตํอไปนี้ 1) 
ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านลานสาง นายสมหมาย ศรีเมฆ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ๎านลานสาง ตําบลแมํท๎อ              
2) นางสะใบทิพย์ ธังดิน ครูชํานาญการพิเศษ ด๎านหลักสูตรและการวัดประเมินผล และนายวิริยะ ทองแพ ครู
ชํานาญการ (สาขาปฐมวัย) ท่ีกรุณาให๎คําแนะนําด๎านเนื้อหา การจัดทําเครื่องมือในการทดลอง การเก็บรวบรวม
ข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัย การจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ด๎วยการใช๎ศิลปะงานปั้นในเด็กปฐมวัยช้ัน
อนุบาล 3 3) นางสาวบุญจริง เอี่ยมสืบทับ ครูชํานาญการพิเศษ กลํุมสาระภาษาไทย กรุณาให๎คําแนะนําด๎านการ
ใช๎และขอขอบขํายเนื้อหาของการทําวิจัยและข๎อคิดท่ีเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการทําวิจัย 4) ครูวิริยะ ทองแพ 
ครูชํานาญการ สาขาการศึกษาปฐมวัย ท่ีชํวยเหลือแนะนําการทดลอง และการเก็บรวบรวมข๎อมูล และครูกุลจิรา  
หัดไทย ครูคศ.1 กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรุณาให๎คําแนะนําด๎านการใช๎เครื่องมือในการทําวิจัยและ
ให๎ข๎อแนะนํา ผ๎ูวิจัยรู๎สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณไว๎ณ โอกาสนี้อีกครั้ง 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
       The English Learning Activity by Using Games to Enhance 

the Listening and Speaking Ability for Grade 6 Student 
 

                                                                                จันทร์  โกศล1  มงคล  หมู่มาก2 
Chan Koson1  Mongkol Moomak2  

  

บทคัดย่อ 
จุดมุํงหมายของการวิจัย เพื่อ1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ

โดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2)เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถด๎านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ กํอนและหลังเรียนโดยใช๎กิจกรรมการ
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกมและ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีตํอ
กิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม การวิจัยเป็นแบบเชิงทดลอง (Experimental Research)แบบ
หนึ่งกลํุมสอบกํอนและหลังเรียน (One-Group-Pretest-Posttest Design) กลํุมตัวอยําง ได๎แกํนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ๎านทําชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 1)
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎การภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม เพื่อสํงเสริมความสามารถด๎านการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  2)แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานและ
การเขียน และ 3)แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข๎อมูล โดยการหาคําเฉล่ียร๎อยละ การทดสอบคํา 
t-test  แบบ Dependent และคําเฉล่ีย ผลการวิจัยพบวํา   

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ โดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคํา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว๎มีคํา E1/E2  เทํากับ 76.45/75.50  

2. ความสามารถด๎านการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ด๎วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม.สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของผ๎ูเรียนท่ีมีตํอกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยูํในระดับพึงพอใจมาก  
 
ค าส าคัญ : เกม,  สํงเสริมความสามารถ 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) develop the English Learning Activity set 

by Using Games to Enhance the Listening and Speaking Ability for Grade 6 Student by 
the criterion at 75/75 2) compare the Ability of Reading and Writing on using The English 
Learning Activity set by Using Games to Enhance the Listening and Speaking Ability for 
Grade 6 Student between Pre-test  and Post -test. 3)To study the students’ satisfaction 
to the instruction on using The English Learning Activity set by Using Games to Enhance 
the Listening and Speaking Skill for Grade 6 Student. The research was Experimental 
Research; One-Group-Pretest-Posttest Design. The 6 grade 20 sampling students who 
were studying in the second semester in 2020 of Banthachai School Shukhothai Primary 
Educational Service Area 2 by  purposive sampling. The studying tools were 1) The 
English Learning Activity set by Using Games to Enhance the Reading and Writing Ability 
for Grade 6 Student  2)reading and writing ability test  and 3) satisfaction test, Analyzing 
the data by using percentage  t-test and mean. The results were as follows: 

1. The efficiency of The English Learning Activity Set by Using Games to 
Enhance the Listening and Speaking Ability for Grade 6 Student was as criterion at 
76.45/75.50  

2. The  studying Ability of Reading and Writing on The English Learning Activity 
set by Using Games to Enhance the Listening and Speaking Ability for Grade 6 Student  2 
; Post –test  was significantly higher  than  Pre – test  at  level .05. 

3. The students’ satisfaction to the instruction on using The English Learning 
Activity Lesson Set by Using Games to Enhance the Listening and Speaking Ability for 
Grade 6 Student was appropriate at high level. 
 

Keywords :  Games, Enhance Ability 
 

บทน า 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งต๎องมีการติดตํอส่ือสารซึ่งกันและกัน  โดยใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการ

ส่ือสาร และปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลท่ีใช๎ติดตํอส่ือสารกันท่ัวโลกซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมี
หน๎าท่ีหลักในการสํงเสริมการศึกษาให๎กับประชาชนได๎เล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงมีนโยบาย
ให๎มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศในทุก
ระดับช้ันเพื่อพัฒนาคนของประเทศให๎มีความรู๎ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ ให๎ได๎เรียนรู๎และเข๎า
ใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม เศรษฐกิจการเมือง การ
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ปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการส่ือสารได๎  รวมท้ัง
สามารถนําไปใช๎ในการศึกษาหาความรู๎ เข๎าถึงองค์ความรู๎ตําง ๆ ได๎อยํางกว๎างขึ้นและกํอให๎เกิดประโยชน์
ในการดําเนินชีวิต 

เทคนิคและวิธีจัดการการเรียนรู๎เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสํงผลตํอการเรียนรู๎ท่ีมีความสําคัญตํอการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
มากท่ีสุดโดยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ท้ังนี้เมื่อผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎จะสํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีความเข๎าใจและสามารถจดจํา นําไปใช๎ได๎จริง ไมํเพียงแตํจะมุํงให๎ได๎เพียง
ความรู๎และเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้นเทํานั้น ผ๎ูเรียนควรจะได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนใน
ทุกๆครั้งอีกด๎วย การสอนโดยการใช๎เกมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําให๎ผ๎ูเรียนได๎รับสนุกสนานในการเรียนและ
ทําให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจเนื้อหาจากบทเรียนได๎ดียิ่งขึ้น สามารถกระต๎ุนความสนใจของนักเรียนสร๎างแรงจูงใจให๎
สนใจในเนื้อหาท่ีเรียนได๎มากขึ้น 

ดังนั้นเกมจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีผ๎ูเรียนมีความสุขขณะเรียน การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎เกมกับวิชาท่ียาก เชํนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งคนจํานวนมากคิดวําเป็นวิชาท่ียากแตํมีความสําคัญ
และจําเป็นตํอทุกคนโดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาวะปัจจุบันอันเนื่องมาจากการได๎รับการยอมรับวําเป็น
ภาษาสากลท่ีท่ัวโลกใช๎ในการส่ือสาร การใช๎เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษจะชํวยทําให๎ผ๎ูเรียน
สนุกสนานกับบทเรียน ไมํนําเบื่อ เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนฝึกความกล๎าในการใช๎ภาษา ทําให๎ผ๎ูเรียนมีความ
มั่นใจท่ีจะนําภาษาอังกฤษไปใช๎ในชีวิตประจําวัน และชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด๎วย  

การนําเกมไปใช๎สอนต๎องทราบถึงสํวนประกอบของเกมตํางๆ ได๎แกํ ช่ือเกม จุดมุํงหมาย การ
แบํงกลํุม อุปกรณ์ และข๎อเสนอแนะในการเลํนเกม ผ๎ูสอนและผ๎ูเลํนควรดัดแปลงแตํละเกมให๎เหมาะสมกับ
สภาพห๎องเรียน ระดับความรู๎ และความสามารถของผ๎ูเรียนด๎วย (กิดานันท์ มลิทอง, 2543) เกมท่ีนํามาใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎หรือท่ีเรียกวําเกมการศึกษานั้นมี 3 ประเภทคือ เกมแบบไมํมีการแขํงขัน เกมแบบมี
การแขํงขันและเกมจําลองสถานการณ์ การนําเกมมาใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎มี 5 ขั้นตอนคือ 1)แจ๎ง
จุดมุํงหมายในการเลํน 2)อธิบายวิธีการเลํนและกติกาในการเลํน 3)สาธิตการเลํน 4)ลงมือเลํน 5)ขั้น
วิเคราะห์วิจารณ์หลังการเลํน ซึ่งการวิเคราะห์ วิจารณ์หลังการเลํนถือเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญจะละเลยไมํได๎ 
ถ๎าหากการเลํนเกมปราศจากการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการเลํนกิจกรรมแตํเลํนโดยใช๎เกณฑ์การเลํนท่ัวไป
ก๎อจะเป็นเพียงการเลํนเกมธรรมดา ๆ เทํานั้น จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําเกมมาใช๎จัดกิจกรรม
การเรียนรู๎พบวํานักเรียนท่ีรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกมมีผลสัมฤทธิ์ด๎านการฟัง 
การพูด การอําน และการเขียนสูงกวํากลํุมท่ีสอนตามคํูมือครู (จันทิวา ศรีมะโฮงนาม , 2550) นอกจากนี้
จากการศึกษาของนริสา กัลยา พบวํากิจกรรมเกมสามารถพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสูงกวําเกณฑ์รอบรู๎ท่ีกําหนดไว๎คือร๎อยละ 70 ของคะแนนเต็มและจํานวน
นักเรียนท่ีผํานเกณฑ์รอบรู๎ดังกลําวมีมากกวําร๎อยละ 70 (นริสา กัลยา, 2552 ) 
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แรงจูงใจนับเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีสํงผลตํอการเรียนรู๎และตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษก็เชํนเดียวกัน จากการศึกษาได๎พบวํายังมีผ๎ูเรียนจํานวนมากยังมีแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษคํอนข๎างตํ่า ซึ่ง Corria (1999 อ๎างใน ปิยะณัฐ ไชยพันธ์, 2551) ได๎กลําววําผ๎ูเรียน
จํานวนมากไมํชอบเรียนภาษาอังกฤษเทําท่ีควรโดยมีสาเหตุมาจากการท่ีผ๎ูเรียนเหลํานั้นมีความรู๎สึกวํา
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงท่ียาก ไมํสนุกและนําเบื่อ อีกท้ังผ๎ูสอนขาดเทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีจะกระต๎ุนความ
สนใจของผ๎ูเรียนในการเรียน ทําให๎ผ๎ูเรียนไมํประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นส่ิงท่ี
สอดคล๎องกับทฤษฎีการรับรู๎ภาษาท่ีสองของ krashen and Terrell ท่ีกลําววําอารมณ์หรือเจตคติของ
ผ๎ูเรียนสามารถสํงผลกระทบตํอการเรียนรู๎ภาษาได๎ เชํนเดียวกันกับความเห็นของ Fry and krees ท่ีวํา
การสอนท่ีดีท่ีสุดคือการทําให๎ผ๎ูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน รู๎สึกสนุกสนานและสนใจในส่ิง ท่ีเรียน 
แรงจูงใจเป็นตัวกําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางของพฤติกรรมของคน ดังนั้นหากผ๎ูสอนให๎ผ๎ูเรียนได๎มี
โอกาสเรียนรู๎อยํางมีความสุขและมีเจตคติด๎านบวกตํอการเรียนก็จะเป็นการชํวยสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน ดังคํากลํางของ Tychsen, Hitchens และ Brolund  

การจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยท่ัวไปเพื่อมุํงพัฒนา 4 ทักษะประกอบด๎วย ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด ทักษะการอํานและทักษะการเขียน ปัญหาท่ีพบมากสําหรับผ๎ูเรียนคือทักษะการอํานและทักษะการ
เขียนซึ่งสํวนใหญํมักจะคิดวํายาก และมักมีผลสัมฤทธิ์ ตํ่าแตํมีความสําคัญมากตํอการท่ี จะนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันและตํอการศึกาในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นผ๎ูวิจัยจึงสนใจจะพัฒนาทักษะการอําน และทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ โดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี  6 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ กํอนและหลังเรียน 

ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผ๎ูเรียนท่ีมีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม  

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
3. ทฤษฎีการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 
4. วิธีการสอนโดยใช๎เกม ( Bingo Game , Snakes & Ladders  Game , Matching game , 
Riddles Game) 
5. ทฤษฎีเกมกับการศึกษา 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

                ประชากร   
   ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ๎านทําชัย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   
               กลุมตัวอยาง   

     กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ๎านทําชัย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 
20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม 
2) แบบทดสอบความสามารถการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การหาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม ให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ 5 คนประเมิน

ความสอดคล๎องและความเหมาะสม ประกอบด๎วย 
1.1 ผ๎ูท่ีสําเร็จการศึกษาด๎านหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
1.2 ครูชํานาญการพิเศษสาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน 
2) การหาความเหมาะสมแบบทดสอบทักษะการอํานและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ 5 คนประเมนิความสอดคล๎องและความเหมาะสม ประกอบด๎วย 
2.1 ผ๎ูท่ีสําเร็จการศึกษาด๎านหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
2.2 ครูชํานาญการพิเศษสาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน 
3) การหาความเหมาะสมแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม 

ให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ 5 คนประเมินความสอดคล๎องและความเหมาะสม ประกอบด๎วย 
3.1 ผ๎ูท่ีสําเร็จการศึกษาด๎านหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
3.2 ครูชํานาญการพิเศษสาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การหาคําประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกม วิเคราะห์โดยหาคํา E1/E2 
2) การเปรียบเทียบความสามารถการอํานและการเขียนกํอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎

โดยใช๎เกม วิเคราะห์โดยใช๎ t-test แบบ dependent 
3) ความพึงพอใจท่ีมีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกมวิเคราะห์โดยหาคําเฉล่ีย 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัยมีจุดประสงค์ 3 ข๎อ และมีผลดังนี้  
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ โดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 มีคํา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว๎มีคํา E1/E2 เทํากับ 76.45/75.50  
2. ความสามารถด๎านการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ด๎วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เกมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของผ๎ูเรียนท่ีมีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยรวมอยูํในระดับพึงพอใจมาก  
 

สรุปและอภิปรายผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกมเพื่อสํงเสริมความสามารถการอํานและการ

เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสรุปและอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 มีคําประสิทธิภาพระหวํางเรียน (E1) และคําประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) เทํากับ 76.45/75.50 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 75/75 แสดงวําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได๎พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพท่ีสามารถนําไปใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อสํงเสริมความสามารถด๎านการอํานและการเขียนให๎กับนักเรียนได๎ ท้ังนี้ เป็นผลมาจาก
กระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมได๎ทําตามหลักการทางวิชาการอาทิ ความเหมาะสมด๎านเนื้อหา กิจกรรม 
การวัดและประเมินผล ส่ือ อุปกรณ์ ด๎านจิตวิทยา รวมท้ังแผนจัดการเรียนรู๎ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังได๎ผําน
การตรวจสอบและได๎รับประเมินจากผ๎ูเช่ียวชาญ อีกท้ังได๎ปรับปรุงแก๎ไขในส่ิงท่ีผ๎ูเช่ียวชาญได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นได๎นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกมไปทดลองใช๎กับนักเรียน 
2 กลํุม คือกลํุมจํานวน 3 คน และจํานวน 9 คน เพื่อหาข๎อบกพรํองและดูความเหมาะสมในด๎านตํางๆ 
เชํน ภาษา กิจกรรม เวลา แล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไขกํอนนําไปทดลองใช๎จริงกับนักเรียนจํานวน 30 คน 
จากกระบวนการดังกลําวสํงผลให๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)ตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล๎องกับณัฐวราภรณ์ เปล่ียนปราณ (2558 
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, หน๎า 9) ท่ีพบวําแผนการเรียนรู๎คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกมประกอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ท่ีกําหนดไว๎  

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการอํานและการเขียนจากการทดสอบ
หลังเรียนโดยการใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
คะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมซึ่ง ได๎ใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผํานกระบวนการสร๎างอยํางถูกต๎องตาม
หลักวิชาการและผํานการประเมินประสิทธิภาพมากํอนแล๎ว รวมท้ังมีแผนจัดการเรียนรู๎ท่ีดีจึงสํงผลให๎
ความสามารถด๎านการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล๎องกับบุษรีย์ ฤกษ์เมือง (2552) ได๎ศึกษาและทดลองเปรียบเทียบการจําคําศัพทของ
นักเรียนระดับ 1 พบวํานักเรียนชายและนักเรียนหญิงในกลุมเกมการเคล่ือนไหวมีผลสัมฤทธิ์ในการจําสูงกวํา
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงในกลุมท่ีใชเกมเฉ่ือย และยิ่งเจริญ บุญยัง (2556, หน๎า 10) ได๎ศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎เกมการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ท่ี 1  ผลการศึกษาพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผํานกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เกมการศึกษา
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผ๎ูเรียนท่ีมีตํอกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกม 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยูํในระดับพึงพอใจมาก เนื่องจากเกมมีความนําสนใจ มี
ความหลากหลาย ประกอบด๎วย เกมบิงโก (Bingo Game) , เกมบันไดงู (Snakes & Ladders  Game) , 
เกมจับคํู  (Matching Game) , เกมปริศนาคําทาย (Riddles Game) ซึ่งมีความเหมาะสมกับชํวงวัยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เข๎าใจงําย ไมํซับซ๎อน มีกฎ กติกา วิธีการเลํนท่ีชัดเจน เป็นลําดับขั้นตอน 
ทําให๎นักเรียนมีความเพลิดเพลิน สนุกสนานกับการเรียน ดังท่ี ทิศนา  แขมมณี , 2550, 366-368) ได๎
กลําวไว๎วํา วิธีการสอนโดยใช๎เกมเป็นวิธีการที่ชํวยให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎เรื่องตําง ๆ อยํางสนุกสนาน และท๎า
ทายความสามารถ โดยผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูเลํนเอง ทําให๎ได๎รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียน
มีสํวนรํวมสูง ผ๎ูเรียนได๎รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู๎จากการเลํน ชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ 
โดยการเห็นประจักษ์แจ๎งด๎วยตนเองทําให๎การเรียนรู๎นั้นมีความหมายและอยูํคงทน นอกจากนี้ ยิ่ งเจริญ 
บุญยัง (2556) ได๎กลําววําวํา“Play to Learning” คือวัตถุประสงค์หลักเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎
ในขณะหรือหลังจากการเลํนเกม เรียนไปด๎วยและก็สนุกไปด๎วยพร๎อมกัน ทําให๎ผ๎ูเรียนมีการเรียนรู๎อยํางมี
ความหมาย โดยการนําเนื้อหาท่ีต๎องการให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนนําเข๎าไปแทรกในเกม แล๎วให๎ผ๎ูเรียนได๎เลํนเกม
โดยเช่ือวําความรู๎หรือเนื้อหานั้นจะสํงผํานไปยังผ๎ูเรียนจนผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ในท่ีสุด และสุณิสา ทอง
อยูํ (2559 , หน๎า 10) มีความเห็นวําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยนํากิจกรรม
คําศัพท์เข๎ามาประกอบการสอนเกมทําให๎นักเรียนมีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไมํรู๎สึกเบื่อหนํายตํอการ
เรียน นักเรียนจะรู๎สึกต่ืนเต๎นมีความต่ืนตัวและกระตือรือร๎นท่ีจะเรียนรู๎ในขณะทํากิจกรรมท่ีกําหนด 
นักเรียนทุกคนให๎ความรํวมมือ กล๎าแสดงออก มีความเพียรพยายามในการทํากิจกรรมนั้น ๆ สอดคล๎องกับ
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ยุพา ทองโปรํง (2556 , หน๎า 6) ท่ีได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับการใช๎เกมคําศัพท์ประกอบการเรียนการสอนท่ี
มีทัศนคติในการเรียนรู๎คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านพุน๎อย ผล
ของการศึกษาพบวํา ทัศนคติของนักเรียนตํอเกมคําศัพท์ประกอบการสอน ด๎านความคิด ในภาพรวมเฉล่ีย
อยูํในระดับท่ีดีกับวิชาภาษาอังกฤษ และมีความพึงพอใจมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของอัจฉราพรรณ โพ
ตํุนและสุธาทิพย์  งามนิล (2558 , หน๎า 7) ท่ีศึกษาผลการสอนโดยใช๎เกมตามแนวการเรียนรู๎โดยใช๎สมอง
เป็นฐานท่ีมีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตํอการเรียนวิชาภาษาอั งกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข๎อเสนอแนะในด๎านการนําไปใช๎จัดการเรียนรู๎ 

1.1 ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกมนั้น ครูผ๎ูสอนควรช้ีแจงกับ
นักเรียนถึงจุดมุํงหมายและกฏ กติกาของการเลํนเกม เพราะบางครั้งนักเรียนอํานไมํเข๎าใจและเ ลํนเพื่อ
มุํงหวังท่ีจะแขํงขันกับเพื่อนเพื่อเอาชนะมากกวําหรือมีบางกลํุมท่ีบางครั้งขาดความซื่อสัตย์ท่ีคอยบอก
คําตอบเพื่อนในกลํุม 

1.2 ในการแบํงกลํุมเลํนเกมควรใช๎วิธีการแบํงกลํุมหลากหลายเพื่อให๎นักเรียนได๎เปล่ียนกลํุม
ในการทํากิจกรรมรํวมกับผ๎ูอื่นและทําให๎มีโอกาสได๎ชํวยเหลือกันมากยิ่งขึ้น 

2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป 
2.1 ควรทําการศึกษาทดลองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎เกมกับ

นักเรียนกลํุมตัวอยํางอื่นและในระดับช้ันอื่นๆ 
2.2 ควรทําการวิจัยการสอนโดยใช๎กิจกรรมนี้ในการทดลองเกี่ยวกับการสอนทักษะการอําน

และเขียนหรือท้ังส่ีทักษะ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยสําเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือเป็นอยํางดีจากหลายฝุาย ผ๎ูวิจัยขอขอบคุณบุคคลตํางๆ 
ดังตํอไปนี้ 1) ผ๎ูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยาท่ีใช๎ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรม 2) ผ๎ูบริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ๎านทําชัยท่ีใช๎เป็นกลํุมตัวอยําง 3) ผ๎ูเช่ียวชาญในการ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยประกอบด๎วย ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ ดร.สุกลรัตน์ มิ่งสมร  อาจารย์ประไพ
ศรี เอี่ยวเฉย  อาจาย์สุภีร์ อําพนวรัตน์ และอาจารย์วรรณิดา นวฤทธิ์โลหะ ผ๎ูวิจัยรู๎สึกซาบซึ้งและ
ขอขอบคุณไว๎ณ โอกาสนี้อีกครั้ง 
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การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ประกอบค าคล้องจองพยัญชนะไทย 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการพูด ของเด็กอนุบาลปีท่ี 2  

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
Organizing Creative Movement Activities with Thai Consonant Words 

to Develop Speaking Skills of Kindergarten 2, Taksin Rajanusorn School, 
Muang District, Tak Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมทักษะด๎านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวม ได๎รับการ

จัดกิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจองพยัญชนะไทย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก ระหวํางกํอนและหลังการจัดประสบการณ์เคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคํา
คล๎องจองพยัญชนะไทย ประชากรและกลํุมตัวอยําง คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอ
เมือง จังกวัดตาก จํานวน  13 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์เคล่ือนไหวเชิง
สร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจองพยัญชนะไทย เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูด จํานวน 10 แผน สถิติท่ีใช๎ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎คําเฉล่ีย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวํา การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจองพยัญชนะไทย 
เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูด อนุบาล 2/4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีดังนี้ 1. 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังกวัดตาก 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 3.สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  39.2, 44.8 , 73.9 และ 84.2 
คะแนน ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : ทักษะทางภาษา, การจัดประสบการณ์เคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจอง
พยัญชนะไทย เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูด 
 
 
 
 

                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0654641978 
3 ดร., อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก   
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Abstract 
The objective of this research was to organize in overall early childhood speech 

skill activities that have been organizing creative movement with Thai consonant rhymes 
in Taksin Rachanusorn School, Muang District, Tak Province, comparing before to after 
organizing creative movement experiences with Thai consonants. The population and 
sample were 13 preschool children at Taksin Rachanusorn School, Muang District, Tak 
Province. To develop the speaking skills of 10 statistical plans used in data analysis. 
Mean and standard deviation were used. 

The results of the research were as follows: Organizing creative movement 
activities with Thai consonant words to develop speaking skills of kindergarten (room 
level 2/4), Taksin Rajanusorn School, Muang District, Tak Province as follows: 1) 
Preschool children, Taksin Rachanusorn School, Mueang District, Tak Province 2) 
Comparison of average scores 3) Standard deviation was significant differences at 39.2, 
44.8, 73.9 and 84.2 points respectively. 
 
Keywords: Language Skills, Experience Organization, Creative Movement, Thai Consonant 
Rhyme to Develop Speaking Skills 
 
บทน า 

การศึกษาปฐมวัย เป็นการพฒนาเด็ก ต้ังแตํแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อยํางเป็นองค์รวม บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการสํงเสริม กระบวนการเรียนรู๎ท่ีสนองตํอธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย
ของเด็กแตํละคน ให๎เต็มตามศักยภาพ ภายใต๎บริบทสังคมและ วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูํ ด๎วยความรัก
ความเอื้ออาทร และความเข๎าใจของทุกคน เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เ ด็กพัฒนาไปสํูความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณคําตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ  มุํงพัฒนาเด็กทุกคน ให๎
ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง ได๎รับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี   มีวินัย และสํานึกความเป็นไทย โดยความรํวมมือ ระหวําง
สถานศึกษา พํอแมํ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็ก (หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560:3) 

กิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์เป็นกิจกรรมหลักของกิจกรรมทางกายท่ีสํงเสริมพัฒนาการทุก
ด๎านมีต้ังแตํการใช๎ทักษะกลไกลการพัฒนาความรู๎สึกนึกคิด การจินตนาการการพัฒนาการดังกลําวเกิดขึ้น
อยํางอิสระขณเคล่ือนไหวตามลักษณะและวิธีการของการเคล่ือนไหวจําแนกได๎ ด้ังนี้ คอการเคล่ือนไหว
พื้นฐาน การเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ต๎องเป็นกิจกรรมท่ีทําให๎เด็กทราบวํารํางกายของเราสามารถทําอะไรได๎มีทิศทางอยํางไร เกี่ยวข๎องกับคน
อื่นและส่ิงแวดล๎อมอยํางไร ดังนั้น องค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข๎องกับการเคล่ือนไหวจึงประกอบด๎วย 
บริเวณพื้นท่ี ท่ีเด็กเคล่ือนไหวซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับรํางกายเด็ก บุคคลรอบตัวเด็ก อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นๆท่ี
ชํวยให๎เด็กเคล่ือนไหวได๎รอบๆ อยํางปลอดภัย เวลาในการเคล่ือนไหว ช๎า-เร็ว ระดับของการเคล่ือนไหว
เป็นจํานวนของความแข็งแรงในการเคล่ือนไหว เดินเบา หนัก อํอนตัวหรือดึงตัว ในการเคล่ือนไหวและ
จังหวะ ระดับของการเคล่ือนไหวจะทําให๎เด็กได๎เรียนรู๎และสุนทรีย์กับทําทางและจังหวะ ทําทางในการ
เคล่ือนไหว คือ ลําดับและท้ังทิศทางการเคล่ือนไหวท่ีต๎องเปล่ียนจากขั้นหนึ่งไปสิอีกขั้นหนึ่ง หรือจาก
สภาพหนึ่งไปสํูอีกสภาพหนึ่งนั่นคือ การเปล่ียนจังหวะการใชเสียงและการใช๎อุปกรณ์เพื่อประสานการ
เคล่ือนไหวของรํางกายกับจังหวะ กิจกรรมการเคล่ือนไหวเป็นกิจกรรมเสริมสมรรถนะทางกายและการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมสามารถทําให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาตนเองได๎เต็มศักยภาพลักษณะของกิจกกรมการเคล่ือนไหว
สําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรมีลักษณะท่ีให๎เด็กทําและปฏิบัติโดยไมํเป็นการสาธิต แตํควรกระต๎ุนให๎เด็กใช๎
ประสบการณ์สํูแนวคิด โดยครูเลํานิทานเรื่อง กิจกรรมเริ่มต๎นจากการเคล่ือนไหวรํางกาย โดยสํวนรวม
กํอน เแล๎วจึงไปสํวนแขน ขา ให๎เด็กได๎เรียนรู๎รํางกายและการเคล่ือนไหวของตนด๎วย ทําทางของการ
เคล่ือนไหวต๎องไมํสร๎างความยุํงยากให๎กับเด็ก และมีความหมายสําหรับเด็กในการเรียนรู๎โดยเฉพาะการ
พัฒนาการรรับรู๎และสสร๎างสรรค์โดยใช๎กิจกรรมหลายๆ อยํางมารวมกัน เชํน การเคล่ือนไหวประกอบดร
ตรีประกอบอุปกรณ์ เชํน การเอาเชือกมาตํอกันเป็นรูปหรือใช๎ผ๎าโยนกระโดดเต๎นเป็นจังหวะ การ
สร๎างสรรค์เกิดจากการคิดอิสระของเด็กในการเคล่ือนไหวตามลักษณะ กิจกรรมเคล่ือนไหวซึ่งอิสระนี้ คือ 
การให๎เด็กทําตามเสียงดนตรีมากกวําการทําทําทางตามเนื้อเพลงหรือทําตามคําส่ังแตํให๎เด็กรู๎จักการสังเกต
วําเมื่อไหรํควรเคล่ือนไหวและเมื่อไหรํควรหยุดด๎วยตัวของเด็กเอง เพื่อให๎เด็กได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการ
ด๎านรํางกายให๎สอดคล๎องกับการเจริญเติมโต (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2548 : 101-117) 

ดังนั้นผ๎ูศึกษาการวิจัยจึงสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจอง
พยัญชนะไทยเด็กอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีมีอายุระหวําง 4-5 ปี ของโรงรีเรียนตากสินราชานุสรณ์โดยใช๎กิจกรรม
เคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ การกระต๎ุนให๎เกิดการเคล่ือนไหวของกล๎ามเนื้อใหญํ เพราะสําคัญอยูํท่ีเด็กมี
พัฒนาการรํางกายอยํางเต็มท่ีและจะมีผลชํวยสํงเสริมพัฒนาการด๎านอื่นๆด๎วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อจัดกิจกรรมทักษะด๎านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวม ท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหว
เชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจองพยัญชนะไทย 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560:3 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับคําคล๎องจอง 
    2.1 ความหมายของการพูด  
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    2.2 ความสําคัญของการพูดและการสนทนา     
    2 .3  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการใช๎ภาษาพูดของเด็กปฐมวัย 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํองคําคล๎องจอง     

     3 .1 ความหมายของคําคล๎องจอง 
     3 .2 ประโยชน์ของคําคล๎องจอง       
              3 .3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํองคําคล๎องจอง 
 4. หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
     4.1 ความหมายของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
     4.2 องค์ประกอบของหนังสือคําคล๎องของประกอบภาพ 
     4.3 ประเภทของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
      4.4 ลักษณะของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพที่ดี 
     4.5 คุณคําของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
      ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวําง 4-5 ปี ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 

จํานวน 59 คน จํานวน 4 ห๎องเรียน ภาคเรียนท่ี 2  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
               กลุมตัวอยาง   

     กลํุมเปูาหมายท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กนักเรียน ชาย - หญิง ท่ีมีอายุระหวําง 4 – 5 ปี 
จํานวน 13 คนท่ีกําลังศึกษาอยูํในโรงเรียนตากสินรา-ชานุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

3  .เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
     1. เครื่องมือทดลอง ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรมมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎อง

จองพยัญชนะไทย เพื่อพัฒนาทักษะด๎านการพูด 
     2. เครื่องมือการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสังเกตพฤติกรรมมางด๎านการพูด 
4  .การเก็บรวบรวมข้อมูล  

     1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสังเกตพฤติกรรมทางการพูดของเด็ก 
ผ๎ูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลํุมประชากรซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
จํานวน 13 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256 3 
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     2. สังเกตพฤติกรรมตามรายการเครื่องมือด๎วยการประเมินให๎คะแนนพฤติกรรมต้ังแตํระดับ 
พฤติกรรมแสดงออกได๎ด๎วยตนเอง แสดงออกได๎โดยมีครูคอยให๎คําแนะนํา และพฤติกรรมไมํแสดงออกเลย
ถึงแม๎ครูจะให๎คําแนะนําและแล๎วทั้งนี้มีการให๎คําคะแนนพฤติกรรมต้ังแตํ 1 2 3 ตามลําดับ  

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. นําข๎อมูลท่ีได๎จากแบบประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูดกํอนเรียน และแบบ

ประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูดหลังเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช๎สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําร๎อยละ 
คําเฉล่ีย คําประสิทธิภาพ และคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล 
3. อภิปรายผล โดยใช๎ตารางและการพรรณนา  

 
ผลการวิจัย 

เด็กปฐมวัย มีทักษะการฟังและการพูดอยูํในระดับสูงมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอยํางตํอเนื่องตลอด
ระยะเวลา 4  สัปดาห์ จากระดับคะแนน 39.2, 44.8 , 73.9 และ 84.2 คะแนน ตามลําดับ  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการใช๎กิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องพยัญชนะไทยเพื่อนพัฒนะการพูด
ของเด็กปฐมวัย ปรากฏวําเด็กปฐมวัยมีทักษะการฟังและการพดู สูงขึ้นอยํางตํอเนื่องท้ังนี้ผลมาจากมี
กระบวนการพัฒนาและการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ กลําวคือเริ่มต้ังแตํการวิเคราะการวิเคราะห์
พัฒนาการและคุณลักษณะตามวัยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎องกําหนดแนวทางในการวิจัย กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การเตรียมงานโดยการพัฒนา
เครื่องมืออยํางเป็นระบบนําไปทดลองใช๎เพื่อหาประสิทธิภาพ 

กิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจองพยัญชนะไทยท่ีใช๎นาเด็กให๎มีทักษะการ
พูดประกอบด๎วยกิจกรรมดังตํอไปนี้ 

1.กิจกรรมการสร๎างแรงจูงใจ ได๎แกํ คําคล๎องจองพยัญชนะไทย ก ไกํ, ข ไขํ ,ฃ ขวด, ค ควาย ,ฅ 
คน ,ฆ ระฆัง ง งู ,จ จาน ,ฉ ฉิ่ง,ช ช๎าง  

2.กิจกรรมการให๎แรงเสริม ได๎แกํ 
2.1 การได๎รับคําชมเชยจากครู 
2.2 การได๎รับการยอมรับจากเพื่อนๆด๎วยการปรบมือให๎ 
การจัดกิจกรรมดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของสํานักงานพัฒนาสุขภาพ กลําววํา เมื่อต๎องการ

ให๎เด็กทําอะไรก็ตามจูงใจด๎วยแรงเสริมทางบวก วิธีการให๎รางวัลเป็นกลยุทธ์ท่ีดีในการเสริมแรงให๎สําคัญท่ี 
ต๎องปลูกฝังกันมาต้ังแตํเด็กเล็ก นอกจากทักษะการพูดจะทําให๎เด็กมีการส่ือสารที่ดีแล๎ว คนมีทักษะการพูด 
มักเป็นคนประสบความสําเร็จ ท้ังด๎านการเรียน การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต 
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ข้อเสนอแนะ 
1. กํอนนําไปใช๎ผ๎ูวิจัยต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการ

ด๎านตํางๆ ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องกันพัฒนาการด๎านการพูด ให๎เข๎าใจอยํางชัดเจนเพื่อประยุกต์
แนวคิด หลักการและทฤษฎีมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. การดําเนินการพัฒนาทักษะการพูดมักถูกมองวําเป็นเรื่องยาก แตํความเป็นจริงแล๎วสามารถ
สํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ในเด็กเด็กทุกวัยเพียงแตํต๎องมีวิธีการและกระบวนการท่ีเหมาะสมและตํอเนื่อง 
ประเด็นสําคัญต๎องคํอยเป็นคํอยไป 

3. การดําเนินการต๎องเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์เป็นอยํางดีเพราะเด็กมีชํวงความสนใจส้ัน ต๎องจัด
กิจกรรม โดยเฉพาะการจัดกรรมเคล่ือนไหวเชิงสร๎างสรรค์ประกอบคําคล๎องจองพยัญชนะไทยให๎เด็กมี
ความประทับใจ เป็นการสร๎างแรงจูงใจเป็นอยํางดี 

4. กํอนการดําเนินการจะต๎องมีข๎อมูลหรือสาระสนเทศท่ีถูกต๎องชัดเจน กลําวคือต๎องมีการ
วิเคราะห์พัฒนาการ คุณลักษณะตามวัย พฤติกรรม โดยใช๎เครื่องมืออยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎ทราบถึง
ปัญหาอยํางแท๎จริง 

5. เลือกวิธีการหรือส่ือท่ีจะนํามาจัดทํา หรือพัฒนาโดยคํานึงถึงความสอดคล๎องกับความพร๎อมพ
วุฒิภาวะความต๎องการความถนัด และความสนใจของเด็กในแตํละชํวงอายุในการศึกษาทําการวิจัยครั้ง
ตํอไป ผ๎ูวิจัยเสนอวําควรทําการจดักิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในด๎านอื่นๆ อีกนอกเหนือจากการพัฒนา
ทักษะการการพูด นอกจากนี้การวิจัยเกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยควรดําเนินการกับ
กลํุมเปูาหมายอื่นท่ีมีลักษณะเฉพาะตํอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดีเพราะผ๎ูวิจัยได๎รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์กรรรณิการ์  ทอง
รักษ์  ให๎คําปรึกษาและแนะนําอยํางดียิ่ง   อาจารย์  พวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาในการทําวิจัย
ครั้งนี้ อาจารย์ กรรณิการ์ ทองรักษ์ ท่ีให๎คําปรึกษาแนะนําด๎านสถิติ การวิเคราะห์ข๎อมูลผลการทดลอง
อาจารย์ ทําให๎การวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ผ๎ูวิจัย
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิจัยฉบับนี้ ท่ีสละเวลาอันมีคําของทําน ได๎ให๎คําแนะนําอันเป็น
ประโยชน์ และขอขอบพระคุณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก ท่ีได๎ให๎ทุนอุดหนุนบางสํวนในการทําวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ พวงพิศ เรืองศิริกุล  อาจารย์ ไพริน 
บุหลัน อาจารย์ กรรรณิการ์  ทองรักษ์   ท่ีได๎กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ประสบการณ์อันมีคุณคํา
และคําแนะนําตําง ๆ ท่ีทําให๎ผ๎ูวิจัยประสบความสําเร็จในการทําวิ จัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะ
ผ๎ูเช่ียวชาญท่ีกรุณาให๎คําแนะนําและแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือการวิจัยให๎มีคุณภาพคือ 
แผนการสอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด๎านรูปรํางรูปทรง ต๎องขอขอบคุณอํานวยการ และคณะ
ครูโรงเรียนตากสินราชนุสรณ์ ท่ีให๎เวลาและโอกาสกับผ๎ูวิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลได๎อยํางเต็มท่ีทําให๎การวิจัย
สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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ท๎ายสุดนี้ คณะผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีกรุณาชํวยสนับสนุนคําใช๎จําย และเป็น
กําลังใจอันสําคัญยิ่งในการทําวิจัยนี้ คุณคําของวิจัยฉบับนี้ ผ๎ูวิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา อาจารย์ และบุคคลท่ีเคารพรักทุกทําน 
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทักษะการฟังโดยการเล่านิทาน 
ส าหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

Implementing Listening Activities by Telling Fairy Tales for Preschool 
Children, Taksin Rachanusorn School, Muang District, Tak Province 

 
จันทร์สุดา   พนาจารุ1  จินดามณ ี เลิสมโนกุล2 และฐิติ  แก้ววรรณี พรหมบตุร3 

Jansuda Phanacharu1  Chidamanee Lertmanokul2 and Thiti Kaeowannee Phrombut 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการฟังของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3 กํอนและหลังการใช๎นิทาน โดยกลํุมประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีท่ี 2/3 ของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น จํานวน 15 คนในปีการศึกษา 
2561 และกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3ของโรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ จังหวัดตาก ในภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2561 จํานวน 5คนได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ผ๎ูศึกษาได๎กําหนดเครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมาเองดังนี้ 1) 
แผนการจัดประสบการณ์(กิจกรรมเสริมประสบการณ์) จํานวน 2 แผนซึ่งเป็นชุดนิทานจํานวน 2 เรื่อง 
ได๎แกํ 1.1)นิทานเรื่องลูกหมูสามตัว1.2)นทิานเรื่องหนอนน๎อย2)แบบสังเกตประเมินพฤติกรรมการฟัง กํอน 
– หลัง การใช๎ชุดนิทาน 

ผลการศึกษา พบวํา การจัดกิจกรรมการเลํานิทาน รายสัปดาห์ ตลอด 2 สัปดาห์ กํอนการจัด
กิจกรรมการเลํานิทาน เด็กได๎คะแนนเฉล่ียรวม ร๎อยละ 21 และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน เด็กได๎
คะแนนเฉล่ียรวม ร๎อยละ 24 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน สํงผลให๎เด็กได๎คะแนน
เพิ่มข้ึน 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมเสริมประสบการณ์, ทักษะการฟัง, การเลํานิทาน 
  
Abstract 

The objective of this study was to study and compare the listening of preschool 
children in kindergarten year 2/3 before and after using fairy tales. The population used 
in the study was 15 preschool children at Taksin Rachanusorn School, Tak Province, in 
the 2018 academic year, and the sample used in the study was preschool children in 
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0918385960 
3 อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาปารศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
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kindergarten year 2/3 of Taksin Rachanusorn School, Tak Province in the first semester of 
the academic year 2018, 5 students were obtained by selecting a specific type. The 
tools used in this study, the student defined the self-developed educational tools as 
follows: 1) two experience plans (experience enhancement activities), which are 2 
stories: 1.1) children's stories. The Three Pigs 1.2) The Little Worm's Tale 2) the 
observation form for listening behavior before-after the story set. 

The results of the study showed that the weekly storytelling activities were 
organized over 2 weeks prior to the storytelling activity, the children had an average 
score of 21%. And after organizing the storytelling activities, the children had a total 
average score of 24%, which showed that having a storytelling activity organized 
resulting in an increase in the child's score. 
 
Keywords: Experience Enhancement Activities, Listening Skills, Story Telling 

 
บทน า 

สภาพการเปล่ียนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคม และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมท้ังกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2555-) แผนยุทธศาสตร์ชาติด๎านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2560-2564)นําไปสํูการกําหนด
ทักษะสําคัญสําหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีความสําคัญในการกําหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให๎มีความสอดคล๎องและทันตํอการเปล่ียนแปลงทุกด๎าน 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให๎มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยํางจริงจังและตํอเนื่องโดยได๎แตํงต้ัง
คณะทํางานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับสภาพการเปล่ียนแปลง
ดังกลําว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง นําไมใช๎เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีกําหนด
เปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติในอนาคต 

ภาษาเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการติดตํอส่ือสารระหวํางมนุษย์การอยูํรํวมกันในสังคมจําเป็นต๎อง
ใช๎ ภาษาในการส่ือสารความหมายซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปล่ียนถํายทอดความคิดความรู๎สึกทัศนคติ
ตลอดจน ประสบการณ์ให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจ ซึ่งจะทํา ให๎มนุษย์สมารถดําเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางราบรื่น 
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ภาษาเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ต๎องอาศัยทักษะการฟังการพูดซึ่งเป็นพื้นฐานของการอํานและการเขียน 
เพื่อติดตํอทางความเข๎าใจกับผ๎ูอื่นเข๎าใจตนได๎(จินตนา สุทธจินดา.2522:2) 

การเลํานิทานเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กกํอนวัยเรียนหรือเด็กท่ีมีอายุ 3 – 5 ขวบ เป็นอยําง
มาก เพราะนิทานเป็นเรื่องของความบันเทิง ฟังแล๎วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได๎รู๎เรื่องราวตํางๆ ท่ี
แปลกใหมํให๎ข๎อคิดและคติเตือนใจ และนิทานยังเป็นส่ือท่ีมีพลังมากมาย ในการเปล่ียนแปลงเด็ก เด็ก
สามารถตอบสนองตํอการเลํานิทานได๎อยํางดีต้ังแตํในวัยทารก(วาโร เพ็งสวัสด์ิ2541 :47 -57) นิทาน
นอกจากจะให๎ ความบันเทิงฟังแล๎วเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แล๎วในนิทานยังมีเนื้อเรื่องท่ี
หลากหลายและผ๎ูเลําควรเลือกใช๎เทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีจะทํา ให๎เด็กฟังแล๎วสามารถจับใจความสําคัญของ
เรื่องได๎ซึ่งเทคนิคดังกลําวก็ คือการเลํานิทานแบบเลําเรื่องซ้ําๆเพราะคุณคําตําง ๆ ท่ีปรากฏอยูํในนิทานจะ
ถูกประทบไว๎ในใจเด็กอยํางลึกซึ้งการท่ีเด็กฟัง นิทานช๎าๆ ไมํใชํเพื่อจดจํา เพราะเด็กในวัยนี้พัฒนาการ
อยํางพิเศษของการจดจําท่ีแมํนยําเด็ก สํวนมากสามารถจา นิทานได๎หลังจากฟังนิทานเพียงครั้งเดียว 
หากแตํการเลํานิทานซ้ําๆ เป็นเวลานานนั้น ชํวยให๎เซลล์สมองของเด็กสามารถเช่ือมตํอกัน ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

มนุษย์จําเป็นต๎องติดตํอส่ือสารกันอยูํตลอดเวลาการส่ือสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญอยํางหนึ่ง
นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ การส่ือสารมีบทบาทสําคัญตํอการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์มากการส่ือสารมีความสําคัญอยํางยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได๎ช่ือวําเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข๎อมูล
ขําวสาร การส่ือสารมีประโยชน์ท้ังในแงํบุคคลและสังคม การส่ือสารทําให๎คนมีความรู๎และโลกทัศน์ท่ี
กว๎างขวางขึ้น การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีทําให๎สังคม เจริญก๎าวหน๎าอยํางไมํหยุดยั้ง ทําให๎มนุษย์
สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู๎ และรับรู๎วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได๎ การส่ือสารเป็นปัจจัยสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ สร๎างสรรค์ความเจริญก๎าวหน๎าแกํชุมชน และสังคมในทุกด๎านภาษาเป็นเครื่องมือท่ีใช๎
ในการส่ือสารของมนุษย์ มนุษย์ติดตํอกันได๎ เข๎าใจกันได๎ด๎วยการอาศัยภาษาเป็นเครื่องชํวยท่ีดีท่ีสุดภาษา
เป็นส่ิงชํวยยึดให๎มนุษย์มีความผูกพันตํอกัน เนื่องจากแตํละภาษาตํางก็มีระเบียบแบบแผนของตน ซึ่งเป็น
ท่ีตกลงกันในแตํละชาติแตํละกลํุมชน การพูดภาษาเดียวกันจึงเป็นส่ิงท่ีทําให๎คนรู๎สึกวําเป็นพวกเดียวกันมี
ความผูกพันตํอกันในฐานะท่ีเป็นชาติเดียวกัน ภาษาเป็นวัฒนธรรมอยํางหนึ่งของมนุษย์ และเป็นเครื่อง
แสดงให๎เห็นวัฒนธรรมสํวนอื่น ๆ ของมนุษย์ด๎วยเราจึงสามารถศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนเอกลักษณ์ของ
ชนชาติตํางๆได๎จากศึกษาภาษาของชนชาตินั้นๆ ภาษาศาสตร์มีระบบกฎเกณฑ์ ผ๎ูใช๎ภาษาต๎องรักษา
กฎเกณฑ์ในภาษาไว๎ด๎วยอยํางไรก็ตาม กฎเกณฑ์ในภาษานั้นไมํตายตัวเหมือนกฎวิทยาศาสตร์ แตํมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติของภาษา เพราะเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ต้ังขึ้น จึงเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัยตาม
ความเห็นชอบของสํวนรวมภาษาเป็นศิลปะ มีความงดงามในกระบวนการใช๎ภาษา กระบวนการใช๎ภาษา
นั้น มีระดับและลีลา ขึ้นอยูํกับปัจจัยตําง  หลายด๎าน เชํน บุคคล กาลเทศะ ประเภทของเรื่อง ฯลฯ การท่ี
จะเข๎าใจภาษา และใช๎ภาษาได๎ดีจะต๎องมีความสนใจศึกษาสังเกตให๎เข๎าถึงรสของภาษาด๎วยองค์ประกอบ
ของภาษาภาษามีความสําคัญตํอการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยเป็นอยํางมากเด็กจําเป็นจะต๎องเรียนรู๎ภาษา
เพื่อใช๎  ในการส่ือความหมายการคิดจินตนาการการแสดงออกและการปรับตัวซึ่งเด็กจะต๎องมีความรู๎ และ
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ความพร๎อมทางภาษาในดานการพูด ฟัง อําน และเขียนไปพร๎อม ๆ กันอยํางมีความหมายเพื่อให๎เด็กมี
พัฒนาการครบทุกด๎านในการสํงเสริมทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถทําได๎หลายวิธี เชํน การ
พูดกับเด็กด๎วยภาษางําย ๆ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กันผํานการทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันตําง ๆ แตํ
วิธีท่ีงํายและสามารถเรียกความสนใจจากเด็กได๎ดีท่ีสุดคือการเลํานิทานให๎เด็กฟัง 

ดังนั้นผ๎ูศึกษาจึงสนใจและเลือกท่ีจะใช๎หนังสือนิทานในการสํงเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย 
เพราะธรรมชาติของเด็กชอบฟังนิทานท่ีมีรูปภาพประกอบ จะชํวยกระต๎ุนให๎เด็กอยากรู๎อยากเห็น โดยใช๎
ภาษาพูดสนทนาส่ือสารกับครูเป็นการกระต๎ุนให๎เด็กอยากพูด จะทําให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านภาษาได๎ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาสภาพการฟังของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3 ของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน  
          2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3 ของโรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน   
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560:3 
2. การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 
3. ทักษะการฟังสําหรับเด็กปฐมวัย 
4. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎อง 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
                ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ของโรงเรียนตากสิน                    
ราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
               กลุมตัวอยาง   
                กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 2/3 ของโรงเรียนตากสิน            
ราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน จํานวน 15คน  ซึ่งได๎มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดประสบการณ์ มี 2 แผน โดยมีกิจกรรมชุดนิทาน จํานวน 2 เรื่อง ได๎แกํ  
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  1.1 นิทานเรื่อง ช๎างน๎อยอยากรู ๎
  1.2 นิทานเรื่อง ส่ีสหายไปเท่ียวปุา 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผ๎ูศึกษาทําการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แผนท่ี 1 ใน

สัปดาห์ท่ี 1ครั้งท่ี 1 โดยไมํใช๎กิจกรรมการเลํานิทานทดลองกับกลํุมตัวอยําง จํานวน 5 คน ในวันท่ี 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. - 10.00 น.    

2. ผ๎ูศึกษาทําการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แผนท่ี 1ใน
สัปดาห์ท่ี 1ครั้งท่ี 2 โดยใช๎แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน ทดลองกับกลํุมตัวอยําง จํานวน 5 คน ใน
วันท่ี  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. - 10.00 น.          

3. ผ๎ูศึกษาทําการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แผนท่ี 2 ใน
สัปดาห์ท่ี 2ครั้งท่ี 1 โดยไมํใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน ทดลองกับกลํุมตัวอยําง จํานวน 5 คน ในวันท่ี 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2563เวลาประมาณ 09.30 น. - 10.00 น.          

4.  ผ๎ูศึกษาทําการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แผนท่ี 2ใน
สัปดาห์ท่ี 2ครั้งท่ี 2 โดยใช๎แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน ทดลองกับกลํุมตัวอยําง จํานวน 5 คน ใน
วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563เวลาประมาณ 09.30 น. - 10.00 น.          
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คะแนนท่ีได๎จากแบบสังเกตการฟัง กํอนการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน โดยหาคําร๎อยละ                 
2. คะแนนท่ีได๎จากแบบสังเกตการฟัง หลังการใช๎การใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน โดยหาคําร๎อยละ            

 
ผลการวิจัย 

ผลการทดลองการสอนกํอน-หลัง การจัดกิจกรรมการเลํานิทาน รายสัปดาห์ ตลอด 2 สัปดาห์ 
กํอนการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน เด็กได๎คะแนนเฉล่ียร๎อยละ 21 และหลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน 
เด็กได๎คะแนนเฉล่ียร๎อยละ 24 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน สํงผลให๎เด็กได๎คะแนน
เพิ่มข้ึน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ทําให๎ทราบวําเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี2/3ของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก จํานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2563 ท่ีได๎รับการจัดประสบการณ์การเลํานิทาน เพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังมีคะแนนร๎อยละสูงกวํากํอนได๎รับกิจกรรมอยํางมีนัยสําคัญทางร๎อยละท่ีระดับ 3 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีต้ังไว๎ โดยเด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดประสบการณ์จากการเลํานิทานกิจกรรมเสริมประสบการณ์
พัฒนาทักษะการฟงัมีคะแนนสูงกวํากํอนได๎รับกิจกรรม แสดงให๎เห็นวําการใช๎นิทานสํงผลตํอการพัฒนา
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ทักษะการฟังของเด็กปฐมวัยเป็นอยํางดี การนําชุดนิทานซึ่งอยูํในแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งประกอบด๎วย 1)นิทานเรื่องลูกหมูสามตัว2)นิทานเรื่องหนอนน๎อยไปทดลองระหวํางทํา
กิจกรรมในระยะแรก ๆ เด็กปฐมวัยกลํุมตัวอยํางไมํมีสมาธิในการฟังและ ไมํกล๎าท่ีจะพูดโต๎ตอบ หรือสนทนา
ไมํคํอยพัฒนาเทําท่ีควร ผ๎ูศึกษาจึงใช๎วิธีการเลํานิทานโดยใช๎แผนจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ให๎กับเด็กปฐมวัยกลํุมตัวอยํางแบบตํอเนื่อง เมื่อทดลองไปได๎สักระยะหนึง่ซึง่พบวําเด็กปฐมวัยกลํุมตัวอยํางมี
พัฒนาการในการฟงัท่ีดีขึ้น ด๎วยเหตุนี้จึงเห็นได๎วําการเลํานิทานในแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์มีสํวนทําให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในการฟังท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 146) ได๎กลําววํา การฟังของเด็กเป็นการรับรู๎เรื่องราวด๎วยประสาท
สัมผัสทางหูท่ีเด็กสะสมและนําไปสร๎างเสริมพัฒนาการทางภาษามากกวําการใช๎เพื่อพัฒนาปัญญา เด็กจะ
เก็บคําพูด จังหวะเรื่องราวจากส่ิงท่ีฟังมาสานตํอเป็นคําศัพท์เป็นประโยคท่ีถํายทอดไปสํูการพูด ถ๎าเรื่องราว
ท่ีเด็กได๎ฟังมีความชัดเจนงํายตํอการเข๎าใจเด็กจะได๎คําศัพท์และมีความสามารถเพิ่มขึ้น จากการให๎เด็กฟัง จะ
เห็นได๎วําการเปิดโอกาสให๎เด็กพูดในส่ิงท่ีชอบด๎วยคําพูดของเขาเอง หรือพูดเรื่องราวจากประสบการณ์เดิมจะ
ชํวยสํงผลให๎เด็กเลําเรื่องให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจได๎วํา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยํางไรจากการวิจัยครั้งนี้พบวํา เด็กปฐมวัย
ท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานพื้นบ๎าน มีพัฒนาการด๎านการฟังและการพูดโดยรวมสูงขึ้น แสดงให๎เห็น
วํา การจัดกิจกรรมการเลํานิทานพื้นบ๎านเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีชํวยสํงเสริมพัฒนาการด๎านการฟังและการพูด
ได๎เป็นอยํางดี ฉะนั้นครูจึงมีบทบาทสําคัญชํวยในการกระต๎ุน คอยช้ีแนะ ชมเชยให๎เด็กได๎แสดงออกอยําง
อิสระในด๎านการฟังและการพูด โดยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมเอื้อตํอการเรียนรู๎ ตาม
ความสนใจของเด็กจะชํวยสํงผลให๎การเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข ซึ่งสอดคล๎องกับ  

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550) ท่ีกลําวมาการสํงเสริมและการสร๎างบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของเด็กเป็นส่ิงจําเป็นในการเป็นแรงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎สําหรับเด็ก เนื่องจากเด็กเริ่มเรียนรู๎
ภาษาจากการฟังแล๎วเลียนแบบเสียง 

สรุป ผ๎ูศึกษาได๎ใช๎แผนการจัดประสบการณ์ โดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน พบวํา เด็กมี
พัฒนาการด๎านทักษะการฟังท่ีดีขึ้น แตํผ๎ูศึกษาเห็นวําควรจัดกิจกรรมเสริมให๎เด็กในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ซึ่งสามารถกระต๎ุนให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการด๎านทักษะการฟังให๎ดีขึ้นตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ครูควรดําเนินการเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทักษะการฟังของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรม
การเลํานิทาน 

2.ครูและโรงเรียนควรมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานสําหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการฟังของเด็กให๎ดีขึ้น 

3. สถานศึกษาควรดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทักษะการฟังของเด็กปฐมวัยโดยการวางแผนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในระดับปฐมวัยและสร๎างเครือขํายรํวมกันระหวํางครู ผ๎ูปกครอง และชุมชนใน
การแลกเปล่ียนความรู๎ตํอไป 
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กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาค๎นคว๎าอิสระเรื่อง การศึกษาทักษะการฟังของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปี่ 2/3 โรงเรียน

ตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ได๎รับความกรุณาจาก ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ์ อาจารย์ปรึกษา
ท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไข และให๎คําแนะนํา จนการค๎นคว๎าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผ๎ูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยําง
สูง ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผ๎ูเช่ียวชาญทุกทําน ท่ีกรุณาชํวย
พิจารณาและให๎คําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสังเกต รวมท้ังให๎ข๎อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 

สุดท๎ายนี้ ขอขอบคุณทุกทํานท่ีมีสํวนชํวยให๎การศึกษาค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้ สําเร็จลงได๎ผ๎ูศึกษาหวัง
วํา การศึกษาค๎นคว๎าอิสระนี้คงจะเป็นประโยชน์ตํอหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และผ๎ูสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องเชํนเดียวกันนี้ตํอไป 
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ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพ 
ประกอบการพิมพภาพ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Writing Skills of Early Childhood Children for the Creative Arts Activities, 
Drawing, Illustration, and Printing, Taksin Rachanusorn School,  

Muang District, Tak Province  
 

สุวนันท์  พาไพรสิน1 ชวนชม  เครือเชียว2 และฐิติ  แก้ววรรณี พรหมบุตร3 
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บทคัดย่อ 
          ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกํอนและ
หลังการทํากิจกรรมศิลปสร๎างสรรค์การวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ   
          กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษานี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวําง5– 6 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยูํ
ในช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก จํานวน 20 
คน ซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 ห๎องเรียน ผ๎ูศึกษาเป็นผ๎ูดําเนินการทดลองด๎วยตนเอง 
โดยทําการทดลองสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 20 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ์
          เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสร๎างสรรค์การวาดภาพประกอบ
การพิมพ์ภาพและแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย    
         ผ๎ูศึกษาใช๎แผนการทดลอง แบบ One – Group Pretest Posttest Design สถิติท่ีใช๎ในการ 
วิเคราะห์ข๎อมูล คือ t – test  for  Dependent  Samples      
          ผลการศึกษาพบวํา  ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสร๎างสรรค์การวาด
ภาพประกอบการพิมพ์ภาพสูงกวํากํอนทํากิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์การวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบวําเด็กปฐมวัยสํวนใหญํมีทักษะการเขียนท้ังโดยรวมและราย
ด๎านเพิ่มข้ึน คิดเป็นร๎อยละ 95.00 ของนักเรียนท้ังหมด 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการเขียน, กิจกรรมศิลปสร๎างสรรค์, การวาดภาพประกอบการพิมพ์ 
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2 อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0817063992 
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Abstract 
 The aim of this study was to compare the writing skills of early childhood 
children before and after the creative arts activities, drawing, illustration, and printing. 
 The sample group used in this study was 20 male and female preschool children 
aged 5–6  who were studying in kindergarten year 3, semester 2, academic year 2020, 
Taksin Rachanusorn School, Tak Province. The results were obtained from a specific 
selection of 1 classroom. The student conducted the experiment by herself/ himself. 
The experiment was conducted 5 days a week for 20 minutes each, including an 8- week 
trial period. 
 The tools used in this study were creative art activities plans, illustration drawing, 
printmaking, and early childhood writing skills test. 
 The study used the One - Group Pretest Posttest Design experimental plan. 
Analyzing data is t-test for dependent samples. 
 The results of the study showed that the writing skills of early childhood children 
after creative art activities, drawing, illustration and printing, were significantly higher than 
those before, statistically significant at the . 01  level. Most have increased in overall and 
individual writing skills, representing 95.00 percent of all students. 
 
Keywords: Writing Skill, Creative Arts Activities, Illustration Printing 
 
บทน า 
          เด็กเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติเปนวัยพื้นฐานแหงชีวิตท่ีตองไดรับการอบรมเล้ียงดูเปนอยางดี
ต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดในชีวิต (ขวัญชัย สุลัยศรี.  2547: 6) 
เพราะเปนวัยท่ีรางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต  ถาเด็กไดรับการเล้ียงดูท่ีดีและถูกตอง ตามหลัก
จิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเด็กก็จะพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (เพ็ญทิพา อวมมณี. 2547: 
1; อางอิงจาก นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. 2545 - 2549: 1) ดังนั้นการเตรียมความ        
พรอมสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อท่ีจะไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ - สังคมและสติปญญา  
จึงมีความสําคัญดังท่ีนักจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญ ในชวง 6 ปแรกของชีวิตวาเปนชวงท่ี
พัฒนาการท้ัง 4 ดาน กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงเปนระยะเหมาะสมท่ีสุดตอการวางรากฐานของการ
พัฒนาการ  ทุกดานใหกับเด็กอยางมั่นคงและถูกตองเพราะ เด็กในวัยวัยนี้งายตอการปลูกฝ่ังพฤติกรรม 
และการเรียนรูส่ิงตางๆ   (บังอร จําปา.  ม ป.ป.: 1) ดังท่ี บลูม(เพ็ญทิพา อวมมณี.  2547: 1; อางอิงจาก 
Bloom. 1964: 88) กลาววา สติปญญาของเด็กจะพัฒนาเพิ่มข้ึนเปน 50เปอรเซ็นต เมื่อ อายุ 4 ป และใน
ระหวางอายุ 4 - 8 ป สติปญญาของเด็กจะพัฒนาเปน 80 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ เพียเจต Piaget)              
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ไดกลาวกวา พัฒนาการทางสติปญญาท่ีเกิดขึ้นในชวง ปฐมวัยนี้จะเปนรากฐาน แกการพัฒนาทางสติ       
ปญญาในระดับตอไป จะเห็นไดวาเด็กวัยนี้ จึงควรไดรับการสงเสริม และกระตุนดวยกิจกรรมท่ีสามารถ        
สรางเสริมสติปญญา พัฒนาความคิดและพัฒนาการดานหนึ่งของเด็กปฐมวัยท่ีควรไดรับการสงเสริมคือ 
ทักษะทางภาษา  การสงเสริมทักษะทางภาษาแกเด็กปฐมวัยเปนส่ิงจําเปนเพราะภาษาเปนเครื่องมือใน
การแสดงออกของความคิดความรู สึกสูกันและกัน  นอกจากนี้ บรูเนอร Bruner. 1961: 55) กลาววา 
ภาษาเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองอาศัยทักษะท้ัง 4   ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
เพื่อใชในการรับสงขอมูลถาเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางภาษาครบทุก  ดานอยางเพียงพอจะทํา ใหการ
เรียนรูประสบการณของเด็กเปนไปอยางมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 143) กลาววาเด็ก
ปฐมวัยเรียนรูภาษาจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางและส่ิงตางๆ จากการ ไดเห็น  ไดฟง การได
สัมผัส การลองผิดลองถูกการเรา และการใหแรงเสริม เปนส่ิงท่ีชวยใหเด็กมีพัฒนาการ ทางภาษาจนกระ
ท้ังสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารได ดังนั้นการท่ีเด็กจะสามารถส่ือ ความหมายใหผูอื่นเขาใจนั้นตอง
อาศัยภาษา  
          การเขียนเปนหนึ่งใน 4 ทักษะท่ีมีความสําคัญและ จําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต เพราะการ
เขียนเปน  การถายทอด ความเขาใจ ความคิด ความรู สึก และความตองการ โดยผานการส่ือสารดวย
ระบบเครื่องหมายอันไดแกตัวอักษร (นฤมล เฉียบแหลม. 2545: 1) เด็กจะใชการเขียนเพื่อส่ือความหมาย
ใหผูอื่นเขาใจ การเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ียาก สําหรับเด็ก เพราะการขีดเขียนตองใชกลามเนื้อมือท่ี
แข็งแรงและเด็กในวัย 3 - 6 ขวบกลามเนื้อเล็กอยูในระหวางพัฒนาดังนั้น เด็กควรไดรับการพัฒนา กลาม
เนื้อเล็กเพื่อเตรียมความพรอมในการขีด เขียนโดยการใชวัสดุ อุปกรณ และกิจกรรมตางๆ ท่ีเด็กจะไดฝ
กการใชกลามเนื้อมือและฝกการสราง ความสัมพันธระหวางมือและตา ซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนในการเขียน 
และกิจกรรมท่ีสงเสริม ความสามารถดานการเขียนนั้นมีหลายรูปแบบและหลายวิธี เชน การปน ดิน
เหนียว การพิมพภาพ การเลนบล็อก การวาดภาพระบายสี   
          กิจกรรมการพิมพภาพเปนกิจการท่ีสําคัญกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมของศิลปสรางสรรคท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของเด็กทุกเพศทุกวัย กิจกรรมการวาดภาพประกอบการ พิมพภาพ หมายถึง 
กิจกรรมศิลปศึกษาท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดทดลอง คนควา  สํารวจดวยตนเอง อยางอิสระโดยท่ีเด็กใชแม
พิมพท่ีมีอยูท้ังแมพิมพจากธรรมชาติหรือแมพิมพจากเศษวัสดุ  ประทับลงบนแผนพิมพแลวนํามาพิมพลง
บนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ โดยกดแมพิมพลงใหภาพติดกับวัสดุท่ี รองรับแมพิมพนั้นๆ เด็กก็จะนําภาพ
ท่ีพิมพเสร็จแลวมาวาดภาพประกอบเพิ่มเติมตามจินตนาการ พรอมท้ังเลาเรื่องจากภาพซึ่งเปนการถา
ยทอดความรู สึกนึก คิดและอารมณ จากการวาดภาพเด็ก  ได รั บการพัฒนาความ สัมพันธ
ระหวางมือ – ตา ในการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ อีกท้ังเด็กยัง ไดผอนคลายอารมณ ไดแสดง
ความคิดอยางอิสระ เกิดความสนุกสนอีกท้ังยังไดรับประสบการณใหมๆหลายดานจากเทคนิคการพิมพ
ภาพซึ่งสอดคลองกับ  สุรพล ขันธศุภ (2543: 4) ท่ีกลาววา การพิมพภาพเปนกิจกรรมท่ีเด็กรูสึกต่ืนเต
นสนุกสนานไดแสดงออกอยางอิสระ เด็กไดเรียนรูจากการสังเกตและทดลองดวยตนเองอีกท้ังเปนกิจกรรม
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ท่ีชวยพัฒนาและสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กทุกดาน   ไม วาจะเปนดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคม
และสติปญญา  
          ในปจจุบันนี้ พอ แม ผูปกครอง ของเด็กปฐมวัยจะมีความภาคภูมิใจเมื่อเด็กสามารถอ านได
เขียนได พอ แมจะช่ืนชมในโรงเรียนและครูที่สอนมากและจะไมพอใจถาลูกอยูช้ันอนุบาลแลวอานเขียนไม
ได ดังนั้นท้ังครู และผูบริหารโรงเรียน ก็จะเรงรัดสอน ใหเด็ก อาน และเขียนได (นิตยาวิยาภรณ 2547: 
18) โดยท่ีเด็กยังไมเขาใจความหมาย และไมสามารถบังคับกลามเนื้อมือและความสัมพันธระหวางมือกับ
ตาได ซึ่งจะเกิดผลเสียกับเด็ก เด็กจะเกิดความเครียดทางอารมณ รูสึกผิดหวัง เมื่อเขียนไมไดผลท่ีตามมา
คือ  เด็กจะเกลียดการเขียนและไมอยากมาโรงเรียน อีกท้ังทางครูและโรงเรียนไม ไดจัดกิจกรรมเพื่อ            
สงเสริมหรือเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการพัฒนากลามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธกันซึ่งความ           
พรอมในการเขียนของเด็กตองมาจากความพรอมของเด็กและการใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดลงมือ
สัมผัสกับอุปกรณ ไดลองผิด ลองถูก ไดคิด ตัดสินใจ และไดการฝกฝนการทํางานประสานสัมพันธ
ระหวางกลามเนื้อมือ – ตา เพื่อพัฒนาไปสูการใชมือในการเขียน และทํากิจกรรมทางการเรียนอื่นๆ ตอไป 
จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ และสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคการพิมพภาพที่มีผลตอการพัฒนาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของและสนใจ
ไดนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในกาจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 เด็กเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติเปนวัยพื้นฐานแหงชีวิตท่ีตองไดรับการอบรมเล้ียงดูเปนอยางดี
ต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดในชีวิต (ขวัญชัย สุลัยศรี.  2547: 6) 
เพราะเปนวัยท่ีรางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต  ถาเด็กไดรับการเล้ียงดูท่ีดีและถูกตอง ตามหลัก
จิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเด็กก็จะพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (เพ็ญทิพา อวมมณี. 2547: 
1; อางอิงจาก นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. 2545 - 2549: 1) ดังนั้นการเตรียม              
ความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อท่ีจะไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ - สังคมและสติป
ญญา  จึงมีความสําคัญดังท่ีนักจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญ ในชวง 6 ปแรกของชีวิตวาเปนช
วงท่ีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงเปนระยะเหมาะสมท่ีสุดตอการวางรากฐานของ
การพัฒนาการทุกดานใหกับเด็กอยางมั่นคงและถูกตองเพราะ เด็กในวัยวัยนี้งายตอการปลูกฝ่ังพฤติกรรม 
และการเรียนรูส่ิงตางๆ (บังอร จําปา.  ม ป.ป.: 1) ดังท่ี บลูม(เพ็ญทิพา อวมมณี.  2547: 1; อางอิงจาก 
Bloom. 1964: 88) กลาววา สติปญญาของเด็กจะพัฒนาเพิ่มข้ึนเปน 50เปอรเซ็นต เมื่อ อายุ 4 ป และใน
ระหวางอายุ 4 - 8 ป สติปญญาของเด็กจะพัฒนาเปน 80 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ เพียเจต Piaget)            
ไดกลาวกวา พัฒนาการทางสติปญญาท่ีเกิดขึ้นในชวง ปฐมวัยนี้จะเปนรากฐาน แกการพัฒนาทางสติป
ญญาในระดับตอไป จะเห็นไดวาเด็กวัยนี้ จึงควรไดรับการสงเสริม และกระตุนดวยกิจกรรมท่ีสามารถสร
างเสริมสติปญญา พัฒนาความคิดและพัฒนาการดานหนึ่งของเด็กปฐมวัยท่ีควรไดรับการสงเสริมคือ 
ทักษะทางภาษา  การสงเสริมทักษะทางภาษาแกเด็กปฐมวัยเปนส่ิงจําเปนเพราะภาษาเปนเครื่องมือใน
การแสดงออกของความคิดความรู สึกสูกันและกัน  นอกจากนี้ บรูเนอร Bruner. 1961: 55) กลาววา 
ภาษาเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองอาศัยทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อ
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ใชในการรับสงขอมูลถาเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางภาษาครบ ทุกดานอยางเพียงพอจะทํา ใหการ
เรียนรูประสบการณของเด็กเปนไปอยางมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 143) กลาววาเด็ก
ปฐมวัยเรียนรูภาษาจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางและส่ิงตางๆ จากการ ไดเห็น  ไดฟง การได
สัมผัส การลองผิดลองถูกการเรา และการใหแรงเสริม เปนส่ิงท่ีชวยใหเด็กมีพัฒนาการ ทางภาษาจนกระ
ท้ังสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารได ดังนั้นการท่ีเด็กจะสามารถส่ือ ความหมายใหผูอื่นเขาใจนั้นตอง
อาศัยภาษา  
          การเขียนเปนหนึ่งใน 4 ทักษะท่ีมีความสําคัญและ จําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต เพราะการ
เขียนเปนการ  ถายทอด ความเขาใจ ความคิด ความรู สึก และความตองการ โดยผานการส่ือสารดวย
ระบบเครื่องหมายอันไดแกตัวอักษร (นฤมล เฉียบแหลม. 2545: 1) เด็กจะใชการเขียนเพื่อส่ือความหมาย
ใหผูอื่นเขาใจ การเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ียาก สําหรับเด็ก เพราะการขีดเขียนตองใชกลามเนื้อมือท่ี
แข็งแรงและเด็กในวัย 3 - 6 ขวบกลามเนื้อเล็ก 
 อยใูนระหวางพัฒนาดังนั้น เด็กควรไดรับการพัฒนา กลามเนื้อเล็กเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ขีด เขียนโดยการใชวัสดุ อุปกรณ และกิจกรรมตางๆ ท่ีเด็กจะไดฝกการใชกลามเนื้อมือและฝกการสราง 
ความสัมพันธระหวางมือและตา ซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนในการเขียน และกิจกรรมท่ีสงเสริม ความสามารถด
านการเขียนนั้นมีหลายรูปแบบและหลายวิธี เชน การปน ดินเหนียว การพิมพภาพ   การเลนบล็อก การ
วาดภาพระบายสี  
          กิจกรรมการพิมพภาพเปนกิจการท่ีสําคัญกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมของศิลปสรางสรรคท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของเด็กทุกเพศทุกวัย กิจกรรมการวาดภาพประกอบการ พิมพภาพ หมายถึง 
กิจกรรมศิลปศึกษาท่ีเปด  โอกาสใหเด็กไดทดลอง คนควา  สํารวจดวยตนเอง อยางอิสระโดยท่ีเด็กใชแม
พิมพท่ีมีอยูท้ังแมพิมพจากธรรมชาติหรือแมพิมพจากเศษวัสดุ  ประทับลงบนแผนพิมพแลวนํามาพิมพลง
บนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ โดยกดแมพิมพลงใหภาพติดกับวัสดุท่ี รองรับแมพิมพนั้นๆ เด็กก็จะนําภาพ
ท่ีพิมพเสร็จแลวมาวาดภาพประกอบเพิ่มเติมตามจินตนาการ พรอมท้ังเลาเรื่องจากภาพซึ่งเปนการถา
ยทอดความรู สึกนึก คิดและอารมณ จากการวาดภาพเด็ก  ได รั บการพัฒนาความ สัมพันธ
ระหวางมือ – ตา ในการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ อีกท้ังเด็กยัง ไดผอนคลายอารมณ ไดแสดง
ความคิดอยางอิสระ เกิดความสนุกสนอีกท้ังยังไดรับประสบการณใหมๆหลายดานจากเทคนิคการพิมพ
ภาพซึ่งสอดคลองกับ สุรพล ขันธศุภ (2543: 4) ท่ีกลาววา การพิมพภาพเปนกิจกรรมท่ีเด็กรูสึกต่ืนเต
นสนุกสนานไดแสดงออกอยางอิสระ เด็กไดเรียนรูจากการสังเกตและทดลองดวยตนเองอีกท้ังเปนกิจกรรม
ท่ีชวยพัฒนาและสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย  อารมณ - จิตใจ สังคม
และสติปญญา  
          ในปจจุบันนี้ พอ แม ผูปกครอง ของเด็กปฐมวัยจะมีความภาคภูมิใจเมื่อเด็กสามารถอ านได
เขียนได พอ แมจะช่ืนชมในโรงเรียนและครูที่สอนมากและจะไมพอใจถาลูกอยูช้ันอนุบาลแลวอานเขียนไม
ได ดังนั้นท้ังครู และผูบริหารโรงเรียน ก็จะเรงรัดสอน ใหเด็ก อาน และเขียนได (นิตยาวิยาภรณ 2547: 
18) โดยท่ีเด็กยังไมเขาใจความหมาย และไมสามารถบังคับกลามเนื้อมือและความสัมพันธระหวางมือกับ
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ตาได ซึ่งจะเกิดผลเสียกับเด็ก เด็กจะเกิดความเครียดทางอารมณ รูสึกผิดหวัง เมื่อเขียนไมไดผลท่ีตามมา
คือ  เด็กจะเกลียดการเขียนและไมอยากมาโรงเรียน อีกท้ังทางครูและโรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเส
ริมหรือเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการพัฒนากลามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธกันซึ่งความพรอมใน
การเขียนของเด็กตองมาจากความพรอมของเด็กและการใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดลงมือสัมผัสกับอุป
กรณ ไดลองผิด ลองถูก ไดคิด ตัดสินใจ และไดการฝกฝนการทํางานประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ 
– ตา เพื่อพัฒนาไปสูการใชมือในการเขียน และทํากิจกรรมทางการเรียนอื่นๆ ตอไป จากสภาพปญหาท่ี
กลาวมาทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ และสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการพิมพ
ภาพท่ีมีผลตอการพัฒนาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของและสนใจไดนําผลการศึกษา
ครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในกาจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค
การวาดภาพประกอบการพมิพภาพ   
           2. เพื่อศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบ
การพิมพภาพ 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560           
2. เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาษาและการเขียน     

                    2.1 ความหมายและความสําคัญของภาษา     
                     2.2 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย     
                    2.3 ความหมายของการเขียน     
                    2.4 ความสําคัญของการเขียน   
                    2.5 จุดมุงหมายของการเขียน     
                    2.6 องคประกอบของการเขียน     
                    2.7 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขียน     
                    2.8 ลักษณะและพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย     
                    2.9 การสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัย     
                    2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขียน   

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
                    3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
                    3.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
.                   3.3 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย    
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                     3.4 องคประกอบท่ีสําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย   
                    3.5 กิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย     
                    3.6 ส่ือท่ีใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
                    3.7 บทบาทผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
                    3.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
                ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชาย -  หญิง อายุระหว าง 5-6 ป กําลังศึกษา 
ระดับช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก  จํานวน 
20 คน   
               กลุมตัวอยาง   

    กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียน ชาย - หญิง อายุระหวาง 5-6 ป กําลัง
ศึกษา อยูในระดับช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2560 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัด
ตาก  เปนการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 20 คน   

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
                 3.1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ จํานวน 40 
กิจกรรม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นและมีการทดลองใชกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 
2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จํานวน 20 คนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  
                3.2 แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบเชิงรูปภาพ ซึ่งแบงเปน 
3  ดาน ซึ่งผูศึกษาสรางขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญตลอดจนไดผานการทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จํานวน 15  คนท่ีไมใชกลุ
มตัวอยางและนําผลการทดลอง มาหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ท้ัง 3 ฉบับเทากับ .94  ซึ่ง
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนท่ีไดคุณภาพนี้ประกอบดวย     
            ดานท่ี 1    ลีลามือ   จํานวน  10 ขอ    
            ดานท่ี 2    ลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ จํานวน  10  ขอ    
            ดานท่ี 3    ลากเสนตอจุดใหเปนรูปตามแบบท่ีกําหนด  จํานวน  10   ขอ   
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. กอนดําเนินการทดลองผ๎ูศึกษาทําการทดสอบ (Pretest) กลุมตัวอยางท้ังหมด โดยใช

แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ผูศึกษาสรางขึ้นแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ี กําหนด   
2. ผูศึกษาเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรม ศิลปะ 

สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห โดยจัด สัปดาหละ 5 
วัน วันละ 1 ครั้งๆ ละ  20 นาที ชวงเวลา 10.00 - 10.20 น. รวมท้ังส้ิน 40 ครั้ง   

3. หลังเสร็จส้ินการทดลองผูศึกษาทําการทดสอบ หลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม ตัวอยาง 
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใช กอนการทดลอง
แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด   

4.  นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยมาทําการวิเคราะหขอมูล
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน   

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
        1. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ 
ทดลองมาหาคาสถิติพื้นฐานโดยนําขอมูลไปหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน      
(Standard deviation)    
                  2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและ หลัง
การทดลองโดยวิธีการทางสถิติ  t – test สําหรับ Dependent  Samples   
 
ผลการวิจัย 

1. การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ มีทักษะการเขียน โดยรวม
ของดานการลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบูรณ และดานการลากเสนตอจุดใหเปนภาพตาม แบบท่ี
กําหนดสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 สวนดานลีลามือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05   

2. เด็กปฐมวัยหลังไดรับการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพมี
ทักษะการเขียนโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 95 ของจํานวนเด็กท้ังหมดเมื่อแยกเปนรายดานเด็กปฐมวัยมีทักษะ
การเขียนดานท่ี 1 ลีลามือ เพิ่มข้ึนรอยละ 50 ดานท่ี 2 การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบูรณ เพิ่มขึ้นร
อยละ 80 และดานท่ี 3 การลากเสนตอจุดโดย สรางภาพตามแบบท่ีกําหนดเพิ่มข้ึนรอยละ 85   สวนเด็ก
ปฐมวัยที่มีทักษะการเขียนดานท่ี 1 ลีลามือลดลง รอยละ 15 สวนดานท่ี 2การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่
สมบูรณ และ ดานท่ี 3 การลากเสนตอจุดใหเปนภาพตามแบบท่ีกําหนดมีจํานวนเด็กปฐมวัยที่มีทักษะการ
เขียน ลดลงรอยละ 5 เทานั้น   
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สรุปและอภิปรายผล 
     การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอน และ
หลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ ผลการศึกษาทําให ทราบวา   
1. ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด ภาพประกอบการพิมพ
ภาพหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไวแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพสงผลใหเด็กมี
ทักษะการเขียนสูงขึ้นทั้งนี้เนื่องมาจาก    
               1.1 กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนการเปดโอกาสใหเด็กเกิด
การเรียนรูจากการลงมือกระทําและปฏิบัติจริงกับส่ือ วัสดุ อุปกรณ โดยผานการใชประสาทสัมผัสจากการ
มอง การฟง การดมกล่ิน สัมผัส ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เปนวัยของการสํารวจ คนควา 
มีความยากรูยากเห็นและสนใจส่ิงแวดลอมรอบตัว การไดลงมือกระทํา การจับตองสัมผัสทําใหเด็กเขาใจ
และรวบรวมประสบการณท้ังหมดเขาดวยกัน ซึ่งปนประสบการณสําคัญ สําหรับการเรียนรูของเด็กสอด
คลองกับแนวคิดของ ดิวอี้ (Dewey) ท่ีกลาววา การเรียนรู เกิดขึ้นไดจากการกระทํา (Learning by 
doing) และสอดคลองกับ เพียเจต และเฮลเดอร (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536 : 31 -33 ; อางอิงจาก 
Piaget  ; & lnhlder) ท่ีกลาววา เด็กเขาใจส่ิง ตางๆ และความสัมพันธระหวางตนเองกับวัตถุดวยโดยการ
ลงมือกระทํากับวัตถุโดยตรงเปนสําคัญและกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเป
นกิจกรรมท่ีเด็กไดลงมือกระทํากับส่ือ วัสดุ อุปกรณ โดยตรง เชน กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพิมพ
ภาพมีการสนทนากับเกี่ยวกับส่ือถึงรูปรางลักษณะ สี  ขนาดจํานวน และการนําไปใช ซึ่งเด็กไดสังเกตรูจัก
การเปรียบเทียบความเหมือน ความตาง  ของแมพิมพ แตละชนิดและเมื่อพิมพภาพก็จะไดภาพเหมือน
แบบพิมพทุกประการหลังจากนั้นเด็กก็จะนําภาพพิมพไปวาดภาพตอเติมตามความคิดและจินตนาการเด็ก
ไดเรียนรูขั้นตอน และวิธีการพิมพภาพ  เด็กเรียนรูละทดลอง ไดอยางหลากหลาย ซึ่งในขณะท่ีเด็กพิมพ
และวาดภาพเด็กไดพัฒนากลามเนื้อมือและการทํางานท่ีประสานสัมพันธกันระหวางมือกับตาซึ่งสอดคลอง
กับเพียเจต ท่ีกลาววา  เด็กเรียนรูจากการกระทํากับส่ือวัสดุดวย ตนเอง และใชทุกสวนของรางกายในการ
ทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ พัฒนา   ชัชพงศ )กลาววาการพัฒนากลามเนื้อมือใหแข็งแรง 
เด็กก็พรอมท่ีจะลากเสนลีลามือ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของ การเขียน และสอดคลองกับ เต็มสิริ  เนาวรัตน
(2544 : คํานํา ) ท่ีกลาววาการเรียนรูผานการลงมือ ปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูโดยงาย
และสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเรียนใน ระดับปฐมวัยเปนการเรียนเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ของเด็กโดยเฉพาะ ความสามารถในการ เคล่ือนไหวของกลามเนื้อมือ และนิ้วมือในการทํากิจกรรมตางๆ
โดยสัมพันธกับการใชสาย ตา ซึ่ง สอดคลองกับ วิรุณ ต้ังเจริญ (2526  : 49-52) กลาวถึง การวาดภาพ
ของเด็กเปนการสะทอนใหเห็น พัฒนาการ หรือความเจริญเติบโตของรางกาย เปนการแสดงออกท่ีช้ีให
เห็นความสามารถของการใชตาท่ีสัมพันธกับการเคล่ือนไหวในสวนท่ีตองใชทักษะในการควบคุมทิศทาง
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิสิรี จรัญชานเพท (2529 : 100-101) ท่ีบอกถึงการใชศิลปะชวยสงเส
ริมการเขียนของเด็กปฐมวัย กิจกรรมศิลปะเด็กไดแสดงความรูสึกนึกคิดชวยผอนคลายความคับของใจทาง
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อารมณ โดยผานการวาดภาพและสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษายิ่งไปกวานั้นความสําเร็จในการสราง
สรรคงานจะชวยใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง    
               1.2 กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมให
เด็กไดทดลองคนควา  สํารวจกับส่ือวัสดุ ตางๆดวยตนเอง อยางอิสระ อีกท้ังเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม ใหเด็ก
ไดฝกการทํางานประสานสัมพันธระหวางมือกับตา ซึ่งสอดคลองกับพูนสุข บุณยสวัสด์ิ (2532 : 53-54) ท่ี
กลาววา การเตรียมความพรอมทางดานการเขียนใหแกเด็กนักเรียน เปนการเตรียมความ พรอมในการรับ
รูทางตา สามารถ สังเกตและจําแนก ส่ิงท่ีเห็น การเคล่ือนสายตา จับภาพจากซายไป ขวา เชน  การพิมพ
ภาพกานกลวย เด็กก็จะมีการสังเกตและวางแผนวาจะพิมพเปนอยางไร เด็กเกิด การเรียนรูในการพิมพภา
พกานกลวยเปนรูปดอกไม จะมีการพิมพภาพแบบหมุนวน เรียงกันไป ซึ่ง เปนการฝกการทํางานประสาน
สัมพันธระหวางมือกับตา ไดเคล่ือนสายตา จากซายไปขวา จากขวา มาซาย เมื่อทําเสร็จเรียบรอยแลวและ
ภาพแหงแลวก็จะมีการวาดภาพตอเติมตามจินตนาการ  การ วาดภาพเด็กไดรับการพัฒนา ความสัมพันธ
ระหวางมือกับตา ไดรับประสบการณใหมๆหลายๆดาน ซึ่งสอดคลองกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539 : 
9) ท่ีกลาววาการฝกฝนความคลองแคลวของการ ใชกลามเนื้อมือมีความสัมพันธอยางมากกับการเขียน
ของเด็ก สอดคลองกับงานวิจัยของ คอฟแมน  ชาลมา และคอฟแมน (Kaufman Zalma ; & Kaufman. 
1978 : 885-888) พบวา การพัฒนาความสามารถ ในการใชนิ้วมือดวยการวาดภาพระบายสี  ฉีก ตัดปะ 
การประดิษฐเศษวัสดุ และการปนนั้นจะนําไปสู ความสามารถในการเขียนไดดียิ่งขึ้นซํวงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรวิภา สรรพกิจจํานง (2532 : 45) ท่ีพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการฝกกิจกรรมศิลปะสราง
สรรคแบบอิสระ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการฝกกิจกรรมศิลปะสร
างสรรคแบบช้ันนําและยังสอดคลองกับการสอนโดยยึดเด็กเปนศูนยกลางเนนถึงความสนใจความตองการ
ของเด็กโดยมีครูเปนผูจัดเตรียมและสนับสนุนการเรียนทางออมโดยเด็กเลือกและเริ่มกิจกรรมตามพอใจ
ของตนเองและกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบ การพิมพภาพเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็ก
ไดเรียนรูอยางอิสระ ไดเลือก และเริ่มกิจกรรมตามความพอใจของตนเองไดพิมพภาพและวาดภาพตาม
ความคิดและจินตนาการ เกิดความสนุกสนาน มีอิสระในการทํางาน ซึ่งสงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการ
เขียนสูงขึ้น    
               1.3 กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนกิจกรรมท่ีเปด โอกาสให
เด็กไดทํากิจกรรมซ้ําๆ บอยๆ ซึ่งการทําบอยๆ ซ้ําๆ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ดังท่ี ดิวอี้ (พัฒนา  ชัช
พงศ  ; อางอิงจาก Dewey. n.d.) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูโดยการประทํา การจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายตามความสนใจใหเด็กไดเรียนรูลงมือกระทําดวยตนเอง ซ้ําแลว ซ้ําเลายอมทําใหเกิดการ
เรียนรูซึ่งสอดคลองกับกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ของ ธอรนไดด Thorndike.) ท่ีเช่ือวาการ
กระทําซ้ําๆ จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี (อารี  พันธมณี. ม.ป.ป : 124) และกิจกรรมศิลปสรางสรรคการ
วาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองไดปฏิบัติกิจกรรมทุก
วัน เชนกิจกรรมการพิมพภาพดวยนิ้วมือเด็กก็จะนํานิ้วของตนเองไปจุมสีแลวนํามาพิมพลงบนกระดาษ
ตามความพอใจจากนั้นก็จะมีการนําสีเทียนมาวาดภาพตอเติมตามความคิดและจินตนาการ ซึ่งการวาด
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ภาพเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิด และ อารมณ ไดรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางมือกับตา สอด
คลองกับ พรมารินทร สุทธิจิตตะ (2529 : 24) กรรมท่ีเหมาะกับความสนใจ ความสามารถอีกท้ังยังสอด
คลองกับหลักการพัฒนาการของเด็ก ท้ังยังชวยใหกลามเนื้อมือและตาสัมพันธกัน ซึ่งจะนําไปสูการเรียน 
เขียนอาน สอดคลองกับ ราศี  ทองสวัสด์ิ (2529 : 103 -104) ท่ีกลาววา กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ
สําหรับเด็ก มิไดมี จุดมุงหมายใหเด็กทํางานเพื่อความสวยงาม  แตตองการชวยพัฒนากลามเนื้อมือให
แข็งแรง  การฝก ประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพื่อเพื่อเปนพื้นฐานการเขียนท่ีดี    
            ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนการเปด โอกาส
ใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง ไดสํารวจดวยตนเองอยางอิสระ  ไดถายทอดความรูสึกนึกคิด และอา
รมณจากการวาดภาพ เด็กไดรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางมือกับตา ในการวาดภาพ ไดแสดง
ความคิด อยางอิสระ เกิดความสนุกสนาน  ไดรับประสบการณใหมๆหลายดาน ซึ่ง สอดคลองกับ  เกล็บ 
(Ratana  Siripanich. 1973: 25 ; citing  Gelb. n.d) ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับการเรียนของเด็กเริ่ม
เขียนไววา การเขียนตามความรูสึกของเด็กเปนงานยากและซับซอนกวาการอานมากเพราะการอานนั้น
เด็กใชเพียงแตสังเกต  ความแตกตาง  ของตัวอักษรกับทําความเขาใจความหมายตัวอักษร และใชความ
สัมพันธระหวางสายตากับสมองเทานั้น แตการเขียนเด็กจะตองเพิ่มการประสานสัมพันธระหวางสมอง  
สายตาและการเคล่ือนไหวของ  กลามเนื้อมือดวยและสอดคลองกับคํากลาวของ  ชัยณรงค เจริญพานิช
กุล (เพิ่มศรี  ชูวิเชียร . 2549: 71; อางอิงจาก ชัยณรงค เจริญพานิชกุล. 2532: 7-15 ) ท่ีกลาวไววา 
กิจกรรมการพิมพภาพเด็กอนุบาล สวนใหญ จะชอบมาก มีกิจกรรมหลายข้ันตอนนาสนุกสนาน ซึ่งเขากับ
วัยของเด็กท่ียากรูยากเห็น กิจกรรม เหลานี้ยังสอดคลองกับแนวการสงเสริมพฤติกรรมการเขียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยของมอรโรว Morrw. 1993: 245) ท่ีกลาววา แนวทางสงเสริมพฤติกรรมการเขียนสําหรับ           
เด็กสามารถทําได โดยจัด กิจกรรมท่ีสนุกสนานใหเด็กไดเขารวม  เพราะเด็กจะทําผลงานจากประสบกา
รณท่ีเขาพอใจ  ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ แสตปป Stapp. 1964: 52 - 58) ท่ีไดศึกษาความ
สัมพันธระหวาง ความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนักเรียนท่ีเรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะพบวา 
ความคิด สรางสรรคและสติปญญาไมมีความสัมพันธกันแตนักเรียนท่ีเรียนศิลปะไดคะแนนความคิดสราง
สรรค สูงกวาพวกท่ีไมไดเรียนศิลปะ   

2. เด็กปฐมวัยหลังไดรับการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ มี
ทักษะการเขียนโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 95 ของจํานวนเด็กท้ังหมด เมื่อพิจารณาเปนรายดานเด็ก ปฐมวัยมี
ทักษะการเขียนดานท่ี 1  ลีลามือเพิ่มขึ้นรอยละ 50 ดานท่ี 2 การลากเสนตอจุดใหเปนภาพ ท่ีสมบูรณ
เพิ่มข้ึนรอยละ  80 และดานท่ี 3 การลาก เสนตอจุดโดยสรางภาพไดตามแบบท่ีกําหนด เพิ่มขึ้นรอยละ  
85 ท้ังนี้เนื่องมาจากกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ เปนกิจกรรมท่ีเหมาะกับ
ความสนใจของเด็ก และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางดีอีกท้ัง ยังสงเสริม การประสาน
สัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและตา และชวยผอนคลายความเครียดทาง อารมณ สงเสริมความคิดอิสระ  
ความคิดจินตนาการ  ฝกการรูจักทํางานดวยตนเอง มีอิสระในการ ทํางาน  ซึ่งถายทอดออกมาเปนผลงาน
ทางศิลปะและยังนําไปสูการเรียน เขียนอานอยางสรางสรรค (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535 : 67) ซึ่งสอดคลอง
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กับสุรพล  ขันธศุก (2543 : 4)ท่ีกลาววา การพิมพภาพ เปนกิจกรรมอีกชนิดหนึ่งท่ีเด็กไดสรางงาน แทน
การวาดนับเปนพื้นฐานออกแบบเบ้ืองตนสําหรับ เด็กการพิมพภาพจะทําใหเด็กรูสึกต่ืนเตนสนุกสนาน ได
แสดงออกอยางอิสระ ทําใหเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรคในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เด็กไดเรียนรู
จากการสังเกตและทดลองดวยตนเองสอดคลองกับ ดิวอี้ (Dewey) และนักการศึกษากลุมมนุษยวิทยาได
เนนวาการจัดประสบการณหรือกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดส่ิงแวดลอมใหเปนธรรมชาติท่ีสุด โดย
ใหเด็กมีโอกาสเรียนรูจากการเลน  การลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง กลาวคือ ไดสังเกตคนควา ทดลอง
กระทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง (เยาวพา  เดชะคุปต นอกจากนี้  นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 
174 - 175) ยังกลาวสนับสนุนการสงเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัยวา กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาการ
เขียนคง เปนกิจกรรมท่ีเปนการเคล่ือนไหว ของรางกาย โดยเฉพาะ การใชกลามเนื้อเล็ก เชนการตอภาพ  
การปน  การรอย  การวาดภาพระบายสี ฯลฯ    
            ดังนั้นจะเห็นไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนกจิกรรม ท่ี
เด็กไดเคล่ือนไหวของรางกายโดยเฉพาะการใชกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับ ส่ือแมพิมพในการ พิมพภาพ
ไดใชกลามเนื้อเล็กในการวาดภาพระบายสี ตอเติมภาพตามความคิดและจินตนาการเด็ก ไดเรียนรูจากการ
กระทํา ไดปฏิบัติ จริง ไดกระทําอยางอิสระ และทําซ้ําๆ บอยๆ สงผลใหเด็ก ปฐมวัยมีทักษะการเขียน
สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาโดยมุงเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหเด็กไดกระทําโดย 
อิสระเสรี ตามความสนใจของตนเองเปนการสรางปฏิสัมพันธกับเพื่อนในขณะทํากิจกรรมซึ่งใน ระหวาง
ทํากิจกรรมครูควรปฏิบัติดังนี้   
            1. ครูควรใหเด็กไดมีสวนรวมในการนําส่ือแมพิมพ ท่ีสามารถหามาไดเพื่อใชในการพิมพเด็กจะ
ไดเกิดความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม   
            2. ส่ือแมพิมพท่ีใชในการพิมพภาพ บางชนิดมีลักษณะออนนุม และชํ้าไดงาย เชน บวบ, มะเฟ
อง, มะระ ฯลฯ จึงควรมีจํานวนมากเพียงพอ เพื่อใชในการปรับเปล่ียนใหกับเด็ก   
            3.  หลังจากการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ ควรใหเด็กไดฝ
กเขียน คํา ส้ันๆ งายๆ ประกอบภาพที่เหมาะสมกับเด็กก็จะเปนการพัฒนาทักษะการเขียนใหกับเด็กมาก
ยิ่งขึ้น     
 
กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ เรื่อง ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมศิลปสรางสรรคการ
วาดภาพประกอบการพิมพภาพ ช้ันอนุบาลปี่ 3 /2 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ได๎รับความกรุณาจาก อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล อาจารย์ปรึกษา ท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไข และให๎
คําแนะนํา จนการค๎นคว๎าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผ๎ูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยํางสูง ณ โอกาสนี้ 
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 ขอขอบคุณ คุณครูปุณนภา พรหมหาญ และคุณครูวราภรณ์ รวมชัย ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการศึกษา
ปฐมวัย ท่ีกรุณาชํวยพิจารณาและให๎คําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสังเกต รวมท้ังให๎
ข๎อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 
 สุดท๎ายนี้ ขอขอบคุณทุกทํานท่ีมีสํวนชํวยให๎การศึกษาค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้ สําเร็จลงได๎ผ๎ูศึกษาหวัง
วํา การศึกษาค๎นคว๎าอิสระนี้คงจะเป็นประโยชน์ตํอหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และผ๎ูสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องเชํนเดียวกันนี้ตํอไป 
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยใช้หนังสือค าคล้องจองประกอบภาพ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1  

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
Organizing Activities to Enhance the Experience by Using Textbooks to 
Accompany the Pictures to Develop Listening and Speaking Abilities  

of Students in Kindergarten Year 2/1, Taksin Rachanusorn School 
 

อรัญญา   เงินมูล1  นาซีฮะห์  หะยีโด2 
Aranya  Ngoenmoon1  Naseehah  Hajido2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการพูดของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 /1  โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพและเปรียบเทียบความสามารถด๎าน
การฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 กํอนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคํา
คล๎องจองประกอบภาพ กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 15 คน 1 ซึ่งได๎มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ จํานวน 30 แผน 2) หนังสือคําคล๎องจองประกอบ
ภาพ จํานวน 6 เลํม  3) แบบประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูด 4) แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมกิจกรรมเสริมทักษะด๎านการฟังและพูด ผ๎ูวิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลและประมวลผลข๎อมูลโดยใช๎
สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย คําประสิทธิภาพ และคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวํา 1) คะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการฟังและการพูดมีคําร๎อยละ
ความก๎าวหน๎า เทํากับ 41.00 แสดงวํานักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ท่ีได๎รับการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพมีพัฒนาความสามารถด๎านการฟัง
และการพูดเพิ่มข้ึน 2) คะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการฟังและการพูดเมื่อจําแนกรายด๎าน คือ 1) ด๎าน
การฟัง มีคําร๎อยละความก๎าวหน๎า เทํากับ 59.00  และ 2) ด๎านการพูดเทํากับ 64.00 แสดงวํานักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎หนังสือ คํา
คล๎องจองประกอบภาพมีพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการพูดเพิ่มขึ้นและมีพัฒนาการทางด๎าน
สติปัญญาท่ีดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมเสริมประสบการณ์, หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ, การฟังและการพูด 
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0807015021 
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Abstract 
 This research is an experimental research that has a purpose to develop 

listening and speaking abilities of kindergarten students year 2/1 by using a book of 
rhymes for pictures. And compare the listening and speaking abilities of kindergarten 
students year 2/1, before and after the experience by using the book of rhymes for 
pictures. The sample groups used in this research are 15 students in kindergarten in year 
2/1, Taksin Rajanusorn School, semester 2, academic year 2020, acquired by selecting a 
specific (Purposive Sampling).  The tools used in this research are: 1) Plan to organize 
activities to enhance the experience by using a book of rhymes with pictures, total 30 
plans. 2) Six books of rhyming words  3) Listening and speaking ability assessment form 4) 
Behavior observation record form for listening and speaking skill enhancement activities. 
The researcher analyzed and processed the data by using basic statistics such as 
percentage, mean, efficiency value, and the standard deviation. 

The results of the research were as follows 1) The average score for listening 
and speaking ability has a percentage of progress of 41.00, showed that students in 
kindergarten year 2/1, Taksin Rajanusorn School that have been organized to enhance 
the experience by using a book of rhyming words, have been increased their abilities. 2) 
The average score for listening and speaking ability when classified by each area was 1) 
For listening, the percentage of progress was 59.00 and 2) Speaking side is 64. Showed 
that students in kindergarten year 2/1, Taksin Rajanusorn School that have been 
organized to enhance the experience by using a book of rhymes with pictures have 
been improved listening and speaking abilities and cognitive abilities. 
  

Keywords: Organizing Activities, Textbooks to Accompany the Pictures,  
                 Listening and Speaking   
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บทน า 
การศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเล้ียงดู

และให๎การศึกษา เด็กจะได๎รับการพัฒนาท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและ
ความสามารถของแตํละบุคคล โดยกําหนดจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
ดังนี้ มีรํางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และ
อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข มีทักษะการคิด การใช๎ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู๎ได๎เหมาะสม
กับวัย นอกจากนี้ยังได๎กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จํานวน 12 มาตรฐาน ประกอบด๎วย 
รํางกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยท่ีดี กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็ก แข็งแรงใช๎ได๎อยําง
คลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อมวัฒนธรรม และความเป็นไทย อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ใช๎ภาษาส่ือสารได๎เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู๎ มี
จินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ และมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู๎ได๎เหมาะสมกับวัย (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2560 : 26-27)  

ภาษามีความสําคัญตํอการสํงเสริมพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก ภาษาเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ซึ่ง
จะต๎องอาศัยทักษะท้ัง 4 ด๎าน คือการฟัง การพูด การอําน การเขียน ท่ีเด็กควรได๎รับการพัฒนาไปพร๎อมๆ 
กันท้ัง 4 ด๎าน อันเป็นพื้นฐานสําคัญท่ีจะนําไปสํูการพัฒนาด๎านสติปัญญาของเด็กอีกท้ังพัฒนาการทางด๎าน
ภาษาของเด็ก คือ ความสามารถในการติดตํอกับผ๎ูอื่นโดยการติดตํอท่ีวํานี้รวมวิธีการทุกๆ อยํางท่ีมนุษย์ได๎
นําเอามาใช๎ในการติดตํอเพื่อส่ือความหมาย ภาษาจึงเป็นเครื่องมือของมนุษย์ท่ีใช๎ทําความเข๎าใจซึ่งกันและ
กันมาต้ังแตํโบราณกาล เฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาการทางด๎านภาษานั้น ได๎เริ่มต๎นต้ังแตํทารกแรกเกิดโดย
ทารกรู๎จักใช๎การฟังเป็นอันดับแรกในการท่ีจะติดตํอหรือสัมผัสกับภาษา แล๎วคํอยๆ พัฒนาขึ้นมาตามลําดับ
ตามวุฒิภาวะของเด็กแตํละคนซึ่งแตกตํางกันออกไป บางคนพัฒนาเร็ว บางคนพัฒนาช๎า หรือบางคนอาจ
ช๎าจนกระท้ังผิดปกติได๎ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์.  2553 : 53-54) การพัฒนาการทางภาษาสําหรับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 3 (5 ปี) ต๎องเริ่มการสอนจากลําดับท่ีงํายไปหายากจากส่ิงท่ีค๎ุนเคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไมํค๎ุนเคย ซึ่ง
การเรียนรู๎ภาษาของเด็กปฐมวัยนั้นสามารถเรียนภาษามาต้ังแตํกําเนิด โดยการเรียนรู๎ภาษาของเด็กเกิดขึ้น
จากการสังเกตคําและพยายามออกเสียงแล๎วพัฒนา มาเป็นคําพูดเด็กปฐมวัย จะเริ่มเรียนรู๎ภาษาเพิ่มขึ้นใน
แตํละวัน เพื่อแสดงความรู๎สึกของตนเองให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจ เด็กจะสามารถพัฒนาภาษาโดยเริ่มจาก
ความค๎ุนเคยจากการได๎ฟัง พูดคุย สนทนา โดยเด็กจะมีการ เรียนรู๎ภาษาอยํางตํอเนื่อง แตํยังไมํเข๎าใจ
คําศัพท์ หรือความหมายของคําตํางๆ สอดคล๎องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 136) ท่ีกลําววํา เด็ก
เรียนรู๎ภาษาตามลาดับข้ันพัฒนาการ เริ่มจากความค๎ุนเคยจากการได๎ยิน ได๎ฟัง การพูดคุย สนทนา ทําให๎
พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม เด็กเริ่มเรียนจากภาษางํายๆ เรียนรู๎การใช๎คาศัพท์ด๎วยการใช๎ประโยค 



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1077 

ครูสอนภาษาคนแรกของเด็กคือพํอแมํ เสียงแรกที่เด็กได๎ยินได๎ฟังคือเสียงจากพํอแมํ การโต๎ตอบของพํอแมํ
ทาให๎เด็กเรียนรู๎ภาษา การพูดและสนทนากับเด็กคือการสร๎างเสริมพัฒนาการทางภาษาให๎กับเด็กปฐมวัย 
ซึ่งสอดคล๎องกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550 : 110) ท่ีกลําววํา การจัดประสบการณ์ให๎เด็กแตํละวัย 
ต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับอายุ ธรรมชาติ และความต๎องการของเด็กซึ่งมีความแตกตํางกัน ด๎วยเหตุนี้ครูและ
ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องจึงควรตระหนักถึงความสําคัญและจัดประสบการณ์เรียนรู๎ทางภาษาให๎เหมาะสมกับเด็กในแตํ
ละวัย ซึ่งต๎องอาศัยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจย์ ซึ่งกลําววํา เด็กปฐมวัยอายุ 2-7 ปี จัดอยูํ
ในขั้นพัฒนาทางขั้นคิดกํอนปฏิบัติการ เด็กเรียนรู๎จากการกระทาโดยอาศัยส่ือ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ เพราะ
เด็กในวัยนี้ยั งไมํพัฒนาถึงขั้นท่ีจะเข๎าใจเรื่ องท่ีเป็นนามธรรมได๎ต๎องอาศัยส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่ ง
ประสบการณ์สําคัญทางภาษาเป็นส่ิงจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กทางด๎านสติปัญญา ชํวยให๎เด็ก
เกิดทักษะท่ีสําคัญในการใช๎ภาษา ท้ังการแสดงความรู๎สึกด๎วยคําพูด การพูดกับผ๎ูอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือเลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง การอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
ส่ิงตํางๆ การฟังเรื่องราวนิทาน คําคล๎องจอง คํากลอน การเขียนในหลายรูปแบบผํานประสบการณ์ท่ีส่ือ
ความหมายตํอเด็ก เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล๎ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์ เขียนช่ือตนเอง 
การอํานในหลายรูปแบบผํานประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายตํอเด็กอํานภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือ
นิทาน/เรื่องราวท่ีสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 1) 

หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญในการกระต๎ุนให๎เด็กอยากรู๎ 
อยากอําน อยากทํากิจกรรม และหนังสือภาพยังเป็นส่ืออีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถชํวยสํงเสริมและ
เสริมสร๎างตํอพัฒนาการทางด๎านการใช๎ภาษา โดยใช๎ทักษะการฟัง การพูด การอําน การเขียน ซึ่งถือวํา
การพูดเป็นการเตรียมความพร๎อมทักษะด๎านการอํานขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากการอํานเด็ก
สามารถอํานได๎ในหลายรูปแบบผํานประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายตํอเด็ก อํานภาพหรือสัญลักษณ์จาก
หนังสือนิทาน หนังสือภาพจากเรื่องราวท่ีสนใจ หนังสือภาพและนิทานถือวําเป็นหัวใจสําคัญของการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กในวัยนี้ เพราะเด็กชอบหนังสือภาพ สามารถสร๎างจินตนาการ ความฝัน 
ความคิด ความเข๎าใจ การรับรู๎ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กได๎ดูรูปภาพ ได๎ฟังเรื่องราวจากหนังสือ
หรือนิทาน ได๎พูดออกเสียงคําคล๎องจองท่ีมีการสัมผัสและความสละสลวยของภาษา ได๎พูดเลําเรื่องราว 
แสดงความคิดเห็น อํานสัญลักษณ์ อํานรูปภาพในนิทานหรือหนังสือแล๎วส่ือสารเป็นภาษาพูดออกมา ซึ่ ง
กิจกรรมตํางๆ เหลํานี้ทําให๎เด็กมีความสุข สนุกสนาน และได๎รับความรู๎โดยไมํรู๎ตัว เป็นแบบอยํางท่ีดี 
ตลอดจนชํวยให๎เด็กสามารถสร๎างจินตนาการ ความคิด ความเข๎าใจ มีความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ รัก
การอํานหนังสือ มํุงมั่นในการศึกษาค๎นคว๎า เป็นผลให๎เด็กมีความสามารถในการใช๎ภาษาส่ือสารในชีวิตจริง
ได๎อยํางมีความมั่นใจ และมีพัฒนาการทางด๎านภาษาได๎อยํางเหมาะสมเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับสุนีย์ 
ธิชํางทอง (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพพัฒนาทักษะทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบวํา ผลการหาประสิทธิภาพจาก การสร๎าง
หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โดย
ภาพรวมได๎คะแนนระหวํางเรียนคิดเป็นคําเฉล่ียร๎อยละ 95.31 และได๎คะแนนทดสอบหลังเรียน คิดเป็น
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คําเฉล่ียร๎อยละ 90.10 จะเห็นได๎วํามีประสิทธิภาพ E1/E2 เทํากับ 95.31/90.10 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีกําหนด คือ 80/80 และผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดทักษะทางการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย ระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2 มีทักษะทางการพูดหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ผ๎ูวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประจําช้ันอนุบาลปีท่ี 
2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 ได๎ศึกษาปัญหาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จากผลการ
ประเมินการใช๎ภาษาในการส่ือสารของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ประจําปีการศึกษา 2563 ท่ีผําน
มาแล๎วพบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีปัญหาเรื่อง การใช๎ภาษาในการส่ือสาร ด๎านการฟัง การพูด การอํานและ
การเขียน ซึ่งถือวําเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมท่ีจะพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น คือการเข๎าใจเรื่องท่ีได๎ยินหรือได๎อําน การถํายทอดความคิด ด๎วยการพูดและการเขียนท่ีส่ือ
ความหมายได๎ถูกต๎องชัดเจน และจากการสอบถามความคิดเห็นและความต๎องการของผ๎ูปกครองนักเรียน
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 พบวํา ผ๎ูปกครองมี
ความต๎องการให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถด๎านฟัง การพูด คุยสนทนา และมีความหวังวําเด็กใน
ปกครองของตนเอง จะสามารถอํานหนังสือได๎เมื่อเข๎าเรียนในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  ตํอไป ซึ่งควรได๎รับ
การเตรียมความพร๎อมด๎านการอําน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยด๎านการอํานให๎กับเด็กตํอไป  

จากหลักการและเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผ๎ูวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประจําช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 ได๎เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาความสามารถ
ด๎านการฟังและการพูดสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
จํานวน 6  เลํม เพื่อทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
เพื่อให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาอยูํในระดับท่ีสูงขึ้นตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 /1  โดยใช๎
หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด๎านการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 กํอน
และหลังการจัดประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
สํวนท่ี 1 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก

ปฐมวัย  
 1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 1.2 การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 
สํวนท่ี 2  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการฟัง 

          2.1 ความหมายของการฟัง 
                    2.2 ความสําคัญของการฟัง 
                    2.3 องค์ประกอบของการฟัง 
                    2.4 ประเภทของการฟัง 
               2.5 พัฒนาการความสามารถด๎านการฟัง  
             2.6 แนวทางในการสํงเสริมการฟัง 

สํวนท่ี 3  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการพูด 
          3.1 ความหมายของการพูด  
                3.2 ความสําคัญของการพูด  
  3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
                   3.4 พัฒนาการความสามารถด๎านการพูด  
          3.5 กระบวนการพูด  
                  3.6 แนวทางการสํงเสริมความสามารถด๎านการพูด  
                 3.7 การวัดและประเมินผลด๎านทักษะการฟังและการพูด 

สํวนท่ี 4  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับหนังสือคําคล๎องประกอบภาพ 
  4.1 ความหมายของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
  4.2 องค์ประกอบของหนังสือคําคล๎องของประกอบภาพ 
  4.3 ประเภทของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 
   4.4 ลักษณะของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพที่ดี 
  4.5 คุณคําของหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ  

สํวนท่ี 5  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
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2. กลุ่มเปูาหมาย  
               ประชากร   

    ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปี

การศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน จํานวน 59 คน   
               กลุมตัวอยาง   

   กลํุมเปูาหมายท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1  โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนท่ี  2 ปี
การศึกษา 2563 จํานวน  15  คน ซึ่งได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
    1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพเพื่อสํงเสริมทักษะทาง
ภาษา        2. หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ 

      
    3. แบบประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูด 
    4. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมทักษะด๎านการฟังและพูด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยเป็นผ๎ูจัดการประสบการณ์ในชํวงกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎

หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ กับกลํุมตัวอยํางซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยชายและหญิง ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก             
เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  ดําเนินการด๎วยผ๎ูวิจัยเองตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูดกํอนการจัดประสบการณ์            
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 จํานวน 20 ข๎อ   

2. ดําเนินการจัดประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด๎วยหนังสือคําคล๎องจองประกอบ
ภาพ จํานวน 6 เลํม โดยจัดประสบการณ์ด๎วยแผนการจัดประสบการณ์ จํานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 
ครั้ง รวมท้ังส้ิน 30 ครั้ง 

3. สังเกตพฤติกรรมในการจัดประสบการณ์ พฤติกรรมด๎านการฟัง พฤติกรรมด๎าน             
การพูด และการประเมินสาระท่ีควรรู๎ในหนํวยการจัดประสบการณ์ จํานวน 6 ครั้ง ประเมินและบันทึก
คะแนนท่ีเกิดขึ้นขณะการจัดประสบการณ์ลงในแบบบันทึกคะแนนให๎ครบถ๎วนและตรวจสอบความถูกต๎อง
ของข๎อมูล 

4. ดําเนินการประเมินพัฒนาการหลังการจัดประสบการณ์ด๎วยแบบประเมินความสามารถด๎าน
การฟังและการพูด ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 จํานวน 20 ข๎อ   

5. ตรวจผลการทําประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูด ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1จํานวน 20 
ข๎อ พร๎อมบันทึกผลคะแนน 



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1081 

6. นําผลคะแนนจากการสังเกตและการประเมินตํางๆ ไปจัดกระทํากับข๎อมูลและวิเคราะห์ผล
ทางสถิติตํอไป 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. นําข๎อมูลท่ีได๎จากแบบประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูดกํอนเรียน และแบบ

ประเมินความสามารถด๎านการฟังและการพูดหลังเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช๎สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําร๎อยละ 
คําเฉล่ีย คําประสิทธิภาพ และคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล 
3. อภิปรายผล โดยใช๎ตารางและการพรรณนา  

 
ผลการวิจัย 

1. คะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการฟังและการพูดกํอนการจัดประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคํา
คล๎องจองประกอบภาพเทํากับ 8.87 และคะแนนเฉล่ียหลังการจัดประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจอง
ประกอบภาพ เทํากับ 17.07 คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 8.20 และมีคําร๎อยละความก๎าวหน๎าความสามารถด๎าน
การฟังและการพูดเทํากับร๎อยละ 41.00 แสดงวํานักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 /1  ท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยใช ๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพมีความสามารถด๎านการฟังและการพูดเพิ่มข้ึน 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กํอนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จําแนก
รายด๎าน คือ 1) ด๎านการฟังกํอนการจัดกิจกรรม เทํากับ 4.60  หลังการจัดกิจกรรม เทํากับ 8.53 คะแนน
เฉล่ียเพิ่มขึ้น 3.93 และมีคําร๎อยละความก๎าวหน๎า เทํากับ 59.00 และ 2) ด๎านการพูด กํอนการจัด
กิจกรรมเทํากับ 4.27 หลังการจัดกิจกรรม เทํากับ 8.53  คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 4.26  และมีคําร๎อยละ
ความก๎าวหน๎า เทํากับ 64.00 แสดงวํานักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ท่ีได๎รับ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพความสามารถด๎านการฟังและ
การพูดเพิ่มข้ึนทุกด๎าน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพเพื่อ
พัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  สามารถนํามาอภิปราย
ผลได๎ดังนี้ ดังนี้ 

1.  คะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการฟังและการพูดมีคําร๎อยละความก๎าวหน๎า เทํากับ 41.00 
แสดงวํานักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพมีพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการพูดเพิ่มขึ้น 
 2. คะแนนเฉล่ียความสามารถด๎านการฟังและการพูดเมื่อจําแนกรายด๎าน คือ 1) ด๎านการฟัง มีคํา



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1082 

ร๎อยละความก๎าวหน๎า เทํากับ 59.00  และ 2) ด๎านการพูดเทํากับ 64.00 แสดงวํานักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบ
ภาพมีพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการพูดเพิ่มขึ้นและมีพัฒนาการทางด๎านสติปัญญาท่ีดีขึ้น 

จากการศึกษาพบวํา  นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 มีการพัฒนาทางภาษาท้ังทางด๎านการพูดและ
การฟัง  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช๎ในการจัดประสบการณ์พัฒนาความสามารถด๎าน
การฟังและการพูด สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โดยใช๎หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ เด็ก
ปฐมวัยได๎พัฒนากิจกรรมท่ีเน๎นเด็กเป็นศูนย์กลาง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ี
เน๎นการพัฒนาท้ังด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์-จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา มุํงพัฒนาตามสาระท่ีควร
รู๎ของเด็ก คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล๎อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
และส่ิงตําง ๆ รอบตัวเด็ก ซึ่งได๎สอดแทรกอยูํในหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ  ท้ัง 6 เลํม 
ประกอบด๎วยการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ ด๎วยแผนการจัดประสบการณ์ท่ีผํานการหาคุณภาพจาก
ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านเนื้อหา  หลักสูตรและการสอน  การวัดผลและประเมินผล  การผลิตส่ือและนวัตกรรม  
จํานวน  3  ทําน  ท้ังนี้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยหนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพเป็นการ
กระต๎ุนสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทางภาษาการฟังและการพูดมากขึ้น  โดยครูอธิบายความหมายของ
คําศัพท์  เนื้อหาท่ีมีในคําคล๎องจองและเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฝึกพูดคําศัพท์จากภาพ  เลําเรื่อง  สนทนา  
ซักถามและแสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมท่ีให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรงทางด๎าน
การฟังและการพูด  ทําให๎เด็กและครูมีปฏิสัมพันธ์กัน  ครูได๎ซักถามพูดคุยกับเด็กและเด็กได๎ซักถามพูดคุย
กับครู  แล๎วเกิดความเข๎าใจอยํางเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

จากการอภิปรายผลดังกลําว พอสรุปได๎วํา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช๎หนังสือคํา
คล๎องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการพูดของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ท่ีผ๎ูวิจัยได๎พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตํอการพัฒนาความสามารถด๎านการฟัง
และการพูด ดังท่ีเห็นได๎จากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหญิงและนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตาก
สินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 15 คน มีพัฒนาการด๎านการฟังและการพูดสูงขึ้น ดังปรากฏได๎ใน
รายงานเลํมนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) การพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและการนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1โดยใช๎หนังสือคําคล๎อง
จองประกอบภาพ ควรมีเนื้อหาท่ีนําสนใจ เป็นภาพสีสดใส สวยงาม นําอําน เพื่อกระต๎ุนความสนใจของ
เด็ก 

2) เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังอํานหนังสือไมํออก แตํจะสนใจภาพประกอบ และจดจํากลอนได๎จาก
การทํองจํามากกวํา ครูจึงไมํควรเน๎นเรื่องการอํานให๎ออกทุกคํามากนัก แตํควรให๎นักเรียนเข๎าใจเนื้อหา
จากการทํองจําเพื่อเตรียมความพร๎อมด๎านการอํานและมีนิสัยรักการอํานตํอไป  
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3) ครูผ๎ูสอนควรปรับปรุงเนื้อเรื่องให๎มีความหลากหลาย ทันสมัยและสอดคล๎องตาม แนวทางการ
ดําเนินชีวิตของท๎องถิ่นหรือตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ผ๎ูบริหารและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องควรมีการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาและให๎ความรู๎เกี่ยวกับ การสร๎าง
หนังสือคําคล๎องจองประกอบภาพ ให๎กับครูผ๎ูสอนในระดับปฐมวัย เพราะจากผลการศึกษาพบวําสามารถ
พัฒนาความพร๎อมด๎านการอํานของนักเรียนระดับปฐมวัยได๎ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

การค๎นคว๎าอิสระฉบับบนี้สําเร็จสมบูรณ์ได๎โดยความกรุณาเป็นอยํางยิ่งจากทํานอาจารย์พวงพิศ 
เรืองศิริกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได๎กรุณาให๎คําแนะนําและข๎อเสนอแนะตํางๆ ตลอดจนการแก๎ไข
ข๎อบกพรํอง เพื่อให๎การค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผ๎ูวิจัยรู๎ศึกซาบซึ้ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอยําง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณครูนิชรินทร์  จําปานิล  คุณครูวราภรณ์  รวมชัย และคุณครูกาญจนา ชัยแจ๎ง 
ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการศึกษาปฐมวัย ท่ีกรุณาให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และการ
จัดทําเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย จนทําให๎การค๎นคว๎า
อิสระครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณคํา  

ขอขอบคุณนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ท่ี
ให๎ความรํวมมือและเสียสละเวลาในการค๎นคว๎าอิสระในครั้งนี้ 

สุดท๎ายนี้ ผ๎ูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทํานท่ีมีสํวนชํวยในการค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได๎ ผ๎ูวิจัย
หวังวําการวิจัยทางการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ตํอหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และผ๎ูท่ีสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องเชํนเดียวกันนี้ตํอไป 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม โดยใช้
เทคนิค TGT เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
Development of Mathematics Learning Management Subject Fractions 
and Decimals using TGT Techniques to Improve Mathematical Skills for 

Primary Students Grade 6 of Ban Wang Hin Community School  
under Tak Primary Educational Service Area Office 1  

 

สมยศ  สุโพธ์ิภาคสกุล1  

        Somyot Suphopaksakun   
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎

เทคนิค TGT วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต1 และเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จากการวิจัยพบวํานักเรียนท่ีเรียนอํอนและปานกลางจะได๎เรียนรู๎เรื่อง
เศษสํวนและทศนิยมจากเพื่อนท่ีเรียนเกํง ซึ่งสํงผลให๎นักเรียน ท่ีเกํงมีโอกาสได๎ขยายความรู๎และทบทวน
ความรู๎ของตน ทําให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางเด็กนักเรียนท่ีเกํงและนักเรียนท่ีอํอน ทําให๎บรรยากาศ
ในการเรียนมีความสนุกสนานมากขึ้น มีการแขํงขันเพื่อชํวยกันแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทําให๎นักเรียน
กล๎าพูดกล๎าแสดงความคิดเห็นตํอเพื่อนในช้ันเรียนมากขึ้น และจากการทดสอบในการจัดกิจกรรม พบวํา
การจัดกิจกรรมสํงผลให๎มีผลการเรียนในระดับท่ีดีขึ้น นักเรียนได๎คะแนนกํอนจัดกิจกรรมเฉล่ีย 9.75 

คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 44.75  เมื่อใช๎การเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือ โดยใช๎เทคนิค  GTG พบวําคะแนนสอบ
หลังจัดกิจกรรมเฉล่ีย 15.50  คิดเป็นร๎อยละ 77.50 แสดงให๎เห็นวําการเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือ โดยใช๎
เทคนิค TGT ชํวยให๎มีผลการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น ร๎อยละ 32.75 และนักเรียนทุกคนผํานเกณฑ์การประเมิน  
  
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษสํวนและทศนิยมโดยใช๎เทคนิค TGT , เพื่อพัฒนา
ทักษะ  
 
 
 

                                                             
1 อาจารย์ประจําสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0619585764 
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Abstract  
         The purpose of this research is to develop co-operation learning activities using 
TGT mathematics technique of Prathom Suksa 6 students at Ban Wang Hin Community 
School. Under the Office of the Tak Primary Educational Service Area1 and to compare 
the mathematics course results of Prathom Suksa 6 students at Ban Wang Hin 
Community School Under the Office of Tak Primary Educational Service Area 1. Research 
shows that young and intermediate students learn fractions and decimals from a well-
educated friend. As a result, excellent students have the opportunity to expand their 
knowledge and review their knowledge. It creates mutual learning between the students 
who are smart and the weak students. Make the study atmosphere more fun. There is a 
competition to help each other solve math problems give students the courage to 
speak and express their opinions to their classmates more and more, and from the 
teaching in organizing activities, it was found that the organization of activities resulted in 
a better academic performance. The students had an average score of 9.75 before the 
activity, or 44.75%. When using cooperative group learning using GTG techniques, the 
average score after the activity was 15.50 or 77.50%. It was shown that cooperative 
learning using the TGT technique resulted in a 32.75% improvement in academic 
performance and that all students passed the assessment criteria.  
  
Keywords :  Management of mathematics learning on fractions and decimals using TGT 
techniques, to develop skills.  
  
บทน า  

           คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให๎มนุษย์มีความคิด
สร๎างสรรค์ คิด อยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่
ถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหาและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยําง
ถูกต๎องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตํอการดําเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และ
สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 
มาตรา 23 ข๎อ (4) ได๎ระบุถึงความสําคัญของความรู๎และทักษะทางด๎านคณิตศาสตร์วํา การจัดการศึกษา
ท้ัง การศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต๎องเน๎นความสําคัญท้ัง ความรู๎ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตํละระดับการศึกษาในเรื่องของ 
ความรู๎และทักษะด๎านคณิตศาสตร์ไว๎ด๎วย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ. 2542 : 12 – 13) 
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คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญอยํางยิ่ง ตํอการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให๎มนุษย์มีความคิดสร๎างสรรค์ 
คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได๎อยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ 
ทําให๎สามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจและแก๎ปัญหาได๎อยํางเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2544 ก : 1) 
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 4) 
ได๎ให๎ความสําคัญในการมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ัง ด๎าน
รํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจําเป็นตํอการศึกษาตํอ การ
ประกอบอาชีพและ การศึกษาตลอดชีวิต จึงจําเป็นอยํางยิ่งท่ีผ๎ูสอน จึงควรฝึกให๎ผ๎ูเรี ยนมีทักษะและ
กระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล คิดแก๎ปัญหา โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นวิชาท่ีมีบทบาทในการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์อยํางยิ่ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2556: 56) ได๎กลําวไว๎วํา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตํอการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ทําให๎มนุษย์มีความคิด สร๎างสรรค์ คิดอยํางเป็นเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได๎อยํางถี่ ถ๎วนรอบคอบชํวยให๎คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก๎ปัญหา และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม โดยกลํุมสาระคณิตศาสตร์ได๎เปิดโอกาส
ให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ตามศักยภาพ และมีการกําหนดสาระท่ีจําเป็นสําหรับผ๎ูเรียน 6 สาระ ซึ่งสาระสําคัญท่ี
เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ สาระการวิเคราะห์ข๎อมูล และความนําจะเป็น สาระการวิเคราะห์
ข๎อมูลและความนําจะเป็น เป็นการกําหนดประเด็น การเขียนข๎อคําถาม การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข๎อมูล การจัดระบบข๎อมูลการนําเสนอข๎อมูล คํากลางและการ กระจายของข๎อมูล การวิเคราะห์
และการแปลความข๎อมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนําจะเป็น การใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความ
นําจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ตํางๆ และชํวยในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน
(กระทรวงศึกษาธิการ,2556:57)  

เนื่องจากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 อยูํในระดับตํ่า จาก
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาท่ีนักเรียนจะต๎องคิดคํานวณ คิด วิเคราะห์เพื่อ
แก๎ไขปัญหา ทําให๎นักเรียนบางสํวนเรียนรู๎ได๎ยาก นักเรียนบางคนเรียนรู๎ได๎ช๎า และมีความสามารถ ในการ
เรียนรู๎ไมํเทํากัน ครูในฐานะท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดประสบการณ์และสร๎างบรรยากาศในการเรียนรู๎ จึง
จําเป็นต๎องมีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหมํ โดยเลือกใช๎วิธีสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา และความ
ต๎องการของผ๎ูเรียน จัดกิจกรรมท่ีเหมาะกับความสามารถและความสนใจของผ๎ูเรียน ให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาส
เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางท่ัวถึง ผ๎ูเรียนได๎กระทํากิจกรรมด๎วยตนเอง ผ๎ูเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
ในกลํุม ได๎คุยปรึกษากันหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นรํวมกัน ตลอดจนได๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน   

จากเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยจึงเลือก วิธีการเรียนการสอน แบบกลํุมรํวมมือ ( Cooperative 
Learning) เทคนิค TGT (Teams Games Tournaments) ซึ่งเป็นการเรียนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยจัดให๎นักเรียนท่ีมีความสามารถตําง ๆ กัน เรียนและทํางานรํวมกันเป็นกลํุมเพื่อท่ีแตํละทีมจะได๎มี
โอกาสฝึกฝนรํวมกันกํอนการแขํงขันโดยมีจุดมุํงหมายเดียวกัน ความสําคัญของทีมอยูํท่ีการชํวยเหลือซึ่ ง
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กันและกันภายในกลํุมให๎มากท่ีสุดเพื่อชัยชนะของทีม ผ๎ูท่ีเรียนเกํงกวําจะชํวยเหลือและอธิบายเนื้อหาให๎
ผ๎ูเรียนอํอนกวําเข๎าใจ และต๎องยอมรับซึ่งกันและกันเสมอ ความสําเร็จของกลํุมขึ้นอยูํกับสมาชิกทุกคน
ภายในกลํุม ครูจึงเลือกเทคนิค TGT มาใช๎ในการวิจัยนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ให๎มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎เทคนิค TGT วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องเศษสํวน และทศนิยมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเร  ียนชุมชนบ๎านวังหิน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษสํวนและทศนิยม ด๎วย
การเรียนการสอนแบบกลํุมรํวมมือ โดยใช๎เทคนิค TGT ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ชุมชนบ๎านวังหิน 
 
 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551                                                                                                                                                                        
  1)หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2)จุดมุํงหมาย                                                                                                                                                                                                                                 
  3)สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์                                                                                                                         
  4)คุณภาพผ๎ูเรียน                                                                                                                                                                                                                            
 2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                      
  1)ความหมายของคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                                                
  2)ความสําคัญของคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                                                
  3)ประโยชน์ของคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                                                            
 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                                    
  1)ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                                                                                 
  2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                                                                                  
 4.การเรียนแบบรํวมมือ                                                                                                                                                                                                                    
  1)ประโยชน์การเรียนแบบรํวมมือ                                                                                                                                                                                             
  2)เทคนิคTGT(Team-Games–Tournament)                                                                                                                                                               
 5.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง                                                                                                                                                                                           
  1)งานวิจัยในประเทศ      
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษสํวนและทศนิยม 

ด๎วย เรียนการสอนแบบกลํุมรํวมมือ โดยใช๎เทคนิค  TGT ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1  ผ๎ูวิจัยได๎
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลํุมตัวอยําง 
2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
5. สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. การก าหนดประชากร 
นักเรียนโรงเรียนขุมชนบ๎านวังหนิสังกัดสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 1 จํานวน 16 คน 
2.การเลือกกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                                                

 กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนโดยเลือกนักเรียนระดับช้ัน  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 4 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบกํอน -หลังเรียน  
2. โจทย์คณิตศาสตร์เรื่อง เศษสํวนและทศนิยม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูลผ๎ูวิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยใช๎วิธีการจัดการ
เรียนรู ๎แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎เทคนิค TGT (Teams Games Tournaments) 

โดยจะใช๎กิจกรรมนี้เสริมจากการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ผ๎ูวิจัยเลือกเรื่องท่ีจะเสริม
คือ เรื่อง เศษสํวนและทศนิยม และทําแบบทดสอบหลังกิจกรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                           
การวิเคราะห์ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แยกออกเป็น 2 สํวน 
1.ทดสอบกํอนเรียนเพื่อแบํงทีมนักเรียน 
2.เปรียบเทียบผลการเรียนรู๎กํอนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ด๎วยวิธีการ

จัดการเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎เทคนิค TGT (Teams Games Tournaments) 
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ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ด๎วยวิธีการเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎

เทคนิค TGT ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 นักเรียนได๎คะแนนกํอนจัดกิจกรรมเฉล่ีย 7.50 คะแนน คิดเป็นร๎อย
ละ 37.50 เมื่อใช๎การเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎เทคนิค TGT พบวําคะแนนสอบหลังจัดกิจกรรม
เฉ ล่ีย  14.75 คะแนนคิดเป็นร๎อยละ  73.75 แสดงให๎ เห็นวําการเรี ยนรู๎ แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎
เทคนิค TGT ชํวยให๎มีผลการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น ร๎อยละ 36.25 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร์ด๎วยวิธีการเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือโดยใช๎
เทคนิค TGT ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 พบวํานักเรียนท่ีเรียนอํอนและ
ปานกลางจะได๎เรียนรู๎วิธีการแก๎ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์จากเพื่อนท่ีเรียน เกํง ซึ่งสํงผลให๎นักเรียนท่ีเกํงมี
โอกาสได๎ขยายความรู๎และทบทวนความรู๎ของตน ทําให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน ระหวํางเด็กนักเรียนท่ีเกํง
และนักเรียนท่ีอํอน ทําให๎บรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนานมากขึ้น มีการแขํงขันเพื่อชํวยกัน
แก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทําให๎นักเรียนกล๎าพูดกล๎าแสดงความคิดเห็นตํอเพื่อนในช้ันเรียน มากขึ้น และ
จากการทดสอบในการจัดกิจกรรมพบวําการจัดกิจกรรมสํงผลให๎มีผลการเรียนในระดับท่ีดีขึ้น นักเรียนได๎
คะแนนกํอนจัดกิจกรรมเฉล่ีย 7.50 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 เมื่อใช๎การเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือโดย
ใช๎เทคนิค TGT พบวําคะแนนสอบหลังจัดกิจกรรมเฉล่ีย 14.75 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 73.75 แสดงให๎
เห็นวําการเรียนรู๎แบบกลํุมรํวมมือ โดยใช๎เทคนิค TGT ชํวยให๎มีผลการเรียนรู๎ท่ีดีขึ้น ร๎อยละ 36.25 และ
นักเรียนทุกคนผํานเกณฑ์การประเมิน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากประสบการณ์ด๎านการสอน และประสบการณ์ท่ีได๎รับจากการดําเนินการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ วิ ชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษสํวนและทศนิยมโดยใช๎ เทคนิค  TGT เพื่ อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป็นข๎อเสนอแนะดังนี้ 
 เนื่องจาก จํานวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัดสํานักงานเชตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต  1  มีจ ำนวน 16  คน และการเลือกกลํุมตัวอยําง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
จํานวน  4  คน จึงแบํงได๎แคํ  2  ทีม ๆ ละ  2  คน จึงแบํงนักเรียนออกเป็น  2  กลํุม คือ นักเรียนท่ีเรียนเกํง

และนักเรียนท่ีเรียนอํอน การดําเนินการครูจึงต๎องชํวยเหลือ ดังนี้ 
    เริ่มจากครูแจกคําถามให๎นักเรียนท้ัง 2  กลํุมแล๎ว  ให๎นักเรียนกลํุมท่ี  1  และ  2  เปล่ียนกันหยิบ

คําถามข้ึนมาคนละ 1 คําถาม แล๎วครูอํานคําถามให๎นักเรียนตอบโดยอํานคําถามสลับกลํุม  
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  -ผ๎ูตอบถูกเป็นคนแรกจะได๎ 2 คะแนน                                                                                   
  -ผ๎ูตอบถูกคนตํอไปจะได๎คนละ 1 คะแนน                                                                             
  -ถ๎าตอบผิดให๎ 0 คะแนน 
    โดยครูอํานคําถามจนกวําคําถามจะหมด นักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง โดยท่ีทุกคน
ควรได๎ตอบคําถามจํานวนเทําๆ กัน จัดลําดับ ของคะแนนท่ีได๎ ซึ่งกําหนดโบนัสของแตํละโต๏ะดังนี้โบนัส ผ๎ู
ท่ีได๎คะแนนสูงสุดท่ี 1 ประจําโต๏ะแตํละโต๏ะ จะได๎ โบนัส 10 แต๎ม ผ๎ูท่ีได๎คะแนนรองท่ี 2 ประจําโต๏ะแตํละ
โต๏ะ จะได๎โบนัส 5 แต๎ม นักเรียนกลับมากลํุมเดิม (Home Team) รวมแต๎มโบนัสของทุกคน ทีมใดท่ีมีแต๎ม
โบนัสสูงสุด จะให๎รางวัลหรือติดประกาศไว๎ในมุมขําวของห๎อง 
                                                                                                
กิตติกรรมประกาศ   
             บทความวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดีเพราะผ๎ูวิจัยได๎รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์
กรรรณิการ์ ทองรักษ์ ให๎คําปรึกษาและแนะนําด๎านสถิติการวิเคราะห์ข๎อมูลผลการทดลองอาจารย์ ดร.นล
ธวัช ยุทธวงศ์ กรรมการในการสอบท่ีกรุณาให๎ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม อยํางดียิ่ง  ขอขอบคุณหัวหน๎า
สาขาวิชาการประถมศึกษา ท่ีให๎คําปรึกษาแนะนําด๎านการทําบทความวิจัย ทําให๎การวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้  ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ทุกทํานท่ีไ ด๎กรุณาให๎ คําแนะนําตําง ๆ ท่ีทําให๎ทําวิ จัยครั้ งนี้ สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
ขอขอบพระคุณคณะผ๎ูเช่ียวชาญท่ีกรุณาให๎คําแนะนําและแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือการ
วิจัยให๎มีคุณภาพ ต๎องขอขอบคุณผ๎ูอํานวยการ และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ๎านวังหิน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาตากเขต 1 ท่ีให๎เวลาและโอกาสกับผ๎ูวิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลได๎อยํางเต็มท่ีทํา
ให๎การวิจัยสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4. การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ  .คณะ  
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การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออก 
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก 

Development of Movement and Rhythm with Music to Promote Self-
Expression of Early Childhood, Taksin Rachanusorn School, Tak Province 
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Janjira Kaewsakunchai1  Sumitra Chatanan 2 and Thiti Kaeowannee Phrombut3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรํวมมือของเด็กปฐมวัยโดย

เฉลี่ยรวมและแยกเป็นรายด๎าน ได๎แกํการรับร๎ูอารมณ์ความรู๎สึกตนเองและผุ๎อื่น การแสดงออกทางอารมณ์ และ
แสดงมารยาทท่ีดี ของเด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว กํอนการจัดกิจกรรมและระหวํ างการจัด 
กิจกรรมในแตํละชํวงสัปดาห์ กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาเป็นนักเรียนชาย– หญิง อายุระหวําง 5-6 ปี ช้ัน
อนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ได๎มาโดยใช๎ วิธีการสุํมอยํางงําย ด๎วย
การเจาะจงมา 1 ห๎องเรียน แล๎วให๎ครูผู๎สอนบุคคลท่ีได๎รับการสุํมทําการสังเกตโดยใช๎ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
กล๎าแสดงออกท่ีผู๎วิจัยสร๎างข้ึน เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเร่ือง การกล๎าแสดงออกจํานวน 19 คน เพื่อ
จัดให๎เด็กได๎รับการกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 
นาที เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพลงจํานวน 4 เพลง และแบบ
สังเกตพฤติกรรมการกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัยท่ีผู๎วิจัยสร๎างข้ึน สําหรับแบบสังเกตพฤติกรรมการกล๎า
แสดงออกของเด็กปฐมวัยมีคํา ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางพฤติกรรมกับจุดประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีใช๎แบบ
แผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติท่ีใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล t-test คือแบบ 
Dependent Samples ผลการวิจัยพบวํา หลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงของเด็กปฐมวัยในภาพ
รวมอยูํในระดับสูง และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหวํางชํวงสัปดาห์ ผลการวิจัยพบวําคะแนน พฤติกรรม
การกล๎าแสดงออก โดยเฉลี่ยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มข้ึนตลอดในชํวง สัปดาห์ท่ี 1-5 สํวนสัปดาห์ท่ี 
4 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมการกล๎าแสดงออก มีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนเมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัย ได๎แกํการสนับสนุนและความสามัคคีพบวํา คะแนนพฤติกรรมการ
กล๎าแสดงออก มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มข้ึนอยํางชัดเจนเฉพาะชํวงสองสัปดาห์แรกสํวนชํวงสัปดาห์ถัดมา
มีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง, ความกล๎าแสดงออก 
 
 
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0860532447 
3 อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาปารศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
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Abstract 
       The main aim of this study is to study co-operative behavior change of early childhood 
children by average, total and separated by each aspect. Including the perception of emotions 
and feelings of oneself and others, emotional expression, and showing good manners of early 
childhood children who received movement activities. Before the event and during the event, 
for each activity during the week, the sample used for the study were male and female 
students aged 5-6 years, kindergarten 3, semester 2, academic year 2020, Taksin Rachanusorn 
School. By specifying to 1 classroom, the randomly assigned individual teachers observed by 
using the observation form of assertive behavior that the researcher created. 
       Children with subject behavior problems, a total of 19, assertive subjects were 
arranged to provide the children with movement and rhythm activities over a period of 4 
weeks, 5 days a week, 20 minutes per day. The plan to organize activities to enhance the 
experience, 4 songs and the observation of the behavioral assertive behavior of the researcher 
created by the researcher. For the observation model, the behavior of assertiveness of the 
early childhood was valuable. The consistency index between behavior and the purpose of 
this study was based on the One-Group Pretest-Posttest Design research model. The statistics 
used to analyze t-test data were dependent samples. Preschool children in general are at a 
high level.  
 And analyzing the changes during the week, the research results were found that the 
score, the average assertive behavior was changed over the course of week 1-5. And week 4, 
the change in the assertive behavior score tended to increase. When analyzing the mean score 
of assertive behavior of children, including support and unity, was found assertive behavior 
score that increased in the first two weeks, while the following weeks respectively. 
 
Keywords : Movement and Rhythm with Music, Self-Expression    
 
บทน า 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุํงพัฒนาเด็กอายุ 3-6 ปทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนา
ทุกด๎านอยํางสมดุลท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง ได๎รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
ภายใต๎พื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยความรํวมมือระหวํางสถานศึกษา พํอแมํ 
ครอบครัว ชุมชนและทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์การจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเล้ียงดูและให๎การศึกษา 
มุํงให๎เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร๎อมในการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็ก
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ทุกด๎านไปตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรที่กําหนด ประกอบด๎วย ประสบการณ์สําคัญ และสาระการเรียนรู๎
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยแตํละแหํงต๎องมีหลักสูตรสถานศึกษามีการวางแผนหรือกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษา เพื่อสํงเสริมให๎เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผ๎ูสอนปฐมวัยหรือผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนาเด็ก เน๎นการเรียนรู๎แบบบูรณาการผํานการเลํน เด็กได๎รับประสบการณ์
ตรงจากการเลํนโดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็ก ใช๎เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู๎ทักษะ
ประสบการณ์ท่ีต๎องการให๎เกิดกับเด็กด๎วยการเลํนให๎เข๎าด๎วยกัน ทําให๎เด็กได๎เลํนแสดงออก ได๎ร๎องเพลง 
เด็กรู๎สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู๎มากขึ้น ซึ่งเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยการลงมือกระทําเน๎นการปฏิบัติ
ด๎วยการแสดงออกโดยการเลํนภายใต๎การดูแลชํวยเหลือของครู (สุรดาพิณ เริงพานิช, 2561) 

จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3/3  โรงเรียนตากสินราชนุสรน์ จํานวน 19 
คนเด็กนักเรียนสํวนมากมีพัฒนาการท่ีสมวัยและเกํงในด๎านตํางๆ แตํขาดการสนับสนุนในเรื่องของการกล๎า
แสดงออก กล๎าคิด กล๎าทํา จึงทําให๎เด็กนักเรียนสํวนมากไมํมีความกล๎าในการคิดกล๎าทําและแสดงออก ท่ี
เห็นได๎ชัดในการทํากิจกรรมตํางๆ โดยเฉพาะชํวงเวลาในการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เด็ก
นักเรียนจะไมํกล๎าทําทําทางเคล่ือนไหวตามจังหวะท่ีครูผ๎ูสอนกําหนดให๎ จะมีการเขินอายและไมํกล๎าทํา
ตาม และเวลาครูตั้งคําถามถามเด็กนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีทํา เด็กนักเรียนจะไมํมีความเช่ือมั่นในการ
ตอบคําถาม  

จากเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยจึงคิดหาวิธีในการแก๎ไขปัญหาโดยการใช๎กิจกรรมเคล่ือนไหวเป็นจังหวะ
ประกอบเสียงเพลง เพื่อเป็นส่ือในการสํงเสริมพฤติกรรมความกล๎าแสดงออกของเด็ก เพราะเป็นกิจกรรมท่ี
รํางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองตํอเสียงดนตรี เพลง เป็นจังหวะ หรืออุปกรณ์ตํางๆ โดยแสดง
ทําทางตามจินตนาการอยํางอิสระและสร๎างสรรค์ และทําให๎เด็กได๎พัฒนาการทางด๎านรํางกายอันมีผลตํอ
พัฒนาการด๎านอื่นๆ ไมํวําจะเป็นสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และความกล๎าคิดกล๎าแสดงออกของเด็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและสํงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ความกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัด

ประสบการณ์โดยใช๎กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลง 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    1.1 จุดหมาย 
    1.2 มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    1.3 สาระการเรียนรู 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการกล๎าแสดงออก 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลง 
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4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
5. กรอบแนวคิด 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
      ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปี

การศึกษา  2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก จํานวน  74 คน   
               กลุมตัวอยาง   

     กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3/3 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก จํานวน 19 คน  ซึ่งได๎จากการสํุมแบบกลํุม 
(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห๎องเรียนจาก 4 ห๎องเรียน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลง จํานวน 20 

แผน ใช๎เวลา 4 สัปดาห์ๆละ 5 วันๆละ 20 นาที 
      2. เพลงชุดสํงเสริมความกล๎าแสดงออก จํานวน 4 เพลงดังนี้ 
 2.2.1 เพลงฉันเป็นกระตําย 
 2.2.2 เพลงนกเขาบิน 
 2.2.3 เพลงโอ๎ทะเลแสนงาม 
 2.2.4 เพลงโปเล โปลา ปลาวาฬ พํนน้ําเป็นฝอย 
      3. แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในด๎านความกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัยจะแบํง

ออกเป็น 2 ชุด คือ กํอนได๎การจัดประสบการณ์และหลังได๎การจัดประสบการณ์โดยการใช๎กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลง  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1. ผ๎ูวิจัยสร๎างความค๎ุนเคยกับกลํุมตัวอยํางเป็นระยะเวลา  1 ภาคเรียน 
     2. ดําเนินการสังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในด๎านความกล๎าแสดงออกกํอนการจัด

ประสบการณ์ โดยใช๎สร๎างแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในด๎านความกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัย
แล๎วตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด   

     3. ดําเนินการจัดประสบการณ์กับกลํุมตัวอยําง โดยการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ
ประกอบเพลงโดยผ๎ูวิจัยดําเนินการจัดประสบการณ์ด๎วยตนเองเป็นเวลา 3สัปดาห์ๆ ละ 3วันๆ ละ 20นาที 
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จากนั้น ดําเนินการสังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในด๎านความกล๎าแสดงออกหลังการจัดประสบการณ์โดย
ใช๎แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในด๎านความกล๎าแสดงออกชุดเดียวกันกับแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ในด๎านความกล๎าแสดงออกที่ใช๎ทดสอบกํอนการจัดประสบการณ์ แล๎วตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. นําข๎อมูลท่ีได๎จากแบบสังเกตพฤติกรรมกํอนจัดประสบการณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรม
หลังจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์โดยใช๎สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย และคําประสิทธิภาพ 

       2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล 
3. อภิปรายผล โดยใช๎ตารางและการพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลงเพื่อนสํงเสริมความ
กล๎าแสดงออกเด็กปฐมวัยผ๎ูวิจัยได๎สังเกตพฤติกรรมและประเมินคําคะแนนจากพฤติกรรมจํานวน 4 
สัปดาห์ มีรายการประเมิน 5 รายการ ดังนี้ 

1. การกล๎าแสดงออกที่ชัดเจน 
            2. การพูดและการใช๎ภาษา 
  3. ความเช่ือมั่นในการทําทําทางประกอบเพลง 
           4. เด็กคิดและทําทําทางประกอบเพลงได๎ด๎วยตนเองอยํางสร๎างสรรค์ 
  5. มีความมั่นใจในการทํากิจกรรมรํวมกับผ๎ูอื่น 

โดยมีคะแนนเต็มรายการละ 3 คะแนน ดังนั้นเด็กจะมีคะแนนสําหรับการปฏิบัติ 5 รายการ ตํอ
วัน มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมครบใน 1 สัปดาห์ หรือปฏิบัติกิจกรรมครบ 5วัน 
คะแนนรวมจึงเป็นสัปดาห์ละ 75 คะแนน  

คะแนนหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมการสํงเสริมเรื่องมารยาทในการพูดจาไพเราะด๎วยกิจกรรม
การเลํานิทานผ๎ูวิจัยได๎สังเกตพฤติกรรมและประเมินคําคะแนนจากพฤติกรรมจํานวน 4สัปดาห์ เป็นการ
เก็บคะแนนจากกลํุมเปูาหมาย 19 คน มีรายการประเมิน 5 รายการ คือ 1.การกล๎าแสดงออกท่ีชัดเจน2.
การพูดและการใช๎ภาษา 3. ความเช่ือมั่นในการทําทําทางประกอบเพลง 4.เด็กคิดและทําทําทางประกอบ
เพลงได๎ด๎วยตนเองอยํางสร๎างสรรค์ 5. มีความมั่นใจในการทํากิจกรรมรํวมกับผ๎ูอื่น เด็กมีคะแนนผล
หลังจากทํากิจกรรมเคล่ือนไหว รายสัปดาห์ ตลอด 4สัปดาห์ มีคําร๎อยละ 67.10, 69.61, 75.72           
และ 85.76 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนากิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลงเพื่อสํงเสริมพฤติกรรมการกล๎า
แสดงออกของเด็กปฐมวัย ปรากฎวํา เด็กช้ันอนุบาล5–6 ปี มีการกล๎าแสดงออกสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ท้ังนี้
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เป็นผลมาจากมีกระบวนการพัฒนาและดําเนินงานอยํางเป็นระบบ กลําวคือ เริ่มต้ังแตํการวิเคราะห์
พัฒนาการและคุณลักษณะตามวัย การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎อง กําหนดลองใช๎เพื่อหาประสิทธิภาพและมีการวางแผนและเตรียมงานโดยการพัฒนาเครื่องมือ
อยํางเป็นระบบ นําไปทอลองใช๎เพื่อหาประสิทธิภาพและมีการวางแผนและเตรียมงาน เพื่อการนําไปใช๎
อยํางมีประสิทธิภาพกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีใช๎ในการพัฒนาเด็กให๎มีการกล๎าแสดงออก 
ประกอบด๎วยกิจกรรมดังตํอไปนี้กิจกรรมการแตํงเอง จํานวน 4เพลง โดยกําหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรม 

ซึ่งประกอบไปด๎วย ช่ือนิทาน จุดประสงค์ อุปกรณ์ ขั้นต อนในการดําเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. จุดประสงค์  

     1.1 เพื่อสํงเสริมการกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
     1.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกล๎าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 

2. ส่ืออุปกรณ์ 
     1. เพลง ฉันเป็นกระตําย2. เพลง นกเขาบิน3. เพลง โอ๎ทะเลแสนงาม 

3. ขั้นตอน 
      ครูนําเนื้อเพลง โดยการใช๎วิธีการอํานให๎เองฟัง แล๎วให๎เด็กอํานตาม 2-3 รอบแล๎วร๎อง
เพลงให๎เด็กร๎องตาม 

4. ขั้นดําเนินกิจกรรม 
     1. ครูหาอาสาสมัครมาเต๎น เพลงฉันเป็นกระตําย 
     2. ครูร๎องเพลงฉันเป็นกระตําย ประกอบทําทางจนจบเพลง 
     3. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเพลง และถามเด็กวํา “เด็กๆคิดวําเพลงนี้พูดถึงอะไร”  
        
ข้อเสนอแนะ 
 จากประสบการณ์ด๎านการสอน และประสบการณ์ท่ีได๎รับจากการดําเนินการสํงเสริมและ

พัฒนาการกล๎าแสดงออกสําหรับเด็กอนุบาล 5 -6ปี ครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป็นข๎อเสนอแนะดังนี้ 
 1. กํอนนําไปใช๎ครูผ๎ูสอนต๎องศึกษาหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการด๎านตํางๆ 
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการกล๎าแสดงออกให๎เข๎าใจอยํางชัดเจนเพื่อประยุกต์แนวคิด
หลักการและทฤษฎี มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การดําเนินการพัฒนาการกล๎าแสดงออกมักถูกมองวําเป็นเรื่องยากและเป็นนามธรรม แตํความ
เป็นจริงแล๎ว สามารถสํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ในเด็กทุกวัยเพียงแตํต๎องมีวิธีการและกระบวนการท่ีเหมาะสม
และตํอเนื่อง ประเด็นสําคัญคือต๎องคํอยเป็นคํอยไป 
 3. กํอนดําเนินการต๎องเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ มาเป็นอยํางดี เพราะเด็กมีชํวงความสนใจส้ัน ต๎อง
จัดกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมเคล่ือนไหวให๎เด็กมีความสนใจจะเป็นการสร๎างแรงจูงใจได๎เป็นอยํางดี  
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 4. การกําหนดเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะยังดูเวลาไมํเป็นแตํเด็กสามารถจําตัวเลขได๎ เมื่อ
ครูผ๎ูสอนกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 10 นาที ครูควรพูดวํา ให๎เวลาทํากิจกรรมเข็มยาวจะช้ีเลข 5 
(ขณะนั้นเข็มยาวชี้ท่ีเลข 3) 
 5. การวิจัยในลักษณะนี้สามารถนําไปใช๎กับเด็กพิเศษได๎ 
 6. กํอนดําเนินการจะต๎องมีข๎อมูลหรือสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และถูกต๎องชัดเจน กลําวคือต๎องมีการ
วิเคราะห์พัฒนาการ คุณลักษณะตามวัย พฤติกรรม โดยต๎องใช๎เครื่องมืออยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎ทราบถึง
ปัญหาท่ีแท๎จริง 
 7. เลือกวิธีการหรือส่ือท่ีจะนํามาจัดทําหรือพัฒนาโดยคํานึงถึงความสอดคล๎องกับความพร๎อมวุฒิ
ภาวะความต๎องการ ความถนัด และความสนใจของเด็กในแตํละชํวงอายุ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดีเพราะผ๎ูวิจัยได๎รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์
กรรรณิการ์  ทองรักษ์   ให๎คําปรึกษาและแนะนําอยํางดียิ่ง   อาจารย์  พวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ท่ี
ปรึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้ อาจารย์ กรรณิการ์ ทองรักษ์ ท่ีให๎คําปรึกษาแนะนําด๎านสถิติ การวิเคราะห์
ข๎อมูลผลการทดลองอาจารย์  ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ กรรมการในการสอบท่ีกรุณาให๎ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ทําให๎การวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ พวงพิศ เรืองศิริกุล  อาจารย์ ไพริน บุหลัง 
อาจารย์ กรรรณิการ์  ทองรักษ์  ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ ท่ีได๎กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูประสบการณ์อันมี
คุณคําและคําแนะนําตําง ๆ ท่ีทําให๎ผ๎ูวิจัยประสบความสําเร็จในการทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะ
ผ๎ูเช่ียวชาญท่ีกรุณาให๎คําแนะนําและแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือการวิจัยให๎มีคุณภาพคือ 
แผนการสอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด๎านรูปรํางรูปทรง ต๎องขอขอบคุณอํานวยการ และคณะครู
โรงเรียนตากสินราชนุสรณ์ ท่ีให๎เวลาและโอกาสกับผ๎ูวิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลได๎อยํางเต็มท่ีทําให๎การวิจัยสําเร็จ
ลุลํวงไปด๎วยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพํอ คุณแมํ ท่ีเป็นกําลังใจและให๎การสนับสนุนด๎วยดีตลอดมา อีกท้ัง เพื่อน
นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทํานและคณะครูระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3 ท่ีให๎การ
ชํวยเหลือและให๎กําลังใจด๎วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งท่ีสนับสนุนทําให๎งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณ์
คุณคําและประโยชน์งานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ตลอดจนคณาจารย์ผ๎ู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎แกํผ๎ูวิจัย 

 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (พิมพ์คร้ังที่ 1).  

กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน. 
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การเล่านิทานเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าวส าหรับเด็กปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Storytelling to Reduce Aggressive Behavior for Early Childhood 
Kindergarten Year 2/2 of Taksin Rachanusorn School, Muang District,  

Tak Province 
 

ชิติพัทธ์  สมนา1 สรัญธร  ฉันทวรภาพ2 
Chitipat Somna1  Saruntorn Chantavorapap2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวสําหรับเด็กปฐมวัยของนักเรียนช้ันอนุบาลปี
ท่ี 2/2 โดยใช๎นิทาน กลํุมประชากรท่ีศึกษาได๎แกํเด็กปฐมวัยอายุ  4-5 ปี ท่ีกําลังศึกษาอยูํในช้ันอนุบาล       
ปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จํานวน 14 คน เครื่องมือท่ีใช๎
ได๎แกํ นิทาน จํานวน 10 เรื่อง ใช๎ระยะเวลาในการทดลองกิจกรรม 10 สัปดาห์ สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล   การหาคําร๎อยละ ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2  ท่ีได๎ลดพฤติกรรมก๎าวร๎าว โดย
ใช๎นิทาน มี พฤติกรรมดีขึ้น 

 จากผลการวิเคราะห์การพฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็ก ด๎านการทําร๎ายตนเอง ด๎านการทําร๎ายผ๎ูอื่น  
ทางวาจาของเด็ก ทางอารมณ์ของเด็ก กํอนการทดลอง พฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็ก โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวํา คําเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมการไมํเช่ือฟังคําส่ัง/เอาแตํใจ
ตนเอง เทํากับ 66.66 และพฤติกรรมการพูดคําหยาบพูดขํมขูํ/บังคับผ๎ูอื่น เทํากับ 64.28 และพฤติกรรม
การหยิกเพื่อน/ตํอยเพื่อน เทํากับ 42.85และพฤติกรรมการแสดงทําทางไมํพอใจ/กัดฟัน เทํากับ 40.47 

จากผลการวิเคราะห์การพฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็ก  ด๎านการทําร๎ายตนเอง  ด๎านการทําร๎ายผ๎ูอื่น  
ทางวาจาของเด็ก  ทางอารมณ์ของเด็ก หลังการทดลอง พฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็ก โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวํา คําเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมการไมํเช่ือฟังคําส่ัง/เอาแตํใจ
ตนเอง เทํากับ 100 และพฤติกรรมการพูดคําหยาบพูดขํมขูํ/บังคับผ๎ูอื่น เทํากับ 97.61 และพฤติกรรมการ
หยิกเพื่อน/ตํอยเพื่อน เทํากับ 76.19 และพฤติกรรมการแสดงทําทางไมํพอใจ/กัดฟัน เทํากับ 73.80 
 
ค าส าคัญ : การเลํานิทาน, พฤติกรรมก๎าวร๎าว 
 
 

                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0629639964 
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Abstract 
The purpose of this research was to reduce the aggressive behavior in preschool 

children of kindergarten 2/2 students. The study population consisted of 4-5 years of age 
preschool children studying in Kindergarten 2/2, semester 2, academic year 2020, Taksin 
Rachanusorn School, 14 people. The tools used were 10 stories, 10 weeks of activity 
experiment, statistics used for data analysis. Finding the percentage The research results 
were found that Kindergarten 2/2 students who had reduced aggressive behavior by 
using fairy tales had better behavior. 

Based on the analysis of the child's aggressive behavior, self-harm side of harming 
others, child verbal, the emotional state of the child before the experiment of the 
child's aggressive behavior, Taksin Rachanusorn School, Muang District, Tak Province, 
found that the highest mean was 66.66 disobedience/ self-willed behavior and 64.28 
coarse speech, intimidating/ coercive behavior and friend/ pervert behavior. The friend 
was 42.85 and the behavior of showing dissatisfaction/ grit teeth was 40.47. 
After the experiment, the highest mean was 100% disobedience/ self-willed behavior 
and 97.61 coarse speech, intimidating/ coercive behavior, and peer/ percussion behavior. 
The friend was 76.19 and the behavior of acting dissatisfied/ gritting the teeth was 73.80. 
 
Keywords: Storytelling, Aggressive Behavior 
 
บทน า 

วัยเด็ก  คือ  วัยที่เริ่มชํวยเหลือตัวเองได๎ตามอายุและเวลาท่ีผํานไป  แม๎วําชํวงระยะเวลา   ของ
ความเป็นเด็กจะคํอนข๎างส้ัน  เมื่อเทียบกับชํวงชีวิตของคนแตํละคน  แตํก็นับวํามีความสําคัญ เพราะเป็น
ชํวงหัวเล้ียวหัวตํอท่ีมีความหมาย  และมีอิทธิพลอยํางใหญํหลวงตํอการดําเนินชีวิต เมื่อเติบโตขึ้นเป็น
ผ๎ูใหญํ 

จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  กลําววํา  การศึกษาปฐมวัยเป็น การพัฒนา
เด็กต้ังแตํแรกเกิดถึง  6  ปีบริบูรณ์  อยํางเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู  และการสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตํละคน   ให๎เต็มศักยภาพ  ภายใต๎
บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูํด๎วยความรัก  ความเอื้ออาทรและความเข๎าใจของทุกคน  เพื่อ
สร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสํูความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณคําตํอตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย : 2560) 

ปฐมวัยหรือชํวงขวบปีแรกๆ ของชีวิต  เป็นชํวงเวลาของการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตของเด็ก  
โดยเป็นชํวงวัยท่ีเด็กจะมีพัฒนาการอยํางรวดเร็วท้ังทางสมอง  การใช๎ภาษา  ทักษะทางสังคม  ทาง
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อารมณ์  และการเคล่ือนไหว  เป็นชํวงวัยของการสร๎างรากฐานสําหรับการเติบโตและการเรียนรู๎ตํอไปใน
ชีวิต  ดังนั้น  การพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัยจึงเป็นส่ิงสําคัญอันดับต๎นๆ ของทุกครอบครัวและ
ประเทศชาติ เพราะเป็นโอกาสทองครั้งเดียวในชีวิตเด็ก (ยูนิเซฟ  ประเทศไทย : 2560) 
ในประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยจํานวนมากท่ีขาดการดูแลและการกระต๎ุนพัฒนาการอยํางเหมาะสม  
ผ๎ูปกครองจํานวนมาก  โดยเฉพาะพํอยังขาดการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎กับ      ลูกเล็ก  ใ น
ขณะเดียวกันการเข๎าถึงหนังสือสําหรับเด็กซึ่งเป็นส่ิงสําคัญอยํางยิ่งตํอการเรียนรู๎และจินตนาการยังเป็นไป
อยํางจํากัด  โดยเฉพาะในครัวเรือนท่ียากจน  นอกจากนี้ยังพบวําเด็กอายุ  3-5 ปี  ร๎อยละ  15  ไมํได๎เข๎า
เรียนในระดับปฐมวัย  ท้ังๆ ท่ีเป็นส่ิงสําคัญมากตํอพัฒนาการของเด็ก สําหรับเด็กท่ีได๎เข๎าเรียนในระดับ
ปฐมวัยก็ยังอาจไมํได๎รับบริหารท่ีมีคุณภาพท่ีจะชํวยให๎พวกเขาได๎พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ(ยูนิเซฟ  
ประเทศไทย : 2560) 

ในปัจจุบันท่ีการแขํงขันทางธุรกิจเข๎ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น  สภาพการดําเนินชีวิตของ
บุคคลและครอบครัวจึงมีการเปล่ียนแปลง  พํอแมํผ๎ูปกครองต๎องด้ินรนทํามาหาเล้ียงครอบครัว เวลาสํวน
ใหญํของผ๎ูปกครองจะอยูํในชํวงวัยของการทํางานมาก  ทําให๎มีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตรหลานน๎อยลง  ซึ่งมี
ผลโดยตรงกับเด็กท้ังทางตรงและทางอ๎อม  โดยการกระทําตํางๆ ท่ีผ๎ูใหญํกระทํานั้นเด็กสามารถเห็นและ
เลียนแบบได๎  รวมท้ังเทคโนโลยีตํางๆ ท่ีมีความเจริญอยํางรวดเร็วทําให๎เด็กสามารถพบเห็นการกระทําได๎
จากส่ือตํางๆ เชํน วิทยุ โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต ได๎เชํนเดียวกัน โดยท่ีเด็กไมํรู๎วําส่ิงท่ีตนเองเห็นนั้นดีหรือไมํ
ดีอยํางไร  ทําให๎มีพฤติกรรมท่ีไมํพึงประสงค์ขึ้น เชํน พฤติกรรมก๎าวร๎าว(ภัททิยา กฤษณพันธุ์ : 2540) 

พฤติกรรมก๎าวร๎าว  หมายถึง  ลักษณะพฤติกรรมท่ีทําร๎ายหรือมุํงทําร๎ายผ๎ูอื่นด๎วยพฤติกรรมตํางๆ 
ท่ีหลากหลาย ได๎แกํ ทางวาจา การกล่ันแกล๎ง ซึ่งสาเหตุของการก๎าวร๎าวของเด็กนั้น แบํงได๎ครําวๆ 5  
ประเภท ได๎แกํ ก๎าวร๎าวตามวัย ก๎าวร๎าวจากปัญหาทางด๎านสมองและชีวภาพ ก๎าวร๎าวจากสภาวะจิตใจ  
ก๎าวร๎าวจากการเล้ียงดู ก๎าวร๎าวจากสภาพแวดล๎อม ในการสังเกตเด็ก วําจะมีการแสดงความรุนแรงออกมา
ในลักษณะสัญญาณเตือนท่ีต๎องระวังจะสังเกตได๎จากการที่เด็กเป็นเด็กท่ีเอาแตํใจ ควบคุมตัวเองไมํคํอยได๎  
อยากได๎อะไรต๎องได๎  ในกรณีท่ีถูกขัดใจในส่ิงต๎องการแล๎วไมํได๎ จะแสดงพฤติกรรมท่ีรุนแรงกวําเด็กอื่นๆ 
ท่ัวไป(ispacethailand : 2562) 
พฤติกรรมก๎าวร๎าวในเด็กปฐมวัยที่ไมํได๎รับการจัดการท่ีถูกต๎องเหมาะสม เมื่อโตขึ้นจะมีพฤติกรรมก๎าวร๎าว
ท่ีกํอให๎เกิดการบาดเจ็บและสร๎างความเสียหายมากขึ้น  ด๎วยเหตุนี้ผ๎ูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการลด
พฤติกรรมก๎าวร๎าวผํานการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยการเลํานิทานเพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าว  สําหรับเด็ก
ในช้ันอนุบาล 2/2  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เลขท่ี 45 ถนนจรดวิถีถํอง ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง  
จังหวัดตาก 63000 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎การเลํานิทานเพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
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2. ศึกษาพฤติกรรมก๎าวร๎าวกํอนและหลังการทดลอง 
3. เพื่อให๎ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับการอบรมเล้ียงดูเด็กมีสํวนรํวมในการลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวในการเข๎า

สังคมของเด็กปฐมวัย 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. ความหมายของเด็กปฐมวัย 
 2. ความหมายของพฤติกรรมก๎าวร๎าว 
 3. ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 4. ความหมายการเลํานิทาน 
 5. การปูองกันและแก๎ไขพฤติกรรมท่ีไมํเหมาะสม 
 6. ข๎อมูลท่ัวไปของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
 7. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
                ประชากร  ได๎แกํ  เด็กปฐมวัยชาย  –  หญิง  อายุ   4-5  ปี  ในโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  

อําเภอเมือง  จังหวัดตาก    ห๎องอนุบาล 2/2  จํานวน 14  คน 
        กลุ่มตัวอย่าง     

      กลํุมตัวอยําง ได๎แกํ เด็กปฐมวัยชาย -หญิง อายุ   4-5  ปี  ในโรงเรียนตากสินรา ชานุสรณ์  
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก ห๎องอนุบาล 2/2  จํานวน 14 คน  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
       3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเลํานิทานประกอบภาพ  เพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าว จํานวน  10
เรื่อง  10  แผน ระยะเวลาแผนละประมาณ 10 สัปดาห์  วันละ 20  นาที 

3.2 นิทานประกอบภาพและส่ือตํางๆ เพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าว จํานวน 10 เรื่อง      เป็น
หนังสือนิทานท่ีผ๎ูวิจัยปรับปรุงเนื้อเรื่องของนิทานมาจากหนังสือนิทานท่ีมีผ๎ูแตํงไว๎แล๎ว และผ๎ูวิจัยได๎นํามา
จัดทําเป็นหนังสือนิทานประกอบภาพ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวสําหรับเด็กปฐมวัย  
จํานวน  10  เรื่อง  1. นิทานเรื่องเจ๎าหมูหูหาย  2. นิทานเรื่องช๎างเกเร  3. นิทานเรื่องบึ๊กซําขี้โมโห  4. 
นิทานเรื่องมังกรน๎อยขี้โมโห 5.ต๎นกล๎าผ๎ูกล๎าหาญ  6.มดกับหนู  7.ชาวประมงกับปลาหมึกยักษ์  8. ปูกับงู   
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9. ลูกหมูกับสองสหาย  10. ชาวนากับหํุนไลํกา  โดยผ๎ูวิจัยได๎ทําการเลํานิทานเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์  
เรื่องละ 5 วัน 

3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็กปฐมวัย  สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันในช้ันเรียน  หรือสถานการณ์ท่ีเด็กปฐมวัยสามารถแสดงพฤติกรรมตามรายการท่ีเฝูาดูการ
ปฏิบัติในชํวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1. สังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยกํอนการทดลอง  (ชํวงเช๎าของวันแรกแตํละสัปดาห์)     
     2. การดําเนินการสอน  ผ๎ูวิจัยดําเนินการสอนด๎วยตนเองโดยเลํานิทาน  ประกอบภาพและส่ือ
ตํางๆ กํอน  ตามแผนการจัดกิจกรรม  ในการเลํานิทานประกอบภาพของเด็กปฐมวัย  จะกําหนดขั้นตอน
เป็น  3  ขั้น  คือ  ขั้นนํา  ขั้นสอน  และขั้นสรุป  โดยเนื้อหาของนิทานท่ีใช๎เลําจะเน๎นสํงเสริมการลด
พฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็กปฐมวัย  ใช๎เวลาทําการสอน 10 สัปดาห์  เรื่องละ 5 วัน 
     3. สังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง  สังเกตทุกวัน  โดยใช๎แบบสังเกตพฤติกรรม
และสรุปคะแนนทุกสัปดาห์   
     4. สรุปผลการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  กํอนการทดลอง  หลังการทดลอง วิเคราะห์
ข๎อมูลและรายงานผลการทดลอง 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาคําสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยกํอนและหลั งจัด
กิจกรรมการเลํานิทานประกอบภาพและส่ือตํางๆ โดยใช๎สถิติพื้นฐาน  ได๎แกํ  คําเฉล่ีย (Mean)  และคํา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  โดยสังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎แบบ
สังเกตพฤติกรรมการก๎าวร๎าวของเด็กปฐมวัย 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็กท่ีได๎รับการจัดกิจกรรม  การเลํานิทานประกอบภาพ
และส่ือตํางๆ โดยใช๎สถิติ  t-test (Dependent Sample) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การพฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็ก  ด๎านการทําร๎ายตนเอง  ด๎านการทําร๎ายผ๎ูอื่น  
ทางวาจาของเด็ก  ทางอารมณ์ของเด็ก  หลังการทดลอง พฤติกรรมก๎าวร๎าวของเด็ก  โรงเรียนตากสิน
ราชานุสรณ์  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  พบวํา  คําเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด  คือ พฤติกรรมการไมํเช่ือฟังคําส่ัง/เอา
แตํใจตนเอง เทํากับ  100  และพฤติกรรมการพูดคําหยาบพูดขํมขูํ/บังคับผ๎ูอื่น เทํากับ 97.61  และ
พฤติกรรมการหยิกเพื่อน/ตํอยเพื่อน เทํากับ 76.19 และพฤติกรรมการแสดงทําทางไมํพอใจ/กัดฟัน 
เทํากับ 73.80 
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สรุปและอภิปรายผล 
การจัดการเรียนรู๎โดยการใช๎นิทานเพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวสําหรับเด็กปฐมวัย  โรงเรียนตาก

สินราชานุสรณ์  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  โดยภาพรวมพบวํา  เด็กปฐมวัยผํานการผํานเข๎ารํวมกิจกรรมการ
เลํานิทานเพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวมีพฤติกรรมก๎าวร๎าวที่ลดลงเป็นเพราะวํา  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
มุํงเน๎นการอบรมเล้ียงดูในการชํวยเหลือปรับลดพฤติกรรมและอารมณ์ก๎าวร๎าวของเด็กปฐมวัยให๎ดีขึ้น  เพื่อให๎
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ของผ๎ูสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปี  พ .ศ. 2560   
การเลํานิทานนับเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถสนองตํอความต๎องการ  ความสนใจ  และธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัย  เนื่องจากการเลํานิทานทําให๎เด็กปฐมวัยมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผํอนคลายอารมณ์แล๎ว 
เนื้อหาในนิทานยังสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีงามอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเด็กปฐมวัย 
อีกท้ังยังชํวยเสริม สร๎างพัฒนาการในด๎านภาษาของเด็กปฐมวัยสอดคล๎องกับทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม
ของแบนดูรํา  (Bandura Social Learning Theory)  ท่ีเช่ือวําเด็กเรียนรู๎พฤติกรรมจากการใช๎ตัวแบบ 
สัญลักษณ์และทุกส่ิงทุกอยํางในสังคม  (Learning through modeling)  ซึ่งเกิดจากการรับรู๎พฤติกรรม 
และสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทําตามตัวแบบนั้นได๎  นิทานมีอิทธิพลตํอเด็กปฐมวัยมาก  การท่ีพํอ
แมํและครูสร๎างความใกล๎ชิดกับเด็กโดยการเลํานิทานจะชํวยให๎เข๎าใจเด็กปฐมวัยมากขึ้น  ชํวยให๎เด็กเกิด
ความสนุกสนานมีความรู๎สึกอบอุํนและใกล๎ชิดผ๎ูเลํา  การเลํานิทานให๎เด็กปฐมวัยฟังอยํางสม่ําเสมอทําให๎
เด็กรับรู๎ถึงความรู๎สึกวําได๎รับความรักความอบอุํนจากพํอแมํหรือผ๎ูใหญํ  การเลํานิทานให๎เด็กปฐมวัยฟัง
ไมํใชํเลําเพื่อให๎เด็กปฐมวัยเกิดความสนุกและตลกขบขันเทํานั้น แตํความเป็นจริงเด็กปฐมวัยต๎องการความ
นําสนใจและประโยชน์ท่ีได๎จากการฟังนิทานในด๎านของการสร๎างสรรค์จินตนาการ  ความคิด  ความเข๎าใจ  
ความฝันและการรับรู๎ให๎กับเด็กปฐมวัย  ตัวละครแตํละตัวในนิทานจะสร๎างจินตนาการในสมองเด็กปฐมวัย 
การเลํานิทานจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความจําเป็นสําหรับเด็กปฐมวัยในการสร๎างเสริมเด็กปฐมวัยได๎ในทุกเรื่อง
รวมถึงการสร๎างนิสัยรักการอําน อีกท้ังยังชํวยสํง  เสริมพัฒนาการตามวัยท้ังทางด๎านรํางกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคม และสติปัญญาให๎เกิดกับเด็กปฐมวัยได๎อีกด๎วย 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยเรื่องการเลํานิทานเพื่อลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวสําหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ื 2 /2  
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  สําเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือกันเป็นอยํางดี  ระหวําง

ครูประจําช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2 และ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ท่ีได๎รํวมกันหา
แนวทางในการลดพฤติกรรมก๎าวร๎าวสําหรับเด็กปฐมวัย ให๎แกํนักเรียน โดยมีการดําเนินกิจกรรม รวบรวม
ข๎อมูล ตลอดจนสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สุดท๎ายนี้ ผ๎ูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทํานท่ีมีสํวนชํวยในการทําวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได๎  ผ๎ูวิจัยหวัง
วําการวิจัยทางการศึกษานี้คงจะเป็นประโยชน์ตํอหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  และผ๎ูสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องเชํนเดียวกันนี้ตํอไป 
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Development of Experience Enhancement ActivitiesThrough Storytelling 
to Promote Good Oral Etiquette Behaviorof Early Childhood. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมความรํวมมือของเด็กปฐมวัย

โดยเฉล่ียรวมและแยกเป็นรายด๎าน ได๎แกํการรํวมมือ การชํวยเหลือ ความรับผิดชอบ และความ สามัคคี
ของเด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเลํานิทาน กํอนการจัดกิจกรรมและระหวํางการจัด กิจกรรมใน
แตํละชํวงสัปดาห์กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาเป็นนักเรียนชาย– หญิง อายุระหวําง 5-6 ปี ช้ันอนุบาล 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ได๎มาโดยใช๎ วิธีการสํุมอยํางงําย ด๎วยการ
เจาะจงมา 1 ห๎องเรียน แล๎วให๎ครูผ๎ูสอนบุคคลท่ีได๎รับการสํุมทําการสังเกตโดยใช๎ แบบสังเกตพฤติกรรม
มารยาทในการพูดจาไพเราะท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น เพื่อคัดเลือกเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมเรื่อง มารยาทในการ
พูดจาไพเราะ จํานวน 19 คน เพื่อจัดให๎เด็กได๎รับการกิจกรรมการเลํานิทาน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิ จัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ชุดหนังสือนิทาน จํานวน 3 เรื่อง และแบบสังเกตพฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะ
ของเด็กปฐมวัยที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น สําหรับแบบสังเกตพฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัย
มีคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางพฤติกรรมกับจุดประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎แบบแผนการวิจัยแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design สถิติท่ีใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล t-test คือแบบ Dependent 
Samples ผลการวิจัย พบวํา หลังการจัดกิจกรรมการเลํานิทานพฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะ
ของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูํในระดับสูง และเมื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระหวํางชํวงสัปดาห์ 

ผลการวิจัยพบวําคะแนน พฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะ โดยเฉล่ียรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มข้ึนตลอดในชํวง สัปดาห์ท่ี 1-3 สํวนสัปดาห์ท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของ 
คะแนนพฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะ มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น  เมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
มารยาทในการพูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัย ได๎แกํการ สนับสนุนและความสามัคคีพบวํา คะแนน
พฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะ มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มขึ้นอยํางชัดเจนเฉพาะชํวงสอง
สัปดาห์แรกสํวนชํวงสัปดาห์ถัดมามีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น ตามลําดับ 
 

ค าส าคัญ : กิจกรรมเสริมประสบการณ์, การเลํานิทาน, พฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะ 
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 0852707689 
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Abstract 
The main aim of this study is to study co-operative behavior change of early 

childhood children by average, total and separated by each aspect. This includes 
cooperation, assistance, responsibility and unity of early childhood children who have 
been organizing storytelling activities before and during the activities in each week. The 
sample group used in the study were male and female students aged 5-6 years, 
kindergarten 3, semester 2/2010, Taksin Rachanusorn School. Specifying to 1 classroom, 
the randomly assigned person teachers observed by using a structured form for 
observing etiquette behavior that was created by the researcher.  

Children with subject behavior problems were arranged to receive a storytelling 
activity for 3 weeks, 5 days a week, 20 minutes a day. The tools used in this research 
were: experience-enhancing activities plan a series of 3 story books and the observation 
of the behavior and etiquette in early childhood that the researcher created for the 
observational behavior of manners in speech of early childhood, there was a consistent 
index of behavior and purpose. In this study, the One-Group Pretest-Posttest Design 
research model was used. The statistics used to analyze t-test data were dependent 
samples. The findings were found that after the storytelling activities, behavioral 
etiquette in early childhood in overall, it was at a high level.  

And analyzing the changes during the week, the research results were found that 
the score in average of oral etiquette behaviors included an increase in the behavioral 
change over the course of week 1-3, and week 3. The change in the etiquette behavior 
score tended to increase when analyzing the mean etiquette score. In early childhood 
eloquence, support and unity were found. Behavior score, etiquette in eloquence, there 
was a marked increase in the first two weeks, while the following weeks respectively. 
 
Keywords : Experience Enhancement Activities, Storytelling, Good Oral Etiquette Behavior  
 
บทน า 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มุํงพัฒนาเด็กทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง ได๎รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
อยํางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นคนดีมีวินัย และสํานึกความเป็นไทย โดยความรํวมมือระหวํางสถานศึกษา พํอแมํ ครอบครัว ชุมชน 
และทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็ก  



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1108 

เด็กวัยอนุบาล 5-6 ขวบ เป็นวัยท่ีมีลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางสติปัญญา คือ เป็นวัยท่ี
สามารถใช๎สัญลักษณ์แทนส่ิงของ วัตถุ และสถานท่ีได๎ เริ่มมีทักษะในการใช๎ภาษาท่ีจะอธิบายส่ิงเป็นส่ิงท่ี
สามารถพัฒนาให๎ประสบความสําเร็จในอนาคตได๎ ด๎วยการท่ีพํอแมํไมํปิดกั้นหนทางในสร๎างสรรค์ของเด็ก
ให๎เด็กได๎มีโอกาสเรียนรู๎จากการลองผิดลองถูกในเรื่องตํางซึ่งสอดคล๎องกับๆ 

การจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมมารยาทไทยจะใช๎วิธีการเลํานิทานควบคํูกันไปกับการสอนมารยาทใน
การพูด เพราะสามารถทําให๎เด็กเกิดความสนุกสนานและต่ืนตาไปได๎อยํางดี การเลํานิทานให๎ เด็กฟังบํอย 
ๆ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอํานหรือจินตนาการของตัวเองการเลํานิทาน เป็นวิธีหนึ่งจะชํวยให๎เด็กเกิด
ความสนุกสนานและสามารถจดจําเนื้อหาได๎งําย 

การพูดและการสนทนาจึงมีความสําคัญตํอมนุษย์เป็นอยํางมาก ท้ังในชีวิตประจําวันและชีวิตการ
ทํางาน การพูดเป็นเครื่องมือสําคัญของการติดตํอส่ือสารท่ีจะนําไปความสําเร็จในชีวิตท้ังนี้มนุษย์ต๎องใช๎
ภาษาอยูํเสมอ และใช๎คําพูดในการส่ือถึงบุคคล หรือเป็นวิธีทางหนึ่งในการถํายทอดชักนําเอาความรู๎สึกนึก
คิดของตนมาตีแผํ แสดงให๎ผ๎ูอื่นได๎ทราบละเข๎าใจ เมื่อเป็นเชํนนี้ การพูดจึงเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งในการ
ดํารงชีวิตอยูํในสังคมรํวมกับผ๎ูอื่น (วิรัช อภิรัตนกุล , 2524 : 1–3)  .ดังนั้นการพูดการสนทนาท่ีดีถูกต๎อง
เหมาะสมจึงเป็นการสร๎างบุคลิกภาพท่ีดีสําหรับบุคคลในอนาคต 

จากเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการเลํานิทานเพื่อ
สํงเสริมพฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการเลํานิทานเพื่อสํงเสริมพฤติกรรมมารยาทในการ
พูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการสํงเสริมพฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
ตากสินราชานุสรณ์ กํอนและหลังใช๎กิจกรรมนิทาน 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการพูด 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการนิทาน 

    4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องการพูด 
5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

     ประชากร 
                ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย–หญิงอายุ5-6 ปี ช้ันอนุบาล 3 ภาค
เรียนท่ี 1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดตาก      
                กลุ่มตัวอย่าง 

     กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการทดลองครั้งนี้ ใช๎ประชากรท้ังหมดเป็นกลํุมตัวอยําง และเป็นเด็ก
ปฐมวัย ชาย – หญิง  ซึ่งกําลังศึกษาอยูํในช้ันอนุบาลปีท่ี 3/5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียน
ตากสินราชานุสรณ์อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 15 คน ได๎มาโดยการสํุมแบบกลํุม 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
     3.1 ชุดนิทาน เป็นเรื่องท่ีผ๎ูวิจัยแตํงขึ้น ใช๎ภาษางํายๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทในการพูด3

เรื่อง ได๎แกํ เด็กดีต๎งพูดดี น๎องอุ๎มพูดจาไพเราะ อุงอิ๋งเติมหางเสียง 
     3.2 แผนการจัดการเรียนรู๎ 

   1) แผนการเรียนรู๎ที่1กิจกรรมเลํานิทานเรื่อง เด็กดีต๎องพูดดี 
2) แผนการเรียนรู๎ที่2กิจกรรมเลํานิทานเรื่อง น๎องอุ๎มพูดจาไพเราะ 
3) แผนการเรียนรู๎ที่3กิจกรรมเลํานิทานเรื่อง อุงอิ๋งเติมหางเสียง 

     3.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางด๎านการพูด 
เป็นแบบการสังเกตพฤติกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีแสดงออกทางด๎านการพูด

และนํามาจดบันทึกเป็นข๎อมูลดิบ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการทดลองใช๎กิจกรรมการเลํานิทานเพื่อสํงเสริมพฤติกรรมมารยาท
ในการพูดจาไพเราะของเด็กอนุบาล 5-6 ปี โรงเรียนตากสินราชนุสรณ์ มีขั้นตอนในการสร๎างแผนการจัด
กิจกรรมการเลํานิทานท่ีครูแตํงเองการพัฒนาชุดนิทาน ดังนี้ 

    1) เขียนโครงรํางเนื้อหานิทาน คุณลักษณะของเด็กปฐมวัย ในประเด็นมารยาทในการพูดจา
ไพเราะ 

    2) จัดเนื้อหานิทานโดยสอดแทรกจริยธรรม ประกอบกับสาระจริยธรรมท่ีกําหนดนิยามศัพท์
เฉพาะของการวิจัย จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
          - เด็กดีต๎องพูดดี 
          - น๎องอุ๎มพูดจาไพเราะ 
          - อุงอิ๋งเติมหางเสียง 
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    3) กําหนดกลํุมเปูาหมายในการทดลอง คือเด็กอนุบาล 5-6 ปี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
ตากสินราชนุสรณ์ จํานวน 19 คน ได๎มาโดยวิธีสํุมแบบกลํุมตัวอยําง 

    4) แบบแผนการวิจัย ใช๎แบบแผนการวิจัย คือ แบบทดลองกลํุมเดียว โดยการทดลองกํอน
เรียนรู๎ และหลังเรียนรู๎  
         การดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 5 ครั้ง รวมเป็น 15 ครั้ง ใช๎เวลาครั้งละ20 นาที รวมเป็น 5 ช่ัวโมง 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. รวบรวมข๎อมูลท่ีได๎จากการประเมินผลการใช๎กิจกรรมเลํานิทานคุณธรรม เพื่อสํงเสริม

พฤติกรรมมารยาทในการพูดจาไพเราะของช้ันอนุบาล โรงเรียนตากสินราชนุสรณ์โดยสังเกตพฤติกรรม 
                2. วิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสังเกตการสํงเสริมมารยาทในการพูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัย  
ด๎วยคําสถิติ คําเฉล่ีย และคําร๎อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 เด็กอนุบาล 5-6 ปี มีมารยาทในการพูดจาไพเราะอยูํในระดับสูงมีพัฒนาการท่ีดีตามข๎อตกลง
เพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่องตลอด 3 สัปดาห์ จากระดับคําร๎อยละ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

           การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการเลํานิทานเพื่อสํงเสริมพฤติกรรมมารยาทในการ
พูดจาไพเราะของเด็กปฐมวัย ปรากฎวํา เด็กช้ันอนุบาล 5-6 ปี มีมารยาทในการพูดจาไพเราะสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ท้ังนี้เป็นผลมาจากมีกระบวนการพัฒนาและดําเนินงานอยํางเป็นระบบ กลําวคือ เริ่ มต้ังแตํการ
วิเคราะห์พัฒนาการและคุณลักษณะตามวัย การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข๎อง กําหนดลองใช๎เพื่อหาประสิทธิภาพและมีการวางแผนและเตรียมงานโดยการพัฒนาเครื่องมือ
อยํางเป็นระบบ นําไปทอลองใช๎เพื่อหาประสิทธิภาพและมีการวางแผนและเตรียมงาน เพื่อการนําไปใช๎อยําง
มีประสิทธิภาพกิจกรรมการเลํานิทานท่ีใช๎ในการพัฒนาเด็กให๎มีมารยาทในการพูดจาไพเราะ ประกอบด๎วย
กิจกรรมดังตํอไปนี้กิจกรรมการแตํงเอง จํานวน 3 ชุด โดยกําหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไป
ด๎วย ช่ือนิทาน จุดประสงค์ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. จุดประสงค์  
        1.1 เพื่อสํงเสริมมารยาทในการพูดไพเราะ 
        1.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการพูดไพเราะ 

2. สื่ออุปกรณ ์
      1. นิทานเรื่อง เด็กดีต๎องพูด  

    2. นิทานเรื่อง น๎องอุ๎มพูดจาไพเราะ  
    3. นิทานเรื่อง อุงอิ๋งเติมหางเสียง 
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3. ขั้นตอน 
         ครูนําหนังสือนิทานท่ีสร๎างขึ้นเอง โดยการใช๎วิธีการเลํานิทานให๎เด็กๆฟัง แล๎วให๎เด็กๆมีสํวน
รํวมในการเลํานิทานแสดงบทบาทสมมติพร๎อมท้ังแนะนําตัวละครในนิทาน 

4. ขั้นด าเนินกิจกรรม 
     1. ครูหาอาสาสมัครในการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง เด็กดีต๎องพูดดี 
    2. ครูเลํานิทาน เรื่อง เด็กดีต๎องพูดดี ประกอบการแสดงบทบาทสมมติจนจบเรื่อง 

  3. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับนิทาน และถามเด็กวํา “เด็กๆคิดวําตัวละครแตํละตัวเป็นอยํางไร” 
การจัดกิจกรรมดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของ (ปิติพร วทาทิยาภรณ์ , 2050) นิทานเลํมนี้จะ

ชํวยสอนให๎เด็กๆ เรียนรู๎วํา คําหยาบเป็นคําท่ีไมํควรพูดกับใคร เรื่องราวสนุกสนานท่ีไมํอยากให๎เด็ก
เลียนแบบเลํมนี้จะชํวยพัฒนาทักษะทางด๎านสังคมให๎กับเด็กๆ และเสริมสร๎างจินตนาการ เนื้อเรื่องท่ีไมํ
ซับซ๎อนเข๎าใจงํายเหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 ปีข้ึนไป พร๎อมภาพประกอบการ์ตูนนํารักๆ ส่ีสีสวยงามท้ังเลํม 
ชํวยดึงดูดความสนใจของเด็ก และทําให๎เด็กๆ รักการอํานอีกด๎วย 

  
ข้อเสนอแนะ 

จากประสบการณ์ด๎านการสอน และประสบการณ์ท่ีได๎รับจากการดําเนินการสํงเสริมและพัฒนา
มารยาทในการพูดจาไพเราะสําหรับเด็กอนุบาล 5-6 ปี ครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป็นข๎อเสนอแนะดังนี้ 
 1. กํอนนําไปใช๎ครูผ๎ูสอนต๎องศึกษาหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการด๎านตํางๆ 
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนามารยาทในการพูดจาไพเราะให๎เข๎าใจอยํางชัดเจนเพื่อประยุกต์
แนวคิดหลักการและทฤษฎี มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การดําเนินการพัฒนาความมีมารยาทในการพูดจาไพเราะมักถูกมองวําเป็นเรื่องยากและเป็น
นามธรรม แตํความเป็นจริงแล๎ว สามารถสํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ในเด็กทุกวัยเพียงแตํต๎องมีวิธีการและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมและตํอเนื่อง ประเด็นสําคัญคือต๎องคํอยเป็นคํอยไป 
 3. กํอนดําเนินการต๎องเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ มาเป็นอยํางดี เพราะเด็กมีชํวงความสนใจส้ัน ต๎อง
จัดกิจกรรม โดยเฉพาะการเลํานิทานให๎เด็กมีความประทับใจ จะเป็นการสร๎างแรงจูงใจได๎เป็นอยํางดี  
 4. การกําหนดเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะยังดูเวลาไมํเป็นแตํเด็กสามารถจําตัวเลขได๎ เมื่อ
ครูผ๎ูสอนกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 10 นาที ครูควรพูดวํา ให๎เวลาทํากิจกรรม เข็มยาวจะช้ีเลข 5  

5. การวิจัยในลักษณะนี้สามารถนําไปใช๎กับเด็กพิเศษได๎ 
 6. กํอนดําเนินการจะต๎องมีข๎อมูลหรือสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และถูกต๎องชัดเจน กลําวคือต๎องมีการวิเคราะห์
พัฒนาการ คุณลักษณะตามวัย พฤติกรรม โดยต๎องใช๎เครื่องมืออยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎ทราบถึงปัญหาท่ีแท๎จริง 
 7. เลือกวิธีการหรือส่ือท่ีจะนํามาจัดทําหรือพัฒนาโดยคํานึงถึงความสอดคล๎องกับความพร๎อมวุฒิ
ภาวะความต๎องการ ความถนัด และความสนใจของเด็กในแตํละชํวงอาย 
  



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1112 

กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี ได๎รับความอนุคราะห์จากอาจารย์ ดร.กรรรณิการ์ ทองรักษ์ ท่ีให๎
คําปรึกษาแนะนําด๎านสถิติ การวิเคราะห์ข๎อมูลผลการทดลอง อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในการทําวิ จัยครั้งนี้  อาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ เป็นกรรมการในการสอบท่ีกรุณาให๎
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม ทําให๎การวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ 
โอกาสนี้ 
          ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล  อาจารย์ไพริน บุ
หลัง อาจารย์ ดร.กรรรณิการ์ ทองรักษ์ และอาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ ท่ีได๎กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูประสบการณ์อันมีคุณคําและคําแนะนําตําง ๆ ท่ีทําให๎ผ๎ูวิจัยประสบความสําเร็จในการทําวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณคณะผ๎ูเช่ียวชาญท่ีกรุณาให๎คําแนะนําและแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือการ
วิจัยให๎มีคุณภาพคือ แผนการสอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด๎านรูปรํางรูปทรง ต๎องขอขอบคุณ
อํานวยการ และคณะครูโรงเรียนตากสินราชนุสรณ์ ท่ีให๎เวลาและโอกาสกับผ๎ูวิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลได๎อยําง
เต็มท่ีทําให๎การวิจัยสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
          ขอขอบพระคุณ คุณพํอ คุณแมํ ท่ีเป็นกําลังใจและให๎การสนับสนุนด๎วยดีตลอดมา อีกท้ัง เพื่อน
นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทํานและคณะครูระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3 ท่ีให๎การ
ชํวยเหลือและให๎กําลังใจด๎วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งท่ีสนับสนุนทําให๎งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณ์
คุณคําและประโยชน์งานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ตลอดจนคณาจารย์ผ๎ู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎แกํผ๎ูวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560.    ) พิมพ์ครั้งท่ี 1). 
 กรุงเทพฯ  : จัดพิมพ์โดย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
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ผลการพัฒนาวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่น 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โรงเรยีนบ้านแม่แว 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
Effect of Self-discipline Development with Toy Storage Activities 
For early childhood Kindergarten Year 3, Ban Mae Wae School 

Under the Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area 2 
 

ทัศนีย์  เขียวอ่อน 1,คนึงนิตย์  ฮุนทวีชัย2 และอรณุี  สาลี3   
Thatsanee  Kiewon1, Kanuengnit  Huntaveechai2 and Arunee  Salee3  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํน 

ประชากรคือเด็กปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีท่ี 3  โรงเรียนบ๎านแมํแว  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 
1 ห๎องเรียน  มี 13 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย คือ 1) กิจกรรมการจัดเก็บของเลํน โดยการสร๎าง
แรงจูงใจด๎วยนิทานและการแสดงบทบาทสมสมมติ เพื่อนําไปสํูการสร๎างข๎อตกลงในการเก็บของเลํน และ
เสริมแรงด๎วยสต๊ิกเกอร์รูปหัวใจนําไปติดท่ีสมุดเด็กดีซึ่งเด็กได๎จัดทําขึ้น  เมื่อปฏิบัติตามข๎อตกลงได๎ครบ 5 
วันตํอสัปดาห์ สามารถนําไปแลกสต๊ิกเกอร์ท่ีตนเองชอบได๎  2) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ขณะจัดเก็บของเลํนใช๎สําหรับสังเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเด็กจัดเก็บของเลํนและทําการประเมินให๎คะแนน
ในสมุดเด็กดี ผลการวิจัยพบวํา เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 3 โรงเรียนบ๎านแมํแว  มีวินัยในตนเองเพิ่มมาก
ขึ้นตลอด 4 สัปดาห์ จากร๎อยละ 59.36 , 72.55 , 80.77  และ 86.05 ตามลําดับ ผลของการวิจัยนี้มีข๎อ
วิจารณ์ถึงการนําหลักการของแรงจูงใจและการเสริมแรงมาใช๎ จึงมีผลให๎คําร๎อยละของความก๎าวหน๎าใน
พฤติกรรมเป็นไปได๎ในลักษณะเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : ด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํน, วินัยในตนเอง 

Abstract 

This research aims to develop self-discipline with toy storage activities. The 
population is early childhood. Kindergarten Year 3, Ban Mae Wa School, Semester 2, 
Academic Year 2020, 1 classroom with 13 people. The tools used in the research were 1) 
Toy storage activities. By creating motivation with fairy tales and role-playing To lead to 
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําสาขาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
3 อาจารย์ประจําสาขาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   โทร .0860235076  
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the creation of a toy store agreement And reinforced with heart-shaped stickers and 
attached to the Good Kid's book, which children have made When the agreement has 
been fulfilled for 5 days a week You can exchange them for your favorite stickers. 2) The 
Self-Discipline Behavior Observation Model when storing toys is used for observing 
behavior while the child is storing toys and evaluating them in a good children's book. 
The results of the research were as follows: Early Childhood Kindergarten, Year 3, Ban 
Mae Wae School Self-discipline increased over four weeks from 59.36 percent, 72.55, 
80.77 and 86.05 percent, respectively. The results of this research contained criticism of 
the application of motivation and reinforcement principles. As a result, the percentage 
of progress in behavior is possible in a constant way. 

 

Keywords : with toy storage activities, self discipline 
 
บทน า 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ต๎องการให๎เด็กทุกคนมีมีสิทธิท่ีจะได๎รับการอบรม
เล้ียงดูและสํงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม ด๎วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางเด็กกับพํอแมํ 
เด็กกับผ๎ูเล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให๎การศึกษาเด็กปฐมวัย
เพื่อให๎มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลและเต็มศักยภาพด๎วยการ
สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและ
ให๎การศึกษาท่ีเน๎นเด็กเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบท
ของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผํานการเลํนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย จัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎สามารถดํารงชีวิตประจําวันอยํางมีคุณภาพและมีความสุข  ประสานความรํวมมือ
ระหวํางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพาเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : คํานํา)   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได๎สํงเสริมพัฒนาการเด็กผํานการเลํนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย
โดยถือวําการเลํนเป็นงานของเด็ก เด็กเรียนรู๎จากการเรียนปนเลํน ผลจากการวิเคราะห์พัฒนาการและ
คุณลักษณะตามวัยของเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ในความรับผิดชอบ พบวํา  ในภาคเรียนท่ี 1 ของทุกปีการศึกษา 
เด็กสํวนมากมีคุณลักษณะตามวัยไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของหลักสูตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งคุณลักษณะ
ตามวัยด๎านอารมณ์จิตใจเรื่องคุณธรรมและจิตใจท่ีดีงาม  ซึ่งสังเกตจากการเก็บของเลํน เด็กๆจะเก็บของเลํน
ไมํถูกท่ี บางคนเมื่อถึงเวลาเก็บจะเก็บของเลํนอยํางเช่ืองช๎า เก็บของเลํนมาปะปนกัน โยนของเลํนสํงเสียงดัง 
ทําให๎ของเลํนชํารุดเสียหาย กลําวโดยสรุปคือเด็กขาดวินัยในตนเอง  จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
พบวํายังขาดกระบวนการอบรมดูแลและการเล้ียงดูท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของครอบครัว การไมํตระหนักและเห็นความสําคัญของผ๎ูปกครองและผ๎ูเกี่ยวข๎องตลอดจน
การมีภารกิจรับผิดชอบมากเกินไปของครูผ๎ูสอน เชํน เมื่อผ๎ูใหญํไมํมีเวลาอบรมเด็กและขาดการดูแลท่ีถูกวิธี 
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เมื่อเด็กเลํนของเลํนเสร็จผ๎ูใหญํจะคอยเก็บให๎ ทําให๎เด็กไมํเคยชินกับการเก็บของเลํนด๎วยตนเอง เด็กบางคนมี
ความคับข๎องใจ เพราะถูกบังคับมากเกินไปจึงมีพฤติกรรมเพื่อเรียกร๎องความสนใจด๎วยการขว๎างปาของเลํน 
หยิบของเลํนท่ีโรงเรียนกลับไปเลํนท่ีบ๎าน เด็กท่ีซุกซนผิดปกติบางคนก็เป็นเด็กท่ีพํอแมํรักมาก ตามใจและ
ปกปูองมากเกินไปสํวนเด็กท่ีมีพฤติกรรมก๎าวร๎าว มักจะเป็นเด็กท่ีพํอแมํไมํต๎องการเกลียดชังและทอดท้ิงให๎
อยูํคนเดียว  บางทีก็ถูกลงโทษจากพํอแมํท่ีมีปัญหาทางอารมณ์   เด็กๆจึงขาดวินัยในตนเอง ครูจึงต๎อง
พยายามหาทางแก๎ไขด๎วยวิธีการท่ีเป็นระบบและไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพจิตเชํน การสร๎างข๎อตกลงรํวมกัน 
การให๎คําชมเชย  ให๎รางวัล   การให๎คะแนนหรือหักคะแนน การให๎ในส่ิงท่ีเด็กต๎องการ ให๎การยอมรับและเอา
ใจใสํ ในชํวง 6 ปีแรกของชีวิตเป็นชํวงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเป็นระยะท่ีเด็กสามารถพัฒนาด๎านตํางๆได๎อยําง
รวดเร็วจึงงํายตํอการเรียนรู๎และสามารถสํงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได๎ดี  ประสบการณ์ท่ีเด็กได๎รับในวัย
นี้จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตท่ีมีคุณภาพตํอไป 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาดังกลําววินัยต๎องสร๎างต้ังแตํวัยเด็ก
เล็กๆ เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่รับส่ิงตํางๆได๎งําย หากปลูกฝังส่ิงท่ีดี เชํน ความอดทน  การรู๎จักควบคุมตนเอง  
ความมีน้ําใจฯลฯ ส่ิงเหลํานี้จะแทรกซึมเข๎าเป็นบุคลิกภาพท่ีฝังแนํนในตัวเด็กจนเป็นผ๎ูใหญํ  บุคคลท่ีมีวินัย
ในตนเอง จะเป็นผ๎ูท่ีรู๎จักกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ตรงตํอเวลา เคารพกติกา และแสดงพฤติกรรม
ออกมาในลักษณะท่ีสังคมยอมรับท้ังตํอหน๎าและรับหลัง ความมีวินัยต้ังอยูํบนพื้นฐานของเหตุผลภายใต๎
บรรยากาศของความรัก ความอบอุํนความช่ืนชมยินดี และความรู๎สึกอิสระอันเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญของการ
พัฒนาจริยธรรมตํอไป การฝึกให๎เด็กมีวินัยในตนเองควรยึดหลักบางประการดังนี้ 
            1. ทําให๎พฤติกรรมคงทนได๎แกํพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีเด็กแสดงออกเป็นบางครั้ง ครูจะต๎อง
กระต๎ุนให๎เด็กแสดงพฤติกรรมเชํนนั้นอีก เชํนเก็บของเลํนได๎ถูกท่ี เก็บของเลํนได๎ทันตามเวลาท่ีกําหนด 

2. สร๎างพฤติกรรมให๎เกิดข้ึน เป็นการสร๎างพฤติกรรมท่ีเหมาะสมให๎เกิดกับเด็กเชํนชํวยเพื่อนเก็บ
ของเลํน   จัดเรียงของเลํนอยํางเรียบร๎อย 

3. ลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เป็นการลดพฤติกรรมท่ีไมํเหมาะสมให๎หายไปเชํน เด็กท่ีชอบเก็บ
ของเลํนด๎วยการขว๎างหรือโยนเสียงดัง  ปรับเปล่ียนมาสร๎างพฤติกรรมตรงกันข๎ามโดยฝึกให๎เก็บของเลํน
อยํางทนุถนอมไมํเสียงดัง 
   จากหลักการดังกลําวได๎ถูกนํ ามาใช๎พัฒนาพฤติกรรมหรือปรับพฤติ กรรม(Behavior 
Modification) การปรับพฤติกรรมเป็นเทคนิคท่ีได๎รับการพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู๎ของสกินเนอร์ 
(Skinner) ในค.ศ. 1930 สกินเนอร์และคณะได๎ศึกษาถึงวิธีการวางเงื่อนไขแบบแสดงอาการกระทํา 
(Operant Conditioning) และได๎สรุปเป็นหลักการปรับพฤติกรรมของบุคคลวํา  “พฤติกรรมของบุคคล
อยูํภายใต๎เงื่อนไขของผลกรรมท่ีบุคคลได๎รับแตํงต้ังจากอดีตจนกระท่ังถึงปัจจุบัน” เงื่อนไขของผลกรรม
ดังกลําวได๎แกํเงื่อนไขของการให๎แรงเสริม (Contingency  of Reinforcement)  และเงื่อนไขการลงโทษ  
(Contingency  of Punishment) (สมพร สุทัศนีย์.  2547 : 138 ) 
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การพัฒนาวินัยในตนเองสามารถดําเนินการได๎หลายลักษณะ แตํสําหรับเด็กปฐมวัยแล๎ว ควรใช๎การให๎แรง
เสริมทางบวก  ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากกวํา  ด๎วยเหตุนี้ผ๎ูวิจัยในฐานะครูท่ีรับผิดชอบจึงได๎
ดําเนินการศึกษาค๎นคว๎าวิธีการฝึกวินัยในตนเองด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํน โดยสํงเสริมให๎เด็กสร๎าง
ข๎อตกลงรํวมกันให๎เด็กได๎ฝึกปฏิบัติบํอยๆโดยมีครูคอยเสริมแรง ด๎วยการใช๎แรงเสริมแลกเปล่ียน (Token) 
แรงเสริมทางวาจา แรงเสริมท่ีเป็นกิริยาทําทาง ทําให๎เด็กมีวินัยในตนเอง มีความเต็มใจและเป็นสุขท่ีเก็บ
ของเลํนได๎อยํางเรียบร๎อยตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
      1.  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีวินัยในตนเองด๎วยกิจกรรมการจัดเก็บของเลํน 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 1.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 : 3 
   2.  พัฒนาการ 
  3.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎องกับการเสริมแรง 

4.  วินัยในตนเอง 
       5.  การเลํานิทาน 
       6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
       1. รูปแบบการวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ ทดลอง
โดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 

2. กลุ่มเปูาหมาย  
               ประชากร   

    ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กชาย 6  หญิง  7  อายุระหวําง  5-6  ปี ท่ีกําลังศึกษาอยูํ
ในช้ันอนุบาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ๎านแมํแว  จังหวัดเชียงใหมํ   

               กลุมตัวอยาง   
   กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กชาย 6 หญิง 7 อายุระหวําง 5-6 ปี จํานวน 13 คน 

ท่ีกําลังศึกษาอยูํในช้ันอนุบาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ๎านแมํแว  จังหวัด
เชียงใหมํ ซึ่งได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยได๎แกํกิจกรรมการจัดเก็บของเลํน และเครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวม
ข๎อมูลคือแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองขณะจัดเก็บของเลํน  โดยมีขบวนการสร๎างดังนี้ 
          1.  ศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะตามวัย พบวํา เด็กในความรับผิดชอบยังขาดวินัยในตนเองซึ่ง
เป็นคุณลักษณะตามวัยที่จําเป็นในด๎านคุณธรรมจริยธรรม เรื่องการจัดเก็บของเลํน   
 2.  ศึกษาและวิเคราะห์ผ๎ูเรียนท่ีขาดคุณลักษณะตามวัยดังกลําว 
 3.  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับคุณลักษณะตามวัยด๎านคุณธรรมจริยธรรม  
เรื่องการจัดเก็บของเลํน  พบวํา  เป็นคุณลักษณะตามวัยในพัฒนาการด๎านอารมณ์ – จิตใจ  
 4.  ศึกษาแนวทางวิธีแก๎ไขปัญหาและกิจกรรมท่ีจะนํามาใช๎ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
อบรมเล้ียงดูและการสํงเสริมพัฒนาการ  พบวํา  กิจกรรมการจัดเก็บของเลํนเป็นวิธีการท่ีจะชํวยให๎เด็กมี
คุณลักษณะตามวัยตามท่ีหลักสูตรต๎องการ 
 5.  ศึกษา วางแผน ออกแบบกิจกรรมและ เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 6.  ดําเนินการจัดทําตามท่ีวางแผนไว๎ 
 7.  นําเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเสนอตํออาจารย์ท่ีปรึกษา  แล๎วนําไปปรับปรุงแก๎ไขตาม
ข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 8.  นําเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยท่ีได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา
เสนอตํอผ๎ูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทําน (รายช่ือในภาคผนวก ก.) 
          9.  สังเคราะห์ความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทําน เพื่อเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแก๎ไขและ
พัฒนา       
 10. นําเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยท่ีได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตามข๎อเสนอแนะของ  
อาจารย์ที่ปรึกษาและผ๎ูเช่ียวชาญท้ัง 5ทําน ไปทดลองใช๎กับ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 3 จํานวน 23  คน 
 11. นําเครื่องมือท่ีได๎ทดลองใช๎มาปรับปรุงแก๎ไขอีกครั้งแล๎วจึงนําไปใช๎จริง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           1.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองขณะ
จัดเก็บของเลํนสําหรับเด็กปฐมวัย  ผ๎ูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลํุมประชากรซึ่งเป็นเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 3 โรงเรียนบ๎านแมํแว  จํานวน  13  คน ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 
 2.  สังเกตพฤติกรรมตามรายการเครื่องมือวิจัยด๎วยการประเมินให๎คะแนนพฤติกรรม  ต้ังแตํ
ระดับ ไมํแสดงพฤติกรรม  แสดงพฤติกรรมโดยมีผ๎ูแนะนํา (เพื่อน , ครู ) และแสดงพฤติกรรมด๎วยตนเอง  
ท้ังนี้มีการให๎คําคะแนนพฤติกรรมต้ังแตํ  0  1  2  ตามลําดับ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
           1. ผ๎ูวิจัยได๎รวมคะแนนผลการปฏิบัติกิจกรรมด๎วยแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล            
ท่ีแสดงพฤติกรรมและวัดได๎ในแตํละวัน 
 2. รวมคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตํละคนในแตํละวันให๎ครบ 1 สัปดาห์ 
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 3. หาคําคะแนนรวมจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตํละคนในแตํละสัปดาห์ จนครบ 4 
สัปดาห ์
 4. แสดงคําคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมการจัดเก็บของเลํนใน 4 สัปดาห์ ไว๎ในตารางเดียวกัน 
เพื่อให๎เห็นความก๎าวหน๎าของคะแนนพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการทําให๎เด็กมีวินัยในตนเองด๎วยกิจกรรม
การจัดเก็บของเลํน 
 
ผลการวิจัย 
                เด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 3 มีวินัยในตนเองอยูํในระดับสูงมีพัฒนาการท่ีดีตามข๎อตกลงเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ตลอด 4 สัปดาห์  จากระดับคําร๎อยละ 57.38 , 70.07 , 78.84  และ 84.46  ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
    ผลจากการใช๎กิจกรรมการจัดเก็บของเลํนเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง  ปรากฏวํา เด็กปฐมวัยช้ัน
ปีท่ี 3  มีวินัยในตนเองสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ท้ังนี้เป็นผลมาจากมีกระบวนการพัฒนาและการดําเนินงานอยําง
เป็นระบบ  กลําวคือ  เริ่มต้ังแตํการวิเคราะห์พัฒนาการและคุณลักษณะตามวัย การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง กําหนดแนวทางในการวิจัย กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน  
การเตรียมงานโดยการพัฒนาเครื่องมืออยํางเป็นระบบ  นําไปทดลองใช๎เพื่อหาประสิทธิภาพและมีการ
วางแผนและเตรียมงาน เพื่อการนําไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
               ในด๎านการจัดกิจกรรมผ๎ูวิจัยได๎จัดกิจกรรม  การเลํานิทาน  แสดงบทบาทสมมติ  เพื่อปลุก
จิตสํานึกและสร๎างแรงจูงใจ  โดยได๎นําเนื้อหาจากนิทานมาเป็นแนวทางในการสร๎างข๎อตกลงรํวมกัน ซึ่งทําให๎
เด็กแสดงพฤติกรรมท่ีมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลําดับแรก   เมื่อเด็กได๎แสดงพฤติกรรมท่ีดีแล๎ว  ผ๎ูวิจัยได๎ใช๎เทคนิค
การให๎แรงเสริมแลกเปล่ียนเพื่อเป็นกําลังใจให๎เด็กได๎แสดงพฤติกรรมในเชิงสร๎างสรรค์ เพิ่มมากยิ่งขึ้นมีผลทํา
ให๎คะแนนแสดงพฤติกรรมของเด็กพัฒนาขึ้น  (เพิ่มมากยิ่งขึ้น) 
  กิจกรรมการจัดเก็บของเลํนท่ีใช๎ในการพัฒนาเด็กให๎มีวินัยในตนเอง ประกอบด๎วยกิจกรรมดังตํอไปนี้ 

1.  กิจกรรมการสร๎างแรงจูงใจ ได๎แกํ นิทานเรื่องของขวัญจากนางฟูาและการแสดงบทบาทสมมุติ 
2.  กิจกรรมการให๎แรงเสริมแลกเปล่ียน ได๎แกํ 
2.1  การให๎เด็กจัดทําสมุดเด็กดีเป็นรายบุคคล 
2.2  การให๎รางวัลด๎วยการติดสต๊ิกเกอร์ในสมุดเด็กดี แสดงการยอมรับความประพฤติเมื่อผํานเกณฑ์

รายวัน 
2.3 ให๎เด็กสามารถเลือกรางวัลได๎ด๎วยตนเองเมื่อปฏิบัติกิจกรรมผํานเกณฑ์ครบ 1 สัปดาห์ซึ่งเป็น

สต๊ิกเกอร์รูปภาพท่ีเด็กชอบ นําไปติดในสมุดเด็กดี 
  การจัดกิจกรรมดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของสํานักงานพัฒนาสุขภาพ (2549 : 25 ) กลําววํา 
เมื่อต๎องการให๎เด็กทําอะไรก็ตาม ต๎องจูงใจด๎วยแรงเสริมทางบวก  วิธีการให๎รางวัลเป็นกลยุทธ์ท่ีดี ในการ
เสริมแรงให๎เด็กปฏิบัติในทางท่ีชอบ นอกจากนี้ต๎องอารี  พันธ์มณี  ( 2548 : 4 )  กลําวถึงความมีวินัยไว๎วํา 
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วินัยเป็นเรื่องสําคัญท่ีต๎องปลูกฝังกันมาต้ังแตํเล็ก   เพราะวินัยนอกจากจะทําให๎มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
มีความเจริญก๎าวหน๎าแล๎ว  คนมีวินัยในตนเองมักเป็นคนท่ีประสบความสําเร็จ ท้ังด๎านการเรียน การประกอบ
อาชีพ  และการดํารงชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  กํอนนําไปใช๎ครูผ๎ูสอนต๎องศึกษาหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการด๎านตํางๆ 
ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาวินัยในตนเอง ให๎เข๎าใจอยํางชัดเจนเพื่อประยุกต์แนวคิด 
หลักการและและทฤษฏี มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
          2.  การดําเนินการพัฒนาความมีวินัยในตนเองมักถูกมองวําเป็นเรื่องยากและเป็นนามธรรม  แตํ
ความเป็นจริงแล๎ว สามารถสํงเสริมให๎เกิดขึ้นได๎ในเด็กทุกวัยเพียงแตํต๎องมีวิธีการและกระบวนการท่ี
เหมาะสมและตํอเนื่อง  ประเด็นสําคัญคือต๎องคํอยเป็นคํอยไป 
 3.  กํอนดําเนินการต๎องเตรียมส่ือ  วัสดุอุปกรณ์ มาเป็นอยํางดี เพราะเด็กมีชํวงความสนใจส้ัน  
ต๎องจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการเลํานิทานให๎เด็กมีความประทับใจ  จะเป็นการสร๎างแรงจูงใจได๎เป็นอยํางดี 
 4.  การกําหนดเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะยังดูเวลาไมํเป็นแตํเด็กสามารถจําตัวเลขได๎  
เมื่อครูผ๎ูสอนกําหนดเวลาในการจัดเก็บของเลํน 10 นาที ครูควรพูดวํา ให๎เวลาเก็บของเลํนจนกวําเข็มยาว
จะช้ี  ท่ีเลข 5 (ขณะนั้นเข็มยาวชี้ท่ีเลข 3)  
 5.  การวิจัยในลักษณะนี้สามารถนําไปใช๎กับเด็กพิเศษได๎ 
 6.  กํอนดําเนินการจะต๎องมีข๎อมูลหรือสารสนเทศท่ีสมบูรณ์และถูกต๎องชัดเจน กลําวคือต๎องมี
การวิเคราะห์พัฒนาการ คุณลักษณะตามวัย พฤติกรรม  โดยต๎องใช๎เครื่องมืออยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎
ทราบถึงปัญหาอยํางแท๎จริง 
 7.  เลือกวิธีการหรือส่ือท่ีจะนํามาจัดทําหรือพัฒนาโดยคํานึงถึงความสอดคล๎องกับความพร๎อม 
วุฒิภาวะ  ความต๎องการ ความถนัด และความสนใจของเด็กในแตํละชํวงอายุ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

รายงานการวิจัยเลํมนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของแนวคิด หลักการ กระบวนการจัดทําและ
พัฒนาตลอดจนผลจากการนํากิจกรรมการจัดเก็บของเลํนไปใช๎  การดําเนินงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยให๎มีวินัยในตนเอง โดยมุํงสํงเสริมคุณลักษณะตามวัยให๎สอดคล๎องตามความต๎องการของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 

รายเอียดของเอกสารเลํมนี้จําแนกเป็น 6 สํวน  คือ  บทนํา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง             
การดําเนินงาน การวิเคราะห์ข๎อมูล สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ  ตลอดจนภาคผนวก ท่ีแสดง
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข๎องกับการดําเนินงาน 
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          รายงานการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี ซึ่งได๎รับความอนุเคราะห์ และอํานวยความสะดวกในการ
วิจัย รวมท้ังให๎กําลังใจในการดําเนินการวิจัยตลอดมาจากจากผ๎ูอํานวยการโรงเรียนบ๎านแมํแว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหมํ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2 
          ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์กรรณิการ์  ทองรักษ์  และผ๎ูเช่ียวชาญทุกทําน ในการตรวจ
แก๎ไขข๎อบกพรํองและให๎คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนากิจกรรมการจัดเก็บของเลํน และแบบสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองขณะเก็บของเลํนได๎ดําเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคุณครูประจํา
ช้ันและนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีให๎ความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนด๎วยดีตลอดระยะเวลาทําการทดลอง 
รวมท้ังคณะครูโรงเรียนบ๎านแมํแว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมํ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมํ เขต 2 ท่ีมีสํวนชํวยสนับสนุน ให๎กําลังใจ ในการทําวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธกิาร. (2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ ์ชุมนุม 

สหกรณ์การเกษตรแหงํประเทศไทย. 
สํานักพัฒนาสุขภาพจิต.  คู่มือความรู้เพือ่การพฒันาความฉลาดทางอารมณใ์นเด็กอายุ 3-11 ปีส าหรับ 
          พอ่ แม่/ผู้ปกครอง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จํากัด. 2549. 
สมพร  สุทัศนีย์, ม.ร.ว.  จิตวิทยาการปกครองชัน้เรียน. พมิพ์ครัง้ท่ี 6. กรงุเทพฯ  : บริษัทดํานสุทรา   
            การพิมพ์ จํากัด. 2547. 
อารี  พันธ์มณี.  สอนลูกถูกวิธใีห้เป็นคนดีในอนาคต. กรงุเทพฯ  : ใยไหม. 2548. 
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามารถความคิดสร้างสรรค์หรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร   

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 
Development of storytelling activities to enhance 

Creative abilities for early childhood Phayuha Suksawat School 
Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 1 

 
เพ็ญวจี  สุขนวล1 , พุทธกาล  แก้วสุข2 และ อรณุี  สาลี3 

Phenvajee  Suknual1 , Phutthakarn  Kaewsook2 and Arunee Salee3 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเลํานิทานเพื่อเสริมสร๎างความสามารถความคิด
สร๎างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อสร๎างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดย
ใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน  2) เปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีศึกษา
อยูํในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จํานวน  30 คน  ได๎มาโดย การสํุมแบบกลํุม เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษา
ประกอบด๎วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน จํานวน 2 แผน และ 
แบบทดสอบวัดความคิดสร๎างสรรค์ระบายสีของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบรูปภาพจํานวน 2 ข๎อ ระยะเวลาท่ี
ใช๎ในการศึกษา  2  สัปดาห์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลํุมเดียวทดสอบกํอนและหลังทดลอง สถิติท่ีใช๎
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent 
samples ผลการทดลองพบวํา เด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี นักเรียนมี
ความคิดสร๎างสรรค์ในภาพรวมอยูํในระดับดีเย่ียม และเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดย
ใช๎กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี สูงกวํากํอนการจัดประสบการณ์ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  
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Abstract 
Subject education development of storytelling activities to enhance creativity for 

early childhood Phayuha suksawat School the Nakhon Sawan Primary Educational 
service area office, district 1, aims to 1) to create a learning experience plan by using 
storytelling activities 2) to compare the creativity of early childhood children before and 
after organizing the learning experience. Using storytelling activities the sample consisted 
of Kindergarten 3 students studying in the first semester of the academic year 2020 at 
Phayuha Suksakarn school. Nakhon Sawan Primary Educational service area office 1, 30 
persons were obtained by random sampling. The tools used in the study consisted of a 
learning experience plan using two storytelling activities and a quiz to measure the 
creativity of early childhood coloring. This is a picture of 2 items. The duration of the 
study was 2 weeks. It was a quasi-experimental group. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test on dependent samples. 
Early childhood children who received creative arts and coloring activities. Students have 
an excellent level of overall creativity. And preschool children after organizing learning 
experiences using creative arts and coloring activities significantly higher than before the 
experience was statistically significa  nt at level .01 
 
Keywords :  event development, storytelling, creativity 
 
บทน า 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เจริญเติบโตและมีคุณภาพต๎องพัฒนาท้ังด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคล เป็นการ
เตรียมความพร๎อมท่ีจะเรียนรู๎และสร๎างรากฐานชีวิตให๎พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสํูความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560)  

ความคิดสร๎างสรรค์เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาด๎านสติปัญญาท่ีควรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
ให๎กับเด็กทุกคน  ส่ิงสําคัญและหนึ่งในทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต๎องพัฒนาและสํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัย คือ ความคิดสร๎างสรรค์ เป็นท่ี ยอมรับกันวําหกขวบแรกของชีวิตเป็นชํวงท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
เพราะเด็กพัฒนาทุกด๎านได๎รวดเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะ สมอง คุณภาพของการพัฒนาเด็กจะมีผลตํอชีวิตใน
ระยะยาวตราบจนถึงวัยผ๎ูใหญํ ประเทศตํางๆ จึงถือเป็น นโยบายสําคัญของประเทศเพื่อพัฒนาเด็กอยําง
เต็มท่ีในชํวงนาทีแรกของชีวิตนี้  รวมถึงประเทศไทย มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-
5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550–2559 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ท่ีมีแนวทางและมาตรการในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นตัวเด็กเป็นสําคัญ เน๎นการคิดสร๎างสรรค์ การคิดริเริ่ม จินตนาการ การมีสํวน
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รํวมอยํางแข็งขันในการเรียนรู๎ของตนเอง สามารถ แสดงออกได๎อยํางเสรีและเหมาะสม ความคิด
สร๎างสรรค์เป็นความสามารถของสมองเด็กในการผสานความรู๎ จินตนาการและประสบการณ์ อันจะ
นําไปสํูการแสดงออกทางความคิดในรูปแบบตํางๆซึ่งสําหรับเด็กปฐมวัยความคิดสร๎างสรรค์มีความสําคัญ
มากเชํนกัน เพราะจะทําให๎เด็กเกิดจินตนาการ และมีการสร๎างสรรค์ผลงานออกมา ความคิดสร๎างสรรค์
เป็น สมรรถภาพทางด๎านสมองท่ีมีอยูํในมนุษย์ทุกคน ซึ่งจะมีมากหรือมีน๎อยนั้นขึ้นอยูํกับแตํละตัวบุคคล 
เป็นความคิด แบบหลายทาง หรือแบบอเนกนัย ซึ่งประกอบไปด๎วยความคิดคลํองแคลํว ความคิดยืดหยุํน 
ความคิด ละเอียดลออ และความคิดริเริ่ม (จารุวรรณ  โนใจวงศ์. 2560 : 1)  ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560  ได๎กลําววําเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ระบายสี  

นิทาน เป็นเรื่องราวท่ีเลําสืบตํอกันมาหรือมีผ๎ูแตํงขึ้นเพื่อให๎ผ๎ูฟังได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และ สามารถนําความคิดไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประสบการณ์ 
ความรู๎ ความคิด หรือคํานิยมบางอยํางให๎ผ๎ูฟัง อีกท้ังการใช๎นิทานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู๎อีกวิธีหนึ่ง ท่ี
ชํวยให๎เด็กฝึกทักษะทาง ภาษาและกระบวนการคิด สําหรับเด็กปฐมวัยแล๎วกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เด็กชอบมาก นั่นก็คือ กิจกรรม การเลํานิทานให๎เด็กฟัง เพื่อให๎เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลจาก
เรื่องราวท่ีได๎ฟัง  (จารุวรรณ  โนใจวงศ์. 2560 : 1) การเลํานิทานเป็นการสร๎างการเรียนรู๎ให๎กับเด็กไปใน
ตัวการเลํานิทานให๎เด็กฟังบํอย ๆ จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู๎ของเด็กทุกมิติเกิดพลังแหํง
จินตนาการและสร๎างสรรค์สํงเสริม การแสดงออก ซึ่งนําไปสํูการพัฒนาบุคลิกภาพในการสร๎างความ
เช่ือมั่นในตนเองของเด็กวิธีการ เลํานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีอยูํมากมายหลายวิธีเชํน การเลํานิทาน
ปากเปลําการเลํานิทาน ประกอบทําทางการเลํานิทานประกอบภาพ การเลํานิทานประกอบเสียงการเลํา
นิทานประกอบ อุปกรณ์การเลํานิทานประกอบการวาดภาพ การเลํานิทานไมํจบเรื่อง การจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ สามารถจัดได๎หลากหลายวิธี เชํน 1.การสนทนา  อภิปราย เป็นการสํงเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาในการพูด การฟัง รู๎จักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น ซึ่งส่ือท่ีใช๎อาจ
เป็นของจริง ของจําลอง รูปภาพ สถานการณ์จําลอง ฯลฯ 2.การเลํานิทาน เป็นการเลําเรื่องตําง ๆ 
สํวนมากจะเป็นเรื่องท่ีเน๎นการปลูกฝังให๎เกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธีการนี้จะชํวยให๎เด็กเข๎าใจได๎ดีขึ้น            
ในการเลํานิทานส่ือท่ีใช๎อาจเป็นรูปภาพ หนังสือนิทาน หุํน การแสดงทําทางประกอบการเลําเรื่อง 3.การ
สาธิต  เป็นการจัดกิจกรรมท่ีต๎องการให๎เด็กได๎สังเกตและเรียนรู๎ตามข้ันตอนของกิจกรรมนั้น ๆ ในบางครั้ง
ครูอาจให๎เด็กอาสาสมัครเป็นผ๎ูสาธิตรํวมกับครู เพื่อนําไปสํูการปฏิบัติจริง เชํน การเพาะเมล็ด การเปุา
ลูกโปุง การเลํนเกมการศึกษา  4.การทดลอง/ปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง 
เพราะได๎ทดลองปฏิบัติด๎วยตนเอง ได๎สังเกตการเปล่ียนแปลง ฝึกการสังเกต การคิดแก๎ปัญหา และสํงเสริม
ให๎เด็กมีความอยากรู๎อยากเห็น และค๎นพบด๎วยตนเอง เชํน การประกอบอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร์
งําย ๆ การเล้ียงหนอนผีเส้ือ การปลูกพืช ฯลฯ  5.การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการจัดกิจกรรมท่ีทําให๎เด็ก
ได๎รับประสบการณ์ตรงอีกรูปแบบหนึ่ง ด๎วยการพาเด็กไปทัศนศึกษาส่ือตําง ๆ รอบโรงเรียน หรือสถานท่ี
นอกโรงเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แกํเด็ก  6.การเลํนบทบาทสมมติเป็นการให๎เด็กเลํนสมมติ



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1124 

ตนเองเป็นตัวละครตําง ๆ ตามเนื้อเรื่องในนิทาน หรือเรื่องราวตําง ๆ อาจใช๎ส่ือประกอบการเลํนสมมติ
เพื่อเร๎าความสนใจ และกํอให๎เกิดความสนุกสนาน เชํน หุํนสวมศีรษะ รูปคน และสัตว์รูปแบบตําง ๆ 
เครื่องแตํงกายและอุปกรณ์ของจริงชนิดตําง ๆ  7.การร๎องเพลง เลํนเกม ทํองคําคล๎องจอง เป็นการจัดให๎
เด็กได๎แสดงออก เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเรียนรู๎เกี่ยวกับภาษาและจังหวะ  (ท่ีมา:ออนไลน์ , 
2564)  ศิลปะการเลํานิทานให๎ผ๎ูฟังเกิดความประทับใจมีดังนี้ 1.เสียงของผ๎ูเลํา  ผ๎ูเลําต๎องใช๎เสียงตัวเองให๎
ได๎ความหมายตามจุดประสงค์  เสียงชัดเจน  ระดับเสียงและจังหวะเหมาะสมตามท๎องเรื่อง  2. ทําทาง
ของผ๎ูเลําการทําทําทางเป็นส่ิงท่ีจําเป็นแตํควรทําเพียงเล็กน๎อยเพียงเพื่อให๎เด็กเกิดมโนภาพ   ไมํควรเป็น
การแสดงท่ีจริงจัง 3.จังหวะการพูดจะพูดช๎า  หรือเร็วขึ้นอยูํกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน เรื่องท่ีเลํา  จังหวะ
การพูดจะทําให๎นิทานนําสนใจ  ชํองวํางระหวํางการพูดท่ีให๎เด็กใจจดใจจํอ  วําตํอไปจะเกิดอะไรขึ้น  4. 
การเตรียมตัวลํวงหน๎าของผ๎ูเลํา  เพื่อให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎วํา  เรื่องจะดําเนินไปอยํางไร  ผ๎ูเลําควรจําเนื้อ
เรื่องในนิทานให๎ได๎   5. การใช๎สายตาทอดไปท่ีเด็ก เพื่อจะได๎เห็นถึงความรู๎สึกของผ๎ูเลําท่ีฉายออกมาทาง
ดวงตา  เวลาฟังนิทานสายตาเดกจะจับจ๎องอยูํท่ีผ๎ูเลํา  6. การใช๎คําถามถามเด็กขณะเลําเพื่อเป็นการดึง
ความสนใจของเด็กหลังจากท่ีเลํานิทานไปได๎ระยะหนึ่ง 7. ใช๎ส่ือประกอบการเลํานิทานอาจเป็นการวาด
ภาพใช๎ภาพประกอบ ใช๎หุํนหรือตุ๏กตาประกอบจะทําให๎บรรยากาศในการเลํานิทาน สนุกสนานนําสนใจ
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาแนวทาง วิธีการ เทคนิคการเลํานิทานให๎ประสบความสําเร็จ การจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กโดยใช๎นิทานประกอบภาพก็อาจมีจุดมุํงหมายท่ีคล๎ายคลึงกันคือ  การฝึกฝนและฝึกปฏิบัติหาวิธีการเลํา
นิทานให๎เด็กได๎เรียนรู๎อยํางสนุกสนานมีชีวิตชีวา บรรลุตามจุดมุํงหมายของการเลํานิทานโดยมีหลักสําคัญ
คือ  เมื่อเตรียมเด็กให๎สงบแล๎วสามารถดําเนินเรื่องให๎เด็กเกิดความสนใจ สนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องและ
สรุปเรื่องให๎เด็กได๎แสดงบทบาทสมมุติ แสดงความคิดเห็นหรือข๎อคิด จากการฟังนิทานเรื่องนั้นๆได๎ ซึ่งการ
นํานิทานประกอบภาพมาใช๎เสริมประสบการณ์สําหรับเด็กควรเลือกนิทานโดยคํานึงถึงเนื้อเรื่องท่ี
เหมาะสมสอดคล๎องกับวัย  ความสนใจของเด็ก  นิทานประกอบภาพท่ีนํามาประยุกต์ใช๎ในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็นวิธีการท่ีจะชํวยให๎เด็กได๎ฝึกทักษะการเรียนรู๎ทางภาษาเกิดความคิด
จินตนาการท่ีจะสํงผลตํอพัฒนาการทางภาษาของเด็กได๎อยํางตํอเนื่อง   

การจัดประสบการณ์ด๎วยกิจกรรมการเลํานิทาน ชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กได๎จริง ทําให๎การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นิทานสามารถตอบสนองความต๎องการตาม ธรรมชาติของเด็ก ทําให๎
รู๎สึกผํอนคลายมีสมาธิ เกิดการเรียนรู๎ สํงเสริมทักษะทางด๎านภาษา ความคิดสร๎างสรรค์ กล๎าแสดงออก
อยํางอิสระ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2541, น. 77) และนอกจากนี้นิทานคือส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพ สําหรับสร๎างการเรียนรู๎ให๎กับเด็กปฐมวัย  และชํวยเสริมสร๎างจินตนาการให๎กับเด็ก ไมํมีเด็ก
คนใดไมํชอบฟังนิทาน นิทานสามารถสร๎าง จินตนาการ ความฝัน ความคิด ความเข๎าใจ และการรับรู๎ให๎กับ
เด็ก  นิทานเป็นเครื่องมือท่ีจะชํวยสํงเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
กิจกรรมการเลํานิทาน มีประโยชน์และมีสํวนชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนได๎จริง ทําให๎การเรียนการ
สอนมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น นิทานนอกจากจะชํวยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด พร๎อมท้ังให๎ความรู๎ ความ 
สนุกสนานจินตนาการแกํเด็กแล๎ว นิทานยังชํวยฝึกสมาธิให๎เด็กรู๎จักสํารวมจดจํออยูํกับเรื่องท่ีฟัง  ซึ่งเป็น
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พื้นฐานการเตรียมความพร๎อมด๎านการอํานหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎เด็ก สํงผลให๎เด็กมี
พัฒนาการด๎านสติปัญญาและอารมณ์ท่ีดี 

จากข๎อความข๎างต๎น ผ๎ูศึกษาจึงสนใจท่ีจะจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานเพื่อ
เสริมสร๎างความสามารถความคิดสร๎างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎
กิจกรรมเลํานิทานเพื่อเสริมสร๎างความสามารถความคิดสร๎างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อทดลองการ
ใช๎การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทานเพื่อเสริมสร๎างความสามารถความคิด
สร๎างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนช้ันอนบุาล 3 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร๎างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทาน  
2. เปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎

โดยใช๎กิจกรรมเลํานิทาน 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560:3 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเลํานิทานของเด็กปฐมวัย 

 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  
           4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
      ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เด็กปฐมวั ยช้ันอนุบาลปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี  1 ปี

การศึกษา 2563  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  จํานวน 2 ห๎องเรียน มี
นักเรียนท้ังหมด 60 คน   
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               กลุมตัวอยาง   
         กลํุมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้  คือนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3/1  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์   จํานวน 1 ห๎องเรียน มีนักเรียน
ท้ังหมด 30 คน ซึ่งได๎โดยการสํุมแบบเจาะจง 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.1 เครื่องมือท่ีใช๎ในการทดลอง ประกอบด๎วย 

          แผนการจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ มีองค์ประกอบดังนี้  1.จุดประสงค์การเรียนรู๎ 2.การบวนการ
จัดการเรียนรู๎  (ข้ันนํา ขั้นดําเนินการ และขั้นสรุป) 3. ส่ือ อุปกรณ์  4.การวัดและการประเมินผล เวลาใน
การทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที รวม 4 วัน โดยจัดในชํวงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์   

3.2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล  ประกอบด๎วย  
          แบบทดสอบวัดความสามารถในการในการใช๎คิดคิดสร๎างสรรค์ (ภาคผนวก  ข)  แบํง

ออกเป็น  2  ชุด   
          ชุดท่ี  1  แบบทดสอบการวาดรูปตํอเติมรูปทรงท่ีกําหนดให๎  ตามจินตนาการ   
          ชุดท่ี  2  แบบทดสอบการปะติด  ตํอเติมจากภาพท่ีกําหนดให๎ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 กํอนดําเนินการทดลอง  ทําการทดสอบวัดความคิดสร๎างสรรค์   โดยใช๎แบบวัดศิลป

สร๎างสรรค์   ท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น ทดสอบเด็กทีละคน ทดสอบชํวงเวลา 10.00 น. เป็นเวลา  4  วัน                               
4.2 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช๎เวลาในการทดลอง 2  

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละประมาณ 30 นาที (กลํุมท่ี 1 วันจันทร์และวันพุธ กลํุมท่ี 2 วันอังคารและ
วันพฤหัสบดี)  โดยจัดในชํวงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กลํุมทดลองจะได๎รับการจัดกิจกรรมตามแผนการ 
จัดกิจกรรมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถความคิดสร๎างสรรค์  ท่ีผ๎ูรายงานสร๎างขึ้นจํานวน 2 แผน                         

4.3 เมื่อครบกําหนดเวลาทําการทดลอง ผ๎ูวิจัยทําการทดสอบวัดความคิดสร๎างสรรค์ท้ัง 2  ชุด
เดิม ไปทดสอบเด็กปฐมวัยกลํุมทดลอง แล๎ววิเคราะห์ข๎อมูล 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. หาคําสถิติพื้นฐาน  ได๎แกํ  คะแนนเฉล่ียและคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        2. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกํอน  และหลังการทดลอง โดยใช๎
การทดสอบคําที  (t-test แบบ Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 

1.  เด็กปฐมวัยทีไ่ด๎รับการจัดกิจกรรมเลํานิทาน มีความคิดสร๎างสรรค์สูงขึ้น 
2.  เด็กปฐมวัยมีความคิดสร๎างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเลํานิทาน สูงกวํากํอนการจัด 

กิจกรรมจัดกิจกรรมเลํานิทาน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวํา เด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเลํานิทาน มี คะแนนความคิด
สร๎างสรรค์หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง เนื่องมาจากเด็กปฐมวัยได๎รับการกระต๎ุนจากส่ิงเร๎าหรือ
ส่ือหลายประเภท ซึ่งส่ือมีความเหมาะสมกับวัย และจากการกระต๎ุนด๎วยวิธีการตําง ๆ  เชํน การเลํานิทาน
จะทําให๎เด็กเกิดความคิดจินตนาการ การเลํนตามมุมประสบการณ์ การไปแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน  
กิจกรรมเหลํานี้เป็นกิจกรรมท่ีมุํงให๎เด็กมีประสบการณ์ตรง มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อม โดยผํานการคิด
สร๎างสรรค์จินตนาการอยํางมีเหตุผล  และได๎ลงมือกระทําเป็นการสร๎างองค์ความรู๎ เด็กสามารถพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค์ได๎เป็นอยํางดี  ซึ่งสอดคล๎องกับการจัดประสบการณ์ของ เอด็การ์เดล  (เยาวพา  เดชะ
คุปต์. 2542 : 56 ; อ๎างอิงจาก Edgar  Dale. 1986 : 47) ท่ีค๎นพบวําวิธีการเรียนรู๎จากแหลํงข๎อมูลท่ีเป็น
จริง ทําให๎เด็กมีประสบการณ์ตรงและได๎เรียนรู๎จากการค๎นพบ อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติ และ
พฤติกรรม ความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ  การกระต๎ุนด๎วยส่ิงเร๎า เชํน การฟังเพลงบรรเลงในขณะท่ี
เด็กทํากิจกรรม  การร๎องเพลง   การทํองคําคล๎องจอง ประกอบทําทาง สอดคล๎องกับธรรมชาติและความ
ต๎องการของเด็กปฐมวัย  ท่ีชอบร๎องรําทําเพลง  ชอบเลํนและสํารวจค๎นคว๎า  สนองตํอความต๎องการของ
เด็กท่ีมีความอยากรู๎อยากเห็น สนใจส่ิงแวดล๎อมรอบตัวที่แปลกใหมํ การท่ีเด็กได๎รับประสบการณ์และการ
กระต๎ุนจากส่ิงเร๎าทําให๎เด็กเข๎าใจ และรวบรวมประสบการณ์ท้ังหมดเข๎าด๎วยกัน  ซึ่งเป็นประสบการณ์
สําคัญ  สําหรับการเรียนรู๎ของเด็กซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของดิวอี้ (เยาวพา เดชะคุปต์.  2545 : 65 ; 
อ๎างอิงจากDewey, J. 1980 : 199)  ท่ีกลําววําการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎จากการกระทํา  และสอดคล๎อง
กับวรรณา  กรัสพรหม (2546 : 62 - 63) กลําววําการจัดประสบการณ์เป็นส่ิงสําคัญในการสํงเสริมเด็กให๎
เกิดการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์เด็กสามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ได๎อยํางดีหากได๎ลงมือปฏิบัติด๎วย
ตนเองผํานประสาทสัมผัสท้ังห๎าจะกํอให๎เกิดความสามารถทางสมองในการคิดดัดแปลงความรู๎หรือ
ประสบการณ์และคิดสร๎างสรรค์ผลงานท่ีมีความแปลกใหมํ เพื่อให๎ผลงานมีความละเอียดลออ อีกท้ังยัง
สามารถสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ด๎วยตนเองจากการบันทึกส่ิงท่ีได๎เรียนรู๎ด๎วยการวาดภาพอยํางอิสระ และ
สามารถถํายทอดความคิดจินตนาการของตนเองอยํางเต็มท่ี  นอกจากนี้การสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ยัง
เป็นหัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมของเด็กวัยนี้ เพราะในชํวง 6 ขวบแรกของชีวิตเป็นระยะท่ีเด็กมี
จินตนาการสูง และศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค์กําลังพัฒนา หากเด็กได๎รับการจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม  และตํอเนื่องตามลําดับ  ก็เทํากับเป็นการวางรากฐานท่ีมั่นคง  สําหรับการพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค์ในวัยตํอมา (เยาวพา เดชะคุปต์.  2542 : 86 และจุฬาลักษณ์ รุํมวิริยะพงษ์. 2545 : 
69) และจากผลการวิจัยของสดใส ชนะกุล (2548 : 66 - 75) พบวํา การจัดกิจกรรมวาดภาพนอกช้ันเรียน
ทําให๎เด็กปฐมวัยมีความคิดสร๎างสรรค์สูงขึ้น สํวนวารุณี นวลจันทร์ (2549 : 78 - 87) ก็พบวําการจัด
กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์แบบตํอเติมผลงาน สํงผลให๎เด็กปฐมวัยมีความคิดสร๎างสรรค์สูงขึ้นได๎  ซึ่งจาก
ผลการวิจัยดังกลําวจะเห็นได๎วํา  การสํงเสริมและพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ให๎กับเด็กปฐมวัย  สามารถทํา
ได๎หลายหลายวิธี  เพราะการแปรเปล่ียนสลับกันไปยํอมจูงใจให๎อยากเรียน ไมํเบื่อ ซึ่งจากการวิจัยของ 
พริ้งพงษ์  ไชยซาววงษ์ (2548 : 4) พบวํา การเรียนการสอนใด ๆ ท่ีใช๎ส่ือการเรียนการสอนหลายชนิดใน
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ลักษณะของส่ือประสมจะทําให๎การเรียนรู๎เป็นไปได๎งําย รวดเร็ว นําสนใจ และจดจํามากยิ่งขึ้น ด๎วยเหตุผล
ดังท่ีกลําวมา กระบวนการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช๎ กิจกรรมเลํานิทานโดยใช๎ส่ือ
ประสมครั้งนี้จึงสํงผลให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความคิดสร๎างสรรค์สูงขึ้น  ซึ่งครูและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องสามารถ
นําวิธีการไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูต๎องมีความเข๎าใจวิธีการท่ีใช๎กระต๎ุนความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรม
เลํานิทาน  เพื่อพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย     

2. ครูปฐมวัยควรมีการดัดแปลง คิดค๎นวิธีการจัดกิจกรรมใหมํๆ  เพื่อพัฒนาและสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

3.  ควรเปิดโอกาสให๎เด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น โดยใช๎กิจกรรมและส่ือ
ประสมในการจัดกิจกรรมเลํานิทาน  

4. การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยครูต๎องยืดหยุํนเวลาให๎เหมาะสมกับความ
ต๎องการและความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กมีความสนใจส้ัน ครูจึงต๎องใช๎ส่ิงเร๎ากระต๎ุนอยํางหลากหลาย 

5. ในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ให๎แกํเด็กปฐมวัย ครูควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฝึกการทํา
กิจกรรมเป็นกลํุม และสามารถทํางานรํวมกับเพื่อนได๎ 

6. ครูควรจัดสภาพแวดล๎อม  บรรยากาศท่ีเอื้อตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
รายงานการวิ จัยครั้ งนี้ สํา เร็ จ ลุลํวงไ ด๎ด๎วยดี  ซึ่ ง ไ ด๎รับความอนุ เคราะห์ และอํานวย                          

ความสะดวกในการวิจัย รวมท้ังให๎กําลังใจในการดําเนินการวิจัยตลอดมาจากผ๎ูอํานวยการโรงเรียนพยุหะ
ศึกษาคาร  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูง
ไว๎ ณ โอกาสนี้ 
         ขอขอบพระคุณ  ผ๎ูเช่ียวชาญทุกทํานท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไขให๎ข๎อเสนอแนะในการจัดทําเครื่องมือ
ในการทดลอง  การเก็บรวบรวมข๎อมูล  และการใช๎แบบทดสอบความคิดสร๎างสรรค์ 
ขอขอบคุณครูประจําช้ัน และนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีให๎ความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนด๎วยดีตลอด
ระยะเวลาทําการทดลอง รวมท้ังคณะครูโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 ท่ีมีสํวนชํวยเหลือสนับสนุนให๎กําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไป
ได๎ด๎วยดี 
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การจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ ามันเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนคลองวัดไร่ ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 

จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
Organization of plasticine molding activities  

to develop basic mathematical skills for early childhood Khlong Wat Rai 
School, Bang Rakam Subdistrict, Bang Rakam District Phitsanulok Province 

Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1 
 

ศิริพร จุลดิลก1, วรพร  ปายะนันท์2 และวีระพรรณ  จันเหลือง3 
Siriporn  Chulladilok1, Waraphorn  Payanant2 and Weerapun  Chanluang3 

 

บทคัดย่อ 
             การจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  สําหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนคลองวัดไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังท่ีได๎รับการ จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน 2. เพื่อศึกษาระดับและ
การเปล่ียนแปลงของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังท่ีได๎รับการจัดกิจกรรม
การปั้นดินน้ํามัน 
             ผลการวิจัย พบวําเด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันมีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์โดยรวมหลังการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน  มี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด๎านการรู๎คํา รู๎จํานวน การเรียงลําดับ การเปรียบเทียบหลังการจัดกิจกรรม
การปั้นดินน้ํามันสูงกวํากํอนจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน แสดงวํา การจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน
สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได๎  เมื่อพิจารณาแล๎ว พบวํา การ
เปรียบเทียบ มีความสามารถเป็นอันดับแรก รองลงมาการเรียงลําดับและการรู๎คํา รู๎จํานวน เป็นอั นดับ
สุดท๎าย นอกจากนั้น พบวํา หลังการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันมีการเปล่ียนแปลงทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลําดับเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับแรก และ
รองลงมาเป็นการรู๎คํา รู๎จํานวนและการเปรียบเทียบ ตามลําดับ  โดยมีข๎อเสนอแนะคือ ครูควรนํากิจกรรม
เกมการศึกษามาใช๎บูรณาการในการสอนคณิตศาสตร์ให๎แกํเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เพราะจะทําให๎เด็กมีทักษะการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ดีข้ึน  กิจกรรมการปั้นดินน้ํามันควรเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความสนุกสนาน อุปกรณ์การเลํนท่ีนําสนใจ และทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น จะได๎เป็นแนวทางแก๎ไขกํอน

                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   
3 ผศ., อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาตาก 
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นําไปใช๎  ซึ่งกํอนนํากิจกรรมการปั้นดินน้ํามันไปใช๎ ครูผ๎ูสอนควรทดลองใช๎เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ และ
ทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจะได๎เป็นแนวทางแก๎ไขกํอนนําไปใช๎ และกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันท่ีนํามาใช๎ฝึก
ทักษะการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ควรสอดคล๎องกับเนื้อหาการเรียนการสอนในแตํละครั้ง และกํอนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาควรอธิบายข๎อตกลงให๎เด็กเข๎าใจ ถ๎ามีปัญหาในการปฏิบัติ ไมํเข๎าใจหรือปฏิบัติไมํ
ถูกต๎องเกิดขึ้นระหวํางดําเนินกิจกรรมครูควรแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นทันที 
  
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรม, การปั้นดินน้ํามัน, ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
 
Abstract 
             Organization of plasticine molding activities to develop basic mathematical 
skills For early childhood  Khlong Wat Rai School, Bang Rakam Subdistrict, Bang Rakam 
district, Phitsanulok province The Phitsanulok Primary Educational service area office 1 
has the objectives of this research this  objectives of this research are:  1.) to compare 
the basic mathematical skills of pre- and post-early childhood children organized al, 
plasticine molding activity 2.) to study the level and change of basic math skills of 
preschool children before and after having received the plasticine molding activity. 
             The results of the research showed that early childhood children who received 
plasticine molding activities had higher overall mathematical skills after the clay molding 
activities than before the plasticine molding activities. Have basic math skills, knowledge 
of values, and sorting. The comparison after the modeling activity was higher than 
before the clay molding activity oil shows that organizing plasticine molding activities 
can develop basic mathematical skills of early childhood. When considered, it was 
found that the comparison Talented first Followed by sorting and numeracy were the 
last. Moreover, it was found that after the clay molding activity there was a change in 
basic mathematical skills.  By basic math skills The sorting jumped up first. And followed 
by knowing the value Knowing the number and comparison respectively, with a 
suggestion: Teachers should integrate educational game activities in teaching 
mathematics to children with mathematical problems. It will give children better math 
learning skills. Molding activity should be a fun activity. Interesting playing equipment 
And know the problems that may arise Will be a solution before applying Which before 
using the clay molding activity Teachers should try it to understand. And knowing the 
problem that may arise will have a solution before applying. And the modeling activity 
of plasticine used to practice mathematical skills should be consistent with the content 
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of instruction in each time  and before organizing educational game activities, 
agreements should be explained to the child to understand. If there is a problem in 
practice Incomprehensible or improper operation occurs during the activity, the teacher 
should resolve any problems that arise immediately. 
 

Keywords:  activity organization, plasticine molding, basic mathematical skills 
 
บทน า 

เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยท่ีเรียนรูผานการเลนและการทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัยเปนหนาท่ี
ของผ ูสอนตองวางแผนโดยบูรณาการท้ังวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย และศาสตรอื่นๆ โดยไมแบงเปนรายวิชา แตจะมีการ
ผสมผสานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติของแตละศาสตรในการจัดประสบการณ ซึ่งแตกตา
งจากการเรียนรูในระดับช้ันอื่นๆ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติเหมาะสม ตามวัย
ของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยการจัดประสบการณ การ
เรียนรูบูรณาการผานสาระการเรียนรู ท่ีประกอบดวย ประสบการณสําคัญดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา และสาระท่ีควรเรียนรู ไดแก ตัวเด็ก บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก ธรรมชาติ
รอบตัว และส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก โดยออกแบบการจัดประสบการณและกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความ
หลากหลาย ภายใต สาระการเรียนรูท้ังประสบการณสําคัญและสาระท่ีควรเรียนรูท่ีมีการเช่ือมโยงกับการ
พัฒนามาตรฐานคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคของเด็ก และความสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของ
หลักสูตร โดยมีรูปแบบ การจัดประสบการณตามความเหมาะสมของแตละสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ท้ังนี้ ประสบการณ การเรียนรูของเด็กจะจัดขึ้นโดยคํานึงถึงธรรมชาติของเด็กท่ี
เรียนรูผานการเลน การลงมือปฏิบัติ การสํารวจ การทดลอง การสรางช้ินงานท่ีสรางสรรค และการเห็นแบ
บอยางท่ีดี การจัดประสบการณการเรียนรูอยาง หลากหลายจะชวยตอบสนองตอความแตกตางระหวาง
บุคคลสงเสริมความชอบ ความสนใจ และความถนัด ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน 
พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรูท่ีสอดคลอง กับธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กท่ีมีความ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล การจัดประสบการณ การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณา
การท่ีวา หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะ
และหลายประสบการณสําคัญ ดังนั้น ผูสอนจะตองวางแผน การจัดประสบการณในแตละวันใหเด็กเรียนรู
ผานการเลนท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลาย ประสบการณสําคัญ อยางเหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการ  )หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560:40   (ดังท่ี บรูเนอร์  (Bluener) ได๎
เสนอวํา ในการจัดควรคํานึงถึงการเช่ือมโยงทฤษฎีพัฒนาการกับทฤษฎีความรักบททฤษฎีการสอน เพราะ
การจัดเนื้อหาและวิธีการสอนจะต๎องคํานึงถึงพัฒนาการ และปรับเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับความสามารถใน
การคิดหรือการรับรู๎ รวมถึงการเลือกใช๎วิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยของผ๎ูเรียน อ๎างอิงใน  )ณัฐพรหม อินทุ
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ยศล. 2553:61-63) ดังนั้นการจัดประสบการณ์เพื่อสํงเสริมทักษะและเทคโนโลยีก็ต๎องอาศัยคณิตศาสตร์
ในการพัฒนางานทุกงานต๎องใช๎คณิตศาสตร์ไมํทางใดก็ทางหนึ่ง จึงกลําวได๎วําคณิตศาสตร์พัฒนาการให๎กับ
เด็ก จึงนับวํามีความสําคัญเป็นอยํางมาก 

การให๎เด็กได๎รับประสบการณ์อยํางเพียงพอเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ท่ีจะชํวยสร๎างความมั่นใจใน
ความสามารถของตนท่ีจะคิดและใช๎เหตุผลในสถานการณ์คณิตศาสตร์ท่ีเป็นกิจกรรมในชีวิตประจําวันการ
เตรียมความพร๎อมจึงควรเน๎นการทํากิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม เน๎นการเรียนรู๎จากประสบการณ์
ตรง การลงมือปฏิบัติจริงมีการใช๎ส่ือท่ีหลากหลาย เพราะเด็กปฐมวัยจะไมํเรียนรู๎คณิตศาสตร์โดยการบอก
เลําแตํเด็กจะสร๎างความรู๎และทําความเข๎าใจ จากประสบการณ์ของตนเอง ความรู๎ความสามารถนี้เรา
สามารถฝึกฝนและปลูกฝังให๎เกิดขึ้นกับเด็กได๎ต้ังแตํเยาว์วัย ด๎วยการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ให๎
เหมาะสมกับวัย สร๎างบรรยากาศให๎เป็นกันเองและเป็นไปตามธรรมชาติมากท่ีสุด ท้ังเหตุการณ์จริงใน
ชีวิตประจําวันและรวมไปถึงกิจกรรมท่ีครูจัดให๎อยํางเหมาะสมจึงจะชํวยให๎เด็กได๎รับความสําเร็จในการเกิด
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

จากท่ีกลําวมาข๎างต๎น ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นับเป็นความสามารถทางสติปัญญาและ
เป็นทักษะด๎านหนึ่ ง ท่ีชํวยสํงเสริมความสามารถของเด็ก โดยให๎เด็กได๎ลงมือ ปฏิบั ติจริงและจัด
ประสบการณ์ให๎เด็กได๎รู๎จัก คิดเป็น ทําเป็น แก๎ปัญหาได๎ รู๎จักค๎นคว๎าหาคําตอบด๎วยตนเอง สามารถ
แก๎ปัญหาตํางๆได๎ในชีวิตประจําวัน และเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของการเรียนรู๎ในระดับตํอไป 
กิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดประสบการณ์ประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัยและเป็น
กิจกรรมท่ีเด็กชอบ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได๎ฝึกใช๎นิ้วมือของเด็กให๎คลํองแคลํว ระยะแรกต๎องฝึกให๎เด็กได๎รู๎จัก
วิธีการเลํน เชํน การทุบ คลึง ม๎วน และการแผํให๎เป็นแผํน  เมื่อเด็กใช๎มือได๎อยํางคลํองแคลํว เด็กก็จะ
สามารถปั้น เป็นส่ิงตํางๆตามใจชอบได๎ จากนั้นครูก็นํากิจกรรมนั้นมาจัดประสบการณ์ เพื่อให๎เด็กเกิด
ความพร๎อม ความสนใจและความสามารถในการทํากิจกรรมของเด็ก กลําวคือ การปั้นดินน้ํามันเป็น
กิจกรรมท่ีสามารถสํงเสริมและพัฒนาการเด็กทุกคน และเป็นกิจกรรมท่ีประสานสัมพันธ์กันระหวํางการใช๎
กล๎ามเนื้อมัดเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหวํางสายตา และสร๎างความพอใจให๎กับเด็ก เป็นการสํงเสริม
ทักษะความคิดสร๎างสรรค์และยังสามารถใช๎ในการสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได๎ จากการทํา
กิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน เด็กจะเรียนรู๎ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับรูปรําง รูปทรง ขนาด 
จํานวน สี ประเภท ฝึกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ ซึ้งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีชํวยให๎เด็กเกิดความคิด
รวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์รวมท้ังเป็นการปลูกฝังให๎เด็กมีทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ท่ีมีผลตํอการเรียนรู๎เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎คลํองตัวตํอไปในการทํากิจกรรมการปั้น จึงเป็น
อีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถชํวยสํงเสริมให๎เด็กเกิดพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

ด๎วยเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยมีความสนใจท่ีจะนํากิจกรรมการปั้นดินน้ํามันเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางทางคณิตศาสตร์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยให๎เจริญเติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีก๎าวหน๎าในอนาคต และยังสามารถนํามาปรับใช๎
เป็นแนวทางหนึ่งให๎ครู หรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทางการศึกษานําไปใช๎ในการเรียนการสอนและสามารถจัด
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กิจกรรมตํางๆให๎เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แกํบุคคลท่ี เกี่ยวข๎องกับเด็ก เชํน พํอแมํ 
ผ๎ูปกครองจะนําปรับใช๎เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได๎ถูกต๎องและเหมาะสมตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังท่ีได๎รับการ 
จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน 

2. เพื่อศึกษาระดับและการเปล่ียนแปลงของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
กํอนและหลังท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560:3 
2. เอกสารและงานท่ีวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

2.1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2.2 จุดมุํงหมายในการสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  

       2.3 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
       2.4 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย  
       2.5 หลักการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
       2.6 การวัดและการประเมินผลการพัฒนาความสามารถทาคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
       2.7 งานท่ีวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการปั้น 
      3.1 ความหมายของการปั้น 
      3.2 ความสําคัญของการปั้น 
      3.3 จุดมุํงหมายของการปั้น 
      3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานปั้นสําหรับเด็กปฐมวัย 
      3.5 บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะทํางานปั้น 
      3.6 ลักษณะและพัฒนาการการปั้นของเด็ก 
      3.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการปั้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
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2. กลุ่มเปูาหมาย  
               ประชากร   

         ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เด็กปฐมวัยอายุระหวําง 3-6 ปี ท่ีศึกษาอยูํท่ีโรงเรียนคลองวัด
ไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียน 24 คน  

               กลุมตัวอยาง   
         กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เด็กปฐมวัยอายุระหวําง 3-6 ปีกําลังศึกษาในระดับช้ัน  
อนุบาล 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคลองวัดไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 12 คน ซึ่งได๎โดยการสํุมแบบเจาะจง 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน จํานวน 24 แผน 
3.2 แบบฝึกวัดทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยแบบฝึกเป็นแบบเติมคําตอบ 3 

ตัวเลือก โดยตัวเลือกเป็นรูปภาพ จํานวน 3 ชุด จํานวน  30 ข๎อ ดังนี้ 
 ด๎านท่ี 1 การรู๎คํา รู๎จํานวน   จํานวน 10 ข๎อ 
 ด๎านท่ี 2 การเรียงลําดับ    จํานวน 10 ข๎อ 
 ด๎านท่ี 3 การเปรียบเทียบ   จํานวน 10 ข๎อ 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับกลํุมตัวอยํางมาใช๎เป็นคะแนนกํอนการทดลอง 
(Pretest) 
    2. ทําการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตตาสตร์ตามวิธีการจัด
กิจกรรมท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น โดยผ๎ูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมกับกลํุมตัวอยํางเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ทําการทดลองในชํวงเวลา 09.00-09.20 น.รวมระยะเวลา 24 ครั้ง 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. หาคําสถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คะแนนเฉล่ียและคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        2. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกํอน  และหลังการทดลอง โดยใช๎
การทดสอบคําที  (t-test แบบ Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 
  1. เด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวม
หลังการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน 
  2. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด๎านการรู๎คํา รู๎จํานวน การเรียงลําดับ การ
เปรียบเทียบหลังการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันสูงกวํากํอนจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน แสดงวํา การจัด
กิจกรรมการปั้นดินน้ํามันสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได๎  เมื่อพิจารณา
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แล๎ว พบวํา การเปรียบเทียบ มีความสามารถเป็นอันดับแรก รองลงมาการเรียงลําดับและการรู๎คํา รู๎
จํานวน เป็นอันดับสุดท๎าย 

3. หลังการจัดกิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน พบวํา มีการเปล่ียนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึน โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียงลําดับเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับแรก และรองลงมาเป็นการ
รู๎คํา รู๎จํานวนและการเปรียบเทียบ ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งนี้ มุํงศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การปั้นดินน้ํามันเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางด๎านคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย จากผลการวิจัยได๎ทราบวํา  
   เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดประสบการณ์การศึกษามีคะแนนเฉล่ียกํอนการทดสอบเทํากับ 23.36 
คะแนน และหลังการทดสอบมีคะแนนเฉล่ีย เทํากับ 27.65  คะแนน และผลตํางของคะแนนกํอนทดสอบ

และหลังทดสอบ เทํากับ  4.29  แสดงให๎เห็นได๎วํา เด็กมีพัฒนาการทางด๎านทักษะพื้นฐานทางด๎าน
คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้น เนื่องจาก  

   เด็กปฐมวัยที่เป็นกลํุมเปูาหมายคือ เด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูํในช้ันอนุบาล 2  ภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนคลองวัดไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 12 คน มี

การเรียนรู๎จากกิจกรรมการปั้นดินน้ํามันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด๎านคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นจากกํอนการทํากิจกรรม อาจจะเป็นไปได๎วําขณะท่ีเด็กทํากิจกรรม 
เด็กได๎พัฒนาสติปัญญาโดยเริ่มจากการท่ีเด็กใช๎คณิตศาสตร์อยํางงํายจากความคิดของตน แล๎วคํอยๆ
พัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตร์อยํางถูกต๎อง คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องหนึ่งท่ี
ต๎องอาศัยสถานการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็กในการสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล๎วยัง
อาศัยการจัดกิจกรรมท่ีมีการวางแผน มีทักษะและความรู๎ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาท่ี
สูงขึ้นและใช๎ในชีวิตประจําวันตํอไป  

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยควรจัดให๎เป็นรูปธรรม
เด็กสามารถสัมผัสอุปกรณ์ท่ีเป็นของจริง ส่ือการเรียนมีความหมายกับเด็กมาก อีกท้ังเด็กต๎องได๎ลงมือ
กระทําจริง มีวิธีการจัดกิจกรรมหลายวิธีท่ีนําสนใจแล๎วผํานการวิจัยแล๎ววําสามารถสร๎ างเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ได๎โดยกิจกรรมท่ีจัดนั้น ให๎ท้ังความเพลิดเพลินและได๎รับความรู๎จากสัมผัส หรือ จัดทํา
องค์ประกอบท่ีจะชํวยในการแก๎ปัญหา คณิตศาสตร์หรือความเข๎าใจสัญลักษณ์ ความสามารถในการเข๎าใจ
จําแนกความเหมือน ความตําง ซึ้งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะในการคํานวณ เมื่อเรียน
สูงขึ้น ซึ้งในการเรียนการสอนต๎องให๎ประสบการณ์ตรงกับเด็ก การสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยจึง
เน๎นให๎ลงมือปฏิบัติและจัดทํากับอุปกรณ์หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 159) 

นอกจากนี้การจัดเกมการศึกษาและหลักในการใช๎เกมการศึกษานั้นต๎องคํานึงถึงพัฒนาการและ
ประสบการณ์ของเด็กแตํละคนควรเลํนเกมไปตามลําดับจากงํายไปยาก ในขณะท่ีเด็กเลํนเกมครูควรมีการ
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ตรวจสอบวําเด็กเลํนเกมได๎ตามจุดประสงค์หรือควรมีแบบบันทึกการเลํนเกมของแตํละคนและฝึกเด็กให๎
ปฏิบัติจนเป็นนิสัยวําเมื่อเลํนเสร็จแล๎วควรเก็บเกมลงกลํองเป็นชุดๆแล๎วยกเก็บเข๎าท่ี  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรนํากิจกรรมเกมการศึกษามาใช๎บูรณาการในการสอนคณิตศาสตร์ให๎แกํเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะจะทําให๎เด็กมีทักษะการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ดีข้ึน 
   2. กิจกรรมการปั้นดินน้ํามันควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน อุปกรณ์การเลํนท่ีนําสนใจ 
และทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น จะได๎เป็นแนวทางแก๎ไขกํอนนําไปใช๎ 
   3. กํอนนํากิจกรรมการปั้นดินน้ํามันไปใช๎ ครูผ๎ูสอนควรทดลองใช๎เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ และ
ทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจะได๎เป็นแนวทางแก๎ไขกํอนนําไปใช๎ 
   4. กิจกรรมการปั้นดินน้ํามันท่ีนํามาใช๎ฝึกทักษะการเรียนรู๎ทางคณิตศาสตร์ควรสอดคล๎องกับ
เนื้อหาการเรียนการสอนในแตํละครั้ง และกํอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาควรอธิบายข๎อตกลงให๎เด็ก
เข๎าใจ ถ๎ามีปัญหาในการปฏิบัติ ไมํเข๎าใจหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องเกิดขึ้นระหวํางดําเนินกิจกรรมครูควรแก๎ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทันท ี
 
กิตติกรรมประกาศ  

รายงานการวิ จัยครั้ งนี้ สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี  ซึ่ ง ไ ด๎รับความอนุ เคราะห์ และอํานวย                          
ความสะดวกในการวิจัย รวมท้ังให๎กําลังใจในการดําเนินการวิจัยตลอดมาจากผ๎ูอํานวยการโรงเรียนคลอง
วัดไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
          ขอขอบพระคุณ ดร .กรรณิการ์ ทองรักษ์ และผ๎ูเช่ียวชาญทุกทํานท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไขให๎

ข๎อเสนอแนะในการจัดทําเครื่องมือในการทดลอง  การเก็บรวบรวมข๎อมูล  และการใช๎แบ บทดสอบ
ความคิดสร๎างสรรค์ 

 ขอขอบคุณครูประจําช้ันระดับปฐมวัย โรงเรียนคลองวัดไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ท่ีให๎ความรํวมมือชํวยเหลือ
สนับสนุนด๎วยดีตลอดระยะเวลาทําการทดลอง รวมท้ังคณะครูและเจ๎าหน๎าท่ี ท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนคลองวัดไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ท่ีมีสํวนชํวยเหลือสนับสนุนให๎กําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 

รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยการเลํานิทานประกอบ
ภาพเพื่อเสริมสร๎างความสามารถด๎านการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย ครั้งนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี  เพราะได๎รับ
ความอนุเคราะห์ ในการให๎คําปรึกษาแนะนําและแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ เป็นอยํางดีจากอาจารย์ ดร .
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กรรณิการ์  ทองรักษ์    ,อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล   ,อาจารย์ไพรินทร์  ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณะครูของปฐมวัย โรงเรียนคลองวัดไรํ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ท่ีให๎ความชํวยเหลือในการเก็บ
ข๎อมูลวิจัยเป็นอยํางดี ความสําเร็จใด ๆ ในการทําวิจัยฉบับนี้ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพํอ คุณแมํและ
สมาชิกในครอบครัวท่ีได๎สนับสนุนและให๎กําลังใจแกํผ๎ูวิจัยด๎วยดีทําให๎วิจัยฉบับนี้สําเร็จด๎วยดีมีคุณคํา และ
ประโยชน์ของการวิจัยฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดาท่ีได๎อบรมเล้ียงดูให๎ความรักความ
อบอุํน และพระคุณคณาจารย์ทุกทํานท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีได๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ให๎แกํผ๎ูวิจัย
ทําให๎ผ๎ูวิจัยได๎ประสบการณ์ท่ีมีคุณคําในการทําการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
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การพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูโ้ดยการเล่านิทานประกอบภาพ   
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดส าหรับเด็กปฐมวัย 

The development of activities to enhance the learning experience            
by telling stories with pictures to enhance the speaking ability  

for early childhood. 
 

นิยม จันทะอักษร1 , อุไรวรรณ  บัวเจริญ2  และ อรุณ ี สาลี3 
Niyom  Chanthaaksorn1, Uraiwan  Buacharoen2 and Arunee  Salee3      

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยการเลํานิทานประกอบ

ภาพเพื่อเสริมสร๎างความสามารถด๎านการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1) 
ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการ 2) เปรียบเทียบความพร๎อมทางด๎าน
ทักษะการพูดโดยใช๎การเลํานิทานประกอบภาพ กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาคือเด็กนักเรียนระดับ
ปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1 ท่ีกําลังศึกษาอยูํในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร ตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได๎มาจากการเลือก
แบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรม
เลํานิทานประกอบภาพ จํานวน 3 แผน และแบบประเมินการสังเกตทักษะทางด๎านการพูดของเด็กปฐมวัย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร ซึ่งเป็นแบบรูปภาพจํานวน 3 ข๎อ ระยะเวลา
ท่ีใช๎ในการศึกษา 3 สัปดาห์ เป็นการวิจัยกลํุมตัวอยําง ทดลองแบบกลํุมเดียวทดสอบกํอนและหลังทดลอง 
สถิ ติ ท่ี ใ ช๎ ในการวิ เคราะห์ข๎ อมูล ไ ด๎แกํ  คํ าร๎ อยละ  คํา เฉ ล่ีย  สํวน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  และ                                      
t-test แบบ dependent samples 

ผลการวิจัยพบวํา หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานประกอบ
ภาพสํงผลทําให๎เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะการพูด นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียทักษะการพูดหลังการจัด
กิจกรรมสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรม โดยมีทักษะการพูดด๎านออกเสียงพูดชัดเจนมากท่ีสุดรองลงมา คือเลํา
เรื่องได๎เช่ือมโยงกับภาพ และพูดโต๎ตอบ ได๎เช่ือมโยงันและระดับสูงมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอยํางตํอเนื่องตลอด 
3 สัปดาห์จากระดับคําเฉล่ีย 44.2 , 56.6 และ 82 ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์, การเลํานิทานประกอบภาพ, การพูด 
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Abstract 
          A study on the development of activities to enhance the learning experience by 
telling stories with pictures to enhance the speaking ability for early childhood children. 
The objective of the study is to 1) To study the development of speaking skills of 
preschool children by using the activity 2) to compare readiness of speaking skills by 
using storytelling with pictures. The sample group used in the study was preschool 
children of kindergarten year 1/1 studying in the first semester of the academic year 
2020 at the child Development center, Chonprai subdistrict administrative organization, 
Chonprai Sub-district, Muang district, Phetchabun province. Which is derived from a 
specific selection The tools used in the study consisted of a learning experience plan 
using three storytelling activities with pictures and an observation assessment on early 
childhood speech skills within the child development center, Chonprai Subdistrict 
administrative organization. Which is a picture type, number 3 questions. The duration of 
the study was 3 weeks. The study was a sample one-group trial, pre- and post-test the 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test on 
dependent samples.   
          The results of the research were as follows: After organizing the learning 
experience by using storytelling activities with pictures, preschool children develop their 
speaking skills. The students had a higher average score on speaking skills after the 
activity than before the activity. With the most pronounced speaking skills, followed by 
That is, storytelling was connected with visuals and conversations were connected, and 
at the high level, there was continuous improvement over 3 weeks from mean levels 
44.2, 56.6 and 82, respectively. 
 
Keywords : organizing experience-enhancing activities, storytelling with pictures, speaking 

 
บทน า 
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  การเลํานิทานเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กกํอนวัย
เรียนหรือเด็กท่ีมีอายุ 3 – 5 ขวบ เป็นอยํางมากเพราะนิทานเป็นเรื่องของความบันเทิงฟังแล๎วเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ได๎รู๎เรื่องราวตําง ๆ ท่ีแปลกใหมํให๎ข๎อคิดและคติเตือนใจและนิทานยังเป็นส่ือท่ีมี
พลังมากมายในการเปล่ียนแปลงเด็ก เด็กสามารถตอบสนองตํอการเลํานิทานได๎อยํางดีต้ังแตํในวัย ทารก 
(วาโร เพ็งสวัสด์ิ.2541:47-57) นิทานนอกจากจะให๎ความบันเทิงฟังแล๎วเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
แล๎วในนิทานยังมีเนื้อเรื่องท่ีหลากหลายและผ๎ูเลําควรเลือกใช๎เทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีจะทําให๎เด็กฟังแล๎ว
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สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได๎ซึ่งเทคนิคดังกลําวก็คือการเลําแบบเลําเรื่องซ้ําเพราะคุณคําตําง ๆ ท่ี
ปรากฏอยูํในนิทานจะถูกประทับไว๎ในใจเด็กอยํางลึกซึ้งการท่ีเด็กฟังนิทานซ้ําๆ ไมํใชํเพื่อจดจําเพราะเด็ก
ในวัยนี้พัฒนาการอยํางพิเศษของการจดจําท่ีแมํนยําเด็กสํวนมากสามารถจํานิทานได๎หลังจากฟังนิทาน
เพียงครั้งเดียวหากแตํการเลํานิทานซ้ําๆ กันเป็นเวลานั้นชํวยให๎เซลล์สมองของเด็กสามารถเช่ือมตํอกันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น หมายถึง ความสามารถในการจับใจความและการเรียนรู๎ก็จะมากขึ้นด๎วย 
(มานิตตาลี โทชวลิต.2544: 45- 46) การเลํานิทานซ้ํา ๆ ช๎า อีกจะชํวยให๎พลังในสํวนลึกของนิทาน
สามารถเข๎าไปมีอิทธิพลกับจิตใจของเด็กซึ่ งจะชํวยให๎เด็กสามารถจับใจความ เก็บเอาความคิด และ
ความหมายในนิทานเข๎าไป พัฒนาเป็นความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ภายในตัวของเขาเองซึ่งจะเป็นความเข๎าใจ
ท่ีลึกซึ้ง และยาวนาน มากกวําการเลําเพียงครั้งเดียวในการเลําเรื่องในครั้งตํอไป อาจเปล่ียนจากท่ีนักเรียน
เคยเป็นแตํเพียง ผ๎ูฟังมาเป็น พูดหรือผ๎ูเลําและพร๎อมกันนี้นอกจากจะเป็นผ๎ูเลําแล๎วก็จะได๎เข๎าถึงเรื่องราว
โดย ผลัดเปล่ียนไปเป็นผ๎ูแสดงประกอบการเลําเรื่อง เพื่อให๎เข๎าใจในเนื้อเรื่องได๎ชัดเจนลึกซึ้งด๎วย และด๎วย
วิธีการนี้นิทานเข๎าถึงธรรมชาติของเด็กและพัฒนาทักษะการจับใจความเด็กโดยไมํรู๎ตัวใน ขณะเดียวกัน
นักเรียนก็เรียนรู๎คุณคําของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ (ศรีรัตน์เจิงกล่ิน จันทร์.2538: 64-65) การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์นั้น วีระวัฒน์ปันนิตามัย(2545:32) ได๎อธิบายวําเป็นการพัฒนาสมองในสํวนของระบบ 
Limbic ซึ่งควบคุมความรู๎สึกแรงขับของรํางกาย มีงานวิจัยช้ีวําวิธีการฝึกสมองสํวนบนท่ีเป็นวีการท่ีดีท่ีสุด
จากการสร๎างแรงจูงใจและช้ีชวนให๎ ปฏิบัติท้ังนี้ความฉลาดทางอารมณ์สามารถฝึกและพัฒนาให๎ต้ังแตํเด็ก
ปฐมวัยเพราะมีการพัฒนาสมองพร๎อมแล๎วและพํอแมํครูอาจารย์จะต๎องรํวมเรียนรู๎และฝึกฝนด๎วยเพราะ
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นผลจาการปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงต๎องฝึกฝนใน
สถานการณ์ให๎ทดลองเรียนรู๎ปฏิบัติมีการประเมินความพร๎อมและความต๎องการกํอน การพัฒนาและยัง
ต๎องมีการติดตามประเมินผลการพัฒนา (สุขภาพจิต.2546:4) ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560  ได๎กลําวถึง (อ๎างอิงในเรื่องกิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมในวงกลม) 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นให๎เด็กได๎พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ มีทักษะการฟัง การพูด การอําน การสังเกต การคิดแก๎ปัญหา การใช๎เหตุผล โดยการฝึกปฏิบัติ
รํวมกันและการทํางานเป็นกลํุม ท้ังกลํุมยํอยและกลํุมใหญํ เพื่อให๎เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องท่ีได๎
เรียนรู๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให๎เด็กเข๎าใจเนื้อหาและเรื่องราวในหนํวยการจัดประสบการณ์ 
2. เพื่อฝึกการใช๎ภาษาในการฟัง พูด และการถํายทอดเรื่องราว 
3. เพื่อฝึกมารยาทในการฟัง การพูด 
4. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย 
5. เพื่อให๎เด็กเรียนรู๎ผํานการสังเกต เปรียบเทียบ 
6. เพื่อสํงเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก๎ปัญหาและตัดสินใจ 
7. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎วิธีแสวงหาความรู๎ เกิดการเรียนรู๎จากการค๎นพบด๎วยตนเอง 
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8. เพื่อฝึกให๎กล๎าแสดงความคิดเห็น รํวมแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผ๎ูอื่น 

9. เพื่อฝึกให๎มีลักษณะนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียน 
10. เพื่อฝึกลักษณะนิสัยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
จากข๎อความดังกลําวข๎างต๎น และสภาพปัจจุบันในช้ันเรียนอนุบาลปีท่ี 1/1  โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร ท่ีนักเรียนยังขาดการกระต๎ุนด๎วยกิจกรรมท่ีหลากหลายสํงผลให๎
นักเรียนมีพัฒนาการด๎านทักษะการพูด  การฟัง ไมํเต็มตามศักยภาพ  ผ๎ูศึกษาจึงต๎องการพัฒนาทักษะการ
พูด การฟัง ของเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1 ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตําบล

ชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน  5   โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบก ารณ์   /กิจกรรม
วงกลม    )เลํานิทานประกอบภาพ  (ซึ่งจะเป็นวิธีการท่ีจะชํวยให๎เด็กมีทักษะการพูด การฟังท่ีดี  เกิดการ

เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการเลํานิทานประกอบภาพ  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560:3 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเลํานิทานประกอบภาพของเด็กปฐมวัย 

     3. ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย 
     4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  )Experiment Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ 

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
2. กลุ่มเปูาหมาย  

               ประชากร   
             ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 โรงเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
               กลุมตัวอยาง   
         กลํุมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 /1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 โรงเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จํานวน 5 คน ได๎มาโดยการสํุมแบบกลํุม   
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      3.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช๎กิจกรรมการเลํา

นิทานประกอบภาพ สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 3 แผน ได๎แกํ 
1) แผนการจัดประสบการณ์ท่ี 1 เรื่องธรรมชาติรอบตัว 
2) แผนการจัดประสบการณ์ท่ี 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา 
3) แผนการจัดประสบการณ์ท่ี 3 เรื่องธรรมชาติรอบตัว 

  3.2 นิทานจํานวน 3 เรื่องได๎แกํ 
1) นิทานเรื่อง เมี้ยว เมี้ยว มา  มา  จะพาไปหาแมํ 

   2) นิทานเรื่อง กระเป๋าสตางค์สีแดง 
3) นิทานเรื่อง หมูน๎อยมอมแมม 

4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
     1. ดําเนินการทดสอบกํอนเรียน โดยใช๎แบบทดสอบวัดความพร๎อมทาง(ภาษาไทย) หรับเด็ก

ปฐมวัย นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1 ท่ีเป็นกลํุมตัวอยําง จํานวน 5 คน โดยทดสอบวันละ 3 ข๎อ เป็นเวลา 
3 สัปดาห์ 

     2. ดําเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมนิทานเพื่อพัฒนาความพร๎อมทาง
(ภาษาไทย) กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1 ท่ีเป็นกลํุมตัวอยําง จํานวน 5 คน โดยผ๎ูศึกษาเป็นผ๎ูสอนเองซึ่ง
เป็นเวลาเรียนปกติ โดยดําเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในหนํวยการ
เรียนรู๎ 6 หนํวยการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยสาระการเรียนรู๎ด๎าน ภาษาไทย จํานวน 3 เรื่องจํานวน 3 แผน 

3 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียน ทําการทดสอบหลังเรียนทันที 
โดยใช๎แบบทดสอบวัดความพร๎อมทาง )ภาษาไทย ( ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกํอนเรียน 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      1. นําแบบทดสอบความพร๎อมทาง )ภาษาไทย (สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช๎กิจกรรมนิทาน 

ตรวจให๎คะแนนและนํามาวิเคราะห์ผลโดยใช๎สถิติพื้นฐาน คําเฉล่ีย และ สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. นําคําเฉล่ียท่ีได๎จากการวิเคราะห์ข๎อมูล มาเปรียบเทียบ ผลคะแนนเฉล่ียกํอนเรียนและ

หลังเรียนโดยใช๎กิจกรรมนิทาน โดยการวิเคราะห์คํา t-test Dependent-samples 
 
ผลการวิจัย 

หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมการเลํานิทานประกอบภาพสํงผลทําให๎เด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะการพูด นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียทักษะการพูดหลังการจัดกิจกรรมสูงกวํากํอน
การจัดกิจกรรม โดยมีทักษะการพูดด๎านออกเสียงพูดชัดเจนมากท่ีสุดรองลงมา คือเลําเรื่องได๎เช่ือมโยงกับ
ภาพ และพูดโต๎ตอบ ได๎เช่ือมโยงันและระดับสูงมีพัฒนาการท่ี ดีขึ้นอยํางตํอเนื่องตลอด 3  สัปดาห์จาก

ระดับคําเฉล่ีย 44.2  ,56.6 และ 82 ตามลําดับ  
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวํา เด็กปฐมวัยท่ีได๎รับการจัดกิจกรรมเลํานิทาน มีคะแนนความคิด
สร๎างสรรค์หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง เนื่องมาจากเด็กปฐมวัยได๎รับการกระต๎ุนจากส่ิงเร๎าหรือ
ส่ือหลายประเภท ซึ่งส่ือมีความเหมาะสมกับวัย  และจากการกระต๎ุนด๎วยวิธีการตําง ๆ  เชํน   การเลํา
นิทานจะทําให๎เด็กเกิดความคิดจินตนาการ  การเลํนตามมุมประสบการณ์  การไปแหลํงเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียน  กิจกรรมเหลํานี้เป็นกิจกรรมท่ีมุํงให๎เด็กมีประสบการณ์ตรง   มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อม  โดย
ผํานการคิดสร๎างสรรค์จินตนาการอยํางมีเหตุผล  และได๎ลงมือกระทําเป็นการสร๎างองค์ความรู๎ เด็ก
สามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ได๎เป็นอยํางดี  ซึ่งสอดคล๎องกับการจัดประสบการณ์ของ   เอ็ดการ์เดล  
(เยาวพา  เดชะคุปต์.  2542 : 56 ; อ๎างอิงจาก Edgar  Dale. 1986 : 47)  ท่ีค๎นพบวําวิธีการเรียนรู๎จาก
แหลํงข๎อมูล ท่ีเป็นจริง ทําให๎เด็กมีประสบการณ์ตรงและได๎เรียนรู๎จากการค๎นพบ อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝัง
ทัศนคติ และพฤติกรรม ความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ  การกระต๎ุนด๎วยส่ิงเร๎า เชํน การฟังเพลง
บรรเลงในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรม  การร๎องเพลง   การทํองคําคล๎องจอง ประกอบทําทาง สอดคล๎องกับ
ธรรมชาติและความต๎องการของเด็กปฐมวัย  ท่ีชอบร๎องรําทําเพลง  ชอบเลํนและสํารวจค๎นคว๎า  สนองตํอ
ความต๎องการของเด็กท่ีมีความอยากรู๎อยากเห็น สนใจส่ิงแวดล๎อมรอบตัวท่ีแปลกใหมํ การท่ีเด็กได๎ รับ
ประสบการณ์และการกระต๎ุนจากส่ิงเร๎าทําให๎เด็กเข๎าใจ และรวบรวมประสบการณ์ท้ังหมดเข๎าด๎วยกัน  ซึ่ง
เป็นประสบการณ์สําคัญ  สําหรับการเรียนรู๎ของเด็กซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของดิวอี้ (เยาวพา  เดชะคุปต์.  
2545 : 65 ; อ๎างอิงจากDewey, J.  1980 : 199)  ท่ีกลําววําการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎จากการกระทํา  และ
สอดคล๎องกับวรรณา  กรัสพรหม (2546 : 62 - 63) กลําววําการจัดประสบการณ์เป็นส่ิงสําคัญในการ
สํงเสริมเด็กให๎เกิดการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์เด็กสามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ได๎อยํางดีหากได๎ลง
มือปฏิบัติด๎วยตนเองผํานประสาทสัมผัสท้ังห๎าจะกํอให๎เกิดความสามารถทางสมองในการคิดดัดแปลง
ความรู๎หรือประสบการณ์และคิดสร๎างสรรค์ผลงานท่ีมีความแปลกใหมํ เพื่อให๎ผลงานมีความละเอียดลออ 
อีกท้ังยังสามารถสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ด๎วยตนเองจากการบันทึกส่ิงท่ีได๎เรียนรู๎ด๎วยการวาดภาพอยํางอิสระ 
และสามารถถํายทอดความคิดจินตนาการของตนเองอยํางเต็มท่ี  นอกจากนี้การสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์ยังเป็นหัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมของเด็กวัยนี้  เพราะในชํวง  6  ขวบแรกของชีวิตเป็น
ระยะท่ีเด็กมีจินตนาการสูง  และศักยภาพด๎านความคิดสร๎างสรรค์กําลังพัฒนา  หากเด็กได๎รับการจัด
ประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม  และตํอเนื่องตามลําดับ  ก็เทํากับเป็นการวางรากฐานท่ีมั่นคง  
สําหรับการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ในวัยตํอมา  (เยาวพา เดชะคุปต์.  2542 : 86  และจุฬาลักษณ์ รุํม
วิริยะพงษ์.  2545 : 69)  และจากผลการวิจัยของสดใส  ชนะกุล (2548 : 66 - 75) พบวํา  การจัด
กิจกรรมวาดภาพนอกช้ันเรียนทําให๎เด็กปฐมวัยมีความคิดสร๎างสรรค์สูงขึ้น  สํวนวารุณี  นวลจันทร์ (2549 
: 78 - 87) ก็พบวําการจัดกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์แบบตํอเติมผลงาน  สํงผลให๎เด็กปฐมวัยมีความคิด
สร๎างสรรค์สูงขึ้นได๎  ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลําวจะเห็นได๎วํา  การสํงเสริมและพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์
ให๎กับเด็กปฐมวัย  สามารถทําได๎หลายหลายวิธี  เพราะการแปรเปล่ียนสลับกันไปยํอมจูงใจให๎อยากเรียน 
ไมํเบ่ือ ซึ่งจากการวิจัยของ พริ้งพงษ์  ไชยซาววงษ์ (2548 : 4) พบวํา การเรียนการสอนใด ๆ ท่ีใช๎ส่ือการ
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เรียนการสอนหลายชนิดในลักษณะของส่ือประสมจะทําให๎การเรียนรู๎เป็นไปได๎งําย รวดเร็ว นําสนใจ และ
จดจํามากยิ่งขึ้น ด๎วยเหตุผลดังท่ีกลําวมา กระบวนการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช๎ 
กิจกรรมเลํานิทานโดยใช๎ส่ือประสมครั้งนี้จึงสํงผลให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความคิดสร๎างสรรค์สูงขึ้น  ซึ่ง
ครูและผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องสามารถนําวิธีการไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูต๎องมีความเข๎าใจวิธีการท่ีใช๎กระต๎ุนความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรม
เลํานิทาน  เพื่อพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย     

2. ครูปฐมวัยควรมีการดัดแปลง คิดค๎นวิธีการจัดกิจกรรมใหมํๆ  เพื่อพัฒนาและสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

3.  ควรเปิดโอกาสให๎เด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น โดยใช๎กิจกรรมและส่ือ
ประสมในการจัดกิจกรรมเลํานิทาน  

4. การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของเด็กปฐมวัยครูต๎องยืดหยุํนเวลาให๎เหมาะสมกับความ
ต๎องการและความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กมีความสนใจส้ัน ครูจึงต๎องใช๎ส่ิงเร๎ากระต๎ุนอยํางหลากหลาย 

5. ในการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ให๎แกํเด็กปฐมวัย ครูควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฝึกการทํา
กิจกรรมเป็นกลํุม และสามารถทํางานรํวมกับเพื่อนได๎ 

6. ครูควรจัดสภาพแวดล๎อม  บรรยากาศท่ีเอื้อตํอการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
รายงานการวิ จัยครั้ งนี้ สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี  ซึ่ ง ไ ด๎รับความอนุ เคราะห์ และอํานวย                          

ความสะดวกในการวิจัย รวมท้ังให๎กําลังใจในการดําเนินการวิจัยตลอดมาจากผ๎ูอํานวยการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร ตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอขอบพระคุณ
เป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
          ขอขอบพระคุณ ดร .กรรณิการ์ ทองรักษ์ และผ๎ูเช่ียวชาญทุกทํานท่ีได๎กรุณาตรวจแก๎ไขให๎

ข๎อเสนอแนะในการจัดทําเครื่องมือในการทดลอง  การเก็บรวบรวมข๎อมูล  และการใช๎แบบทดสอบ
ความคิดสร๎างสรรค์ 

 ขอขอบคุณครูประจําช้ัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร ตําบลชอนไพร 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีให๎ความรํวมมือชํวยเหลือสนับสนุนด๎วยดีตลอดระยะเวลาทําการทดลอง 
รวมท้ังคณะครูและเจ๎าหน๎าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร ตําบลชอนไพร อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีมีสํวนชํวยเหลือสนับสนุนให๎กําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 

รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู๎โดยการเลํานิทานประกอบ
ภาพเพื่อเสริมสร๎างความสามารถด๎านการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย ครั้งนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี  เพราะได๎รับ
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ความอนุเคราะห์ ในการให๎คําปรึกษาแนะนําและแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ เป็นอยํางดีจากอาจารย์ ดร  .
กรรณิการ์  ทองรักษ์    ,อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล   ,อาจารย์ไพรินทร์  ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบคุณคณะครูของกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ผ๎ูบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตําบล

ชอนไพร   ,ผ๎ูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานหัวหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนตําบลชอนไพร ตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ีให๎ความชํวยเหลือใน

การเก็บข๎อมูลวิจัยเป็นอยํางดี ความสําเร็จใด ๆ ในการทําวิจ ัยฉบับนี้ผ๎ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพํอ คุณ
แมํและสมาชิกในครอบครัวท่ีได๎สนับสนุนและให๎กําลังใจแกํผ๎ูวิจัยด๎วยดีทําให๎วิจัยฉบับนี้สําเร็จด๎วยดีมี
คุณคํา และประโยชน์ของการวิจัยฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดาท่ีได๎อบรมเล้ียงดูให๎
ความรักความอบอุํน และพระคุณคณาจารย์ทุกทํานท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีได๎ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู๎ให๎แกํผ๎ูวิจัยทําให๎ผ๎ูวิจัยได๎ประสบการณ์ท่ีมีคุณคําในการทําการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กประถมศึกษาการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อสร๎างและตรวจสอบ

คุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครอง : แนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสํูการ
พึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในยุคนิวนอร์มอล  มีกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎เป็นผ๎ูเช่ียวชาญ
ทางด๎านสาขาวิชาการประถมศึกษา   จํานวน   5  คน   ครูและผ๎ูปกครองเด็กประถมศึกษา จํานวน  30  คน   
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก   เขต   1  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563  มีเครื่องมือทดลอง คือรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล มีเครื่องมือวัด  คือแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การให๎ความรู๎ ผ๎ูปกครองและแบบประเมินความพึงพอใจของผ๎ูปกครองตํอแนวทางการพัฒนาเด็ก
ประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล  ผลการวิจัยพบวํา 
รูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองท่ีคณะผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นประกอบด๎วย  2  ขั้น ได๎แกํ  1) การสร๎างภูมิค๎ุมกัน
ชีวิต  และ 2) การสํงเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กประถมศึกษาในยุคนิวนอร์มอลอยํางเป็นรูปธรรม  
มีความเหมาะสมเฉล่ียอยูํในระดับมากท่ีสุด  ) M=4.69( 
 
ค าส าคัญ : การให๎ความรู๎ผ๎ูปกครอง, เด็กประถมศึกษา, การพึ่งพาตนเอง, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     
และนิวนอร์มอล 
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Abstract  
            Research for the development of primary school children, this study has the 
objectives of To establish and validate the quality of suitability of parent education 
models: an approach to the development of primary school children towards self-
reliance. According to the philosophy of sufficiency economy in the New Normal era. 
There were 5 primary education experts, 30 teachers and parents of primary school 
children under the Tak Primary Education Area Office, Semester 2, academic year 2020,  
           With experimental tools. Is a model of educating parents of primary school 
children towards self-reliance according to the philosophy of sufficiency economy in the 
New Normal. There is a measuring tool This is an assessment of the suitability of the parent 
education model and the parental satisfaction assessment on the approach to the 
development of primary school children towards self-reliance according to the philosophy 
of sufficiency economy in the New Norm.  
           The results of the research were as follows: The forms of parent education that 
the research team created consisted of the two stages were 1) the immunization of life 
and 2) the concrete promotion of the self-reliance skills of elementary school children 
in the New Norm. Was the most suitable average level (M = 4.69). 
  
Keywords : Parent Education Model,Elementary Education children, Self-Sufficiency ,                         
The Philosophy of Sufficiency Economy   and  New normal 
 

บทน า 
 การพัฒนาเด็กประถมศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณคําอยํางยิ่ง
ในด๎านการเป็นพลโลกจากระดับจุลภาค  เด็กในระดับอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี เป็นชํวงวัยท่ีสามารถเป็นผ๎ูสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรม รับรู๎ ด๎านการศึกษา แนวความคิด ความเช่ือตํางๆ ในสังคม เด็กในวัยนี้อาจ
เรียกวําเป็น “วัยแรกเริ่มของชีวิต” หรือท่ีเรียกวํา “เด็กประถม” เป็นวัยเริ่มตั้งแตํแรกเกิดจนถึง 6 ปี และ
ถือเป็น “วัยทองของชีวิต” เนื่องจากพัฒนาการทุกๆ ด๎านของเด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตเร็วท่ีสุด ในด๎าน
พัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากนั้นพัฒนาตํางๆ ของเด็กในวัยนี้จะ
เป็นพื้นฐานท่ีมีความสําคัญตํอพัฒนาการในชํวงอื่นๆ ของชีวิตเป็นอยํางมาก ซึ่งฟรอยด์ (Freud, 1949) 
นักจิตวิเคราะห์ได๎ย้ําให๎เห็นวํา วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต๎นของชีวิตมนุษย์คือเจริญเติบโตจากระยะ 5 ปี แรกของ
ชีวิตประสบการณ์ตํางๆ ท่ีได๎รับตอนแรกเริ่มของชีวิตจะมีอิทธิพลตํอชีวิตของมนุษย์ไปตลอดจนถึงวาระ
สุดท๎าย ซึ่งฟรอยด์ เช่ือวําการอบรมดูแล บํมเพาะในระยะกํอนวัยเรียนสํูระดับประถมศึกษานั้น จะมีผลตํอ
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การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต และอีริคสัน (Erikson, 1968) ได๎กลําววํา  วัยทารกตอนปลาย
เป็นชํวงท่ีบุคคลเรียนรู๎เจตคติของความมั่นใจหรือไมํมั่นใจ ซึ่งขึ้นอยูํกับการท่ีบิดามารดาให๎ส่ิ งท่ีเด็ก
ต๎องการ ได๎แกํ อาหาร การเอาใจใสํ และความรักอยํางช่ืนชม เจตคติเหลํานี้ท่ีเด็กมีอยูํจะคงอยูํมากหรือ
น๎อยไปจนตลอดชีวิต และสามารถสร๎างความรู๎สึกความเข๎าใจของคนท่ัวไปและสถานการณ์ของบุคคลได๎ 
ขณะเดียวกัน บลูม (Bloom, 1964) ได๎กลําววํา เด็กต้ังแตํแรกเกิดจนถึงขวบปีแรกจะพัฒนาร๎อยละ 20 
เมื่ออายุ 4 ปี จะพัฒนาด๎านสติปัญญาถึงร๎อยละ 50 และจากชํวงอายุ 4-8 ปี จะพัฒนาขึ้นอีกร๎อยละ 30 
รวมเป็น 80 % และท่ีเหลืออีกร๎อยละ 20 จะอยูํในชํวง 8-17 ปี ซึ่งอยูํในชํวงวัยระดับประถมศึกษา แสดง
ให๎เห็นได๎วําสติปัญญาของมนุษย์มากกวํา 3 ใน 4 จะได๎รับการพัฒนาเมื่ออยูํในวัยเด็ก ซึ่งถ๎าหากวําไมํได๎รับ
การพัฒนาในด๎านสติปัญญาอยํางถูกต๎อง ความสามารถในด๎านการเรียนรู๎อาจถูกยับยั้ง ซึ่งบลูม (Bloom) 
ยังพบอีกด๎วยวํา ส่ิงแวดล๎อมมีสํวนสําคัญท่ีจะทําให๎พัฒนาการของบุคคลชะงักหรือเพิ่มขึ้นได๎ ซึ่งแสดงวํา
ส่ิงแวดล๎อมมีผลตํอพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กในระยะ 6 ปีแรกเป็นต๎นไปของชีวิตคือวัยในระดับ
ประถมศึกษามากกวําระยะอื่นๆ  ดังนั้นการพัฒนาให๎เด็กประถมศึกษาซึ่งเจริญเติบโตจากเด็กกํอนวัยเรียน
มาให๎มีทักษะการพึ่งพาตนเองท่ีดี ยิ่งในยุคนิวนอร์มอลนี้  จึงควรเริ่มต๎นต้ังแตํเด็กในชํวงวัยนี้ 
 นอกจากเด็กในชํวงวัยนี้จะมีความสําคัญตามธรรมชาติแล๎ว  ยังเป็นวัยแหํงการเรียนรู๎ท่ีดีท่ีสุด ซึ่ง
เป็นผลมาจากประสบการณ์จากส่ิงแวดล๎อมและมีการฝึกฝนต้ังแตํวัยทารก ในการเรียนรู๎ของเด็ก
ประถมศึกษาจากระดับวัยกํอนวัยเรียนนี้ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลได๎แกํ สภาพแวดล๎อม การมีปฏิสัมพันธ์ ความ
ต๎องการและความสนใจของเด็ก กระบวนการของประสบการณ์ท่ีทําให๎เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อยํางคํอนข๎างถาวร เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในสมอง  จากการท่ีนิวรอน 2 นิวรอน ถูกกระต๎ุนทําให๎เกิด
การเช่ือมระหวํางนิวรอนท้ังสองให๎แข็งแกรํงขึ้น เมื่อเซลล์ประสาทได๎รับการกระต๎ุน จะทําให๎เกิดเป็น
กระบวนการเรียนรู๎และทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู๎ได๎ ไมํวําจะอยูํในวัยใด หรือมีความสามารถระดับ
ใดดังท่ีศาสตราจารย์เมอเซนนิช (สุรางค์โค๎วตระกูล, 2556; อ๎างอิงจาก Mezenich. n.d.) กลําววํา “The 
brain plasticity exists from the cradle to the grave and that radical improvement in 
cognitive functioning how we learn, think, perceive, and remember are possible even in 
the elderly” ดังนั้นชํวงวัยเด็กกํอนวัยเรียนจนถึงวัยระดับประถมศึกษา  จึงเป็นชํวงสําคัญอยํางยิ่งของ
ชีวิต เพราะเป็นชํวงท่ีพัฒนาการทุกด๎านเจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในชํวงวัยนี้จึงเป็นการ
วางรากฐานด๎านจิตใจ คุณลักษณะนิสัยตํางๆ ตลอดจนความสามารถและทักษะการพึ่งพาตนเอง ซึ่งการ
น๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล  มาสํงเสริมให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ในชีวิตประจําวัน
นั้นจะทําให๎เด็กมีความรอบรู๎ รอบคอบ และระมัดระวังขณะเลํนหรือทํากิจกรรมตํางๆ เรียนรู๎ทักษะชีวิตใน
รูปแบบในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอลมากยิ่งขึ้น 
 ด๎วยเหตุผลและความสําคัญดังท่ีกลําวมาข๎างต๎น  ทําให๎คณะผ๎ูวิจัยสนใจท่ีจะสร๎างรูปแบบการให๎
ความรู๎ผ๎ูปกครองให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษา สํูการพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล  ท้ังนี้เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎เด็กมีพฤติกรรมด๎านการ
พึ่งพาตนเองได๎อยํางเหมาะสมกับวัยตํอไปในอนาคต และศึกษาวํารูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองนี้ มี
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ความเหมาะสมหรือสามารถพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจผ๎ูปกครองได๎ดีเพียงใด   คณะผ๎ูวิจัยคาดหวังวํา
รูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองท่ีสร๎างขึ้นนี้  จะเป็นแนวทางให๎ครูและผ๎ูเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาได๎
นําไปพัฒนาการสอนและพัฒนาเด็กประถมศึกษาให๎เกิดการเรียนรู๎พึ่งพาตนเอง  อันจะเป็นประโยชน์ตํอ
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร๎างรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กประถมศึกษาสํู
การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กประถมศึกษา 
         นวลศิริ  เปาโรหิตย์ จากคํูมือ “ผ๎ูปกครอง...ใสํใจเด็กวัยเรียน” ได๎กลําวถึง  ความสําคัญของพํอแมํ/
ผ๎ูปกครอง การสํารวจตนเองของพํอแมํ/ผ๎ูปกครอง กํอนอื่นต๎องสํารวจตัวของพํอแมํ/ผ๎ูปกครองกํอนวํา เรา
เป็นตัวอยํางท่ีเหมาะสม  และตัวเราได๎สร๎างบรรยากาศ ของครอบครัวให๎อบอุํนมั่นคงพอสมควรหรือยัง 
เพราะ รากฐานของสุขภาพจิตมาจากสัมพันธภาพท่ีอบอุํนระหวําง พํอแมํลูก  ลองสํารวจโดยตอบ  คําถาม
ตํอไปนี้  1. พํอแมํได๎แสดงความรักตํอครอบครัว  ไมํวําโดยการกระทํา  คําพูด  และการส่ือสัมพันธ์กันด๎วย
การใช๎เวลาอยํางมีความสุขรํวมกันบ๎างหรือไมํ  2. พํอแมํเปิดโอกาสให๎เด็กได๎เรียนรู๎สนุกสนานกับส่ิงตําง ๆ 
รอบตัวเขาอยํางไร บางครั้งเขาอาจผิดพลาดบ๎างเพื่อการเรียนรู๎และแก๎ปัญหาด๎วยตนเองแตํทํานเป็นเพียง
ท่ีปรึกษาหรือให๎คําแนะนําเมื่อเขาต๎องการเพื่อเตรียมให๎เขามั่นใจและรับผิดชอบการกระทําของเขาเอง    
3. เด็กได๎เรียนรู๎จักขอบเขตวําส่ิงใดควรทําหรือไมํควรทํา  โดยทุกคนมีสํวนรํวมรับรู๎และยอมรับ กติกาของ
ครอบครัวหรือไมํ คํูมือผ๎ูปกครอง...ใสํใจเด็กวัยเรียน 7 ข๎อ  4. พํอแมํมีอารมณ์มั่นคงและสม่ําเสมอกับลูก 
ๆ อยํางยุติธรรม ไมํลําเอียงหรือกํอให๎เกิดความ อิจฉาริษยาระหวํางพี่น๎อง 5. พํอแมํยอมรับในความเป็น
ตัวของเขา ให๎โอกาส และชมเชยเมื่อเขาทําส่ิงท่ีรับผิดชอบได๎ 6. ไมํประณามหรือประจานในความผิดของ
ลูก 7. ทํานรู๎สึกวําลูกเป็นส่ิงสําคัญในชีวิตและภูมิใจในตัวเขา เมื่อลองตอบแล๎วท้ัง  7 ข๎อ  ทํานตอบวําใชํ 
เป็นท่ีนําช่ืนชมวําทํานได๎เสริมสร๎างพื้นฐานสุขภาพจิตให๎เกิดขึ้นกับ ลูก  ๆ  ของทํานแล๎ว  และเด็กท่ีมีความ
อบอุํน การยอมรับจาก ครอบครัวจะมีความมั่นคงทางอารมณ์จิตใจ พอท่ีจะเรียนรู๎ และปรับตัวได๎อยํางดี  
บทบาทพํอแมํในการพัฒนาลูก 1. พํอแมํต๎องเป็นคนท่ี  รักการเรียนรู๎ศึกษาส่ิงแวดล๎อมหลาย  ๆ  ด๎าน 
เพื่อท่ีจะสามารถ อธิบายและสร๎างความเข๎าใจให๎กับลูกได๎และ เป็นแบบอยํางของลูกในการปรับตัวและใฝุ
รู๎ ใฝุเรียน 2. พํอแมํควรมีการเสริมสร๎างกําลังใจให๎กับลูก แตํละคน  เชํน  การพูดท่ีให๎กําลังใจมากกวําการ 
ดุดําวํากลําวเมื่อเด็กทําผิดพลาด หรืออยําพูด ทํานองเปรียบเทียบจนเด็กรู๎สึกวําเขาเป็นคนไมํดีไมํเกํง  ไมํมี
ความสามารถจนหมดกําลังใจ  3. พํอแมํควรมีกิจกรรมรํวมกับลูก ไมํวําจะเป็น เรื่องการเลํน  การสนทนา 
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หรือการเรียน หรือ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร๎างสายสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิด ทําให๎จิตใจเด็กมีความมั่นคง  และเรียนรู๎
จาก พํอแมํในชีวิตจริง 4. พํอแมํควรสํงเสริมให๎เด็กมีมนุษยสัมพันธ์และ คุณธรรมท่ีดีสามารถเป็นมิตรกับ
ผ๎ูอื่น รํวมมือ กับคนอื่นได๎มีความสามารถในการประนีประนอม ขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี 
และ รู๎จักการเสียสละ ไมํเห็นแกํตัว 5. รํวมมือกับทางโรงเรียน  รู๎ถึงปัญหาของลูก  ต้ังแตํ เนิ่น  ๆ  เพื่อท่ีจะ
แก๎ไขปัญหาท่ีซํอนเร๎นอยูํ จะได๎ เข๎าใจและชํวยกันแก๎ไขต้ังแตํแรก ๆ 
 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การน๎อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคล่ือนสํูการจัดการศึกษาและการวิจัยครั้งนี้   เป็น
ปรัชญาท่ีมีประโยชน์สําหรับการพัฒนาทุนมนุษย์  ต้ังแตํในวัยเริ่มต๎นของชีวิต  คือในชํวงปฐมวัย  ให๎ได๎รับ
ภูมิค๎ุมกันท่ีดีตํอไปในอนาคต และการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กให๎มีทักษะการพึ่งพาตนเองท่ีดีในวันนี้  จะสํงผล
ให๎การวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในวันข๎างหน๎าเป็นไปอยํางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก
เด็กจะมีความพร๎อมและเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางรอบรู๎   รอบคอบ  และระมัดระวังตนเอง  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถประยุกต์ใช๎ได๎ในทุกระดับ  ทุกสาขา  และทุกภาค
ของเศรษฐกิจ  ไมํจําเป็นจะต๎องจํากัดเฉพาะแตํภาคการเกษตร  หรือภาคชนบท  แม๎แตํภาคการเงิน  ภาค
อสังหาริมทรัพย์  และการค๎าการลงทุนระหวํางประเทศ  โดยมีหลักการท่ีคล๎ายคลึงกันคือ  เน๎นการเลือก
ปฏิบัติอยํางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎แกํตนเองและสังคม  อีกท้ังคณะผ๎ูวิจัยต๎องการ
น๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนเองและพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กปฐมวัย  ตลอดจนเพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ท่ีสวรรคตลงวันท่ี   13  ตุลาคม 
2559  ท่ีทรงเน๎นย้ําถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงความวํา    “ ...หมายความวําประหยัดแตํไมํใชํขี้

เหนียวทําอะไรด๎วยความอะลํุมอลํวยกันทําอะไรด๎วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล๎วทุกคนจะมี
ความสุข...  ”พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม  2543 

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เป็นแนวทางให๎ผ๎ูบริหาร ครูผ๎ูสอน สามารถประยุกต์ใช๎กับการเรียน 
การสอน เป็นแนวการทํากิจกรรมเสริมในโรงเรียน กิจกรรมชุมชนแบบมีสํวนรํวม  การพึ่งตนเองเป็นหลัก 
ท่ีเน๎นความสมดุลท้ัง  3 คุณลักษณะ  คือ  พอประมาณ  มีเหตุมีผล  และมีภูมิค๎ุมกัน  เป็นกระบวนการสร๎าง
คนให๎กับ สังคม ท่ีเป็นคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎มีวิธีคิด วิธีการควบคุมตนเองในการตัดสินใจด 
าเนินชีวิต  หรือ ตัดสินใจในกําหนดตนเอง  ให๎มีจิตใจเข๎มแข็ง  อดทนตํอส่ิงยั่วยุมีจิตสํานึกท่ีดี  ใจกว๎างมี
เหตุผล มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน์สํวนรวมเป็นหลัก โดยสร๎างความตระหนักให๎เกิดข้ึนในตัวครูและ
นักเรียน โรงเรียนจะจัดกระบวนการเรียนรู๎   สร๎างคนด๎านการทํางานเป็นทีม  ทักษะการประสานงาน 
ประสาน เครือขํายสร๎างความพร๎อมท่ีจะทํางาน การจัดการกิจกรรมโครงการเน๎นความพอเพียงท่ีเกิดจาก
รากฐาน ทรัพยากรท่ีมีในโรงเรียนและในชุมน  พยายามจัดระบบรายได๎ท่ีมีให๎สมดุลกับรายจํายอยํางมี
เหตุผล ประหยัดเก็บ ออมเงินและแบํงปันผ๎ูอื่น  รู๎จักใช๎เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ภูมิปัญญาท่ีเหมาะสม 
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม ในโรงเรียนและในชุมชน  ฝึกฝนการใช๎ทรัพยากรอยํางฉลาด  สร๎างสํานึก
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อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม  เน๎นการคิดวิเคราะห์ และจัดการอยํางฉลาดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน ซึ่งในยุคนิวนอร์มอลนี้ จําเป็นอยํางยิ่งท่ีจะให๎เด็กในระดับประถมศึกษาได๎มีการลงมือปฏิบัติ
แบบปกติ ซึ่งเช่ือมโยงและผสมผสานการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเรียนรู๎ทางอินเตอร์เน็ตในด๎าน
วิทยาการความรู๎ การเกษตร ผสมผสาน หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาให๎เด็กได๎เกิดความรู๎ด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ได๎อยํางมีความสุข  ท้ังนี้แล๎วทําให๎เยาวชนไทยใน
ระดับประถมมีการพัฒนาสํูการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอลได๎ดี 

 
นิว นอร์มอล  ) New Normal) 
ที่มาของค าว่า “นิว นอร์มอล) ”New Normal) 
           จากข๎อมูลพบวํา “นิว  นอร์มอล ) ”New Normal) ถูกนํามาใช๎ครั้งแรกโดยบิลล์  กรอส    ) Bill 
Gross) ผ๎ูกํอต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกัน  โดยตอนนั้นเขาใช๎อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก 
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ ในสหรัฐฯ ชํวงระหวํางปี 2007-2009 
สาเหตุท่ีต๎องใช๎คําวํา “นิว  นอร์มอล ) ”New Normal) เพราะเดิมทีวิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบคํอนข๎าง
ตายตัวและเป็นวงจรเดิม คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตไปได๎ชํวงระยะหนึ่ง  จะมีปัจจัยท่ีทําให๎เกิดเป็นวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ  และหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  ไมํนานเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัว  แล๎วก็กลับมาเติบโตได๎ดีอีก
ครั้ง ส่ิงเหลํานี้คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ จนเรียกได๎วําเป็น  ‘ เรื่องปกติ) ’Normal) ก็ได๎  บิลล์  กรอส  ผ๎ูเรื่มต๎นใช๎
คําวํา    “ นิวนอร์มอล ) ”New Normal)  แตํหลังจากการเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์  หลายคนมองวําเศรษฐกิจ
โลกจะไมํสามารถกลับไปเติบโตได๎ดีเหมือนเดิม  ด๎วยปัจจัยตํางๆ  เชํน  การพยายามกระต๎ุนเศรษฐกิจมาก
เกินไป ท้ังท่ีหลายประเทศมีหนี้สาธารณะสูงมาก การยืมเงินจากอนาคต  เพื่อแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในวันนี้ จะสํงผลให๎เติบโตได๎ลดลงในอนาคต ดังนั้นคําวํา  “ นิว นอร์มอล ) ”New Normal) จึงถูกนํามาใช๎เพื่อ
พูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงและคาดวําจะไมํกลับมาเติบโตในระดับเดิมได๎อีกตํอไป  แม๎คํานี้จะ
เกิดจากชาวอเมริกัน แตํถ๎าจะให๎เห็นภาพของคําวํา  “ นิว นอร์มอล) ”New Normal) ได๎ชัดเจนท่ีสุด  อาจต๎อง
พูดถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนต้ังแตํปี 2002 จนถึง 2007 กํอนเกิดวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ  เศรษฐกิจ
จีนขยายตัวในอัตรามากกวํา  10% มาโดยตลอด  จนกระท่ังปี  2008 เศรษฐกิจของจีนเริ่มมีตัวเลขการเติบโต
ลดลงเรื่อยๆ และหลังจากป ี2014 เป็นต๎นมา เศรษฐกิจจีนนั้นยังไมํเคยโตสูงกวํา 7% อีกเลย 
  ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ออกมายอมรับวําการเติบโต 7% แทนท่ีจะเป็น 10% เหมือนในอดีต  ไมํใชํ
การถดถอยทางเศรษฐกิจ  เพียงแตํเป็น “นิว  นอร์มอล ) ”New Normal) ของจีนในอนาคต  ซึ่งตอนนี้
เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นมากแล๎ว จะให๎ตัวเลขทางเศรษฐกิจกลับไปโตเร็วแบบเดิมคงเป็นไปไมํได๎ 
การใสํหน๎ากากอนามัยกลายเป็น นิวนอร์มอล  ) New Normal) สําหรับการเดินทาง  
              อะไรบ๎างท่ีจะกลายเป็น  “ นิว นอร์มอล) ”New Normal)  ส่ิงท่ีนักวิเคราะห์ประเมินวํา  โควิด-
19 เป็นตัวกระต๎ุนเทรนด์ในอนาคตอีกหลายปีข๎างหน๎าให๎เกิดเร็วขึ้น โดยส่ิงท่ีคาดกันวํา จะกลายเป็น “นิว 
นอร์มอล) ”New Normal) หลังโควิด-19 ได๎แกํ 
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1. พฤติกรรมการใช๎อินเตอร์เน็ต  จะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวัน  ไมํวําจะเป็นการเรียน
ออนไลน์หรือการทํางานท่ีบ๎าน การประชุมออนไลน์  การส่ังซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภค  การทําธุรกกรรมทาง
การเงิน หรือการดูละคร ดูหนังผํานทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเห็นชัดมากขึ้นแล๎วในขณะนี้ 

2. การเว๎นระยะหํางทางสังคม  จะกลายเป็นความปกติใหมํของสังคมเชํนกัน  ผ๎ูคนจะลดการ
ปฏิสัมพันธ์ ไปในสถานท่ีสาธารณะน๎อยลง เน๎นการทํากิจกรรมท่ีบ๎านมากขึ้น  ลดการเดินทางทํองเท่ียวใน
ประเทศและตํางประเทศ 

3. เทรนด์เรื่องการใสํใจสุขภาพ  ผ๎ูคนจะให๎ความสําคัญกับสุขภาพตํอเนื่องไมํวําจะเป็นการใสํ
หน๎ากากอนามัยทุกครั้งท่ีออกจากบ๎านเป็นเรื่องปกติ การใช๎เจลล๎างมือ และสังเกตตัวเองเมื่อไมํสบาย 

4. การจับจํายใช๎สอย  การตัดสินใจลงทุน  จะเป็นไปด๎วยความระมัดระวังมากขึ้น  เพราะยังไมํ
แนํใจกับเศรษฐกิจ ลดการใช๎จํายสินค๎าฟุุมเฟือย และหันมาซื้อประกันสุขภาพกันมากขึ้น 
 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล 

รูปแบบการใหค้วามรูผู้้ปกครองเด็กประถมศกึษาสูก่ารพึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใยยุคนิวนอร์
มอล 

การเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในยุคนิวนอร์มอล 

การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ประถมศึกษา 

การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต  
เด็กประถมศึกษา  

การส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็ก
ประถมศึกษา   อย่างเป็นรูปธรรม 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research Development) มีรายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีดําเนินการวิจัย  ดังตํอไปนี้ 
 ประชากรและกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ ได๎แกํ ผ๎ูเช่ียวชาญทางด๎านการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คน ครู
และผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 30 คน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ได๎มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  

ตัวแปรท่ีศึกษา ได๎แกํ ตัวแปรอิสระ คือรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยสํูการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแปรตาม คือผลการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม
ของรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความพึงพอใจของผ๎ูปกครอง 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เครื่องมือทดลอง คือรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยสํู
การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเครื่องมือวัด คือแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองและแบบประเมินความพึงพอใจของผ๎ูปกครองตํอแนวทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการเป็นลําดับ ดังนี้ 
 1. การสร๎างรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มด๎วยศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ได๎แกํ การเรียนรู๎ของเด็ก
ปฐมวัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังวิธีการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครอง ตลอดจนเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎อง จากนั้นวิเคราะห์คําให๎การสัมภาษณ์ของผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการศึกษาปฐมวัย นําผลการวิเคราะห์
มาประมวลพัฒนาสร๎างเป็นรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กปฐมวัยสํูการ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร๎างเครื่องมือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
แล๎วให๎ผ๎ูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมกํอนนําไปทดลองนํารํองใช๎  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
องค์ประกอบในด๎านตํางๆ ตามประเด็นท่ีกําหนดไว๎ในแบบประเมิน โดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎องของเนื้อหา 
IOC (Index of congruence) และพิจารณาคํา IOC ต้ังแตํ 0.5 ขึ้นไป ถือวําใช๎ได๎ ข๎อใดมี IOC น๎อยกวํา 
0.5 คณะผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์อยํางไมํเป็นทางการกับผ๎ูเช่ียวชาญ  จากนั้นนํารูปแบบไปทดลองใช๎ จํานวน                  
1 ครั้ง และปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูเช่ียวชาญ 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง : แนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสู่การ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอลได้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง
ประกอบด้วย 2 ขั้น คือ  
 ขั้น 1 การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ในขั้นนี้คณะผ๎ูวิจัยกําหนดกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กประถมศึกษาในยุคนิวนอร์มอล  ให๎ภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลงโดยมี
ความพร๎อมรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย ได๎แกํ เด็กมีสภาพรํางกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  เด็กมีสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ เป็นไปตามพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถทํากิจวัตรประจําวัน เชํน อาบน้ํา แตํงกาย รับประทานอาหาร ด๎วยตนเอง
โดยไมํเป็นภาระผ๎ูอื่น เด็กสามารถใช๎ภาษา พูดจาไพเราะสุภาพ และเด็กไมํมีโรคประจําตัวหรือไมํเจ็บปุวย
บํอยๆ ซึ่งคณะผ๎ูวิจัยดําเนินการโดยจัดอบรมให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองผํานการเรียนรู๎จากกิจกรรมการเลํานิทาน 
จํานวน 10 เรื่องเพื่อสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล  ซึ่งสอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตร
แกนกลางการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ตามหนํวยการสอน 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 หนํวยการสอนสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับเด็กประถมศึกษา 

ประเด็น 
การสอน 

หน่วยการสอน เปูาหมาย พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ข อ ง เ ด็ ก
ประถมศึกษา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
พุทศักราช 2551 

1. เปูาหมายสําคัญ
ข อ ง ก า ร จั ด
การศึกษาตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

การปลูกฝังให๎ เ ด็กประถมศึกษารู๎ จักใช๎ชิต ท่ี
พอเพียง เห็นคุณคําของทรัพยากรตําง  
ฝึกการอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํและ
แบํงปัน มีจิตสํานึก รักษ์ส่ิงแวดล๎อม และเห็น
คุณคําของวัฒนธรรม คํานิยม เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 

2 2. จุดหมาย 
สมรรถนะสําคัญ
ของผ๎ูเรียน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มาตรฐาน
การเรียนรู๎และ

1.)  มี คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม ท่ีพึ ง
ประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัย และ
ป ฏิ บั ติ ต น ต าม ห ลั ก ธ ร ร ม คํ า สอ น ข อ ง
พระพุทธศาสนาหรือ ศาสนาท่ีตนนับถือ ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.) มีความรู๎อันเป็นสากลและมีความสามารถใน
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ตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลาง
การศกึษาข้ัน
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
และกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียน 

การส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎
เทคโนโลยีและการมีทักษะชีวิต 

3.) มีสุขภาพการยและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิวัย 
และรักการออกกําลังกาย 

4.) มีความรั กชา ติ มี จิต สํานึก ในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ไทย  ก ารอนุ รั กษ์ และการพั น า
ส่ิงแวดล๎อม มีจิตสามารถณะท่ีมุํงทําประโยชน์
และสร๎างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันใน
สังคมอยํางมีความสุข 

     

 ขั้น 2 การสํงเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยอยํางเป็นรูปธรรม ในขั้นนี้คณะผ๎ูวิจัย
รํวมกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับเด็กปประถมศึกา  โดยผํานการจัด
โครงการพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กประถมศึกษา 
 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผ๎ูปกครองตํอแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยสร๎างเครื่องมือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  แล๎วให๎ผ๎ูเช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพในด๎านความเหมาะสมของรูปให๎ความรู๎ผ๎ูปกครอง  ตามประเด็นท่ีกําหนดไว๎ในแบบประเมิน โดย
ใช๎ดัชนีความสอดคล๎องของเนื้อหา IOC (Index of congruence) และพิจารณาคํา IOC ต้ังแตํ 0.5 ขึ้นไป 
ถือวําใช๎ได๎โดยไมํต๎องปรับปรุง ข๎อใดมี IOC น๎อยกวํา 0.5 ผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์อยํางไมํเป็นทางการกับ
ผ๎ูเช่ียวชาญ เพื่อนําข๎อเสนอแนะมาปรับปรุง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) จากนั้นดําเนินการแก๎ไข
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผ๎ูเช่ียวชาญ ได๎คําคะแนนเฉล่ียความเหมาะสมโดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (M 
4.69) 

ผลการวิเคราะห์ พบวํา เอกสารคูํมือการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองฯ มีความเหมาะสมในการนําไปใช๎ท้ัง
รูปแบบและเนื้อหา จํานวน 10 รายการ มีคํา IOC อยูํในระหวําง 0.80 ถึง 1 และคํา TOC คําดัชนีความ
สอดคล๎องโดยรวมได๎คําเทํากับ 0.84 ซึ่งเป็นคําแสดงหลักฐานของความเหมาะสมและสอดคล๎องท่ีมีคําสูง
สามารถนําไปใช๎ได๎  

ความพึงพอใจของผ๎ูปกครองตํอแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที่  2 ความพึงพอใจของผ๎ูปกครองตํอแนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล 
ข้อท่ี 5 4 3 2 1   S.D.  การแปลความหมาย 
1 23 5 2 0 0 4.70 .54 มากที่สุด 
2 15 10 5 0 0 4.33 .47 มาก 
3 27 2 1 0 0 4.87 .62 มากที่สุด 
4 28 2 0 0 0 4.93 .43 มากที่สุด 
5 25 3 2 0 0 4.77 .52 มากที่สุด 
6 18 10 2 0 0 4.53 .48 มากที่สุด 
7 22 5 3 0 0 4.63 .32 มากที่สุด 
8 24 4 2 0 0 4.73 .54 มากที่สุด 
9 21 5 4 0 0 4.57 .41 มากที่สุด 
10 26 3 1 0 0 4.83 .62 มากที่สุด 
รวม 4.69 2.74 มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ตาราง  2  พบวํา  ความพึงพอใจของผ๎ูปกครองตํอแนวทางการพัฒนาเด็ก
ประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล  จํานวน  3 0  คน  ท่ีมี
ตํอความเหมาะสมของรูปแบบการการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล   ได๎คําคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด  (M 
4.69)  สามารถนําไปพัฒนาความรู๎ผ๎ูปกครองตํอแนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล ได๎เป็นอยํางดี  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการสร๎างและหาคุณภาพของรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอล พบวํา  รูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครอง  มี  2 
ขั้นตอนคือ  ขั้นท่ี  1 การสร๎างภูมิค๎ุมกันชีวิต และขั้นท่ี 2  การสํงเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็ก
ประถมศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมเฉล่ียอยูํในระดับมากท่ีสุด    ) คําเฉล่ีย=4.69 ( เหมาะ
สําหรับนําไปให๎ความรู๎ผ๎ูปกครอง ตามความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ ท่ีเป็นเชํนนี้  อาจเป็นเพราะวํา  รูปแบบ
การให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคนิ
วนอร์มอล ท่ีคณะนักวิจัยพัฒนาขึ้นนี้  เป็นรูปแบบท่ีเน๎นให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจ
และกระบวนการในการพัฒนาเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ยุคนิวนอร์มอล  ให๎มีทักษะการพึ่งพาตนเอง โดยน๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
พัฒนา ซึ่งเป็นทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กประถมศึกษาสํูการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในยุคนิวนอร์มอล เป็นทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน เนื่องจากครูและผ๎ูปกครองมี
บทบาทในการเป็นผ๎ูแนะนําให๎เด็กใช๎ความคิดอยํางรอบคอบ  ระมัดระวัง  และมีสมาธิขณะทํากิจกรรม 
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นอกจากนั้นหากครอบครัว ได๎น๎อมนําหลัก  “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ”ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทย
ด๎วยแล๎ว นํามาสอดแทรกในกิจกรรมตํางๆ ให๎เด็กได๎ปฏิบัติ จะกํอเกิดเป็นประสบการณ์ให๎เด็กได๎สร๎างองค์
ความรู๎ด๎วยตนเอง จะทําให๎เด็กรู๎จักการพึ่งพาตนเองได๎อยํางเหมาะสมกับวัย อีกท้ังการเปิดโอกาสให๎เด็กได๎
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดจะทําให๎เด็กเรียนรู๎การปรับตัวในการดําเนินชีวิตประจําวันอยํางมีความสุข  มี
เหตุผล รู๎จักความดี พอเหมาะ สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางเข๎าใจและมีภูมิค๎ุมกันในตัวท่ีดี  อันสํงผลให๎ทุน
มนุษย์ในวัยเด็กเติบโตเป็นผ๎ูใหญํท่ีมีคุณภาพตํอไปในอนาคต  ดังตอนหนึ่งในพระราชดํารัสความวํา 
           การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต๎องทําตามลําดับขั้น เริ่มด๎วยการสร๎างพื้นฐานคือความมีกินมีใช๎
ของประชาชนกํอนด๎วยวิธีการท่ีประหยัดระมัดระวังแตํถูกต๎องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคง
พอควรแล๎ว  จึงคํอยสร๎างเสริมความเจริญขั้นท่ีสูงขึ้นตามลําดับตํอไป ด๎วยความรอบคอบระมัดระวังและ
ประหยัดนั้นก็เพื่อปูองกันความผิดพลาดล๎มเหลวและเพื่อให๎บรรลุผลสําเร็จได๎แนํนอนบริบูรณ์ (พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  19 กรกฎาคม 2517 ) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครอง : แนวทางการพัฒนาเด็กประถมศึกษา สํูการ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนิวนอร์มอลนี้  เป็นรูปแบบหนึ่งในการให๎ความรู๎
ผ๎ูปกครองท่ีเน๎นการสํงเสริมให๎ผ๎ูปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับน๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาเด็กประถมศึกษาในยุคนิวนอร์มอลให๎มีคุณลักษณะการพึ่งพาตนเอง                    ซึ่ง
เป็นทักษะรูปแบบหนึ่งท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน  หากเด็กสามารถดําเนินชีวิตไปได๎ด๎วยดีตามวิถี
ชีวิตท่ีควรจะเป็นจะสํงผลให๎เด็กมีทักษะการพึ่งพาตนเองในทางท่ีดีและเหมาะสมกับวัยตํอไปในอนาคต 
และเมื่อผ๎ูปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถนํารูปแบบนี้ไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จะสํงผลให๎เด็ก
ประถมศึกษาเกิดทักษะการพึ่งพาตนเองได๎เป็นอยํางดี นอกจากนั้น ผ๎ูเด็กปกครองประถมศึกาสามารถ
บูรณาการรูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองนี้เข๎ากับกิจกรรมตํางๆ ในครอบครัวของตนเองได๎เป็นอยํางดี   
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการนํารูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเพื่อสํงเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของ
เด็กปฐมวัยโดยผ๎ูปกครองมีสํวนรํวม ท้ังนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองในยุคนิวนอร์
มอลให๎กับเด็กในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด  
 2. ควรมีการศึกษาผลการใช๎รูปแบบการให๎ความรู๎ผ๎ูปกครองเพื่อพัฒนาตัวแปรอื่นๆ เชํน ทักษะ
การดํารงชีวิตประจําวัน ทักษะการอยูํรํวมกันกับผ๎ูอื่น เป็นต๎น   
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเดินทางท่องเท่ียว      
ทางรถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัส  

Behavior and Satisfaction of Thai Tourists on the Bangkok-Hua Hin Railway 
Travel During the coronavirus situation 

 

พรรณปพร จันทร์ฉาย1 และ ธนกฤช  สุวรรณ2 
Punnapaporn Chanchai and Thanakit Suwan 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเท่ียวนักทํองเท่ียว 
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง กรุงเทพ-หัว
หิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทาง
ทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส โดยวิธีการวิจัยครั้งนี้ใช๎เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยเลือกตามความสะดวก(Convenience 
Sampling) กับนักทํองเท่ียวชาวไทยบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟบางซื่อและสถานีหัวหิน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สถิติท่ีใช๎คือคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉล่ียเลขคณิต สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทดสอบโดยใช๎T-test และ F-testโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบวํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจํานวน 234 คน (ร๎อยละ 58.50) 
เพศชาย จํานวน 166 คน (ร๎อยละ 41.50) มีอายุระหวําง 20 -29ปี จํานวน 167 คน (ร๎อยละ 41.80) 
รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี จํานวน 91 คน (ร๎อยละ 22.80) การศึกษาสํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 208 คน (ร๎อยละ 52.00) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จํานวน 109 คน (ร๎อยละ 27.30) รองลงมา
คือ พนักงานของรัฐ จํานวน 81 คน (ร๎อยละ 20.30)  และมีรายได๎ตํอเดือนระหวําง 20,001-30,000 บาท
จํานวน 126 คน (ร๎อยละ 59.00) รองลงมาคือ 10,001- 20,000 บาทจํานวน 119 คน (ร๎อยละ 85.00) 
 พฤติกรรมของนักทํองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปทํองเท่ียวในประเทศพบวําวัตถุประสงค์ท่ี
นักทํองเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปอําเภอหัวหินโดยรถไฟ พบวํา เพื่อการทํองเท่ียว / พักผํอน จํานวน 181คน 
(ร๎อยละ 45.20) ความถี่ใช๎บริการโดยรถไฟ 2-10 ครั้งตํอปี จํานวน 325 คน (ร๎อยละ81.20 ) บุคคลท่ี
เดินทางไปด๎วย คือ เพื่อน จํานวน 201 คน (ร๎อยละ 50.20) เวลาท่ีเลือกใช๎ในการเดินทาง  ชํวง 8.00-
12.00น. จํานวน 188 คน (ร๎อยละ 47.00)  
 ความพึงพอใจของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง กรุงเทพ-หัว
หิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส พบวํา นักทํองเท่ียวมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํท่ี 3.70 (0.43)  โดย
ด๎านความปลอดภัย มาเป็นอันดับหนึ่งท่ี 3.98 (0.58) รองลงมาคือด๎านการบริการอยูํ ท่ี 3.87 (0.71) 

                                                             
1 อาจารย์ประจําสาขาการทํองเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี E.Mail : P-Chanchai99@hotmail.com 
2 อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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รองลงมาคือด๎านด๎านการนําเสนอลักษะทางกาย อยูํท่ี 3.66 (0.56) รองลงมาคือด๎านคุณลักษณะของสถานี 
อยูํท่ี 3.60 (0.64) และด๎านบุคลากร มีความพึงพอใจปานกลางอยูํท่ี 3.37 (0.66) 
 
ค าส าคัญ : นักทํองเท่ียวชาวไทย, พฤติกรรมนักทํองเท่ียว, ความพึงพอใจ, การทํองเท่ียวทางรถไฟ,หัวหิน 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) to study the personal factors of tourists, 2) to study the 
behavior of Thai tourists on the railway travel route Bangkok - Hua Hin and 3) to study 
the satisfaction of Thai tourists with railway travel and route Bangkok - Hua Hin during 
the coronavirus situation. This research method used a tool to collect data in 400 
questionnaires selected by convenience sampling with Thai tourists around Bang Sue 
Railway Station and Hua Hin Railway Station. This research was a survey research. The 
statistics were used by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 
testing analysis by using T-test and F-test package program. 
 The results showed that the majority of respondents were 234 women (58.50%), 
166 men (41.50%). Aged 20-29 years was 167 people (41.80%), and followed by aged 
from 30-39 years is 91 people (22.80%). Education level of most samples (208 people) 
was bachelor degree (52.00%). Occupation of most samples (109 people) was company 
employees (27.30%), and followed by 81 government employees (20.30%). Monthly 
income of most samples was during 20,001-30,000 baht (126 people (59.00%)), and 
followed by 10,001- 20,000 baht (119 people (85.00%)).  
 The behavior of Thai tourists traveling in the country was found that the 
objectives for tourists to travel to Hua Hin District for tourism/ leisure: 181 people 
(45.20%). Frequently use by train 2-10 times per year, 325 people (81.20%). The person 
whom travels with, is friend (201 samples = 50.20%). Period of time traveling is between 
8.00 AM -12.00 PM (188 people (47.00%)). 

Satisfaction of Thai tourists with rail travel and route Bangkok - Hua Hin during 
the coronavirus situation, the overall satisfaction of tourists was 3.70 (0.43). Security 
came first at 3.98 (0.58), followed by service at 3.87 (0.71), followed by the presentation 
of physical appearance at 3.66 (0.56), followed by the characteristics of the station at 
3.60 (0.64), and about staffs: there was moderate satisfaction at 3.37 (0.66). 

 
Keywords: Thai Tourists, Tourist Behavior, Satisfaction, Rail Tourism, Hua Hin 
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บทน า  
 การเดินทางโดยรถไฟสําหรับชาวไทยมีมาต้ังแตํในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จ                         
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให๎กระทรวงโยธาธิการวําจ๎าง มิสเตอร์ จี. 
มูเร แคมป์เบลล์ สร๎างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯถึงนครราชสีมา เป็นสายแรก และได๎เสด็จพระราช
ดําเนินประกอบพระราชพิธีกระทําพระฤกษ์ เริ่มการสร๎างทางรถไฟ ณ บริเวณยํานสถานีกรุงเทพ เมื่อวันท่ี 
09 มีนาคม พ.ศ.2434 ตํอมาในปี พ.ศ.2439 การกํอสร๎างทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ - นครราชสีมา สําเร็จ
บางสํวนพอท่ีจะเปิดการเดินรถได๎ ดังนั้นในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวจึงเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหวําง สถานีกรุงเทพ - 
อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร และเปิดให๎ประชาชนเดินทางไปมาระหวําง กรุงเทพ - อยุธยา ได๎ต้ังแตํ
วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2439 ซึ่งในระยะแรกเดินขบวนรถขึ้นลํองวันละ 4 ขบวน  มีสถานีรวม 9 สถานี คือ 
สถานีกรุงเทพ บางซื่อ หลักส่ี หลักหก คลองรังสิต เชียงราก เชียงรากน๎อย บางปะอิน และกรุงเกํา ซึ่งการ
รถไฟฯ ได๎ถือเอา " วันท่ี 26 มีนาคม" เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟ สืบมาจนถึงปัจจุบัน ตํอจากนั้นก็ได๎
เปิดการเดินรถตํอไปอีกเป็นระยะ ๆ จากอยุธยา ถึง แกํงคอย มวกเหล็ก ปากชํอง จนกระท่ังในปี พ.ศ.
2443 การสร๎างทางรถไฟสายนครราชาสีมา ได๎เสร็จเรียบร๎อย และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว จึงได๎เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดการเดินรถสายนี้ เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2443 รวม
ระยะทางจาก กรุงเทพ - นครราชสีมา ท้ังส้ิน 265 กิโลเมตร ใช๎เงินในการกํอสร๎างทางรถไฟสายนี้ 
17,585,000 บาท เมื่อการกํอสร๎างทางรถไฟสายแรกสําเร็จลงตามพระราชประสงค์แล๎วก็ทรงพิจารณา
สร๎างทางรถไฟสายอื่น ๆ ตํอไป จนกระท่ังส้ินรัชสมัยของพระองค์ พระผ๎ูพระราชทานกําเนิดกิจการรถไฟ
ในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 (การรถไฟแหํงประเทศไทย, 2561) ซึ่งปัจจุบันการรถไฟ
แหํงประเทศไทยได๎มีการจัดรถทํองเท่ียวในชํวงพิเศษ เชํน กรุงเทพ-อยุธยา ในวันท่ี 23 ตุลาคม ซึ่งตรงกับ
วันปิยะมหาราช หรือรถไฟสายกรุงเทพ-ลพบุรี ซึ่งจะเดินรถในกรณีพิเศษนอกเหนือจากเส๎นทางในเท่ียว
ปกติท้ังสายเหนือและสายใต๎เส๎นทางทํองเท่ียวทางรถไฟกรุงเทพ-หัวหิน ก็เป็นเส๎นทางทํองเท่ียวทางรถไฟ
อีกเส๎นทางหนึ่งท่ีคนไทยนิยมใช๎ทํองเท่ียวด๎วยปัจจัยหลายๆอยําง เชํนราคาคําโดยสารท่ีไมํแพงมากนัก 
และความงดงามของสถานีรถไฟท่ีนักทํองเท่ียวนิยมไปถํายรูป ท้ังนี้ในชํวงท่ีเกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโรนํา 
(Covid 19) ทําให๎การรถไฟแหํงประเทศไทยหยุดเดินรถตามคําส่ังของภาครัฐเพื่อความปลอดภัย และได๎
กลับมาเปิดให๎บริการอยํางเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยปฏิบัติตามมาตราการณ์ความปลอดภัยของรัฐ 
 สถานีรถไฟหัวหินถือได๎วําเป็นสถานีรถไฟท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งมีส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานีรถไฟแหํงนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล๎าฯเป็นพลับพลาจตุรมุขสร๎างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เดิมมีช่ือวํา พลับพลาสนามจันทร์ ต้ังอยูํในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม พลับพลานี้มีไว๎ในการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าฯเสด็จประทับทอดพระเนตร กองเสือปุา
และลูกเสือท่ัวประเทศทําการฝึกซ๎อมยุทธวิธีเป็นประจําทุกปี หลังจากส้ินรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟ
แหํงประเทศไทยจึงได๎รื้อถอนมาเก็บไว๎ เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทําให๎
นักทํองเท่ียวหลายคนนิยมนั่งรถไฟเพื่อไปชมความงามละถํายรูปเป็นท่ีระลึก (E-magazine,2560) 
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 ผ๎ูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา ทัศนคตินักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง 
กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส เพื่อนําเสนอความคิดเห็นของประชาชนโดยท่ัวไปและเพื่อ
การพัฒนาและสร๎างความเช่ือมั่นให๎กับการทํองเท่ียวและการรถไฟแหํงประเทศไทยและเพื่อนําส่ิงท่ีได๎รับ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเท่ียวชาวไทย 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง 
กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง 
กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได๎ดังนี้ 
 

ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

พฤติกรรมของนักท่องท่องเที่ยว 
-วัตถุประสงค์ท่ีนักทํองเท่ียวตัดสินใจ
เดินทางไปอําเภอหัวหินโดยรถไฟ 
- ความถ่ีใช๎บริการโดยรถไฟ 
- บุคคลท่ีรํวมเดินทางด๎วย  
-  ชํวงเวลาท่ีเลือกเดินทาง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   1.เพศ 
   2.อาชีพ 
   3.ระดับการศึกษา 
   4.รายได๎ตํอเดือน 
 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
- ด๎านการบริการ 
- ด๎านบุคลากร 
- ด๎านสถานท่ี 
- ด๎านความปลอดภัย 
- ด๎านการนําเสนอลักษะทาง

กายภาพ 
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การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)เพื่อให๎ทราบเกี่ยวกับ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเท่ียว 2)เพื่อศึกษาทัศนคติของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียว
ทางรถไฟเส๎นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนํา
ไวรัส ประชากรท่ีใช๎ในการสํารวจครั้งนี้ได๎แกํ นักทํองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทํองเท่ียวบริเวณสถานี
รถไฟหัวหิน ซึ่งมีจํานวนประชากรไมํแนํนอน ผ๎ูวิจัย จึงทําการสํุมกลํุมตัวอยํางตามความสะดวก 
(Convenient Sampling )โดยอาศัยตารางคํานวนของทาโร ยามาเนํ (Taro Yamane, 1970)จะได๎ขนาด
กลํุมตัวอยํางท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดไมํเกิน 5% เทํากับ 400 คนโดยเป็นการแจก
แบบสอบถามโดยไมํเฉพาะเจาะจง ขอบเขตแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แบํงออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข๎อมูลพื้นฐานท่ัวไปของแบบสอบถามได๎แกํ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอ
เดือน ลักษณะเลือกตอบ จํานวน 4 ข๎อ 

ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทาง
รถไฟเส๎นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส ให๎เลือกตามจํานวน  4 ข๎อ 

ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียว
ทางรถไฟเส๎นทาง กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส 

ผ๎ูวิจัยได๎ออกแบบสอบถาม โดยใช๎แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา ( rating scale)  มี
คําตอบให๎เลือก 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 หมายถึง พึงพอใจมาก, 3 หมายถึง  
พึงพอใจปานกลาง, 2 หมายถึง พึงพอใจน๎อย และ 1 หมายถึง พึงพอใจน๎อยท่ีสุด 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผ๎ูวิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามข้ันตอน ดังตํอไปนี้ 

1. การศึกษาจากแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ  )Secondary Data) คือ การศึกษาจากเอกสารได๎แกํ 
บทความทางวิชาการ รายงาน แนวความคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ์ และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ตํางๆ และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องพร๎อมท้ังปรับปรุง และดัดแปลง เพื่อสร๎างกรอบแนวคิดการศึกษา  

2. กําหนดขอบเขตในสํวนของเนื้อหาในคําถามท่ีเลือกใช๎ เพื่อครอบคลุมตัวแปรตํางๆ ท่ีได๎นํามาใช๎
ในการศึกษา 

 3  .สร๎างแบบแบบสอบถามและให๎ผ๎ูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
แล๎วนําไปดําเนินการวิเคราะห์ตํอไป 

4.วิธีการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยได๎ทําการเก็บข๎อมูลจากนักทํองเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อและสถานีรถไฟหัวหินโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
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ข๎อมูล 5. นําข๎อมูลท่ีได๎มาทําการประมวลผลข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบวํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจํานวน 234 คน (ร๎อยละ 58.50) 
เพศชาย จํานวน 166 คน (ร๎อยละ 41.50) มีอายุระหวําง 20 -29ปี จํานวน 167 คน (ร๎อยละ 41.80) 
รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี จํานวน 91 คน (ร๎อยละ 22.80) การศึกษาสํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 208 คน (ร๎อยละ 52.00) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จํานวน 109 คน (ร๎อยละ 27.30) รองลงมา
คือ พนักงานของรัฐ จํานวน 81 คน (ร๎อยละ 20.30)  และมีรายได๎ตํอเดือนระหวําง 20,001-30,000 บาท
จํานวน 126 คน (ร๎อยละ 59.00) รองลงมาคือ 10,001- 20,000 บาทจํานวน 119 คน (ร๎อยละ 85.00) 
 พฤติกรรมของนักทํองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปทํองเท่ียวในประเทศพบวําวัตถุประสงค์ ท่ี
นักทํองเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปอําเภอหัวหินโดยรถไฟ พบวํา เพื่อการทํองเท่ียว / พักผํอน จํานวน 181
คน (ร๎อยละ 45.20) ความถ่ีใช๎บริการโดยรถไฟ 2-10 ครั้งตํอปี จํานวน 325 คน (ร๎อยละ81.20 ) บุคคลท่ี
เดินทางไปด๎วย คือ เพื่อน จํานวน 201 คน (ร๎อยละ 50.20)  เวลาท่ีเลือกใช๎ในการเดินทาง ชํวง 8.00-
12.00น. จํานวน 188 คน (ร๎อยละ 47.00)  
 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง 
กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส พบวํา นักทํองเท่ียวมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํท่ี 3.70 
(0.43)  โดยด๎านความปลอดภัย มาเป็นอันดับหนึ่งท่ี 3.98 (0.58) รองลงมาคือด๎านการบริการอยูํท่ี  3.87 
(0.71) รองลงมาคือด๎านด๎านการนําเสนอลักษะทางกาย อยูํท่ี 3.66 (0.56)  รองลงมาคือด๎านคุณลักษณะ
ของสถานี อยูํท่ี  3.60 (0.64) และด๎านบุคลากร มีความพึงพอใจปานกลางอยูํท่ี 3.37  (0.66) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบวํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจํานวน 234 คน เพศชาย จํานวน 
166 คน มีอายุระหวําง 20-29ปี จํานวน 167 คน รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี จํานวน 91 คน การศึกษา
สํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาตรี จํานวน 208 คน มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จํานวน 109 คน รองลงมา
คือ พนักงานของรัฐ จํานวน 81 คน และมีรายได๎ตํอเดือนระหวําง 20,001-30,000 บาทจํานวน 126 คน 
รองลงมาคือ 10,001- 20,000 บาทจํานวน 119 คน  
 พฤติกรรมของนักทํองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปทํองเท่ียวในประเทศพบวําวัตถุประสงค์ท่ี
นักทํองเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปอําเภอหัวหินโดยรถไฟ พบวํา เพื่อการทํองเท่ียว / พักผํอน จํานวน 181
คน ความถ่ีใช๎บริการโดยรถไฟ 2-10 ครั้งตํอปี จํานวน 325 คน บุคคลท่ีเดินทางไปด๎วย คือ เพื่อน จํานวน 
201 คน เวลาท่ีเลือกใช๎ในการเดินทาง ชํวง 8.00-12.00น. จํานวน 188 คน  
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 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการเดินทางทํองเท่ียวทางรถไฟเส๎นทาง 
กรุงเทพ-หัวหิน ชํวงสถานการณ์โคโรนําไวรัส พบวํา นักทํองเท่ียวมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํท่ี 3.70 
โดยสรุปเป็นรายด๎านจากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ 
 ด๎านความปลอดภัย พบวํา นักทํองเท่ียวให๎ความสําคัญกับความปลอดภัยในระหวํางการเดินทาง 
มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสภาพรถมีความแข็งแรงท้ังภายในและภายนอก รองลงมาคือรถไฟมีราวจับ
อยํางแนํหนาและท่ีนั่งมีความแข็งแรง รองลงมาคือการขับรถของคนขับมีความปลอดภัย  และการทําตาม
มาตรการปูองกัน COVID – 19 ของกระทรวงสาธารณะสุขชํวงไวรัสคโรนํา มาเป็นอันดับสุดท๎าย ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชรัด พิริยะพัฒวัฒน์ (2543 : บทคัดยํอ) ซึ่งทํางานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผ๎ูเดินทางด๎วยรถโดยสารประจําทางและการยอมรับของผ๎ูเดินทางตํอระบบขนสํงสาธารณะสุขแบบ
ก๎าวหน๎าในกรุงเทพมหานครฯ พบวํา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและมีสํวนทําให๎การบริการมีประสิทธิภาพ
นําเช่ือถือต๎องประกอบด๎วย ยานพาหนะ อุปกรณ์ภายในและภายนอกตัวรถ รวมท้ังเครื่องมือท่ีเกี่ยวข๎อง
ต๎องได๎รับการบํารุงให๎อยูํในสภาพดีอยูํเสมอ และซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ นาเมือง (2555 : 
บทคัดยํอ) ซึ่งทํางานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผ๎ูโดยสารท่ีมีตํอการบริการของ สถานีขนสํงผ๎ูโดยสาร
กรุงเทพ : สายใต๎  พบวํากลํุมตัวอยํางพึงพอใจในเรื่องความปลอดภัยจากการ ขับขี่ของพนักงานขับรถ
ขณะให๎บริการเป็นอันดับแรก ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อัฉรา สม
ประชา และปรีชา วรารัตน์ไชย ซึ่งทํางานวิจัยเรื่อง การให๎บริการของการรถไฟแหํงประเทศไทย : ศึกษา
กรณี เส๎นทางสายใต๎ (กรุงเทพฯ-หัวหิน)  พบวํา ด๎านปลอดภัยในบริเวณสถานี และ ความปลอดภัยใน
ระหวํางการเดินทาง ท้ังหมดมีความพึงพอใจปานกลาง  
 ด๎านการบริการ พบวํา มีท่ีนั่ง ท่ีวางของเพียงพอตํอนักทํองเท่ียว ระยะเวลาในการรอเวลามีความ
เหมาะสม ห๎องน้ําบนรถไฟมีความสะอาด ความสะอาดของห๎องโดยสาร ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศิริ
รัตน์ สะหุนิล และ กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ (2543 : บทคัดยํอ) ทํางานวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช๎
บริการรถไฟฟูาบีทีเอส พบวํา ในด๎านความสะดวกสบาย นอกจากส่ิงอํานวยความสะดวกตํางๆ แล๎วยัง
รวมไปถึงความปลอดภัยและความสะอาดในห๎องโดยสารของขบวนรถไฟฟูา ชานชาลา และสถานี ซึ่ง
บริษัทฯ ไมํควรมองข๎าม และงานวิจัยของของ นฤกฤศ คล๎ายพยัฆ และ     ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ (2559 
: บทคัดยํอ) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องการจัดการรูปแบบการบริการโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวของการรถไฟ
แหํง ประเทศไทย : กรณีศึกษาขบวนรถพิเศษนําเท่ียวเส๎นทางรถไฟสายมรณะ พบวํา ความสะอาดของท่ี
นั่งในขบวนรถไฟ และความสะอาดของห๎องในขบวนรถไฟ อยูํในระดับปานกลาง ทุกหัวข๎อ 
 ด๎านการนําเสนอลักษะทางกายภาพ พบวํา มีปูายบอกเวลาในการเดินทางท่ีชัดเจน รองลงมาคือ 
รองลงมาคือ ชํองจําหนํายบัตรโดยสารแสดงอยูํในตําแหนํงท่ีชัดเจน และปูายบอกทางระหวํางสถานีมี
ความชัดเจน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นฤกฤศ คล๎ายพยัฆ และ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ (2559 : 
บทคัดยํอ) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องการจัดการรูปแบบการบริการโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวของการรถไฟ
แหํง ประเทศไทย : กรณีศึกษาขบวนรถพิเศษนําเท่ียวเส๎นทางรถไฟสายมรณะ พบวํา ด๎านรูปแบบการ
ให๎บริการ หัวข๎อการ ติดปูายประกาศหรือให๎ข๎อมูลขําวสารท่ีถูกต๎อง แมํนยําและรวดเร็ว อยูํในระดับปาน
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กลาง และงานวิจัยของ ยุวดี วรสิทธิ์ และเอก ชุณหชัชราชัย (2559 : บทคัดยํอ) เรื่องปัจจัยด๎านคุณภาพ
บริการ และพฤติกรรมการใช๎บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลล้ิงก์ท่ีมีผลตํอทัศนคติของผ๎ูใช๎บริการใน
กรุงเทพมหานคร พบวํา ทางผ๎ูให๎บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลล้ิงก์ ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม
ภายในสถานีและขบวนรถให๎สะอาด สวยงาม และทันสมัย มีการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตํางๆ 
เชํน ลิฟท์ บันได ปัจจัยด๎านคุณภาพบริการ และพฤติกรรมการใช๎บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลล้ิงก์ท่ีมีผล
ตํอทัศนคติของผ๎ูใช๎บริการ พบวํา ชํองจําหนํายบัตรโดยสาร ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ให๎มี
สภาพพร๎อมใช๎งานอยูํ ตลอดเวลา 
 ด๎านคุณลักษณะของสถานี พบวํา มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก มีท่ีพักให๎นั่งรอเพียงพอ 
ห๎องน้ําของสถานีมีความสะอาด ร๎านค๎ามีความสะอาดและเพียงพอตํอความต๎องการ ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ นฤกฤศ คล๎ายพยัฆ และ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ (2559 : บทคัดยํอ) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องการ
จัดการรูปแบบการบริการโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวของการรถไฟแหํง ประเทศไทย : กรณีศึกษา
ขบวนรถพิเศษนําเท่ียวเส๎นทางรถไฟสายมรณะ พบวํา ด๎านสถานท่ีต้ังของสถานีรถไฟ ขบวนรถไฟ หัว
ข๎อความสะดวกสบายของสถานี ความสะอาดของท่ีพักผ๎ูโดยสาร ในสถานี ความสะอาดของห๎องน้ําใน
บริเวณสถานี อยูํในระดับปานกลาง ทุกหัวข๎อ  
 ด๎านบุคลากร พบวํา บุคลากรให๎การบริการดีมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ บุคลากรแตํงกาย
อยํางสุภาพ รองลงมาคือบุคลากรมีความเอาใจใสํและกระตือรือร๎นตํอการบริการ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ นฤกฤศ คล๎ายพยัฆ และ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ (2559 : บทคัดยํอ) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องการจัดการ
รูปแบบการบริการโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวของการรถไฟแหํง ประเทศไทย : กรณีศึกษาขบวนรถ
พิเศษนําเท่ียวเส๎นทางรถไฟสายมรณะ พบวํา ด๎านเจ๎าหน๎าท่ีท่ีให๎บริการ หัวข๎อมีความเอาใจใสํในการ
ให๎บริการด๎วยความเต็มใจ และมีความรู๎ความสามารถเหมาะสมกับการ ให๎บริการ เชํน ให๎คําแนะนํา ตอบ
ข๎อสงสัยสร๎างบรรยากาศท่ีดีในการเดินทางได๎เป็นต๎น อยูํในระดับปานกลาง โดยท่ีหัวข๎อเจ๎าหน๎าท่ีท่ี
ให๎บริการมีบุคลิกภาพดี แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย อยูํในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ข๎อเสนอแนะท่ีได๎คือการพัฒนาคุณภาพการบริการทางรถไฟ ซึ่ง
ยังเป็นส่ิงท่ีคํูกับคนไทยท้ังเรื่องการใช๎ชีวิตประจําวัน หรือเพื่อการเดินทางทํองเท่ียว ดังนั้นภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีความเกี่ยวข๎องกับการทํองเท่ียวจึงควรเรํงพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการรวมไปถึง
การรักษามาตรฐานด๎านการเดินรถไฟ ความปลอดภัยสําหรับการเดินทางทางรถไฟและส่ิงอื่นๆ ท่ีมีความ
เกี่ยวข๎อง ท้ังนี้ผ๎ูวิจัยเห็นวําควรศึกษาด๎านความพึงพาใจ หรือด๎านความปลอดภัยในการเดินทางด๎านอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ังทางบก ทางอากาศ ทางน้ํา เพื่อให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องได๎รับรู๎ถึงปัญหาและความต๎องการ
ของประชาชนหรือนักทํองเท่ียว  
 
 



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1168 

เอกสารอ้างอิง 
การรถไฟแหํงประเทศไทย. (2561). ประวัติความเป็นมาของรถไฟไทย. 

http://www.railway.co.th/Home/Index  . สืบค๎นเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
ชรัส พิริยะพัฒวัฒน์ .(2543).ความพึงพอใจของผู้เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทางและ  

การยอมรับของผู้เดินทางต่อระบบขนส่งสาธารณะแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร .  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วริศรา เจริญศร(2560).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถไฟฟูาบีทีเอส.การค๎นคว๎าอิสระนี้ 
เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ยุวดี วรสิทธิ์ และเอก ชุณหชัชราชัย.(2559). ปัจจจัยทางด้านคุณภาพบริการที่มีผลต่อทัศนคติของ 
ผู้ใช้บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการใช้บริการที่ 
มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานคร.วารสาร 
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร.ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มิถุนายน– กรกฎาคม2559) 

ศิริรัตน์ สะหุนิล และ กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ.(2543).การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ 
รถไฟฟูาบีทีเอส.วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 3 ฉบับท่ี 4  

 E-magazine.(2560).สถานีรถไฟหัวหิน สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย .ที่มา 
https://www.emagtravel.com/archive/railstation-huahin.html. สืบค้นเม่ือวันที่ 20  
สิงหาคม 2563 

Yamane, T. (1973). Statistics : an introductory analysis. New York: New York Harper  
 and Row. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.emagtravel.com/archive/railstation-huahin.html.%20สืบค้นเมื่อวันที่%2020


 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1169 

การพัฒนาบทบาทผู้น าท่ีมีผลต่อความส าเร็จของชุมชนท่องเท่ียว  
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว 

Leadership Development Affect the Success  
of OTOP Inno-Life Tourism-Based Communities Sa Kaeo Province 

 
อิสรา  วันดี1 และ พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล2 

Issara Wandee and Phaphatson Woraphatthirakun 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะบทบาทของ ผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 2) เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําท่ีมีผลตํอ
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาท
ผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว  ใช๎วิธีการศึกษาแบบผสมเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณประชากรและกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย กลํุม
ผ๎ูนําและสมาชิกในชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดสระแก๎ว โดยจํานวนประชากรของสมาชิกใน
ชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ท้ัง 9 อําเภอ 39 ชุมชน มีจํานวน 20 ,587 คน โดยทํา
การกําหนดขนาดของกลํุมตัวอยํางด๎วยด๎วยสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคล่ือน ±5 ได๎จํานวนประชากรและกลํุมตัวอยํางเป็นจํานวน 400 
คน และเชิงคุณภาพ ใช๎วิธีการเลือกผ๎ูให๎ข๎อมูลสําคัญโดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผ๎ูนํา
หลักของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ท่ีได๎คะแนนการดําเนินการชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถีจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก๎วสูงสุด 10 อันดับแรก อ๎างอิงคะแนนจากสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก๎ว จํานวนชุมชนละ 1 คน รวมท้ังส้ิน 10 คน  

ผลการศึกษาพบวํา ลักษณะบทบาทของผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดสระแก๎วนั้น ลักษณะบทบาทท่ีสําคัญคือ ผ๎ูนําต๎องมีการแนะนํา ให๎ข๎อคิด และแก๎ไขปัญหาใน
สถานการณ์ตําง ๆ ของชุมชนได๎ มีความตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบ ตํอชุมชน และผ๎ูนําสามารถ
ดําเนินการจัดการ สนับสนุน สํงเสริมและสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎รํวมกันกับผ๎ูเกี่ยวข๎องได๎ โดยมี
คําเฉล่ียสูงสุด คําเฉล่ีย = 4.60  สํวนการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชนท่ีสํงผลตํอความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วนั้น พบวํา ลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนํา ท้ัง 4 ด๎าน คือ 
ด๎านศักยภาพของผ๎ูนําในการบริหารจัดการชุมชน ด๎านการสร๎างเครือขํายการรํวมมือกับชุมชนอื่น ด๎าน
ศักยภาพในการตัดสินใจ และด๎านการมีสํวนรํวมให๎ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีผลตํอ

                                                             
1 มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Email: aisarabird@gmail.com 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา, รศ .ดร. , คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว เป็นอยํางมาก โดยในทุกด๎านมี
ความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําท่ีสํงผลให๎เกิด
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วนั้น พบวํา แนวทางท่ีสําคัญคือควรเริ่ม
จากพัฒนาจิตสํานึกความรับผิดชอบของผ๎ูนํากํอน จากนั้นจึงควรพัฒนาในเรื่องความรู๎ โดยจัดให๎มีอบรม
ให๎กับผ๎ูนําเป็นประจํา ในเรื่องทักษะการบริหารงาน ความรู๎ด๎านการดําเนินโครงการ การพัฒนาภาวะผ๎ูนํา 
การมีสํวนรํวมของชุมชน และท่ีสําคัญคือต๎องพัฒนาและปลูกฝังให๎ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปรํงใส ตรวจสอบได๎  

 
ค าส าคัญ : ผ๎ูนําชุมชน การพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา ความสําเร็จของชุมชน ชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถ ี

 
ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) to study the characteristics of leadership 
roles and achievements of OTOP Nawatwithi tourism communities, Sa Kaeo Province, 2) 
to study the development of leadership roles affecting the success of OTOP Nawatwithi 
tourism communities, Sa Kaeo Province, and 3) to study the development of leadership 
roles and success of OTOP tourism community in Nawatwithi, Sa Kaeo Province. This 
research used a mixed-quantitative and qualitative study method. The population and 
sample groups that were used in the research, are leaders and members of the OTOP 
Nawatwithi tourism community in Sa Kaeo Province. The population of OTOP members 
in the Nawatwithi tourism community in Sa Kaeo Province in 9 districts 39 communities 
is 20,587 people. The sample size was also determined with the Crazy and Morgan 
formula (Krejcie and Morgan) at 95% confidence level, ± 5 tolerance level. Population 
and sample numbers were 400. For qualitative method, the research used a purposive 
sampling from the main leaders of the OTOP tourism community, Nawatwithi who 
received the highest score of the top 10 OTOP tourism community from the Sa Kaeo 
Provincial Community Development Office, based on the score from Sa Kaeo Provincial 
Community Development Office: 1 person per a community, 10 people in total. 

The research found that the characteristics, roles of leaders and success of OTOP 
tourism community in Nawatwithi, Sa Kaeo Province Characteristics of the important 
roles are: Leaders must be punctual, suggest, solve the problems in community 
situations, and be responsible for the community. Leaders can manage, support, 
promote and create a learning environment with stakeholders with the highest average 
(Mean= 4.60). For the development of community leaders' roles that affect the success 
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of OTOP tourism communities in Nawatwithi, Sa Kaeo Province, it was found that the 4 
aspects of leadership role development were the potential of leaders in community 
management, networking in cooperation with other communities, decision potential and 
the participation of the community to develop OTOP products that had a significant 
effect on the success of the OTOP tourism community in Nawatwithi, Sa Kaeo Province. 
All aspects had a statistically significant relationship at level 0.5. And the approach to 
leadership role development that contributes to the success of OTOP tourism 
community in Nawatwithi, Sa Kaeo Province, was found that the important guideline to 
develop a sense of responsibility of the leader first. Then, develop knowledge by 
providing training for the leaders on a regular basis in management skills, knowledge for 
project implementation, leadership development, community involvement. And it is 
important to develop and cultivate leaders to be honest, transparent, and verifiable. 

 
Keywords: Community Leader, Leadership Development, Community Success,  
                  Nawatwithi OTOP Tourism Community 

บทน า 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12   ) พ  .ศ .2560-2564  (วําด๎วยความมั่นคง

แหํงชาติ และแผนปฏิรูปเพื่อการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลไปสํูการปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ควบคํูไปกับการสร๎างสรรค์นวัตกรรมท่ีมีคุณคํา เพ ื่อเปูาหมายในการพัฒนาไปสํูประเทศไทย 

4.0 โดยเน๎นท่ีการเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต๎แนวคิด 
“ประชารัฐ ”โดยเฉพาะอยํางยิ่ง “โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ”ท่ีมุํงเน๎นให๎เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาจาก

ระดับ หมูํบ๎าน ตําบล พร๎อมบูรณาการการช ํวยเหลือ สนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให๎
เกิดผลการพัฒนา อยํางเป็นรูปธรรม นั้น โครงการชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ี
รัฐบาลมอบหมายให๎ทุกจังหวัด ดําเนินการขับเคล่ือน โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหมํท่ี
มุํงเน๎นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร๎อมเช่ือมโยงกับการทํองเท่ียว ดึงเสนํห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร๎างสรรค์มาแปลงเป็นรายได๎ อันจะสํงผลให๎คนในชุมชนไมํต๎องท้ิงถิ่นฐานออกไปหารายได๎ตําง
พื้นท่ี ถือวําเป็นการเปล่ียนผํานการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมท่ีเน๎นการผลักดันสินค๎าไปจําหนํายใน
ตลาดนอกชุมชนมาเป็นการดึงดูดให๎คนตํางถิ่นเข๎ามาทํองเท่ียวในชุมชนพร๎อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให๎
เป็นของฝากของท่ีระลึก สร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชนนําไปสํูการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน  )สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก๎ว .2562(  
โครงการชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคล่ือนพัฒนาประเทศตามโครงการ  “ไทยนิยม 

ยั่งยืน ”จากการที่รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมท่ีมุํงสร๎างรายได๎และความเจริญ 
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ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให๎ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมดําเนินการรํวมกัน
ภาครัฐ เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล๎องกับการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  )OTOP) ท่ีเริ่มต้ังแตํปี พ  .ศ .๒๕๒๒  ในภูมิภาคท่ัวประเทศ และมอบหมายให๎กรมการพัฒนา
ชุมชน เป็นผ๎ูรับผิดชอบหลักสํงเสริมดําเนินงาน  OTOP โดยรํวมกับหนํวยงานตําง ๆ ยกระดับผลิตภัณฑ์ 

และพัฒนาชํองทางการตลาดท่ีหลากหลาย เพื่อให๎ขายสินค๎าได๎ อีกท้ังยังมุํงปรับตัวสํูการค๎าแบบสากล 
โดยต๎องมีการเปล่ียนผํานยุคการผลักดันขายสินค๎า OTOP ออกจากชุมชน สํูรายได๎ตามความต๎องการ 
 )Demand Driven Local Economy) โดยการจําหนํายสินค๎าท่ีอยูํในชุมชนจากการทํองเท่ียว มีการใช๎
เสนํห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร๎างสรรค์ แปลงเป็นรายได๎ รวมท้ังทําให๎มีคุณคํา
เพียงพอ เพื่อให๎นักทํองเท่ียวเข๎ามาเยี่ยมเยือน และใช๎จํายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สํงผลให๎เกิดการ
กระจายรายได๎อยูํกับคนในชุมชนโดยรอบ เป็นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน และเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอยํางแท๎จริง )กรมการพัฒนาชุมชน.2561(  

สําหรับการขับเคล่ือนโครงการชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี พบวําโครงการจะสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือไมํนั้น ผ๎ูนําชุมชน ถือวําเป็นตัวแปรสําคัญในการขับเคล่ือนโครงการ รวมถึงการพัฒนาตํอ
ยอด การท่ีผ๎ูนําไมํมีประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการพัฒนาตํางให๎มีความสําเร็จลุลํวงไปได๎ ไมํสามารถ
โน๎มน๎าวให๎คนในชุมชนมีความรํวมมือรํวมใจกันพัฒนาชุมชนของตน เพราะไมํได๎มีการลงชุมชนพบปะ
สอบถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับชาวบ๎านเทําใดนัก จึงทําให๎ชาวบ๎านคํอนข๎างท่ีจะไมํเช่ือถือตัวผ๎ูนําชุมชน และ
ไมํให๎ความรํวมมือตําง ๆ ตามมา ซึ่งการพัฒนาชุมชนท่ีแท๎จริงนั้น หมายถึง การสร๎างความเจริญให๎เกิดขึ้น
แกํชุมชนในทุกด๎าน ซึ่งนั้นหมายถึงการท่ีคนในชุมชนจะต๎องรํวมกับผ๎ูนํา หนํวยงานในชุมชน หนํวยงาน
จากภาครัฐ หรืออง ค์กรตําง ๆ  ในการท่ีจะจัดการกับทรัพยากรท่ีมี ในชุมชนไมํวําจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล เป็นต๎น ให๎มีความสอดคล๎องเพื่อเป็นการพัฒนาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ต๎อง
ทําให๎คนในชุมชนเช่ือมั่นในตัวผ๎ูนํา เข๎ามารํวมมือให๎การมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนไปพร๎อม ๆ กัน ข๎อดี
ของการให๎คนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา คือ สามารถแก๎ปัญหาของคนในชุมชนได๎อยํางตรง
จุดตรงตามความต๎องการของคนในชุมชนเอง ดังนั้นศักยภาพของผ๎ูนําจึงเป็นเรื่องท่ีควรได๎รับการแก๎ไข 
เพราะผ๎ูนําจะเป็นแกนนําให๎คนในชุมชนชํวยกัน รํวมมือกันพัฒนาชุมชนของตน เป็นศูนย์กลางความ
รํวมมือความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด๎วย   

จากปัญหาดังกลําวผ๎ูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา วําลักษณะ
บทบาทของผ๎ูนํา การพัฒนาบทบาทของผ๎ูนํา รวมท้ังแนวทางการพัฒนาผ๎ูนําแบบใดท่ีมีผลตํอความสําเร็จ
ของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ผ๎ูให๎ข๎อมูลท่ีสําคัญ คือสมาชิกในชุมชนชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จ  .สระแก๎ว ผ๎ูนําชุมชนท่ี
เป็นทางการ ได๎แกํ กํานันหรือผ๎ูใหญํบ๎าน ผ๎ูชํวยผ๎ูใหญํบ๎าน และผ๎ูนํากลํุมสินค๎า  OTOP ซึ่งผลการศึกษาจะ

เกิดประโยชน์ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถีตํอไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1 .เพื่อศึกษาลักษณะบทบาทของผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

จังหวัดสระแก๎ว  
2. เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําท่ีมีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว 

OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

จังหวัดสระแก๎ว 
 

สมมติฐานการวิจัย 
จากความสําคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําท่ีมีผลตํอ

ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ผ๎ูวิจัยได๎กําหนดสมมติฐานการวิจัยได๎
ดังนี้ 

1. ข๎อมูลพื้นฐานของผ๎ูนําท่ีแตกตํางกันมีผลทําให๎การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําแตกตํางกัน 
2. ลักษณะของผ๎ูนํามีผลตํอการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา 
3. การพัฒนาผ๎ูนํามีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและกรอบแนวคิด 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทของผู้น า 

การพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชน เป็นส่ิงจําเป็นสําหรับชุมชนทุกชุมชน เนื่องจากผ๎ูนําแตํละคน
ยํอมมีคุณสมบัติ ลักษณะท่ีแตกตํางกัน บทบาทของผ๎ูนําจึงแตกตํางกันไปตามบริบทของผ๎ูนําแตํละคน การ
ท่ีจะพัฒนาผ๎ูนําให๎สามารถนําพาชุมชนของตนไปสํูความสําเร็จได๎นั้น จึงจําเป็นต๎องอาศัยหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีตําง ๆ มาใช๎ในการพัฒนา ท้ังนี้ Mc Cauley and others (1998) ได๎เสนอหลักการพัฒนาผ๎ูนํา
ไว๎วํา สามารถแบํงวิธีการพัฒนาเป็น 4 วิธี คือ 1) การเรียนรู๎จากการทํางาน (learn on the job) การเป็น
ผ๎ูนําสามารถเรียนรู๎ได๎จากการทํางานท่ีท๎าทายมากขึ้นเทําใดยํอมเรียนรู๎ได๎มากขึ้นเทํานั้น งานท่ีท๎าทายจะ
กระต๎ุนให๎คนมีความคิดสร๎างสรรค์และทํางานดีขึ้น อยํางไรก็ตามงานท่ีท๎าทายจะทําให๎ระดับความเครียด
สูงขึ้น ซึ่งผ๎ูนําได๎เรียนรู๎วิธีจัดการความเครียด การทํางานท๎าทายทําให๎มีผลงานซึ่งจะชํวยสํงเสริมให๎มีการ
ก๎าวหน๎าในอาชีพ 2) การเรียนรู๎จากคนอื่น การเป็นผ๎ูนําสามารถเรียนรู๎ได๎จากคนอื่น เชํน เพื่อนรํวมงาน 
ผ๎ูใต๎บังคับบัญชา ผ๎ูบังคับบัญชา เป็นต๎น ผ๎ูบังคับบัญชาเป็นแหลํงสําคัญของการเรียนรู๎ เพราะจะเป็นตัว
แบบของบทบาท เป็นแหลํงท่ีจะให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ ผ๎ูบังคับบัญชาสามารถมอบงานท่ีท๎าทายให๎ทํา 
นอกจากนั้นเพื่อนรํวมงานและผ๎ูใต๎บังคับบัญชาสามารถจะเป็นแหลํงข๎อมูล เป็นทรัพยากรท่ีจะให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับในการทํางานได๎ 3) การเรียนรู๎จากความผิดพลาด เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาผ๎ูนํา มีงานวิจัยท่ี
แสดงวําความผิดพลาดทําให๎บุคคลตระหนักถึงข๎อจํากัดของตนเอง รู๎จักจุดอํอนของตน สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของตนเอง หาทางปรับปรุงและพัฒนาขึ้น และ 4) การเรียนรู๎จากการฝึกอบรม เป็นวิธีการท่ี
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สําคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนาการเป็นผ๎ูนํา จึงจะชํวยให๎ผ๎ูนําเข๎าใจสถานการณ์และเข๎าใจวิธีการท่ีจะควบคุม
กิจกรรมของกลํุม ชํวยให๎มีความรู๎ รู๎จักกระบวนการในการนํา รู๎จักเทคนิคท่ีจะปรับพฤติกรรมตนเองให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ์ นอกจากนี้ วิทยา เมฆขํา และคณะ (2563) ได๎กําหนดแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะของผ๎ูนําชุมชน จากผลของการถอดบทเรียนของผ๎ูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน เพื่อการ
สํงเสริมการทํองเท่ียวของชุมชนได๎ 6 ประการ ได๎แกํ 1) ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีสามารถส่ือสาร สร๎างความเข๎าใจ แรง
บันดาลใจ และ ขวัญกําลังใจให๎ สมาชิกในชุมชน 2) ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีดําเนินงาน  อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
ไมํมีผลประโยชน์ทับซ๎อน และวาระซํอนเร๎น 3) ผ๎ูนําเป็นผ๎ูมีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน 4) 
ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีเข๎าใจสภาพแวดล๎อมและบริบทของชุมชน กํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและ 
เหมาะสมกับชุมชน  5) ผ๎ูนําเป็นแบบอยํางท่ีดีท้ัง การคิด การพูด และการลงมือทํา และ 6)  ผ๎ูนําเป็นผ๎ูทํา
ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ  

ผ๎ูนําเป็นส่ิงท่ีจําเป็นตํอการพัฒนาในระดับตําง ๆ การพัฒนาในระดับชุมชนก็เชํนเดียวกัน ถ๎าผ๎ูนํา
มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ สามารถใช๎คุณสมบัติท่ีมีอยูํให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาชุมชน สังคม จะเป็น
การสร๎างความสุขหรือสร๎างความสําเร็จให๎เกิดข้ึน อํานาจของผ๎ูนํา จะต๎องมีการใช๎ให๎ถูกต๎องเพราะอํานาจ
เป็นส่ิงท่ีสร๎างหายนะ หรือกํอให๎เกิดอันตรายแกํชุมชนได๎ ชุมชนจะพบกับปัญหาในด๎านตําง ๆ ตามมา            
การเลือกสรรผ๎ูนําของชุมชนสังคมก็เป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญอยํางยิ่ง และมากยิ่งกวําคุณสมบัติท่ีมีผ๎ูนํา คนท่ี
เป็นผ๎ูนํามักมีลักษณะบางอยํางท่ีเดํนกวําผ๎ูตาม คนท่ีเป็นผ๎ูนํามักเป็นคนท่ีมีอิทธิพลเหนือผ๎ูอื่น ผ๎ูอื่นยอมทํา
ตาม อีกท้ังผ๎ูตามยอมได๎นําเอาความประพฤติ ได๎นําเอาแบบอยํางในการทํางาน ผ๎ูตามบางคนถึงกับยอม
ถอดแบบผ๎ูนํา บางคนลอกเลียนแบบอยํางของผ๎ูนํา การพัฒนาชุมชนประสบกับความสําเร็จจาก
กระบวนการพัฒนาชุมชน ทําให๎เห็นวําผ๎ูนํามีบทบาทท่ีชัดเจนในการทําให๎ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงไปสํู
ความยั่งยืน เป็นตัวอยํางให๎ชุมชนอื่น ๆ ได๎ศึกษาเพื่อนําความสําเร็จจากการพัฒนาท่ีมาจากผ๎ูนําไป
ประยุกต์ใช๎กับชุมชน แตํในขณะเดียวกันต๎องได๎รับความรํวมมือของคนในชุมชนท่ีจะต๎องให๎ความสําคัญ 
และรับรู๎ปัญหาท่ีกําลังเกิดขึ้นกับชุมชนเพราะปัญหาชุมชนไมํได๎เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียว ทุก ๆ คนทํา
ให๎เกิดขึ้นก็ต๎องชํวยกันคิดหาทางแก๎พร๎อม ๆ กันตํอไป (จักรีศรี จารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน
,2560) 

การพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชน ต๎องใช๎หลักการพัฒนาภาวะผ๎ูนําเป็นแนวทางในการพัฒนา 
โดยมีการนําการพัฒนาความรู๎และทักษะของผ๎ูนํา แนวทางการเสริมสร๎างภาวะผ๎ูนําชุมชน และแนวทาง
การพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชมชนท่ีพึงประสงค์ มาประกอบเพื่อให๎ผ๎ูนําสามารถพัฒนาบทบาทของ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําหลักการดังกลําวมาใช๎กับการพัฒนาผ๎ูนําในทุกองค์กรได๎ ดัง
กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยใช๎วิธีการศึกษาแบบผสมเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช๎การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นหลักของการวิจัย และใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข๎อมูลเสริมให๎งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ข๎อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรและกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย 
ประกอบด๎วย กลํุมผ๎ูนําและสมาชิกในชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดสระแก๎ว โดยจํานวน
ประชากรของสมาชิกในชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ท้ัง 9 อําเภอ 39 ชุมชน มีจํานวน 
20,587 คน โดยทําการกําหนดขนาดของกลํุมตัวอยํางด๎วยด๎วยสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคล่ือน ±5 โดยสามารถคํานวณขนาดของ
ประชากรและกลํุมตัวอยํางได๎ 384 คน แตํเพื่อความสะดวกของการจัดเก็บข๎อมูลผ๎ูวิจัยจึงปรับขนาดของ
ประชากรและกลํุมตัวอยํางเป็นจํานวน 400 คน จากนั้นทําการสํุมตัวอยํางโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยใช๎เกณฑ์จากชุมชนท่ีได๎คะแนนการดําเนินการชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัต
วิถีจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก๎วสูงสุดของแตํละอําเภอจํานวน 10 ชุมชน ชุมชนละ 40 ชุด 

2. ข๎อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) ผ๎ูให๎ข๎อมูลสําคัญ คือ กลํุมผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดสระแก๎ว จํานวน 9 อําเภอ 39 ชุมชน โดยใช๎วิธีการเลือกผ๎ูให๎ข๎อมูลสําคัญโดย
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แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกจากผ๎ูนําหลักของชุมชนทํองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี ท่ีได๎คะแนนการดําเนินการชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถีจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก๎วสูงสุด 10 อันดับแรก อ๎างอิงคะแนนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก๎ว จํานวน               
ชุมชนละ 1 คน รวมท้ังส้ิน 10 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล คือ 
แบบสอบถามการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชน และความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สระแก๎ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข๎อมูลสถานภาพท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ประกอบด๎วยคําถามจํานวน 3 ข๎อ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชน ประกอบด๎วยแบบสอบถามท่ี
เป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) มีข๎อคําถามจํานวน 8 ข๎อ  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สระแก๎ว ประกอบด๎วยแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) มีข๎อคําถามจํานวน 20 
ข๎อ 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของผ๎ูตอบ
แบบสอบถาม ในสํวนของแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว จํานวน 2 ข๎อ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก
ลักษณะของข๎อคําถามแบํงออกเป็น 6 สํวน ดังนี้ 
  สํวนท่ี 1 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  สํวนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผ๎ูนําชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
  สํวนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะบทบาทของผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
  สํวนท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
สํวนท่ี 5 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
 สํวนท่ี 6 ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือตามลําดับข้ันตอน ดังตํอไปนี้ 

1. การศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร (Documentary Study) 
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2. นําแบบสอบถามฉบับรํางท่ีสร๎างขึ้นมาพร๎อมแบบประเมินไปให๎ผ๎ูเช่ียวชาญซึ่งมีความรู๎และ
ประสบการณ์ทางด๎านท่ีจะศึกษาเป็นผ๎ูพิจารณาแบบสอบถามจํานวน 3 ทําน เพื่อดําเนินการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือด๎วยการตรวจสอบดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(Index of Item-Objective Congruence –IOC)  
 3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กําหนดโครงรํางการสัมภาษณ์ แล๎วจึง
นําไปให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทําน ตรวจสอบปรับปรุงและให๎ความเห็นเพื่อความสมบูรณ์ของแบบ
สัมภาษณ์  

4. นําแบบสอบถามฉบับรํางท่ีได๎ผํานการแก๎ไขจากผ๎ูเช่ียวชาญแล๎ว ไปทดสอบใช๎ (Pre-test) กับ
ผ๎ูนําชุมชน สมาชิกของชุมชนท่ีมิใชํกลํุมตัวอยํางของงานวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 ชุด ซึ่งเป็นปริมาณการ
ทดลองใช๎อยูํในระดับท่ียอมรับได๎  

5. นําแบบสอบถามฉบับรํางภายหลังการทดลองใช๎ (Try-Out) มาวิเคราะห์หาคําความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach)  

6. ปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามตามผลการวิเคราะห์คําความเช่ือมั่นของแบบสอบถามกํอน
นําไปใช๎จริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนาด๎วยโปรแกรมวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข๎อมูลสถานภาพท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช๎วิธีการหาคําความถ่ี (Frequency) แล๎วสรุปมาเป็นคําร๎อยละ 
(Percentage)  
 2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชน ประกอบด๎วย
แบบสอบถามท่ีเป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ใช๎วิธีหาคําเฉล่ีย (Mean:  )และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) จากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานระหวํางตัวแปรอิสระ คือ ข๎อมูล
พื้นฐานผ๎ูนําชุมชน/สมาชิกในชุมชน และลักษณะบทบาทผ๎ูนําชุมชนชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จ.
สระแก๎ว กับตัวแปรตาม คือการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา วิเคราะห์โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) ด๎วยคํา F-Test หากพบความแตกตํางของคําเฉล่ียรายคํูอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 จะใช๎การเปรียบเทียบคําเฉล่ียรายคํูด๎วยวิธีเชฟเฟุ (Scheffé test) ใช๎สถิติ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์หาตัวทํานายระดับการพัฒนา
บทบาทผ๎ูนํา และใช๎การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานของ
ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะของผ๎ูนํา กับการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา 
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3. แบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สระแก๎ว ประกอบด๎วยแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ใช๎วิธีหาคําเฉล่ีย (Mean: 
X )และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) จากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานระหวํางตัว
แปรอิสระ คือ การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จ.สระแก๎ว กับตัวแปรตาม คือ
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว วิเคราะห์โดยใช๎สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์หาตัวทํานายระดับความสําเร็จของชุมชน และใช๎
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะของ
การพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา กับความสําเร็จของชุมชน  
  4. แบบสอบถามตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอื่น ๆ ของผ๎ูตอบ
แบบสอบถาม ในสํวนของแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วท่ีต๎องการเพิ่มเติม ใช๎วิเคราะห์เนื้อหาของคําตอบ แล๎วจัดหมวดหมูํและจัดลําดับ
ความสําคัญ และดําเนินการเรียบเรียงเป็นความถ่ี (Frequency) แล๎วสรุปมาเป็นคําร๎อยละ (Percentage) 
 5. แบบสอบถามตอนท่ี  5  แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับลักษณะบทบาทของผ๎ูนํา ลักษณะการ
พัฒนาบทบาทของผ๎ูนํา แนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา และความสําเร็จของชุมชน โดยหลังจากรวบรวม
แบบสัมภาษณ์ท้ังหมดเรียบร๎อยแล๎ว ผ๎ูวิจัยได๎นําแบบสัมภาษณ์ท้ังหมดมาดําเนินการ ดังนี้ 
  5.1 นําข๎อมูลท่ีได๎จากการสัมภาษณ์ มาสรุปตามกรอบประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์
ของแตํละบุคคล 
  5.2 นําข๎อมูลท่ีได๎จากการสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ของแตํละบุคคล มาทําการ
วิเคราะห์เป็นความคิดเห็นของแตํละกลํุม 
  5.3 นําข๎อมูลท่ีได๎มาทําการตรวจสอบข๎อมูล แบบสามเส๎า (Triangulation Technique)  
  5.4 นําข๎อมูลท่ีได๎จากการวิเคราะห์แตํละกลํุมมาสรุปและวิเคราะห์ในภาพรวมของ
งานวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะบทบาทของผู้น าและความส าเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว 

1) ผลการวิเคราะห์ระดับการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชนโดยใช๎ตัวแปรเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาท
ผ๎ูนําชุมชน 8 ด๎าน พบวํา ระดับของการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชน โดยภาพรวมมีคําเฉล่ียความพึงพอใจอยูํ
ในระดับมากท่ีสุด คําเฉล่ีย = 4.55 และเมื่อจําแนกตามรายด๎านท้ัง 8 ด๎าน พบวํา การพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา
ชุมชน ด๎านผ๎ูนํามีการแนะนํา/ ให๎ข๎อคิด /แก๎ไขปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ของชุมชน ด๎านผ๎ูนําเป็นผ๎ูมี
ความตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบ ตํอชุมชน และด๎านผ๎ูนําสามารถดําเนินการจัดการ สนับสนุน สํงเสริม
และสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎รํวมกันกับผ๎ูเกี่ยวข๎องได๎ เทํากันท้ัง 3 ด๎าน  คําเฉล่ีย = 4.60  
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2) ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแปรอิสระข๎อมูลพื้นฐานผ๎ูนําชุมชน/สมาชิกในชุมชน กับ
ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา ด๎วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อศึกษาวําตัวแปรอิสระข๎อมูลพื้นฐานผ๎ูนําชุมชน/สมาชิกในชุมชน
แตกตํางกันมีผลทําให๎การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําแตกตํางกัน พบวํา เพศของผ๎ูนําชุมชน/สมาชิกในชุมชน ท่ีมี
ผลตํอการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา พบวําในภาพรวมไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ผ๎ูนํามีความใจกว๎างรับฟังความคิดเห็นทุกฝุายมีความเป็นประชาธิปไตย 
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุของผ๎ูนําชุมชน/สมาชิกในชุมชน ท่ีมีผลตํอการ
พัฒนาบทบาทผ๎ูนํา ในภาพรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว๎ ระดับการศึกษาของผ๎ูนําชุมชน/สมาชิกในชุมชน ท่ีมีผลตํอการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา 
ในภาพรวมและรายดานแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว๎ 
และระยะเวลาของการเป็นผ๎ูนําของผ๎ูนําชุมชน/สมาชิกในชุมชน ท่ีมีผลตํอการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา ใน
ภาพรวมและรายดานแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว๎ 

3) ผลการทดสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรอิสระในระดับการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําใน
ด๎านตําง ๆ ของผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ท่ีมีตัวแปรตาม คือ การพัฒนา
บทบาทผ๎ูนําโดยรวมของผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด๎วยวิธี Stepwise พบวํา ในสํวนของการทํานายการพัฒนา
บทบาทผ๎ูนําโดยรวมนั้น ระดับการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําด๎านผ๎ูนําได๎รับการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องและนํา
ความรู๎จากการฝึกอบรมมาใช๎ในการดําเนินการกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน มีความสามารถในการทํานาย
การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําโดยรวมได๎ 24.10%  

4) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะของผ๎ูนํากับการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา โดยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบวําคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหวํางตัวแปร
อิสระ มีคําสูงสุด คือ ผ๎ูนําได๎รับการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องและนําความรู๎จากการฝึกอบรมมาใช๎ในการ
ดําเนินการกิจกรรมตําง ๆของชุมชน ( r = 0.229) โดยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วัตุประสงค์ที่ 2  เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาบทบาทของผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จของ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว 

1) ผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วด๎าน
ศักยภาพของผ๎ูนําในการบริหารจัดการชุมชน พบวําระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดสระแก๎ว ด๎านศักยภาพของผ๎ูนําในการบริหารจัดการชุมชน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉล่ีย= 
4.26 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ผ๎ูนําเป็นผ๎ูมีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการดําเนินงานมีคําเฉล่ียสูงสุด 
คําเฉล่ีย= 4.46 ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วด๎านการสร๎าง
เครือขํายการรํวมมือกับชุมชนอื่น พบวํา ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สระแก๎วด๎านการสร๎างเครือขํายการรํวมมือกับชุมชนอื่น โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด คําเฉล่ีย = 
4.56 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ผ๎ูนํามีการติดตํอส่ือสารระหวํางชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
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สระแก๎วอยํางตํอเนื่อง มีคําเฉล่ียสูงสุด คําเฉล่ีย = 4.67 ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วด๎านศักยภาพในการตัดสินใจ พบวํา ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วด๎านศักยภาพในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด คําเฉล่ีย = 4.61 
เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ผ๎ูนํามีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกํอนการตัดสินใจ มีคําเฉล่ียสูงสุด 
คําเฉล่ีย = 4.64 ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วด๎านการมีสํวนรํวม
ให๎ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พบวํา ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดสระแก๎วด๎านการมีสํวนรํวมให๎ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
คําเฉล่ีย = 4.44 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ผ๎ูนําสร๎างการมีสํวนรํวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP คําเฉล่ีย = 4.50 และระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ใน
ภาพรวม พบวํา ระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วด๎านการมีสํวนรํวม
ให๎ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉล่ีย = 4.44 เมื่อพิจารณาราย
ด๎าน พบวํา ผ๎ูนําสร๎างการมีสํวนรํวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผ๎ูนําสร๎างการมีสํวน
รํวมข้ันการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP คําเฉล่ีย = 4.50 อยูํในระดับมาก 

2) ผลการทดสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรอิสระในการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จ.สระแก๎ว กับตัวแปรตาม คือความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดสระแก๎ว โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบวําในสํวนของ
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วโดยรวมนั้น ระดับความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ด๎านมีการสร๎างความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางสมาชิกในชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วอยํางตํอเนื่อง มีความสามารถในการทํานายความสําเร็จของ
ชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วโดยรวมได๎ 11.1%  

3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะของการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา กับความสําเร็จของ
ชุมชน โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบวําคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน
ระหวํางตัวแปรอิสระ มีคําสูงสุด คือด๎านศักยภาพในการตัดสินใจ ( r = 0.224) โดยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 

วัตุประสงค์ที่ 3  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้น าและความส าเร็จของชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว 

  1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอื่น ๆ ของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ในสํวน
ของแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําพบวํา ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา
ให๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี (คําเฉล่ีย= 43.75) มีคําเฉล่ียสูงสุด และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ ของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ในสํวนของลักษณะผ๎ูนําท่ีทําให๎เกิดความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี พบวํา ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ ลักษณะผ๎ูนําท่ีทําให๎เกิดความสําเร็จของ
ชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี โดยเป็น ผ๎ูนํามีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี (คําเฉล่ีย = 43.25) มีคําเฉล่ีย
สูงสุด 
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2) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะบทบาทของผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของคําตอบ แล๎วจัดหมวดหมูํและ
จัดลําดับความสําคัญพบวํา สํวนใหญํผ๎ูนําชุมชนท้ัง 10 ชุมชน ได๎ให๎ข๎อมูลความคิดเห็นวําความสําเร็จของ
ชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วนั้น ลักษณะบทบาทของผ๎ูนําท่ีสําคัญคือ ผ๎ูนําต๎องมีความ
รับผิดชอบตํอหหน๎าท่ี มีความกล๎าท่ีจะตัดสินใจ มีความรู๎ความเข๎าใจตํอวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ๎ูนํา
ชุมชนต๎องสามารถสร๎างความเข๎มแข๎งในชุมชนให๎เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ให๎สมาชิกในชุมชนรู๎รักสามัคคี มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สามารถดําเนินกิจกรรมรํวมกับชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาผ๎ูนํา
ต๎องรํวมแก๎ปัญหา โดยให๎ความชํวยเหลือในสํวนท่ีตนเองสามารถทําได๎ หรือประสานงานกับหนํวยงานท่ี
รับผิดชอบให๎ชํวยแก๎ไขปัญหาให๎ และส่ิงสําคัญคือผ๎ูนําต๎องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ และ
เสียสละเพื่องานของสํวนรวม 
3) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข๎อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะ
การพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของ
คําตอบ แล๎วจัดหมวดหมูํและจัดลําดับความสําคัญ พบวํา สํวนใหญํผ๎ูนําชุมชนท้ัง 10 ชุมชน ได๎ให๎ข๎อมูล
ความคิดเห็นวํา ลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว คือ 
ผ๎ูนําควรมีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ท่ีเป็นการพัฒนาเพื่อหาวิธีการใหมํๆ ทําให๎กล๎าคิด กล๎า
แสดงออก มีการพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการชุมชน พัฒนาในเรื่องการมีสํวนรํวมกับชุมชน ควรมี การ
จัดการฝึกอบรมในเรื่องตําง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู๎ ประสบการณ์ พัฒนาภาวะผ๎ูนํา ให๎กับผ๎ูนําชุมชน 
และส่ิงท่ีสําคัญท่ีผ๎ูนําควรพัฒนาคือ ความรับผิดชอบ 
4) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข๎อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว เป็นการ
วิเคราะห์เนื้อหาของคําตอบ แล๎วจัดหมวดหมูํและจัดลําดับความสําคัญ พบวํา สํวนใหญํผ๎ูนําชุมชนท้ัง 10 
ชุมชน ได๎ให๎ข๎อมูลความคิดเห็นวํา แนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา ท่ีสํงผลให๎เกิดความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว คือ ควรเริ่มจากพัฒนาจิตสํานึกความรับผิดชอบของผ๎ูนํากํอน 
เพราะความรับผิดชอบถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีผ๎ูนําทุกคนต๎องมี จากนั้นจึงควรพัฒนาในเรื่องความรู๎ จัดให๎มีคําย
การฝึกอบรม หรือจัดการอบรมให๎กับผ๎ูนําเป็นประจํา โดยเฉพาะเรื่องทักษะการบริหารงาน ความรู๎ด๎าน
การดําเนินโครงการ การพัฒนาภาวะผ๎ูนํา การมีสํวนรํวมของชุมชน และท่ีสําคัญคือต๎องพัฒนาและปลูกฝัง
ให๎ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะบทบาทของผู้น าและความส าเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดสระแก้ว 
 ลักษณะบทบาทของผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี โดยการศึกษาการ
พัฒนาบทบาทผ๎ูนํา ระดับของการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชน โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชน ด๎านผ๎ูนํามีการแนะนํา  /ให๎ข๎อคิด /แก๎ไขปัญหา
ในสถานการณ์ตําง ๆ ของชุมชน ด๎านผ๎ูนําเป็นผ๎ูมีความตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบ ตํอชุมชน และด๎าน
ผ๎ูนําสามารถดําเนินการจัดการ สนับสนุน สํงเสริมและสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎รํวมกันกับผ๎ูเกี่ยวข๎องได๎ 
อยูํในระดับมากท่ีสุดเทํากันท้ัง 3  ด๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับการสัมภาษณ์เจาะลึกผ๎ูนําชุมชนตํา ง ๆ ซึ่งให๎
ความเห็นวําลักษณะบทบาทของผ๎ูนําและความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี นั้นผ๎ูนําต๎องมี
ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และต๎องทําหน๎าท่ีแนะนํา แก๎ไขปัญหา และชํวยเหลือสมาชิกทุกคนใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดบทบาทของผ๎ูนําชุมชนตํอการพัฒนาชุมชนของ 
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ และไกรลาศ ลือชัย )2560  (ท่ีได๎ให๎แนวคิดไว๎วํา ลักษณะการแสดงบทบาทหน๎าท่ี
ในฐานะผ๎ูนําชุมชนท่ีต๎องดูแลสุขทุกข์ของลูกบ๎านในความปกครองของตน ตลอดจนการชํวยเหลือ อํานวย

ความสะดวก การให๎คําปรึกษาและการวํากลําวตักเตือนลูกบ๎าน ท้ั งนี้  เป็นไปเพื่อรักษาไว๎ซึ่งความสงบ
เรียบร๎อยภายในท๎องท่ีตลอดจนการระดมความรํวมมือในการทํากิจกรรมตําง ๆ เพื่อประโยชน์รํวมกันของ
ชุมชน 

ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับข๎อมูลพื้นฐานผ๎ูนําชุมชน  /สมาชิกในชุมชนท่ีแตกตํางกันมีผลทํา
ให๎การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําแตกตํางกัน วิเคราะห์โดยใช๎การวิเคราะห์ความแปรปรวน  )Analysis of 
Variance : ANOVA) ด๎วยคํา F-Test พบวํา เพศท่ีแตกตํางกันมีผลทําให๎การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําแตกตําง
กันไมํแตกตํางกัน สํวนจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีแตกตํางกันมีผลทําให๎การพัฒนา
บทบาทผ๎ูนําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เกศสุดา โภคา

นิตย์ และกีฬา หนูยศ )2560 (ได๎ศึกษาบทบาทผ๎ูนําในการพัฒนาท๎องถิ่นกรณีศึกษานายกองค์การบริหาร
สํวนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวํา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตํอ

บทบาทของนายกองค์การบริหารสํวนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท๎องถิ่น จําแนกตามเพศมีความคิดเห็น
ไมํแตกตํางกัน สํวนจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูํในพื้นท่ี พบวํา ประชาชนมี
ความคิดเห็นท่ีแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เชํนเดียวกัน  

2. เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาบทบาทของผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จของชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว 

ลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําท่ีมีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดสระแก๎ว โดยศึกษาระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว โดย
ศึกษาด๎านตําง ๆ ของลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนํา ท้ัง 5 ด๎าน พบวําในทุกด๎าน มีผลตํอความสําเร็จ
ของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ในระดับมาก ซึ่งเมื่อทําการพิจารณาเป็นรายด๎าน
แล๎ว พบวํา ด๎านศักยภาพของผ๎ูนําในการบริหารจัดการชุมชน ในลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนํา
ชุมชนท่ีผ๎ูนําเป็นผ๎ูมีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน มีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชม
ชนท่ีพึงประสงค์ ของวิทยา เมฆขํา และคณะ (2563) ท่ีได๎กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนํา
ชุมชน จากผลของการถอดบทเรียนของผ๎ูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน เพื่อการสํงเสริมการทํองเท่ียวของ
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ชุมชน วําแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชุมชนเพื่อการสํงเสริมการทํองเท่ียวของชุมชนนั้น ผ๎ูนํา
ต๎องเป็นผ๎ูมีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ด๎านการสร๎างเครือขํายการรํวมมือกับชุมชนอื่น ใน
ลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชนท่ีผ๎ูนํามีการติดตํอส่ือสารระหวํางชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัต
วิถี จังหวัดสระแก๎วอยํางตํอเนื่อง มีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชมชนท่ีพึงประสงค์ ของวิทยา เมฆ
ขํา และคณะ (2563) ท่ีได๎กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชุมชน จากผลของการถอด
บทเรียนของผ๎ูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน เพื่อการสํงเสริมการทํองเท่ียวของชุมชน วําแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชุมชนเพื่อการสํงเสริมการทํองเท่ียวของชุมชนนั้น ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีสามารถส่ือสาร 
สร๎างความเข๎าใจ แรงบันดาลใจ และ ขวัญกําลังใจให๎ สมาชิกในชุมชน ทุกวันนี้องค์กรสํวนใหญํจําเป็นต๎อง
มีการจัดการ การส่ือสารการปฏิบัติงานของชุมชน ด๎านศักยภาพในการตัดสินใจ ในลักษณะการพัฒนา
บทบาทของผ๎ูนําชุมชนท่ีผ๎ูนํามีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกํอนการตัดสินใจ มีผลตํอความสําเร็จของ
ชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Barnard 
(1968) ได๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับผ๎ูนําท่ีดี ต๎องมีความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผ๎ูนําท่ีดีต๎อง
ตัดสินใจได๎เร็ว และเป็นผ๎ูตัดสินด๎วยตนเองเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น การรู๎จักตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่ง
ของความเช่ือมั่นในตนเอง ถ๎าผ๎ูนํามีความเช่ือมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได๎ดี การตัดสินใจได๎ถูกต๎องรวดเร็ว
ทําให๎การแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ได๎อยํางทันทํวงที ด๎านการมีสํวนรํวมให๎ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชนท่ีผ๎ูนําสร๎างการมีสํวนรํวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชมชนท่ีพึงประสงค์ ของวิทยา เมฆขํา และคณะ (2563) ท่ีได๎
กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผ๎ูนําชุมชน จากผลของการถอดบทเรียนของผ๎ูนําชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อการสํงเสริมการทํองเท่ียวของชุมชน วําผ๎ูนําเป็นผ๎ูทําให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 
และการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ การบริหารแบบมีสํวนรํวม เป็นกระบวนการของการให๎สมาชิกชุมชนมีสํวน
เกี่ยวข๎องในกระบวนการตัดสินใจเน๎นการมีสํวนเกี่ยวข๎อง อยํางแข็งขันของบุคคลใช๎ความคิดสร๎างสรรค์
และความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแก๎ไขปัญหาทางการบริหารท่ีสําคัญซึ่งอยูํบนพื้นฐานแนวความคิด
ของการแบํงอํานาจหน๎าท่ีท่ีถือวําผ๎ูนําชุมชนแบํงอํานาจหน๎าท่ีการบริหารให๎กับสมาชิก และต๎องการให๎
สมาชิกมีสํวนเกี่ยวข๎องอยํางแท๎จริง การตัดสินใจเป็นการเลือกท่ีต๎องมีการพิจารณาอยําง รอบคอบ ในการ
นําไปสํูผลลัพธ์ท่ีนําพอใจ ไมํกํอให๎เกิดปัญหาตามมาภายหลัง การตัดสินใจอยํางมีคุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลในชุมชน จะต๎องมีความสอดคล๎องกับแผนท่ีกําหนดไว๎แล๎ว เพื่อให๎การนําไปปฏิบัติบรรลุ
ตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ ผ๎ูนําจึงต๎องเปิดโอกาสให๎ สมาชิกชุมชนได๎มีรํวมรํวมตั้งแตํต๎นจนจบกระบวนการ ผล
การทดสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรอิสระในการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี จ.สระแก๎ว กับตัวแปรตาม คือความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สระแก๎ว โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบวําระดับความสําเร็จของชุมชน
ทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ในทุกด๎านคือ ด๎านผ๎ูนํามีการระบุปัญหาอยํางชัดเจนกํอนการ
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ตัดสินใจ ด๎านมีการสร๎างความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางสมาชิกในชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สระแก๎วอยํางตํอเนื่อง ด๎านผ๎ูนําสร๎างการมีสํวนรํวมในขั้นการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด๎าน
ผ๎ูนําสร๎างการมีสํวนรํวมข้ันการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด๎านผ๎ูนําเป็นแบบอยํางท่ี
ดีท้ัง การคิด การพูด และการลงมือทํา ด๎านผ๎ูนําตัดสินใจโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน มี
ความสามารถในการทํานายระดับความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วโดยรวม
ได๎ มีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัยวํา การ
พัฒนาผ๎ูนํามีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะของการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา กับความสําเร็จของชุมชน โดยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบวําคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหวํางตัวแปรอิสระ มี
คําสูงสุด คือด๎านศักยภาพในการตัดสินใจ ( r = 0.224) โดยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัยวํา การพัฒนาผ๎ูนํามีผลตํอความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้น าและความส าเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา พบวํา ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะวําควรมีแนว
ทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําให๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี มาเป็นอันดับแรก และลักษณะผ๎ูนําท่ีทําให๎เกิด
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี พบวํา ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะวําลักษณะผ๎ูนําท่ีทํา
ให๎เกิดความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ต๎องเป็น ผ๎ูนํามีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี มาเป็น
อันดับแรกเชํนเดียวกัน ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะบทบาทของผ๎ูนําและ
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว ซึ่งได๎ให๎ข๎อมูลความคิดเห็นวํา
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎วนั้น ลักษณะบทบาทของผ๎ูนําท่ีสําคัญคือ 
ผ๎ูนําต๎องมีความรับผิดชอบตํอหหน๎าท่ี มีความกล๎าท่ีจะตัดสินใจ มีความรู๎ความเข๎าใจตํอวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ผ๎ูนําชุมชนต๎องสามารถสร๎างความเข๎มแข๎งในชุมชนให๎เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ให๎สมาชิกในชุมชน
รู๎รักสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สามารถดําเนินกิจกรรมรํวมกับชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อ
เกิดปัญหาผ๎ูนําต๎องรํวมแก๎ปัญหา โดยให๎ความชํวยเหลือในสํวนท่ีตนเองสามารถทําได๎ หรือประสานงาน
กับหนํวยงานท่ีรับผิดชอบให๎ชํวยแก๎ไขปัญหาให๎ และส่ิงสําคัญคือผ๎ูนําต๎องมีความซื่อ สัตย์สุจริต มีความ
จริงใจ และเสียสละเพื่องานของสํวนรวม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Barnard ( 1968  ( ท่ีกลําววําผ๎ูนําท่ีดี
ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะ ประการหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบ  )responsibility) หมายถึง สภาพของ
อารมณ์ของบุคคลท่ีมีความรู๎สึกเสียใจ ไมํพอใจ เมื่อไมํได๎ทําในส่ิงท่ีต๎องการทํา หรือทําไมํได๎ รู๎จักละเว๎นใน
ส่ิงท่ีควรละเว๎นเป็นความรู๎สึกด๎วยตนเองวําส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคม
ท่ีตนเป็นสมาชิกอยูํ เมื่อรับหน๎าท่ีได๎มาแล๎วจะต๎องทําหน๎าท่ีอยํางดีท่ีสุด โดยไมํทอดท้ิง แม๎จะมีอุปสรรคมา
เกี่ยวข๎องความรับผิดชอบจึงเป็นลักษณะท่ีจําเป็นตํอทุกคน 
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ผลการศึกษาข๎อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว พบวํา ลักษณะการพัฒนาบทบาทของผ๎ูนําชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัต
วิถี จังหวัดสระแก๎ว คือ ผ๎ูนําควรมีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ท่ีเป็นการพัฒนาเพื่อหาวิธีการใหมํๆ 
ทําให๎กล๎าคิด กล๎าแสดงออก มีการพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการชุมชน พัฒนาในเรื่องการมีสํวนรํวมกับ
ชุมชน ควรมีการจัดการฝึกอบรมในเรื่องตําง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู๎ ประสบการณ์ พัฒนาภาวะผ๎ูนํา 
ให๎กับผ๎ูนําชุมชน และส่ิงท่ีสําคัญท่ีผ๎ูนําควรพัฒนาคือ ความรับผิดชอบ สอดคล๎องกับแนวทางการ
เสริมสร๎างภาวะผ๎ูนําชุมชน ของวิทยา เมฆขํา และคณะ  )2563  (ท่ีกลําววํา การทําให๎ผ๎ูนําชุมชนมีการ
ปรับปรุงความสามารถในการทําหน๎าท่ีหรือการเข๎าไปมีบทบาทในแตํละด๎านให๎กับชุมชนได๎ดีขึ้น การ
เสริมสร๎างภาวะผ๎ูนํา มีหลายประการ ประการหนึ่งคือ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์เป็นการพัฒนา
เพื่อหาวิธีการใหมํๆ ทําให๎กล๎าคิด กล๎าแสดงออก  ทําให๎มองโลกกว๎าง และมีความยืดหยุํน สร๎างผลงาน
ใหมํๆ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการศึกษาข๎อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนําและความสําเร็จของ
ชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว พบวํา แนวทางการพัฒนาบทบาทผ๎ูนํา ท่ีสํงผลให๎เกิด
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว คือ ควรเริ่มจากพัฒนาจิตสํานึกความ
รับผิดชอบของผ๎ูนํากํอน เพราะความรับผิดชอบถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีผ๎ูนําทุกคนต๎องมี จากนั้นจึงควรพัฒนา             
ในเรื่องความรู๎ จัดให๎มีคํายการฝึกอบรม หรือจัดการอบรมให๎กับผ๎ูนําเป็นประจํา โดยเฉพาะเรื่องทักษะการ
บริหารงาน ความรู๎ด๎านการดําเนินโครงการ การพัฒนาภาวะผ๎ูนํา การมีสํวนรํวมของชุมชน และท่ีสําคัญ
คือต๎องพัฒนาและปลูกฝังให๎ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต โปรํงใส ตรวจสอบได๎ สอดคล๎องกับแนวคิด
ของ Barnard (1968) ท่ีกลําววําผ๎ูนําท่ีดีควรมีการพัฒนาคุณลักษณะ ประการหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบ 
(responsibility) หมายถึง สภาพของอารมณ์ของบุคคลท่ีมีความรู๎สึกเสียใจ ไมํพอใจ เมื่อไมํได๎ทําในส่ิงท่ี
ต๎องการทํา หรือทําไมํได๎ รู๎จักละเว๎นในส่ิงท่ีควรละเว๎นเป็นความรู๎สึกด๎วยตนเองวําส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด     ใน
เชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูํ เมื่อรับหน๎าท่ีได๎มาแล๎วจะต๎องทําหน๎าท่ี
อยํางดีท่ีสุด โดยไมํทอดท้ิง แม๎จะมีอุปสรรคมาเกี่ยวข๎องความรับผิดชอบจึงเป็นลักษณะท่ีจําเป็นตํอทุกคน 
และ   วิไลพร ไชยโย (2559) ได๎ศึกษา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผ๎ูนําท๎องถิ่น กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมํ ผลการศึกษาพบวํา คุณลักษณะท่ีดีของผ๎ูนําท๎องถิ่น ประกอบไปด๎วย 1) เป็นคนดีมี
ศีลธรรม มีศรัทธาในศาสนาและเช่ือมั่นในหลักจริยธรรม 2) ดําเนินงานอยํางโปรํงใสตรวจสอบได๎ไมํมี
ประโยชน์ทับซ๎อน    3) มีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน 4) ทําให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดําเนิน
กิจกรรมและการตัดสินใจ 5) กํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีในชุมชน สําหรับคํานิยม และกระบวนทัศน์
ใหมํในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํ 

การพัฒนาบทบาทผ๎ูนําชุมชนท่ีจะสํงผลตํอความสําเร็จของชุมชน ไมํวําจะเป็นการดําเนินงานใด 
ๆ             ก็แล๎วแตํของชุมชน ควรมีการพัฒนาผ๎ูนําชุมชนให๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี พัฒนาด๎านองค์
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ความรู๎ด๎านการดําเนินโครงการ การพัฒนาภาวะผ๎ูนํา การพัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชน และท่ีสําคัญคือ
ต๎องพัฒนาและปลูกฝังให๎ผ๎ูนําเป็นผ๎ูท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และควรมีการประเมินผล
การดําเนินงานของผ๎ูนําเพื่อใช๎ในการดําเนินงานในโครงการอื่น ๆ ตํอไปในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทภาวะผ๎ูนําของผ๎ูนําชุมชนท่ีจะสํงผลตํอ
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 

2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีสํงผลตํอบทบาทภาวะผ๎ูนําเชิงกลยุทธ์ของผ๎ูนําชุมชนท่ีจะสํงผลตํอ
ความสําเร็จของชุมชนทํองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก๎ว 
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ประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
ในอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

The Efficiency of Logistics and Supply Chain Management for Historical 
Tourism Attraction in Mueang District, Nakhon Ratchasima Province. 

 
จิรปณต โชตพิิชญกูล1 และ ศลิษา เจริญสุข2 

Jirapanodes Chotphichayakul and Salisa Chareonsuk 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโซํอุปทานและโลจิสติกส์การทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์            
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานการทํองท่ียว   
เชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 ผลการวิจัยพบวํา นักทํองเท่ียวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใารจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อ
การทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์
และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมากท่ีสุด การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวํา เพศ และระดับการศึกษา แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว๎ และอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได๎
เฉล่ียตํอเดือน ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว๎
ปัญหาและอุปสรรคการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
 
ค าส าคัญ : โลจิสติกส์และโซํอุปทาน  ,การทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  
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ABSTRACT 

 The purposes of this article are: to study the supply chain and historical tourism 
logistic in Mueang district, Nakhonratchasima province, to study problems and historical 
tourism obstacles, and to develop efficiency of logistic management and supply chain of 
historical tourism logistic in Mueang district, Nakhonratchasima province. 
 The results revealed that most satisfication of tourist is the managemet of logistic 
and supply chain for historical tourism in Mueang district, Nakhonratchasima province. 
Overall, the efficiency of management logistic and supply chain for historical tourism in 
Mueang district Nakhonratchasima province is arranged in highest level. Comparing the 
efficiency for the management of supply chain and historical tourism logistic in Mueang 
district, Nakhonratchasima province indicated that gender and education level have 
statistically significant difference at 0.05 which is accordance with the hypothesis. By the 
age, status, occupation and salary has no statistically significant difference at 0.05 which 
is not accordance with the hypothesis of historic tourism problems and obstacles. 
 
Keywords: Supply Chain and Logistic, Historical Tourism 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการทํองเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทอยํางมากตํอเศรษฐกิจของประเทศ 
และเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง แม๎ประเทศไทยต๎องประสบกับปัญหา
ความไมํแนํนอนทางการเมืองอยํางตํอเนื่องในระยะหลังอีกท้ังการทํองเท่ียวภายในประเทศ ก็เติบโตขึ้น
อยํางเป็นท่ี  นําพอใจเชํนกัน ในแงํศักยภาพของตลาดการทํองเท่ียวของประเทศไทยพบวําการทํองเท่ียว
ของประเทศไทยประสบความสําเร็จเป็นอยํางดีในระดับโลกและได๎รับรางวัลด๎านการทํองเท่ียวระดับ
นานาชาติหลายรางวัล อีกท้ังยังมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตานักทํองเท่ียวตํางชาติแม๎จะยังมีศักยภาพท่ีรอ
การพัฒนาอยูํในหลาย ๆ ด๎านก็ตาม ในแงํของพฤติกรรมนักทํองเท่ียวถือวํามีการเปล่ียนแปลงในภาพรวม
ท่ีเป็นไปในทางบวก ท้ังการใช๎จํายตํอหัวท่ีเพิ่มมากขึ้น (ยุทธศาสตร์กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 
4 พ.ศ. 2560-2564, หน๎า 2) 

นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํองเท่ียวท่ีมีผลสําคัญในการผลักดันการทํองเท่ียวของ
ประเทศไทยมีหลายประการ เชํน การพัฒนาการทํองเท่ียวคุณภาพ การกระจายรายได๎จากการทํองเท่ียวสํู
ท๎องถิ่น การพัฒนาการทํองเท่ียวอยํางเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล๎อม และการยกระดับภาพลักษณ์ของการ
ทํองเท่ียวไทยในสายตานักทํองเท่ียวทั่วโลก การใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศในการสํงเสริมการ
ทํองเท่ียว การประกาศให๎ปีพ.ศ. 2558 เป็นปี “การทํองเท่ียววิถีไทย” (“2015 Discover Thainess”) 
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การให๎ความสําคัญกับการใช๎ส่ือสังคม (Social Media) เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ด๎านการทํองเท่ียว
ของประเทศ การปรับปรุงการให๎บริการและส่ิงอํานวยความสะดวกให๎ได๎ มาตรฐานสากล เป็นต๎น 
(ยุทธศาสตร์กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2560 - 2564 หน๎า 2) 

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได๎มีมาตรการในการกระต๎ุนเศรษฐกิจ เชํน มาตรการ “ชิม ช๎อป 
ใช๎” มาตรการ “ร๎อยเดียวเท่ียวท่ัวไทย และเท่ียววันธรรมดาราคาช็อกโลก” โครงการ “เท่ียวเมืองรอง”
เป็นการให๎ประชาชนได๎ออกไปใช๎จํายเงินและทํองเท่ียวภายในประเทศ เพื่อกระต๎ุนให๎เศรษฐกิจ
ภายในประเทศเติบโตขึ้น 

นครราชสีมา หรือ โคราช (Korat Thailand) เป็นจังหวัดท่ีกลําวได๎วําเจริญท่ีสุดของภาคอีสานใน
ด๎านประเพณีวัฒนธรรมก็มีความนําสนใจไมํน๎อย มีเพลงพื้นบ๎านท่ีเรียกวําเพลงโคราช ด๎านประวัติศาสตร์
นั้นจังหวัดนครราชสีมาก็มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยมาก สําหรับสถานท่ีทํองเท่ียวก็มีครบครันใน
ทุกรูปแบบ จึงเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีนําไปเท่ียวชมอยํางยิ่ง ด๎วยทําเลท่ีต้ังท่ีอยูํไมํไกลจากกรุงเทพฯ มีการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นจุดหมายปลายทางในการทํองเท่ียวพักผํอนวันหยุดท่ี
เป็นท่ีนิยมอันดับต๎นๆ แหํงหนึ่งของชาวเมืองหลวงและจังหวัดใกล๎เคียงในปัจจุบัน โดยเฉพาะอุทยาน
แหํงชาติเขาใหญํ ท่ีนักทํองเท่ียวจะมากเป็นพิเศษ ในสํวนของพื้นท่ีนั้น จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ีมี
ขนาดใหญํท่ีสุดของประเทศไทย มีการแบํงเขตการปกครองออกเป็น 32 อําเภอ ได๎แกํ อําเภอเมือง
นครราชสีมา อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง อําเภอคง อําเภอบ๎านเหล่ือม อําเภอจักราช อําเภอโชคชัย 
อําเภอดํานขุนทด อําเภอโนนไทย อําเภอโนนสูง อําเภอขามสะแกแสง อําเภอบัวใหญํ อําเภอประทาย 
อําเภอปักธงชัย อําเภอพิมาย อําเภอห๎วยแถลง อําเภอชุมพวง อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ อําเภอสี
ค้ิว อําเภอปากชํอง อําเภอหนองบุญมาก อําเภอแก๎งสนามนาง อําเภอโนนแดง อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองยาง อําเภอบัวลาย อําเภอสีดา อําเภอเทพารักษ์ อําเภอพระทองคํา และ
อําเภอลําทะเมนชัย (การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย,2562) 
 จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แตํเดิมต้ังอยูํทางทิศตะวันออก
เฉียงใต๎ในท๎องท่ีอําเภอสูงเนิน หํางจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ 31 กิโลเมตร คือ เมือง “โคราช” หรือ 
“โคราฆะ” กับเมือง “เสมา” ท้ังสองเมืองดังกลําว เคยเจริญรุํงเรืองมากในสมัยขอม แตํปัจจุบันเป็นเมือง
ร๎างต้ังอยูํริมฝ่ังลําตะคอง สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผํนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) 
โปรดให๎สร๎างเมืองสําคัญท่ีอยูํชายแดน ให๎มี ปูอม ปราการ จึงให๎ย๎ายเมืองท่ี ตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน 
มาสร๎างเมืองท่ีมีปูอมปราการและคูน้ําล๎อมรอบขึ้นใหมํในท่ีซึ่งอยูํในปัจจุบันแล๎วเอานามเมืองใหมํท้ังสอง 
คือ เมืองเสมากับเมืองโคราฆะ มาผูกเป็นนามเมืองใหมํ เรียกวํา เมืองนครราชสีมา แตํคนท่ัวไป เรียกวํา 
เมืองโคราช เมืองนี้กําแพงกํอด๎วยอิฐ มีใบเสมาเรียงรายตลอด มีปูอมกําแพงเมือง 15 ปูอม 4 ประตู สร๎าง
ด๎วยศิลาแลง มีช่ือดังตํอไปนี้ 
 - ทางทิศเหนือ ช่ือประตูพลแสน นัยหนึ่งเรียกประตูน้ํา 
 - ทางทิศใต๎ ช่ือประตูชัยณรงค์ นัยหนึ่งเรียกประตูผี 
 - ทางทิศตะวันออก ช่ือประตูพลล๎าน นัยหนึ่งเรียกประตูตะวันออก 
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 - ทางทิศตะวันตก ช่ือประตูชุมพล 
จังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนท่ีราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศา

เหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 187 เมตร  ตัวจังหวัดอยูํหํางจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี 20,493.964  
ตารางกิ โลเมตร  หรือ  ประมาณ  12,808,728  ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 12.12 ของพื้น ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตํอกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกํน 
 ทิศใต๎ ติดตํอกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก๎ว 
 ทิศตะวันออกติดตํอกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแกํน 
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แผนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ค๎นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562,  
จาก https://www.happykorat.com/walking-in-korat/2226 

 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีท้ังท่ีเป็นภูเขาสูง ท่ีราบลํุม พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนและพื้นท่ีลูกคล่ืน
ลอนลึก ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 4 บริเวณ  คือ 
 1)  บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางตอนใต๎ของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล มากกวํา 250 
เมตร อยูํในบริเวณอําเภอปากชํอง  อําเภอปักธงชัย  อําเภอวังน้ําเขียว  อําเภอครบุรีและอําเภอเสิงสาง 
เทือกเขานี้เป็นต๎นกําเนิดของแมํน้ําลําธารหลายสายท่ีไหลไปทางตะวันออกของภาค ได๎แกํ แมํน้ํามูล ลํา
แชะ ลําพระเพลิง และลําปลายมาศ พื้นท่ีระหวํางเทือกเขาสํวนใหญํมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลึกและลูก

https://www.happykorat.com/walking-in-korat/2226
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คล่ืนลอนต้ืน  ตอนลํางของหุบเขามีความลาดชันคํอนข๎างมาก ทําให๎มีการชะล๎างพังทลายของหน๎าดินใน
บริเวณนี้คํอนข๎างสูง 
 2) บริเวณท่ีสูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 200 -250 เมตร อยูํในเขต
อําเภอดํานขุนทด อําเภอสีค้ิว อําเภอเทพารักษ์ อําเภอพระทองคํา ตอนลํางของอําเภอโนนไทย อําเภอ
ขามทะเลสอ อําเภอเมือง อําเภอสูงเนิน ตอนบนของอําเภอปักธงชัยและอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย 
อําเภอหนองบุญมาก อําเภอจักราช และอําเภอเสิงสาง ลักษณะพื้นท่ีสํวนใหญํเป็นลูกคล่ืนลอนต้ืนยกเว๎น
บริเวณใกล๎เชิงเขามีลักษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก พื้นท่ีบางสํวนเป็นท่ีราบลํุมริมฝ่ังแมํน้ําไหลผํานหลาย
สาย ได๎แกํ ลําแชะ ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลําน้ํามูลและลําจักราช 
 3) พื้นท่ีลูกคล่ืนทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 เมตร อยูํ
ในเขตอําเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอําเภอโนนไทย อําเภอคง ทางทิศตะวันตกของอําเภอบัวใหญํ 
อําเภอบ๎านเหล่ือม อําเภอห๎วยแถลง และอําเภอชุมพวง อําเภอลําทะเมนชัย มีลักษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืน
ลอนต้ืนท่ีสูงสลับท่ีนา บางตอนเป็นพื้นท่ีราบลํุมบริเวณริมฝ่ังแมํน้ําลําเชียงไกร และลําปลายมาศ 
 4) บริเวณท่ีราบลํุมทางตอนเหนือของจังหวัด  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลน๎อยกวํา 200เมตร 
อยูํในเขตอําเภอบัวใหญํ อําเภอคง อําเภอโนนสูง อําเภอประทาย อําเภอพิมาย อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย  
และอําเภอเมืองยาง มีลักษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน และมีท่ีราบลํุมบริเวณริมฝ่ังแมํน้ํา (นครราชสีมา , 
2561) 
 โดยอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามีแหลํงทํองเท่ียวทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิเชํน 

อนุสาวรีย์ท๎าวสุรนารี เพลงโคราช วัดศาลาลอย ปราสาทหินพนมวัน เป็นต๎น ซึ่งมีแหลํงทํองเท่ียวบาง
สถานท่ีท่ีการเดินทางอาจยังไมํสะดวก การสืบค๎นข๎อมูลแหลํงทํองเท่ียวทางประวัติศาสตร์ยังไมํเพียงพอ 
ด๎วยเหตุนี้ผ๎ูวิจัยจึงให๎ความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน 
เพื่อการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําข๎อมูลและผลการศึกษาท่ี
ได๎มาใช๎ในการพัฒนาการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานเพื่อ
การทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาโซํอุปทานของการทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพื่อศึกษาโลจิสติกส์การทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานการทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์  
 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นสํวนหนึ่งของโซํอุปทานซึ่งเป็นกระบวนการ
ในการวางแผน การนําเสนอ การควบคุมการไหลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเก็บสินค๎า บริการ 
และข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องจากจุดเริ่มต๎นในการผลิตไปสํูจุดสุดท๎ายของผ๎ูบริโภค  
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการโซ่อุปทาน 

การจัดการโซํอุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมและ 
ความสัมพันธ์ระหวํางองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องกัน ต้ังแตํต๎นน้ํา (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ํา (สินค๎าสําเร็จรูปหรือ
บริการ) ซึ่งมีลักษณะยาวตํอเนื่องกันเหมือนโซํ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือ
ผ๎ูบริโภค โดยการให๎ความสําคัญตํอการส่ือสาร การวิเคราะห์ข๎อมูล และนําไปใช๎รํวมกัน เป็นการสร๎าง
มูลคําเพิ่มในการดําเนินงานและเป็นการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางยั่งยืน 
 แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 
 โซํอุปทานการทํองเท่ียวจึงเป็นแนวคิดท่ีครอบคลุมถึงหลายฝุายไมํไ ด๎เป็นแคํเพียงส่ิง ท่ี
นักทํองเท่ียวสัมผัสกับผ๎ูให๎บริการเทํานั้น แตํยังครอบคลุมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางผ๎ูมีสํวนได๎สํวน
เสียท้ังหมด ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จินดา สะอาดรัมย์ (2561) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ ในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวํา 1) ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
สําหรับการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉล่ียมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านการ
ไหลเวียนทางด๎านสารสนเทศ ด๎านการไหลเวียนทางด๎านการเงิน และด๎านการไหลเวียนทางกายภาพ 2) 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ในอําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี จําแนกตามสถานภาพ และรายได๎เฉล่ียตํอเดือน พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบวํา ไมํแตกตํางกัน 
 ชัชวาล พูลจวง และปริณภา จิตราภัณฑ์ (2561) การบริหารจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวทาง
น้ํา ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลสรุปการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักทํองเท่ียวที่มีตํอองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์การทํองเท่ียวในภาพรวมแตํละด๎าน มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด สําหรับผลสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลํุมชุมชน/ผ๎ูค๎าในแหลํง
ทํองเท่ียวที่มีตํอผลของการเป็นแหลํงทํองเท่ียว และความพร๎อมด๎านการจัดการโลจิสติกส์มีความพึงพอใจ
ระดับมากถึงมากท่ีสุด ผลจากการสัมภาษณ์ในแนวทางการพัฒนาปรับปรุงความสามารถของชุมชน ด๎าน
การจัดการโลจิสติกส์ในชุมชน มีแนวทางแก๎ปัญหาและพัฒนาด๎านการทํองเท่ียว ผลการสัมภาษณ์ใน
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องค์ประกอบและการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ ผ๎ูประกอบการทํองเท่ียวทางน้ํามีการเตรียมความพร๎อม
กรณีเหตุฉุกเฉินและรวมกลํุมให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

 ณภัทร ทิพย์ศรี (2558) การจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบวําการจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงรายโดย
รวมอยูํในระดับมากทุกด๎านเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําคําคะแนนสูงสุดคือด๎านการเอาใจใสํ
ผ๎ูใช๎บริการรองลงมา คือ ด๎านการให๎บริการการรับจํายเงินและตํ่าท่ีสุดคือด๎านการสร๎างความเพลิดเพลิน
ระหวํางการเดินทางสําหรับผลการเปรียบเทียบการจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวของบริษัทนําเท่ียวใน
จังหวัดเชียงรายจําแนกตามลักษณะของธุรกิจ ทุนในการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินงานและ
จํานวนพนักงานในธุรกิจพบวําธุรกิจนําเท่ียวที่มีลักษณะของธุรกิจ ทุนในการดําเนินงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานและจํานวนพนักงานในธุรกิจตํางกันมีการจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวตํางกันโดยสรุป
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวของบริษัทนําเท่ียวในจังหวัดเชียงรายสามารถนําไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการระบบการจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย
เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมีศักยภาพทางการแขํงขันในตลาดบริการตํอไป 

ปนัสยา สิระรุํงโรจน์กนก )2559  (พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเท่ียวชาวไทยตํอการ
จัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียว กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการศึกษาพบวํา 
นักทํองเท่ียวมีความพึงพอใจปานกลางถึงมากตํอการจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวของตลาดน้ําอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม ในรายด๎านสํวนใหญํมาก เชํน ด๎านความสะดวกทางกายภาพ ด๎านการ
ได๎รับข๎อมูลขําวสาร ด๎านการให๎บริการด๎านความปลอดภัยตํอบุคคลและทรัพย์สิน และด๎านใช๎จํายและ
การเงินได๎ระดับความพึงพอใจปานกลางและเมื่อวิเคราะห์นักทํองเท่ียวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์
แตกตํางตํอความพึงพอใจท่ีมีตํอการจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวในภาพรวม พบวํา ความพึงพอใจตํอ
การจัดการโลจิสติกส์การทํองเท่ียวในภาพรวมทุกด๎าน ในกรณีท่ีมีชํวงอายุแตกตํางรายได๎เฉล่ียตํอเดือน 
และภูมิลําเนาแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

พัชรมณฑ์ อํอนเชด  )2559  (การจัด การโลจิสติกส์การทํองเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ผลการศึกษา พบวํา นักทํองเท่ียวที่เข๎ามาทํองเท่ียวมีอายุระหวําง 20 -35 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน /นักศึกษา และยานพาหนะท่ีใช๎ในการเดินทางทํองเท่ียว คือ รถสํวนตัว 
การบริการด๎านโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียว เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การบริการด๎านโลจิสติกส์
สําหรับการทํองเท่ียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อมีระดับความ
พึงพอใจน๎อยสุด ในเรื่องเส๎นทางการเดินทางความพร๎อมของการบริการอาหารและเครื่อง การบริการ
สารสนเทศ เชํน หมายเลขโทรศัพท์เจ๎าหน๎าท่ีภายในสถานท่ีทํองเท่ียว การจัดการโลจิสติกส์ทํองเท่ียวมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อมีระดับความพึงพอใจน๎อยสุด ใน
เรื่องของความสะดวกในการใช๎บัตรเครดิต การบริการเสริม เชํน การบริการคนชรา เครื่องมือในกรณี
ฉุกเฉิน ปูายบอกสถานท่ีและข๎อมูลการทํองเท่ียว การให๎คําแนะนํา ความรวดเร็วในการเดินทาง ห๎องพัก
ของนักทํองเท่ียว ความปลอดภัยในการเดินทาง การมีสินค๎าภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่บริการนักทํองเท่ียว ความ
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คิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ด๎านการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ทางการพัฒนาด๎าน
ปัจจัยสํงเสริมให๎บริการทํองเท่ียว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช๎บริการของนักทํองเท่ียว ซึ่งจะสํงผลให๎
เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินและเพิ่มรายได๎ การพัฒนาโดยการจัดจุดศูนย์รวมรถโดยสารประจําทางเพื่อ
ให๎บริการแกํนักทํองเท่ียว และการพัฒนาด๎านข๎อมูลขําวสารเพิ่ม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรและกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากทราบจํานวนประชากรท่ีแนํนอน 
ผ๎ูวิจัยเลือกใช๎สูตรของ ทาโร ยามาเนํ (Yamane) ในการหาขนาดของกลํุมตัวอยําง ท่ีระดับความเช่ือมั่น 
95% และยอมให๎มีความคาดเคล่ือน 5% ได๎กลํุมตัวอยําง 400 คน โดยใช๎วิธีการเลือกสํุมตัวอยํางแบบ
บังเอิญ (Accidepental Sampling) 
 2. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยข๎อคําถาม
แบํงออกเป็น 4 สํวน (ภาคผนวก) ดังนี้ 
    สํวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามแบบสํารวจ
รายการ (Check List) ซึ่งเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉล่ียตํอเดือน 
ภูมิลําเนา 
    สํวนท่ี 2 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํองเท่ียวของนักทํองเท่ียว 
    สํวนท่ี 3 แบบสอบถามของนักทํองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  
    สํวนท่ี 4 ความคิดเห็น / ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี) ในเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และ         
โซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะคําถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) 
 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข๎อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะห์หาคําสถิติ ดังนี้  
 สํวนท่ี 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผ๎ูตอบแบบสอบถาม ใช๎การวิเคราะห์
ข๎อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข๎อมูลของผ๎ูตอบแบบสอบถามโดยวิธีการหา
คําความถ่ี (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)  
 สํวนท่ี 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํองเท่ียวของนักทํองเท่ียว ใช๎การวิเคราะห์
ข๎อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข๎อมูลของผ๎ูตอบแบบสอบถามโดยวิธีการหา
คําความถ่ี (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)  
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 สํวนท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิในภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อ การ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด๎วยการวิเคราะห์หาคําเฉล่ีย สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 สํวนท่ี 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จําแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉล่ียตํอเดือน โดยใช๎สถิติทดสอบที (t - test) 
สําหรับกลํุมตัวอยํางท่ีมีสถานภาพแบํงออกเป็น 2 กลํุม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One - way ANOVA) ด๎วยสถิติเอฟ (F - test) สําหรับกลํุมตัวอยําง 3 กลํุมข้ึนไป ในกรณีท่ีพบความ
แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติจะนําไปทดสอบความแตกตํางเป็นรายคํูด๎วยวิธีการของฟิชเชอร์ 
(Fisher’s Least – Significant Difference : LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานการทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได๎ผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 57.50 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร๎อย
ละ31.30 สถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ 47.70 ระดับการศึกษาตํ่ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 51.50 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 27.40 รายได๎เฉล่ียตํอเดือนตํ่ากวํา 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
27.2 และภูมิลําเนาภายในจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของแหลํงทํองเท่ียว คิดเป็นร๎อยละ 64.50 
 2. ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํองเท่ียวของนักทํองเท่ียวของผ๎ูตอบแบบสอบถาม มาทํองเท่ียว
จังหวัดนครราชสีมามากกวําครั้งท่ี 3 คิดเป็นร๎อยละ 69.00 ใช๎ระยะเวลาในการทํองเท่ียวจังหวัด
นครราชสีมาน๎อยกวํา 6 ช่ัวโมง คิดเป็นร๎อยละ 47.00 แวะทํองเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา 3 แหํง คิด
เป็นร๎อยละ 33.40 ได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการทํองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมาจากญาติ/เพื่อน คิดเป็น
ร๎อยละ 39.30 ใช๎รถยนต์สํวนตัว/เชําในการเดินทางมาทํองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร๎อยละ 
65.80 ผ๎ูรํวมเดินทางมาทํองเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา 2 คน และ 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.00 วางแผน
คําใช๎จํายตํอครั้ง 3,001-5,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 41.80 
 3. ประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 4.66 , สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.244) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉล่ียมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรก ได๎แกํ 
การไหลทางด๎านกายภาพ (คําเฉล่ีย= 4.79, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.335) รองลงมา คือ การบริการ
ลูกค๎ารายใหมํ (คําเฉล่ีย= 4.71, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.302) และการไหลทางด๎านข๎อมูลขําวสาร 
(คําเฉล่ีย= 4.66, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.525) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ การไหลทางด๎าน
การเงิน (คําเฉล่ีย= 4.49, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.463)  
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  3.1 ด๎านการไหลทางด๎านกายภาพ โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 4.79 , 
สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.335) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉล่ียมากไปหาน๎อย 3 อันดับ
แรก ได๎แกํ การเดินทางโดยระบบขนสํงสาธารณะมีความสะดวก ปลอดภัยและคลํองตัว (คําเฉล่ีย = 4.88, 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.386) การเดินทางมีความสะดวกและมีปูายสัญลักษณ์บอกทางชัดเจน 
(คําเฉล่ีย= 4.83, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.393) และการเข๎าถึงแหลํงร๎านอาหารร๎านและเครื่องด่ืมมี
ความสะดวก สะอาดและเหมาะสม (คําเฉล่ีย= 4.78 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.424) สํวนข๎อท่ีมี
คําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ความปลอดภัย ณ สถานท่ีทํองเท่ียว สถานท่ีพัก (คําเฉล่ีย= 4.73 , สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.449) 
  3.2 ด๎านการไหลทางด๎านการเงิน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉล่ีย= 4.49 , สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.464) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉล่ียมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรก 
ได๎แกํ มีการให๎บริการ Internet Banking (คําเฉล่ีย= 4.54, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.519) คําใช๎จําย
สินค๎าบริการในสถานท่ีทํองเท่ียวมีความเหมาะสม (คําเฉล่ีย= 4.52 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.515) 
และการเก็บคําธรรมเนียมเข๎าชมสถานท่ีมีความเหมาะสม (คําเฉล่ีย= 4.50 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 
0.515) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ต๎ูเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) มีเพียงพอ (คําเฉล่ีย= 4.43, สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.525) 
  3.3 ด๎านการไหลทางด๎านข๎อมูลขําวสารโดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย = 
4.66, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.525) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉล่ียมากไปหาน๎อย 3 
อันดับแรก ได๎แกํ ข๎อมูลร๎านอาหาร เครื่องด่ืม ร๎านของท่ีระลึก ท่ีเป็นข๎อมูลปัจจุบัน (คําเฉล่ีย= 4.69, สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.539) ข๎อมูลด๎านสถานท่ีทํองเท่ียว การเดินทาง ท่ีพักละเอียด ถูกต๎อง ชัดเจน 
(คําเฉล่ีย= 4.66, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.553) และศูนย์ให๎บริการข๎อมูลแกํนักทํองเท่ียวครบถ๎วน 
ถูกต๎อง (คําเฉล่ีย= 4.66, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.549) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เว็บไซต์แนะนํา
สถานท่ีทํองเท่ียวสามารถเข๎าถึงได๎ทุกคน (คําเฉล่ีย= 4.64, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.559) 
  3.4 ด๎านการบริการลูกค๎ารายใหมํ โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (คําเฉล่ีย= 4.71, 
สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.302) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉล่ียมากไปหาน๎อย 3 อันดับ
แรก ได๎แกํ สถานท่ีทํองเท่ียวมีความสะอาด สะดวกสบาย (คําเฉล่ีย= 4.82 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 
0.416) สถานท่ีจอดรถเพียงพอเหมาะสม (คําเฉล่ีย= 4.77 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.447) และมี
ห๎องน้ํา ห๎องสุขาท่ีสะอาดเพียงพอสะดวกตํอการใช๎งาน (คําเฉล่ีย= 4.76 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 
0.456) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน และสร๎างความพึงพอใจ
ให๎กับลูกค๎า (คําเฉล่ีย= 4.56, สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.568) 
  4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
  4.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม จําแนกตามเพศ แตกตํางกัน
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อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการไหลทางด๎านการเงิน 
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สํวนด๎านการไหลทางด๎านกายภาพ ด๎านการไหล
ทางด๎านข๎อมูลขําวสาร และด๎านการบริการลูกค๎ารายใหมํ ไมํแตกตํางกัน 
  4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม จําแนกตามอายุ ไมํแตกตําง
กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว๎ 
  4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม จําแนกตามสถานภาพ ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว๎ 
  4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา พบวํา ด๎านการไหลทางด๎านข๎อมูล
ขําวสาร แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และด๎านการไหลทางด๎านการเงิน แตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว๎ 
  4.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม จําแนกตามอาชีพ ไมํแตกตําง
กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว๎ 
  4.6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม จําแนกตามรายได๎เฉล่ียตํอ
เดือน ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว๎ 
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานการทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎าน
การไหลทางด๎านกายภาพ ด๎านการบริการลูกค๎ารายใหมํ และด๎านการไหลทางด๎านข๎อมูลขําวสาร อยูํใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด๎าน สํวนด๎านการไหลทางด๎านการเงินอยูํในระดับมาก เนื่องจากการเดินทางโดยระบบ
ขนสํงสาธารณะมีความสะดวก ปลอดภัยและคลํองตัว การเดินทางมีความสะดวกและมีปูายสัญลักษณ์
บอกทางชัดเจน การเข๎าถึงแหลํงร๎านอาหารร๎านและเครื่องด่ืมมีความสะดวก สะอาดและเหมาะสม  ความ
ปลอดภัย ณ สถานท่ีทํองเท่ียว สถานท่ีพัก ทําให๎นักทํองเท่ียวท่ีมาทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน
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การทํองท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยูํในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ  ชัชวาล พูลจวง และปริณภา จิตราภัณฑ์  )2561  (การบริหารจัดการโลจิสติกส์การ
ทํองเท่ียวทางน้ํา ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลสรุปการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักทํองเท่ียวท่ีมีตํอองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์การทํองเท่ียวในภาพรวมแตํละด๎าน มีความพึง
พอใจในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด สําหรับผลสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลํุมชุมชน  /ผ๎ู ค๎าในแหลํง
ทํองเท่ียวที่มีตํอผลของการเป็นแหลํงทํองเท่ียว และความพร๎อมด๎านการจัดการโลจิสติกส์มีความพึงพอใจ
ระดับมากถึงมากท่ีสุด ผลจากการสัมภาษณ์ในแนวทางการพัฒนาปรับปรุงความสามารถของชุมชน ด๎าน
การจัดการโลจิสติกส์ในชุมชน มีแนวทางแก๎ปัญหาและพัฒนาด๎านการทํองเท่ียว ผลการสัมภาษณ์ใน
องค์ประกอบและการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ ผ๎ูประกอบการทํองเท่ียวทางน้ํามีการเตรียมความพร๎อม
กรณีเหตุฉุกเฉินและรวมกลํุมให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวํา เพศ และระดับการศึกษา แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว๎ และอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได๎
เฉล่ียตํอเดือน ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมํเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ จินดา สะอาดรัมย์ (2561) ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์สําหรับการ
ทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวํา 1) ประสิทธิภาพการจัดการ 
โลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยภาพรวมอยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉล่ียมากไปหาน๎อย ดังนี้ 
ด๎านการไหลเวียนทางด๎านสารสนเทศ ด๎านการไหลเวียนทางด๎านการเงิน และด๎านการไหลเวียนทาง
กายภาพ 2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์สําหรับการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามสถานภาพ และรายได๎เฉล่ียตํอเดือน พบวํา แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบวํา ไมํ
แตกตํางกัน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน เพื่อการทํองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผ๎ูวิจัยมีข๎อเสนอแนะการวิจัยดังนี้ 
 1. ด๎านการไหลทางด๎านกายภาพ สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ความปลอดภัย ณ สถานท่ี
ทํองเท่ียว สถานท่ีพัก ควรมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีทํองเท่ียวและท่ีพัก โดยเฉพาะ
ในชํวงวันหยุดเทศกาลท่ีจะมีนักทํองเท่ียวมาก   
 2. ด๎านการไหลทางด๎านการเงิน สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ต๎ูเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
มีเพียงพอ ควรมีการเพิ่มตู๎เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ให๎อยูํใกล๎บริเวณสถานท่ีทํองเท่ียวและมีจํานวน
ท่ีเพียงพอ 
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 3  .ด๎านการไหลทางด๎านข๎อมูลขําวสาร  สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เว็บไซต์แนะนําสถานท่ี
ทํองเท่ียวสามารถเข๎าถึงได๎ทุกคน ควรมีการประชาสัมพันธ์หรืออัพเดทข๎อมูลขําวสารการทํองเท่ียวผําน
ทางส่ือตํางๆ เชํน เว็บไซด์ ส่ือสังคมออนไลน์ )Facebook, Youtube( 
 4  .ด๎านการบริการลูกค๎ารายใหมํ  สํวนข๎อท่ีมีคําเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการอยํางเทํา
เทียมกัน และสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า ควรมีการเพิ่มเจ๎าหน๎าท่ีในจุดบริการนักทํองเท่ียวในกรณีท่ี
นักทํองเท่ียวต๎องการสอบถามข๎อมูลตํางๆ 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการเก็บข๎อมูลแบบสัมภาษณ์ การสนทนากลํุม เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาการทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให๎เป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
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        ในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. มหาวิทยาลัยรามคําแหง /กรุงเทพฯ .  
ชัชวาล พูลจวง และปริณภา จิตราภัณฑ์. )2561 .( การบริหารจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวทางน้ า  
        ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี . ค๎นเมื่อ 1 ธันวาคม 2562 ,  
        จาก  http://so03.tci-thaijo.org › Logis_j › article › download. 
ณภัทร ทิพย์ศรี ) .2558 .( การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
 )Online .(ปีท่ี 10: ฉบับท่ี 2:60-70. 
ปนัสยา สิระรุํงโรจน์กนก ) .2559 .( พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
 จัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม . ค๎นเมื่อ 1 
 ธันวาคม 2562 ,  จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56920256.pdf. 
พัชรมณฑ์ อํอนเชด ) .2559 .( การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ผลของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ 

วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักสูตรปรญิญาตรี 
A Development Web-Based and Efficiency Validation of Instruction on 

Web Subject of Object-Oriented Programming of Bachelor Degree 
 

โยธิน เทพบุญ1 

Yothin Thepboon 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน บน

เครือขํายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหลักสูตรปริญญาตรี  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู๎เรียน ที่เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบน
เครือขํายอินเทอร์เน็ต กับการเรียนการสอนแบบปกติ  จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียน 
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) กลุํมเปูาหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ
แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการวิจัย พบวํา 
ประสิทธิภาพของบทเรียน มีคําเทํากับ 81.11/80.10 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในสมมติฐานการวิจัย 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากได๎รับการเรียนการสอน ด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวย
สอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต สูงข้ึนอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดง
วํา บทเรียนดังกลําวสามารถน าไปใช๎ประกอบการเรียนการสอน หรือใช๎ในการสอนเสริมในรายวิชา การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรผ์ํานเครือขํายอินเทอรเ์น็ต , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

                                                             
1 วําที่ร๎อยโท, อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น Email: yothin.thepboon@gmail.com 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop a WBI, efficiency validation, and 

to find student’s achievement on Object Oriented Programming Subject. The tools for 
this research were WBI on Object Oriented Programming Subject that consisted of 
contents, pretest and posttest. The sample of this research were 30 students in the field 
of Business Computer. The research procedure started with the sampling group used the 
WBI. Before learning, the pretest was tested and then after studying, they did the 
posttest. The scores were analyzed by the statistics. The research result revealed that 
the developed WBI on Object Oriented Programming Subject reached the effectiveness 
of 81.11/80.10 when comparing the pretest scores and posttest scores with t-test. It was 
found that the student’s achievement after using the developed WBI was higher than 
before studying at the statistically significant of .05 level. In conclusion, it can be used 
the developed WBI for instruction properly. 

 
Keyword: Web Base Instruction, Object Oriented Programming 

 

บทน า  
     ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได๎มีการพัฒนาข้ึนอยํางมากโดยเฉพาะการน าเครือขํายอินเทอร์เน็ต
เข๎ามาชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาตํางๆจึงได๎น าเทคโนโลยีดังกลําวเข๎ามา
ใช๎ในการประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นเปน็ระบบจัดการการเรียนรู ๎โดยใช๎สื่อการสอนที่พัฒนาข้ึน
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสํงผํานไปให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยใช๎อินเทอร์เน็ตนั้น ถือวําเป็น เครื่องมือที่
สามารถท าให๎ผู๎เรียนสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองและยังเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาตามสถานที่และ
เวลาที่ผู๎เรียนต๎องการได๎  วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโดยวิชาดังกลําวเป็นวิชาชีพบังคับ ที่นักศึกษา
ทุกคนจะต๎องเรียน ความส าคัญของวิชานี้มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎แนวคิด หลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต๎น คุณสมบัติและการควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมยํอย การเขียน
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โปรแกรมเบื้องต๎น โครงสร๎างข๎อมูลเบื้องต๎น การเขียนโปรแกรมกับฐานข๎อมูล  การเขียนโปรแกรม OOP 
ภาคปฏิบัติ ออกแบบและสร๎างโปรแกรมระบบงานโดยใช๎กรณีตัวอยํางทางธุรกิจ  เพื่อทดลองสร๎าง บันทึก 
แก๎ไข ข๎อมูลในฐานข๎อมูล ด๎วยภาษา Visual Basic.net( VB.Net ) การสอนในรายวิชานี้ มีทั้ง ทฤษฎีแล
ปฏิบัติผู๎เรียนต๎องสามารถคิดวิเคราะหแ์ละออกแบบโปรแกรม ได๎ อีกทั้งสามารถใช๎ซึ่ง นักศึกษาบางรายยัง
มีปัญหาเรื่องของเวลา อีกทั้งบางรายเรียนตามเนื้อหาไมํทัน จากปัญหาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎มีแนวคิดในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต เพื่อน า
ผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอน และ เป็น แนวทางให๎ผู๎สอนในวิชาอื่นๆ ได๎พัฒนาบทเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพและใช๎ในการจัดการเรียนการสอนตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขําย
อินเทอร์เน็ต 

2. เพื่อทดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บน
เครือขํายอินเทอร์เน็ต ที่พฒันาข้ึนตามเกณฑ์ 80/80 

3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน ที่เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครอืขํายอินเตอร์เน็ต 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีช้ันปีที่2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปีการศึกษาที่ 

2/2563 
1.2 กลุํมตัวอยําง ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยใช๎วิธีเลือกสุํมแบบเจาะจง โดยเลือกห๎องเรียนมา 2 

ห๎อง มีจ านวนนักศึกษา 30 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
วิทยาลัยนอรท์เทริ์น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แล๎วแบํงออกเป็น 2 กลุํมคือ กลุํมที่เรียนด๎วยการ
เรียนการสอนแบบปกติ และกลุมํที่เรียนด๎วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ชํวยสอน    
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2. ตัวแปรท่ีศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี คือ 
 2.1  ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บน
เครือขํายอินเทอร์เน็ต 

2.2  ตัวแปรตาม คือ  
     1. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนบนเครือขํายอินเทอร์เน็ต  วิชาการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ 
     2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บน

เครือขํายอินเทอร์เน็ต  
      3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งจ าแนกเป็นผลการทดสอบกํอนเรียน  ผลการทดสอบท๎าย
บทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
3.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบน

เครือขํายอินเทอร์เน็ต  
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเทอร์เน็ต  
4. การด าเนินการวิจัย  
การวิเคราะห์ข๎อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลดังตํอไปนี้  

 4.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขําย
อินเทอร์เน็ต  โดยวิเคราะห์จากลักษณะรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยศึกษาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ 2561 ก าหนด
จุดประสงค์ วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

4.2 การสร๎างแบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                  
บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และหัวข๎อการประเมิน สร๎างแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
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ผู๎เช่ียวชาญด๎านเนื้อหา และด๎านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Ratting Scale) 
โดยแบํงเป็น 5 ระดับ  น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ไปให๎ผู๎เช่ียวชาญด๎านเนื้อหาและด๎านเทคนิคการ
ผลิตสื่อ ใช๎ท าการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนบนเครือขํายอินเทอร์เน็ต 

4.3 การสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ได๎ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องการเขียน
โปรแกรมเบื้องต๎น จากนั้นก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ 2561 จากนั้น สร๎างแบบทดสอบปรนัย 4 เลือก 
จ านวน 60ข๎อ และสามารน ามาใช๎จริงได๎ 25 ข๎อโดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนคือ ตอบถูกได๎ 1 คะแนน ตอบ
ผิดได๎ 0 คะแนน จากนั้นหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยผู๎เช่ียวชาญกลุํมเดียวกับการสร๎างบทเรียนเป็นผู๎ตรวจพิจารณาความสอดคล๎องของ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ โดยใช๎สูตรในการหาดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบ กับจุดประสงค์
กาเรียนรู๎ (index of consistency:ICO) (ล๎วน และอังคณา, 2539: 197) 

IOC = 
Ν

R Σ  

โดยผลของคําดัชนีความสอดคล๎องของข๎อสอบกบจุดประสงค์การเรียนรู๎ IOC พบวํามีคําระหวําง 0.50-

1.00 สามารถน าไปทดลองใช๎ได๎ จากนั้นข๎อสอบทีม่ีคํา IOC <0.5 ตัดทิ้ง คัดเลือกข๎อสอบทีม่ีคํา IOC > 

0.5  ไปทดลองใช๎กับนักศึกษาช้ันปทีี่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ไมํใช๎กลุมํตัวอยํางที่ได๎เรียนรายวิชาน้ี

มาแล๎วจ านวน 20 คน  น าคะแนนที่ได๎มาวิเคราะห์หาคําความยากงําย คําอ านาจจ าแนก และคําความ

เช่ือมั่น ผลการวิเคราะห์คําความ ยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก ( r) ของแบบทดสอบ ได๎คัดเลือกไว๎ 

25 ข๎อ ซึ่งมีคําความยากงําย(P) ระหวําง 0.2-0.8 และคําอ านาจจ าแนก( r)มีคําตั้งแตํ 0.2 ข้ึนไป   

น าคะแนนที่ได๎จากการท าแบบทดสอบ-วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของข๎อสอบ 25 ข๎อ ไปหาคําความ

เช่ือมั่นโดยได๎คําความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทํากบั 0.66  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ในการเกบ็รวบรวมข๎อมลูการวิจัยในครัง้นี้ผู๎วิจัยได๎ด าเนินภายในวิทยาลัยนอรท์เทริ์น  โดยแบํง

ข้ันตอนดังนี้ 
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 5.1  นัดหมายกบันักศึกษาทีเ่ป็นกลุํมตัวอยําง พร๎อมทั้งตรวจสอบความเรียบร๎อยของห๎องเรียน 

อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช๎ในการทดลอง  

 5.2  ให๎กลุมํตัวอยํางเข๎าสูํบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บน

เครือขํายอินเทอร์เน็ต  

 5.3 แนะน าข้ันตอนการเรียนด๎วยบทเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ  

 5.3.1  ให๎กลุํมตัวอยํางลงทะเบียน เรียนด๎วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ชํวยสอนผํานเครอืขําย

อินเทอร์เน็ต 

 5.3.2  ท าแบบทดสอบกํอนเรียน โดยกลุํมตัวอยํางสามารถทราบคะแนนได๎ทันทีและบทเรียนจะ

บันทึกคะแนนไว๎ 

 5.3.3 เรียนตามเนือ้หาที่ได๎ จัดเรียน ตามล าดับหัวข๎อ เมื่อเรยีนเสร็จในแตํละหัวข๎อ จะมี

แบบทดสอบท๎ายหัวข๎อนั้นๆ โดยกลุํมตัวอยํางจะทราบผลคะแนนทันที  

 5.3.4  เมื่อเรียนครบทกุหัวข๎อแล๎ว จะมีแบบทดสอบหลงัเรียน โดยกลุํมตัวอยํางท าแบบทดสอบ

และทราบผลคะแนนทันที    

 

ผลการวิจัย  

 ส าหรับผลการวิจัยในครัง้นี้ แบํงเป็นหัวข๎อดังนี้  

 1. ผลของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขําย

อินเทอร์เน็ตโดยผู๎วิจัยได๎พฒันาจากโปรแกรม Adobe Macromedia Dreamweaver CS และฐานข๎อมลู 

MysQL ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช๎คือ PHP รํวมกับHTML   
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รูปที่ 1.1 หน๎าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน นักศึกษาต๎อง Login เพื่อเข๎าสูํระบบ 

 

 
รูปที่ 1.2  หน๎าแรกของบทเรียนในแตลํะหนํวยการเรียน 
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2. ผลวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผําน

เครือขํายอินเทอร์เน็ต เมือ่ท าการสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอรชํ์วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บน

เครือขํายอินเทอร์เน็ตเรียบร๎อยแล๎วได๎น าเสนอผู๎ทรงคุณวุฒดิ๎านเนื้อหาและด๎านเทคนิคการผลิตสื่อ เพื่อ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต 

 

ตารางที่ 1.1  แสดงคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ และล าดับที่คุณภาพ ด๎านเนื้อหา 

แบํงเป็น 2 ด๎านดังนี้  

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

1.  ด๎านเนื้อหา 

     1.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ 4.33 0.58 ดี 

     1.2*ความสอดคล๎องระหวํางเนื้อหากบัวัตถุประสงค์ 4.33 0.58 ดี 

     1.3*ปริมาณเนื้อหาในแตํละบทเรียน 4.33 0.58 ดี 

     1.4  ความถูกต๎องของเนือ้หา 4.33 0.58 ดี 

     1.5 ล าดับความยาก-งํายในการน าเสนอเนื้อหา 4.00 1.00 ดี 

     1.6  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.00 1.00 ดี 

     1.7  ความเหมาะสมระหวํางเนื้อหากบัระดบัผูเ๎รียน 4.33 0.58 ดี 

 1.8  ความนําสนใจในการด าเนินเรือ่ง 4.33 0.58 ดี 

 1.9  ความเหมาะสมของปรมิาณเนื้อหาโดยภาพรวม 4.33 0.58 ดี 

 1.10  วิธีการน าเสนอเนือ้หาโดยภาพรวม 4.33 0.58 ดี 

คําเฉลี่ยด๎านเนื้อหา 4.26 0.45 ดี 
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ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

2.  ด๎านแบบทดสอบและการประเมินผล 

   2.2  ความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับเนือ้หา 4.00 0.00 ดี 

    2.3  ความสอดคล๎องกันระหวํางแบบทดสอบกบั 

วัตถุประสงค์ 
4.00 0.00 ดี 

   2.4  ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบแตํละบทเรียน 4.00 0.00 ดี 

   2.5  ปริมาณเหมาะสมกับความสามารถของผูเ๎รียน 4.33 0.58 ดี 

คําเฉลี่ยด๎านแบบทดสอบและการประเมินผล 4.13 0.23 ดี 

 

ตารางที่ 1.2 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพและล าดับที่ด๎านเทคนิคการผลิตสื่อ แบํงออกเป็น  3 

ด๎านดังนี้ 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

1.  ด๎านการออกแบบ       

    1.1  การออกแบบสํวนประกอบของหน๎าจอภาพ 5.00 0.00 ดีมาก 

    1.2  ความเหมาะสมของการใช๎สีและขนาดของภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

    1.3  ความเหมาะสมของการใช๎สีตัวอักษร 4.67 0.58 ดีมาก 

    1.4  เทคนิคการน าเสนอข๎อมลูแตํละสํวน 4.67 0.58 ดีมาก 

    1.5  ความนําสนใจของหน๎าจอภาพ 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบ 4.67 0.26 ดีมาก 

2.  ด๎านการจัดการบทเรียน    

     2.1  การลงทะเบียนเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

     2.2  เทคนิคการน าเสนอเนื้อหาให๎แกผํู๎เรียนในแตํละสํวน 4.67 0.58 ดี 

     2.3  การล าดับเนือ้หาใหผ๎ู๎เรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
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ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

     2.4  การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับบทเรียน 4.67 0.58 ดี 

     2.5  การบริหารจัดการข๎อมูลผู๎เรียนและผูส๎อน 4.33 0.58 ดี 

    2.6  ความเหมาะสมของการจัดการบทเรียนโดยภาพรวม 5.00 0.00 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านการจัดการบทเรียน 4.39 0.25 ดี 

3.  ด๎านความงํายตํอการใช๎งาน    

   3.1**บริการแหลํงค๎นคว๎าความรู๎ด๎านวิชาการและอื่น ๆ 4.67 0.58 ดีมาก 

   3.2 บรกิารดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน 4.00 0.00 ดี 

     3.3**การติดตํอสือ่สารผํานกระดานถาม-ตอบ(Web  board) 4.33 0.58 ดี 

     3.4**การใช๎โปรแกรมเข๎าใจงําย และมปีระสิทธิภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยด๎านความงํายตํอการใช๎งาน 4.42 0.14 ดี 

 3.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุบนเครือขํายอินเทอร์เน็ต โดยกลุํมตัวอยํางเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาทั้งหมด 30 คน  ได๎ท าการวัด
การเรียนรู๎จากการท าแบบทดสอบท๎ายบทเรียนในแตํละบทเรียนและวัดความรู๎จากการท าแบบทดสอบ
หลังบทเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก า หนด   
พบวํา บทเรียนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.11/80.10  
ตารางที่ 1.3  ผลคะแนนการท าแบบทดสอบท๎ายบทเรียน 

เน้ือหา จ านวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

บทที่ 1 30 5 4.20 0.41 84.00 

บทที่ 2 30 5 3.93 0.37 78.67 

บทที่ 3 30 10 8.20 0.70 83.00 

บทที่ 4 30 15 11.97 1.30 79.78 

บทที่ 5 30 10 8.10 0.48 81.00 

รวม - 45 36.50 0.39 81.11 
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    4. การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากการท าแบบทดสอบหลงับทเรียน 

ตารางที่ 1.4 ผลคะแนนทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จ านวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

30 32 25.63 0.98 80.10 

 

ตารางที่ 1.5 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาข้ึน 

คะแนน จ านวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

แบบทดสอบท๎าย

บทเรียน(E1) 

30 45 36.50 0.39 81.11 

แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(E2) 

 

30 

 

32 

 

25.63 

 

0.98 

 

80.10 

 

 5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ๎รียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน บนเครือขํายอินเทอรเ์น็ต  กับวิธีการเรียนแบบปกติ 
ได๎จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน โดยการทดสอบคํา t-test for Independent Sample ผลปรากฏ
ดังนี้  
ตารางที่ 1.6 ผลการวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ 

เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนทีพ่ัฒนาข้ึน กับวิธีการเรียนแบบปกติ 

วิธีการเรียน n   X S.D. t Sig.(2-tailed) 

การเรียนด๎วยบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ชํวยสอน 

 

30 

 

25.63 

 

1.03 

 

4.652 

 

0.000 

การเรียนแบบปกต ิ 30 22.83 3.13   

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ,df = 30+30-2 
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อภิปรายผลการวิจัย  

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ตได๎

คุณภาพด๎านเนื้อหาอยูํในระดับดีมีคําเฉลี่ย 4.26 ทั้งนี้เนื่องจากในการพัฒนาบทเรียนผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์

หลักสูตรและเนื้อหาบทเรียน โดยการศึกษาเนื้อหาบทเรียนตลอดเรื่องแล๎วท าการวิเคราะห์ออกเป็นหนํวย

ยํอย และก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ จึงท าให๎เนื้อหามีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ ในเรื่องของ

คุณภาพด๎านเทคนิคการผลิตสื่อการสอนอยูํในระดับ ดี มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.39 เนื่องจากในการพัฒนา

บทเรียน ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและท าการออกแบบบทเรียนตามหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ท าให๎

การน าเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม ไมํวําจะมีด๎านการใช๎สี การใช๎ตัวอักษร และการน าภาพกราฟิกมา

ประกอบได๎อยํางเหมาะสม เป็นกระตุ๎นผู๎เรียนให๎สนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  

 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ ผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต  พบวํา ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบระหวําง

เรียนแตํละบทเรียน (E1) และมีคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพื่อ

ประเมินผลหลังเรียน (E2) มีคํา  81.11/80.10 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎คือ  80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะ

บทเรียนที่พัฒนาข้ึน ได๎จัดแบํงเนื้อหาออกเป็น 5 หนํวย และบทเรียนได๎น าเสนอสร๎างการตัดสินใจให๎

ผู๎เรียนได๎กระท ากับเหตุการณ์จริง และได๎เข๎ารํวมตัดสินใจอยํางเป็นล าดับข้ัน  โดยคอมพิวเตอร์สามารถ

สร๎างปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนกับโปรแกรมที่ออกแบบได๎เป็นอยํางดี (ปรัชญนันท์ , 2543:47-58) 

สอดคล๎องกับมนต์ชัย (2545 : 46) ได๎กลําวไว๎วํา 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ์มีประโยชน์มากกวําบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน

ประเภทอื่นๆในด๎านตํอไปนี้ 

  2.1 ด๎านแรงจูงใจ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ์สามารถสร๎าง

จูงใจให๎แกํผู๎เรียนได๎ดี เนื่องจากผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการกระท าแทนการอํานข๎อความจากจอภาพ 

  2.2 ด๎านการถํายโยงการเรียนรู๎บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ์

เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติและทดลองในเงื่อนไขและสถานการณ์ตํางๆ*ท าให๎เกิดการถํายโยงทักษะการ

แก๎ปัญหาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงได๎ 
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2.3 ด๎านประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ์มีประสิทธิภาพใน

การเรียนดีกวํา โดยเฉพาะการใช๎ประโยชน์ตํอภายหลัง 

3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอน

เรียน   อยํางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนบน

อินเทอร์เน็ตที่สร๎างขึ้น มีการน าเสนอเป็นแบบสถานการณ์จ าลอง ประกอบกับข๎อความ รูปภาพ รูปแบบ

การน าเสนอเฟรมเนื้อหาที่แปลกใหมํ  ชํวยเสริมความรู๎ความเข๎าใจแกํนักศึกษาได๎มากข้ึน ซึ่งผลการวิจัย

สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ยุติธรรม ปรมะได๎เสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน

แบบสถานการณ์จ าลองบนอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตรสถาบันราชภัฎ

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ,  2549 ผลการวิจัยพบวําการ

เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนที่พัฒนาข้ันสูงกวําการเรียนด๎วยวิธีปกติที่ระดับ .05  

  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษารูปแบบการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต เพื่อให๎ทราบถึง

เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมส าหรับเนื้อหาวิชาและระดับของผู๎เรียน 

     2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน ระหวํางการเรียนการสอน

แบบปกติและการเรียนการสอนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

       ในงานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยขอขอบคุณผู๎บรหิาร คณาจารย์ ทุกทํานในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นอยํางสูงที่

อีกทั้งเพื่อนคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ให๎ขอเสนอแนะและแนวทางแก๎ปัญหาตํางจนงานวิจัย

ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  
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บทน า 
 จากเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าในปัจจุบัน โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital 
Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT รํวมกับเว็บไซต์ MarketingOops.com ได๎จัดท า 
Info graphic แสดงตัวเลขภาพรวมและพฤติกรรมการใช๎อินเทอร์เน็ตของคนไทย พบวํา  ปัจจุบัน
ประชากรของประเทศไทย (Thailand Population) มีจ านวนทั้งสิ้น 68.1 ล๎านคน มีผู๎ใช๎งานอินเทอร์เน็ต 
( Internet Users) จ านวน 38 ล๎านคน คิดเป็น 56% ของจ านวนประชากรทั้งหมด มีผู๎ใช๎โทรศัพท์มือถือ
ในประเทศไทยชํวงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่มีจ านวนผู๎ใช๎ 
20 ล๎านเลขหมาย (DAAT, 2561) โดยบริษัทวิเคราะห์ข๎อมูล Gartner ได๎เปิดเผยข๎อมูลการขายสมาร์ท
โฟนทั่วโลกเพิ่มข้ึน 7.6% ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 (เมษายน–มิถุนายน) โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 366.2 
ล๎านเครื่อง คิดเป็นสมาร์ทโฟนระบบ Android จ านวน 87.7% และ iOS จ านวน 12.1% 
 จากข๎อมูลดังกลําวท าให๎ในสมาร์ทโฟน (Smart Phone) กลายมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดตํอสื่อสาร และการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเทอร์เน็ตได๎อยํางงํายดาย การพัฒนาองค์ความรู๎ และขําวสาร
ตํางๆ ถูกพัฒนาให๎สามารถใช๎งานบนสมาร์ทโฟนได๎อยํางเหมาะสม ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android) เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งที่ได๎รับความสนใจจากบุคคลทุกระดับช้ันในสังคม 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา sirikanjana@nmc.ac.th 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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และตอบรับความต๎องการของผู๎ใช๎งานในระดับตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดี ส าหรับผู๎ที่ใช๎สมาร์ทโฟนผําน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบน Google Play Store ได๎ด๎วยตนเอง (จักรชัย 
โสอินทร์ และพงษ์ศธร จันทร์ยอย, 2554)  
 ทางผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ กรณีศึกษาเรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูล
และอัลกอริทึม” ด๎วยแอปพลิเคชันบนมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ
สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนนักศึกษา หรือผู๎ที่สนใจ และได๎ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
ฐานข๎อมูล โดยงานวิจัยของวิวัฒน์ มีสุวรรณ์ กลําวไว๎วํา การเรียนรู๎เกิดข้ึนได๎จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตําง 
ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไมํวําจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท าให๎การ
เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต๎องการที่หลากหลายของผู๎ใช๎งานมากข้ึนด๎วย (วิวัฒน์, 
2555) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อใช๎เป็นสื่อการเรียนรู๎
เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใช๎สื่อสํงเสริมการเรียนรู๎แอปพลิเคชันบนมือถือเรื่อง “โครงสร๎าง
ข๎อมูลและอัลกอริทึม” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
เน้ือหาท่ีเกี่ยวข้อง  
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System) ถือวําเป็นระบบปฏิบัติการที่ได๎รับ
ความนิยม เนื่องจาก บริษัท Google ได๎พัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์รํวมกับบริษัทผู๎ผลิต
โทรศัพท์มือถือมากกวํา 30 ราย เพื่อใช๎กับอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สมัยใหมํ โดยก าหนดเป็นซอฟต์แวร์
เสรี ท าให๎โปรแกรมเมอร์หรือผู๎พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดชุด Android SDK ที่ควบคุมการ
ท างานด๎วยภาษา Java และ Android NDK ที่ควบคุมการท างานด๎วยภาษา C หรือภาษา C++ ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน (Android Developers, 2559) ซึ่งผู๎ใช๎แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช๎งาน
ได๎โดยไมํเสียคําใช๎จําย 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได๎แกํ นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยกลุํมตัวอยํางคือ นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
(1)  แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” 
(2)  แบบประเมินระดับความรู๎ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข๎อ ซึ่งมี

คําความยากรายข๎อ ตั้งแตํ 0.28 – 0.68 คําอ านาจจ าแนกรายข๎อตั้งแตํ 0.36 – 0.59 คําความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเทํากับ 0.88 

(3)  แบบวัดความพึงพอใจมีตํอสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎าง
ข๎อมูลและอัลกอริทึม” จัดท าเป็นมาตราสํวนประมาณคํา 3 ระดับ จ านวน 10 ข๎อ ซึ่งมีคําอ านาจจ าแนก
รายข๎อ ตั้งแตํ 0.58 – 0.84 คําความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ เทํากับ 0.93 

การด าเนินการวิจัย  
(1)  ศึกษาข๎อมูลเรื่อง “0.28 – 0.68” โดยอาจารย์ธีระพงศ์ มลิวัลย์ อาจารย์ประจ ารายวิชา

โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอรทิึม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นผู๎ให๎ข๎อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล 

(2)  ศึกษาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
- ออกแบบหน๎าจอแอปพลิเคชันบนมือถือ (User Interface) โดยใช๎โปรแกรม Adobe 

Illustrator CS6 (ธนัชสร จิตต์เนื่อง, 2556) ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 หน๎าจอโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

- พัฒนาแอปพลิเคชัน ผู๎วิจัยได๎น าหน๎าจอแอปพลิเคชันที่ออกแบบไว๎ มาพัฒนาเป็นแอป
พลิเคชัน บนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด๎วยโปรแกรม Construct 2 (เป็นโปรแกรมส าหรับ
พัฒนาแอปพลิเคชันและเกมบนระบบปฏิบัติการบนมือถือโดยเฉพาะ) ดังภาพที่ 2  
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ภาพท่ี 2 หน๎าจอโปรแกรม Construct 2 
 

- ใช๎โปรแกรม Cordova (เป็นแพลทฟอร์มตัวหนึ่งที่รับหน๎าที่สร๎างแอปพลิเคชันบนมือถือ
โดยใช๎ภาษา HTML, CSS3 และ JS) เมื่อประมวลผลแล๎วเสร็จ จะได๎ผลลัพธ์เป็นแอปพลิเคชันที่ใช๎งานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 หน๎าจอแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสงํเสรมิการเรียนรู๎เรื่อง 

“โครงสร๎างข๎อมลูและอัลกอรทิึม” 
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- ด าเนินการทดลองโดยให๎กลุํมตัวอยํางใช๎สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎
เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” โดยทดสอบกํอนใช๎สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือ (Pretest) โดยใช๎
แบบประเมินระดับความรู๎ เป็นแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข๎อ โดยด าเนินการสอน
ตามตารางก าหนดการทดลองที่ได๎วางแผนเอาไว๎ 

- ทดสอบผลสัมฤทธ์ิในระดับความรู๎ หลังจากใช๎สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” (Posttest) กับกลุํมตัวอยําง โดยใช๎แบบประเมินชุด
เดียวกับทดสอบกํอนใช๎สื่อ (Pretest) 

- ประเมินความความพึงพอใจและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการใช๎สื่อแอป
พลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” 

- น าคะแนนที่ได๎จากการท าแบบทดสอบและแบบวัดมาตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แล๎วน าข๎อมูลมาวิเคราะห์หาคําสถิติได๎แกํ คําเฉลี่ย ( X ) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

- การหาคําสถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( X ) จากแบบวัดความพึงพอใจมีตํอ 

 
ผลการวิจัย  

การพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและ
อัลกอริทึม” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 6 คน คิดเป็น 54.54
เปอร์เซ็นต์ หญิง 5 คน คิดเป็น 45.45 เปอร์เซ็นต์ ผลการเก็บข๎อมูลด๎านความพึงพอใจตํอแอปพลิเคชัน 
พบวํา แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม อยูํในระดับดี คําเฉลี่ย= 4.25 ความสวยงามอยูํในระดับดี คําเฉลี่ย 
= 4.32 ความงํายตํอการใช๎งานอยูํในระดับดี คําเฉลี่ย= 4.11 เนื้อหาอํานเข๎าใจงํายอยูํในระดับดี คําเฉลี่ย 
= 4.18 และแอปพลิเคชันน้ีมีสํวนชํวยในการเรียนการสอนของวิชาโครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม อยูํใน
ระดับดี คําเฉลี่ย= 4.12 โดยมีคําเฉลี่ยรวม 4.2 อยูํในระดับดี  

ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในระดับความรู๎ พบวํา  
(1) สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” 

สามารถสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎มีประสิทธิภาพได๎ มีคําเทํากับ 87.48/84.34 
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(2) ดัชนีประสิทธิผลด๎านความรู๎ความเข๎าใจ โดยใช๎สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” มีคําเทํากับ 0.69 ซึ่งหมายความวํา เมื่อนักศึกษาได๎เรียนรู๎
ผํานสื่อ ท าให๎นักศึกษามีความก๎าวหน๎าในด๎านความรู๎ความเข๎าใจ เทํากับ 0.69 คิดเป็นร๎อยละ 68.75  

(3) นักเรียนที่ได๎เรียนรู๎ผํานสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎าง
ข๎อมูลและอัลกอริทึม” มีความพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดลองของกลุํมผู๎ใช๎งานสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่อง 
“โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับดี 
มีความสวยงาม ใช๎งานงําย เนื้อหาอํานเข๎าใจงําย  สอดคล๎องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ มีสุวรรณ์    )วิวัฒน์,  
2555) กลําวไว๎วํา การเรียนรู๎เกิดข้ึนได๎จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ ไมํวําจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท าให๎การเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบสนองความต๎องการที่หลากหลายของผู๎ใช๎งานมากข้ึน  ดังนั้น สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสํงเสริม
การเรียนรู๎เรื่อง “โครงสร๎างข๎อมูลและอัลกอริทึม” จึงเป็นอีกสื่อหนึ่ง ที่สามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1)  การเก็บข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง อาจมีตัวแปรแทรก เชํน สิ่งแวดล๎อม สภาพแวดล๎อม ตํางๆ 

เข๎ามาสํงผลตํอการรับรู๎ และตีความของกลุํมตัวอยํางท าให๎ผลลัพธ์ที่ได๎ไมํเป็นจริง จึงควรท าความเข๎าใจ
ผู๎ใช๎งานที่เป็นกลุํมตัวอยํางกํอน จะท าให๎สามารถสะท๎อนถึงความเป็นจริงได๎ดีกวํา 

(2)  ควรแปลค าบรรยายเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อน าไป
เผยแพรํกับชาวตํางชาติอันจะสํงผลให๎แอปพลิเคชันเป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
(1)  ควรมีการสร๎างสื่อในรูปแบบที่นําสนใจ ให๎เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสํงเสริมการ

เรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง 
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(2)  ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให๎ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ เนื่องจากปัจจุบันมีการรองรับ
เพียงระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เทํานั้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุลํวงผํานไปด๎วยดีเพราะได๎รับความรํวมมือจาก คณาจารย์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ได๎กรุณาให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัย รวมทั้งชํวยตรวจทาน  และแก๎ไข โดยการช้ีแนะแนวความรู๎ตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์เก  ี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยน้ี จนกระทั่งงานวิจัยน้ีประสบสัมฤทธิผลและส าเร็จเรียบร๎อยตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ
ไว๎ ณ ที่นี้  
 
เอกสารอ้างอิง 
จักรชัย โสอินทร์ และพงษ์ศธร จันทร์ยอย. 2554. Basic Android App Development. นนทบรุ.ี  

ไอดีซี พรีเมียร.์  
ธนัชสร จิตต์เนื่อง. 2556. คํูมือใช๎งาน Illustrator CS6. สวัสดี ไอที, บจก. 
ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์. 2558 . รวมชุดค าสั่ง HTML5 + CSS3 ฉบับ Quick Reference  .ส านักพิมพ์  
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การออกแบบคาแรคเตอร์เพือ่ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
Character's design for brand image building (Field of Physical Therapy) 

 

กิติพงศ์ รัตนวงกต1,  สิตา ทัพมงคล2,  ศิริกาญจนา พิลาบตุร3 
Kitipong Ratnatawongkot, Sita Tubmongkhon, Sirikanjana Pilabutr 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยการออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสํงเสริมภาพลักษณ์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด มี

วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข๎อมูลพื้นฐานของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 2) ศึกษาการออกแบบ
คาแรคเตอร์เพื่อสํงเสริมภาพลักษณ์ และ 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิตํอการใช๎คาแรคเตอร์ กลุํมตัวอยํางใน
งานวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรนักเรียนช้ัน ม. 6 จ านวน 100 คน ที่เข๎ามาเยี่ยมชมในเพจเฟซบุ๏กของ
สาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยวิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสุํม และเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ 
ผลการวิจัยจากคะแนนเต็ม 5 พบวํา คาแรคเตอร์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด ชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์
โดยรวมอยูํในระดับดีเทํากับ 4.16 ความสวยงามอยูํในระดับดีเทํากับ 4.33 และมีความนําจดจ า อยูํใน
ระดับดีเทํากับ 4.18 และคาดวําคาแรคเตอร์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด มีสํวนชํวยในการสํงเสริม
ภาพลักษณ์ และเป็นประโยชน์ตํอองค์กร 

 
ค าส าคัญ: คาแรคเตอร,์ สํงเสรมิภาพลักษณ์ 
 
Abstract 

We designed and developed the character of Physical Therapy’s field for brand 
image building. The purposes of this paper are 1) to learn the fundamental of Physical 
Therapy’s field 2) to learn the character design, is used for brand image building, and 3) 
to assess the people satisfaction with character of Physical Therapy’s field. The results 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสมีา kitipong@nmc.ac.th 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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showed that our random sampling is 100 people who study in year 6 of high school and 
reached fan page of Physical Therapy’s field by online questionnaire. The full score of 
this research results is 5, decency index is 4.16, niceness index is 4.33, notability index is 
4.18 and expected the character of the physical therapy's field contribute to brand 
image building and beneficial to the college. 

 
Keywords: Character Design, brand image building 
 
บทน า 
 ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาการด๎านตําง ๆ ของโลกยุคปัจจุบัน มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ในทศวรรษที่ผํานมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสือ่สาร (Information and Communications Technology) 
ได๎กํอให๎เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางกว๎างขวาง ประเทศที่พัฒนาประสบผลส าเร็จในการ
รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ“เศรษฐกิจแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎” ดังนั้น
จะเห็นได๎วําเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตํอการพัฒนาเป็นอยํางมาก เชํน ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลติ การขาย และการบริหารจัดการ ท าให๎ประเทศตําง ๆ ทั่วโลกพยายามใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางกว๎างขวาง เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในสังคม (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหํงชาติ. 2545 :                  
7 – 8) 
 สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นสาขาวิชาใหมํที่
จะเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 โดยในปัจจุบันอยูํในสถานะก าลังพัฒนาหลักสูตรและรับ
การรับรองจากสภาวิชาชีพ ซึ่งยังไมํมีแบรนด์คาแรคเตอร์เพื่อสํงเสริมการประชาสัมพันธ์ให๎บุคคลภายนอก
ได๎รู๎จักกับสาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยจะเน๎นท าการตลาดบนสื่อออนไลน์ จากเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาวิจัย การออกแบบคาแรคเตอร์ เพื่อเป็นการสํงเสริมภาพลักษณ์ของสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด วิทยาลัยนครราชสีมา ให๎เป็นที่รู๎จักและเข๎าถึงนักเรียนที่ต๎องการศึกษาตํอ รวมทั้ง
บุคคลภายนอกให๎มากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาข๎อมูลพื้นฐานของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
2. เพื่อศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์สํงเสริมภาพลักษณ์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิตํอการใช๎คาแรคเตอร์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ได๎แกํ ประชากรนักเรียนช้ัน ม. 6 และบุคคลทั่วไป กลุํมตัวอยํา ง ได๎แกํประชากร
นักเรียนช้ัน ม. 6 จ านวน 100 คน ที่เข๎ามาเยี่ยมชมในเพจเฟซบุ๏คของสาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยวิธีการ
เลือกกลุํมตัวอยํางแบบสุํม (Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
(1)  ตัวคาแรคเตอร์ที่ออกแบบส าหรับติดบนบรรจุภัณฑ์ 
(2)  แบบวัดความพึงพอใจมีตํอตัวคาแรคเตอร์ที่ออกแบบส าหรับติดบนบรรจุภัณฑ์ จัดท าเป็น

มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จ านวน 3 กลุํมหัวข๎อ ซึ่งมีคําความเช่ือมั่น เทํากับ 0.89 
การด าเนินการวิจัย  
(3)  ศึกษาข๎อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ในที่นี้คือสาขาวิชากายภาพบ าบัด  
(4) ศึกษาแนวคิดการออกแบบคาแรคเตอร์เป็นตัวการ์ตูนของผลิตภัณฑ์แตํละตัว ตามความ

ต๎องการของบุคลากรสาขาวิชากายภาพบ าบัด จากการสัมภาษณ์บุคลากรสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 - การ์ตูนมีอิทธิพลส าหรับเยาวชนตํอการพัฒนาประเทศชาติ ในด๎านวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมตําง ๆ ของการ์ตูน ไปจนถึงวัฒนธรรมที่สอดแทรก
มากับ การ์ตูน เชํน พฤติกรรมการใช๎ชีวิตประจ าวัน การแตํงกาย เป็นต๎น (เอม อึงจิตรไพศาล : 2552) 
การ์ตูนคือภาพวาดงําย ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งจ าลองมาจากความคิด ซึ่งมีแบบเฉพาะตัว ไมํเหมือนภาพ
ธรรมดาทั่วไปเพื่อจุดมุํงหมายในการบรรยายการแสดงออกซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถํายทอด
อารมณ์ หรือแสดงแนวคิดตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจงํายข้ึน ส าหรับการ์ตูนที่น าเสนอ เรื่องราวใน
หนังสือนิยมสร๎างส าหรับการเรียนรู๎เพื่อเพิ่มทักษะการอําน การ์ตูนสามารถสร๎างอารมณ์ให๎ ผู๎อํานได๎ดี 
ผู๎เขียนจะต๎องมีทักษะในการวาดและมีความสามารถสร๎างจินตนาการได๎ดี การ์ตูนที่สร๎างขึ้นใน รูปหนังสือ 
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เอกสารหรือสิ่งพิมพ์เพื่อใช๎ในการเรียนรู๎ของนักเรียน สํวนมากเป็นรูปภาพช้ีน า ประกอบเป็น สื่อการ
เรียนรู๎ ส าหรับลักษณะการ์ตูนที่ผูกเป็นเรื่องราวท าให๎ผู๎อํานเกิดความรู๎สึกคล๎อยตาม มีอารมณ์รํวม ใน
บทบาทของตัวการ์ตูน และเช่ือมโยงสูํชีวิตของตนเอง จึงจัดอยูํในการ์ตูนที่มีคุณคําในการเรียนรู๎ 
คุณลักษณะของการ์ตูนที่ท าให๎เด็กอํานหนังสือการ์ตูนมีดังนี้คือ หนังสือการ์ตูนให๎ความพึงพอใจ 
สนองตอบความชอบความต๎องการของเด็ก อํานงําย คนที่อํานไมํคลํองก็สามารถเข๎าใจเนื้อหาของเรื่องได๎ 
โดยการดูรูปภาพ ลักษณะของการ์ตูนในปัจจุบันได๎มีการพัฒนารูปแบบออกไปมากข้ึน บางครั้งเป็น 
จินตนาการสูํอนาคต แปลกใหมํ เร๎าใจและเสนอเรื่องราวที่ลกึซึงได๎ สร๎างจินตนาการให๎ผูเ๎รียนเรียนรู๎ได๎เร็ว 
มีผู๎น าการ์ตูนมาใช๎ประโยชน์ตํอการเรียนการสอนตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการ์ตูนมีลักษณะที่
นําสนใจ การ์ตูนชํวยผํอนคลายอารมณ์เครียด ท าให๎บทเรียนสนุกสนาน ท าให๎นักเรียนสนใจเนื้อหาวิชา
มากขึ้น และท าให๎นักเรียนสนใจในการอํานมากขึ้นอีกด๎วย การ์ตูนชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนเร็วยิ่งข้ึน 
เพราะการ์ตูนชํวยสื่อความหมายให๎เกิดความเข๎าใจได๎เร็วยิ่งขึ้น ท าให๎การเรียนดีข้ึน สามารถน าการ์ตูนมา
ใช๎ได๎ต้ังแตํเด็กในระดับช้ันต๎น ๆ จนกระทั่งเด็กโต และสามารถใช๎ได๎กับผู๎ใหญํเชํนเดียวกัน 
   - แรงบันดาลใจในการสร๎ างตัวละคร  นักออกแบบตัวละครสํวนใหญํมักกลําววํา                     
(วิสิษฐ์ จันมา: 2547) แรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ เกิดได๎ทุกที่ทุกเวลา ทุก
สิ่งแวดล๎อมจากจินตนาการ หรือจากคน สัตว์ สิ่งของรอบตัวเรา น๎อยครั้งที่จะเกิดข้ึนมาเอง ดังนั้นนัก
ออกแบบตัวละคนมักจะต๎องแสวงหาแรงบนัดาลใจเพื่อสรา๎งสรรค์ผลงาน จากการที่สนใจสิ่งรอบตัว ค าพูด
ค าสนทนา การอํานหนังสือ และประสบการณ์สํวนตัว อีกทั้งอาจต๎องคิดถึงการน าตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์
มาตํอยอดเพื่อใช๎ประโยชน์ตํอไป 
   - การสํงเสริมอัตลักษณ์ด๎วยการสร๎างแบรนด์คาแรคเตอร์  การสร๎างคาแรคเตอร์ และการ
ออกแบบคาแรคเตอร์ (Microbrand: 2559) ให๎โดนใจผู๎ชมนั้นเป็นการสํงผํานคุณคําของแบรนด์อยํางมี
ประสิทธิภาพ ในที่นี้ไมํได๎กลําวถึงมิคกี้เมาส์ ซึ่งจัดวําเป็นคาแรคเตอร์ ที่คนรู๎จักไปทั่วโลก แตํก าลังพูดถึง
คาแรคเตอร์ที่พัฒนาข้ึนใหมํเพื่อเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ หรือ แบรนด์คาแรคเตอร์ ในที่นี้ไมํได๎
กลําวถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ หรือ Brand Personality แตํจะพูดถึงการสร๎างตัวละครข้ึนมา แล๎วท าให๎
ตัวละครนั้นกลายเป็นแบรนด์ เหมือนกับดารานักแสดงหรือนักร๎อง แตกตํางกันเพียงแบรนด์คาแรคเตอร์ 
ปกติแล๎วไมํใชํคนจริงๆ แตํเป็นสิ่งที่มีผู๎สร๎างขึ้นให๎มีชีวิต เรื่องราว ภูมิหลัง รวมถึงความรู๎สึกนึกคิดที่คล๎าย
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คนจริง ๆ ในระยะที่ผํานมามี แบรนด์คาแรคเตอร์ดังๆ ที่อยูํในกระแสสังคม อยํางเชํน ตัวอยําง
คาแรคเตอร์ ในประเทศของเราที่มีความโดํงดังเป็นที่รู๎จัก ได๎แกํ  
   เจเดอะแรบบิท https://www.facebook.com/jaytherabbitofficial) 
   ค้ิวต่ า (https://www.facebook.com/kiwtum)   

(3)  ข้ันตอนการออกแบบคาแรคเตอร์ 
    - การออกแบบคาแรคเตอร์ ผู๎วิจัยได๎ท าการออกแบบภาพรํางของคาแรคเตอร์ ที่ดูมีความ

เป็นมิตร สดใส จดจ างําย โทนสี รูปรําง ให๎สะท๎อนภาพลักษณ์ของสาขากายภาพบ าบัด โดยภาพต๎นแบบ
แนวคิด เป็นเด็กนักศึกษาชายหญิง นักศึกษาชายช่ือ กาย นักศึกษาหญิง ช่ือ ภาดี ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยํางภาพรํางตัวการ์ตูนคาแรคเตอร ์
   - น าภาพต๎นแบบที่ได๎จากภาพที่ 1 มาขยายผลเป็นภาพรํางเพื่อน าเสนอ ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพรํางเพื่อน าเสนอ 
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   - น าภาพรํางมาพัฒนาสัดสํวนตามค าแนะน าของบุคลากรในสาขากายภาพบ าบัด และขยาย
ผลเป็นทําทางตําง ๆ ได๎รับค าแนะน าให๎เพิ่มเติมอุปกรณ์ ทางกายภาพบ าบัด โดยให๎  “กาย” ถือ โกนิโอ
มิเตอร์ (Goniometer) ไม๎บรรทัดวัดองศาการเคลื่อนไหว และให๎ “ภาดี” ถือ ไม๎เคาะ (Jerk) ไม๎ตรวจการ
ตอบสนองอัตโนมัติทางระบบประสาท ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพรํางถืออุปกรณ์ของสาขากายภาพบ าบัด 
 

- หลังจากได๎ภาพรํางแล๎ว จึงน าไปวาด ลงสี และเก็บรายละเอียดในคอมพิวเตอร์ โดยใช๎
โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เพื่อให๎เห็นรายละเอียดและรูปแบบที่ชัดเจนของตัวคาแรคเตอร์มาก
ยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 การวาด ลงสี และเก็บรายละเอียดในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
 

(4)  การปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎ได๎ตัวคาแรคเตอร์ของสาขากายภาพบ าบัดตรงกับความต๎องการ
ของสาขาวิชา ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยสาขาวิชาได๎น าตัวคาแรคเตอร์ไปใช๎ในการท าสื่อประชาสัมพันธ์ตําง 
ๆ ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด ดังภาพที่ 5 

 

   
 

ภาพท่ี 5 ตัวคาแรคเตอร์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การหาคําสถิติพื้นฐาน ได๎แกํ ร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ย ( X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

จากแบบสอบถามออนไลน์ 
 
ผลการวิจัย  
  จากที่ผู๎วิจัยได๎มีการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานของสาขาวิชากายภาพบ าบัด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
รํางต๎นแบบตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ เมื่อเสร็จสิ้นจึงน าไปให๎ผู๎ เ ช่ียวชาญและบุคลากรในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด เพื่อตรวจสอบและเสนอแนะ จากนั้นจึงน าภาพกราฟิกที่ผํานการปรับปรุงแก๎ไขไปใช๎งาน  
 การทดลองการใช๎งานตัวคาแรคเตอร์ของสาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยน าไปเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตําง ๆ ผู๎วิจัยใช๎กลุํมตัวอยําง คือ ประชากรนักเรียนช้ัน ม. 6 จ านวน 100 คน จากเพจ  เฟ
ซบุ๏กของสาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยวิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสุมํ (Random Sampling) หาคําสถิติ

พื้นฐาน ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( ̅) ด๎วยแบบสอบถามออนไลน์ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 28 คน คิด
เป็น 28 เปอร์เซ็นต์ หญิง 72 คน คิดเป็น 72  เปอร์เซ็นต์ ผลการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ

คาแรคเตอร์ พบวํา คาแรคเตอร์ชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์โดยรวมอยูํในระดับดี  ̅=4.08 ความสวยงามอยูํ

ในระดับดี  ̅=4.27 และมีความนําจดจ า อยูํในระดับดี  ̅=4.23 โดยตัวคาแรคเตอร์มีสํวนชํวยในการ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชากายภาพบ าบัดได๎เป็นอยํางดี 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการทดลองของกลุํมผู๎บริโภค มีความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับดี มีความสวยงาม และ

นําจดจ า และนําจดจ า สอดคล๎องกับงานวิจัยของเอม อึงจิตรไพศาล วํา ตัวการ์ตูนที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะ 
สามารถถํายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจงํายและนําจดจ า (เอม อึงจิตร
ไพศาล: 2552) ซึ่งการออกแบบคาแรคเตอร์นี้ ถือเป็นสํวนหนึ่งของการสํงเสริมการประชาสัมพันธ์ของ
สาขาวิชากายภาพบ าบัดที่มีอัตลักษณ์นําจดจ า และเป็นที่รู๎จักมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 (1)  ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ให๎สอดรับกับคาแรคเตอร์ ใหมํของสาขาวิชา

กายภาพบ าบัด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
(1) ควรมีการสร๎างคาแรคเตอร ์ให๎เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง 

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการน าไปใช๎งาน 
(2)  ควรมีการเพิ่มรูปภาพที่หลากหลายและสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยมากกวํานี้ 

เพื่อใช๎งานใน โอกาสตําง ๆ ตํอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุลํวงผํานไปด๎วยดี เพราะได๎รับความรํวมมือจาก คณาจารย์ในสาขาวิชา

กายภาพบ าบัด และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ได๎กรุณาให๎ค าปรึกษาทาง
วิชาการ ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย รวมทั้งชํวยตรวจทาน และแก๎ไข โดยการช้ีแนะแนวความรู๎
ตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ จนกระทั่งงานวิจัยนี้ประสบสัมฤทธิผลและส าเร็จ
เรียบร๎อยตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณไว๎ ณ ที่นี้  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตอ่ระบบสวัสดกิารสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  
กรณศีึกษา : เชียงใหม่ 

Development Strategies for Aging Social Welfare System in Thailand         
Case Study : Chiang Mai 

 

สุภาภรณ์ บญุทองเถิง1 ณัทปภา สุริยะ2 และ วาทินี พรมทอง3 
Supaporn boonthongtherng1 Nathapapha suriya 2 and watinee promthong 3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอ
ระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ 2. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคม
ผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด๎านยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณนั้นประชากร เป็นประชาชนที่
เป็นผู๎สูงอายุคืออายุ 60 ปีข้ึนไปในเชียงใหมํ จ านวนตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา 400 คน โดยท าการสุํม
ตัวอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล คือ คําความถ่ี คําร๎อยละ คํา เฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการถดถอย ส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรคือ ผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ ขนาดของกลุํมตัวอยําง จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ซึ่งวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวําระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํอยูํใน
ระดับสูง ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํอยูํในระดับสูง ยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุด๎านการเตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่ อวัย

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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สูงอายุที่มีคุณภาพด๎านระบบค๎ุมครองทางสังคมส าหรับผู๎สูงอายุ และด๎านการประมวลผลและพัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุและการติดตามประเมินการด าเนินงานตามแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติมีความสัมพันธ์สํงผล
ท าให๎เกิดอิทธิพลตํอระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: สวัสดิการสังคม, ผู๎สูงอายุ, ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 
ABSTRACT 
  This research aimed to study: 1) to study level of development strategies 
adopted by the government for aging social welfare system in Chiang mai; 2) to study 
level of development conducted by the government for aging social welfare system in 
Chiang mai; and 3) to study factors of development strategies that affect aging social 
welfare system development in Chiang mai. For this quantitative research, the samples 
are 400 senior citizens age 60 years old or over in Chiang mai selected by Simple 
Random Sampling method. Data were collected with a questionnaire and were 
statistically analyzed for percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, 
and regression. On the other hand, the qualitative study was done with 50 seniors living 
in Chiang mai through in-depth interview and data were analyzed by content analysis. 
Results showed that level of development strategies adopted by the government for 
aging social welfare system in Chiang mai was high. Moreover, the development of aging 
social welfare system in Chiang mai was also in high level. The development strategies 
and the level of development of aging social welfare system in Chiang mai were highly 
related. In addition, the level of development strategies for aging social welfare system 
in terms of population’s preparation to be quality elderly, elderly social protection 
system, processing and knowledge development for the elderly, and follow-up 
assessment of the operation according to the Elderly National Plan had statistically 



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1234 
 

 

significant relationships which affected and influenced a level of aging social welfare 
system development at a significant level of 0.05. 
 
Keywords:  development strategies, social welfare, the elderly 
 
บทน า 
 สวัสดิการสังคมเปน็เรือ่งทีเ่กี่ยวข๎องกบัคนทุกคนในสังคมตั้งแตํแรกเกิดจนกระทัง่ตายอาจกลําวได๎
วํา วัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของคนในสังคมแตํละคนต๎องได๎รับบริการข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการ
ด ารงชีวิต เชํน บริการด๎านสุขภาพอนามัย บริการด๎านการศึกษา บริการด๎านที่อยูํอาศัย เป็นต๎น ซึ่งมีข๎อ
ค าถามวํา ใครควรจะท าหน๎าที่จัดระบบบริการสวัสดิการสังคมให๎กับประชาชน และใครควรจะได๎รับ
บริการบ๎าง คนทุกคนในสังคมหรือกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมควรจะได๎รับการดูแลกํอน ท าอยํางไรที่จะท า
ให๎คนในสังคมได๎รับบริการสวัสดิการสงัคมอยํางทั่วถึง การกระจายบริการหรอืทรพัยากรให๎กับประชาชนที่
มีลักษณะปัญหาหลากหลาย แตกตํางกันได๎รับบริการอยํางเป็นธรรม ประเด็นเหลํานี้ยังมีข๎อโต๎แย๎งเป็น
อยํางมากทั้งในด๎านปรัชญาแนวคิดพัฒนาการของสังคมแตํละสังคม และการประยุกต์ใช๎ในลักษณะของ
นโยบาย แผนงานและกิจกรรม ในอดีตการดูแลค๎ุมครองสมาชิกของสังคมเป็นบทบาทหน๎าที่ของสถาบัน
ครอบครัวแตํถ๎าครอบครัวใด ไมํสามารถท าหน๎าที่เบื้องต๎นได๎ ระบบสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ 
ระบบเครือญาติ ระบบ เพื่อนบ๎าน ระบบชุมชน ก็จะท าหน๎าที่ให๎การดูแล สงเคราะห์แบบช่ัวคราว ในขณะ
ที่องค์กรภาครัฐจะเข๎ามามีบทบาทรับผิดชอบก็ตํอเมื่อระบบสนับสนุนทางสังคมที่ใกล๎ตัวของบุคคลนั้นไมํ
สามารถท าหน๎าที่ดังกลําว รัฐบาลจึงมีหน๎าที่หลัก  โดยมีนโยบายการดูแลทุกข์และสุขของประชาชนให๎
สามารถด ารงชีวิตอยํูได๎ตามอัตภาพของตน ประชาชน   สํวนใหญํจึงมีความศรัทธา เช่ือถือตํออ านาจรัฐวํา
เป็นผู๎ที่เหมาะสมตํอการจัดบริการสวัสดิการสังคมได๎เป็น   อยํางดี ดังจะเห็นได๎จากนโยบายของรัฐในรูป
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคมของแตํละประเทศ งานสวัสดิการสังคมจงึข้ึนอยูํกับระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมวัฒนธรรมของแตํละประเทศ จากสถานการณ์
โครงสร๎างประชากรวัยสูงอายุในชํวง 10 ปีที่ผํานมา ในประเทศไทยนั้นมีจ านวน    และสัดสํวนประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป มีสัดสํวนที่เพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ 9.2 ในปี พ.ศ. 2543 และคาดวําในปี พ.ศ. 2562 
สัดสํวนจะเพิ่มเป็นร๎อยละ 15.3 ซึ่งเป็นข๎อบํงช้ีวํา ขณะนี้สังคมไทยก าลังก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Aging 
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Society) ดังนั้น การพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและต๎องการความ
รํวมมือจากหลายภาคสํวน เพื่อผลักดันให๎เกิดการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต๎องพัฒนานโยบาย กลไก และการจัดการในพื้นที่ (จังหวัด อ าเภอ หรือต าบล) และสร๎างมาตรฐาน
งาน ตัวช้ีวัดการท างาน ดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน ที่มุํงเน๎นให๎เกิดแนวทางส าคัญในการด าเนินงาน ระบบดูแล
ผู๎สูงอายุในประเทศไทย โดยใช๎โรงพยาบาลต าบลสงํเสรมิสขุภาพและแกนน า อสม. เป็นหลักในการจัดการ
และให๎บริการ โดยมีหนํวยงานองค์กรในชุมชนให๎การสนับสนุนสภาพปัญหาของผู๎สูงอายุ  

ที่ส าคัญคือ ด๎านสุขภาพซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามวัย นอกจากนี้ยังพบวํา มีปัญหาการอยูํตามล าพัง
สูงมากขึ้นถึงร๎อยละ 7.1 ปัญหา ความยากจนท าให๎เกิดภาวะพึ่งพาแตํมีบางคนที่ไมํยากจนแตํก็ต๎องการ
ความชํวยเหลือในบางชํวงของชีวิต และปัญหาสภาพแวดล๎อมที่ไมํอ านวยความสะดวกตํอการใช๎ชีวิตของผู๎
สูงวัย ดังนั้น การชํวยให๎ผู๎สูงอายุมีชีวิตที่ดีต๎องดูแลในทุกมิติพร๎อม ๆ กัน 

ส าหรับนโยบายการดูแลผู๎สูงวัยที่แบํงตามภาวะสุขภาพนั้นแบํงเป็น 3 ประเด็นคือ สุขภาพดี มี
โรคเรื้อรังและหงํอม งอม บอบบาง หากแบํงตามเกณฑ์การพึ่งพาคือไมํต๎องมีการพึ่งพาเลย พึ่งพาบางสํวน
และต๎องพึ่งพา ซึ่งนโยบายต๎องการน าไปสูํเปูาหมายการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุให๎คงไว๎ซึ่งสุขภาพที่ดี 
สามารถค๎นพบโรคและให๎การรกัษาที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลระยะสดุท๎ายเพือ่การจากไปอยํางสมศักดิ์ที่
เรียกวํา “อยูํสบาย ตายสะดวก” และสุดท๎ายเปูาหมายในการดูแลผู๎สูงอายุคือ ต๎องบริหารจัดการให๎
ผู๎สูงอายุมีแนวคิดและความสามารถในการดูแลตนเอง “Self-core & self-wisdom” กลําวโดยสรุปคือ 
มิติของการดูแลผู๎สูงวัยคือการดูแลสุขภาพ สร๎างเสริมสุขภาพและปู องกันโรค โดยใช๎หลักการ “ห๎า
ประสานเพื่องานผู๎สูงอายุ” โดยการรวมเครือขํายกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยบูรณาการทั้ง
สุขภาพกายจิตและสังคมไปพร๎อม ๆ กัน 

หลักการการจัดรูปแบบบริการด๎านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม ได๎แกํ 1. ให๎มีการบริการ
แบบบูรณาการเชิงรุกโดยเน๎นครอบครัวและชุมชนเป็นฐานส าหรับผู๎สูงอายุทุกคน 2. เน๎นระบบการดูแล
ตํอเนื่องทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งเรื่องการสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและการคัดกรอง การ
ดูแลรักษาโรค   และความเจ็บปุวย การฟื้นฟูสภาพและการดูแลระยะสุดท๎าย 3. เน๎นให๎ผู๎สูงอายุและ
ครอบครัวสามารถเข๎าถึงบริการที่จัดไว๎ 4. จัดการสนับสนุนทางสังคม (social support) ให๎สอดประสาน
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เพื่อพัฒนาสุขภาพผู๎สูงอายุและ 5. บุคลากรทุกระดับการฝึกอบรมเฉพาะทางด๎านผู๎สูงอายุ (เกณฑ์
มาตรฐานข้ันต่ า) 

การด าเนินการจัดรูปแบบบริการด๎านสุขภาพและการดูแลผู๎สูงอายุ ได๎แกํ 1. การสร๎างเสริม
ครอบครัวให๎เข๎มแข็ง โดยสร๎างความมั่นคงด๎านการเงินทั้งครอบครัวและผู๎สูงอายุ สํงเสริมศักยภาพและ
ความรู๎ของผู๎แล สร๎างเสริมทัศนคติตํอการดูแลผู๎สูงอายุ และให๎มีการสนับสนุนจากท๎องถ่ินและชุมชน 2. 
การสนับสนุนศักยภาพผู๎สงูอายุและการดูแลตํอเนื่องทั้งในแงํระบบและผูด๎ูแล ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบการ
พัฒนา เชํน จัดให๎มีการเตรียมการกํอนสูํวัยสูงวัยทุกด๎าน เพิ่มศักยภาพของผู๎สูงอายุและครอบครัว ด๎าน
เศรษฐกิจ ความรู๎และกิจกรรมทางสงัคม จัดบริการสุขภาพและบรกิารสังคม เอื้อให๎ผู๎สูงอายุอยูํในบ๎านและ
เกื้อกูลจากชุมชน โดยมีการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบของเจ๎าหน๎าที่ในชุมชนให๎ชัดเจน มีแผนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนด๎านการดูแลผู๎สูงอายุทุกระดับโดยรัฐผลิตเองหรือเป็นผู๎ก ากับดูแล มีระบบการดูแล
ปฐมภูมิในชุมชนครอบคลุมและสอดคล๎องกับปัญหาตลอดชํวงชีวิต รวมทั้งมีระบบสํงตํอที่เหมาะสม 
จัดระบบบริการให๎เข๎าถึงได๎โดยงํายหรือมีระบบบริการเชิงรุกเข๎าถึงผู๎สูงอายุและผู๎ดูแล มีระบบดูแลผู๎ดูแล
โดยเฉพาะในกลุํมที่เสี่ยงตํอการมีปัญหาตามมา เชํน ผู๎ดูแลที่สูงอายุ กลุํมที่มีภาระหน๎าที่มากมาย  หรือ
กลุํมที่ต๎องดูแลผู๎ที่มีปัญหาซับซ๎อน เชํน ผู๎ปุวย สมองเสื่อม 3. นโยบายชุมชนเข๎มแข็ง ซึ่งมีองค์ประกอบ
และรูปแบบกิจกรรมพัฒนาได๎หลายประการ คือ ให๎มีฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ โดยมีข๎อมูลกลุํมเสี่ยงในแงํมุม
ตําง ๆ จัดให๎มีกองทุนสนับสนุนการดูแลตลอดจนการบริการสุขภาพและสังคมเพื่อผู๎สูงอายุและผู๎ดูแล มี
การพัฒนา/ชํวยเหลือด๎านอาชีพและรายได๎แกํครอบครวัและผู๎สูงอายุเพื่อให๎คงศักยภาพที่จะดูแลตนเองได๎
ในครอบครัว มีบุคคล/คณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินการตําง ๆ รวมทั้งก ากับดูแล สนับสนุนและ
ก ากับดูแลงานบริการทางสุขภาพและสังคมให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ พัฒนาแหลํงข๎อมูลขําวสาร 
และการศึกษาเรียนรู๎ตลอดชีวิต (ศูนย์เอนกประสงค์เพื่อผู๎สูงอายุและครอบครัว) และ 4. การจัดบริการ
เฉพาะในกลุํมด๎อยโอกาสโดยชุมชน อาทิ การบริการด๎านอาหาร (ธนาคารอาหาร/การจัดสํงอาหาร) การ
สนับสนุนให๎มีครอบครวัอุปถัมภ์ หรือการดูแลโดยเพื่อนบา๎นหรือชุมชนการสนับสนุนยานพาหนะ การปรับ
ลักษณะที่อยูํอาศัยให๎เหมาะสม รวมทั้งการจัดหาให๎มีอุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์เฉพาะชํวยในการดูแลระบบ
สนับสนุนทางสังคม 
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ดังนั้น คณะผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุ
ของประเทศไทย เพื่อจะได๎ข๎อมูลมาพัฒนาระบบสวัสดิการของผู๎สูงอายุให๎ดีย่ิงข้ึน สามารถดูแลผู๎สูงอายุให๎
เป็นผู๎สูงอายุที่เป็นพลังของชาติ ไมํเป็นภาระของชาติ ท าให๎สังคมเจริญก๎าวหน๎า มีแตํรอยยิ้มเข๎าหากัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ  
2. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ  
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด๎านยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาระบบ

สวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1 . ขอบเขตทางด๎านเนื้อหา  
ศึกษายุทธศาสตร์การศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุม ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ด๎านการเตรียมความ

พร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ด๎านการสํงเสริมและการพัฒนาผู๎สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ด๎านระบบค๎ุมครองทางสงัคมส าหรบัผูส๎งูอายุ ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจดัการเพื่อการพัฒนา
งานด๎านผู๎สูงอายุอยํางบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรผู๎สูงอายุ และยุทธศาสตร์ด๎านการ
ประมวลพัฒนาและเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุและการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน
ผู๎สูงอายุแหํงชาติศึกษาการพัฒนาการก าหนดแนวทางในการจัดบริการให๎แกํผู๎สูงอายุ ดังนี้ หลักการมี
เสรีภาพ หลักการมีสํวนรํวม  หลักการได๎รับการดูแล  หลักการบรรลุความพึงพอใจของตนเอง หลักการ
ความมีศักดิ์ศรี    

2. ขอบเขตทางด๎านพื้นที่ ประชากร และกลุํมตัวอยําง 
ประชากรผู๎สูงอายุในพื้นที่เชียงใหมํ โดยใช๎สูตรไมํทราบจ านวนประชากร ได๎กลุํมตัวอยําง

ประมาณ 400 คน  
3. ขอบเขตทางด๎านเวลา  
ศึกษาต้ังแตํเดือนสิงหาคม 2562 – มีนาคม 2563  
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สมมติฐานการวิจัย มีดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสัมพันธ์กับระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ 
 2. ปัจจัยด๎านยุทธศาสตร์การพัฒนามีอิทธิพลตํอการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุ            
ของเชียงใหมํ 
  โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังตํอไปนี้ 
1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางเป็นประชาชนที่เป็นผู๎สูงอายุคืออายุ 60 ปีข้ึนไป ในเชียงใหมํได๎จ านวนตัวอยําง
ที่ใช๎ในการศึกษา 400 คน โดยท าการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling)  
 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช๎ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข๎ อ มู ล เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaire)                      
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของประเทศ กรณีศึกษา : เชียงใหมํ   

ลักษณะของแบบสอบถาม  
แบบสอบถามมีสํวนประกอบที่สามารถแบํงได๎ 4 สํวนดังนี้   
สํวนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของผู๎ตอบ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ 

เป็นต๎น  
สํวนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุใน เชียงใหมํ   
สํวนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุ 
สํวนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดคือ ปัญหาอุปสรรค และข๎อเสนอแนะตําง ๆ ให๎ตอบได๎อยํางอิสระ 

หรือแสดงความคิดเห็น  
โดยแบบสอบถามทั้งหมดในสํวนนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามชนิดจัดอันดับของลิเคิร์ธ (Likert’s Rating Scale) 6 ระดับ คือ 6 อยูํในระดับมากที่สุด 
ระดับคะแนน 6 จนไปถึง 1อยูํในระดับน๎อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตร
ภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้ คําเฉลี่ย = 5.20 – 6.00 แสดงวํา อยูํในระดับมากที่สุด จนไปถึง คําเฉลี่ย= 
1.00 – 1.83 แสดงวํา อยูํในระดับน๎อยที่สุด โดยเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคําไมํต่ ากวํา 0.70 ข้ึนไป ซึ่ง
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การทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผลของ
คําสัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ได๎มีคําเทํากับ 0.955 ถือวํายอมรับได๎ สามารถเก็บข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางได๎ 
ข๎อมูลและแหลํงข๎อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ  
1.  แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาและรวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ เอกสาร 

งานวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ตําง ๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับ ข๎อปฏิบัติของทางราชการ 
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

2. แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยรวบรวมข๎อมูลจาก
ผู๎สูงอายุกลุํมเปูาหมายในเชียงใหมํ  ที่ศึกษาจ านวน 400 ตัวอยําง  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   การวิเคราะห์ด๎วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช๎คําความถ่ี คําร๎อยละ คําเฉลี่ย= และคํา ,สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน.= เพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะตัวอยําง เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร และ
ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ 

2.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน  
1. สถิติที่ใช๎ทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ การหาความสัมพันธ์ระหวํางยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

สวัสดิการผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ โดยใช๎สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
2. การศึกษาบทบาทของภาครัฐที่มีอิทธิพลตํอระบบสวัสดิการผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  
ส าหรับข๎อค าถามแบบปลายเปดิ (Open-ended Questionnaire) คณะผู๎วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยการพรรณนาบรรยายสรุปเป็นประเด็นใช๎ทฤษฎีและประสบการณ์ในการวิเคราะห์  

2.การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ โดยใช๎สัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ตัวตํอตัว (in-depth interview) คณะผู๎ วิจัยได๎ก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง จ านวน 50 คน 
ประกอบด๎วย  

- ประชาชนผู๎สูงอายุทั่วไป  จ านวน 30 คน 
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- ตัวแทนกระทรวงสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ านวน 10 คน 
- เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับกระทรวงสาธารณสุข     จ านวน 10 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ( Interview Schedule) โดยวิธีการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) กลุํมเปูาหมายเป็นผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสวัสดิการสังคม
ผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ  โดยการซักถามพูดคุยกันระหวํางคณะผู๎วิจัยและผู๎ให๎สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึก
ล๎วงค าตอบให๎ผู๎ให๎สัมภาษณ์อธิบายอยํางละเอียดถ่ีถ๎วน และถามถึงเหตุผลด๎วย โดยก าหนดแบบสัมภาษณ์
ดังนี้  

สํวนที่ 1 เกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ เชํน ช่ือ-สกุล เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
สํวนที่  2 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ  

ตลอดจนปัญหาแนวทางแก๎ไขปัญหา และข๎อเสนอแนะอื่น ๆ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ที่สํวนเกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอระบบ

สวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุในเชียงใหมํ รวม 50 คน  คณะผู๎วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข๎อมูลโดยการ
สัมภาษณ์โดยตรงจากกลุํมเปูาหมาย โดยคณะผู๎วิจัยเป็นผู๎ด าเนินการสัมภาษณ์ ใช๎แบบสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข๎อก าหนดที่แนํนอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู๎ใดก็ใช๎ค าถามแบบเดียวกัน ( Standardized 
Questionnaire) มีล าดับข้ันตอนเรียงเหมือนกัน คณะผู๎วิจัยใช๎วิธีการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-
Participant Observation) ควบคํูไปในระหวํางการสัมภาษณ์ การสังเกตวิธีนี้คณะผู๎วิจัยเฝูาสังเกตอยูํ              
วงนอก ไมํเข๎าไปรํวมในงานที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์ปฏิบัติงานอยูํ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549:45) 

 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลสํวนบุคคล  พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง  อายุ 55 ปีข้ึนไป สํวนมาก
ที่สุดมีอาชีพธุรกิจสํวนตัว มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 5,000-10,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา พบวํา ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคม
ผู๎สูงอายุของเชียงใหมํในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.07 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) โดย
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ยุทธศาสตร์ด๎านการเตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพเป็นล าดับแรกในระดับสูง 
(คําเฉลี่ย= 4.23) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายแตํละด๎าน ดังนี้ 

1. ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํด๎านการ
เตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.23) ,
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76) โดยปัจจัยด๎านขยายหลักประกันชราภาพให๎ครอบคลุมถ๎วนหน๎าสูงเป็น
ล าดับแรกในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.37) 

2. ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํระดับการ
สํงเสริมและพัฒนาผู๎สูงอายุในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 3.95 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) 
โดยปัจจัยด๎านจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแกํผู๎สูงอายุและครอบครัว
สูงเป็นล าดับแรกอยูํในระดับสูง คําเฉลี่ย= 4.07)  

3. ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํด๎านระบบ
ค๎ุมครองทางสังคมส าหรับผู๎สูงอายุในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย=4.16 ,สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
= 0.77) โดยปัจจัยด๎านรัฐให๎อุปกรณ์ชํวยในการด ารงชีวิตประจ าวันตามจ าเป็นเชํน แวํนตา ไม๎เท๎า รถเข็น 
ฟันเทียมแกํผู๎สูงอายุสูงเป็นล าดับแรกอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.28)  

4. ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํด๎านการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด๎านผู๎สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด๎านผู๎สูงอายุในภาพรวม
อยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.02 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79) โดยปัจจัยด๎านเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
คณะกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติให๎สามารถผลักดันนโยบายและภารกิจทีส่ าคัญด๎านผูส๎งูอายุสูกํารปฏิบัติสูง
ในล าดับแรกในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.10)  

5. พบวําระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํด๎าน
การประมวลและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุและการติดตามประเมินการด าเนินการตามแผนผู๎สูงอายุ
แหํงชาติในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.09 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) โดยปัจจัยด๎าน
มาตรการพัฒนาระบบข๎อมูลทางด๎านผู๎สูงอายุให๎เป็นระบบและทันสมัยสูงเป็นล าดับแรกในระดับสูง 
(คําเฉลี่ย=4.12)  
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 ระบบสวัสดิการสงัคมผูส๎งูอายุ พบวําระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํ
ในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.21 ,สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) โดยปัจจัยด๎านการได๎รับการ
ดูแลสูงเป็นล าดับแรกอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.25) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายแตํละด๎าน ดังนี้ 

1. ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํจ าแนกตามหลักการมีสิทธิ
เสรีภาพในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.24 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79) โดยด๎านผู๎สูงอายุ
ควรที่จะได๎อยํูในบ๎านของตนเองตลอดระยะเวลานานเทําที่เป็นไปได๎สูงเป็นล าดับแรกและอยูํในระดับสูง 
(คําเฉลี่ย= 4.29)  

2. ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํจ าแนกตามหลักการมีสํวนรํวมใน
ภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.07 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75) โดยด๎านผู๎สูงอายุควรได๎มีสํวน
รํวมในการก าหนดและด าเนินงานตามนโยบายตํางๆที่จะสํงผลโดยตรงตํอความเป็นอยูํที่ดีของตนและ
สามารถถํายทอดความรู๎และทักษะกับชนรุํนหลังได๎สูงเป็นล าดับแรกอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย = 4.20)  

3. ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํจ าแนกตามหลักการได๎รับการ
ดูแลในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.25 ,สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.76) ด๎านผู๎สูงอายุควรได๎รับ
การดูแลด๎านสุขภาพอนามัยเพื่อได๎รับการฟื้นฟูทางรํางกาย จิตใจ และอารมณ์ให๎ดีข้ึนเพื่อเป็นการปูองกัน
หรือชะลอการเจ็บปุวยในระยะเริ่มต๎นสูงเป็นล าดับแรกอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.31)  

4. ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํจ าแนกตามหลักการบรรลุความ
พึงพอใจของตนเองในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.19 ,สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.79) โดยด๎าน
ผู๎สูงอายุควรได๎รับโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มความสามารถสูงเป็นล าดับแรกในระดับสูง
(คําเฉลี่ย= 4.23)  

5. ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํจ าแนกตามหลักการความมี
ศักดิ์ศรีในภาพรวมอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.21 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.83) ในด๎านผู๎สูงอายุควรที่
ด ารงชีวิตอยํูด๎วยศักดิ์ศรีและความปลอดภัยโดยปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ถูกท าร๎ายรํางกาย
และจิตใจสูงเป็นล าดับแรกอยูํในระดับสูง (คําเฉลี่ย= 4.23)  
 การทดสอบสมมติฐานพบวํา 1. พบวํายุทธศาสตร์การพัฒนากับระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมมํีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = 0.861) ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01และมี
ทิศทางเดียวกันนั่นคือ เมื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมเพิ่มข้ึน ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการ
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สังคมผู๎สูงอายุจะเพิ่มสูงตามกัน 2.  จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส๎นตรงพหุคูณพบวํามีคํา
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R Square) มีคําเทํากับ 0698 สามารถอธิบายได๎วํา ตัวแปรอิสระคือ ระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือมีอิทธิพลสํงผลตํอ
ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุและสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได๎ร๎อยละ 
84.60 (Adjuster R Square =0.846) เมื่อพิจารณาวําสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) พบวําระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯด๎านการเตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (Beta = 
0.254) ด๎านระบบค๎ุมครองทางสังคมส าหรับผู๎สูงอายุ (Beta = 0.246) และด๎านการประมวลและพัฒนา
องค์ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุและการติดตามประเมินการด าเนินงานตามแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ (Beta = 
0.285) ในทิศทางบวก มีความสัมพันธ์สํงผลท าให๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุมี
อิทธิพลสํงผลตํอระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการผู๎สูงอายุอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 การ
วิเคราะห์คําสัมประสิทธ์ิท าให๎ทราบวําระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุด๎านการ
เตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ด๎านระบบค๎ุมครองทางสังคมส าหรับผู๎สูงอายุ 
และด๎านการประมวลผลและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุและการติดตามประเมินการด าเนินงานตาม
แผนผู๎สูงอายุแหํงชาติมีความสัมพันธ์สํงผลท าให๎เกิดอิทธิพลตํอระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
ผู๎สูงอายุอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอระบบสวัสดิการสงัคมผูส๎ูงอายุของประเทศไทย กรณีศึกษา 
: เชียงใหมํมีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได๎ 3 ประเด็นดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐตํอระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํในภาพรวมอยูํใน
ระดับสูงและยุทธศาสตร์ด๎านการเตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพเป็น
ยุทธศาสตร์ยํอยที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรกโดยพิจารณาในปัจจัยด๎านขยายหลักประกันชราภาพให๎
ครอบคลุมถ๎วนหน๎าที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรกด๎วยซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของส านักงานสถิติแหํงชาติ 
(2545) ที่ศึกษาเรื่อง "รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545" ผลการศึกษา
ดังกลําว พบวําในด๎านความต๎องการที่จะให๎รัฐจัดสวัสดิการตํางๆเพิ่มจากที่มีอยูํ พบวํา ผู๎สูงอายุสํวนใหญํ
มากกวําร๎อยละ 92 ต๎องการให๎รัฐบาลจัดสวัสดิการเพิ่มในเรื่องการดูแลผู๎สูงอายุ โดยจัดศูนย์ดูแลกลางวัน
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ส าหรับผู๎สูงอายุ จัดบ๎านพักส าหรับผู๎สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และต๎องการให๎รัฐบาลจัดหางานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อจะได๎มีงานท า มีรายได๎  ผู๎สูงอายุร๎อยละ 89.1 ต๎องการให๎มีการลดหยํอน
ภาษีให๎กับบุคคลที่เลี้ยงดูผู๎สูงอายุ เพื่อแบํงเบาภาระของบุตรหลานที่ดูแลผู๎สูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบความ
ต๎องการชํวยเหลือจากรัฐบาล การใช๎บริการสวัสดิการ และความต๎องการให๎รัฐบาลจัดสวัสดิการเพิ่มของ
ผู๎สูงอายุชายและหญิงนั้นไมํแตกตํางกัน 

2. ระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํในภาพรวมอยูํในระดับสูง โดย
ปัจจัยด๎านการได๎รับการดูแลสูงเป็นความส าคัญล าดับแรก โดยด๎านผู๎สูงอายุควรได๎รับการดูแลด๎านสุขภาพ
อนามัยเพื่อได๎รับการฟื้นฟูทางรํางกาย จิตใจและอารมณ์ให๎ดีข้ึนเพื่อเป็นการปูองกันหรือชะลอการ
เจ็บปุวยในระยะเริ่มต๎นเป็นความส าคัญล าดับแรกนั้นสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุทธิชัย จิตะพันธ์ุกุลและ
คณะ (2542) ได๎ท าการศึกษาถึงสภาพปัญหาด๎านสุขภาพและภาวะทุพพลภาพ (ภาวะจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจอันเป็นปกติของบุคคลอันเนื่องมาจากความเจ็บปุวยหรือความบกพรํอง หรือความพิการทางรํางกาย) 
ภาวะพึ่งพาและภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุไทย พบวํา ปัญหาด๎านสุขภาพที่ผู๎สูงอายุไทยประสบอยูํคือ 
กลุํมโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ ซึ่งสํวนใหญํเป็นโรคเรื้อรัง เชํน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
หลอดเลือด ภาวะซึมเศร๎าและการหกล๎ม เป็นต๎น นอกจากนี้ สุทธิชัย จิตะพันธ์ุกุลและคณะ (2542) ยัง
พบวําปัญหาด๎านสุขภาพสํงผลให๎ผู๎สูงอายุทุก 1 ใน 4 คน ไมํสามารถเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมได๎
ตามปกติและถือวํามีปัญหาทุพพลภาพ โดยมีผู๎ที่ประสบปัญหาทุพพลภาพนานกวํา 6 เดือนถึงร๎อยละ 19 
และประชากรผู๎สูงอายุร๎อยละ 4 ประสบปัญหาภาวะสมองเสื่อม และสอดคล๎องกับ จันทร์เพ็ญ  ชูประภา
วรรณ (2540) พบวํา ผู๎สูงอายุที่อยูํอาศัยในเชียงใหมํมีสุขภาพแข็งแรงมากกวําผู๎สูงอายุภาคอื่นๆ ซึ่ง
คณะผู๎วิจัยให๎เหตุผลวําอาจจะเกิดจากการที่ผู๎สูงอายุในเชียงใหมํเข๎าถึงบริการได๎มากกวําและมีฐานะดีกวํา
ผู๎สูงอายุในภาคอื่นๆ 
 3. การทดสอบสมมติฐานการศึกษาที่พบวํา ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
ผู๎สูงอายุด๎านการเตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ด๎านระบบค๎ุมครองทางสังคม
ส าหรับผู๎สูงอายุ และด๎านการประมวลผลและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุและการติดตามประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติมีความสัมพันธ์สํงผลท าให๎เกิดอิทธิพลตํอระดับการพัฒนาระบบ
สวัสดิการผู๎สูงอายุอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้นสอดคล๎องกับงานวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2553) การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย 
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ภายหลังจากการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540-2550  ที่ได๎บํงช้ีวํา รูปแบบ
การจัดสวัสดิการสังคมในชํวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวโน๎มที่จะปรับเปลี่ยนไปสูํการเป็นสังคม
สวัสดิการ (Welfare Society) ที่ภาคประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน องค์กรพัฒนา
เอกชนและภาคธุรกิจเข๎ามารํวมจัดบริการกับภาครัฐ ในลักษณะการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ 
(Welfare Mix) รูปแบบดังกลําวเป็นการตอบสนองแนวคิดการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และระบบ
สวัสดิการแนวใหมํนี้จะมีสํวนชํวยพัฒนาคนให๎มีคุณภาพและพึ่งตนเองได๎ยิ่งข้ึน น าไปสูํเปูาหมายการอยูํ
เย็นเป็นสุขรํวมกันของสังคม โดยมีข๎อเสนอในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต๎นวํา จัดให๎มีกลไกในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และพัฒนาตํอยอดการด าเนินงานระหวํางชุมชน มีการก าหนดภารกิจและแนวทางปฏิบัติของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการขององค์กรชุมชน โดยจัดท ารายละเอียด 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และประกาศที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งปรับปรุงฐานภาษีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินสามารถให๎การสนับสนุนการด าเนินงานจัดสวัสดิการขององค์กรชุมชน
ได๎ และเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนรํวมเป็นเจ๎าของกลไกระดับนโยบายในฐานะหุ๎นสํวน เพื่อมารํวมคิดและ
รํวมด าเนินการ ทั้งในการก าหนดประเด็นการขับเคลื่อนผลักดัน และการปฏิบัติตามล าดับความส าคัญ
กํอนหลังให๎สอดคล๎องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ (เชํน กรณีการด าเนินงานของสมัชชา
สุขภาพแหํงชาติ) ควบคํูกับการเสริมสร๎างการรับรู๎แกํประชาชนในเรื่องสิทธิในการเข๎าถึงบริการ และการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการตัวเองของครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะน าไปสูํเปูาหมายการอยูํเย็ นเป็นสุข
รํวมกันของสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  รัฐบาลที่เป็นผูก๎ าหนดและด าเนินการบริหารราชการตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา ควร
เรํงให๎ความส าคัญเป็นล าดับแรกในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุของเชียงใหมํด๎านระบบ
ค๎ุมครองทางสังคมส าหรับผู๎สูงอายุ เป็นต๎นวํา ด๎านปัจจัยด๎านรัฐให๎อุปกรณ์ชํวยในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ตามจ าเป็นเชํน แวํนตา ไม๎เท๎า รถเข็น ฟันเทียมแกํผู๎สูงอายุ รองลงมาในด๎านการประมวลและพัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุและการติดตามประเมินการด าเนินงานตามแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ โดยเรํงพัฒนา
มาตรการพัฒนาระบบข๎อมูลด๎านผู๎สูงอายุให๎เป็นระบบและทันสมัย อีกทั้งเรํงพัฒนาด๎านการเตรียมความ
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พร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพโดยเพิ่มด๎านการขยายหลักประกันชราภาพให๎ครอบคลุม
ถ๎วนหน๎า เชํน เพิ่มเงินให๎ผู๎สูงอายุ เข๎าถึงการรักษาสะดวกสบายข้ึน ครอบคลุมทุกโรค รวดเร็วไมํคอยคิว
นาน สร๎างโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน เพิ่มจ านวนโรงเรียนแพทย์ให๎มากขึ้น รับนักศึกษาแพทย์มากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงข๎อบกพรํองหรือจุดอํอนใดๆในการด าเนินการปฏิบัติ
ตามมาตรการในยุทธศาสตร์นั้น ๆ  เพื่อที่จะได๎ข๎อค๎นพบที่ท าให๎ยุทธศาสตรด์ังกลาํวสามารถมีอิทธิพลสงํผล
ตํอระดับการพัฒนาระบบสวัสดิการผู๎สูงอายุได๎อยํางแนํแท๎ ในบริบทพื้นที่อื่น ๆ 
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การมีส่วนร่วมของบคุลากรในการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการองคก์าร 

ของบรษิัท เชียงใหม่ล้านนาเทรด จ ากัด 
Personnel’s Participation in Developing Quality Organizational 

Management of Chiang Mai Lanna Trade Co., Ltd. 
 

อัมพรรัตน์ กาวินา1 และพรพรรณ สีเทียน2 
Pornpan Seethian and Amphornrat Kawina 

 

บทน า 
 ในปัจจุบันองค์การการบริหารแบบมีสํวนรํวม ก าลังเป็นที่นิยมและใช๎เป็นข๎อได๎เปรียบของ
เส๎นทางในการแขํงขันทางธุรกิจ โดนเน๎นเปูาหมายของการท างานรํวมกันของผู๎บริหารและผู๎บังคับบัญชา
ในการท างานรํวมกันเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การ ซึ่งแนวคิดหลักของการบริหารแบบมีสํวนรํวมคือ
การให๎ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นนวัตกรรมในการบริหารที่สนับสนุน ให๎กลุํมงานมีสํวนรํวมเป็น
ศูนย์กลางของการด าเนินการโดยมีการสื่อสาร การฝึกอบรม และการใช๎พลังอ านาจในการชักจูงและ
รํวมมือกัน การให๎บุคคลมีสํวนรํวมในการเกี่ยวข๎อง ในการด าเนินหรือปฏิบัติภาระกิจตํางๆ ยํอมท าให๎
บุคคลมีความผูกพันตํอกิจกรรมและตํอองค์การ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2542) การที่พนักงานทุกคนใน
องค์การสํวนรํวมจะท าให๎เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ตํอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์หลายประการคือ 
การมีสํวนรํวมท าให๎เกิดคุณภาพในการตัดสนิใจและได๎แผนการท างานทีเ่กิดจากความหลากหลาย ทัศนะที่
แตกตําง สํงเสริมให๎พนักงานในองค์การเกิดวามรับผิดชอบอยํางเต็มที่    (ถวิล  มาตรเลี่ยม, 2545) บริษัท 
เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัดเป็นบริษัทที่ เป็นผู๎ผลิตและจัดจ าหนํายลิควิดไนโตรเจนที่ใช๎ในธุรกิจ
อุตสาหกรรม ลิควิดออกซิเจนที่ใช๎ในสถานพยาบาล โรงพยาบาลช้ันน าตํางๆ เป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นตํอการเจริญเติบโตของธุรกิจตํางๆที่ส าคัญในปัจจุบัน การที่องค์การจะสามารถด าเนินธุรกิจให๎
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายได๎น้ัน นอกจากการผลักดันสินค๎าให๎เข๎าสูํธุรกิจที่ใช๎ในตัวผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัดแล๎ว การบริหารการจัดการภายในองค์การในการพัฒนาคุณภาพการ

                                                             
1 อาจารย์  สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยันอร์ทเทร์ิน 
2 อาจารย์  สาขาวชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทร์ิน 
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บริหารจัดการองค์การก็เป็นสํวนหนึ่งที่ส าคัญตามวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาคุณภาพ  ขององค์การที่
บุคลากรในหนํวยงานจะต๎องมีขีดความสามารถที่จะเรียนรู๎และปรับตัวตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง คือ
จะต๎องเป็นคนที่ดีมีความพร๎อมและทันตํอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการที่บุคลากรจะต๎องมีสํวนรํวม มี
ความพร๎อมมีความคิดสร๎างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู๎ ปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์ที่ตํางๆ เพื่อมุํง
สูํองค์การที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาได๎สูง (บริษัทแอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์จ ากัด, 2556) ปัจจัยที่มี
ผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากร ได๎แกํ ปัจจัยด๎านบุคลากร ประกอบด๎วย เพศ ประสบการณ์การท างาน
ในองค์การ แผนกที่ปฏิบัติงาน ปัจจัยด๎านความรู๎และทัศนคติ ประกอบด๎วย ความรู๎และทัศนคติของ
บุคลากรตํอการมีสํวนรํวม ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมในองค์การ ประกอบด๎วย   การจัดการองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ การสื่อสาร และแรงจูงใจ (ศรีจรรยา โชตึก, 2552)สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการกระตุ๎นให๎เกิด
กระบวนการปรับปรุงองค์การเมื่อองค์การประสบปัญหา คือ การบริหารจัดการทีมให๎เกิดการมีสํวนรํวม
อยํางทั่วทั้งองค์การกํอนที่จะจัดการไมํได๎และกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังเกิดข้ึนในกระบวนการตํางๆโดยมี
ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ผู๎บริหารต๎องทุํมเททั้งแรงกายและแรงใจให๎เป็นตัวอยํางแกํพนักงานอีกทั้งต๎องสร๎างแรง
บันดาลใจให๎กับพนักงานทุกระดับ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการมีสํวนรํวมในกระบวนการปรับปรุงองค์การ เพื่อ
แก๎ไขปัญหาทุกปัญหาที่เกิดข้ึนในทุกกระบวนการ   โดยหากมีการจัดการแบบนี้ทุกระดับจะกํอให๎เกิดการ
ยอมรับในความรับผิดชอบและเกิดความโปรํงใสในการผลิตตํางๆ และเมื่อผู๎บริหารแตํละคนด าเนินการ
แบบเดียวกันจะท าให๎พนักงานเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการปรับปรุงองค์การโดยไมํเกิดการตํอต๎าน
กํอให๎เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพในที่สุด (Hersey, P. & Blanchard, K. H., 1977) 
 จากปัญหาดังกลําวนี้เอง ท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจและอยากศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวน
รํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 
เพื่อค๎นหาสาเหตุ อุปสรรคของการมีสํวนรํวมของบุคคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การ ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การของบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัดในครั้งนี้ คาดวําจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ
และทางปฏิบัติ โดยจะน าผลที่ได๎จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและยั่งยืนตํอไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ

ของบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

องค์การของบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงท านายระหวํางปัจจัยด๎านบุคลากร ปัจจัยด๎านความรู๎และทัศนคติ 

และปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมในองค์การที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การของบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด ทั้งหมด 400 ราย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด มีบุคลากรทั้งหมด 
400 ราย ประกอบด๎วย แผนกผู๎บริหาร แผนกขายและการตลาด แผนกวิจัยและพัฒนา แผนกโรงงาน 
แผนกบัญชี แผนกวิศวกรรม และแผนกทรัพยากรมนุษย์และบุคคล จากนั้นใช๎วิธีการเทียบสัดสํวนของ
กลุํมตัวอยํางจากบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด จ านวนและการสุํมอยํางงําย 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ได๎แกํ ตัวแปรอิสระ คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ  ของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด 
จ ากัด 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย ผู๎วิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การ บริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรู๎ ด๎าน
ทัศนะคติ ด๎านการจัดการองค์การ ด๎านวัฒนธรรมองค์การ ด๎านการสื่อสารในองค์การ ด๎านอนามัย ด๎าน
แรงจูงใจ 
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 วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเก็บข๎อมูลจากการชากรทั้งหมด ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ บุคลากรบริษัท  

เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด มีบุคลากรทั้งหมด 400 ราย ประกอบด๎วย แผนกผู๎บริหาร แผนกขายและ
การตลาด แผนกวิจัยและพัฒนา แผนกโรงงาน แผนกบัญชี แผนกวิศวกรรม และแผนกทรัพยากรมนุษย์
และบุคคล (ข๎อมูลจากบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด เมื่อเดือนกันยายน, 2556) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบรษัิท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด ลักษณะของแบบสอบถามเปน็
แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) แบํงออกเป็น 3 
ตอน คือ  

1.สถานภาพสํวนตัวของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบข๎อ (check list) 
2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการองค์การ ประกอบด๎วย 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรู๎ ด๎านทัศนะคติ ด๎านการจัดการองค์การ 
ด๎านวัฒนธรรมองค์การ ด๎านการสื่อสารในองค์การ ด๎านอนามัย ด๎านแรงจูงใจ 

3.การมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการองค์การ ลักษณะของข๎อมูล
เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการมีสวํนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ จ านวน 
8 ข๎อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
 1. ผู๎วิจัยขอหนังสือจากบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 
 2. ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามไปยังกลุํมตัวอยํางและขอรับคืนด๎วยตนเอง 
 3. ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจ านวน แล๎วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์กํอน
น าไปวิเคราะห์ผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งมี
ข้ันตอนการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 

1.น าแบบสอบถามที่ได๎เก็บรวบรวมคืนมาทั้งหมด ตรวจความเรียบร๎อยและความ
สมบูรณ์ของการตอบ โดยแบบสอบถามแบบมาตราสํวนมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับของลิ
เคิร์ธ (Likert’s Rating Scale) 6 ระดับ คือ ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 6 จนไปถึง
ความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน 
(Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 5.20 – 6.00 แสดงวํา ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด จนไปถึง
คําเฉลี่ย 1.00 – 1.83 แสดงวํา ความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อยที่สุด โดยเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคําไมํ
ต่ ากวํา 0.70 ข้ึนไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ได๎มีคําเทํากับ 0.955 ถือวํายอมรับได๎ สามารถเก็บข๎อมูล
กับกลุํมตัวอยํางได๎ 

2. ค านวณตัวพยากรณ์ที่มีนัยส าคัญในการท านายปัจจัยที่สํงผลตํอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 

1. การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรูปแบบของการทดสอบดังนี้ 
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โดยที่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ )X) ได๎แกํ ปัจจัยตําง ๆ ประกอบด๎วย 
X1แทน ปัจจัยทางด๎านเพศ 
X2แทน ปัจจัยทางด๎านประสบการณ์การท างานในองค์การ 
X3แทน ปัจจัยทางด๎านแผนกที่ปฏิบัติงาน 
X4แทน ปัจจัยทางด๎านความรู๎ 
X5แทน ปัจจัยทางด๎านทัศนคติ 
X6แทน ปัจจัยทางด๎านการจัดการองค์การ 
X7แทน ปัจจัยด๎านวัฒนธรรมองค์การ 
X8แทน ปัจจัยทางด๎านการสื่อสารในองค์การ 
X9แทน ปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจ 
ตัวแปรตาม หรือตัวแปรเกณฑ์  )Y) คือ การมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

องค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 
 
ผลการวิจัย 
 ปัจจัยด๎านบุคลาก รพบวํา ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลคําสถิติพื้นฐานด๎านประชากรศาสตร์ของ
บุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด บุคลากรเป็นเพศชาย 198 รายคิดเป็นร๎อยละ 73.9 0  เป็น
เพศหญิง 73 รายคิดเป็นร๎อยละ 26.1 บุคลากรประสบการณ์การท างานในองค์การน๎อยกวํา 1 ปี มีจ านวน 
28 รายคิดเป็นร๎อยละ 6.8 0บุคลากรประสบการณ์การท างานในองค์การ  1-5 ปี มีจ านวน 85 รายคิดเป็น
ร๎อยละ 27.50 ประสบการณ์การท างานในองค์การ 6-10 ปี มีจ านวน 137 รายคิดเป็นร๎อยละ 48.9 0 
ประสบการณ์การท างานในองค์การ 11-15 ปี มีจ านวน 52 รายคิดเป็นร๎อยละ 15.40 ประสบการณ์การ
ท างานในองค์การ มากกวํา 10 ปี มีจ านวน 10 รายคิดเป็นร๎อยละ 1.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี 7 แผนก 
ได๎แกํ แผนกผู๎บริหาร 20 รายคิดเป็นร๎อยละ 7.1 แผนกขายและการตลาด 40 รายคิดเป็นร๎อยละ 12.5 0 

แผนกวิจัยและพัฒนา 25รายคิดเป็นร๎อยละ 11.4 0 แผนกโรงงาน 75  รายคิดเป็นร๎อยละ 28.6 แผนกบัญชี 
10 รายคิดเป็นร๎อยละ  9.3 0  แผนกวิศวกรรม  75 รายคิดเป็นร๎อยละ 26.8 0  แผนกทรัพยากรมนุษย์และ
บุคคล 8รายคิดเป็นร๎อยละ 4.3 
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 ปัจจัยด๎านความรู๎ ทัศนคติ และสภาพแวดล๎อมในองค์การของบรษัิท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 
พบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านความรู๎ ทัศนคติ และสภาพแวดล๎อมในองค์การของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด มีปัจจัยที่บุคลากรเห็น
ด๎วยมาก 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านทัศนคติ (คําเฉลี่ย = 3.76, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.24) ด๎านการจัดการ

องค์การ (คําเฉลี่ย = 3.52, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40) ด๎านวัฒนธรรมองค์การ (คําเฉลี่ย = 3.82, 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) ด๎านการสื่อสารในองค์การ (คําเฉลี่ย = 3.84, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 

0.57) ด๎านแรงจูงใจ (คําเฉลี่ย = 3.92, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) และมีปัจจัยที่บุคลากรเห็นด๎วย

ปานกลาง 1 ปัจจัยได๎แกํ ด๎านความรู๎ (คําเฉลี่ย = 3.36, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.33) 

จากการศึกษาพบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านความรู๎โดยภาพรวม บุคลากรเห็นด๎วยปาน
กลางวํามีบุคลากรความรู๎เรื่องการมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ (คําเฉลี่ย = 3.36, สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.33) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข๎อพบวํา บุคลากรมีความเห็นด๎วยมาก 2 ข๎อ เห็นด๎วยปานกลาง 
3 ข๎อ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรเห็นวําการมีสํวนรํวมในการพัฒนามีประโยชน์ตํอการ
พัฒนาองค์การ (คําเฉลี่ย = 4.18, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) รองลงมา คือ บุคลากรมีความต๎องการ

เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ (คําเฉลี่ย = 3.65, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84) ข๎อที่มีคะแนน

เฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ (คําเฉลี่ย            

= 2.87 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) แสดงให๎เห็นวําองค์การควรให๎ความส าคัญในเรื่องการให๎ความรู๎
เรื่องการมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การเพื่อให๎เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ 

จากการศึกษาพบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านทัศนคติโดยภาพรวม บุคลากรเห็นด๎วยมาก
วําบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตํอการมีสวํนรํวมในการพฒันาองค์การ (คําเฉลี่ย = 3.76, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

= 0.24) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข๎อพบวํา บุคลากรมีความเห็นด๎วยมาก 4 ข๎อ เห็นด๎วยปานกลาง 3 ข๎อ โดย
ข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีความพร๎อมที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ (คําเฉลี่ย 

= 4.59, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)  รองลงมา คือ บุคลากรเห็นวําการพัฒนาองค์การต๎องอาศัย
ความรํวมมือของคนในองค์การ (คําเฉลี่ย = 4.59, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)  ข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ย

น๎อยที่สุด คือ บุคลากรเห็นวํามีการประสานงานที่ดีของบุคลากรในองค์การระหวํางแผนก (คําเฉลี่ย         
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= 2.56, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82) แสดงให๎เห็นวําองค์การควรมีการสํงเสริมด๎านความสามัคคีของ
บุคลากรในแผนกตํางๆ และระหวํางแผนกเพื่อให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนาองค์การ 

จากการศึกษาพบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านการจัดการองค์การโดยภาพรวม บุคลากร
เห็นด๎วยมากวําองค์การมีการจัดการองค์การที่ดี (คําเฉลี่ย = 3.52, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40) เมื่อ

วิเคราะห์เป็นรายข๎อพบวํา บุคลากรมีความเห็นด๎วยมาก 2 ข๎อ เห็นด๎วยปานกลาง 3 ข๎อ โดยข๎อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรเห็นวําบรรยากาศในองค์การมีความเหมาะสมตํอการท างาน (คําเฉลี่ย                    

= 4.13, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79) รองลงมา คือ บุคลากรเห็นวําองค์การมีทรพัยากรที่เหมาะสมใน
การพัฒนาบุคลากร (คําเฉลี่ย = 4.12, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76) ข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ 

บุคลากรเห็นวําองค์การมีการจัดระบบการท างานที่ดี (คําเฉลี่ย = 3.02, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66) 

แสดงให๎เห็นวําองค์การควรให๎ความส าคัญในเรื่องการจัดระบบการท างานให๎มีความรวดเร็ว และชัดเจน
มากขึ้น เพื่อให๎เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ 

จากการศึกษาพบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านวัฒนธรรมองค์การโดยภาพรวม บุคลากร
เห็นด๎วยมากวําองค์การมีวัฒนธรรมองค์การที่ดี (คําเฉลี่ย = 3.82, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) เมื่อ

วิเคราะห์เป็นรายข๎อพบวํา บุคลากรมีความเห็นด๎วยมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากร
เห็นวําวัฒนธรรมองค์การมีสํวนในการกระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ 
(คําเฉลี่ย = 4.00, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) รองลงมา คือ บุคลากรเห็นวําการปรับตัวให๎เข๎ากับ

วัฒนธรรมท าให๎องค์การบรรลุเปูาหมายได๎งํายข้ึน (คําเฉลี่ย = 3.89, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.85) ข๎อ

ที่มีคะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ บุคลากรเห็นวําองค์การควรมีการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (คําเฉลี่ย = 

3.52, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) แสดงให๎เห็นวําองค์การควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การอยํางเสมอ เพื่อให๎เหมาะสมตํอการด าเนินงานขององค์การในปัจจุบัน 

จากการศึกษาพบวําผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านการสื่อสารในองค์การโดยภาพรวม 
บุคลากรเห็นด๎วยมากวําองค์การมีการสื่อสารในองค์การที่ดี (คําเฉลี่ย = 3.84, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 

0.57) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข๎อพบวํา บุคลากรมีความเห็นด๎วยมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คือ บุคลากรมีความรู๎สึกที่ดีตํอการสื่อสารระหวํางผู๎บริหารกับพนักงาน (คําเฉลี่ย = 4.02, สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.78) รองลงมา คือ บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อมีสํวนรํวมในการพัฒนาได๎ 
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(คําเฉลี่ย = 3.98, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) ข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ บุคลากรเห็นวํา

ผู๎บริหารควรมีการสื่อสารถึงนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจน และทั่วถึง (คําเฉลี่ย = 3.63 , สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.89) แสดงให๎เห็นวําองค์การควรให๎ความส าคัญในเรื่องการสื่อสารในด๎านนโยบายและ
แนวทางที่ชัดเจน เพื่อให๎บุคลากรเข๎าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

จากการศึกษาพบวําผลการวิเคราะหข๎์อมูลปัจจัยด๎านแรงจูงใจโดยภาพรวม บุคลากรเห็นด๎วยมาก
วําองค์การมีการสร๎างแรงจูงใจในการท างานที่ดี (คําเฉลี่ย = 3.92, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) เมื่อ

วิเคราะห์เป็นรายข๎อพบวํา บุคลากรมีความเห็นด๎วยมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากร
เห็นวําความส าเร็จขององค์การในการบริหารจัดการ เป็นแรงจูงใจที่ดีในการท างาน (คําเฉลี่ย = 4.04, 

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.78) รองลงมา คือ บุคลากรเห็นวําสภาพในการท างานที่ดีท าให๎เกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน (คําเฉลี่ย = 4.03, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74) ข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ 

บุคลากรเห็นวําความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางพนักงานเป็นแรงจูงใจในการท างาน (คําเฉลี่ย = 3.78 , สํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) แสดงให๎เห็นวําองค์การควรให๎ความส าคัญในเรื่องการสร๎างแรงจูงใจเพื่อให๎
บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานที่ดี 

การมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท 
เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด พบวํา ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบรษัิท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด บุคลากรมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การปานกลาง (คําเฉลี่ย = 3.28, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.29) เมื่อศึกษาเป็นรายข๎อพบวําบุคลากรมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การมาก 
1 ข๎อ มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การปานกลาง 7 ข๎อ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ บุคลากรมีสํวนรํวมในการปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมที่องค์การจัดท าข้ึน 
(คําเฉลี่ย = 3.47, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82) รองลงมา คือ บุคลากรมีสํวนรํวมใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (คําเฉลี่ย = 
3.38, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) ข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ ผลตอบแทนที่ได๎รับจากการเข๎า
รํวมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (คําเฉลี่ย = 3.18 , สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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= 0.69) แสดงให๎เห็นวําผลตอบแทนเป็นสํวนส าคัญสํวนหนึ่งที่ท าให๎บุคลากรเกิดการมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาองค์การ 

ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของ
บุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด พบวํา ปัจจัยที่สํงผลตํอความการมีสํวนรํวมของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบคุลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด โดยจาการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด๎วยเทคนิคแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) จากตัวแปร
ท านายทั้งหมด 9 ตัวแปร พบวํามีตัวแปรที่เข๎าสูํสมการ 3 ตัวแปร คือ ด๎านทัศนคติ (X5) ประสบการณ์
การท างานในองค์การ (X2) และด๎านความรู๎ (X4) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1 ตารางการวิเคราะห์ความแปรวนการถดถอยของปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากร
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด (Y) 
 

 
Model 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

Regression 
Residual 

1.598 
20.951 

3 
397 

0.425 
0.072 

3.753 0.002a 

Total 19.852 397    
a. Predictors: (Constant), ด๎านทัศนคติ, ด๎านประสบการณ์การท างานในองค์การและด๎านความรู๎ 

b. Dependent Variable: ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวํา มีตัวแปรอิสระอยํางน๎อย 1 ตัวแปร ที่มี

ความสัมพันธ์เชิงเส๎นกับตัวแปรตาม สถิติทดสอบ คือ F มีคําเทํากับ 3.753คํา Sig เทํากับ 0.002  ระดับ

นัยส าคัญ (α) เทํากับ 0.05 และคํา Sig < 0.05 แสดงวําตัวแปรอิสระอยํางน๎อย 1  ตัว ที่มีความสัมพั นธ์
เชิงเส๎นกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 2 คําสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยของปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด (Y) 

Model 
Unstandardized 

Coefficients t Sig 
B Std. Error 

(Constant) 2.218 0.306 7.256 0.000 
ด๎านทัศนคต ิ 0.155 0.075 2.060 0.040 
ด๎านประสบการณ์การท างานในองค์การ 0.046 0.021 2.156 0.032 
ด๎านความรู๎ 0.107 0.054 1.988 0.048 

Dependent Variable: ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 

R = 0.674, R Square = 0.454, Adjusted R Square = 0.435, Std. Error of the Estimate= 
0.29260 
 จากตารางที่ 2 สามารถพยากรณ์การมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด 3 ตัว สามารถพยากรณ์ได๎วําคํา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีคํา 0.674 และก าลังสองของคําสหสัมพันธ์พหุคูณ (R2) มีคํา 0.454 
คําสหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับแก๎ (R2adj) มีคํา 0.435 
 จากการศึกษาพบวํากลุํมของตัวแปรอิสระที่มีนัยส าคัญตํอตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่สํงผลตํอการมี
สํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํ
ล๎านนาเทรด จ ากัด ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด คือ ด๎านทัศนคติ (X5) 
ประสบการณ์การท างานในองค์การ (X2) และด๎านความรู๎ (X4) ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว รํวมกัน
พยากรณ์ภาพรวมของตัวแปรตาม (Y) คือ ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัดได๎ร๎อยละ 45.4 คํา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) มีคํา 0.292 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ภาพรวมของปัจจัย
ที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท 
เชียงใหมํล๎านนาเทรด จ ากัด (Y) ได๎ คือ (Y) =2.218+0.155X5+0.046X2+0.107X4 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสํงผลตํอระดับการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํลา๎นนาเทรด จ ากัด คือ 3 ปัจจัยได๎แกํ 1) ด๎านทัศนคติ 
ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญในเรื่อง ความพร๎อมที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ 
รองลงมาคือ การพัฒนาองค์การต๎องอาศัยความรํวมมอืของคนในองค์การ 2) ปัจจัยด๎านประสบการณ์การ
ท างานในองค์การ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีประสบการณ์การท างานในองค์การ 31-40 ปี รองลงมา 
คือ 26-30 ปี 3) ปัจจัยด๎านความรู๎ ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญในเรื่อง การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
มีประโยชน์ตํอการพัฒนาองค์การ รองลงมาคือ ความต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การ 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยที่สํงผลอยํางมาก 3 ปัจจัย ในการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การของบุคลากรบริษัท เชียงใหมํลา๎นนาเทรด จ ากัดเรียงตามล าดับความส าคัญ ได๎ดังนี้ 
ปัจจัยด๎านทัศนคติน้ัน บุคลากรเห็นวํา องค์การควรมีการสํงเสริมด๎านความสามัคคีของบุคลากรในแผนก
ตํางๆ และระหวํางแผนกเพื่อให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนาองค์การ สอดคล๎องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่
สํงผลตํอการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวมมี 3 ปัจจัย ได๎แกํ 1) ปัจจัยด๎านเจ๎าหน๎าที่ คือ ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ความรู๎ เทคนิค ความสามารถที่หลากหลาย และภาวะผู๎น า 2) ปัจจัยด๎านประชาชนและภาค
สํวนตํางๆ และ3) ปัจจัยด๎านที่ปรึกษา (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) ปัจจัยด๎านประสบการณ์ในการท างานของ
บุคลากรนั้นมีความส าคัญตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ 
สอดคล๎องกับงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของเหมืองแมํเมาะ ในข๎อที่วําลักษณะสํวนบุคคลที่ท าให๎ระดับการมีสํวนรํวม
แตกตํางกันในภาพรวม ได๎แกํ เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับของต าแหนํงทางการท างาน 
ต าแหนํงงานในระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (วัชราพร ศิรเทพประไพ, 2550) ด๎านความรู๎ องค์การ
ควรให๎ความส าคัญในเรื่องการให๎ความรู๎เรื่องการมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การเพื่อให๎เป็นประโยชน์ใน



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1259 
 

 

การพัฒนาองค์การ สอดคล๎องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่เอื้อเพื่อให๎วงจรของการบริหารราชการแบบมีสํวน
รํวมบรรลุผล คือ การท างานแบบพหุภาคี หลายภาคสํวน ความสนใจที่จะท ารํวมกัน ทั้งภาคประชาชน 
และราชการ การมีความรู๎ มีปัญญา การมีความคิดริเริ่ม การปฏิสัมพันธ์กันระหวํางเจ๎าหน๎าที่ ผู๎บริหาร
และประชาชน การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับหนํวยงานอื่นๆ การมีการเสริมก าลัง การสร๎างความ
ประทับใจในผลงานที่เกิดข้ึน สร๎างแรงจูงใจในการท าความดีรํวมกัน โดยจุดหมายปลายทางของการ
บริหารราชการแบบมีสํวนรํวมก็คือ การมีภูมิคุ๎มกันสังคมนั้นๆ อยํางหาคํามิได๎ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. บุคลากรเห็นวํามีการประสานงานที่ดีของบุคลากรในองค์การระหวํางแผนกยังไมํดีเทําที่ควร 
ดังนั้นผู๎บริหารองค์การควรมีการสํงเสริมด๎านความสามัคคีของบุคลากรในแผนกตํางๆ และระหวํางแผนก
เพื่อให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนาองค์การ 
 2. บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การไมํมากเทําที่ควร 
ดังนั้นผู๎บริหารองค์การควรให๎ความส าคัญในเรื่องการให๎ความรู๎เรื่องการมีสํวนรํวมในการพัฒนาอง ค์การ
เพื่อให๎เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์การวําประสบ
ความส าเร็จมากน๎อยในระดับใด 
 2. ควรมีการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในองค์การ ในการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการองค์การของบริษัท เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการท างานขององค์การให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านัก
การศึกษา เชียงใหมํ 2) เพื่อวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษาเชียงใหมํกลุํม
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ บุคลากรจากทุกสํวนราชการในส านักการศึกษา จ านวน 200 คน เครื่องมือที่
ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล คือแบบสอบถามสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธ์ของเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
ผลการวิจัย พบวํา 1) ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษาเชียงใหมํ ในภาพรวม 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได๎แกํ นโยบายของผู๎บริหารเชียงใหมํ คุณภาพบุคลากร และทรัพยากร 
2) ระดับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษาในภาพรวมอยูํในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผลองค์การ, ปัจจัยที่สํงผล, ส านักการศึกษา เชียงใหมํ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to analyze factors that affect organizational 
effectiveness of the Department of Education, Chiang Mai Metropolitan Administration 
and 2) to analyze level of effectiveness of the Department of Education, Chiang Mai 
Metropolitan Administration. The population consisted of 200 personnel from the 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
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Department of Education. The instrument used was questionnaire.The statistics used in 
this research were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation and 
stepwise multiple regression analysis. Results of the study are as follows: 1) Factors 
affecting organizational effectiveness of the Department of Education in BMA that had 
overall statistically significance of 0.05 were policy of the executives, quality of 
personnel, and resources. 2) Overall organizational effectiveness of the Department of 
Education was in high level. 
 
Keywords:  Organization Effectiveness, Factors Affecting, Educational Department Chiang 
Mai Metropolitan Administration 
 
บทน า 
 ระบบบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานของเชียงใหมํ จัดในลักษณะของสายการบังคับบัญชา ซึ่ง
ผู๎บริหาร คือ ผู๎วําราชการเชียงใหมํ  ปลัดเชียงใหมํ  ส านักงานเขต และโรงเรียน ตามล าดับโดยมีส านัก
การศึกษาเป็นหนํวยงานในสังกัดเชียงใหมํ มีอ านาจหน๎าที่รับผิดชอบในการสํงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยก าหนดนโยบาย เปูาหมาย จัดท าพัฒนาแผนการศึกษาของเชียงใหมํ  สํงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎   เป็นศูนย์กลางเครือขํายสารสนเทศด๎านการศึกษา พัฒนาข๎ าราชการครู นิเทศ
ติดตามและสํงเสริมให๎โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  มีโรงเรียนสังกัดเชียงใหมํ จ านวน 438 แหํง กระจายในพื้นที่ 50 
ส านักงานเขต ใช๎งบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
11,336,131,500 บาท แบํงเป็น งบประมาณเชียงใหมํ จ านวน  2,853,483,900 บาท และ งบอุดหนุน
จากรัฐบาล จ านวน  8,482,647,600 บาท (ส านักการศึกษา เชียงใหมํ, 2560) ซึ่งนอกจากการสนับสนุน
ให๎จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎มีคุณภาพ มีผลการประเมินที่สูงข้ึนเมื่อ
เทียบกับนานาชาติแล๎ว  ยังต๎องสนับสนุนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของกระแส
สังคมโลกได๎อยํางมั่นใจ  พร๎อมเข๎าสูํสังคมอาเซียนได๎อยํางภาคภูมิ และสนับสนุนให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุก
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ฝุายชํวยสนับสนุนให๎เกิดการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความหลากหลาย ตํอเนื่อง รํวมสร๎าง
ประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให๎เด็กเชียงใหมํได๎เรียนรู๎ และปฏิบัติจริง  
 จากข๎อมูลผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET) ของ
สังกัดเชียงใหมํ พบวํานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุก
กลุํมสาระยกเว๎นกลุํมสาระภาษาอังกฤษ แตํในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวํานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กวําระดับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุํมสาระ ในระดับประถมศึกษายังมีนักเรียนที่อํานหนังสือไมํ
ออก เขียนไมํได๎  อีกทั้งภาพลักษณ์ของโรงเรียนตามการรับรู๎ของผู๎ปกครอง โรงเรียนสังกัดเชียงใหมํเป็น
โรงเรียนที่ให๎บรกิารเรยีนฟรี ให๎โอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนทุกคน แตํมักจะเป็นทางเลือกสุดท๎าย
ที่จะตัดสินใจเลือกให๎บุตรหลานเข๎าเรียน(ส านักการศึกษา เชียงใหมํ, 2560) ซึ่งจากข๎อมูลดังกลําวช้ีให๎เห็น
วํา คุณภาพการด าเนินงานในการสํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา ยังไมํ
ประสบความส าเร็จเทําที่ควร สํงผลตํอประสิทธิผลขององค์การที่จะเป็นตัวตัดสินวํา การบริหารและ
องค์การประสบความส าเร็จหรือไมํเพียงใด 
 การบริหารงานหรือการด าเนินงานใดๆของส านักการศึกษา ยํอมสํงผลกระทบตํอความส าเร็จใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  การด าเนินงานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายตามพันธกิจที่ต๎องการนั้น 
บุคลากรทุกคนของส านักการศึกษาจากทุกสํวนราชการ ต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดในการท างานที่
มุํงผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งข้ึน เพื่อให๎เกิดประสิทธิผลองค์การซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได๎
จากทฤษฎีทางการบริหาร ล๎วนมุํงไปสูํการบรหิารงานใหเ๎กดิประสทิธิผลขององค์การทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงระดับหรือขอบเขตของความส าเร็จ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาองค์การ 
นอกจากนี้นักสังคมศาสตร์ยอมรับวํามนุษย์มีความจ าเป็นต๎องพึ่งพาอาศัยองค์การในรูปลักษณ์ตํางๆ เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการที่แตกตํางกันของตน การท างานขององค์การจึงมีความส าคัญตํอมนุษย์มากข้ึน
เป็นล าดับ จึงเกิดค าถามที่นําสนใจตามมาวํา ประสิทธิผลองค์การหรือผลในการท างานขององค์การนั้น
เป็นอยํางไร ควรจะปรับปรงุอยํางไรจึงจะท าให๎สมาชิกหรือสงัคมโดยรวมได๎รับผลประโยชน์ ซึ่งในการตอบ
ประเด็นค าถามเหลําน้ี จ าเป็นต๎องมีการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การโดยทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องวํามี
ความค๎ุมคําหรือไมํ(ญานิศา บุญจิตร์, 2552) ส าหรับแนวทางในการประเมินประสิทธิผลองค์การมี
หลากหลายรูปแบบ และมีตัวแปรในการประเมินที่แตกตํางกัน โดยแนวทางหนึ่งที่ปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได๎น าแนวคิดการประเมินแบบมุํงผลสัมฤทธ์ิ มาใช๎เป็นกรอบในการ
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ประเมินองค์การภาครัฐ โดยยึดหลักการส าคัญวํา องค์การภาครัฐที่มุํงหมายให๎เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพน้ันต๎องปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  และ วัดประสิทธิผลขององค์การในมิติตํางๆ  ลดความซ้ าซ๎อน และภาระงาน
เอกสารเพื่อให๎สํวนราชการมุํงเน๎นเฉพาะตัวช้ีวัดหลักที่มีความจ าเป็น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2549) 
 แนวทางการประเมินประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษาในครั้งนี้ คณะผู๎วัยใช๎แนวทางการ
ประเมินของเชียงใหมํที่น าแนวทางการประเมินของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาปรับ
ใช๎กับหนํวยงานในสังกัด(ส านักงานคณะกรรมการเชียงใหมํ, 2560) ได๎แกํ มิติที่ 1 ด๎านประสิทธิผล เป็น
การแสดงผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดส าคัญที่เกี่ยวข๎องกบัการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การ  มิติที่ 2  
ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เป็นการแสดงผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดส าคัญด๎านตัวช้ีวัดด๎านการเงินและ
งบประมาณรวมทั้งรอบเวลากระบวนการสร๎างคุณคํา และกระบวนการสนับสนุน  มิติที่ 3 ด๎านคุณภาพ
ของการปฏิบัติราชการ เป็นการแสดงผลลพัธ์ของตัวช้ีวัดส าคัญด๎านความพึงพอใจและไมํพึงพอใจตลอดจน
คุณคําในมุมมองของผู๎รับบริการ และ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และ มิติที่ 4 ด๎านการพัฒนาองค์การ เป็นการ
แสดงผลลัพธ์ตัวช้ีวัดด๎านระบบงานการเรียนรู๎ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
การฝุาฝืนจริยธรรม และการก ากับดูแลที่ดีขององค์การ  ซึ่งทั้ง 4 ด๎านครอบคลุมส าหรับการประเมิน
องค์การเพื่อน าไปสูํการพัฒนาปรับปรุงส านักการศึกษา ได๎อยํางมีทิศทางและสอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเชียงใหมํ นอกจากการประเมินประสิทธิผลองค์การ
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษาแล๎ว สิ่งส าคัญในการศึกษาประสิทธิผล
องค์การอีกประการหนึ่งคือการศึกษาปัจจัยที่สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอประสิทธิผลองค์การ ซึ่งจากการ
สังเคราะห์แนวคิดในการบริหารองค์การของงานวิจัยทั้งในและตํางประเทศ ได๎กลําวถึงปัจจัยที่สํงผลตํอ
ประสิทธิผลองค์การในลักษณะที่หลากหลาย แตํปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การภาครัฐมีไมํมากนัก 
คณะผู๎วัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ 
เพื่อน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช๎เป็นข๎อเสนอแนะในการพัฒนาส านักการศึกษาตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวและกรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํครั้งนี้ คณะผู๎วิจัย 
ได๎ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูล จากแนวคิด หลักการ ของ Gibson and other (Gibson, 2006) , 
Gerloff (Gerloff, 1985) ,Steers (Steers, 1977) และ Robbins(Robbins, 1990) เพื่อให๎ได๎ลักษณะ
ของปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ  และศึกษาแนวคิดการวัด
ประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา ตามแนวทางการประเมินของเชียงใหมํ (ส านักงานคณะกรรมการ
เชียงใหมํ, 2560) ใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชาชนและกลุํมตัวอยําง ก าหนดประชากร และผู๎ให๎ข๎อมูล การวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วัยใช๎ส านัก

การศึกษา เป็นหนํวยในการวิเคราะห์  และเก็บข๎อมูลจากประชากรทั้งหมด ได๎แกํ บุคลากรจากทุกสํวน
ราชการในส านักการศึกษา ได๎แกํ กองการเจ๎าหน๎าที่ กองคลัง หนํวยศึกษานิเทศก์ กองพัฒนาข๎าราชการ
ครูเชียงใหมํ ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา และกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 350 
คน 
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สร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอ
ประสิทธิผลองค์การ ของส านักการศึกษา เชียงใหมํลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) แบํงเป็น 3 ตอน คือ 1) สอบถาม
ข๎อมูลทั่วไปได๎แกํ เพศ อายุ และต าแหนํงเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) สอบถามเกี่ยวกับปัจจยัที่สงํผลตอํ
ประสิทธิผลองค์การ ประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านนโยบายของผู๎บริหารเชียงใหมํ ด๎านกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
ด๎านโครงสร๎างองค์การ ด๎านบรรยากาศองค์การ ด๎านวัฒนธรรมองค์การ ด๎านคุณภาพบุคลากร และด๎าน
ทรัพยากร รวม 44 ข๎อ 3) สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา ประกอบด๎วย ด๎าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด๎านคุณภาพการปฏิบัติราชการ และด๎าน
การพัฒนาองค์การ รวม 15 ข๎อ ซึ่งตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ(Content Validity) 
โดยผู๎เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน และหาคําความเช่ือมั่น(Reliability) ด๎วยคําสัมประสิทธ์ิของคอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีคําอยูํระหวําง 0.879-0.925 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยสํงแบบสอบถามให๎แกํ บุคลากรทั้งหมด 350  ชุด และได๎รับ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ตอบกลับมา 200 ชุด 

การวิเคราะห์ ข๎อมูล คณะผู๎ วัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมู ลจากแบบสอบถามและแบบวัด
ประสิทธิผลองค์การโดยใช๎โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS for Windows มีสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ 2 ประเภท 
คือ สถิติบรรยาย โดยหาคําร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ๎างอิงโดยการวิเคราะห์คําสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Coefficient Correlation) และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช๎เทคนิคการเลือกตัวแปร โดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (stepwise) 

 
ผลการวิจัย 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ เป็นบุคลากรจากทุกสํวนราชการ จ านวน 200 คนคิดเป็น
ร๎อยละ 84.11 ของจ านวนประชากรทั้งหมด สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 79.50 มีอายุระหวําง 31 – 
40 ปี ร๎อยละ 38.50 และสํวนใหญํด ารงต าแหนํงนักวิชาการศึกษา ร๎อยละ 24.40 
 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ คณะผู๎ วัยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมตัวแปรปัจจัยภายนอกและตัวแปรปัจจัยภายในที่มีตํอประสิทธิผลองค์การของ
ส านักการศึกษา ด๎วยสถิติสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน พบวําตัวแปรปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในทุกด๎านที่
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เป็นตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับตัวแปรตาม คือประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา  
จึงสามารถน าไปสูํการวิเคราะหป์ัจจัยทีส่ํงผลตํอตัวแปรตัวแปรตาม  ทั้งนี้ได๎ท าการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหวํางกันของตัวแปรอิสระ พบวําไมํเกิดปัญหาสหสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระ ซึ่งตัวแปรอิสระทุกตัวมี
คํา VIF (Variance Inflation Factor) น๎อยกวํา10 (สุฤดี โกศัยเนตร, 2555) อันแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหวํางตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถน าไปสูํการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช๎เทคนิคการเลือกตัว
แปร โดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (stepwise) 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา ดังนี้ 
  1.1 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสทิธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํพบวํามีตัวแปร 3 
ตัวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การโดยรวมของส านักการศึกษา และตัวแปรตํางๆสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนประสิทธิผลองค์การได๎ร๎อยละ 56.60(Adjusted R2= 0.566, Durbin Watson = 1.897, 
F = 53.53)1)โดยตัวแปรที่สามารถท านายประสทิธิผลองค์การอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 เรียง
ตามล าดับความส าคัญได๎ดังนี้ 1)นโยบายผู๎บริหารเชียงใหมํ (b = 0.298, p < 0.05)  2) คุณภาพบุคลากร 
(b = 0.401, p < 0.05)  และ3)ทรัพยากร (b= 0.138, p < 0.05) อธิบายได๎วํา ตัวแปรนโยบายผู๎บริหาร
เชียงใหมํ คุณภาพบุคลากร และทรัพยากรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลองค์การโดยรวมของ
ส านักการศึกษา 

 สมการคือ  EFF = 0.848 + 0.298(PO) + 0.401(PR) + 0.138(IT) 
  1.2 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํด๎านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ พบวํา มีตัวแปร 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ 
ด๎านประสิทธิผลตามพันธกิจ และตัวแปรตํางๆสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองค์การได๎ร๎อย
ละ 39.40 (Adjusted  R2= 0.394, Durbin Watson = 2.098, F = 28.307)โดยตัวแปรที่สามารถ
ท านายประสิทธิผลองค์การอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงตามล าดับความส าคัญได๎ดังนี้ 1) 
คุณภาพบุคลากร (b = 0.555, p < 0.05)  2) นโยบายผู๎บริหารเชียงใหมํ (b = 0.250, p < 0.05)  และ3) 
ทรัพยากร (b = 0.143, p < 0.05) อธิบายได๎วํา ตัวแปรคุณภาพบุคลากร นโยบายผู๎บริหารเชียงใหมํ และ
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา 
 สมการคือ MIS = 0.533 + 0.555(PR) + 0.250(PO) + 0.143(IT) 
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  1.3 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสทิธิผลองค์การของส านักการศึกษาเชียงใหมํด๎านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน   พบวํา มีตัวแปร 2 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา 
เชียงใหมํ ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และตัวแปรตํางๆสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลองค์การได๎ร๎อยละ 41.10 ( Adjusted R2= 0.414, Durbin Watson = 1.920, F = 45.454) 
โดยตัวแปรที่สามารถท านายประสิทธิผลองค์การอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงตามล าดับ
ความส าคัญได๎ดังนี้ 1) กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา (b = 0.413, p < 0.05) และ 2) คุณภาพ
บุคลากร (b = 0.344, p < 0.05)  อธิบายได๎วํา ตัวแปรกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา และ
คุณภาพบุคลากร มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา 
 สมการคือ  OPR  = 1.066 + 0.413(LA) + 0.344(PR)  
  1.4 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ ด๎านคุณภาพ
ของการปฏิบัติราชการ พบวํา มีตัวแปร 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา 
เชียงใหมํ ด๎านคุณภาพของการปฏิบัติราชการ และตัวแปรตํางๆสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลองค์การได๎ร๎อยละ 34.10(Adjusted R2= 0.341, Durbin Watson  = 1.702, F = 22.760) 
โดยตัวแปรที่สามารถท านายประสิทธิผลองค์การอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงตามล าดับ
ความส าคัญได๎ดังนี้ 1) นโยบายผู๎บริหารเชียงใหมํ (b = 0.286, p < 0.05)  2) คุณภาพบุคลากร (b = 
0.261, p < 0.05) และ 3)บรรยากาศองค์การ  (b = 0.179,  p < 0.05) อธิบายได๎วํา ตัวแปรนโยบาย
ผู๎บริหารเชียงใหมํ คุณภาพบุคลากร และบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผล
องค์การของส านักการศึกษา 
 สมการคือ  QOP  = 1.139 + 0.286(PO) + 0.261(PR) +1.179(AM) 
  1.5 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ ด๎านการพัฒนา
องค์การ  พบวํา มีตัวแปร 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ 
ด๎านด๎านการพัฒนาองค์การ  และตัวแปรตํางๆสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองค์การได๎ร๎อย
ละ 36.80 ( Adjusted R2= 0.368, Durbin Watson = 2.007, F = 25.407)  โดยตัวแปรที่สามารถ
ท านายประสิทธิผลองค์การอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงตามล าดับความส าคัญได๎ดังนี้ 1) 
นโยบายผู๎บริหารเชียงใหมํ ( b = 0.356, p < 0.05) คุณภาพบุคลากร  (b = 0.235, p < 0.05) และ 3)
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บรรยากาศองค์การ  (b = 0.161,p < 0.05) อธิบายได๎วํา  ตัวแปรนโยบายผู๎บริหารเชียงใหมํ คุณภาพ
บุคลากร และบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา 
 สมการคือ  DEV  = 1.189 + 0.356(PO) + 0.235(PR) +0.161(AM) 
  1.6 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา พบวําระดับ
ประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย= 3.92 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66 ) และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา มีระดับประสิทธิผลองค์การอยูํในระดับมาก
ทุกด๎าน ดังนี้ ด๎านประสิทธิผลตามพันธกิจ (คําเฉลี่ย= 4.00, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81 ) ด๎าน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน(คําเฉลี่ย= 3.74 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79 ) ด๎านคุณภาพของการ

ปฏิบัติราชการ(คําเฉลี่ย= 3.85, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69 ) และด๎านการพัฒนาองค์การ (คําเฉลี่ย= 
4.00, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70 ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ  มีประเด็น
ที่สามารถมาอภิปรายผลได๎ 2 ประเด็นดังนี้  
 1. ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา 

1.1.  ปัจจัยภายนอกที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา  ได๎แกํ นโยบาย
ผู๎บริหารเชียงใหมํ เมื่อพิจารณาแล๎ว จะพบวําเชียงใหมํเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินรูปแบบพิเศษ ที่มี
ผู๎วําราชการเชียงใหมํมาจากการเลือกตั้ง และก าหนดนโยบายในการพัฒนาเชียงใหมํในทุกด๎านรวมทั้งด๎าน
การศึกษาซึ่งจะเปลี่ยนไปตามผู๎วําราชการเชียงใหมํในแตํละสมัย ซึ่งผู๎วําราชการเชียงใหมํคนปัจจุบัน(ม.ร.
ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร) ได๎ก าหนดไว๎อยํางชัดเจนที่จะผลักดันการศึกษาข้ันพื้นฐานของเชียงใหมํ ท าให๎ส านัก
การศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานในการแปลงนโยบายสูํการปฏิบัติมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถ
ด าเนินงานให๎เกิดประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของธวัช กรุดมณี 
พบวํานโยบายและการปฏิบัติเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนที่บริหาร
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (ธวัช กรุดมณี, 2550) และสอดคล๎องกับ Steers ที่พบวํานโยบายการบริหารถือ
วําเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรงตํอความมีประสิทธิผลองค์การ(Steers, 1985) 
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1.2 ปัจจัยภายในที่สํงผลตํอประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษา ที่สํงผลตํอประสิทธิผล
องค์การของส านักการศึกษาได๎แกํ คุณภาพบุคลากร ทรัพยากร และบรรยากาศองค์การซึ่งสอดคล๎องกับ
วิรัช สงวนวงศ์วาน ที่กลําววําการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และ การหลีกเลี่ยงความขาดแคลน
ทรัพยากรจะสํงผลให๎การด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพสูง (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2555) 
นอกจากนี้ Rothwell and Kazanaz ยังกลําววําองค์การที่มีบุคคลากรมีความสามารถ มีความพร๎อมใน
ทักษะตํางๆที่จ าเป็นในการปฏิบัติติงานจะสํงผลตํอประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ และการ
จัดบรรยากาศในองค์การโดยให๎ความไว๎วางใจ ความเช่ือถือ และความมั่นคงของบุคลากรทุกระดับ การมี
สํวนรํวมในการตัดสินใจ การให๎การสนับสนุน ความเปิดเผยในการสื่อสารจากเบือ้งบนสูํเบื้องลาํงการรบัฟงั
ความคิดเห็นจากเบื้องลํางสูํเบื้องบนจะมีผลตํอประสิทธิภาพในการบริหารองค์การให๎บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ (Rothwell and Kazanaz , 1992) 

  2. ระดับประสิทธิผลองค์การของส านักการศึกษาเชียงใหมํ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา มีระดับประสิทธิผลองค์การอยูํในระดับมากทุกด๎าน ดังนี้ 
  2.1 ด๎านประสิทธิผลตามพันธกิจ แสดงให๎เห็นวําส านักการศึกษาได๎ด าเนินการบรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ในระดับมากเนื่องจากในชํวง 4 ปีที่ผํานมา เชียงใหมํมีนโยบายที่ชัดเจนและ
ตํอเนื่อง ประกอบกับ ส านักการศึกษามีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และได๎รับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอท าให๎สามารถท างานได๎บรรลุตามพันธกิจ สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ญานิศา บุญจิตร์, (2552) ที่พบวํานโยบายการบริหารและการปฏิบัติ รวมถึงคุณภาพ
บุคลากรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ 

2.2 ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน แสดงให๎เห็นวําส านักการศึกษามีผลการ
ด าเนินงานด๎านการเบิกจํายและการกอํหนี้ผกูพนังบประมาณ รวมทั้งการลดรอบเวลาในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลอยูํในระดับมาก เนื่องจากเชียงใหมํมีกฎหมายและระเบียบที่ใช๎ในการปฏิบัติงานด๎าน
การศึกษาอยํางชัดเจน ซึ่งท าให๎บุคลากรต๎องยึดระเบียบในการปฏิบัติงานให๎ทันตามก าหนดเวลาซึ่งเป็น
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด และประเมินตามภาระงานท าให๎สามารถลดรอบเวลาในการปฏิบัติงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ ที่กลําวถึงมุมมองทางด๎านการเงินของหนํวยงาน
ภาครัฐ คือความรับผิดชอบขององค์การในด๎านความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความค๎ุมคําของเงิน
และความมีประสิทธิผลองค์การ(ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2544) 
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2.3 ด๎านคุณภาพของการปฏิบัติราชการแสดงให๎เห็นวําข๎าราชการครูสังกัดเชียงใหมํ และ
ผู๎ปกครองซึ่งเป็นผูร๎ับบรกิารของส านักการศึกษา มีความพึงพอใจตํอผลการปฏิบัติงานของส านักการศึกษา
ในระดับมาก เนื่องจากผู๎บริหารเชียงใหมํมีการประชาสัมพันธ์นโยบายด๎านการศึกษาให๎ผู๎ปกครองรับรู๎การ
เข๎าถึงสิทธิในการศึกษาและรับบริการเรียนฟรีในโรงเรียนสังกัดเชียงใหมํ เปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวม
ในการแสดงความเห็น และสนับสนุนให๎มีการท างานเป็นทีมที่เข๎มแข็ง 

2.4 ด๎านการพัฒนาองค์การ แสดงให๎เห็นวํา ส านักการศึกษามีระบบงานการก ากับดูแลที่ดี 
สํงเสริมให๎บุคลากรได๎เรียนรู๎มีการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งจากหนํวยงานภายในและภายนอกทั้งในด๎าน
ความรู๎ความเช่ียวชาญในงานที่ได๎รับมอบหมายและการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สํงผลตํอการมี
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม อยูํในระดับมาก นอกจากนี้ส านักการศึกษายังสํงเสริมให๎มีการพัฒนาบุคลากร
อยํางตํอเนื่องทั้งในด๎านวิชาชีพเฉพาะและสํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู๎ที่นับถือศาสนาทุก
ศาสนา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การของส านักการศึกษา เชียงใหมํ ควรมุํงประเด็น ดังนี้ 

1. ควรสนับสนุนให๎บุคลากรมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการแสดง
ความเห็น สํงเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อรํวมกันผลักดันให๎เกิดประสิทธิผลองค์การ 

2. ควรสนับสนุนทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และจัดบรรยากาศให๎เอื้อตํอการท างานทั้ง
ด๎านวิชาการและด๎านสื่อการเรียนการสอน 

3. ควรปรับปรุงกฎหมายที่มีความซ้ าซ๎อน ท าให๎การท างานลําช๎า เพื่อให๎การผลักดันนโยบาย
สูํการปฏิบัติเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว และมีความคลํองตัวมากยิ่งข้ึน 
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กลยุทธก์ารจัดการความเสี่ยงภายใต้ยคุโลกาภิวัตนท์ี่มีต่อ 
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธรุกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ 

EFFECT OF RISK MANAGEMENT STRATEGY IN GLOBALIZATION ERA 
TOWARDS SMES COMPETITIVENESS IN CHIANG MAI PROVINCE 

 
 แสงอุดม ภุมราเศวต1 สุภาภรณ์  บญุทองเถิง2 และ วาทินี พรมทอง3 

Saeng Udom Phumara Sawet1 Supaporn boonthongtherng2 and watinee promthong 3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีตํอ

ขีดความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
ผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ในจังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบวํา ผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ 
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยมากกวํา 45 ปี ระดับปริญญาตรี ต าแหนํงปัจจุบันเป็นเจ๎าของธุรกิจ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมากกวํา 20,000 บาท ส าหรับประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจการค๎าปลีก มีทุนจดทะเบียน
เริ่มต๎นน๎อยกวํา 500,000 บาท ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี และมีจ านวนพนักงานน๎อยกวํา 10 
คน กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ความเสี่ยงด๎านการผลิต รองลงมา คือ ความ
เสี่ยงด๎านเทคโนโลยี และน๎อยที่สุด คือ ความเสี่ยงด๎านการบริหารจัดการและความเสี่ยงด๎านโลจิสติกส์มี
ระดับความเสี่ยงเทํากัน ส าหรับขีดความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs โดยรวมอยูํในระดับมาก 
ขณะเดียวกัน ผลการศึกษายังพบวํา กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถ
ทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้น 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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ผลลัพธ์ที่ได๎จากการศึกษาน าไปใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
ของธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขันตํอไป 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจ SMEs 
 
Abstract 
 The purpose of the research was to study effect of risk management strategy in 
globalization era towards SMEs competitiveness in Chiang Mai. Questionnaires were used 
as a research instrument to collect the data from 400 SMEs entrepreneurs in Chiang Mai. 
Statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and 
correlation analysis. Results of the research showed that most SMEs entrepreneurs were 
female, whose ages were more than 45 years old. Most had Bachelor’s Degrees and 
worked as business owners with average monthly income of 20,000 baht. Most of the 
SMEs were retail business with initial investment less than 500,000 baht. Average period 
of operation was 1-5 years and had less than 10 employees. Overall, risk management 
strategy in Chiang Mai was in a high level. Considered by aspect, the production risk was 
in a high level, followed by technology risk. The lowest level was management and 
logistics with equal level of risk. Overall SMEs competitiveness was in a high level as 
well. Moreover, results also showed that risk management strategy had a positive 
relationship with SMEs competitiveness in Chiang Mai at statistically significant level of 
0.05. Therefore, results of this study could be used as guidelines for improvement and 
development of risk management strategy for increased competitiveness of SMEs 
business. 
 
Keywords: Strategy, Risk Management, SMEs Business 
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บทน า 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันอยูํภายใต๎การแขํงขันที่รุนแรง เนื่องจากสภาพแวดล๎อมทางการมีการ

เปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่ง โดยเฉพาะปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคม และ
วัฒนธรรม ปัจจัยที่เหลํานี้สามารถเช่ือมโยงกันให๎เป็นโลกใบเดียวกัน ซึ่งเรียกวําโลกแหํงไร๎ พรมแดน 
(Boundary-Less) อาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในด๎านการติดตํอสื่อสาร เชํน 
การใช๎อินเตอร์ เน็ต การใช๎อี เมล์  การใช๎โทรศัพท์ เคลื่อนที่ติดตํอระหวํางกันได๎อยํางทันทํวงที  
(Schermerhorn, 2005) การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีลักษณะของการหลอมรวมทางการตลาดให๎เป็น
ตลาดโลกโดยต๎องพึ่งพาทรัพยากรระหวํางกัน ผู๎บริหารไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ที่ต๎องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกวํายุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
ธุรกิจจ าเป็นต๎องปรับตัว และแสวงหากลยุทธ์ หรือวิธีการจัดการตําง ๆ ให๎เหมาะสมเพื่อสอดรับกับ
สถานการณ์ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อให๎ธุรกิจอยูํรอด มีขีดความสามารถในการแขํงขันของตลาดตํอไป 
(อรวรรณ  วิมลสุข, 2559) กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (Risk Management Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มี
ความส าคัญส าหรับธุรกิจเพื่อน าพาธุรกิจให๎อยูํรอดและเติบโตได๎อยํางมั่นคง ถ๎ามีการจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพจะชํวยให๎ธุรกิจสามารถปูองกนัการเกิดหรือการลดการสญูเสียตําง ๆ ให๎แกํองค์การน๎อยที่สุด
หรือไมํมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากความเสี่ยง (Risk) เป็นเหตุการณ์หรือการกระท าใด
กํอให๎เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลําที่ไมํพึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนภายใต๎
สถานการณ์ที่ไมํแนํนอนและมีผลทางลบตํอองค์การ (นิรภัย  จันทร์สวัสดิ์, 2008) ความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ ประกอบด๎วยหลายปัจจัย เชํน ความเสี่ยงทางด๎านการบริหารจัดการ การเงิน การผลิต 
การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ เป็นต๎น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งที่ผู๎บริหารต๎อง
แสวงหากลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงนี้ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพไมํวําจะเป็นการปูองกันและลดการสูญเสีย การเพิ่มมูลคําให๎กับองค์การ สร๎างความ
สมดุลและผลประโยชน์ที่ได๎ รวมทั้งมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ธุรกิจมีขีดความสามารถทางการ
แขํงขันในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ขีดความสามารถทางการแขํงขันแสดงถึงความเป็นผู๎ได๎เปรียบทางด๎านการ
สํงมอบแกํลูกค๎าอาจเป็นรูปแบบสินค๎าหรือบริการที่ไมํเหมือนใคร มีความเป็นผู๎น าทางด๎านต๎นทุน เสนอ
ราคาสินค๎าในราคาต่ ากวําคํูแขํงขันและเป็นราคาที่เหมาะสมกับสินค๎า สามารถบริหารจัดการเวลาได๎อยําง
มีคุณภาพ และมีความได๎เปรียบทางนวัตกรรม เพื่อสร๎างสรรค์คุณคําในสินค๎าและการบริการ 
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ขณะเดียวกันกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสามารถลดความสูญเสียที่กํอให๎เกิดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
หรืออยูํในระดับที่ยอมรับได๎ อันน าไปสูํความสามารถในการแขํงขันตลาดตํอไป (สุปราณี  ทิพยนาสา และ
คณะ, 2559)  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นธุรกิจที่มี
บทบาทส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศให๎เจริญเติบโตก๎าวหน๎า เนื่องจากธุรกิจ  SMEs เป็นธุรกิจที่มี
ปริมาณในจ านวนมาก และมีการกระจายตัวอยูํทั่วไป เป็นธุรกิจที่จัดตั้งได๎งําย ใช๎เงินลงทุนไมํมากนักใน
การประกอบธุรกิจ จังหวัดเชียงใหมํเป็นอีกหนึ่งจงัหวัดในประเทศไทยที่มธุีรกิจ SMEs เกิดข้ึนคํอนข๎างมาก
และเป็นธุรกิจที่ชํวยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให๎มีเติบโตยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันจังหวัด
เชียงใหมํเป็นจังหวัดที่อยูํติดกับประเทศเพื่อนบ๎าน ได๎แกํประเทศพมํา ลาว เป็นต๎น และได๎มีการติดตํอ
ค๎าขายชายแดนระหวํางกัน ยํอมมีการแขํงขันมากข้ึน ดังนั้นผู๎ประกอบการต๎องให๎ความส าคัญและหา
วิธีการตําง ๆ เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการแขํงขันที่เกิดข้ึนในเร็ววัน ซึ่งกลยุทธ์การจัดการ
ความเสี่ยงเป็น กลยุทธ์ที่ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความส าคัญเพื่อค๎นหา ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดข้ึนและมีผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจวํารุนแรงมากน๎อยอยํางไร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
จัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเหลําน้ันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และอยูํในระดับที่ยอมรับได๎ ซึ่งการจัดการนี้จะ
ท าให๎ธุรกิจมีความสามารถในการแขํงขันตํอไป  
 ด๎วยเหตุผลข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีตํอ
ขีดความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวําธุรกจิ 
SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเป็นอยํางไร อยูํในระดับใด โดยเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งผลที่ได๎จากการศึกษาน าไปใช๎ในการวางแผน
หาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและให๎ธุรกิจเตรียมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได๎เป็นอยํางดี 
ยิ่งกวํานั้นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแนวทางให๎ธุรกิจน าไปสูํ ความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันในตลาดสากล 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์และขีด
ความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ 
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วรรณกรรมท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยคณะผู๎วิจัย
ได๎มุํงศึกษาแนวคิดดังนี ้

  1. ข๎อมูลทั่วไปของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (Small and Medium Enterprise : SMEs) หมายถึง 

ธุรกิจที่มีลักษณะการบริหารงานอยํางอิสระ ผู๎บริหารมักเป็นเจ๎าของกิจการ จัดหาเงินมาลงทุนท าธุรกิจ
และการด าเนินงาน ซึ่งจะท าภายในท๎องถ่ิน มีจ านวนพนักงาน เงินลงทุน สินทรัพย์ และยอดขายน๎อยกวํา
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน (วิชัย  โถสุวรรณจินดา, 2551: 1) ในขณะที่ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม (2554 : เว็บไซต์) ให๎ความหมาย SMEs วําเป็นกิจการการผลิตสินค๎า กิจการให๎บริการ 
และกิจการค๎าสํงและค๎าปลีก หรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ วิสาหกิจใดจัดเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมนั้น แบํงเป็น 3 กลุํมใหญํ ได๎แกํ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค๎า และธุรกิจการบริการ             
ซึ่งครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท 

กตัญญู  หิรัญญสมบูรณ์ (2559 : 4) กลําววํา ธุรกิจ SMEs มีประโยชน์ ดังนี้           
1. เป็นธุรกิจที่วําจ๎างแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ชํวยสร๎างงานให๎แกํพนักงานตามกลยุทธ์

การเข๎าสูํธุรกิจแบบเลือกตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเฉพาะกลุํม และชํวยกระจายรายได๎และสร๎าง
ความรู๎ความช านาญให๎แกํประชาชนกลุํมใหญํของประเทศได๎อยํางทั่วถึง 2.เป็นแหลํงที่มาของประดิษฐ
กรรมใหมํของตลาดจ านวนมาก ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎ประกอบการและความรํวมมือของพนักงาน 
3. เป็นธุรกิจที่มีการสํงเสริมการแขํงขันเสรี กระตุ๎นให๎เกิดการแขํงขันระหวํางผู๎ผลิตซึ่งท าให๎ผู๎บริโภคได๎
ประโยชน์มากที่สุด 4. ชํวยสนับสนุนการด าเนินการของธุรกิจขนาดใหญํด๎านกระจายสินค๎าและการปูอน
วัตถุดิบและการบริการในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 5. ชํวยพัฒนาศักยภาพด๎านสติปัญญาและ
ความมานะพยายามของบุคคลทั้งผู๎ประกอบการและลูกจ๎างที่จะตํอสู๎ให๎ได๎มาซึ่งความส าเร็จของธุรกิจ 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไมํแนํนอนไมํวําจะได๎ผลลัพธ์ตรงตามเปูา โอกาส การ

กระท า หรือสถานการณ์ที่อาจจะท าให๎องค์กร อาจสํงผลทั้งด๎านบวกและด๎านลบแกํหนํวยงานขององค์กร
และไมํสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ได๎ (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, 2550 : 15) ดังนั้น การจัดการความเสี่ยง 
จึงหมายถึง การจัดการเหตุการณ์ความไมํแนํนอนที่อาจเกิดข้ึนที่มีผลทางด๎านลบ ซึ่งท าให๎องค์กรไมํ
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สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับองค์กรได๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด หรือการท าให๎กลุํมบุคคลในองค์กรเข๎า
มาท างานรํวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์รํวมกันของธุรกิจ และกระบวนการในการปูองกันอ านาจและ
ทรัพย์สินที่ได๎มาของธุรกิจ โดยการลดโอกาสของการสูญเสีย ซึ่งมาจากเหตุการณ์ที่ไมํสามารถควบคุมได๎ 
  นิรภัย  จันทร์สวัสดิ์ (2551 : 53-54) ได๎กลําววํา ความเสี่ยง สามารถจัดเป็นประเภท     
ตําง ๆ เพื่อความสะดวกในการค๎นหา ระบุ ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดมาตรการควบคุม ได๎แกํ                  
1. ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับการด าเนินงาน เชํน การส ารวจออกแบบ ประมาณราคา การกํอสร๎างการ
บ ารุงรักษา การบริหารเครื่องจักร การบริหารงานพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความเสี่ยงเชิง
บุคลากร ความเสี่ยงเชิงฉ๎อฉล ความเสี่ยงเชิงโปรํงใส เป็นต๎น 2. ความเสี่ยงด๎านการเงิน เชํน ความเสี่ยง
เรื่องความปลอดภัยของเงนิสดและทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีผิดพลาด การทุจริตรายงานทางการเงินเรื่อง
สภาพคลํอง การมีรายจํายที่ไมํจ าเป็น การสูญเสียรายได๎ เป็นต๎น 3. ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ เชํน การจัดท าประชาพิจารณ์หรือศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ส าหรับ
โครงการขนาดใหญํ ตามกฎหมายสิ่งแวดล๎อม 4. ความเสี่ยงด๎านนโยบาย ความเสี่ยงเชิงกลยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ เชํน การจัดท าโครงการเรํงดํวนตามนโยบายภายใต๎ข๎อจ ากัดตํางๆ หรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่
ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต๎องการของลูกค๎า เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม กลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู๎จัดการต๎องตระหนักเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนและ
เกิดความสูญเสียแกํองค์การธุรกิจ ไมํวําจะเป็นความเสี่ยงทางด๎านการบริหารจัดการ การเงิน การผลิต 
การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธุรกิจต๎องรับผิดชอบและ
จัดการเพื่อให๎การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเรจ็บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ดังนั้น จึงสรุปได๎วํากลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การจัดการความเสี่ยง ได๎แกํกระบวนการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน 
ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกจิกรรม กระบวนการท างานในทุกๆข้ันตอน เพื่อลดโอกาส
การเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได๎อยํางมีประสิทธิภาพนั่นเอง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู๎ประกอบการของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 
102,950 ราย (ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม, 2559) 
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 กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎ประกอบการของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ โดยมี
วิธีการก าหนดกลุํมตัวอยํางจากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% ได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 384 ราย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
จากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งแบํงออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ มีข๎อค าถามจ านวน 
5 ข๎อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) ได๎แกํ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน ต าแหนํงงานในปัจจุบัน  
 ตอนที่ 2 ข๎อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ มีข๎อค าถามจ านวน 5 ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลอืก (Checklist) ได๎แกํ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ทุนจดทะเบียนใน
การด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ และจ านวนพนักงาน 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) จ านวน 32 ข๎อ ได๎แกํ ความเสี่ยง
ด๎านการบริหารจัดการ จ านวน 5 ข๎อ ความเสี่ยงด๎านการเงินจ านวน 5 ข๎อ ความเสี่ยงด๎านการผลิต  
จ านวน 6 ข๎อ ความเสี่ยงด๎านการตลาด จ านวน 5 ข๎อ ความเสี่ยงด๎านสังคมและวัฒนธรรม จ านวน 3 ข๎อ 
ความเสี่ยงด๎านเทคโนโลยี จ านวน 4 ข๎อ และความเสี่ยงด๎านโลจิสติกส์ จ านวน 4 ข๎อ แบบสอบถามมี
ลักษณะแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)  
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
เชียงใหมํ แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) จ านวน 9 ข๎อ 
 ตอนที่ 5 ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีตํอความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ แบบสอบถามมีลักษณะ แบบปลายเปิด 
(Open-ended) 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การศึกษาครั้งนี้ผูวิ๎จัยได๎ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
น าไปทดลองใช๎ (Try-Qut) กับกลุํมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางเพื่อหาความ
เช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีหาคําสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (Alfa Coefficient) ของครอนบัค 
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(Cronbach) จ านวน 30 ราย พบวํา คําความเช่ือมั่นอยูํที่ 0.95 ซึ่งมีคํามากกวํา 0.7 สอดคล๎องตาม
ข๎อเสนอแนะของ Nunnally and Berstein (1994) กลําววํา คําความเช่ือมั่นของเครื่องมือควรมีคํา
มากกวํา 0.7 ดังนั้น แบบสอบถามครั้งนี้จึงน าไปเก็บข๎อมูลจริงได๎ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลครั้งนี้ ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และ สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
ด๎วยวิธี การหาคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน โปรดัค โมเม๎นต์ (Pearson Product Moment 
Correlation) 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีตํอขีดความสามารถ
ทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยสามารถน าเสนอดังนี ้
 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
อายุเฉลี่ยมากกวํา 45 ป ีสถานภาพสมรสแล๎ว การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหนํงปัจจุบันเป็นเจ๎าของ
ธุรกิจ และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมากกวํา 20,000 บาท 
 2. ข๎อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ธุรกิจสํวนใหญํประกอบธุรกิจ                    
ในลักษณะกิจการเจ๎าของคนเดียว ประเภทการค๎าปลีก มีทุนจดทะเบียนเริ่มต๎นน๎อยกวํา 500,000 บาท            
มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 1-5 ปี มีจ านวนพนักงานน๎อยกวํา 10 คน และมีรายได๎สุทธิเฉลี่ยตํอปี 
100,000-300,000 บาท  
 3. การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs 
ในจังหวัดเชียงใหมํ โดยจ าแนกเป็นรายด๎าน 

กลยุทธ์การจัดการความเส่ียง  ̅ S.D. ระดับกลยุทธ์ 
ด๎านการบริหารจัดการ 
ด๎านการเงิน 
ด๎านการผลิต  
ด๎านการตลาด 
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม  
ด๎านเทคโนโลยี 
ด๎านโลจิสติกส์ 

4.02 
4.05 
4.13 
4.07 
4.00 
4.09 
4.02 

0.66 
0.65 
0.58 
0.62 
0.82 
0.67 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.06 0.53 มาก 

จากตาราง 4.13 พบวํา ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ สํวนใหญํมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 

โดยรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอยูํ

ในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านการผลิต ( ̅ = 4.13) รองลงมา คือ ด๎านเทคโนโลยี ( ̅ = 4.09) และน๎อย

ที่สุดคือ ด๎านการบริหารจัดการและด๎านโลจิสติกส์มีคะแนนเฉลี่ยเทํากัน ( ̅ = 4.02)  
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงกับขีดความสามารถทางการ

แขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของกลยุทธ์การจัดการความเสีย่ง ได๎แกํ การบริหารจัดการ 
การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ กับขีดความสามารถทางการ
แขํงขัน ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ 

ตัวแปร AM FI MA MK SO TE LO MC 
การบริหารจัดการ (AM) - .63** .62** .55** .35** .53** .55** .55** 
การเงิน (FM)  - .71** .62** .38** ..62** .59** .56** 
การผลิต (MA)   - .69** .42** .67** .65** .62** 
การตลาด (MK)    - .46** .63** .68** .59** 
สังคมและวัฒนธรรม (SO)     - .45** .41** .56** 
เทคโนโลยี (TE)      - .69** .58** 
โลจิสติกส์ (LO)       - .59** 
ขีดความสามารถทางแขํงขัน 
(MC) 

       - 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 จากตารางที่ 2 พบวํา กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ทั้ง 7 ด๎าน ได๎แกํ การบริหารจัดการ การเงิน 
การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขีด
ความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เทํากับ 00.55, 0.56,0 .62, 0.59, 0.56,0.58, และ 0.59 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีตํอขีดความสามารถทางการ
แขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ได๎แกํ การบริหารจัดการ 
การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ขีดความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุ
ปราณี  ทิพยนาสา, จุลสุชาดา  ศิริสม และเดช  กาญจนางกูร (2559 : 117-129) ได๎ศึกษาประสิทธิภาพ
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การจัดการความเสี่ยงกับความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจ  SMEs ในเขตภาคกลาง พบวํา 
ประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจ  
SMEs ในเขตภาคกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําการจัดการความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อปูองกันความ
สูญเสียที่อาจเกิดข้ึน หรือเพื่อควบคุมและลดความรุนแรงของความสูญเสียที่ได๎เกิดข้ึนนั้นให๎ลดลงหรือ
สลายไปนั่นเอง (นฤมล  สะอาดโฉม, 2550 : 27-31) ดังนั้นการจัดการความเสียงในยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็น
สิ่งที่ท๎าทายส าหรับผู๎จัดการที่จะต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมทางการแขํงขัน
เพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน เนื่องจากการด าเนินธุรกิจภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์ มี
ลักษณะของการหลอมรวมทางการตลาดให๎เป็นตลาดโลกโดยต๎องพึ่งพาทรัพยากรระหวํางกันซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู๎จัดการไมํสามารถหลีกเลี่ยงกับการเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลง
จึงต๎องปรับกลยุทธ์ทางการแขํงขันให๎ธุรกิจอยูํรอดและเติบโตได๎อยํางมั่นคง  (อรวรรณ วิมลสุข, 2559) 
ดังนั้น จึงกลําวได๎วํา ธุรกิจเมื่อมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชํวยให๎เกิดการ
ปูองกันและลดความสูญเสียตําง ๆ และชํวยเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขันให๎กับธุรกิจในยุคแหํงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย  
 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ได๎แกํ การบริหารจัดการ การเงิน การผลิต การตลาด สังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขีดความสามารถทางการแขํงขันของ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางให๎กับผู๎ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs น าไปวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขํงขันภายใต๎ยุคโลกาภิวัตน์ให๎เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจตํอไป อยํางไรก็
ตามในการศึกษาวิจัยครั้งตํอไป ควรท าการศึกษากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในขอบเขตของธุรกิจอื่น ๆ 
เชํน ธุรกิจโอทอป เป็นต๎น หรือท าการศึกษาในธุรกิจ SMES ในจังหวัดอื่น ๆ เชํน จังหวัดพะเยา เชียงใหมํ 
ล าพูน เป็นต๎น รวมทั้ง ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงภายใต๎ยุค
โลกาภิวัตน์ เพื่อทราบวํามีปัจจัยใดบ๎างที่มีผลตํอการจัดการกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงซึ่งข๎อมูลที่ได๎
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให๎อยูํรอดในสภาวการณ์แขํงขันยุคโลกาภิวัตน์ตํอไป 
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ความไว้วางใจทางธุรกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจทางธุรกิจระหว่างผูน้ าเข้าและ

ส่งออกที่มีตอ่ผู้ให้บริการด้านโลจิสตกิส์ ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

Business Trust and Factors Affecting Business Trust between Importers 
and Exporters and Logistic Providers  

at Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport 
 

เตชะธร สุขชัยศรี1 วาทินี พรมทอง2 
Taechathorn sukchaisri1 Watinee promthong2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความไว๎วางใจทางธุรกิจและ 2) เพื่อวิเคราะห์

ปัจจัย ที่สํงผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ โดยการใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูลกับ
ผู๎ปฏิบัติงานหรือผู๎บริหารของบรษัิทน าเข๎าและสํงออกสนิค๎า ทางทําอากาศยานนานาชาติเชียงราย จ านวน 
100 คน จาก 100 บริษัท มีการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการใช๎สถิติร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวํา 1) ระดับ
ความไว๎วางใจทางธุรกิจอยูํในระดับมากทั้ง 5 ปัจจัย (ด๎านความซื่อตรง ด๎านสมรรถนะหรือความสามารถ 
ด๎านความมั่นคงสม่ าเสมอ ด๎านความจงรักภักดี และด๎านความเป็นคนเปิดเผย) และ 2) พบปัจจัยที่สํงผล
ตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ คือ ด๎านความจงรักภักดี ด๎านสมรรถนะหรือความสามารถ และด๎านความ
มั่นคงสม่ าเสมอสํงผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ค าส าคัญ: ความซื่อตรง, ความจงรักภักด,ี ความเป็นคนเปิดเผย, ความไว๎วางใจทางธุรกิจ 
   
 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study level of business trust and 2) analyze factors 
that affect business trust between import or export companies and logistic providers: 
Freight Forwarding company (Freight Forwarder), Shipping (Shipping Broker), trucking 
company (Transportation company), and warehouse company (Warehousing). Data were 
collected by questionnaire from a sample group of 100 employees and department 
heads of import or export departments. Data were statistically analyzed by descriptive 
statistics for percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment 
correlation coefficient and Multiple Regression Analysis. Results of the study are as 
follows: 1) The overall level of business trust (Integrity, Competence, Consistency, 
Loyalty and Openness) were all in high level. 2) Factors of Competence, Consistency 
and Loyalty had positive influence on business trust at statistically significant level of 
0.05. 

Keywords:  Integrity, Competence, Consistency, Loyalty, Openness, Business trust 
 
บทน า 

ความไว๎วางใจไว๎เนื้อเช่ือใจ เป็นหนึ่งในวิชาพฤติกรรมองค์การดังนั้นงานวิจัยสํวนใหญํมักเป็น
การศึกษาพฤติกรรมภายใจองค์การ เชํน ผู๎น ากับพนักงาน หรือความไว๎วางใจระหวํางหนํวยงานใน
องค์การนั้น แตํสํวนใหญํมักจะเป็นการศึกษาภายในองค์การเดียวกัน แตํงานวิจัยช้ินนี้ท างผู๎วิจัยเห็นวํา
ความไว๎วางใจในเรื่องของระหวํางองค์การ อาจจะมีสํวนที่ส าคัญตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ โดยผู๎วิจัยมอง
วําธุรกิจการน าเข๎าและสํงออกเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ท าให๎มีการวําจ๎างบริษัทผู๎ให๎บริการ
ด๎านโลจิสติกส์มีเพิ่มมากข้ึนเชํนกัน บริษัทผู๎ประกอบการโสจิสติกส์มักเป็นลักษณะของธุรกิจต๎องใช๎
ความสามารถเฉพาะ ต๎องใช๎ระยะเวลานานในการฝึกฝนการท างาน หนํวยงานที่ต๎องลงทุนทั้งสถานที่ 
บุคลากร และ เทคโนโลยี่ เป็นต๎น สํวนงานด๎านโลจิสติกส์ที่มีการจ๎างเอาท์ซอร์ส ได๎แกํ บริษัทเฟรทฟอร์
เวิร์ดเดอร์(Freight Forwarder) บริษัทชิปปิ้ง(Shipping Broker) บริษัทขนสํงสินค๎า (Transportation 
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company)และคลังสินค๎าทั่วไป(Warehousing)  ความไว๎วางใจ (Trust) หมายถึงองค์ประกอบแหํงความ
ไว๎วางใจ เช่ือถือซึ่งกันและกันของแตํละคน แตํละฝุาย ในที่นี้กลําวถึงระหวํางธุรกิจตํอธุรกจิ (เศรษฐกาณฑ์ 
เตชะธนนันทวงศ์, 2548) ความต๎องการบริการโลจิสติกส์เป็น 4 ระดับคือ การบริการโลจิสติกส์แบบ
พื้นฐาน การบริการโลจิสติกส์แบบเพิ่มคุณคํา การบริการโลจิสติกส์แบบผู๎น า และการบริการโลจิสติกส์
แบบก๎าวหน๎า เขาค๎นพบวํา การลดต๎นทุน ระบบสารสนเทศ และบุคลากรเป็นปัจจัยที่ใช๎ในการตัดสินใจ
เลือกระดับของการบริการ การบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยสํวนใหญํจะอยูํในระดับการบริการแบบ
เพิ่มคุณคํา (Ji-Ye Mao a,1, Jae-Nam Lee b,Chun-Ping Deng c., 2008) ได๎ใช๎แบบสอบถามการ
สอบสวนเป็นไปตามค าถามการวิจัยจากมุมมองของผู๎ขาย 1) สิ่งที่ชนิดของพฤติกรรมลูกค๎าให๎ความ
ไว๎วางใจของผู๎จ าหนํายในลูกค๎า โดยลูกค๎าควบคุมของลูกค๎ามากกวําผู๎ขาย  2) สิ่งที่ผลกระทบของความ
ไว๎วางใจของผู๎จ าหนํายของลูกค๎าและการควบคุมของลูกค๎ามากกวําผู๎ผลิตในการท างาน 

จากประเด็นความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรที่กลําวมา ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
องค์การของสองหนํวยงานที่ท างานรํวมกันคือ บริษัทผู๎น าเข๎าหรือผู๎สํงออก กับบริษัทผู๎ให๎บริการด๎านโลจิ
สติกส์ ถึงพฤติกรรมระหวํางองค์การที่จะสํงผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ ทั้งปัจจัยด๎านความซื่อตรง ด๎าน
สมรรถนะหรือความสามารถด๎านความมั่นคงสม่ าเสมอด๎านความจงรักภักดีและด๎านความเป็นคนเปิดเผย 
โดยสามารถทดสอบมิติความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหวํางตัวแปรที่ผู๎วิจัยในใจ อันน าไปสูํการปรับปรุง หรือ
การวางแผนของการปฏิบัติงานของผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ตํอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความไว๎วางใจทางธุรกิจระหวํางผู๎น าเข๎าและสํงออกทีมีตํอผู๎ให๎บริการด๎านโลจิ

สติกส์ ทําอากาศยานนานาชาติเชียงราย 
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจระหวํางผู๎น าเข๎าและสํงออกที่มีตํอผู๎

ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ ทําอากาศยานนานาชาติเชียงราย  
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง  
การวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยคณะผู๎วิจัย

ได๎มุํงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องดังนี้ (Kee-hung Lai, Alison E. Lloyd,Hung-Ju Lin, 2011) 
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สาเหตุที่ท าให๎ความสัมพันธ์ของการจ๎างคนภายนอก(Outsourcing)ด๎านโลจิสติกส์ล๎มเหลว เป็นเรื่องของ
การวิเคราะห์ผู๎ขนสํงทีใ่ช๎การประเมินผลจากสนิทรัพย์และความไว๎วางใจในการเป็นผู๎จัดการด๎านโลจิสติกส์
(NilayVOza, Tracy Hall, Austen Rainer and Susan Grey, 2006) พบวําปัจจัยที่ส าคัญในการการ
บรรลุความไว๎วางใจครั้งแรกในด๎านความสัมพันธ์ในการวําจ๎าง การอ๎างอิงลูกค๎าที่มีการใช๎บริการและ
ประสบการณ์การท างาน ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่ด๎านการรักษาความไว๎วางใจในความสัมพันธ์ของการ 

จ๎างความซื่อสัตย์ความมุํงมั่น (M.N. Qureshi, Dinesh Kumar and Pradeep Kumar, 2007)
เลือกเอาท์ซอร์ส 1) ความนําเช่ือถือ 2) ความสามารถ 3)การเปิดกว๎างและความเมตตากรุณา (Cheng Lu 
Wang, Noel Y.M. Siuand Bradley R.Barnes, 2008) 1) การทบทวนความสัมพันธ์ระหวํางความ
ไว๎วางใจ2) การวางแนวทางในระยะยาว3) บทบาทของสื่อกลาง (ขจรวุฒิ น าศิริกุล, 2543) พฤติกรรมที่
ส าคัญที่มีผลตํอความพึงพอใจในการด าเนินงานของกิจการรํวมทุนระหวํางประเทศได๎แกํจุดมุํงหมายที่
เหมาะสมกัน ความไว๎วางใจซึ่งกันและกันความมุํงมั่นในการท างานรํวมกันการติดตํอสื่อสารกันการ
ติดตํอสื่อสารการแบํงสรรข๎อมูลและลักษณะวิธีการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง (เศรษฐกาณฑ์ เตชะธนนนันท
วงศ์, 2548) การลดต๎นทุน ระบบสารสนเทศและบุคลากรเป็นปัจจัยที่ใช๎ในการตัดสินใจเลือกระดับของ
การบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย (ธีระ เย็นประสิทธ์ิ, 2547) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค๎าใน
ด๎านบริการขนสํงและปัญหาอุปสรรคที่พบสามารถน าข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงได๎อยําง
เหมาะสมและปรับปรุงสร๎างความพึงพอใจในด๎านคุณภาพการให๎บริการกับลูกค๎าตํอไป (นภัสพร แสง
พายัพ, 2548) การเลือกใช๎บริการของผู๎รับจัดการขนสํงตํางชาติมากกวําผู๎รับจัดการขนสํงไทยเพราะ
ความสามารถดีกวําในด๎านช่ือเสียงการน าเอาระบบไอทีใช๎รํวมกับงานสํวนความสามารถในด๎านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยโอกาสในการใช๎บริการด๎านอื่นและด๎านการปฏิบัติตามสัญญาอยําง
เครํงครัด (พรรณี บุญประกอบ, 2551) การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยหลักที่สํงผลตํอความเช่ือถือไว๎วางใจ 
ของประชาชนที่มีตํอข๎าราชการในการศึกษาครั้งนี้ได๎มีการคัดเลือกตัวแปรที่มีลักษณะเฉพาะที่จะน ามาใช๎
วัดปัจจัยหลักที่สํงผลตํอความเช่ือถือไว๎วางใจของประชาชนที่มีตํอข๎าราชการจ านวน 4 ตัวแปร โดยน ามา
จากจิตลักษณะ 2 ประการ ในทฤษฎีต๎นไม๎จริยธรรม และพฤติกรรมการท างาน 2 ประการ จากพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนาตามแนวทางในการพัฒนาข๎าราชการแนวใหมํ และคํานิยมสร๎างสรรค์ของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
ปัจจัยหลัก 4 ประการดังกลําวได๎แกํ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) ลักษณะมุํงอนาคต ควบคุมตน 3) 
พฤติกรรมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และ 4) พฤติกรรมมุํงผลสัมฤทธธ์ิของงาน โดยการวิเคราะห์ข๎างต๎น 
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คณะผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์งานวิจัยซึง่ได๎กรอบแนวคิดในการวิจัยสรุปแนวคิดจากการทบทวนทางวรรณกรรม 
พฤติกรรมระหวํางองค์การที่มีผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจนั้น แบํงเป็น 5 ปัจจัยที่ส าคัญ กลําวคือ 1) 
ความซื่อตรง (NilayVOza, Tracy Hall, Austen Rainer and Susan Grey, 2006) ปัจจัยและอิทธิพล
หลักที่ด๎านการรักษาความไว๎วางใจในความสัมพันธ์ของการจ๎างคือความซื่อสัตย์ความมุํงมั่นเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการการบรรลุความไว๎วางใจครั้งแรกในด๎านความสัมพันธ์ในการวําจ๎างที่ลูกค๎าใช๎ในการอ๎างอิง  2)
ความสามารถหรือสมรรถนะ (M.N. Qureshi, Dinesh Kumar and Pradeep Kumar, 2007) 
ความสามารถเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่องค์การใช๎ในการตัดสินใจในการคัดเลือกบริษัทเอาท์ซอสเข๎ามาท า
ให๎กับหนํวยงานเพราะเป็นการมอบหมายงานที่ส าคัญออกไปให๎กับหนํวยงานภายนอกกระท าการแทน 
โดยมักเป็นงานที่องค์การไมํสามารถท าได๎หรือต๎องใช๎ความสามารถความเช่ียวชาญ ความรู๎เรื่องในการ
ท างานนั้นๆ ได๎เป็นอยํางดี 3)ความมั่นคงสม่ าเสมอ (ขจรวุฒิ น าศิริกุล, 2543) พฤติกรรมที่ส าคัญที่มีผลตํอ
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของกิจการรํวมทุนระหวํางประเทศได๎แกํจุดมุํงหมายที่เหมาะสมกัน ความ
ไว๎วางใจซึ่งกันและกันความมุํงมั่นในการท างานรํวมกันการติดตํอสื่อสารกันการติดตํอสื่อสารการแบํงสรร
ข๎อมูลและลักษณะวิธีการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง 4)ความจงรักภักดี (นภัสพร แสงพายัพ, 2548) การ
เลือกใช๎บริการของผู๎รับจัดการขนสํงตํางชาติมากกวําผู๎รับจัดการขนสํงไทยเพราะความสามารถดีกวําใน
ด๎านช่ือเสียงการน าเอาระบบไอทีใช๎รวํมกับงานสํวนความสามารถในด๎านการรบัรองมาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัยโอกาสในการใช๎บริการด๎านอื่นและด๎านการปฏิบัติตามสัญญาอยํางเครํงครัด และ5)ความ
เป็นคนเปิดเผย (M.N. Qureshi, Dinesh Kumar and Pradeep Kumar, 2007) การคัดเลือกบริษัท
เอาท์ซอสเข๎ามาท าให๎กับหนํวยงานพิจารณาจาก การเปิดกว๎างและความเมตตากรุณา  

จากแนวคิดและทฤษฎี ได๎สรุปเป็นกรอบแนวคิดดังแสดงดังภาพที่ 1  
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ความไว๎วางใจทางธุรกิจ (Business 

Trust) (TRU) 

 

ความซื่อตรง (Integrity) (INT) 

ความสามารถ (Competence) (COM) 

ความมั่นคงสม่ าเสมอ(Consistency) (CON) 

ความจงรกัภักดี (Loyalty)   (LOY) 

ความเป็นคนเปิดเผย (Openness)(OPE) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
1. ผู๎วิจัยได๎ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร 

และบทความที่เกี่ยวข๎องเพื่อก าหนดประเด็นและสร๎างกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นผู๎วิจัยได๎ท าการรําง
แบบสอบถามเพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย กลําวคือ ปัจจัยด๎านความซื่อตรงด๎านสมรรถนะหรือ
ความสามารถด๎านความมั่นคงสม่ าเสมอด๎านความจงรักภักดีด๎านความเป็นคนเปิดเผย และความไว๎วางใจ
ทางธุรกิจ 

2. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎บริหารและพนักงานปฏิบัติการ ของบริษัทน าเข๎าหรือ
สํงออกสินค๎า มีสถานที่ประกอบการทางธุรกิจในประเทศไทย จ านวน 250 คน จาก 100 บริษัท ที่มีการ
ใช๎บริการกับ ผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ ได๎แกํ บริษัทเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ บริษัทชิปปิ้งบริษัทขนสํงสินค๎า 
และคลังสินค๎าทั่วไป โดยก าหนดขอบเขตพื้นที่เป็นการน าเข๎าและสํงออกสินค๎าทางทําอากาศยาน
นานาชาติเชียงราย โดยท าการเก็บข๎อมูลด๎วยการสํงแบบสอบถามทางอนิเตอรเ์นท การสรา๎งแบบสอบถาม
อัตโนมัติ การกรอกแบบสอบถามกับกลุํมตัวอยํางโดยตรง รวมถึงสอบถามทางโทรศัพท์ ตั้งแตํวันที่ 1 ถึง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการก าหนดกลุํมตัวอยํางจากแบบโควตาจ านวน 100 คน และสุํม
กลุํมตัวอยํางโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple random sampling) ตามขนาดของกลุํมตัวอยํางเนื่องจาก
ข๎อมูลกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลการตอบที่มีความส าคัญและต๎องให๎ผู๎ตอบสมัครใจในการให๎ข๎อมูล
แบบสอบถามการสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของการวิจัย 

 3. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ปลายปิด ซึ่ง
สร๎างและปรับปรุงจากการศึกษาต ารางานวิจัยและเอกสารวิชาการที่ เกี่ยวข๎อง โดยมีโครงสร๎าง
แบบสอบถามทั้งหมดมี 64 ข๎อ แบํงเป็น 3 ตอน ได๎แกํ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ ต าแหนํงผู๎ตอบ
แบบสอบถาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหนํงหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย รายได๎เฉลี่ยตํอครอบครัว 
สถานที่ท างานของทํานอยูํในจังหวัดหรือภาคใด ประเภทของบริษัทผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ที่ใช๎ และ
บริษัทผู๎ให๎บริการเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทตํางชาติ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมระหวํางองค์การที่สํงผลตํอความไว๎วางใจทาง
ธุรกิจ ประกอบไปด๎วย ปัจจัยด๎านความซื่อตรง ปัจจัยด๎านสมรรถนะหรือความสามารถ ปัจจัยด๎านความ
มั่นคงสม่ าเสมอ ปัจจัยด๎านความจงรักภักดี และปัจจัยด๎านความเป็นคนเปิดเผย 
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  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตามแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 
ระดับของลิเคิร์ธ (Likert’s rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง มีเห็นด๎วยอยํางยิ่ง  จนไปถึง
ระดับ 1 หมายถึง มีเห็นด๎วยน๎อยที่สุด อยูํในระดับน๎อยโดยเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคําไมํต่ ากวํา 0.70 
ข้ึนไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ได๎มีคําเทํากับ 0.79 ถือวํายอมรับได๎ สามารถเก็บข๎อมูลกับ
กลุํมตัวอยํางได ๎
  4. ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วน าไปวิเคราะห์ด๎วยโปรแกรม SPSS มี
การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการใช๎ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด๎วย สถิติคําความถ่ี
จ านวนร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระ โดยใช๎
สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
และการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด๎วยการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช๎
เทคนิคการเลือกตัวแปร โดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (Stepwise) และการทดสอบสหสัมพันธ์
ของตัวคลาดเคลื่อนโดยวิธีเดอร์บินและวัตสัน (Durbin – Watson Test) ซึ่งเป็นคําทางสถิติที่ใช๎ในการ
ทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน พบวํา มีคําทางสถิติอยํูที่ 1.89 
 
ผลการวิจัย 

ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามที่ได๎จากบรษัิทที่มกีารน าเข๎าและสํงออกสินค๎า ทางทําอากาศ
ยานนานาชาติเชียงราย ได๎แกํผู๎บริหารบริษัทและพนักงานของแผนกน าเข๎าและสํงออกระหวํางประเทศ 
โดยเป็นการสุํมตัวอยํางจากกลุมํบรษัิทและหนํวยงานทีใ่ช๎บริการด๎านโลจสิติกส์ สํงแบบสอบถามกลบัมายัง
ผู๎วิจัยจ านวน 100 คน คิดเป็นร๎อยละ 81.76 ของจ านวนประชากรทั้งหมด คิดเป็นเพศชายร๎อยละ 47.3 0
เพศหญิงร๎อยละ 52.70 โดยมีสัดสํวนของผู๎น าเข๎าสินค๎า จ านวนมากที่สุดถึง ร๎อยละ 37.80 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 62.80 ระดับสูงกวําปริญญาตรีร๎อยละ 31.10 โดยมีประสบการณ์ในการท างาน 
1-5 ปี เทํากับ 6-10 ปี ร๎อยละ 37.00 

พฤติกรรมระหวํางองค์การที่ท าให๎เกิดความไว๎วางใจทางธุรกจิระหวํางผู๎น าเข๎าหรือสํงออกสินค๎าที่
มีตํอผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์นั้นพบวําด๎านความซื่อตรงในภาพรวมอยูํระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย = 4.08 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57) ถัดมา คือ ด๎านสมรรถนะหรือความสามารถ(คําเฉลี่ย = 3.97 สํวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61) ด๎านความมั่นคงสม่ าเสมอ(คําเฉลี่ย = 3.82 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.64) 

ด๎านความจงรักภักดี (คําเฉลี่ย= 3.78 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73) ด๎านความเป็นคนเปิดเผย ( ̅ = 
3.74 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) ทั้งนี้พฤติกรรมระหวํางองค์การในด๎านความไว๎วางใจทางธุรกิจอยูํ
ในระดับมาก (คําเฉลี่ย = 3.99 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยทีส่ํงผลตํอพฤติกรรมระหวํางองค์การที่ท าให๎
เกิดความไว๎วางใจทางธุรกจิ 

ปัจจัย Mean Std. Deviation ระดับความส าคัญ 
ความซื่อตรง 4.08 0.57 มาก 
ความสามารถ 3.97 0.61 มาก 
ความมั่นคงสม่ าเสมอ 3.82 0.64 มาก 
ความจงรกัภักดี 3.79 0.73 มาก 
ความเป็นคนเปิดเผย 3.74 0.59 มาก 
ความไว๎วางใจทางธุรกิจ 3.99 0.71 มาก 

 
ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ปัจจัยความสมัพันธ์ระหวํางตัวแปร ปัจจยัความซื่อตรงปัจจัยด๎านสมรรถนะหรือ

วามสามารถปัจจัยด๎านความมั่นคงสม่ าเสมอ ปัจจัยด๎านความจงรักภักดีและปัจจัยด๎านความเป็นคน
เปิดเผย ที่มีผลตํอตัวแปรด๎านความไว๎วางใจทางธุรกิจระหวํางผู๎น าเข๎าหรือสํงออกสินค๎าที่มีตํอผู๎ให๎บริการ
ด๎านโลจิสติกส์ จึงสามารถน าไปทดสอบความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลได๎ 

ทั้งนี้ได๎ท าการตรวสอบความสัมพันธ์ระหวํางกันของตัวแปรอิสระ พบวํา ไมํเกิดปัญหาสหสัมพันธ์
ระหวํางตัวแปรอิสระ ซึ่งตัวแปรอิสระทุกตัวมีคํา VIF (Variance inflation Factor) น๎อยกวํา 10 โดยมี
ความสอดคล๎องกับการตรวจสอบเงืน่ทางสถิติของคํา VIF ที่ควรมีคําน๎อยกวํา 10 (สุฤดี โกศัยเนตร, 2555) 
อันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระทุกตัวมามารถน าไปสูํการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพล
ตามเงื่อนไขของสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผู๎วิจัยได๎น าตัวแปรการ ปัจจัยความซื่อตรง, ปัจจัยด๎านสมรรถนะหรือความสามารถปัจจัยด๎าน
ความมั่นคงสม่ าเสมอปัจจัยด๎านความจงรักภักดีและปัจจัยด๎านความเป็นคนเปิดเผยกับตัวแปรด๎านความ
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ไว๎วางใจทางธุรกิจ ด๎วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด๎วยการใช๎เทคนิควิธีการเลือกตัวแปรอิสระ โดย
วิธีคัดเลือกตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (Stepwise) ได๎ข๎อสรุปดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 คํา Pearson Correlation ของปัจจัยพฤติกรรมองค์การทีส่งํผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ 

ปัจจัย 
ความ
ซื่อตรง 

ความสามารถ 
ความ
มั่นคง

สม่ าเสมอ 

ความ
จงรกัภักด ี

ความเป็น
คน

เปิดเผย 

ความ
ไว๎วางใจ
ทางธุรกจิ 

ความซื่อตรง 1 .659** .583** .207* .573** .392** 
ความสามารถ   1 .800** .497** .764** .683** 
ความมั่นคงสม่ าเสมอ     1 .554** .838** .699** 
ความจงรกัภักดี       1 .532** .901** 
ความเป็นคนเปิดเผย         1 .6100** 
ความไว๎วางใจทาง
ธุรกิจ 

          1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

จากตารางที่ 2 พบวําคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ ปัจจัยด๎านความซื่อตรง, ปัจจัยด๎าน
สมรรถนะหรือความสามารถ, ปัจจัยด๎านความมั่นคงสม่ าเสมอ, ปัจจัยด๎านความจงรักภักดีและปัจจัยด๎าน
ความเป็นคนเปิดเผย มีความสัมพันธ์ทางบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคํา ตัวแปร
พยากรณ์ที่มีคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุดคือปัจจัยด๎านความจงรักภักดี โดยมีคําเทํากับ .901 และตัว
แปรพยากรณ์ที่มีคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต่ าสุดคือ ปัจจัยด๎านความซื่อตรง โดยมีคําเทํากับ .392 มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 3 ปัจจัยของพฤติกรรมระหวํางองค์การที่มีอิทธิพลที่มีผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

ความจงรกัภักดี 0.89a 0.80 0.80 0.31 

ความสามารถ 0.94b 0.88 0.88 0.24 
ความมั่นคงสม่ าเสมอ 0.94c 0.88 0.88 0.24 

การทดสอบอิทธิพลระหวํางพฤติกรรมระหวํางองค์การที่มีตอํตัวแปรด๎านความไว๎วางใจทางธุรกจิ 
พบวํา มี 3 ปัจจัยที่มผีลตํอตัวแปรด๎านความไว๎วางใจทางธุรกิจ คือ ปัจจัยด๎านความจงรักภักดี (Loyalty) 
(LOY) ปัจจัยด๎านสมรรถนะหรอืความสามารถ (Competence) (COM) และ ปัจจัยด๎านความมั่นคง
สม่ าเสมอ (Consistency) (CON) โดยรวมอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรด๎านความไว๎วางใจทางธุรกิจ 
ร๎อยละ 88.7 (Adjusted R2 = 0.885, Durbin-Watson = 1.706) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.05 (b= 0.723, p<0.05), (b=0.238, p<0.05) และ (b=0.107, p<0.05) ตามล าดับ สอดคล๎องกับ
สมมุติฐานที่ 3.4, 3.2 และ 3.3 กลําวคือ ความจงรักภักดี(LOY), สมรรถนะหรือความสามารถ (COM) 
และ ความมั่นคงสม่ าเสมอ (CON)เป็นปัจจัยทีม่ีอิทธิพลในทางบวกตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจ 
สมการ คือ TRU = 0.180 + 0.696 (LOY) + 0.273 (COM) + 0.118 (CON) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความไว๎วางใจทางธุรกิจและปัจจัยที่สํงผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจระหวํางผู๎
น าเข๎าและสํงออกที่มีตํอผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟูาหลวง เชียงรายมี
ประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได๎ 2 ประเด็นดังนี้ 
 ระดับความไว๎วางใจทางธุรกิจระหวํางผู๎น าเข๎าและสํงออกทีมีตํอผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ ทํา
อากาศยานนานาชาติเชียงราย 1. ความซื่อตรง (INT) หมายถึง ความซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม และ
ความถูกต๎อง ได๎แกํมีความซื่อสัตย์ตํอหน๎าการงาน การยึดถือหลักคุณธรรม  และความเมตตากรุณา 
สอดคล๎องกับงานวิจัย (Nilay V Oza, Tracy Hall, Austen Rainer and Susan Grey, 2006) ปัจจัย
และอิทธิพลหลักที่ด๎านการรักษาความไว๎วางใจในความสัมพันธ์ของการจ๎างคือความซื่อสัตย์ความมุํงมั่น
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เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการการบรรลุความไว๎วางใจครั้งแรกในด๎านความสัมพันธ์ในการวําจ๎างที่ลูกค๎าใช๎ใน
การอ๎างอิง 2. สมรรถนะหรือความสามารถ (COM) หมายถึง ความรู๎ ทักษะ ความเช่ียวชาญของบุคคลที่มี
ตํองานที่ปฏิบัติอยูํ เพื่อน ามาใช๎ในการตัดสินใจและการปฏิบัติบทบาทหน๎าที่ของตน ได๎แกํ สมรรถนะ 
ความเข๎าใจในงานของลูกค๎า และการพัฒนาในด๎านการให๎การบริการ สอดคล๎องกับงานวิจัย ( M.N. 
Qureshi, Dinesh Kumar and Pradeep Kumar, 2007) ความสามารถเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่
องค์การใช๎ในการตัดสินใจในการคัดเลือกบริ ษัทเอาท์ซอสเข๎ามาท าให๎กับหนํวยงานเพราะเป็นการ
มอบหมายงานที่ส าคัญออกไปให๎กับหนํวยงานภายนอกกระท าการแทน โดยมักเป็นงานที่องค์การไมํ
สามารถท าได๎หรือต๎องใช๎ความสามารถความเช่ียวชาญ ความรู๎เรื่องในการท างานนั้นๆได๎เป็นอยํางดี  3. 
ความมั่นคงสม่ าเสมอ (CON) หมายถึง พฤติกรรมที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความเป็นบุคคลนําเช่ือถือ มีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่สามารถท านายได๎ลํวงหน๎า มีความรอบคอบ และตัดสินใจได๎ดีในแตํละสถานการณ์ ได๎แกํ 
ความนําเช่ือถือในเรื่องการปฏิบัติงาน ความสามารถพยากรณ์ได๎และความไว๎วางใจในผู๎ปฏิบัติงานหรือ
ประสานงาน สอดคล๎องกับงานวิจัย (ขจรวุฒิ น าศิริกุล, 2543) พฤติกรรมที่ส าคัญที่มีผลตํอความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานของกิจการรํวมทุนระหวํางประเทศได๎แกํจุดมุํงหมายที่เหมาะสมกัน ความไว๎วางใจซึ่งกัน
และกันความมุํงมั่นในการท างานรํวมกันการติดตํอสื่อสารกันการติดตํอสื่อสารการแบํงสรรข๎อมูลและ
ลักษณะวิธีการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง 4. ความจงรักภักดี (LOY) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจที่จะ
ปกปูองและรักษาหน๎าบุคคลอื่น ได๎แกํ ความไว๎วางใจและนําเช่ือถือ ในช่ือเสียงของบริษัทบริการด๎านโลจิ
สติกส์และความไว๎วางใจและความนําเช่ือถือ ในการกระท าด๎านความใสํใจลูกค๎า สอดคล๎องกับงานวิจัย 
(นภัสพร แสงพายัพ, 2548) การเลือกใช๎บริการของผู๎รับจัดการขนสํงตํางชาติมากกวําผู๎รับจัดการขนสํง
ไทยเพราะความสามารถดีกวําในด๎านช่ือเสียงการน าเอาระบบไอทีใช๎รํวมกับงานสํวนความสามารถในด๎าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยโอกาสในการใช๎บริการด๎านอื่นและด๎านการปฏิบัติตาม
สัญญาอยํางเครํงครัด 5. ความเป็นคนเปิดเผย (OPE) หมายถึง ความเต็มใจที่จะแบํงปันความคิดและ
ข๎อมูลที่ตนเองมีอยูํโดยไมํปิดบัง ได๎แกํ มีการท างานที่เปิดเผยและการแบํงปันความรู๎ สอดคล๎องกับ
งานวิจัย (M.N. Qureshi, Dinesh Kumar and Pradeep Kumar, 2007) การคัดเลือกบริษัทเอาท์ซอส
เข๎ามาท าให๎กับหนํวยงานพิจารณาจาก การเปิดกว๎างและความเมตตากรุณา 6. ความไว๎วางใจทางธุรกิจ 
(TR ) หมายถึงองค์ประกอบแหํงความไว๎วางใจ เช่ือถือซึ่งกันและกัน ได๎แกํ ความไว๎วางใจเช่ือถือซึ่งกันและ
กัน การท างานที่มีประสิทธิภาพ และความมั่นใจในการมอบหมายงานให๎ท า สอดคล๎องกับงานวิจัย(Nilay 
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V Oza, Tracy Hall, Austen Rainer and Susan Grey, 2000) มีผลของการศึกษาสองสํวน คือการ
บรรลุความไว๎วางใจครั้งแรกในการเอาท์ซอร์สความสัมพันธ์ และ ความไว๎วางใจในการรักษาความสัมพันธ์
การจ๎างอยํางตํอเนื่อง ดังนั้นในองค์การ และระหวํางองค์การที่มีความไว๎วางใจเป็นสํวนหนึ่งของ
ความส าเร็จของภาพรวมองค์การได๎เชํนกัน   
 2. ปัจจัยที่สํงผลตํอความไว๎วางใจทางธุรกิจระหวํางผู๎น าเข๎าและสํงออกที่มีตํอผู๎ให๎บริการด๎านโลจิ
สติกส์ ทําอากาศยานนานาชาติเชียงราย จากผลการวิจัยและข๎อมูลทางสถิติผู๎วิจัยพบวํา ปัจจัยหลักที่
ส าคัญที่สํงผลตํอตัวแปรด๎านความไว๎วางใจทางธุรกิจ ได๎แกํ 3 ปัจจัย ดังนี้ 
  ปัจจัยที่ 1 ด๎านความจงรักภักดี (LOY) หมายถึงความตั้งใจและความเต็มใจที่จะปกปูองและรักษา
บุคคลอื่น ได๎แกํ ความไว๎วางใจและนําเช่ือถือ ในช่ือเสียงของบริษัทบริการด๎านโลจิสติกส์และความ
ไว๎วางใจและนําเช่ือถือ ในการกระท าด๎านความใสํใจลูกค๎า 
 ปัจจัยที่ 2 ด๎านสมรรถนะหรือความสามารถ (COM) หมายถึง ความรู๎ทักษะ ความเช่ียวชาญของ
บุคคลที่มีตํองานที่ปฏิบัติอยํูเพื่อน ามาใช๎ในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ของตนโดย
ในที่นี้ผู๎วิจัยได๎ให๎ความส าคัญ ได๎แกํ สมรรถนะ ความเข๎าใจในงานของลูกค๎า และการพัฒนาในด๎านการให๎
การบริการ 
 ปัจจัยที่ 3 ด๎านปัจจัยด๎านความมั่นคงสม่ าเสมอ (CON) หมายถึงพฤติกรรมที่สะท๎อนให๎เห็นถึง
ความเป็นบุคคล หรือองค์การ ที่นําเช่ือถือ (Reliability)มีแนวทางในคาดการณ์ลํวงหน๎าที่จะปฏิบัติงานได๎
ลํวงหน๎า (Predictability) การรอบคอบในการตัดสินใจในสถานการณ์งาน (Good Judgment) โดยใน
ที่นี้ผู๎วิจัยได๎ให๎ความส าคัญ ได๎แกํ ความนําเช่ือถือในเรื่องการปฏิบัติงาน ความสามารถพยากรณ์ได๎และ
ความไว๎วางใจในผู๎ปฏิบัติงานหรือประสานงาน 
 โดยทั้งสามปัจจัยข๎างต๎นนั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ ความไว๎วางใจทางธุรกิจ  (TR ) หมายถึง
องค์ประกอบแหํงความไว๎วางใจ เช่ือถือซึ่งกันและกันของแตํละคน แตํละฝุาย ในที่นี้กลําวถึงระหวํางธุรกิจ
ตํอธุรกิจโดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยส าคัญข๎างต๎นมีอิทธิพลตํอ ในด๎านความไว๎วางใจทางธุรกิจ อันเกิด
จากผลของพฤติกรรมการท างานที่มีประสิทธิภาพ ผลงานที่ผํานมาจะสํงผลตํอความมั่นใจในการ
มอบหมายงานให๎ท าตํอไป โดยไมํได๎มองหาผู๎บริการรายใหมํเพิ่มเติม 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
งานวิจัยน้ีเป็นสามารถเป็นสํวนหนึ่งในการจัดการด๎านการปรับปรุงการให๎บริการและการบริหาร

จัดการของผู๎ให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าและการได๎รับความไว๎วางใจ
ในการให๎บริการด๎านธุรกิจในด๎านพฤติกรรมระหวํางองค์การที่ควรเปน็แบบการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
สร๎างความไว๎วางใจให๎กับลูกค๎า ควรมีดังนี้ 

1. ควรสร๎างความไว๎วางใจทางธุรกิจกับลูกค๎าด๎วยการ ค านึงถึงปัจจัยด๎านความจงรักภักดี ทั้งใน
ด๎านช่ือเสียงของบริษัทผู๎ให๎บริการและด๎านการเอาใจใสํดูแลงาน 

2. ควรสร๎างความไว๎วางใจทางธุรกิจกับลูกค๎าด๎วยการ ค านึงถึงปัจจัยด๎านสมรรถนะหรือ
ความสามารถ ทั้งในด๎านสมรรถนะของบุคคลที่ปฏิบัติงานมีทักษะความรู๎ ความสามารถ ที่ท าให๎ผลลัพธ์
ของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การมีความเข๎าใจในงานที่ลูกค๎ามอบหมาย และ การพัฒนาในด๎านการ
ให๎การบริการ ได๎แกํ การมีความคิดริเริ่มและมีความทันสมัยในงานที่ท า มีการถามลูกค๎าเพื่อแสดงการ
ชํวยเหลือด๎านบริการที่ดีข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรท าการศึกษาแยกตามประเภทของผูใ๎ห๎บริการด๎านโลจิสติกส์ ได๎แกํ ผู๎ให๎บริการด๎านคลังสินค๎า 
ด๎านบริษัทขนสํงในประเทศ เป็นต๎น เพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่แตกตํางในด๎านการบริหารจัดงานโลจิ
สติกส์ กับความต๎องการของกลุํมลูกค๎าและเพื่อท าการเปรียบเทียบความต๎องการของลูกค๎าที่แตกตํางทาง
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ต้นทนุและผลตอบแทนการปลกูเมลด็พันธุ์ข้าว กข 10 ของกลุ่มผลติเมลด็พันธุ์ข้าว 
ชุมชนบ้านตาก ต าบลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

Costs and Returns on Investment from RD 10 Rice Seed Production 
of Farmers at Ban TakRice Seed Center, Tambon Ban Tak, 

Ban TaK District, Tak Province 
 

ภัทราวุฒิ เหล่าจ ารูญ1 สุภาภรณ์  บญุทองเถิง2 และ พรพรรณ สีเทียน3 
Patthawut laojamroen1 Supaporn boonthongtherng2 and Pornpan seetian3 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีถึงต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธ์ข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว
ชุมชนบ๎านตากต าบลบ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) 
ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุ ข๎าวชุมชนบ๎าน
ตากต าบลบ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 2) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการปลูกเมล็ดพันธ์ุ
ข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากผู๎ให๎ข๎อมูลในครั้งนี้ คือ กลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตเมล็ด
พันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากจ านวน 5 ราย ในพื้นที่ขนาด 20 ไรํข้ึนไป เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล คือ
แบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาถึงต๎นทุนและผลตอบแทน ผู๎สัมภาษณ์ได๎น าข๎อมูลที่เก็บ
รวบรวมได๎มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล๎วน ามาท าการวิเคราะห์ข๎อมูล ผลการศึกษาพบวํา เกษตรกรที่
ปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 สํวนใหญํจะประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก สํวนใหญํมีการกู๎ยืมเงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินลงทุนเริ่มต๎นในการลงทุนเพาะปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 
10 โดยเฉลี่ยอยูํที่ 240,940 บาทตํอ36 ไรํ ต๎มทุนรวมเฉลี่ย 221,850.80 บาทตํอ 36 ไรํ รายได๎เฉลี่ย 
518,945.40 บาทตํอ 36 ไรํ ระยะเวลาในการคืนทุนของการปลูกเมล็ดพันธ์ุ กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ด
พันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากเทํากับ 4 ปี 11 เดือน 77 วัน มูลคําปัจจุบันสุทธิของการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากเทํากับ 130,548.42 บาทตํอ36 ไรํ และอัตราผลตอบแทน
ที่แท๎จริงของการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากเทํากับร๎อยละ 
29.21 ส าหรับปัญหาในการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ที่ส าคัญ คือ ปัญหาราคาปุ๋ยและสารปูองกันก าจัด
วัชพืชและสารปราบศัตรูพืชมีราคาแพง โดยมีแนวทางในการแก๎ปัญหาดังกลําว คือรัฐบาลควรเข๎ามา
ชํวยเหลือดูแลด๎านราคาให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: เมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10, กลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชน, ต๎นทุนและผลตอบแทน 
   
ABSTRACT 
  This study was conducted to: 1) analyze costs and returns on investment from 
RD10 rice seed production of farmers at Ban TakRice Seed Center, Tambon Ban Tak, Ban 
TaK district, Tak Province; and 2) develop a systemic review of problems that obstruct 
the RD10 rice seed growing of farmers at Ban Tak Rice Seed Center. Data were gathered 
by holding a focus group of 5 farmers who produced rice seed in the area of 20 rais or 
more. Key stakeholders were interviewed about the cost and return of RD10 rice seed 
production. Then, data were analyzed by using Microsoft Excel and statistic package. 
Results showed that most farmers who grew RD10 rice seed got their loans from 
Agriculture and Agricultural Cooperative Bank. The average initial cost in growing RD10 
rice seed was 240,940 baht/rai. The average overall cost was 221,850.80 baht/rai while 
the average income was 518,945.40 baht/rai. The ROI period is 4 years 11 months and 
77day.  The net present value of rice seed farming is 130,548.42 bath/36 rai and the real 
rate of return is 29.21 percent. The main problems in growing RD10 rice seed included a 
high cost of fertilizers, herbicides and weed killers. The government and/or other related 
organizations should assist and take action in rice price control. 
 
Keywords:  RD 10 rice seed, local rice seed production group, Costs and Returns 
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บทน า 
ข๎าวเป็นพืชอาหารหลักที่ส าคัญของประเทศไทย การปลูกข๎าวของไทยนั้นมีพันธ์ุข๎าวที่ใช๎ปลูกอยูํ

มากมาย การคัดเลือกเมลด็พันธ์ุที่ดีเปน็อีกปจัจยัหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกร ผู๎ปลูกข๎าว โดยไมํต๎องเพิ่มทุนการผลิตในสํวนที่ไมํค๎ุมคํากับการลงทุนทั้งนี้หากได๎พันธ์ุข๎ าวที่ดี
ยํอมสํงผลในการเพิ่มผลผลิตข๎าวตํอไรํสูง มีคุณภาพเมล็ดมาตรฐาน คุณสมบัติในการต๎านทานโรคและ
แมลงศัตรูข๎าวได๎ดี มีคุณคําทางโภชนาการสูงเป็นที่ต๎องการของตลาดและผู๎บริโภคทั่วไป จึงมีความ
จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุข๎าว โดยการคัดเลือกพันธ์ุข๎าวที่ดี  เหมาะกับพื้นที่ ซึ่งจะท าให๎
เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มชํวยเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพให๎เกษตรกร ผู๎ปลูกข๎าวสามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมปัจจุบันได๎ดี ปัจจุบันความต๎องการเมล็ดพันธ์ุข๎าวคุณภาพดีได๎เพิ่มสูงข้ึนอยํางตํอเนื่องท าให๎การผลิต
เมล็ดพันธ์ุข๎าวคุณภาพดีจะเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว จนสามารถท าเป็นอาชีพได๎ แทน
การปลูกไว๎เพื่อใช๎เป็นเมล็ดพันธ์ุของตนเองเทํานั้น ซึ่งมีกลุํมเกษตรกรบางกลุํมเริ่มหันมาปลูกข๎าวพันธ์ุเป็น
อาชีพบ๎างแล๎วควบคํูไปกับการผลิตข๎าวเพื่อจ าหนําย และมีร๎านค๎าเอกชนในพื้นที่มีการผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว
เพื่อการจ าหนํายบ๎างแล๎ว ทั้งในรูปการมีแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุของตนเองและในรูปการมีเกษตรกรเป็น
สมาชิกลูกแปลงที่ผลิตให๎ แตํเมล็ดพันธ์ุข๎าวที่ผลิตก็ยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของเกษตรกรใน
ประเทศ  )การปรับแผนการผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวตลอดปี  2552 เพิ่มข๎าวเจ๎าแทนข๎าวเหนียว,2551; 
ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรอาหารแหํงชาติ  (กลุํมผลิตเมล็ดพั นธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตาก ต าบลบ๎านตาก 
อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก เป็นกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว และยังได๎
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดที่จะใช๎ในการผลักดันให๎กลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านสันต๎นดูํ
ให๎เป็นไปในทิศทางที่สอดคลอ๎งกบัเปูาหมายตามระเบยีบวาระแหํงชาติ  ซึ่งปัจจุบันการผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว 
กข 10  มีต๎นทุน   การผลิตข๎าวคํอนข๎างสูง และมีแนวโน๎มเพิ่มทุกปี เนื่องจากปัญหาราคาปุ๋ยและสาร
ปูองกันก าจัดวัชพืชและสารปราบศัตรูพืชมีราคาแพง )กระบวนการผลิตและจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุ,   255 4  (
จากสถานการณ์ดังกลําว หากไมํด าเนินการแก๎ไขปัญหาต๎นทุนการผลิตสูง จากผลกระทบตํอการสํงเมล็ด
พันธ์ุข๎าวไปจ าหนํายยังศูนย์เมล็ดพันธ์ุข๎าวตาก และยังมีผลกระทบตํอเกษตรกรโดยตรง เนื่องจากประสบ
ภาวะขาดทุนหรือภาวการณ์ลงทุนไมํค๎ุมทุนซึ่งจะท าให๎เกิดปัญหาติดหนี้ของเกษตรกรในระดับรากหญ๎า 
และเป็นปัญหาแบบไมํมีที่สิ้นสุด  ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาต๎นทุนและ
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ผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10  ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากต าบลบ๎านตาก
อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก เพื่อเป็นข๎อมูลให๎กับผู๎สนใจในเรื่องของการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว

ชุมชนบ๎านตากต าบลบ๎านตาก อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
2.  เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว

ชุมชนบ๎านตากต าบล บ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนีมุ้ํงศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิต
เมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตาก ต าบลบ๎านตาก อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก โดยมีขอบเขตในแตํละด๎าน
ดังตํอไปนี ้
 1. ขอบเขตด๎านพื้นที่ ได๎แกํ บ๎านตาก ต าบลบ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
 2. ขอบเขตด๎านประชากร ได๎แกํ สมาชิกกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชน บ๎านตากจ านวน 5 ราย 
 3. ขอบเขตด๎านเนื้อหา เป็นการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของ
กลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชน บ๎านตาก ซึ่งประกอบด๎วย 4 ด๎านคือ ด๎านข๎อมูลทั่วไปของบุคคล ด๎านต๎นทุน 
ด๎านผลตอบแทน และด๎านปัญหาและอปุสรรค 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยคณะผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการที่ให๎
ความหมายแนวคิดดังนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต โดยวรวิช โกวิทยากร และลาวัลย์ สกุลพานิช ได๎กลําวไว๎วํา 
ทฤษฎีการผลิต หมายถึง กระบวนการที่เปลีย่นแปลงปัจจัยการผลิตให๎เป็นผลผลิต โดยใช๎ปัจจัยการผลิตที่
แตกตํางกัน แตํจะท าให๎ผู๎ผลิตได๎รับผลผลิตสูงสุดภายใต๎ต๎นทุนที่มีอยูํอยํางจ ากัด เพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่ดีที่สุด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด (วรวิช โกวิทยากร และลาวัลย์ สกุลพานิช, 2553) 



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1305 
 

 

 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับต๎นทุนการผลิต โดยจรรยา บุญจนาถบพิช ได๎กลําวไว๎วํา ต๎นทุนการผลิต 
คือ คําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหวํางการผลิตสินค๎าหรือบริการที่หนํวยผลิตได๎จํายไปในการผลิตสินค๎า
และบริการทั้งหมด ซึ่งต๎นทุนการผลิตจะประกอบไปด๎วยต๎นทุนการผลิตในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
  1. ต๎นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ตน๎ทุนที่ต๎องจํายเป็นเงินสดไปในการซื้อหาปัจจัย
การผลิตจากบุคคลอื่นซึ่งเห็นได๎ชัดเจน เชํน คําจ๎างแรงงาน คําซํอมแซมเครื่องจักร คําวัตถุดิบ เป็นต๎น ซึ่ง
ต๎นทุนทางตรงนี้ สามารถแบํงยํอยได๎ 2 ประเภท ดังนี้ 
   1.1 ต๎นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือ ต๎นทุนที่ไมํเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนผลผลิต เชํน คํา
ที่ดิน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต เป็นต๎น 
   1.2 ต๎นทุนผันแปร (Variable Cost) คือ ต๎นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนผลผลิต เชํน 
คําจ๎าง คําวัตถุดิบ เป็นต๎น 
  2. ต๎นทุนทางอ๎อม (Indirect Cost) หมายถึง ต๎นทุนที่ไมํได๎จํายออกไปเป็นเงินสด แตํเป็นคํา
เสียโอกาสที่จะใช๎ปัจจัยการผลิตไปท าประโยชน์อื่น 
 ดังนั้นจึงสรุปได๎วํา ต๎นทุนการผลิตก็คือ ต๎นทุนคงที่ ต๎นทุนผันแปร และรวมทั้งต๎นทุนคําเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) (จรรยา บุญจนาถบพิช,2554; 192) 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน โดยนักวิชาการช่ือ Gittinger ได๎กลําวไว๎วํา ในการวิเคราะห์
ต๎นทุน และผลตอบแทนทางการเงนิครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ถึงการหมนุเวียนของกระแสเงนิสดตําง ๆ  ของ
โครงการ   (Cash Flow) อันประกอบด๎วยกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจําย และกระแสเงินสดสุทธิ 
เน๎นวิเคราะห์วําโครงการที่ท าการศึกษาในครั้งนี้จะให๎ผลตอบแทนค๎ุมคําตํอการลงทุนหรือไมํ ซึ่งจะอาศัย
เกณฑ์ในการตัดสินใจ    เพื่อการลงทุน ได๎แกํ 1. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback period) 
หมายถึง ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการที่ท าให๎ผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีคําเทํากับคําใช๎จํายใน
การลงทุนพอดี 2. มูลคําปัจจุบัน ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value Method : 
NPV) หมายถึง ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิที่ได๎ปรับคําเวลาตลอดอายุโครงการแล๎วซึ่งค านวณข้ึน เพื่อใช๎
วัดวําโครงการที่ก าลังพิจารณาอยูํนั้นให๎ผลตอบแทนที่ค๎ุมคําตํอการลงทุนหรือมีผลตํอต๎นทุนรวมหรือไมํ 
มูลคําปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการเป็น การเปรียบเทียบมลคําปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ
และกระแสเงินสดจํายของโครงการ โดยใช๎อัตราดอกเบี้ยหรือคําเสียโอกาสของเงินทุน ซึ่งสํวนใหญํใช๎
อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎จากสถาบันการเงินเป็นอัตราสํวนลด (Discount Rate) โครงการที่เหมาะสมกับการ
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ลงทุนนั้นต๎องมีมูลคําปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มากกวํา 0 ซึ่งหมายความวํามูลคําปัจจุบันของ
กระแสเงินสดรับมากกวํามูลคําปัจจุบันของกระแสเงินสดจํายของโครงการ และ 3. อัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ท าให๎มูลคําปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเทํากับมูลคําปัจจุบันของเงินสดจํายทั้งหมด อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการนี้ถือวําเป็นอัตราร๎อยละทีแ่สดงถึงความสามารถของเงนิทุนที่กอํให๎เกิดรายได๎ค๎ุมกับเงินลงทุนของ
โครงการนั้นพอดี ซึ่งการค านวณหาคําอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ คือ การค านวณหาอัตรา
สํวนลดวํามีเทําไรจึงจะท าให๎มูลคําปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีคําเทํากับศูนย์พอดีนั่นเอง 
ดังนั้นการค านวณหา IRR  จึงคล๎ายคลึงกับการค านวณหาคํา NPV เกือบทุกอยํางจะแตกตํางกันก็ตรงที่ใช๎
อัตราดอกเบี้ยในการหาคํา NPV สํวนการค านวณหาคํา IRR จะเป็นการใช๎อัตราสํวนลดที่ท าให๎ NPV มีคํา
เทํากับศูนย์พอดีเทํานั้นเอง เมื่อค านวณได๎คา IRR แล๎วจึงน าไปเปรียบเทียบกับคําเสียโอกาสของเงินทุน 
(อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎) กลําวคือ ถ๎าคํา IRR สูงกวําอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ ก็แสดงวําการลงทุนให๎ผลตอบแทน
ค๎ุมคํากับเงินทุนที่จํายออกไป (Gittinger 1982) 
 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยจะใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ส าหรับค าถาม ประกอบด๎วย 
  1.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 
  1.2 ข๎อมูลด๎านต๎นทุนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎าน
ตาก ต าบลบ๎านตาก อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
  1.3 ข๎อมูลด๎านผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชน
บ๎านตากต าบลบ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
  1.4 ปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหาในการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข๎าวชุมชนบ๎านตาก ต าบลบ๎านตาก อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
 2. วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล 
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 การวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของกลุํมผลิต
เมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากต าบลบ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ท าการเก็บข๎อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ให๎ครบตามจ านวนที่ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว น ามาท าการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้การบรรยายเชิงพรรณนาในแตํละประเด็นได๎ดังนี้ 

 1. ข้อมูลด้านต้นทุนการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 10  

     1.1 คําใช๎จํายในการลงทุนเริ่มแรก 

 ตารางท่ี 1 คําใช๎จํายในการลงทุนเริ่มแรกตํอ 36 ไรํ  

   (บาท(  

รายการ ปีแรก ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี4 ปีท่ี 5 

กระสอบ 1,000 - - 1,000 - - 

จอบ 600 - - - 600 - 

มุ๎งเขียวตากข๎าว 1,200 - - - 1,200 - 

สายยางเครื่องสูบน้ า 800 - - - - - 

เครื่องตัดหญ๎า 1,760 - - - - - 

เครื่องพํนยา 900 - - - - - 

เครื่องพํนหวํานเมล็ดข๎าวและปุ๋ย 960 - - - - - 

เครื่องสูบน้ า 1,120 - - - - - 

รถไถนาเดินตาม 3,600 - - - - - 

รถแทรกเตอร์ 70,000 - - - - - 

รถด านา 27,000 - - - - - 

ยุ๎งฉางเก็บข๎าว 12,000 - - - - - 

ที่ดิน 120,000 - - - - - 

              รวมท้ังสิ้น 240,940 - - 1,000 1 ,800  - 

  จากการศึกษา ตารางที่  1 พบวํา คําใช๎จํายในการลงทุนเริ่มแรก มีคําใช๎จํายจ านวน 

240,940 บาทตํอ 36 ไรํ เนื่องจากเป็นการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช๎ในปีแรกเทํานั้น
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และจ านวนเงินที่จํายเพิ่มในปีที่ 3 และ 4 ถือวําเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรดังกลาํวมีอายุการใช๎

งานที่จ ากัด เมื่อหมดอายุการใช๎งานเกษตรกรจึงต๎องมีการซื้อใหมํ เพื่อน ามาทดแทนของเดิม ซึ่งถือวําไมํ

สามารถใช๎งานได๎ 

 1.2 ต้นทุนการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 10 

 ตารางท่ี 2 ต๎นทุนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ตํอ 36 ไรํ  

              (บาท( 

รายการ ปีการเพาะปลูก 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

คําวัตถุดิบทางตรง 57 ,780 .00 59,940.00 63,360.00 64,980.00 70,020.00 

คําแรงงานทางตรง 89,640.00 102,240.00 102,240.00 106,200.00 106,920.00 

คําใช๎จํายในการ

ผลิต 

50,720.00 57,452.00 57,690.00 57,944.00 62,128.00 

รวมท้ังสิ้น 198,140.00 219,632.00 223,290.00 229,124.00 239,068.00 

 จากการศึกษา ตารางที่ 2 พบวํา ต๎นทุนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 จ าแนกตามปีการเพาะปลูก

นั้นมีต๎นทุนที่แตกตํางกัน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี ้

  ปีการเพาะปลูกปีที่ 1 มีต๎นทุนวัตถุดิบทางตรง เทํากับ 57,780.00 บาทตํอ 36 ไรํ คําแรงงาน

ทางตรง เทํากบั 89,640.00 บาทตํอ 36 ไรํ และมีคําใช๎จํายในการผลิต เทํากับ 50,720.00 บาทตํอ 36 ไรํ 

รวมเป็นต๎นทุนการผลิตทั้งสิ้น 198,140.00 บาทตํอ 36 ไรํ 

  ปีการเพาะปลูกปีที่ 2 มีต๎นทุนวัตถุดิบทางตรง เทํากับ 59,940.00 บาทตํอ 36 ไรํ คําแรงงาน

ทางตรง เทํากบั 102,240.00บาทตํอ 36 ไรํ และมีคําใช๎จํายในการผลิต เทํากบั 57,452.00 บาทตํอ 36 

ไรํ รวมเป็นต๎นทุนการผลิตทั้งสิ้น 219,632.00 บาทตํอ 36 ไร ํ

  ปีการเพาะปลูกปีที่ 3 มีต๎นทุนวัตถุดิบทางตรง เทํากับ 63,360.00 บาทตํอ 36 ไรํ คําแรงงาน

ทางตรง เทํากบั 102,240.00 บาทตํอ 36 ไรํ และมีคําใช๎จํายในการผลิต เทํากบั 57,690.00 บาทตํอ 36 

ไรํ รวมเป็นต๎นทุนการผลิตทั้งสิ้น 223,290.00 บาทตํอ 36 ไร ํ
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  ปีการเพาะปลูกปีที่ 4 มีต๎นทุนวัตถุดิบทางตรง เทํากับ 64,980.00 บาทตํอ 36 ไรํ คําแรงงาน

ทางตรง เทํากบั 106,200.00 บาทตํอ 36 ไรํ และมีคําใช๎จํายในการผลิต เทํากบั 57,944.00 บาทตํอ 36 

ไรํ รวมเป็นต๎นทุนการผลิตทั้งสิ้น 229,124.00 บาทตํอ 36 ไร ํ

  ปีการเพาะปลูกปีที่ 5 มีต๎นทุนวัตถุดิบทางตรง เทํากับ 70,020.00 บาทตํอ 36 ไรํ คําแรงงาน

ทางตรง เทํากบั 106,920.00 บาทตํอ 36 ไรํ  และมีคําใช๎จํายในการผลิต เทํากบั 62,128.00 บาทตํอ 36 

ไรํ รวมเป็นต๎นทุนการผลิตทั้งสิ้น 239,068.00 บาทตํอ 36 ไร ํ

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน 

 2.1 รายได๎เฉลี่ยตํอปจีากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 จ าแนกตามปกีารเพาะปลูก 

ตารางท่ี 3 รายได๎เฉลี่ยตํอปีจากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 จ าแนกตามปกีารเพาะปลูก  

(บาท( 

รายการ  จ านวนเงิน (บาท( 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 10  

     ความชื้นไม่เกิน 15% 52,326.00 104,652.00 130,815.00 156,978.00 104,652.00 

     ความชื้น 16% - 17% 182,070.00 156,060.00 130,050.00 104,040.00 260,100.00 

     ความชื้น 18% - 19% 155,142.00 206,856.00 155,142.00 206,856.00 155,142.00 

     ความชื้น 20% - 25% 77,112.00 51,408.00 102,816.00 51,408.00      -  

     ความชื้นไม่เกิน 25% 51,102.00        -       -       -       -  

รวมท้ังสิ้น 517,752.00    518,976.00 518,823.00 519,282.00 519,894.00 

 จากการศึกษา ตารางที่ 3 พบวํา รายได๎เฉลี่ยตํอปีจากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ตามระดับ
ความช้ืน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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  ปีการเพาะปลูกปีที่ 1 มีรายได๎จากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุทั้งหมด 517,752.00 บาทตํอ 36 
ไรํ แบํงออกเป็น ระดับความช้ืนไมํเกินไมํเกิน 15% เทํากับ 52,326.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 16% – 
17%  เทํากับ  182,070.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 18% – 19% เทํากับ 155,142.00 บาทตํอ 36 ไรํ 
ความช้ืน 20% - 25% เทํากับ 77,112.00 บาทตํอ 36 ไรํ และความช้ืนเกิน 25% เทํากับ 51,102.00 
บาทตํอ 36 ไรํ 
  ปีการเพาะปลูกปีที่ 2 มีรายได๎จากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุทั้งหมด 518,976.00 บาทตํอ 36 
ไรํ แบํงออกเป็น ระดับความช้ืนไมํเกินไมํเกิน 15% เทํากับ 104,652.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 16% – 
17% เทํากับ  156.060.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 18% – 19% เทํากับ 206,856.00 บาทตํอ 36 ไรํ 
และ ความช้ืน 20% - 25% เทํากับ 51,408 บาทตํอ 36 ไรํ  
  ปีการเพาะปลูกปีที่ 3 มีรายได๎จากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุทั้งหมด 518,823.00 บาทตํอ 36 
ไรํ แบํงออกเป็น ระดับความช้ืนไมํเกินไมํเกิน 15% เทํากับ 130,815.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 16% – 
17% เทํากับ  130,050.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 18% – 19% เทํากับ 155,142 บาทตํอ 36 ไรํ และ 
ความช้ืน 20% - 25% เทํากับ 102,816.00 บาทตํอ 36 ไรํ  
   ปีการเพาะปลูกปีที่4 มีรายได๎จากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุทั้งหมด 519,282.00 บาท แบํง
ออกเป็น ระดับความช้ืนไมํเกินไมํเกิน 15% เทํากับ 156,978.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 16% – 17%  
เทํากับตํอ 36 ไรํ  104,040.00 บาทตํอ 36 ไรํ ความช้ืน 18% – 19% เทํากับ 206,856.00 บาทตํอ 36 
ไรํ และ ความช้ืน 20% - 25% เทํากับ 51,408.00 บาทตํอ 36 ไรํ  
  ปีการเพาะปลูกปีที่  5 มีรายได๎จากการจ าหนํายเมล็ดพันธ์ุทั้งหมด  519,894.00 บาทตํอ 
36 ไรํ   แบํงออกเป็น    ระดับความช้ืนไมํเกินไมํเกิน 15% เทํากับ 104,652.00 บาทตํอ 36 ไรํ  ความช้ืน 
16% – 17%  เทํากับ  260,100.00 บาทตํอ 36 ไรํ และ ความช้ืน 18% – 19% เทํากับ 155,142.00 
บาทตํอ 36 ไรํ 
 2.2  มูลคําปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
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ตารางท่ี 4 การค านวณมูลคําปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
             (บาท(  

ปีการเพาะปลูก  

 

กระแสเงินสดสุทธิ (บาท(  ณ อัตราส่วนลด 7% 

PVIF มูลค่าปัจจุบัน 

0 (240,940.00) 1.0000 (240,940.00) 

1 134,940.00 0.9346 126,114.92 

2 93,180.00 0.8734 81,383.10 

3 84,711.00 0.8163 69,149.59 

4 72,702.00 0.7629 55,464.39 

5 55,226.00 0.7130 39,376.14 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  130,548.42 

 จากการศึกษา ตารางที่ 4 พบวํา เมื่อน ากระแสเงินสดสุทธิมาคูณกับอัตราสํวนลด ณ อัตรา
ผลตอบแทน ร๎อยละ7 (ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร) ท าให๎มี
การมีมูลคําปัจจุบันสุทธิ เทํากับ 130,548.42 บาทตํอ 36 ไรํ ซึ่งเมื่อน ามาค านวณเปรียบเทียบมูลคํา
ปัจจุบัน (PVIF) ผลออกมาท าให๎โครงการมีความค๎ุมคําในการลงทุน เนื่องมาจากมูลคําปัจจุบันสุทธิมีคํา
มากกวําศูนย์จึงเหมาะแกํการลงทุน 
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3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
ตารางท่ี 5  การค านวณอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
             (บาท( 

ปีการเพาะปลูก 

 

กระแสเงินสดสุทธิ (บาท(  ณ อัตราส่วนลด 29.21% 

PVIF มูลค่าปัจจุบัน 

0 (240,940.00) 1.0000 (240,940.00) 

1 134,940.00 0.7735 104,376.99 

2 93,180.00 0.5993 55,842.77 

3 84,711.00 0.4633 39,246.61 

4 72,702.00 0.3593 26,121.83 

5 55,226.00 0.2780 15,352.83 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  0.00 

 จากการศึกษา พบวํา การค านวณหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) จากการลงทุนปลูก

เมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 เทํากับร๎อยละ 29.21 มาคูณกับกระแสเงินสดสุทธิในแตํละปีจงึได๎มูลคําสุทธิ 

สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูล สามารถอภิปรายได๎วํา ต๎นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 
ของกลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากต าบลบ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหลํง
เพาะปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 กันมาก และได๎มีการก าหนดขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ขนาด 20 ไรํข้ึนไป 
ซึ่งท าให๎ทราบถึงคําใช๎จํายในการลงทนุเริม่แรก เทํากับ 240,940 บาทตํอ 36 ไรํ มีต๎นทุนรวมเฉลี่ย เทํากับ 
221,850.80 บาทตํอ 36 ไรํ  มีรายได๎เฉลี่ย เทํากับ  518,945.40 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน เทํากับ 
4 ปี 11 เดือน 77 วัน มีมูลคําปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ เทํากับ 130,548.42 บาทตํอ 36 
ไรํ และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทํากับ ร๎อยละ 29.21 ดังนั้นสรุปได๎วําโครงการดังกลําวนํา
ลงทุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ สูงกวําอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎จากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร แสดงวําการลงทุนในโครงการนี้ให๎ผลตอบแทนที่คุ๎มคํากับเงินลงทุนที่จํายออกไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกเมล็ดพันธ์ุข๎าว กข 10 ของ

กลุํมผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวชุมชนบ๎านตากต าบลบ๎านตากอ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะ

ในสํวนของพื้นที่ขนาดต้ังแตํ 30 ไรํข้ึนไป จึงควรมีการศึกษาในพื้นที่ตํางกันเพื่อดูข๎อแตกตํางทางด๎านการ

ผลิตพื้นที่นั้น เพื่อพิจารณาการลงทุนตํอไป 
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 [ระบบออนไลน]์. แหลงํที่มา http://www.smce.doae.go.th/ (สืบค๎น 25 เมษายน 2562)  
 

 

 

 

  

http://www/
http://www.avaccount/index.php?topic=4701.0
http://www/
http://www.ac/
http://www.ac/


 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1316 
 

 

การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม 
 กลุ่มแปรรปูมะไฟจีนบ้านตาก จังหวัดตาก 

Management of Community Enterprise for Economic and Social Self-
reliance: The Processed Wampee Group, Baan Tak, Tak Province. 

 

เฉลิมพล  พิทักษ์บวรชัย1 พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์2 และ วิชุดา  มูลวงษ์3 
Chalermpol PitakBowonchai   1 Phantima wannasut   2 and Vichuda  Moonvong 3 

 

บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรวมกลุํมและการบริหารจัดการของกลุํมเพื่อการ
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของผู๎แสดงทางสังคม ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการด าเนินงาน
ของกลุํม โดยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์โดยใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง
และการสังเกต จากการวิจัยพบวํากลุํมมีกระบวนการบริหารงาน ที่ท าให๎ประสบความส าเร็จและมี
ความก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง 7 ประการ ได๎แกํ 1) กระบวนการบริหารจัดการกลุํมที่มีการวางแผนรํวมกัน 
มีโครงสร๎างองค์การ บุคลากรมีความรํวมมือรํวมใจกนัและมีการรายงานผลการด าเนินงานอยํางโปรํงใส 2) 
การมีสํวนรํวมของสมาชิกกลุํมในการบริหารจัดการ 3) กระบวนการเรียนรู๎ของกลุํมที่มีตลอดเวลา 4) 
บทบาทของกลุํมกับการพัฒนา 5) การจัดการกับความขัดแย๎ง 6) การแลกเปลี่ยนกับความมั่นคงของกลุํม 
7) ทุนทางสังคมกับการบริหารจดัการกลุํม   ส าหรับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจนั้น พบวํากลุํมสามารถ
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได๎ในระดับบุคคลและระดับกลุํม สมาชิกมีรายได๎เพียงพอตํอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  แตํในภาพรวมแล๎วการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของกลุํม ยังต๎องอาศัยความชํวยเหลือจากภาครัฐ
เป็นอยํางมาก สํวนการพึ่งพาตนเองทางสังคมนั้น พบวําศักยภาพของกลุํมขึ้นอยูํกับภาวะผู๎น าของหัวหน๎า
กลุํมเป็นส าคัญ สํงผลให๎การด าเนินงานของกลุํมมีลักษณะของครอบครัว เป็นแบบเครือญาติมากกวําเป็น
วิสาหกิจชุมชน แตํอยํางไรก็ตาม สมาชิกกลุํมมีความสุขจากการจัดสรรผลประโยชน์ที่ลงตัว  จาก
คําตอบแทนที่ได๎รับและมีความสุข จากการที่ได๎มีโอกาสพบปะพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่น ๆ 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ภายในกลุํม  นอกจากนี้พบวําบทบาทของผู๎แสดงทางสังคมที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานของกลุํม 
ยังมีความส าคัญและมีบทบาทอยํางมาก ในการก าหนดทิศทาง ความอยูํรอดของกลุํมและการพัฒนากลุํม  
 
ค าส าคัญ: วิสาหกิจชุมชน, การพึ่งพาตนเอง, การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  
 
Abstract 
    This research aims to study the integration and management of community 
enterprise with economic and social self-reliance and the role of social actors involved 
in the management. Data were collected from document, structured interview and 
observation. It was found that the group had 7 management processes that enabled 
them to achieve a continuous and progressive success: 1) group management process 
with a shared plan, organizational structure, collaboration, and transparent report of the 
operation; 2) participation of group members in the management; 3) continuous learning 
process of the group; 4) role of the group and development; 5) management of 
conflicts; 6) exchange and group’s stability; and 7) social capital and group management.  
In terms of economic self-reliance, it was found that the group is self-reliant both in 
individual and group level. Incomes of the group members were sufficient for wellness 
development but still required great support from the government. The findings about 
social self-reliance showed that potentials of the group depended on leadership of the 
head of the group. As a result, the group operated as family or group of cousins rather than 
as a community enterprise. However, the group’s members seemed to be happy from fair 
benefits, payment and chances to have conversations or interactions with others. Moreover, 
it was also found that the role of social actors involved in the group’s operation was 
important and influenced the direction towards the survival and development of the group.  
 

Keywords: Community Enterprise, Self-reliance, Community Enterprise Management 
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บทน า 
 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจัจบุัน มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ท าให๎เกิดการแขํงขัน
อยํางรุนแรง สํงผลกระทบตํอธุรกิจทุกภาคสํวนและได๎กระตุ๎นให๎เกิดแนวความคิดในการแสวงหาทางออก
ให๎กับสังคมไทย โดยการให๎ความส าคัญกับแนวทางการพฒันาแบบทางเลอืกหรือการพัฒนากระแสรอง ซึ่ง
เป็นการพัฒนาที่มีฐานความคิดของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยแนวคิดดังกลําวมีความเช่ือพื้นฐานวํา สังคม
คนจะได๎รับการพัฒนาอยํางยั่งยืนนั้นจะต๎องเปลี่ยนจากการรอรับความชํวยเหลือจากผู๎อื่น อาทิ จาก
ภาครัฐมาเป็นสังคมที่ “ชุมชนแก๎ปัญหาชุมชน” ด๎วยตนเอง สํวนภาครัฐเป็นเพียงผู๎สนับสนุนศักยภาพของ
ชุมชนเทํานั้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559) จุดเดํนที่ส าคัญของแนวคิดการพัฒนาแบบทางเลือก
ดังกลําว คือการเน๎นให๎มนุษย์เป็นศูนย์กลาง จึงสํงผลให๎เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีการผสมผสาน
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎ายํูหัว และแนวคิดด๎านวิสาหกิจชุมชน การที่รัฐบาลยุคปัจจุบัน ให๎ความส าคัญกับ
การเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร โดยกระบวนการแปรรูปผลผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากการจ าหนํายผลผลิต จึงมีนโยบายสํงเสริมการผลิตสินค๎าจากภูมิปัญญาชาวบ๎าน ภายใต๎
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของแนวคิดวิสาหกจิชุมชน ที่เป็นการประกอบการแบบ
พึ่งพาตนเอง จึงนับเป็นแนวทางการพัฒนาแนวทางเลอืกที่ควรให๎ความส าคัญ วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการที่
สร๎างรายได๎อยํางมั่นคงรูปแบบหนึ่ง และบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ โดยมี
จุดมุํงหมายในการด าเนินการคือการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันและกันของชุมชน จังหวัดตากเป็นจังหวัด
หนึ่งในภาคเหนือตอนบน ที่ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพทางด๎านการเกษตร ประกอบกับมีภูมิปัญญา
ท๎องถ่ินและทุนทางวัฒนธรรม จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุํมองค์กร มีการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ทั้งภายใน
ชุมชนและระหวํางชุมชน มีการจัดต้ังกลุํมอาชีพข้ึน ซึ่งได๎สร๎างสรรค์สินค๎าและบริการที่มีคุณภาพจากการ
แปรรูป การจัดการทรัพยากรที่มีในท๎องถ่ินให๎เกิดคุณคําอยํางสูงสุด โดยการน าสินค๎าทางการเกษตรมา
ผลิตและแปรรูป ได๎แกํน าฝูายมาทอเป็นผ๎า เชํน ผ๎าลายน้ าไหล และมีการรวมกลุํมน ามะไฟจีนมาแปรรูป
เป็นสินค๎า เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและสร๎างอาชีพให๎กับสมาชิกในชุมชน ควบคํูกับการท านาที่ยังคงเป็นความ
เคยชินที่ท ากันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ อยํางไรก็ตามการรวมกลุํมประกอบอาชีพของชุมชนนั้น ก็ยังประสบ
ปัญหาหลายด๎านเชํนด๎านการผลิต ด๎านการตลาดรวมถึงด๎านแรงงาน การที่จะท าให๎วิสาหกิจชุมชนประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานนั้น สิ่งที่ส าคัญคือการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
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คณะผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุํมแปรรูปมะไฟจีนบ๎านตาก ในมิติของการ
บริหารจัดการ เพื่อน าไปสูํการพึ่งพาตนเองของชุมชนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาการรวมกลุํมและการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน กับการพึ่งพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
            2. เพื่อศึกษาบทบาทของผู๎แสดงทางสังคม ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  การวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยคณะผู๎วิจัย
ได๎มุํงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องดังนี้ 

1. แนวคิดด๎านภูมิปัญญาชาวบ๎าน ภูมิปัญญาหมายถึงสิ่งที่สั่งสมกันมาแตํอดีต และเป็นเรื่องการ
จัดความสัมพันธ์ระหวํางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล๎อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยผําน
กระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหากิน และพิธีกรรมตําง ๆ ทุกอยํางเพื่อให๎เกิดความ
สมดุลระหวํางความสัมพันธ์เหลําน้ี เปูาหมายก็คือเพื่อให๎เกิดความสงบสุขทั้งในสํวนที่เป็นชุมชนหมูํบ๎าน
และสํวนที่เป็นปัจเจกชนของชาวบ๎านเอง (รัตนะ บัวสนธ์, 2559) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหํงชาติ (2541) ได๎สรุปลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถ่ินมี 4 ลักษณะคือ 1) มีวัฒนธรรมเป็นฐาน 
ไมํใชํวิทยาศาสตร์ 2) มีการบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม 3) มีความเช่ือมโยง
ไปสูํนามธรรมลึกซึ้งสูงสํง 4) เน๎นความส าคัญของจริยธรรมมากกวําวัตถุธรรม ดังนั้นพอสรุปได๎วําภูมิ
ปัญญาชาวบ๎านเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคติ ความคิด ความเช่ือ ความรู๎ ความสามารถที่ได๎การถํายทอดและถือ
ปฏิบัติสืบตํอกันมาจากบรรพบุรุษ รวมถึงการน าเทคโนโลยีพื้นบ๎านมาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอไป 

2. แนวคิดการมีสํวนรํวมของประชาชน ทวีวงศ์  ศรีบุรี (2541) กลําววํา “การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน” มาจากภาษาอังกฤษวํา “Public Participation” ในความหมายของประเทศที่พัฒนาแล๎ว
ทางด๎านอุตสาหกรรม เชํนประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน  แคนาดาและออสเตรเลีย จะหมายถึงหนํวยงาน
ของภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่อาจได๎รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
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จากการมีโครงการหรือกิจการ ซึ่งได๎มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมในประเทศที่พัฒนาแล๎ว ตํางมี
วิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนแตกตํางกัน แตํโดยหลักการแล๎วจะเหมือนกันคือให๎ประชาชนมีสิทธิ
เข๎ารํวมแสดงความคิดเห็น คัดค๎านหรือเห็นด๎วยส าหรับโครงการ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2546) ได๎กลําวถึง
การมีสํวนรํวมของคนในสังคม วําสังคมจะพัฒนาไปได๎อยํางบูรณาการและอยํางสมบูรณ์ ต๎องให๎คนใน
สังคมมีบทบาทรํวมกันและการพัฒนาควรมีบทบาทดังนี้ 1) รํวมคิด 2) รํวมด าเนินการ 3) รํวมรับ
ประโยชน์ 4) รํวมติดตามก ากับผล 5) รํวมแก๎ไขปัญหาและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง การมีบทบาทรํวมกัน
สามารถท าให๎เกิดพลัง เกิดการบูรณาการ เกิดความงาม เกิดความสุข เกิดปัญญาและน าไปสูํความส าเร็จที่
นําพึงพอใจรํวมกัน ดังนั้นการมีสํวนรํวมของบุคคล กลุํมองค์กรจึงเป็นความรํวมมือในการพัฒนาองค์กร 
ให๎มีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะหุ๎นสํวน มีความรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทร
สามารถที่จะประสานพลังของกลุํมให๎ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

 3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2559)  ได๎กลําวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัววํา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูํและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความก๎าวทันตํอโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบ
ภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควร ตํอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก ภายใน 
ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบและความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตําง ๆ มาใช๎
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกัน จะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตและให๎มีความรอบรู๎ ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ เพื่อให๎สมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งทางด๎าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี กรมการพัฒนาชุมชน (2546) ได๎
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองไว๎วํา การพัฒนาเศรษฐกิจฐานลํางของสังคมได๎แกํ
ครอบครัว ชุมชน หมูํบ๎าน  ต าบล โดยการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน ด๎วยการสร๎างกระแสเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองให๎เกิดข้ึนในสังคมไทย สร๎างระบบบริหารจัดการสนองความ
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ต๎องการของประชาชน เน๎นการปฏิบัติของกลุํมชนและความรํวมมือจากทุกฝุายในลักษณะพหุพาคี ได๎
ก าหนดกลยุทธ์ไว๎ 5 ประการคือ 1) ยึดชุมชนและครอบครัวเป็นหลัก 2) ยึดการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ 3) 
ยึดการรวมกลุํมเป็นเครือขําย 4) ยึดการสํงเสริมตลาดชุมชน 5) ยึดการจัดเวทีชาวบ๎านบนพื้นฐานของ
หลักการคิดเองท าเอง ดังนั้นจึงกลําวได๎วําเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีทางการด าเนินชีวิตของบุคคล  สังคม
และประเทศชาติ เสมือนรากฐานของชีวิต มีการบริหารจัดการโดยเดินทางสายกลาง ที่น าไปสูํความสมดุล
และพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและ
วัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของประชาชน ที่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง เข๎มแข็งพึ่งตนเอง
ได๎อยํางยั่งยืน  
            4. แนวคิดเกี่ยวกับกลุํม ประเวศ วะสี (2547) ได๎กลําวถึงการสร๎างองค์กร ดังนี้ 1)ปัจเจกบุคคล 
(Individual) คือการที่แตํละบุคคล ตระหนักรู๎ถึงศักดิ์ศรีและคุณคําความเป็นคนของตนเองและรู๎วําภายใน
ตัวมีศักยภาพและความดี มีสติ มีอิสรภาพ มีความสุข นึกคิดและท าสิ่งที่ดี เรียนรู๎และสร๎างสรรค์ นี่คือ
ความสุขสร๎างสรรค์ของแตํละคนอันเป็นพลังมหาศาล 2)กลุํม (Nodes) คือคนที่ถูกอัธยาศัยกัน จะภายใน
องค์กรเดียวกันหรือข๎ามองค์กร รวมตัวกัน มีการพบปะกันบํอย ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน ควรมีกลุํมที่
หลากหลายเต็มสังคม สมาชิกในกลุํมจะมีความสุข ความสร๎างสรรค์มาก เพราะไมํมีใครมีอ านาจเหนือใคร 
ถูกอัธยาศัยและไว๎วางใจกัน รักกันและเรียนรู๎รํวมกันในการปฏิบัติ ท าหน๎าที่ตําง ๆ กัน บางกลุํมก็เป็น
หนํวยสํงเสริมการจัดการวิจัยหรือหนํวยสํงเสริมการจัดการความรู๎ บางทีก็เรียกวําชุมชน (Community)  
เมื่อมีกลุํมมาก ๆ สังคมก็เข๎มแข็ง และ กาญจนา  ตั้งชลทิพย์ (2542) กลําวถึงปัจจัยการรวมกลุํมบุคคล
ตําง ๆ มีดังนี้ 1)เป็นผลมาจากการ ที่ภาครัฐไมํสามารถตอบสนองความต๎องการหรือไมํมีความสามารถใน
การแก๎ไขปัญหา แรงผลักดันเหลําน้ีท าให๎เกิดองค์กรอันเป็นการรวมกลุํมของชาวบ๎านเป็นเครือขํายตําง ๆ 
ส าหรับการพัฒนา 2) เกิดจากความต๎องการที่จะชํวยเหลือสังคมของกลุํมตําง ๆ มี 3 กลุํม คือกลุํมคนรุํน
ใหมํที่ได๎พัฒนาความคิดใหมํและอุดมการณ์ ท างานเพื่อสังคมและชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส  กลุํมคนที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมตัวชํวยเหลือในลักษณะสังคมสงเคราะห์และกลุํมผู๎ได๎รับผลกระทบ
จากปัญหาที่เกิดข้ึน ท าให๎เกิดการรวมกลุํมเพื่อแก๎ไขปัญหา 3)การที่รัฐบาลกระจายอ านาจและยอมรับการ
รวมกลุํมขององค์กรตําง ๆ มากข้ึน พร๎อมกับการเกิดแนวคิดประชาสังคมข้ึน ท าให๎เกิดการรวมกลุํมข้ึน
อยํางชัดเจน เพื่อรํวมกันแก๎ไขปัญหาหรือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รํวมกัน ดังนั้นพอสรุปได๎วํากลุํม
คือการรวมตัวของประชาชนหรือสมาชิกของชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยรวมกันเป็น
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กลุํม ชมรม สมาคม โดยมีความคล๎ายคลึงกันอยํางใดอยํางหนึ่ง มีกิจกรรมรํวมกันเพื่อสร๎างความสัมพันธ์
หรือวัตถุประสงค์รํวมกัน ในการด าเนินกิจกรรมของกลุํมให๎ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให๎เกิดความ
รํวมมือ เกิดความสามัคคีภายในกลุํม ซึ่งจะเป็นกลไกน ากลุํมไปสูํความส าเร็จได๎ 

          5. แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐและพิทยา วํองกุล (2545) ได๎ให๎
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว๎วํา วิสาหกิจชุมชนคือการประกอบการโดยชุมชน ที่มีสมาชิกในชุมชนเป็น
เจ๎าของปัจจัยการผลิต ทั้งด๎านการผลิต การค๎าและการเงินและต๎องการใช๎ปัจจัยการผลิตนี้ ให๎เกิดดอก
ออกผล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด๎านเศรษฐกิจคือ การสร๎างรายได๎และอาชีพ ด๎านสังคมคือการยึดโยง
ร๎อยรัดความเป็นครอบครัวและชุมชนให๎รํวมคิด  รํวมท า รํวมรับผิดชอบ แบํงทุกข์แบํงสุขซึ่งกันและกัน 
โดยผํานกระบวนการประกอบการของชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (2546) ได๎ก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 1) จุดมุํงหมายของการสงํเสริมวิสาหกิจชุมชน คือการสร๎างเสรมิภูมิปญัญา
ท๎องถ่ิน และกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน เพื่อสร๎างโอกาสและรายได๎ของชุมชนฐานรากให๎ชุมชนและ
เครือขํายสามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน 2) หลักการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนคือการน าภูมิปัญญาของ
ชุมชนมาบริหารจัดการ ท าให๎สินทรัพย์ของชุมชนกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีคําและท าให๎มีมลูคําเพิ่ม น าไปสูํการ
ผลิตสินค๎า การให๎บริการและอื่น ๆ ของชุมชน กํอให๎เกิดรายได๎แกํชุมชนและเครือขําย สร๎างความมั่นคงแกํ
เศรษฐกิจฐานราก 3) องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. เป็นกิจการ
ของชุมชน หมายถึงเป็นการประกอบกิจการ ทั้งด๎านการผลิตและบริการ ที่กลุํมคนในชุมชนเป็นเจ๎าของ 
(ไมํใชํปัจเจกชน) 2. ด าเนินการโดยใช๎ทุนของชุมชนและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม หมายถึงกิจการที่
ด าเนินการโดยใช๎ทุนของชุมชนเป็นหลัก (สินทรัพย์ เงิน แรงงาน ทรัพยากร ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน เป็นต๎น) 
โดยมีการบริหารจัดการ รวมถึงการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหรือบริการนั้น ๆ ด๎วยความคิด
สร๎างสรรค์ 3. ริเริ่มสร๎างสรรค์ เป็นนวัตกรรมของชุมชน 4. เน๎นกระบวนการเรียนรู๎ในการด าเนินงาน 
หมายถึงในการด าเนินกิจการกํอให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ เช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน 5.มี
ฐานภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล  6.มีเปูาหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
หมายถึงการด าเนินการโดยมีเปูาหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองเป็นรากฐาน ท าให๎พอกินพอใช๎ในครัวเรือน 
ชุมชนและเครือขํายเป็นล าดับแรก 7. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมตําง ๆ อยํางเป็น
ระบบและเกื้อกูลกัน โดยไมํสํงผลกระทบในเชิงลบตํอสาธารณะ อันหมายความรวมถึงสภาพแวดล๎อมของ
ชุมชนด๎วย 4) รูปแบบการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ 1.วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเดียว ได๎แกํ
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วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเพียงหนึ่งเดียว โดยมีผู๎บริหารในชุมชนชุดเดียวและไมํสร๎างเครือขํายวิสาหกิจ
อื่น ๆ โดยจะมีผลผลิตมากกวําหนึ่งผลติภัณฑ์/บรกิารได๎ 2. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปแบบเครือขําย 
ได๎แกํวิสาหกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กับกิจการอื่น ๆ โดยแตํละวิสาหกิจตํางมีการประกอบการตามเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ของกิจการ หากแตํมีปฏิสัมพันธ์แบบพึ่งพา เกื้อกูล เช่ือมโยงกันในรูปแบบตําง ๆ เชํน 
เครือขํายกิจกรรม ได๎แกํวิสาหกิจที่มีกิจกรรมเกื้อกูลกัน มาเป็นเครือขํายกัน  ทั้งที่เป็นกิจกรรมประเภท
เดียวกันและ/หรือหลากหลายประเภท เครือขํายพื้นที่ ได๎แกํวิสาหกิจที่ด าเนินการอยูํในระดับพื้นที่
เดียวกัน เชํนระดับหมูํบ๎านเดียวกันหรือระดับต าบลเดียวกัน หรือตํางพื้นที่กัน เชํนวิสาหกิจระดับหมูํบ๎าน
กับระดับต าบลมาเช่ือมโยงเป็นเครือขํายกัน 5) ระดับการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่
สามารถจัดระดับการด าเนินการ โดยใช๎เปูาหมายของผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนเป็นเกณฑ์ 3 ระดับ ดังนี้ 
1.วิสาหกิจชุมชนระดับพื้นฐาน ได๎แกํวิสาหกิจที่มีการประกอบการ เพื่อให๎เกิดผลผลิตที่จะน าไปกิน                   
ไปใช๎ได๎อยํางพออยูํพอกิน มุํงเน๎นการลดรายจํายทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน 2. วิสาหกิจชุมชนระดับ
พัฒนา ได๎แกํวิสาหกิจที่มีการประกอบการเพือ่ให๎เกิดผลผลิตพอกินพอใช๎ เพื่อลดรายจํายและมสีํวนทีเ่หลอื 
สามารถน าไปแบํงปันและเปลี่ยนหรือจ าหนํายให๎เกิดรายได๎เพิ่ม น าไปสูํการอยูํดีกินดีของครัวเรือน ชุมชน
และระหวํางชุมชน 3.วิสาหกิจระดับก๎าวหน๎า ได๎แกํวิสาหกิจที่มีการประกอบการมุํงสูํการเพิ่มรายได๎ ไปสูํ
การขยายการลงทุน ลดการน าเข๎า เพิ่มการสํงออกของผลิตภัณฑ์ ขยายกิจการ ขณะเดียวกันก็สามารถ
จัดสรรผลก าไร เพื่อสวัสดิการของชุมชนหรือเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สร๎างความมั่งมีศรีสุขของ
ครัวเรือน ชุมชน ขยายไปถึงระหวํางชุมชนและน าไปสูํการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตํอไป 
ดังนั้นจะเห็นได๎วําแนวคิดของวิสาหกิจชุมชน เป็นกระบวนการด าเนินงาน ที่เน๎นในเรื่องการปรับวิธีคิดของ
ชุมชน แบบพึ่งพาภายนอกมาพึ่งพาตนเอง โดยเช่ือมโยงบูรณาการกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน เพื่อให๎ชุมชนเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ในที่สุด โดยหลักการของวิสาหกิจชุมชนคือมีการ
เรียนรู๎ที่เป็นหัวใจและมีการพึ่งพาตนเองเป็นเปูาหมายส าคัญ 
    6. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม (2546)  ได๎กลําวเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวําการที่จะได๎รับความส าเร็จหรือบรรลุผลที่คาดหวัง จะต๎องมีการด าเนินงานซึ่งมีปัจจัย
เกี่ยวข๎องมาก มีความซับซ๎อนมาก มีการเคลื่อนไหวหรือพลวัต จ าต๎องมีการบริหารหรือจัดการเ พื่อให๎
บรรลุความส าเร็จ การบริหารคือการด าเนินการเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยผํานกระบวนการตําง ๆ 
เพื่อให๎บรรลุผลที่ต๎องการ กระบวนการบริหารประกอบด๎วย 1) การวางแผน 2) การจัดการระบบ 3) การ
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จัดบุคลากร 4) การอ านวยการ 5) การก ากับผล ทฤษฎีการบริหารของกูลิคและเออร์ วิค กลําวถึง
กระบวนการบริหารไว๎ 7 ประการ อักษรยํอวํา POSDCoRB ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง
การวางโครงการอยํางกว๎าง ๆ วํามีงานอะไรบ๎างที่จะต๎องปฏิบัติตามล าดับกํอนหลัง ก าหนดวางแนววิธี
ปฏิบัติพร๎อมด๎วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นกํอนลงมอืปฏิบัติ พร๎อมระบุผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบอยําง
เป็นรูปธรรม 2) การจัดหนํวยงาน (Organizing) หมายถึงการจัดรูปโครงสร๎างหรือเค๎าโครงสร๎างของการ
บริหารองค์การ โดยก าหนดอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงานยํอยหรือต าแหนํงตําง ๆ ของหนํวยงานให๎ชัดเจน 
พร๎อมด๎วยก าหนดลักษณะและวิธีการติดตํองาน สัมพันธ์กันตามล าดับข้ันแหํงอ านาจหน๎าที่สูงต่ าลดหลั่น
กันไป 3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) หมายถึงการบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือ
เจ๎าหน๎าที่ทุกประเภทของหนํวยงาน การบริหารงานบุคคลดังกลําวรวมตั้งแตํการแสวงหาคนมาท างาน 
การคัดเลือก การบรรจุแตํงตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลที่แตํงตั้งไว๎แล๎ว การบ ารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน 
ลดข้ัน ตลอดจนการพิจารณาให๎พ๎นจากงาน 4) การอ านวยการ (Directing) หมายถึงการใช๎อ านาจใน
หน๎าที่วินิจฉัยสั่งการ หลังจากได๎วิเคราะห์และพิจารณางานโดยรอบคอบแล๎ว รวมทั้งการติดตามดูแล ให๎มี
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ๆ ในฐานะผู๎บริหารซึ่งเป็นผู๎บังคับบัญชาหนํวยงาน 5) การประสานงาน 
(Coordinating) หมายถึงการประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์หนํวยงานยํอยหรือต าแหนํงตําง ๆ ภายใน
องค์การ เพื่อกํอให๎เกิดการท างานที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ ไมํมีการท างานซ้ าซ๎อนหรือขัดแย๎งกัน แตํทุก
หนํวยงานท างานประสานกลมกลืนกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การรํวมกัน 6) การรายงาน 
(Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรระดับตํางๆ เพื่อให๎ผู๎บังคับชาหรือ
สมาชิกในหนํวยงานได๎รับทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน๎าอยํางสม่ าเสมอ 7) การบริหาร
งบประมาณ (Budgeting)  หมายถึงการจัดท างบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนหรือ
โครงการในการใช๎จํายเงิน การจัดท าบัญชีและการควบคุมดูแลการใช๎จํายเงิน หรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบ
คอบและรัดกุม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหวํางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ด าเนินการในพื้นที่บ๎านตาก จังหวัดตาก โดยแบํงเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ส าหรับข๎อมูลเชิง
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คุณภาพ ประกอบด๎วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง จ านวน 3 ชุด แบํงเป็นส าหรับผู๎น ากลุํม สมาชิก
กลุํมและผู๎แสดงทางสังคมนอกจากนี้ยังใช๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลอื่นๆ เชํนการสนทนากลุํม การสังเกต 
การบันทึกเสียงและการถํายภาพ ส าหรับข๎อมูลเชิงปริมาณ ใช๎แบบสอบถามเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลทั่วไปของ
ประชากรกลุํมเปูาหมาย 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ประกอบด๎วย 1) ผู๎น ากลุํม 2) สมาชิกกลุํม จ านวน 36 คน 3) ผู๎แสดง
ทางสังคม (Social Actors) ใช๎วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 คน  
          การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูล แบํงเป็นข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกเสียง การถํายภาพและข๎อมูลเชิง
ประจักษ์ในพื้นที่ที่ ศึกษา ส าหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณ ใช๎สถิติร๎อยละ คําเฉลี่ย โดยน า
ผลการวิจัยไปให๎กลุํมวิพากษ์และตรวจสอบ แล๎วจึงน าข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงเพิ่มเติมให๎สมบูรณ์ การ
น าเสนอข๎อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย  

กลุํมแปรรูปมะไฟจีนบ๎านตาก จังหวัดตาก เริ่มกํอตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452  โดยนางวัฒนา ยศอาจ              
ได๎รวมตัวกับกลุํมสตรีในหมูํบ๎าน จัดตั้งกลุํมโดยน าภูมิปัญญาท๎องถ่ินมาแปรรูปวัตถุดิบที่มีในชุมชน ท า
กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีน ในนามกลุํมแปรรูปมะไฟจีนบ๎านตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่ม
มูลคําให๎กับวัตถุดิบภายในชุมชนและใช๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ในการสร๎างอาชีพและรายได๎ให๎สมาชิกในชุมชน 
เริ่มแรกมีสมาชิก 5 คน จนในปัจจุบันมีสมาชิก 36 คน ในปี พ.ศ. 2546 ผลิตภัณฑ์ของกลุํมได๎รับการคัด
สรรเป็นสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได๎ระดับ 4 ดาว การด าเนินงานของกลุํมได๎พัฒนาก๎าวหน๎ามา
เป็นล าดับ มีชํองทางการตลาดมากขึ้น นอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปมะไฟจีนแล๎ว ทางกลุํมยังมีผลิตภัณฑ์อื่น 
ๆ เชํน กระท๎อนเช่ือมแห๎ง มะเฟืองเช่ือมแห๎ง 

  การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของกลุํม มีการน าทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถ่ินมาเป็นปัจจัยการ
ผลิตหลักและมีกระบวนการผลิตที่ไมํกํอให๎เกิดมลพิษ แม๎วําทางกลุํมยังต๎องอาศัยวัตถุดิบจากแหลํงอื่น 
เนื่องจากวัตถุดิบในพื้นที่มีไมํเพียงพอ ผลิตภัณฑ์ของกลุํมมีข๎อบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นที่รู๎จักอยําง
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แพรํหลาย ได๎แกํมะไฟจีนซึ่งเป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก นอกจากนี้กลุํมยังได๎พยายามออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให๎เป็นที่ต๎องการของตลาด มีการควบคุมการผลิตอยํางสม่ าเสมอได๎รับการตอบรับจากผู๎บริโภค
เพิ่มมากขึ้น จึงมีรายได๎ที่เพียงพอตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในรูปแบบของการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และการน าไปซื้อทรัพย์สินที่ตนเองและครอบครัวต๎องการ ดังนั้นกลุํมจึงสามารถพึ่งพาตนเองได๎ในระดับ
บุคคลและระดับกลุํม 
   การพึ่งพาตนเองทางสังคมของกลุํม มีการรวมกลุํมและการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบรํวมกัน ชํวยเหลือเกื้อกูลในการท างาน ไมํมีความขัดแย๎งที่รุนแรง สมาชิกมีความสุขกับการ
ท างาน กํอให๎เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหวํางสมาชิก โดยผู๎น ากลุํมจะมีสํวนรํวมและเป็นตัวหลักส าคัญใน
ทุกเรื่อง ศักยภาพของกลุํมจึงข้ึนอยูํกับภาวะผู๎น าของหัวหน๎ากลุํม ท าให๎กลุํมสามารถด าเนินกิจการตํอไป
ได๎อยํางตํอเนื่องและสํงผลให๎การด าเนินงานของกลุํม มีลักษณะของครอบครัวมากกวําเป็นวิสาหกิจชุมชน 

  จากผลการศึกษาพบประเด็นที่ส าคัญ นอกเหนือจากการมีผู๎น ากลุํมที่มีศักยภาพแล๎ว พบวํากลุํม
มีกระบวนการบริหารงาน ที่ท าให๎ประสบผลส าเร็จและมีความก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่อง 7 ประการได๎แกํ 1) 
กระบวนการบริหารจัดการกลุํม มีการบริหารงานสอดคล๎องกับทฤษฎีทางการบริหารที่ เรียกวํา 
POSDCoRB ได๎แกํ Planning(การวางแผน) เป็นการวางเค๎าโครงกิจกรรมกํอนลงมือปฏิบัติ เพื่อให๎การ
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุํมได๎มีการวางแผนรํวมกันเชํนแผนการผลิต 
แผนการตลาด Organizing(การจัดองค์การ) เป็นการก าหนดโครงสร๎างขององค์การโดยพิจารณาให๎
เหมาะสมกับงาน ซึ่งกลุํมได๎มีการแบํงแผนกงานและก าหนดบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
Staffing(การจดับุคลากร) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เพื่อใหบ๎ุคลากรมาปฏิบัติงานอยําง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับการจัดแบํงหนํวยงานที่ก าหนดไว๎ ซึ่งกลุํมได๎ก าหนดผู๎รับผิดชอบ และมี
การฝึกอบรมทักษะฝีมืออยํางตํอเนื่อง จากหนํวยงานราชการและสถาบันการศึกษา Directing(การ
อ านวยการ) เป็นการใช๎ศิลปะในการบริหารงาน เชํนภาวะผู๎น า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจและการตัดสินใจ 
โดยมีคณะกรรมการกลุมํเปน็ผู๎อ านวยการหลัก Coordinating(การประสานงาน) เป็นการประสานให๎สํวน
ตําง ๆ ของกระบวนการท างานมีความตํอเนื่องกัน เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและ
ราบรื่น ซึ่งกลุํมก็ได๎มีการประสานงานกัน ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ Reporting(การ
รายงาน) เป็นการแจ๎งผลการปฏิบัติงานตามล าดับช้ัน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดตํอสื่อสารระหวําง
สมาชิกของกลุํม มีเหรัญญิกและเลขานุการท าหน๎าที่รับผิดชอบ Budgeting(การงบประมาณ) เป็นการ
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วางแผนและบริหารงบประมาณ การควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการจัดท าบัญชี ซึ่งกลุํมได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และมีการบริหารงบประมาณที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุํม 2) การมี
สํวนรํวมของกลุํม สามารถพิจารณาพฤติกรรมตํางๆใน 5 ข้ันตอนหรือรูปแบบการมีสํวนรํวม 5 ร ได๎แกํ 
การรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมรับผลประโยชน์ และรํวมประเมินผล 3) กระบวนการเรียนรู๎ของ
กลุํม ได๎มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู๎ระหวํางสมาชิก ตลอดจนการน าความรู๎จากการฝึกอบรม มาปรับใช๎ในการ
ผลิต 4) บทบาทของกลุํมกับการพัฒนา มีลักษณะการรวมกลุํมทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ มีการ
ปรับเปลี่ยนยืดหยุํนได๎ตามความเหมาะสม เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมของกลุํมให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
5) การจัดการกับความขัดแย๎ง สมาชิกกลุํมมีความสุขกับการท างาน เนื่องจากไมํมีความขัดแย๎งที่รุนแรง
หรือถ๎าหากมีความขัดแย๎งเกิดข้ึน ก็จะเจรจาพูดคุยกันโดยผู๎น ากลุํมจะเป็นผู๎จัดการกับความขัดแย๎งนั้น 6) 
การแลกเปลี่ยนกับความมั่นคงของกลุํม สมาชิกกลุํมมีความพึงพอใจกับรายได๎ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่
สร๎างความมั่นคงให๎กับกลุมํ 7) ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการกลุํม เนื่องจากสมาชิกกลุํมเกือบทั้งหมด
มีภูมิล าเนาอยูํในต าบลเดียวกัน สมาชิกได๎มีโอกาสมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได๎ท างาน
รํวมกัน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการบริหารจัดการกลุํม 

   การบริหารจัดการภาครัฐ สรุปได๎วํา 1) การบริหารจัดการภาครัฐกับความอยูํรอดของกลุํม
พบวําหนํวยงานภาครัฐสํวนใหญํ ได๎ให๎การสนับสนุนทั้งทางด๎านการเงินทุน การสร๎างมูลคําเพิ่ม (Value 
Added) ของผลิตภัณฑ์ การสํงเสริมด๎านการตลาด การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การใช๎เครื่องมือ 
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี ซึ่งการให๎การสนับสนุนด๎านตําง ๆ ดังกลําวอาจสํงผลตํอความอยูํรอดของกลุํมใน
ระยะยาว ถ๎าหากน างบประมาณที่ภาครัฐให๎การสนับสนุนมาคิดเป็นต๎นทุน จะท าให๎ต๎นทุนของกลุํมสูงข้ึน 
หากยังเป็นเชํนน้ีอยูํอาจสํงผลให๎ทางกลุํมไมํสามารถพึ่งพาตนเองได๎ เพราะต๎องอาศัยการพึ่งพิงจากภาครัฐ
อยูํตลอดเวลา 2) ภาครัฐยังคงเป็นผู๎แสดงทางสังคม (Social Actors) ที่ส าคัญพบวําหนํวยงานภาครัฐ ยังมี
บทบาทอยํางมากตํอการพัฒนากลุํม ดังจะเห็นได๎วํามีหลายหนํวยงานที่เข๎าไปชํวยเหลือกลุํม ลักษณะงาน
หรือความชํวยเหลือที่ภาครัฐเข๎าไปให๎ในการสนับสนุน เชํนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรม การ
ออกร๎านจ าหนํายสินค๎า ซึ่งแสดงให๎เห็นวําภาครัฐยังคงเป็นผู๎แสดงทางสังคมที่ส าคัญในการก าหนดทิศทาง
และการพัฒนาของกลุํม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํม
แปรรูปมะไฟจีนบ๎านตาก จังหวัดตาก มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลดังนี้   
 การด าเนินงานของกลุํม ซึ่งเป็นการประสมประสานและบูรณาการ ให๎เข๎ากันระหวํางภูมิปัญญา
ท๎องถ่ินและศาสตร์สากล มีการบริหารงานที่สอดคล๎องกับทฤษฎีการบริหารของกูลิคและเออร์วิค สมาชิก
กลุํมมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการคํอนข๎างมาก สอดคล๎องกับการศึกษาของปาริชาติ  วลัยเสถียร(2543) 
เกี่ยวกับแนวคิดการมีสํวนรํวมของประชาชน มีผลตํอความส าเร็จของการพัฒนาท๎องถ่ินเป็นอยํางมาก 
กลุํมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสมาชิก ตลอดจนได๎เรียนรู๎จากการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมจาก
หนํวยงานภาครัฐและสถานศึกษา ได๎น ามาปรับใช๎ในการผลิตซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของพรศรี ยงค์ฤ
ประพันธ์(2546) ที่พบวํากระบวนการจัดการองค์ความรู๎ของกลุํม เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิม
กับองค์ความรู๎ที่เป็นปัจจัยภายนอก ผํานการทดลองฝึกปฏิบัติ โดยได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด๎าน
ความรู๎ เงินทุนและการสํงเสริมด๎านการตลาด กํอให๎เกิดกิจกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพของกลุํม 
สมาชิกกลุํมไมํมีความขัดแย๎งที่รุนแรงหรือหากมีความขัดแย๎งเกิดข้ึนก็จะเจรจาพูดคุยกัน กํอให๎เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี เงื่อนไขส าคัญของความส าเร็จของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน คือการมีผู๎น ากลุํมที่มี
ศักยภาพ มีต๎นทุนทางทรัพยากรที่เปน็วัตถุดิบในท๎องถ่ิน มีเครือขํายที่ให๎การสนับสนุน ซึ่งลักษณะดังกลําว
สอดคล๎องกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติ(2548) ที่ได๎จัดท ามาตรฐานระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน ใน
หมวดที่ 5 กลําวถึงการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูํความยั่งยืน ผลที่ได๎จึงเป็นลักษณะของ
ความสัมพันธ์ของชุมชนและสังคมในด๎านตําง ๆ เชํนด๎านจิตใจ ความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรซึ่ง
กันละกัน ทัศนคติ วัฒนธรรม ประเพณีและการสร๎างรายได๎ เป็นการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กํอให๎เกิดการรวมกลุํม โดยมิได๎มีเปูาหมายเพียงเพื่อสร๎างรายได๎หรือก าไร
ทางการเงินเพียงอยํางเดียวแตํรวมถึงก าไรทางสังคม ได๎แกํความเข๎มแข็งของกลุํมและความสงบสุขของ
สังคม ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมในทุกๆ ด๎าน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย    
 การด าเนินงานของกลุํมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ยังคงอาศัยความชํวยเหลือจากภาครัฐ 
หลายหนํวยงานที่เข๎าไปให๎ค าแนะน า สํงเสริมด๎านตําง ๆ แตํหนํวยงานเหลําน้ันยังขาดการประสานงานที่ดี



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1329 
 

 

และมีความซ้ าซ๎อนกันอยูํ อาจเป็นผลท าให๎กลุํมไมํสามารถพัฒนาไปได๎เทําที่ควรจะเป็น ดังนั้นกลุํมจึงควร
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถพึ่งพาตนเองได๎ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของสมาชิกกลุํม ใช๎
รูปแบบการตลาดน าการผลิต การสร๎างนักขายมืออาชีพเป็นของกลุํมเอง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขํงขัน การสร๎างแนวคิดให๎กับสมาชิกกลุํมวําการด าเนินกิจกรรมของกลุํม เป็นอาชีพหลักและมีความ
มั่นคง การปรับตัวของกลุํมให๎รู๎เทําทันกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของลูกค๎า ตลอดจนการสร๎าง
เครือขํายของกลุํม เพื่อสร๎างความรํวมมือกับเครือขํายอื่นทางด๎านวัตถุดิบ ด๎านการผลิตโดยเปลี่ยนจาก
คํูแขํงให๎เป็นคํูค๎า ซึ่งจะเป็นแนวทางให๎กลุํมมีการพัฒนาและปรับตัวอยูํรอดได๎ในระยะยาว เป็นการสร๎าง
เศรษฐกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งและพึ่งพาตนเองได๎ตลอดไป 
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ทัศนคติและพฤตกิรรมของนกัศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด 

เพือ่สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสนิค้าและองคก์ร 
Effect of Students’ Attitude and Behavior towards Digital Social Marketing 

on Brand and Corporate Image 
 

วาทินี  พรมทอง1, ธิติมา  ตกแต่ง2 
Watinee  Promtong and Thitima Toktang 

บทน า 
 การเติบโตของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแปรที่ทรงอิทธิผลตํอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคใน  ยุคปัจจุบัน สํงผลท าให๎เกิดการผลักดันไปสูํการปรับตัวและสร๎างกระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาดใหมํๆ เพื่อแลกเปลี่ยนคุณคําที่องค์กรธุรกิจมีไปยังผู๎บริโภคได๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เชํน การท า
ตลาดบนออนไลน์ หรือที่เรียกวํา Digital Marketing เป็นการท าการตลาดบนโลกออนไลน์ผํานทาง
ชํองทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีอยํางผสมผสานกัน โดยใช๎เว็บไซต์ หรือเว็บแอพลิเคช่ันอยํางโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด นั้นท าให๎การท าตลาดบนออนไลน์น้ันเปน็เทคโนโลยีทางการตลาดทีย่งั
ไมํมีสูตรส าเร็จตายตัว ข้ึนอยูํกับความคิดสร๎างสรรค์ของตราสินค๎าและองค์กรธุรกิจ ที่จะสื่อสารออกมาให๎
ลูกค๎าเข๎าใจ “Digital Marketing กลายเป็นเทรนด์ที่ถูกพูดถึงเยอะมากในปัจจุบนั หลายๆ บริษัทมีการทุํม
เงินเข๎ามามากข้ึน แตํนําแปลกใจไมํน๎อยที่เอาเข๎าจริงๆ หลายคนก็ยังคิดวํา Digital Marketing คือการท า 
Facebook หรือซื้อโฆษณาในเว็บตํางๆ” ณัฐพุฒ (2556) ดังนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์คอยํางเฟสบุ๏คที่มีบัญชี
จ านวนผู๎ใช๎งานในประเทศไทยถึง”35 ล๎านบัญชี”  สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย (2554) จึงเป็นชํอง
ทางการท าตลาดบนออนไลน์ที่นักการตลาดสํวนใหญํเลือกใช๎ วางแผนแขํงขันสร๎างสรรค์เนื้อหาในการ
สื่อสารทางการตลาดให๎ได๎อยํางมปีระสทิธิภาพ เพื่อที่จะสามารถดึงความสนใจของผูบ๎ริโภคให๎เกิดการรับรู๎
ในข๎อความและวัตถุประสงค์ทางการตลาดออกมาอยํางมากมาย ในปัจจุบันเฟสบุ๏คโซเชียลเน็ตเวิร์คมี

                                                             
1 อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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เครื่องมือหลักในการท าตลาดด๎วยกัน 3 ชนิดคือ 1.โปรไฟล์ (Profile) เป็นพื้นที่สํวนบุคคลเพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ์สํวนบุคคลด๎วยกัน  2.กลุํม(Group) เป็นพื้นที่ของการรวมตัวของกลุํมบุคคลที่สนใจในเรื่อง
เดียวกัน หรือรํวมงานกัน  3.เพจ (Page) เป็นการสร๎างหน๎าโปรโมทตราสินค๎า หรือธุรกิจ องค์กร บุคล
สาธารณะ สินค๎า บริการ ขําวสาร พื้นที่สร๎างแสดงผลงาน ความสนุก ความบันเทิง  ซึ่งเพจนั้นมีความเป็น
สาธารณะสูงและยังมีการวิเคราะห์เพื่อวัดผลในสํวนอื่นๆด๎วยท าให๎การสร๎างกิจกรรมทางการตลาดบน
เฟสบุ๏คของตราสินค๎าและองค์กรธุรกิจจะถูกสื่อสารออกมาผํานเครื่องมือที่เรียกวําเพจมากที่สุด วิลาส ฉ่ า
เลิศวัฒน์ และคณะ (2554) 
 กิจกรรมทางการตลาดบนเฟสบุ๏คที่สร๎างขึ้นโดยเพจ จะต๎องมีผู๎ติดตามหรือกดไลค์ในเพจนั้นๆ ซึ่ง
เปรียบเสมือนฐานกลุํมลูกค๎าที่จะรับสารตํางๆจากองค์กรธุรกิจและสามารถสํงตํอสารดังกลําวไปยัง
ผู๎บริโภคที่อยูํในเครือขําย(เพื่อน)ของผู๎ที่กดไลค์เพจ โพสหรือแชร์ได๎ นั้นท าให๎กิจกรรมตํางๆที่ตราสินค๎า
และองค์กรธุรกิจสร๎างขึ้น อาจจะต๎องการให๎เกิดการกดไลค์ กดแชร์เป็นอยํางน๎อยเพื่อให๎เกิดการรับรู๎เป็น
พื้นฐาน และบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมทางการตลาดนั้นๆในเวลาตํอมา แตํทั้งนี้ในปัจจุบันมีกระแส
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังสังคมของตราสินค๎าและองค์กรธุรกิจบนเฟสบุ๏ค ที่เน๎นไปใช๎การกดไลค์และ
การกดแชร์เพจหรือโพสเข๎ากับการบริจาคเงินชํวยเหลือสังคม ผู๎ด๎อยโอกาส หรือผู๎ประสบภัยตํางๆ เชํน
การบริจาคอุปกรณ์เพิ่มข้ึนให๎โรงพยาบาล หากแชร์หรือกดไลค์โพสนี้ หรือมอบอาหารมื้อกลางวันให๎น๎อง
โดยการแชร์โพสนี้เทํากับสิบบาทเป็นต๎น เป็นต๎น  ท าให๎มีกระแสการตอบรับอีกด๎านหนึ่งจากผู๎บริโภคของ
กิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดังกลําว วํา“เหมาะสม” หรือไมํ ที่องค์กรธุรกิจตํางๆ เหลําน้ีจะใช๎
วิธีการนี้ หากทั้งที่จริงองค์กรธุรกิจสามารถบริจาคได๎เลย จึงเป็นที่มาของการวิจัยคุณภาพเพื่อวัดทัศนคติ
ของนักศึกษาวํามีทัศนคติตํอภาพลักษณ์ตราสินค๎าและองค์กรธุรกิจที่ท ากิจกรรมดังกลําวอยํางไร ซึ่งหาก
เราทราบทัศนคติและพฤติกรรมของของผู๎บริโภคตํอกิจกรรมดังกลําวยํอมที่จะเป็นประโยชน์และสามารถ
สร๎างสรรค์กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสังคมและสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรธุรกิจหรือตราสินค๎าไปยัง
ผู๎บริโภคให๎ดีย่ิงข้ึนตํอไปได๎ 
  
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังคม  
ออนไลน์ที่สํงผลตํอภาพลักษณ์ของสินค๎าและองค์กร 
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 การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้คณะคณะผู๎วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยคณะ
คณะผู๎วิจัยได๎มุํงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับทัศนคติ 
  1. ความหมายของทัศนคต ิ

 ปริญ ลักษิตานนท์ (2544)  ได๎กลําวถึงความหมายของค าวําทัศนคติไว๎วํา ทัศนคติ คือ
กลไกลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการตัดสินใจของผู๎บริโภค หมายถึง  สภาพจิตที่เกิดจากประสบการณ์ 
การเรียนรู๎ มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 

 พัชรา ตันติประภา (2553) ได๎กลําวถึงความหมายของค าวําทัศนคติไว๎วํา ทัศนคติคือ
ผลรวมของความเช่ือและการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ซึ่งน าไปสูํแนวโนมที่จะกระท าการในวิถีทาง
หนึ่งๆ 

 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ได๎กลําวถึงความหมายของค าวําทัศนคติไว๎วํา ทัศนคติคือ
วิธีการที่แตํละบุคคลคิดรู๎สึกและการกระท าตํอสภาวะแวดล๎อม หรือปริมาณของความรู๎สึก (Effect of 
Feeling Quantity)    ทั้งทางบวกและ ทางลบที่มีตํอสิ่งที่มากระตุ๎นตํางๆ (Stimuli) หรือเป็นความโน๎ม
เอียงที่เกิดจากการเรียนรู๎ (Learned Predisposition) ในการตอบสนองตํอวัตถุใดๆ (Object) ทั้งในด๎าน
ที่ดีและไมํดี 
 จากความหมายข๎างต๎น สามารถสรุปความหมายของ ทัศนคติ ได๎คือ เป็นพฤติกรรมของแตํละ
บุคคล ที่มีความคิด ความเช่ือ ความรู๎สึก การประเมิน และการตอบสนองตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมํวําจะเป็น
บุคคล สถานการณ์ การกระท า ทั้งความคิดเห็น ในทางด๎านดีและไมํดี 

 
ภาพที่ 1 ทัศนคติแบบจ าลองโครงสร๎างของทัศนคติแบบสามองค์ประกอบ Blythe 2008 

อ๎างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร (2557) 
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การจัดการองคค์วามรู้ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
กรณศีึกษา หมู่บ้านเพราะช้าง ต าบลยะพอ  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
Knowledge Management of Local Wisdom: A Case Study of 

Baan Por Pang, Tumbon Yaphor, Phop Phra District, Tak Province 
 

บัวพรรณ ค าเฉลา1 ศศิวรรณ ส่งต่าย2 และ วีรพงษ์  สุทาวัน3 
Buaphan khamchaloa1 Sasiwan songtai2 and Veerapong Suthawan3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน สินค๎าผ๎าฝูายทอมือ ชุมชน

บ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาว
ชุมชนตํอปัจจัยที่สํงผล ตํอการจัดการองค์ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาการทอผ๎าฝูาย บ๎านเพราะช๎าง  ต าบลยะ
พอ  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก กลุํมประชากรตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ชาวชุมชนที่ผลิตผ๎าฝูายใน
ชุมชนบ๎านเพราะช๎าง จ านวน 148 ครัวเรือน โดยใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบไมํอาศัยความนําจะเป็นในการสุํม 
(Non - Probability Sampling) โดยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามข๎อค าถามปลายปิด 
(Closed - end questionnaire) สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช๎ t-test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ก าหนดระดับนัยส าคัญของการทดสอบที่ระดับ 0.05 ผล
การศึกษา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหวําง 41 – 55 ปี และมีระดับ
การศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 5,001 – 10,000 บาท กลุํมประกรในชุมชน
สํวนใหญํผลิตสินค๎าประเภทเครื่องแตํงกาย ซึ่งอาศัยหรือท างานอยูํในชุมชนเป็นเวลามากกวํา 10 ปี 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
3 ดร., อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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นอกจากนี้ ชาวชุมชนความคิดเห็นตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน สินค๎าผ๎า
ฝูายทอมือ ชุมชนบ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด 
เมื่อเรียงตามคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย ได๎แกํ  ด๎านการถํายทอดความรู๎ ด๎านการรวบรวมและพัฒนาความรู๎ 
ด๎านการส ารวจความรู๎ และการจัดเก็บสังเคราะห์ความรู๎ อยํ างไรก็ตาม ระดับความคิดเห็นของ
ผู๎ประกอบการตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎มีระดับมาก ในด๎านการแลกเปลี่ยนความรู๎ ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวําพบวํา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกตํางกันทางด๎าน เพศ การศึกษา 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และระยะเวลาที่อาศัยหรือท างานอยํูในชุมชน มีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตํอปัจจัย
ที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อยํางไรก็ตาม ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกตํางกันทางด๎าน อายุ และ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต มีคําเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ค าส าคัญ: การจัดการความรู๎, ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน, บ๎านเพราะช๎าง 
 
ABSTRACT 

 This research aims to explore people’s opinions towards factors affecting 
knowledge management of local wisdom in hand-woven cotton fabric of Baan Por Pang, 
Tumbon Yaphor, Phop Phra District, Tak Province. Samples in this study consisted of 148 
households of locals who lived and produced hand-woven cotton products at Baan Por 
Pang. The samples were selected with non-probability sampling method together with 
convenient sampling technique. A tool used in this study was close-ended 
questionnaire. Statistics used for analyzing data included frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. Research hypothesis were tested by independent samples t-test 
and one-way ANOVA (F-test) at a significant level of 0.05. 

Results of study showed that a majority of respondents was female whose ages 
were between 41–55 years old. The highest education level was lower than Bachelor’s 
Degree, with average monthly income of 5,001-10,000 baht. Most of the respondents 
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who produced clothing products have lived and worked in the community for more 
than 10 years. Regarding their opinion towards factors affecting knowledge management 
of local wisdom in hand-woven cotton products, the overall opinions were in the 
highest level. Consider by aspects, the opinion could be ranged from the highest to the 
lowest as: Transferring Knowledge, Gathering and Developing Knowledge, exploring 
knowledge, and Storing Knowledge. On the other hand, results showed that most 
entrepreneurs gave a high level to Exchanging Knowledge aspect. Regarding hypothesis 
testing, results revealed that differences in demographic information like gender, 
education, monthly income, and period of living and working in the community led to 
non-significant difference in opinion towards knowledge management factors. However, 
there was significant difference between age and type of products in average opinions 
towards factors affecting knowledge management of local wisdom of hand-woven 
cotton products of Baan Por Pang, Tak Province at a significant level of 0.05 
 
Keywords:  Knowledge Management, Local wisdom, Baan Por Pang  
 
บทน า 

ในปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลก ได๎เริ่มเข๎าสูํกระแสใหมํของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่
เรียกวํา “สังคมความรู๎” (knowledge society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู๎ (knowledge-based 
economy) ซึ่งใช๎ความรู๎และนวัตกรรม (innovation) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิต มากกวํา
เงินทุนและแรงงาน การพัฒนาความรู๎และเทคโนโลยีใหมํจ าเป็นต๎องใช๎การวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับฐานการผลิต ซึ่งจะเห็นได๎วําหลาย
หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตํางหันมาเตรียมองค์กรของตนให๎มีความพร๎อม มุํงเน๎นให๎มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร โดยหวังผลในการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรในทุกๆ ด๎าน เพื่อให๎สามารถ
เข๎าสูํการแขํงขันที่จะเกิดข้ึนในศักราชใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ , 2552)โดยทุก
องค์กรธุรกิจไมํวําจะเป็นองค์กรขนาดใหญํหรือขนาดเล็กจ าเป็นต๎องปรับกระบวนทัศน์ใหมํในการบริหาร
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จัดการ เพื่อสร๎างกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพอยํางแท๎จริง ซึ่งความเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับวําเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎บุคคลหรือองค์กรประสบ
ความส าเร็จ และบุคลากรในองค์กรยังถือเป็นสินทรัพย์อันดับต๎นๆ ขององค์กร เนื่องจากองค์กรต๎อง
ตระหนักถึงคุณคําของความรู๎ที่มีอยูํในตัวบุคลากรนั้น หากบุคลากรในองค์กรมีความรู๎ รู๎จักแสวงหา และ
สามารถใช๎ความรู๎ ตลอดจนเพิ่มพูนคุณคําให๎กับความรู๎อยูํอยํางสม่ าเสมอ ยํอมสํงผลให๎องค์กรมีความ
เจริญก๎าวหน๎า ซึ่งเป็นที่แนํนอนวําถ๎าหากองค์กรนั้นขาดบุคลากรที่เป็นเจ๎าของความ คิดทางปัญญาใน
องค์กรแล๎ว ความรู๎ยํอมจะหายไปจากองค์กร ดังนั้นประเด็นคือองค์กรนั้นจะสามารถจัดการอยํางไรในการ
แปรสภาพความรู๎สํวนบุคคลไปสูํความรู๎ขององค์กรได๎ องค์กรที่มีศักยภาพในด๎านตํางๆ จึงสามารถบริหาร
ต๎นทุนทางปัญญาอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ด๎วยเหตุดังกลําวข๎างต๎น วิธีการในการแสวงหา
องค์ความรู๎ที่กระจัดกระจายอยูํทัว่ไปทั้งภายในและภายนอกองค์กรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจ าเป็นต๎องมี
พื้นฐานของการบริหารจัดการองค์วามรู๎อยํางมีระบบสร๎างความชัดเจนให๎กับความรู๎ และกระบวนการที่
เกี่ยวข๎อง นับตั้งแตํการสร๎างหรือการพฒันาองค์ความรู๎ การรวบรวมคัดเลือก การเก็บรักษา จัดระบบ การ
ผสมผสาน การกระจาย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ และการน ามาใช๎เพื่อให๎องค์กรสามารถน าองค์ความรู๎
ไปพัฒนาการสร๎างคุณคําทางธุรกิจหรือด๎านอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง และกํอให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 
(วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 2542) ดังนั้นการปรับตัวขององค์กรไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ (Learning 
Organization) การสร๎างนวัตกรรมและองค์ความรู๎ใหมํ โดยใช๎จากการจัดกาความรู๎ในองค์กรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจึงมีความจ าเป็น 

การจัดการความรู๎ (knowledge management) ไมํได๎เป็นเรื่องแปลกใหมํ แตํมีมาแตํอดีต 
โดยเฉพาะในครอบครัวไทยที่มีการเรียนรู๎ตามอัธยาศัย พํอแมํสอนลูก ปูุยํา ตายาย ถํายทอดความรู๎และ
ภูมิปัญญาให๎แกํลูกหลานในครอบครัว ท ากันมาหลายช่ัวอายุคน โดยใช๎วิธีการตํางๆ ในการถํายทอดองค์
ความรู๎(เจษฏา แชํมประเสริฐ, 2551)  อยํางไรก็ตามเมื่อยุคสมัยปลี่ยนแปลงไป ท าให๎สังคม ชุมชน 
ท๎องถ่ิน รวมไปถึงภูมิปัญญาชาวบ๎านก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด๎วย  ซึ่งในปัจจุบัน  ความรู๎ทางภูมิปัญญา
ท๎องถ่ินจ านวนมากได๎สูญหายไป   เพราะไมํมีการสืบทอดให๎กับคนรุํนหลัหรืออาจจะถํายทอด แตํคนรุํน
หลังไมํได๎น าไปปฏิบัติ ดังเชํน งานหัตถกรรมทอผ๎า แม๎จะยังเหลืออยูํ  แตํก็ได๎ถูกพัฒนาไปเป็นการค๎าไมํ
สามารถรักษาคุณภาพและฝีมือแบบดั้งเดิมไว๎ได๎   
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ยะพอเป็นต าบลหนึ่งในเขตการปกครองของอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ประกอบด๎วย 15 
หมูํบ๎าน และได๎รับการขนานนามวํา “ถนนสายวัฒนธรรมวิถีชนเผํา และหัตถกรรมชาติพันธ์ุ แหลํงทอผ๎า
บ๎านเพราะช๎าง ตาก” นั้นเป็นเพียงหมูํบ๎านเล็กๆ ที่สานตํอมรดกทางวัฒนธรรมนี้มาเนิ่นนาน  นับตั้งแตํยุค
สมัยของบรรพบุรุษ  สูํรุํนลูก รุํนหลาน จนกระทั่งสืบทอดมาถึงรุํนปัจจุบัน นอกจากนี้หมูํบ๎านเพราะช๎าง 
ยังขึ้นช่ือในด๎านหัตถกรรมการทอผ๎าฝูาย และมีช่ือเสียงมากในจังหวัดตาก  ด๎วยลายผ๎าที่มี ความละเอียด 
ประณีต เต็มไปด๎วยสีสันที่สะดุดตาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไมํเพียงแตํสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของหมูํบ๎านเทํานั้น ชาวบ๎านยังยึด ถือศิลปหัตถกรรมการทอผ๎าฝูายเป็นอาชีพหลักของตน จนเกิด
รายได๎ให๎แกํชุมชนมากมาย อีกทั้ง ชุมชนในหมูํบ๎านเพราะช๎าง ยังเปิดสอนด๎านศิลปหัตถกรรมการทอผ๎า
ฝูายให๎กับผู๎ที่สนใจ  นับวําเป็นอีกหนึ่ง วิธีที่จะชํวยเผยแพรํวัฒนธรรมล๎านนาเป็นที่รู๎จักมากยิ่งข้ึน (บ๎าน
เพราะช๎าง จังหวัดตาก, 2553)      

จากบริบทดังกลําวข๎างต๎น ท าให๎ผู๎ วิจัยจึงมี ความสนใจจึงได๎ เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมด๎านหัตถกรรมการทอผ๎าล๎านนา ที่ควรคําตํอการอนุรักษ์ไว๎มิให๎ถูกลืมเลือน โดยเฉพาะ
หัตถกรรมด๎านการทอผา๎ฝูาย ที่อยูํคํูกับชาวไทยมายาวนาน ด๎วยเหตุน้ีคณะผู๎จัดท า จึงมีความประสงค์ที่จะ
ศึกษา เรื่องความคิดเห็นของชุมชนตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ณ บ๎าน
เพราะช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นการสํงเสริม เผยแพรํ และอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคํา ให๎คงอยูํตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนตํอปัจจัยทีส่ํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ด๎านภูมปิัญญาท๎องถ่ิน 
ของชุมชนบ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
เขตขอบของการวิจัย 

การวิจัยมุํงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ซึ่งประกอบด๎วย  
1) แนวคิดเกี่ยวกับความรู๎ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู๎ 3) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของ
องค์กร สํวนขอบเขตเนื้อหา ประกอบด๎วยความคิดเห็นของชุมชนตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์
ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ของชุมชนบ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  โดยใช๎
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แนวคิดการจัดการองค์ความรู๎ ได๎แกํ การส ารวจความรู๎ การรวบรวมและพัฒนาความรู๎ การแลกเปลี่ยน
ความรู๎ การจัดเก็บสังเคราะห์ความรู๎และ การถํายทอดความรู๎ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยคณะผู๎วิจัย
ได๎มุงํศึกษาแนวคิดดังนี ้

1. ความรู๎ คือ การผสมผสานระหวํางประสบการณ์ คํานิยม ข๎อมูล และความเข๎าใจอยํางแท๎จริง 
ซึ่งท าให๎เกิดกรอบความคิดในการประเมินและประสานข๎อมูลเข๎ากับกรอบแนวคิดเดิมจนได๎เป็นสารสาร
เทศ ที่ผํานกระบวนการคิดเปรียบเทยีบ จนเกิดเป็นความรู๎ มีความเข๎าใจและน าไปใช๎ประโยชน์ในการสรุป
แล๎วตัดสินใจ จนน าไปสูํการปฏิบัติหรือการท าให๎คนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซึ่งความรู๎เป็นสิ่งที่ซับซ๎อน ไมํสามารถจัดเป็นระบบที่แนํนอนได๎ ถ๎าหากความรู๎นั้นไมํสามารถ
ปฏิบัติได๎ ความรู๎นั้นก็จะไมํมีประโยชน์ ดังนั้นความรู๎จึงเป็นเรื่องของความจริงที่ต๎องพิสูจน์ได๎ วิธีการได๎มา
ซึ่งความรู๎จึงต๎องผํานกระบวนการคิด วิธีการตรวจสอบความรู๎ การคิดเป็นและรู๎วิธีการสร๎างความรู๎ (Peter 
Druckr, 1998) ซึ่ง Jenson and Meckling (2001) กลําววําความรู๎นั้นแบํงออกได๎หลายประเภท แตํการ
แบํงความรู๎ตามลักษณะการใช๎และพิจารณาถึงมูลคําในการถํายโอนความรู๎นั้นก็เป็นสิ่งส าคัญ สามารถแบํง
ได๎ 2 ประเภท ดังนี้ 1) ความรู๎ที่เป็นความรู๎เฉพาะ คือ ความรู๎ที่มีราคาแพง หรือมีคําใช๎จํายสูงในการถําย
โอนไปยังบุคคลอื่น 2) ความรู๎ทั่วไป คือ ความรู๎ที่มีราคาไมํแพงหรือคําใชํจํายไมํสูงในการถํายโอนไปยัง
บุคคลอื่น ซึ่งจะเห็นได๎วําความรู๎เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีศักยภาพ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎า  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู๎ 

การจัดการองค์ความรู๎ (Knowledge Management)  เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชํวยให๎
องค์กรเข๎าใจถึงข้ันตอนที่ท าให๎เกิดกระบวนการจัดการความรู๎  หรือพัฒนาการของความรู๎ที่จะเกิดข้ึน
ภายในองค์กร  ประกอบด๎วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1. การส ารวจความรู๎ -การบํงช้ีความรู๎ เชํน การพิจารณาวํา
อะไรคือ   วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เปูาหมาย และความรู๎ที่จ าเป็นในการท าให๎บรรลุเปูาหมาย ขณะนี้มีความรู๎
อะไรบ๎าง อยูํในรูปแบบใด และ อยูํที่ใคร  2. การรวบรวมและพัฒนา –การสร๎างและแสวงหาความรู๎  เชํน
การสร๎างความรู๎ใหมํ,   แสวงหาความรู๎จากภายนอก,  รักษาความรู๎เกํา, ก าจัดความรู๎ที่ใช๎ไมํได๎แล๎ว  3.การ
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จัดเก็บสังเคราะห์ -การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ  หมายถึงการวางโครงสรา๎งความรู๎ เพื่อเตรียมพร๎อมส าหรบั
การเก็บความรู๎ อยํางเป็นระบบในอนาคต -การประมวลและกลั่นกรองความรู๎  เชํน ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให๎เป็นมาตรฐาน  ใช๎ภาษาที่งํายในการเข๎าใจรวมถึงการ ปรับปรุงเนื้อหาให๎สมบูรณ์และมีความทุน
สมัยตลอดเวลา 4.การถํายทอด -การเข๎าถึงความรู๎  เป็นการท าให๎ผู๎ใช๎ความรู๎นั้นเข๎าถึงความรู๎ที่ต๎องการได๎
งํายและสะดวก ซึ่งอาจอยํในรูปแบบของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) เวปไซด์ หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น  -การแบํงปันแลกเปลี่ยนความรู๎ นั้น สามารถท าได๎ท าได๎หลายวิธีการ  โดยกรณี
เป็น ความรู๎ที่ชัดแจ๎ง ( Explicit Knowledge)  อาจจัดท าเป็นรูปแบบ เอกสาร  ฐานความรู๎ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในกรณีที่เป็น ความรู๎ซํอนเร๎น (Tacit Knowledge)  อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข๎ามสายงาน  
กิจกรรมกลุํมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นต๎น -การเรียนรู๎ ควรท าให๎การเรียนรู๎เป็นสํวนหนึ่งของงาน เชํน  เกิดระบบการ
เรียนรู๎จาก  สร๎างองค์ความรู๎ การน าความรู๎ไปใช๎ซึ่งจะน าไปสูํการเกิดการเรียนรู๎และประสบการณ์ใหมํ 
และหมุนเวียนตํอไปอยํางตํอเนื่อง (ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติ, 2553) นอกจากนี้ 
ทิพวรรณ (2552) ได๎กลําวถึงทฤษฎี การจัดการองค์ความรู๎ โมเดลปลาทู  เป็นเรื่องของการจัดการความรู๎ 
เหมาะกับองค์กรที่บุคลากรมีความรู๎ โดยโมเดลนั้นแบํงออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ สํวนหัวและตา หมายถึง 
สํวนที่เป็นเปูาหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการจัดการความรู๎ เป็นสํวนที่ต๎องตอบให๎ได๎วําท าการจัดการ
ความรู๎ไปเพื่ออะไร ประเด็นที่สนใจที่จะน ามาท าการจัดการความรู๎นั้น คือเรื่องอะไร เกี่ยวข๎องหรือ
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรอยํางไร ควรเป็นความเห็นรํวมกันของคนใน
องค์กร โดยสร๎างความเข๎าใจในประโยชน์ที่จะได๎รับ และรํวมกิจกรรมที่มีจุดมุํงหมายเดียวกัน สํวนล าตัว
ปลา หมายถึง สํวนของการแลกเปลีย่นความรู๎ โดยเฉพาะความรู๎ซํอนเร๎นที่มีอยูํ (Tacit Knowledge) โดย
อาจใช๎รูปแบบของ best practice   การสอนงานในองค์กร การศึกษาเพิ่มเติม เรียนรู๎ความส าเร็จของ
ผู๎อื่น หรือชุมชนนักปฏิบัติและอ านวยให๎เกิดการเรียนรู๎แบบเป็นทีม เพื่อให๎เกิดการหมุนเวียนความรู๎และ
เกิดนวัตกรรมในที่สุด สํวนหางปลาหมายถึง สํวนของคลังความรู๎ที่ได๎จากการเก็บสะสมเกร็ดความรู๎ที่ได๎
จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู๎ ซึ่งสามารถท าได๎หลายวิธี โดยยึดหลักให๎มีการสรุปประเด็นที่ส าคัญ มี
การอ๎างอิงที่ถูกต๎อง งํายตํอการสืบค๎นและน าไปใช๎ สะดวกตํอการถํายโอนและกระจายความรู๎ ถือเป็นการ
สกัด Tacit knowledge ให๎เป็น Explicit knowledge แล๎วน าไปใช๎เพื่อพัฒนาและยกระดับให๎เกิดเป็น
ความรู๎ใหมํตํอไป  
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 3. แนวคิดการเรียนรู๎ขององค์กร 
 การเรียนรู๎ขององค์กรเป็นกระบวนการเรียนรู๎ขององค์การเป็นเรื่องที่จะต๎องมีการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ซึ่งท าให๎องค์กรสามารถระบุรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู๎
ขององค์กรให๎เหมาะสมอันสํงผลตํอการน าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนรู๎ไปใช๎ในการท างานตํอที่องค์กร
คาดหวัง ซึ่งกระบวนการเรียนรู๎ขององค์กร (กีรติ , 2549) สามารถแบํงออกได๎ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การ
เตรียมตัว 2) กระบวนการการแลกเปลี่ยนข๎อมูล โดยการจัดสภาพแวดล๎อมในการเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการ
แลกเปลี่ยนความคิดในเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ ซึ่งก าหนดผู๎ที่ถํายถอดความรู๎และการ
เรียนรู๎ของคนในองค์การเป็นการเรียนรู๎แบบการกระตุ๎นการเรียนรู๎โดยการฝึกปฏิบัติ การระดมสมอง 3) 
กระบวนการแสวงหาความรู๎และปฏิบัติ 4) กระบวนการเปลี่ยนแปลงการบูรณาการ และ 5) กระบวนการ
รับผิดชอบและการยอมรับดังนั้นการเรียนรู๎ขององค์กรเป็นปัจจัยและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขอองค์กรให๎มีความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ ที่สอดคล๎องตํอความต๎องการขององค์กร เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการเรียนรู๎จะท าใหท๎รพัยากรมนุษย์ขององค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ
เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลง สํงผลท าให๎องค์กรเกิดการปรับปรุง พัฒนา เพื่อท าให๎เกิดความได๎เปรียบทางการ
แขํงขันขององค์กร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร กลุ่มตัวอยา่ง และการสุ่มตัวอย่าง 

แม๎วํา ชาวชุมชน บ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีทั้งหมดจ านวนซึ่ง
มีทั้งหมด 800 คน 250 หลังคาเรือน (ไทยต าบล, 2556) ถึงแม๎จะทราบจ านวนกลุํมประชากรที่แนํนอน 
ทั้งจ านวนของชาวชุมชน และจ านวนหลังคาเรือน ของชุมชน บ๎านยะพอ ต าบล พบพระ  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ที่นําเช่ือถือและไมํซ้ าซ๎อน ในการนี้ผู๎วิจัยได๎น้ีผู๎วิจัยจึงเลือกเก็บข๎อมูลจากจ านวนหลังคาเรือน ได๎ก าหนด
กลุํมตัวอยํางโดยใช๎ทฤษฎีของ Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970) กลุํมตัวอยํางที่ได๎คือ 148 
ครัวเรือน โดยได๎ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางที่ไมํอาศัยความนําจะเป็นในการสุํม (Non - Probability 
Sampling) แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling Technique) 
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 เครื่องมือในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล
ของงานวิจัย โดยผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ประกอบด๎วยค าถามแบบ
ปลายปิดและปลายเปิด โดยแบํงได๎ 3 ตอนดังนี้ ตอนที่1 ข๎อมูลด๎านประชากร  ตอนที่2 แบบเก็บข๎อมูล
เกี่ยวกับระดับของความคิดเห็นของชุมชนตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน              
ณ  หมูํบ๎านเพราะช๎าง  ต าบลยะพอ  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก แบบประมาณโดยมาตรวัด 5 ระดับ             
ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความเห็นด๎วยน๎อยที่สุดเป็นล าดับไปจนถึง ระดับ 6 เพื่อ
ต๎องการให๎ความหมายและการวัดตัวแปรที่ส าคัญ ในการวิจัยมีผลอยํางชัดเจนและไมํคลุมเคลือ (ศูนย์
พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556)  ซึ่งในแตํละระดับนั้นหมายถึง ระดับ
ความเห็นด๎วยมากที่สุด และใช๎เกณฑ์การแปลความหมายของคําเฉลี่ย 6 ระดับ โดยใช๎แบบมาตราสํวน
ประมาณคําโดยคําเฉลี่ย 1.00- 1.83 หมายถึงมีระดับความเห็นด๎วยน๎อยที่สุด 1.84 2.67 หมายถึงมีระดับ
ความเห็นด๎วยน๎อย 2.68 – 3.50หมายถึง  มีระดับความเห็นด๎วยคํอนข๎างน๎อย 3.51 – 4.33 หมายถึง  มี
ระดับความเห็นด๎วยคํอนข๎างมาก 4.33 - 5.17หมายถึง  มีระดับความเห็นด๎วยมากและคําเฉลี่ย 5.17 - 
6.00 หมายถึงมีระดับความเห็นด๎วยมากที่สุด และตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะของชุมชนตํอปัจจัยที่ สํงผลตํอ
การจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน สินค๎าผ๎าฝูายทอมือ ณ  หมูํบ๎านเพราะช๎าง  นอกจากนี้ ยังได๎
ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธี Cronbach's alpha จากผู๎ตอบแบบสอบถามที่ไมํใชํกลุํม
ประชากรจ านวน 30 ชุด ซึ่งได๎คํา สัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น (coefficient of reliability) เทํากับ 
.815 ซึ่งสูงกวํา 0.80 หมายความวําแบบสอบถามนี้ถือวําใช๎ได๎(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2555) 
    
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช๎สถิติ
เชิงพรรณนา โดยการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบความแตกตํางด๎วยวิธี 
t-Test, One Way ANOVAs ) เพื่อทดสอบความแตกตํางของคะแนนเฉลี่ยของกลุํมตัวอยํางมากกวํา 2 
กลุํม ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อให๎ได๎ตามความมุํงหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่
ก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุํงหมาย โดยได๎น าประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎อง 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 ชาวชุมชนบ๎านเพาะช๎าง มีความคิดเห็นจํอการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปญัญาทอ๎งถ่ิน แตกตํางกัน
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิต  และ ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชน  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร์ของกลุํมประชากร จ านวน 182 ครัวเรือน พบวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 90.6 ซึ่งมีอายุระหวําง 41 – 55 ปี คิดเป็นร๎อย
ละ 43.8 และมีระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 84.4 มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 
5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 43.2 กลุํมประกรในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งนับเป็น จ านวนครัวเรือน             
ในชุมชนสํวนใหญํผลิตสินค๎าประเภทเครื่องแตํงกาย คิดเป็นร๎อยละ 84.4 ซึ่งอาศัยหรือท างานอยูํในชุมชน
เป็นเวลามากกวํา 10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 56.2 

จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็เกีย่วกับปจัจยัที่สงํผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ของกลุมํ
ประชากร ประกอบด๎วยปัจจัยหลัก 5 ด๎าน พบวํา ระดับความคิดเห็นตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์
ความรู๎ อยูํในระดับเห็นด๎วยมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยคือ ด๎านการถํายทอดความรู๎ ด๎านการ
ส ารวจความรู๎ ด๎านการรวบรวมและพัฒนาความรู๎ และ ด๎านการจัดเก็บสังเคราะห์ความรู๎ ตามล าดับ              
ในสํวนของด๎านการแลกเปลี่ยนความรู๎ นั้นชาวชุมชนเห็นด๎วยอยูํในระดับมาก โดยที่ ด๎านการถํายทอด
ความรู๎ (คําเฉลี่ย= 5.55, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41) ซึ่งปัจจัยยํอยที่ชาวชุมชนเห็นด๎วยมากที่สุด 3 
ล าดับแรกคือ ภูมิปัญญาการทอผ๎าฝูาย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรคําแกํการอนุรักษ์และถํายทอด
ให๎แกํคนรุํนหลัง (คําเฉลี่ย= 5.81, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40) การน าความรู๎ในด๎านภูมิปัญญาการ
ทอฝูายมาบรรจุเป็นหลักสูตรของโรงเรียนภายในชุมชนเพื่อให๎นักเรียนที่สนใจได๎เรียนรู๎ (คําเฉลี่ย= 5.81, 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) และ การรณรงค์ให๎คนในชุมชน ได๎เห็นถึงคุณคําของภูมิปัญญาการทอผ๎า 
จะสามารถชํวยให๎ภูมิปัญญาน้ันๆ ได๎รับการถํายทอดจากคนในปัจจุบนั สูํคนรุํนหลังได๎มากที่สดุ (คําเฉลี่ย= 
5.59, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) ด๎านการส ารวจความรู๎ (คําเฉลี่ย= 5.36, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.60) ซึ่งปัจจัยยํอยที่ชาวชุมชนเห็นด๎วยมากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ วัฒนธรรม ประเพณี และคํานิยมทีมี่
มาในอดตีท าให๎เกิด ภูมิปัญญาการทอผ๎าในปัจจุบัน (คําเฉลี่ย= 5.47, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88) 
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การจัดการองค์ความรู๎ทางภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  ด๎านการทอผ๎า เป็นเรื่องของทุกคน  ทุกฝุาย ในชุมชนที่ต๎อง
รํวมมือกัน (คําเฉลี่ย= 5.41, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.86) และ การสร๎างจิตส านึกของคนในชุมชน ให๎
เข๎าใจถึงภูมิปัญญาการทอผา๎อยํางลกึซึง้ มีสํวนชํวยในการอนุรักษ์ และสามารถสืบทอดให๎กับคนรุํนหลังได๎
อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ (คําเฉลี่ย= 5.38, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80)  ด๎านการรวบรวม
และพัฒนาความรู๎ (คําเฉลี่ย= 5.36, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ซึ่งปัจจัยยํอยที่ชาวชุมชนเห็นด๎วย
มากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ การได๎รับการสนับสนุนด๎านการพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ๎าของชุมชน จาก
หนํวยงานภาครัฐหรือเอกชน (คําเฉลี่ย= 5.59, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) การจัดตั้งการประชุม
ภายในชุมชน เพราะเราสามารถน าข๎อมูลจากการประชุมมาท าการสรุปเป็นใจความส าคัญด๎านภูมิปัญญา
การทอผ๎า เพื่อจัดท าเนื้อหาที่เหมาะสมตํอไปในอนาคตได๎ (คําเฉลี่ย= 5.43, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
= 0.56) และ ชุมชนสามารถสร๎างความรู๎ใหมํๆ ด๎านภูมิปัญญาการทอผ๎าได๎จากการศึกษานอกท๎องถ่ิน 
(คําเฉลี่ย= 5.21, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ด๎านการจัดเก็บสังเคราะห์ความรู๎ (คําเฉลี่ย= 5.31, 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.79) ซึ่งปัจจัยยํอยที่ชาวชุมชนเห็นด๎วยมากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ การจัดเก็บ
ความรู๎ด๎านการทอผ๎า เพื่อให๎ลูกหลานได๎เรียนรู๎นั้น สามารถชํวยให๎พวกเขาน าไปประกอบอาชีพได๎ใน
อนาคต (คําเฉลี่ย= 5.50, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) การปรับปรุงข๎อมูลให๎ทันสมัยตลอดเวลา มี
สํวนชํวยให๎คนรุํนหลังสามารถค๎นหาและใช๎ข๎อมูลนั้นๆ ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว (คําเฉลี่ย= 5.34, สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87) และ การใช๎รูปแบบและภาษาที่เข๎าใจงํายในการจัดเก็บองค์ความรู๎ สามารถ
อ านวยความสะดวกตํอการศึกษาข๎อมูลของคนรุํนหลังได๎ (คําเฉลี่ย= 5.19, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
1.09)  ในสํวนของปัจจัยด๎าน การแลกเปลี่ยนความรู๎ นั้นชาวชุมชนมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
(คําเฉลี่ย = 5.03, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74)  ซึ่งปัจจัยยํอยที่ชาวชุมชนเห็นด๎วยมากที่สุด 3 ล าดับ
แรกคือ มีการแลกเปลี่ยนจากผู๎ที่มีประสบการณ์และเทคนิคการทอผ๎าภายในชุมชน ท าให๎เกิดการเรียนรู๎
มากขึ้น (คําเฉลี่ย= 5.13, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91)  ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนความรู๎ ท าให๎
เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (คําเฉลี่ย    = 5.01, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.98)  
และ การแลกเปลี่ยนจากผู๎ที่มีประสบการณ์และเทคนิคการทอผ๎าภายในชุมชน ท าให๎เกิดการเรียนรู๎มาก
ข้ึน (คําเฉลี่ย = 4.87, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90)   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวําลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ชาวชุมชน บ๎านเพราะช๎าง 
ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัด ตาก ที่แตกตํางกันจ าแนกตาม ลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ 
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การศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และ ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชนมีระดับความคิดเห็นตํอปัจจัยที่สํงผล
ตํอการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน สินค๎าผ๎าฝูายทอมือ ของชุมชนบ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวําลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ชาวชุมชน บ๎านเพราะช๎าง 
ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัด ตาก ที่แตกตํางกันจ าแนกตาม ลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ  และ 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต มีระดับความคิดเห็นตํอปัจจยัที่สงํผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
สินค๎าผ๎าฝูายทอมือ ของชุมชนบ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่แตกตํางกันอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของชาวชุมชนตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน การทอ
ผ๎าฝูาย ชุมชนบ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ซึ่งมี
อายุระหวําง 41 – 55 ปี และมีระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา 5,000 
บาท ซึ่งเทํากับจ านวนประชากรที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 5 ,001 – 10,000 บาท กลุํมประกรใน
ชุมชนสํวนใหญํจ าหนํายสินค๎าประเภทเครื่องแตํงกาย และอาศัยหรือท างานอยํูในชุมชนเป็นเวลามากกวํา 
10 ปี ซึ่งผลการศึกษาสอดคล๎องกับ งามนิจ  กลกัน (2555) ที่มีกลุํมประชากรสํวนใหญํมีระดับการศึกษา
ต่ ากวําปริญญาตรีและอาศัยหรือท างานอยํูในชุมชนนานมากกวํา 10 ปี 

จากการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ ทั้ง 5 ด๎าน พบวํา กลุํมประชากรมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ทางด๎าน  การถํายทอดความรู๎ การ
รวบรวมและพัฒนาความรู๎ การส ารวจความรู๎ และการจัดเก็บสังเคราะห์ความรู๎ อยํางไรก็ตามกลุํม
ประชากรเห็นด๎วยมากตํอปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ ทางด๎านการแลกเปลี่ยนความรู๎   ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วราวุธ ผลานันต์ (2551) การจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ินเรื่องการทอผ๎า
ไหมกาบบัว ชุมชนบ๎านบอน ต าบลปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  ที่พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎
ความส าคัญในระดับมากที่สุดทางด๎าน ในด๎านการถํายทอดความรู๎ และสอดคล๎องกับ งานวิจัยของ งามนิจ 
กุลกัน (2555) ซึ่งได๎ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์ความรู๎ทางวัฒนธรรมท๎องถ่ิน ต าบลบ๎านเกล็ด อ าเภอปาก
เกล็ด จังหวัดนนทบุรี ที่พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด๎วยในระดับมากที่สุดตํอการจัดการองค์
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ความรู๎ใน ด๎านการจัดเก็บสังเคราะห์ความรู๎ และการถํายทอดความรู๎ที่แสดงให๎เห็นถึงการถํายทอด
แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ด๎วยวิธีการบอกเลาํ พูดคุยอธิบาย ทําให๎ดู ให๎ชํวยท า ลงมือท า เอง ใช๎
วิธีการครูพักลักจ า การสังเกต ศึกษาจากหนังสือแล๎วลองท า ด๎วยตนเอง ซึ่ง มีความเสี่ยงตํอการสูญหาย
ของภูมิปัญญาท๎องถ่ิน นอกจากนี้ผลการศึกษายังมีความสอดคล๎องกับ การศึกษาของ อภิชาติ ใจอารีย์ 
(2560) ที่ได๎ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการถํายทอดและการจัดการความรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถ่ินการแปรรูปหนํอไม๎ของชุมชนบ๎านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี พบวําหลักในการรวบรวมและพัฒนา
ความรู๎ที่ส าคัญนั้น สมาชิกในชุมชนควรได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในชุมชนและการจัดเก็บองค์ความรู๎
โดยการอาศัยการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ สํงผลให๎กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่ข้ึน อีก
ทั้งเป็นการยกระดับความรู๎ชุมชน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ชาวชุมชน หมูํบ๎านเพราะช๎าง ต าบลยะพอ  อ าเภอพบพระ จังหวัดตากเห็นด๎วยมากที่สุด ตํอ
ปัจจัยที่สํงผลตํอการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน สินค๎าผ๎าฝูายทอมือ โดยตระหนักถึงความส าคัญ
ของการจัดการเก็บองค์ความรู๎เพื่อให๎มีการจัดเก็บให๎เป็นระบบและสามารถเข๎าถึงความรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว 
สํวนการถํายองค์ความรู๎ มีการถํายทอดองค์ความรู๎โดยสํงเสริมให๎มีการถํายทอดองค์ความรู๎ภายในชุมชน
โดยการให๎ความรู๎และในหน๎าที่ความรับผิดชอบในหน๎าที่การปฏิบัติงานของต าแหนํงงานนั้นๆ และการใช๎
องค์ความรู๎ ได๎มีการน าความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎กับงานที่ปฏิบัติ ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินควร
ท าแผนแมํบทในการพัฒนาการจัดการองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถ่ินเกี่ยวกับผ๎าฝูายทอมือ หมูํบ๎านเพราะ
ช๎าง ต าบลยะพอ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก อยํางเป็นรูปธรรมโดยบรรจุไว๎ในแผนแมํบทชุมชนอยํางเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงการสํงเสริม สนับสนุนความรู๎หรือภูมิปัญญาท๎องถ่ินที่มีอยูํ โดยมีข๎อเสนอแนะให๎
ทดลองใช๎กระบวนการจัดการความรู๎มาประยุกต์ใช๎กับอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน อาจจัดให๎ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคคลในชุมชนและสํงเสริมให๎มีการจัดโครงการทัศนศึกษาระหวํางชุมชนเพื่อ
การแลกเปลี่ยนความรู๎ในด๎านการทอผ๎าซึ่งท าให๎เกิดการเรียนรู๎ทางด๎านเทคนิคการทอผ๎ามากยิ่งข้ึน  การ
รวบรวมความรู๎ควรเริ่มจากตัวบุคคลซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถและทักษะในการทอผ๎าอัน
เป็นที่ยอมรับในชุมชนโดยมีการ น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชํวยในการจับเก็บองค์ความรู๎เพื่อ
ปูองกันการสูญหายขององค์วามรู๎ซึ่งจะท าให๎เป็นขุมความรู๎ในชุมชน และ มีการเผยแพรํเรื่องราวตํางๆ
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ให๎แกํผู๎สนใจ ผํานทางสื่อตํางๆ เชํนการจัดท าสตอร์รี่บอร์ด การใช๎เวปไซต์เป็นสื่อ รวมถึงการรํวมือกับ
หนํวยงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มชํองทางการเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถ่ินให๎เกิดข้ึน เชํน กระทรวง
วัฒนธรรม กรมสํงเสริมวัฒนธรรม การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย(ททท.) ในการเลําเรื่องราวถึงภูมิปัญญา
ท๎องถ่ินเกี่ยวกับผ๎าฝูายทอมือในรูปแบบสารคดีตํางๆ และนิตยสารการทํองเที่ยว ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได๎
ให๎กับชุมชนน เพื่อเป็นชุมชนเข๎มแข็งสามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน  
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ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเขา้ร่วมแผนการออมเพื่อการบ านาญ 

ยามชราภาพผ่านกองทนุการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดตาก 
CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN 

SAVINGS PLANS FOR OLD AGE PENSIONS THROUGH NATIONAL SAVING 
FUNDOF INFORMAL EMPLOYEES IN TAK PROVINCE 

 

บัวพรรณ ค าเฉลา1 ศศิวรรณ ส่งต่าย2 และ สุพรรษา มีศรี3  
Buaphan khamchaloa1

 Sasiwan songtai 2 and Supansa meesri2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอการเข๎ารํวมแผนการออม เพื่อการ

บ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออมแหํงชาติของแรงงานนอกระบบ  และเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล๎องระหวํางโมเดลโครงสร๎างองค์ประกอบของการเข๎ารํวมแผนการออมกับข๎อมูลเชิงประจักษ์กลุํม
ตัวอยําง คือ แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดตาก ที่เข๎ารํวมแผนการออมหรือเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แหํงชาติ จ านวน 400 ตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่
สํงผลตํอการเข๎ารํวมแผนการออม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถ่ี ร๎อยละ คําเฉลี่ย และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช๎ทดสอบสมมติฐาน คณะผู๎วิจัยยใช๎ดัชนีวัดความกลมกลืน 5 ดัชนี ได๎แกํ 
คําไค-สแควร์,คํา GFI , คํา RMSEA, คํา NNFI และคํา CFI ผลการศึกษา พบวํา ปัจจัยด๎านการวางแผน
ทางการเงิน นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ สังคมและเศรษฐกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน และสถาบันการ
ออม  เป็นตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตํอการเข๎ารํวมแผนการออม โดยมีคําสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เทํากับ 0.15-0.84 ปัจจัยด๎านการวางแผนทางการเงิน สังคมและเศรษฐกิจ ยังเป็นตัวแปรสาเหตุที่มี
อิทธิพลทางอ๎อมอีกทางหนึ่งด๎วย  โดยมีคําสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทํากับ 0.11-0.33 ส าหรับการตรวจสอบ
ความสอดคล๎องระหวํางโมเดลโครงสร๎างองค์ประกอบของการเข๎ารํวมแผนการออมกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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พบวํา มีความสอดคล๎องกัน โดยพิจารณาจากคําไค-สแควร์ (Chi-Square) เทํากับ 295.76 โดยมีคําความ
นําจะเป็นเทํากับ 0.04 คําดัชนีวัดระดับ   ความกลมกลืน (GFI) เทํากับ 0.89 และคําดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก๎แล๎ว (AGFI) เทํากับ 0.89 และคํามาตรฐานดัชนีรากของคําเฉลี่ยก าลังสองสํวนที่เหลือ 
(RMSEA) เทํากับ 0.015 ดังนั้น ในการกระตุ๎นแรงงานนอกระบบให๎เข๎ารํวมแผนการออมเพื่อสร๎างเงิน
บ านาญยามชราภาพ รัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเน๎นย้ าถึงความส าคัญของกองทุนการออม
แหํงชาติ ให๎รับรู๎ถึงภาพลักษณ์วํา  เป็นสถาบันการออมที่เปิดโอกาสให๎เข๎ารํวมแบบสมัครใจ  มีความ
ยืดหยุํนสูง  มีความนําเช่ือถือ  มีช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีชํองทางการติดตํองําย 
 

ค าส าคัญ: เงินบ านาญยามชราภาพ , กองทุนการออมแหํงชาติ , แรงงานนอกระบบ 
   

ABSTRACT 
  This research aims to study causal factors that affected participation in savings 
plans for old age pensions through National Saving Fund of informal employees and to 
examine concordance between structural model of participation in savings plans and 
empirical data. Samples in this research were 400 informal employees in Tak province 
who were member of the National Saving Fund. A tool used in this research was a 
questionnaire about causal factors that affected participation in savings plans for old age 
pensions through the National Saving Fund. Statistics used for data analysis included 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistics used for hypothesis 
testing were 5-indicator harmony index, Chi-square, GFI, RMSEA, NNFI and CFI. Results 
showed that causal factors - financial plans, supporting policies from the government, 
social and economy, financial return, and Saving institution – directly affected 
participation in savings plans for old age pensions through the National Saving Fund, with 
coefficient influence of 0.15-0.84. In addition, financial, social and economical plans 
were also indirectly affecting the participation, with coefficient influence of 0.11-0.33. 
Regarding concordance between structural model of participation in savings plans and 
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empirical data, the concordance were found through Chi-square of 295.76, probability of 
0.04, GFI = 0.89, RMSEA = 0.015, and CFI = 0.89.  Therefore, to stimulate informal 
employees to participate in savings plans for old age pensions through the National 
Saving Fund, the government and relevant authorities will need to emphasize the 
importance of the National Saving Fund. Moreover, they should be convinced of the 
image that the institution opened an opportunity for them to join voluntarily. The 
institution was highly flexible, reliable, famous with good image, and easily accessible. 
 
Keywords:  Old Age Pensions, National Saving Fund, Informal Employees 
 
บทน า 

ส านักงานสถิติแหํงชาติ (2559) ได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลแรงงานนอกระบบในเดือน ก.ค. - ก.ย. 2559 
พบวํา มีจ านวนผู๎มีงานท าทั้งหมด 38.4 ล๎านคน แบํงเป็น แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู๎ที่ท างานแตํไมํได๎รับ
ความค๎ุมครอง หรือไมํมีหลักประกันทางสังคมจากการท างานถึง 22.1 ล๎านคน หรือคิดเป็นร๎อยละ  57.6 
ในขณะที่อีก 16.3 ล๎านคน หรือคิดเป็นร๎อยละ 42.4 เป็นแรงงานในระบบที่ได๎รับความค๎ุมครอง หรือมี
หลักประกันทางสังคมจากการท างาน จากการส ารวจประชากรผู๎สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2559 ใน
เดือน มิ.ย. – ส.ค. 2559 พบวํา มีจ านวนและสัดสํวนของผู๎สูงอายุเพิ่มข้ึนอยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง ปี 
2555 มีจ านวนผู๎สูงอายุ คิดเป็นร๎อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ 9.4 ร๎อยละ 
10.7 ร๎อยละ 12.2 ในปี 2545  2550 2554 ตามล าดับ และปี 2559 เพิ่มข้ึนเป็น ร๎อยละ 14.9 กลําวได๎
วํา ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่เข๎าสูํสังคมผู๎สูงวัย หรือ Aging Society (มีจ านวนผู๎สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้นมากกวําร๎อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) ในขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง (ส านักงาน
สถิติแหํงชาติ, 2559) ประเทศไทยมีผู๎สูงอายุกวําครึ่งหนึ่งที่มีรายได๎เฉลี่ยอยูํในชํวง 400 – 3,000 บาทตํอ
เดือน ผู๎สูงอายุสํวนใหญํ (ร๎อยละ 87) พึ่งพิงรายได๎จากบุตรหลาน และมีผู๎สูงอายุเพียงร๎อยละ 10 ที่พึ่งพิง
รายได๎จากเบี้ยยังชีพ เงินบ าเหน็จบ านาญที่ได๎จากการออมและการลงทุนเป็นหลัก ผู๎สูงอายุร๎อยละ 31 ไมํ
มีการเก็บออม และผู๎สูงอายุร๎อยละ 42 มีปัญหารายได๎ไมํเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต (กองทุนการออม
แหํงชาติ, 2559) 
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กองทุนการออมแหํงชาติ  เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยูํ
นอกระบบบ าเหน็จบ านาญ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจา๎งจาํยสมทบแลว๎ ได๎ออมเงินเพื่อใช๎ในยามเกษียณ 
โดยรัฐจะจํายสมทบให๎สํวนหนึ่ง และเมื่อผู๎ออมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได๎รับเงินบ านาญเป็นรายเดือนตลาด
ชีพ ถือเป็นการสร๎างหลักประกันให๎กับชีวิตในยามที่ไมํมีรายได๎ประจ า  

คณะผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สํงผลตํอการเข๎ารํวมแผนการ
ออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออมแหํงชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดตาก เพื่อ
เป็นประโยชน์ตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ในด๎านการก าหนดแนวทางในการสํงเสริมหรือปรับปรุงรูปแบบ
การสร๎างเงินบ านาญยามชราภาพในระบบกองทุนการออมแหํงชาติให๎เหมาะสม เพื่อเป็นการสร๎าง
หลักประกันให๎กับชีวิตในยามที่ไมํมีรายได๎ประจ า 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอการเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพผําน
กองทุนการออมแหํงชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดตาก 

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล๎องระหวํางโมเดลโครงสร๎างองค์ประกอบของการเข๎ารํวมแผนการ
ออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออมแหํงชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดตาก  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้คณะคณะผู๎วิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research)  โดยคณะ
คณะผู๎วิจัยได๎มุํงศึกษาแนวคิดในการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 

  1. ทฤษฎีการออม 
                การออม หมายถึง การเก็บสะสมรายได๎สํวนหนึ่งที่ไมํได๎ใช๎จํายเพื่อการบริโภค หรือ

เป็นรายได๎สํวนที่เหลือจากการใช๎จํายที่มีความจ าเป็นตํอการด ารงชีวิต แล๎วน าไปเก็บไว๎โดยมีวัตถุประสงค์         
เพื่อการใช๎จํายในอนาคต (พรพรรณ วัฒนวิชัย, 2545: 12)  

  2. แบบจ าลองส าคัญที่เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรม
การออมของคนในระบบเศรษฐกิจ คือ แบบจ าลองวงจรชีวิตและรายได๎ถาวร (Life-cycle Permanent 
Income Hypothesis) ที่มาจากผลงานวิจัยของ Modigliani and Brumberg (1954) และ Friedman 
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(1975) ซึ่งได๎อธิบายวํา ผู๎บริโภคจะพยายามจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํทั้งชีวิต เพื่อรักษาระดับการบริโภคให๎
เป็นไปอยํางราบรื่นตลาดชํวงอายุขัยของตน (Consumption Smoothing)  

            3. แรงงานนอกระบบ 
     แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู๎มีงานท าที่ไมํได๎รับความค๎ุมครอง หรือไมํมีหลักประกัน

ทางสังคมจากการท างานเชํนเดียวกับแรงงานในระบบ (แรงงานในระบบ หมายถึง ผู๎มีงานท าที่ได๎รับความ
ค๎ุมครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการท างาน) (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2559) 

 จากการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 ของส านักงานสถิติแหํงชาติ ซึ่งได๎
ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลแรงงานนอกระบบในไตรมาสที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559 
พบวํา จากผู๎มีงานท าทั้งหมด 38.4 ล๎านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 22.1 ล๎านคน หรือร๎อยละ 57.6 (ชาย
ร๎อยละ 54.8 หญิงร๎อยละ 45.2) และเป็นแรงงานในระบบ 16.3 ล๎านคน หรือร๎อยละ 42.4 (ชายร๎อยละ 
54.0 หญิงร๎อยละ 46.0) จะเห็นวํา ผู๎มีงานท าที่เป็นแรงงานนอกระบบมีสัดสํวนมากกวําแรงงานในระบบ 
4. ผู๎สูงอายุ  

     ผู๎สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไป (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2559) 
ส านักงานสถิติแหํงชาติ ด าเนินการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2559 ในเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 สรุปผลที่ส าคัญได๎ ดังนี้  ประเทศไทยมีจ านวนและสัดสํวนของผู๎สูงอายุเพิ่มข้ึนอยําง
รวดเร็วและตํอเนื่อง ในปี 2555 มีจ านวนผู๎สูงอายุคิดเป็นร๎อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และ
เพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ 9.4 ร๎อยละ 10.7 ร๎อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามล าดับ ผลการส ารวจครั้ง
นี้ พบวํา มีจ านวนผู๎สูงอายุคิดเป็นร๎อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร๎อยละ 13.8 และหญิง                  
ร๎อยละ 16.1) 
5. กองทุนการออมแหํงชาติ 

     กองทุนการออมแหํงชาติ หรือ กอช. หมายถึง กองทุนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแหํงชาติ พ.ศ. 2554 เป็นหนํวยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไมํเป็นสํวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจําย
บ านาญและให๎ผลประโยชน์ตอบแทนแกํสมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ โดยผู๎เป็นสมาชิก กอช. จะต๎องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป แตํไมํเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไมํเป็นผู๎ประกันตนตาม
กฎหมายวําด๎วยประกันสังคม สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
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ข๎าราชการกรงเทพมหานคร กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถ่ิน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายวําด๎วยโรงเรียนเอกชน หรือสมาชิกกองทุนอื่นหรืออยูํในระบบบ านาญอื่น   

การจํายเงินเข๎ากองทุนมาจาก 2 ฝุาย คือ  
1. สมาชิกจํายเงินสะสมเข๎ากองทุนไมํต่ ากวําครั้งละ 50 บาท แตํเมื่อรวมกันแล๎วในปีหนึ่งๆ ต๎องไมํ

เกิน 13,200 บาท 
2. รัฐบาลจํายเงินสมทบตามระดับอายุของสมาชิก และเป็นอัตราสํวนกับจ านวนเงินสะสม โดยมี

อัตราตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเงินสมทบสูงสุดที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบต่อเงินสะสม เงินสมทบสูงสุด 

15 ปี - 30 ป ี ร๎อยละ 50 600 บาท/ป ี

> 30 ปี - 50 ป ี ร๎อยละ 80 960 บาท/ป ี

>50 ปี - 60 ป ี ร๎อยละ 100 1,200 บาท/ป ี

 
จะเห็นวํา การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม รูปแบบ ปัจจัยก าหนดการออมเพื่อการด ารงชีพยามชรา

ภาพในชํวงที่ผํานมา สํวนใหญํมุํงศึกษาถึงรูปแบบการออมทั่ว ๆ ไป อาทิ การออมกับสถาบันการเงิน 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ฯลฯ แตํงานวิจัยที่เน๎นการศึกษารูปแบบการออมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง 
คือ ออมเพื่อใช๎เป็นเงินบ านาญหรือใช๎ด ารงชีพยามชราภาพ  และใช๎กลุํมตัวอยํางที่เป็นแรงงานนอกระบบ 
ซึ่งเป็นแรงงานสํวนใหญํของประเทศที่ยังไมํอยูํภายใต๎ความค๎ุมครอง และยังไมํมีหลักประกับรายได๎ยาม
ชราภาพน้ัน ยังไมํคํอยได๎รับความสนใจศึกษาวิจัยมากนัก ผลงานวิจัยจึงมีอยูํคํอนข๎างจ ากัด  ท าให๎ยังไมํ
ทราบวํา หากมีรูปแบบการออมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง คือ กองทุนการออมแหํงชาติ จัดตั้งข้ึนมา
เพื่อเป็นสถาบันการออม ท าหน๎าที่ดูแลและบริหารให๎แรงงานกลุํมนี้มีเงินบ านาญใช๎ในการด ารงชีพยาม
ชราภาพ จะมีปัจจัยใดบ๎างที่จะมาก าหนดความส าเร็จหรือมีปัจจัยใดบ๎างที่จะกระตุ๎นให๎แรงงานนอกระบบ
มีการออมเพื่อการด ารงชีพยามชราภาพ และจากการทบทวนวรรณกรรม ท าให๎ทราบถึงปัจจัยตํางๆที่มีผล
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ตํอการก าหนดพฤติกรรมการออมเพื่อการด ารงชีพยามชราภาพ สามารถน ามาใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการสร๎าง
กรอบแนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้ 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
โมเดลโครงสร๎างองค์ประกอบของการเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพผําน

กองทุนการออมแหํงชาติของแรงงานนอกระบบมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดตาก อายุตั้งแตํ 15 - 60 ปี ที่เป็น

สมาชิก กอช. 
กลุ่มตัวอย่าง 
คณะผู๎วิจัยยได๎พิจารณาลักษณะข๎อมูลที่จะต๎องใช๎สถิติวิเคราะห์ข้ันสูง คือ การวิเคราะห์เส๎นทาง 

(Path Analysis) จึงใช๎กลุํมตัวอยํางขนาดใหญํ นั่นคือ ต๎องมีขนาดกลุํมตัวอยําง 20 คน ตํอ 1 พารามิเตอร์
ตัวอยําง (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) ซึ่งในการวิจัยนี้มีการศึกษาตัวแปร จ านวน 20 ตัว
แปร  ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงใช๎กลุํมตัวอยําง คือ แรงงานนอกระบบในจังหวัดตาก อายุตั้งแตํ 15 - 60 ปี ที่
เข๎ารํวมแผนการออม หรือเป็นสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติ จ านวน 400 ตัวอยําง  

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอการเข๎ารํวมแผนการ

ออม แบํงเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
สํวนที่  1  แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นการเลือกตอบเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพฯลฯ สํวนน้ีเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของกลุํมตัวอยําง 
สํวนที่  2  แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการบ านาญยาม

ชราภาพ ลักษณะเป็นประโยคข๎อความ แบบสอบถามแบบมาตราสํวนมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัด
อันดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคิร์ธ (Likert’s rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง ระดับมาก
ที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง มีระดับคํอนข๎างมาก ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ
คํอนข๎างน๎อย ระดับ 1 หมายถึง มีระดับน๎อยอยํูในระดับน๎อย โดยเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคําไมํต่ ากวํา 
0.70 ข้ึนไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่นของ
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แบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ได๎มีคําเทํากับ 0.85 ถือวํายอมรับได๎ สามารถเก็บข๎อมูลกับ
กลุํมตัวอยํางได ๎

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การจัดกระท าข๎อมูล โดยการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ประมวลผลหาคําสถิติที่ต๎องการ มี 2 ข้ันตอน ดังนี้  
1.1 สถิติที่ใช๎ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยคณะผู๎วิจัยยจะวิเคราะห์คําสหสัมพันธ์

ระหวํางคะแนนทั้งฉบับกับคะแนนเฉพาะในรายข๎อนั้นๆ โดยใช๎สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน มาหาคําอ านาจ
จ าแนกรายข๎อ โดยใช๎ Item Total Correlation ศึกษาความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอการ
เข๎ารํวมโครงการแผนการออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออมแหํงชาติของแรงงานนอก
ระบบ และด าเนินการเลือกปัจจัยที่มีคํา Correlation Item Total Correlation ตั้งแตํ 0.5 ข้ึนไป มา
วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป   

2. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
3. การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล๎องของโมเดลกับข๎อมูล เชิงประจักษ์และค านวณขนาด

อิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของปัจจัย ได๎แกํ คําสถิติไค-สแควร์ เป็นคําสถิติที่ใช๎ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวํา ฟังก์ช่ันความสอดคล๎องมีคําเป็นศูนย์ ถ๎าคําสถิติไค -สแควร์มีคําต่ ามากหรือยิ่งเข๎าใกล๎ศูนย์มาก
เทําใด แสดงวํา ข๎อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ (Joreskog & Sorbom, 
1993: 122; Hair; et al, 2010: 666, Diamantopoulos & Siguw, 2000: 83) สามารถตรวจสอบได๎ 2 
ทาง คือ  

3.1 ดูจากคํานัยส าคัญทางสถิติ (p-value) หากคํา p-value มีคํามากกวํา 0.05 แสดงวํา ข๎อมูล
โมเดลลิสเรลมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์อยํางไมํมีนัยส าคัญ  
3.2 ดูจากจ านวนเทําของคําสถิติไค-สแควร์ตํอคําองศาอิสระ หากคําสถิติไค-สแควร์ มีคําน๎อยกวํา 3 เทํา
ของคําองศาอิสระ (Hair; et al, 2010: 668) ถือวํา ข๎อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิง
ประจักษ์ และคําประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square of 
Approximation: RMSEA) เป็นคําที่บํงบอกถึงความไมํสอดคล๎องของแบบจ าลองที่สร๎างข้ึนกับเทริกซ์
ความแปรปรวนรํวมของประชากร ซึ่งบราวน์และคูเดค (Browne & Cudeck, 1993: 144) อธิบายไว๎วํา 
คํา RMSEA ที่น๎อยกวํา 0.05 แสดงวํา มีความกลมกลืนสนิท 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 36-40 ปี มี

สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูํในระดับมัธยมศึกษา มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ประกอบ
อาชีพรับจ๎างทั่วไป รายได๎สํวนตัวตํอเดือน 15,001-20,000 บาท คําใช๎จํายในการครองชีพตํอเดือน (รวม
สมาชิกในครอบครัว) 10,001-20,000 บาท  มีชํองทางการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับแผนการออม หรือ กอช. 
ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตํางๆ และสํวนใหญํเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการ
บ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออมแหํงชาติ พบวํา มีความคิดเห็นตํอปัจจัยด๎านผลตอบแทนทาง
การเงิน อยูํในระดับมากที่สุด  ในขณะที่มีความเห็นตํอปัจจัยด๎านการวางแผนการเงิน ปัจจัยด๎านนโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจัยด๎านสถาบันการออม และปัจจัยด๎านสังคมและเศรษฐกิจ อยูํในระดับมาก  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุ พิจารณาได๎ ดังนี้ 

 
ตารางที่  2   แสดงคําสถิติความสอดคล๎องของโมเดลตามสมมติฐานกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม  
(หลังปรับโมเดล) 

รายการ เกณฑ์ ค่าท่ีค านวณได้ ผลการพิจารณา 
X2 ไมํมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 295.76 - 
df - 160 - 

p-value P>0.05 0.04 - 
X2/df X2/df<2 1.77 ผํานเกณฑ ์
CFI คําเข๎าใกล๎ 1.0 0.89 ผํานเกณฑ ์
GFI คําเข๎าใกล๎ 1.0 0.89 ผํานเกณฑ ์
AGFI คําเข๎าใกล๎ 1.0 0.89 ผํานเกณฑ ์

RMSEA คําเข๎าใกล๎ 0.0 0.015 ผํานเกณฑ ์
ผลการวิเคราะหพ์บวํา โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์อยูํในเกณฑ์ดี หรือ

โมเดลมีความเที่ยงตรงสูง พิจารณาได๎จากคําสถิติไค-สแควร์ มีคํา 295.76 โดยมีคําความนําจะเป็นเทํากับ .06 
สถิติไค-สแควร์ตํอระดับความเป็นอสิระน๎อยกวําเกณฑ์ที่ก าหนด คําดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทํากับ 
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0.89 และคําดัชนีวัดระดับความกลมกลนืที่ปรับแกแ๎ล๎ว (AGFI) เทํากับ 0.89 ซึ่งมีคําสูงกวําเกณฑ์ 0.90 และคํา
มาตรฐานดัชนีรากของคําเฉลีย่ก าลงัสองสวํนทีเ่หลอื (RMSEA) เทํากับ 0.015 ซึ่งมีคําต่ ากวํา 0.05 จึงสรุปไดวํ๎า 
โมเดลโครงสร๎างองค์ประกอบของการเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออม
แหํงชาติของแรงงานนอกระบบตามสมมติฐานมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ 

เมื่อพิจารณาโมเดลการวัด(Measurement Model) พบวํา ตัวแปรแฝงทุกตัวสามารถใช๎แทนตัว
แปรสังเกตได๎ดี โดยน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได๎ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 โมเดล
การวัดมีรายละเอียดที่ส าคัญ คือ ตัวแปรแฝงปัจจัยด๎านการวางแผนทางการเงิน มีน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตได๎มีน้ าหนักใกล๎เคียงกันอยูํในชํวง 0.66 - 0.68 ตัวแปรแฝงปัจจัยด๎านนโยบายสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได๎มีน้ าหนักใกล๎เคียงกันอยูํในชํวง 0.66 – 0.70 ตัวแปรแฝง
ปัจจัยด๎านสังคมและเศรษฐกิจ มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได๎มีน้ าหนักใกล๎เคียงกันอยูํในชํวง 
0.57 – 0.72 และตัวแปรแฝงปัจจัยด๎านผลตอบแทนทางการเงิน มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได๎
มีน้ าหนักใกล๎เคียงกันอยูํในชํวง 0.64-0.67 ตัวแปรแฝงปัจจัยด๎านสถาบันการออม มีน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตได๎มีน้ าหนักใกล๎เคียงกันอยูํในชํวง 0.62-0.68 และตัวแปรแฝงปัจจัยด๎านการเข๎ารํวมแผนการ
ออมฯ มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได๎มีน้ าหนักใกล๎เคียงกันอยูํในชํวง 0.48-0.51 ตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ๎อม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
พหุคูณก าลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่สํงผลตํอตัวแปรการเข๎ารํวมแผนการออมฯ 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ 
การเข้าร่วมแผนการออมเพ่ือการบ านาญยามชราภาพ
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ 

DE IE TE 
การวางแผนทางการเงิน 0.65 0.21 0.85 
นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ 0.18 - 0.19 
ด๎านสังคมและเศรษฐกิจ 0.32 0.45 0.89 
ผลตอบแทนทางการเงิน 0.11 - 0.28 
สถาบันการออม 0.74 - 0.74 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอการเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพ      
ผํานกองทุนการอมแหํงชาติของแรงงานนอกระบบ พบวํา ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตํอการเข๎ารํวม
แผนการออม ได๎แกํ  ปัจจัยด๎านการวางแผนทางการเงิน นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ สังคมและ
เศรษฐกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน และสถาบันการออม โดยมีคําสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทํากับ 0.15-0.84 
และพบวํา ปัจจัยด๎านการวางแผนทางการเงิน สังคมและเศรษฐกิจ ยังเป็นตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพล
ทางอ๎อมตํอการเข๎ารํวมแผนการออมอีกทางหนึ่งด๎วย  โดยมีคําสัมประสิท ธ์ิอิทธิพลเทํากับ 0.11-0.33  
และเมื่อพิจารณาการเข๎ารํวมแผนการออมเพื่อการบ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออมแหํงชาติของ
แรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท๎ายของโมเดล พบวํา สถาบันการออม เป็นตัวแปรสาเหตุที่สํง
อิทธิพลรวมสูงสุด  รองลงมา คือ การวางแผนทางการเงิน สังคมและเศรษฐกิจ นโยบายสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  และผลตอบแทนทางการเงิน ตามล าดับ 

การตรวจสอบความสอดคล๎องระหวํางโมเดลโครงสร๎างองค์ประกอบของการเข๎ารํวมแผนการออม
กับข๎อมูลเชิงประจักษ์ พบวํา มีความสอดคล๎องกัน โดยพิจารณาจากคําไค-สแควร์ (Chi-Square) เทํากับ 
295.76 โดยมีคําความนําจะเป็นเทํากับ .06 คําดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทํากับ 0.89 และคํา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก๎แล๎ว (AGFI) เทํากับ 0.89 และคํามาตรฐานดัชนีรากของคําเฉลี่ย
ก าลังสองสํวนที่เหลือ (RMSEA) เทํากับ 0.015 ดังนั้นการกระตุ๎นให๎แรงงานนอกระบบให๎เข๎ารํวมแผนการ
ออมเพื่อสร๎างเงินบ านาญยามชราภาพโดยผํานกองทุนการออมแหํงชาติ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเน๎น
ย้ าให๎แรงงานนอกระบบเหน็ความส าคัญของสถาบันการออม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พูนพิสมัย นาม
เทพ (2550) , วันวิสาข์ จ ารัส (2552) และ ชนธิชา พรรณสมัย (2556) ที่ได๎ท าการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการออม , การออมเพื่อการด ารงชีพยามชราภาพของประชาชน  ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎าน
สถาบันการออมสํงผลตํอพฤติกรรมการออมอยําง 

การวิจัยครั้งนี้ท าให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ในด๎านการก าหนดแนววางในการสํงเสริม
หรือปรับปรุงรูปแบบการสร๎างเงินบ านาญยามชราภาพผํานกองทุนการออมแหํงชาติที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ
สร๎างความมั่นคงทางการเงิน และเป็นหลักประกันรายได๎ให๎กับชีวิตในยามชราภาพที่ไมํมีรายได๎ประจ า 
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ข้อเสนอแนะ 
 คณะผู๎วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางในการกระตุ๎นให๎แรงงานนอกระบบตัดสินใจเข๎ารํวมแผนการออม   

เพื่อการบ านาญยามชราภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
1. ด๎านสถาบันการออม ด๎านการวางแผนทางการเงิน  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเน๎นย้ าให๎

แรงงานนอกระบบเห็นความส าคัญของสถาบันการออม กองทุนการออมแหํงชาติจะต๎องพยายามสื่อสาร
ให๎รับรู๎ถึงภาพลักษณ์ของสถาบันการออมหรือกองทุนนี้วํา เป็นสถาบันการออมที่เปิดโอกาสให๎เข๎ารํวม
แบบสมัครใจ  มีความยืดหยุํนสูง มีความนําเช่ือถือ มีช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ดีและมชํีองทางการติดตํอ
ที่งําย จะต๎องมีการสํงเสริมให๎แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความส าคัญและลงมือวางแผนทางการเงิน   

2. ด๎านสังคมและเศรษฐกิจ จะต๎องสํงเสริมให๎แรงงานนอกระบบรู๎ทันและตระหนักถึงสถานการณ์
ทางสังคมที่ประเทศไทยก าลังจะก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
 3.  ด๎านนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ การชูจุดเดํนนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการจํายเงิน
สมทบให๎ทุกครั้งตามเกณฑ์อายุเมื่อสมาชิกมีการสํงเงินเข๎ากองทุน การค้ าประกันผลตอบแทน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่ ขัดขวางการเข๎ารํวมแผนการออม หรือปัญหา 
อุปสรรคที่ท าให๎ผู๎ที่เข๎ารํวมแผนการออมแล๎ว ไมํสามารถสํงเงินเข๎ากองทุนได๎อยํางตํอเนื่องตามเงื่อนไข 
รวมทั้งควรมีการศึกษาถึงจ านวนเงินหรอือัตราเงินออมที่เห็นวําเหมาะสมและจะเป็นเงินบ านาญที่เพียงพอ
ตํอการด ารงชีพในอนาคตตํอไป  
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การวางระบบบญัชีและการควบคุมภายในของธุรกจิร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  
ต าบลท่าสายลวดอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

Accounting system setup and internal control of traditional retail 
businesses Tha Sai Luad Sub-district, Mae Sot District, Tak Province 

 

พรพรรณ สีเทียน1 และดาราวรรณ โสดบ้ง2 
Pornpan Seethian and Darawan Sodbon 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจร๎านค๎า
ปลีก ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 2) เพื่อเสนอแนะระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ของธุรกิจร๎านค๎าปลีก ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก โดยการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎ให๎ข๎อมูล
ส าคัญ ได๎แกํ ธุรกิจร๎านค๎าปลีก ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ านวน 6 คน เครื่องที่ใช๎ใน
การวิจัยคือ  แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ประชากรคือ  ธุรกิจร๎านค๎าปลีก 
ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เจ๎าของธรกิจร๎านค๎าปลีก พนักงานบัญชี 
พนักงานการเงิน พนักงานขายหน๎าร๎าน พนักงานตรวจเช็คสินค๎า และพนักงานดูแลความสะอาด จ านวน 
6 คน ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางงแบบเฉพาะเจาะจง  
          ผลการศึกษาพบวํา 1) ธุรกิจร๎านค๎าปลีก ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ธุรกิจนั้น
ไมํได๎มีการจัดท าบัญชีที่ชัดเจนและถูกต๎องตามหลักบัญชี มีเพียงการจดบันทึกรายรับ– รายจํายลงสมุด
บันทึกบัญชีเบื้องต๎นของรายการค๎าทั่วไป  ไมํได๎มีแบบฟอร์มการจัดท าบัญชีที่ถูกต๎องตามระบบบัญชีตาม
หลักปฏิบัติ 2) การควบคุมภายในของธุรกิจยังมีการท างานที่ไมํตรงตามหน๎าที่รับผิดชอบ บุคลากรตํอหนึ่ง
คนมีหน๎าที่หลายด๎านในเวลาเดียวกัน   และการจัดท าเอกสาร ใบส าคัญตํางๆเกี่ยวกับการด าเนินงานแตํ
ละด๎านของการท าบัญชีนั้นไมํครบตามหลักปฏิบัติ จึงได๎ท าการเสนอแนะการจัดท าแผนภาพกระแสข๎อมูล 
และแผนภาพทางเดินเอกสารทางการบัญชีเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงานทั่วไปและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ

                                                             
1 อาจารย์  สาขาวชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทร์ิน 
2 อาจารย์  สาขาวชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทร์ิน 
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การปฏิบัติงานด๎านตํางๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับธุรกิจ  เชํน ด๎านระบบบัญชีซื้อ ด๎านระบบบัญชี
ขาย และด๎านระบบบัญชีรับช าระหนี้ 
 

ค าส าคัญ: วางระบบบัญชี , การควบคุมภายใน , ธุรกิจค๎าปลีก 
 

ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) to study the accounting system and 
internal control of retail stores. 2) to suggest accounting and internal control systems for 
retail stores. Tha Sai Luad Sub-district, Mae Sot District, Tak Province by qualitative 
research The key informants are retail businesses. Tha Sai Luad Sub-district, Mae Sot 
District, Tak Province, amount 6 people . The instruments used in the research were 
interview forms, data analysis by demographic analysis, namely retail businesses. Tha Sai 
Luad Sub-district, Mae Sot District, Tak Province, the sample consisted of owners of retail 
shops, accountants, financial staff. Store salesman Product inspector And 6 
housekeeping staff. Specific sampling methods 
 The results of the study revealed that 1) retail business Tha Sai Luad Sub-district, 
Mae Sot District, Tak Province, the business does not have clear and accurate accounting 
records. With just a note of income - Expenses in the basic account book of general 
trade transactions Does not have a form for bookkeeping in accordance with the 
accounting system in accordance with the practices. 2) Internal control of the business 
still does not meet the responsibilities Each person has multiple duties at the same time 
And documentation Certificates of operation on each side of bookkeeping do not 
comply with the Code of Practice. Therefore suggesting the creation of data flow 
diagrams And diagrams of accounting documents about general operations and 
information relevant to various operations In order to be a guideline to treat the 
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business, such as the accounting system Sales accounting system And the accounting 
system for debt settlement 
 
Keywords: Accounting system laying, Internal control , Retail business 
 
บทน า 

          ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลได๎สํงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี
จ านวนมาก และมีสํวนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยํางยิ่ง ซึ่งมีบทบาทในประเทศไทยมาตั้งแตํ
อดีต เมื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมจัดต้ังข้ึนสํวนหนึ่งที่ส าคัญในการด าเนินงาน คือ ระบบบัญชีของ
ธุรกิจที่ด าเนินงานอยํางมีประสทิธิภาพและมีความคลํองตัวรวมถึงการควบคุมภายในของธุรกิจเพื่อปูองกัน
การทุจริต 
 ธุรกิจขนาดเล็กที่มีการบริหารด าเนินธุรกิจด๎วยตนเอง โดยควบคุมดูแลได๎อยํางทั่วถึงและสามารถ
บริหารงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  เป็นการประสบผลส าเร็จอยํางยิ่งในมุมมองธุรกิจ แตํสิ่ง
หนึ่งที่เกิดข้ึนกับธุรกิจ ซึ่งถือวําเป็นความล๎มเหลวภายในธุรกิจ คือ การมีระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในที่ไมํดี  ระบบบัญชีเป็นแบบแผนของการปฏิบัติงานทางการบัญชี ไมํวําจะเป็นการวางระบบบัญชี
หรือการบันทึกบัญชี รวมถึงการจัดท าแผนควบคุมภายในธุรกิจนั้นเป็นสิ่งส าคัญอยํางมากกับการประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท ไมํวําจะเป็นรูปแบบกิจการขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญํ ต๎องมีระบบบัญชีและ
แผนการควบคุมภายในเข๎ามาเกี่ยวข๎องเสมอ  เพื่อการด าเนินงานของธุรกิจบุคลากรสามารถปฏิบัติหน๎าที่
รับผิดชอบของตนให๎บรรลุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  และยังสํงผลตํอเครื่องมือการวัดผลการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผํานมา อีกทั้งธุรกิจต๎องมีระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็น
เครื่องมือให๎เจ๎าของธุรกิจวางแผนในด๎านการควบคุมดูแลการด าเนินงานให๎เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว๎
เพื่อให๎ธุรกิจนั้นประสบผลส าเร็จมากที่สุด  และเพื่อความอยูํรอดของธุรกิจตํอไป  นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือที่ใช๎ในการตัดสินใจในทิศทางการด าเนินงานอีกด๎วย  เพื่อให๎ทราบผลการด าเนินงานของ การ
บันทึกบัญชี การวางระบบบัญชี และการจัดท าแผนควบคุมภายในที่ เป็นเครื่องมือของธุรกิจ  ทั้งนี้ยัง
รวมถึงการน าเสนอข๎อมูลทางการบัญชีที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อการตัดสินใจแนํนอนของเจ๎าของธุรกิจ
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เกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆได๎  แตํถ๎าไมํมีระบบบัญชีและแผนการควบคุมภายใน อาจสํงผลให๎เจ๎าของธุรกิจไมํ
สามารถทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินการประกอบธุรกิจของตนนั้นประสบความส าเรจ็มากน๎อยเพียงใด ทุก
สิ่งทุกอยํางในกระบวนการนี้ท าให๎ทราบถึงผลการด าเนินงานวําธุรกิจสามารถสร๎างก าไรในแตํละปีเป็น
เทําไร   สิ่งส าคัญของการวางระบบบัญชีและแผนการควบคุมภายในน้ีจึงเป็นแนวทางเพื่อชํวยให๎ธุรกิจนั้น
สามารถด าเนินธุรกิจตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  สามารถบริหารและปฏิบัติงานไป
ตามแผนการควบคุม  ตามการจัดวางระบบบัญชีที่ดีและถูกต๎องชัดเจน  ดังนั้น  ผู๎ประกอบธุรกิจจึงจะต๎อง
ให๎ความส าคัญในด๎านการจัดท าระบบบัญชีที่ถูกต๎องและมีมาตรฐาน  มีแหลํงข๎อมูลที่สามารถตรวจสอบได๎  
มีความนําเช่ือถือของเอกสารที่น ามาใช๎ในการบันทึกบัญชีและยังเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
โดยทั่วไป  ท าให๎การปฏิบัติงานในธุรกิจเกิดความคลํองตัวมากขึ้น  สามารถตรวจสอบความถูกต๎องได๎งําย
และรวดเร็วมากข้ึน  และยังมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน(กลุํมผู๎วิจัย.(2559 ) . การวาง
ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกิจการโรงน้ าดื่มเพื่อคุณ)จะเห็นได๎วําในกระบวนการท าบัญชีนั้น 
จะต๎องเริ่มด๎วยการรวบรวมเอกสารหลักฐานของเหตุการณ์ทางการเงินของธุรกิจหรือ เรียกอีกอยํางวํา
รายการค๎าเพื่อน ามาจดบันทึก เรียงตามล าดับกํอนหลังในสมุดรายวัน แล๎วจึงน ามาจ าแนกแยกประเภท
ของรายการค๎าในสมุดแยกประเภท (สุเทพ ดํานศิริวิโรจน์) 
 ธุรกิจร๎านค๎าปลกีเป็นธุรกจิบริหารจัดการตนเอง ตั้งอยูํเลขที ่155 หมูํ 3 ต าบลทําสายลวด อ าเภอ
แมํสอด จังหวัดตาก ซึ่งยงัไมํได๎มีการจัดท าระบบบญัชีที่ชัดเจนและถูกต๎องตามหลักบัญชี มีการจัดท าบัญชี
แคํเพียงจดบันทึกรายรบั– รายจํายลงสมุดบันทึกบัญชีเบื้องต๎น  ไมํได๎มีแบบฟอร์มการจัดท าบญัชีของ
ธุรกิจที่ถูกตอ๎งตามระบบบญัชีตามหลักปฏิบัติ ท าให๎เกิดความยุํงยากและซบัซ๎อน มผีลกระทบตํอการ
บรหิารจัดการภายในธุรกจิอยํางมาก จึงไมสํามารถท าให๎ธุรกจินั้นทราบผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและ
แท๎จรงิได๎ในแตํละเดือน จากปญัหาดังกลําวจึงมีความต๎องการวางระบบบัญชีให๎กบัธุรกจิ  ผู๎วิจัยจึงได๎มีการ
เข๎าไปศึกษาระบบบญัชีเบือ้งต๎นของธุรกิจและจัดท าการวางระบบบญัชีใหมํ รวมถึงวางแผนควบคุมภายใน
เกี่ยวกับเอกสารส าคัญตํางๆ และการวางแผนหน๎าที่โครงสร๎างบุคลากรธุรกจิให๎แกํธุรกจิร๎านค๎าปลีก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจร๎านค๎าปลีก ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก 
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          2.เพื่อเสนอแนะระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจร๎านค๎าปลีก ต าบลทําสายลวด 
อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้แบํงออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1.แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
โดยแบํงออกเป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานในธุรกิจ และโครงสร๎างการท างาน 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี การบันทึกบัญชีรายการค๎าตํางๆ 
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเอกสารส าคัญตํางๆ เชํน เอกสารซื้อ ขายสินค๎า 
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต๎น 

2.แผนภาพกระแสข๎อมูล (Data Flow Diagrams) 
3.แผนภาพทางเดินเอกสารทางการบัญชี (Document Flowchart) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1) ศึกษาการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน จากเอกสาร วารสาร บทความและต ารา
ตํางๆ รวมถึงสิ่งพิมพ์และเอกสารแบบฟอร์มตํางๆ และศึกษาระบบบัญชี การควบคุมภายในลักษณะการ
ด าเนินงานโครงสร๎างองค์กรของธุรกิจร๎านค๎าปลีกที่ใช๎ในธุรกิจการจ าหนํายสินค๎า 
 2) ออกแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวางระบบบัญชี 
 3) ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ๎าของธุรกิจร๎านค๎าปลีกเพื่อน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ 
 4) วิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 5) ออกแบบระบบบัญชีแบบฟอร์ม เอกสารการเงิน และผังทางเดินของเอกสาร 
 6) น าเสนอการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในให๎กับธุรกิจร๎านค๎าปลีก   เพื่อน าไว๎ใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจตํอไป 
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 7) จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมุํงเน๎นศึกษาถึงระบบบัญชีของธุรกิจร๎านค๎าปลีก ต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาและท าความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีได๎นั้น จ าเป็นต๎องศึกษา
สภาพแวดล๎อมภายในตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานและระบบบัญชีของธุรกิจ ดังนั้นวัตถุประสงค์
หลักในการศึกษาครั้งนี้จึงประกอบไปด๎วย การศึกษาระบบบัญชีของธุรกิจร๎านค๎าปลีก ที่ได๎ใช๎ปฏิบัติตาม
ความเป็นจริงในปัจจบุันและเสนอแนะระบบบัญชีที่เหมาะสม  อีกทั้งธุรกิจสามารถน าระบบบญัชีไปปฏิบตัิ
ได๎อยํางแท๎จริง  ทั้งนี้สิ่งที่ผู๎วิจัยคาดหวังในการศึกษา และเป็นประโยชน์ตํอธุรกิจ คือ เสนอแนะระบบ
บัญชีที่เหมาะสมใหก๎ับธุรกิจเพื่อใช๎เปน็แนวทางในการวางระบบบัญชีที่มีอยูํเบื้องต๎นให๎มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และเป็นระบบบัญชีที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎เกิดประโยชน์ทากที่สุด  รวมถึงเป็นแนวทางให๎กับ
ผู๎สนใจทั่วไปได๎ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ หรือเป็นแนวทางการน าไปประยุกต์ใช๎กับลักษณะของธุรกิจ
ตนเองได๎ ส าหรับวิธีการศึกษางานวิจัยครั้งนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งจากข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูล
ทุติยภูม  ซึ่งข๎อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมได๎จากการสัมภาษณ์เจ๎าของธุรกิจและพนักงานบุคลากรของธุรกิจ
ร๎านค๎าปลีก ส าหรับข๎อมูลทตุิยภูมินั้นจะเป็นการเกบ็รวบรวมข๎อมลูและศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารและต ารา
ทางวิชาการตํางๆ รวมถึงข๎อมูลจากเอกสารแบบฟอร์มตํางๆ ของธุรกิจร๎านค๎าปลีก จากนั้นจึงท าการสรุป
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพรรณนาโดยใช๎แผนภาพกระแสข๎อมูลและแผนภาพทางเดินเอกสารทางการบัญชี
ประกอบการวิเคราะห์ 
 จากการศึกษาพบวํา ธุรกิจร๎านค๎าปลีก ด๎านการปฏิบัติหน๎าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 
พบวําบุคลากรมีหน๎าที่ซ้ าซ๎อน มีผลกระทบตํอการปฏิบัติงานหน๎าที่หลักของตนเองซ้ าซ๎อน ระบบบัญ ชี
และการควบคุมภายในของธุรกิจร๎านค๎าปลีก พบวํายังมีประเด็นที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎ธุรกิจ
ด าเนินงานให๎มีความถูกต๎องตามหลักการบัญชีและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถอธิบายข๎อปัญหา
แตํละระบบ โดยแบํงออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
 การขายเงินสดและขายเงินเช่ือ พบประเด็นที่ต๎องแก๎ไข คือ เมื่อธุรกิจท าการขายสินค๎าเป็นเงินสด
แตํละครั้ง  ธุรกิจไมํได๎มีการจัดท าใบเสร็จรับเงนิไว๎เพื่อเปน็หลกัฐานในการขายสินค๎า จึงเสนอแนะให๎มีการ
ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันวําขายสินค๎าเป็นเงินสดจริงและมีจ านวนเงินและจ านวน
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สินค๎าน้ันๆ ตรงตามใบเสร็จรับเงิน ส าหรับการการขายสินค๎าเป็นเงินเช่ือ เนื่องด๎วยธุรกิจขายสินค๎าโดย
รับค าสั่งซื้อสินค๎าเป็นจ านวนมากตํอครั้ง และจ านวนลูกค๎าสั่งซื้อมีจ านวนหลายคน ธุรกิจไมํได๎มีการจัดท า
ใบสํงของ/ใบแจ๎งหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการขายสินค๎าเป็นเงินเช่ือ รวมถึงการสํงมอบสินค๎าให๎กับลูกค๎า  
จึงเสนอแนะให๎มีการจัดท าใบสํงของ/ใบแจ๎งหนี้เพื่อเป็นการยืนยันวําได๎ขายสินค๎าเป็นเงินเช่ือจริงและการ
สํงมอบสินค๎ามีจ านวนตรงตามใบสั่งของใบแจ๎งหนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญของธุรกิจเองแล๎ว ยังเป็น
หลักฐานส าคัญที่ต๎องแจ๎งให๎ลูกค๎าช าระเงินในคําสินค๎าและบริการอีกด๎วย 
ระบบรบัช าระหนี้ พบประเด็นที่ต๎องแก๎ไข คือ เนื่องด๎วยธุรกิจร๎านค๎าปลีก ไมํได๎มีการจัดท าบันทึก
รายละเอียดและท าเอกสารบญัชีของลกูหนีท้ี่ชัดเจน มเีพียงการบันทึกบญัชีลูกหนี้ในสมุดบันทกึทั่วไป การ
บันทึกข๎อมลูนี้ของธุรกิจอาจสํงผลตอํข๎อมูลของลกูหนีท้ี่ขาดความชัดเจน จึงเสนอให๎จัดท าใบวางบลิ/ใบ
แจ๎งหนีเ้ป็นหลกัฐานและท าการสรุปรายละเอียดของลูกหนีทุ้กสิ้นเดือน เพื่อท าให๎ทราบวํามลีูกหนี้ทั้งหมด
เทําไร ช าระแล๎วเทําไร และที่ยังคงค๎างช าระเป็นเทําไร จึงสามารถท าการติดตามช าระหนี้จากลูกหนี้ได๎ 
 ระบบบญัชีซื้อ พบวําประเด็นที่ต๎องแก๎ไข คือ เมื่อธุรกิจร๎านค๎าปลีกท าการสั่งซื้อสินค๎าเพื่อน ามา
จ าหนํายแตํไมํได๎มีการจัดท าใบสัง่ซื้อสินค๎าไว๎เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อของธุรกิจเอง จงึเสนอให๎
มีการจัดท าใบสั่งซื้อสินค๎า ส าหรบัการสัง่ซื้อสินค๎าแตํละครั้ง เพื่อยืนยันวําได๎รับสินค๎าครบตามจ านวน
สั่งซือ้ที่แนํนอน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยท าการวิจัยเรื่อง การวางระบบบัญชีและควบคุมภายในของธุรกิจร๎านค๎า
ปลีกอภิปรายผลการวิจัยได๎ดังนี้ 1. จากการศึกษาระบบบัญชีของธุรกิจร๎านค๎าปลีกครั้งนี้ พบวํา ธุรกิจนั้น
ไมํได๎มีการจัดท าบัญชีที่ชัดเจนและถูกต๎องตามหลักบัญชี มีเพียงการจดบันทึกรายรับ– รายจํายลงสมุด
บันทึกบัญชีเบื้องต๎นของรายการค๎าทั่วไป  ไมํได๎มีแบบฟอร์มการจัดท าบัญชีที่ถูกต๎องตามระบบบัญชีตาม
หลักปฏิบัติ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ ,นิวัต กุลศุภโชต และจันทิมา งานโคก
กรวด ที่แสดงให๎เห็นวํา ชุมชนมีจดบันทึกรายการค๎าที่เกิดข้ึนในรูปของสมุดบญัชีรายรบัรายจํายเพียงอยําง
เดียวไมํมีการจัดท างบการเงิน และมักจะบันทึกข๎อมูลโดยผู๎บันทึกรับผิดชอบหน๎าที่งานหลายหน๎าที่ 
2. ธุรกิจท าการขายสินค๎าเป็นเงินสดแตํละครั้ง  ธุรกิจไมํได๎มีการจัดท าใบเสร็จรับเงินไว๎เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการขายสินค๎า สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วัชรินทร์ อรรคศรีวร , ยุทธนา พรรคอนันต์ ผลจากการศึกษา
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พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนสํวนใหญํจะมีการใช๎สมุดบัญชีรับจํายเงินในเลํมเดียวกันส าหรับการบันทึกบัญชี 
มีการใช๎ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไมํมีการจัดท ารายงานทางการเงินและ
รายงานทางการบริหารของกลุํม และไมํมีการตรวจสอบหรือติดตามการจัดท าบัญชีของกลุํม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากการศึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจร๎านค๎าปลีก ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
    1.1 ควรมีการจัดท าคํูมืออธิบายหน๎าที่งานและการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจร๎านค๎าปลีก 
   1.2 มีการสํงเสริมให๎พนักงานบัญชีได๎มีโอกาสเข๎ารับการฝึกอบรมด๎านการเงิน บัญชี 
    1.3 เจ๎าของธุรกิจควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่เกิดข้ึน รวมถึงจะได๎หาวิธีแก๎ไขและปูองกันทันทํวงที 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรจัดท าการศึกษาระบบบัญชีสินค๎าคงเหลือและระบบบัญชีควบคุมลูกหนี้ 
2.2 ศึกษาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
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แนวทางสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห้องเช่าอะพารต์เมนต์  
ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

Guidelines to Success in the Apartment Rental Business 
in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province 

 

พรพรรณ สีเทียน1 และระวีวรรณ วจีสุวรรณ2 
Pornpan Seethian and Raveewan  Wajeesuwan 

 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางสูํความส าเร็จและระดับพฤติกรรมการตัดสินใจใช๎
บริการและสํวนประสมทางการตลาดที่สงํผลตํอความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ใน
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ประชากรและกลุํมตัวอยํางคือบคุคลที่เป็นประชาชนผู๎ใช๎บริการ
ห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎
ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลมีความส าคัญ จ านวน 400 ราย ผลการวิจัยพบวํา พฤติกรรมการ
ใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์สํวนใหญํมีตัดสินใจเชําห๎องเดี่ยวสตูดิโอ คิดเป็นร๎อยละ 62.30 เลือกอะ
พาร์ตเมนต์แบบมีเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร๎อยละ 57.30 อาศัยอยูํคนเดียว คิดเป็นร๎อยละ 47.50 สํวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในภาพรวม อยูํในระดับ
ความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.22) เมื่อพิจารณารายด๎านมากไปหาน๎อย 3 ล าดับ พบวํา ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย=  4.39) รองลงมา คือ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.26) ด๎านลักษณะทางกายภาพ อยูํในระดับความส าคัญมาก
ที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.26) ด๎านการสํงเสริมการตลาด องค์ประกอบของความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎อง
เชําอะพาร์ตเมนต์ในภาพรวมอยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.13) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา 
ด๎านความพึงพอใจอยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.21) และด๎านความภักดี อยูํในระดับ

                                                             
1 อาจารย์  สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์  สาขาวชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร์ทเทร์ิน 
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ความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.05) การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดที่แตกตําง
กัน มีผลตํอความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แนวทางสูํความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎อง
เชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ควรมุํงเน๎น 1.) มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี 2.) มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่สะอาด 3.) คําเชําคําบริการเหมาะสมสอดคล๎องกับ
ท าเลและกลุํมลกูค๎า 4.) ควรปรับปรุงสถานทันสมัยหรือตํอเทศกาลตําง ๆ 5.) มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย 
6.) ผู๎ประกอบการมีใจรักงานบริการ ให๎ความชํวยเหลือและค าแนะน าแกํผู๎เชําหรือผู๎รับให๎บริการ 7.) 
บริการที่หลากหลาย 8.) การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประชาสัมพันธ์ 
  
ค าส าคัญ: แนวทางสูํความส าเร็จ; ธุรกิจห๎องเชํา; อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
 
ABSTRACT 
  This research aims to study the guidelines to success and the level of decision-
making behavior on the service and the marketing mix that affect the success in 
operating the apartment rental business in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 
Province. The population and sample were people who used the service of the rental 
apartment in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. The sample was selected 
by using the nonprobability sampling method, and randomly selected the sample using 
purposive sampling method, which the sample size was 400 samples since the data was 
important. The research results were found that most the rented apartments were a 
single room or studio, representing 62.3 percent, most of the apartments were fully 
furnished, representing 57.3 percent, and the tenants live alone, representing 47.5 
percent. Marketing mix influencing the overall apartment rental decision was at the most 
important level (Mean  = 4.22). When consider each aspect, it was found that the 
product aspect was at the most important level (Mean = 4.39), followed by distribution 
channel aspect at the most important level (mean= 4.26), and physical characteristic 
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aspect at the most important level (Mean = 4.26) respectively. For marketing promotion 
aspect, the components of the overall success of the apartment rental business are at 
high important (Mean = 4.13). When considering each aspect, it was found that the 
satisfaction was at the most important level (Mean = 4.21), and loyalty was at a very 
important level (Mean = 4.05). The hypothesis testing on the marketing mix showed that 
the different marketing mix affects the success of the apartment rental business in 
Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province differently with the statistically 
significant at 0.05. The guidelines to success in operating the apartment rental business 
in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province should focus on; 1.) Having good 
security system. 2.) Having sufficient facilities and keeping the place clean all the time. 
3.) Rental fee and service fee suitable for the location and group of customers. 4.) 
Improving place regularly to be modernly or trendy to the new technology or the 
festivals. 5.) Having convenient and safe parking. 6.) Entrepreneurs having a service mind 
and able to provide the assistance and advice to the tenants or service recipients. 7.) 
Providing wide range of services. 8.) Applying of modern technology in public relations.    
 
Keywords: Guideline to success; Rental business; Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 
Province 
 
บทน า 
          ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด๎าน ท าให๎ประชาชนทั่วไปมีทัศนคติ คํานิยม ตลอด
ทั้งความจ าเป็นที่แตกตํางกัน มีผลท าให๎เกิดความต๎องการในการเชํามากกวําการซื้อที่อยูํอาศัย ในการนี้
ธุรกิจห๎องเชําจึงเป็นค าตอบทีส่ามารถตอบสนองตํอความต๎องการที่แตกตํางมากกวําการซื้อ ปัจจุบันพบวํา
ธุรกิจห๎องเชําเข๎ามามีบทบาท ในการตอบสนองความต๎องการของผู๎ที่มาจากสํวนภูมิภาคที่เข๎ามาอยูํอาศัย 
เพื่อการท างานหรือแม๎กระทั่งการเข๎ามาศึกษาในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํและปริมณฑล 
อุปสงค์ที่เพิ่มข้ึนน้ี เป็นแรงผลักดันท าให๎เกิดการพัฒนาเป็นธุรกิจให๎เชําที่อยูํอาศัยในสํวนที่นอกเหนือจาก
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ธุรกิจการซื้อและการเชําซื้อ ธุรกิจการเชําที่อยูํอาศัยซึ่งถือวําเป็นสํวนหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นธุรกิจที่มีอัตราเติบโตอยํางตํอเนื่องในชํวงหลายทศวรรษที่ผํานมา ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ปี 2559 ที่ผํานมา ตลาดให๎เชําของธุรกิจอะพาร์ตเมนต์มีอัตราเฉลี่ยสูงเพิ่มข้ึน โดย
ผู๎ประกอบการเน๎นสถานที่ตั้งในท าเลใจกลางเมือง หรือยํานธุรกิจ ทั้งนี้อัตราการเข๎าพักข้ึนอยูํกับ
ชาวตํางชาติที่เข๎ามาท างานในประเทศไทยเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งโดยเฉลี่ยมีอัตราการเติบโตอยูํที่
ประมาณร๎อยละ 5 ตํอปี และเช่ือวําการแขํงขันตลาดห๎องพักอาศัยให๎เชําจะมีการแขํงขันที่สูงตํอเนื่อง 
เพราะมีการสร๎างคอนโดมิเนียม โดยมีจุดประสงค์สร๎างข้ึนมาเพื่อการปลํอยให๎เชําโดยเฉพาะ ท าให๎ เกิด
การแขํงขันในตลาดมากขึ้น สํงผลให๎ราคาคําเชําเพิ่มข้ึนในระดับเล็กน๎อย ในขณะที่ราคาขายคอนโดมิเนียม
เพิ่มข้ึน ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนคอนโดมิเนียม เพื่อการปลํอยเชําเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 4 ถึง ร๎อยละ 5 
ตํอปี โดยมีท าเล ที่ตั้ง ที่ส าคัญ คือ ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม ถนนนราธิวาส และถนนรัชดาภิเษก เพราะเป็น
ท าเล ที่ตั้งของธุรกิจห๎างร๎านเป็นจ านวนมากจึงเป็นแหลํงที่มีแรงงาน ประกอบกับมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเดินทาง เชํน มีศูนย์การค๎า ธุรกิจค๎าปลีก และเป็นแหลํงที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติ สถานบัน
การศึกษา มหาวิทยาลัย อีกด๎วย ปัจจุบันสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ มีเพียง 
94 แหํง เมื่อเทียบกับยอดจดทะเบียนอาคารชุดซึ่งมีสูงถึง 1,883 แหํง จากข๎อมูลดังกลําวแสดงวํายังมี
อาคารชุด อีกประมาณ 1,700 แหํง ที่ยังไมํได๎จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจ าเป็นต๎องปฏิบัติ
ตามกฎหมายตําง ๆ (สมาคมบริหารทรัพย์สินแหํงประเทศไทย, 2561) ปัจจุบันการเพิ่มข้ึนของประชากร
อยํางรวดเร็วกํอให๎เกิดปัญหาเรื่องที่อยูํอาศัยและในที่สุดกลายมาเป็นปัญหาทางสังคมในหลายประเทศ
รวมทั้งในประเทศไทย ที่อยูํอาศัยแบบให๎เชําประเภทอะพาร์ทเม๎นท์ เป็นธุรกิจที่เติบโตแบบคํูขนานกับ
ความต๎องการด๎านที่อยูํอาศัยของประชากร ทั้งจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร และจากการ
เคลื่อนย๎ายแหลํงที่อยูํอาศัย ทั้งในกรณีของการเข๎ามาท างานในเมืองใหญํหรือตามแหลํงอุตสาหกรรมตําง 
ๆ ภาพรวมความต๎องการที่อยูํอาศัยจะยังคงมีเพิ่มข้ึนตามจ านวนประชากรและรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป 
โดยความต๎องการที่อยูํอาศัยมีเพิ่มมากขึ้น ทุกปีคนสํวนใหญํนั้น จึงจ าเป็นต๎องเชําที่อยูํอาศัยไมํวําจะเป็น
หอพัก ห๎องเชํา อะพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม หรือบ๎าน จากการทบทวนวรรณกรรมในหลายช้ินที่มีผู๎แตํง
ในอดีตอยํางหลากหลายมิติ พบวํา ในประเทศไทยวิจัยสํวนใหญํที่ผํานมาจะเน๎นเฉพาะในมุมมองของผู๎เชํา
หรือลูกค๎า ผู๎วิจัยยังไมํสามารถหาวิจัยตัวแปรที่มผีลตํอความส าเร็จของผู๎ประกอบการในการบริหารจัดการ
ธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ได๎เลย (สมาคมบริหารทรัพย์สินแหํงประเทศไทย , 2561) สํวนใหญํจะ
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ท าการศึกษาจากมุมมองของผู๎ใช๎บรกิาร ยกตัวอยํางเชํน พจนารถ อิ่มสอน (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัย
ที่มีผลตํอพฤติกรรมการเชําอะพาร์ตเมนต์ โดยใช๎แนวคิดด๎านการตลาดมาท าการวิเคราะห์ พบวํา อายุ 
สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกตํางกันของลูกค๎า มีผลตํอพฤติกรรมการเชําอพาร์ทเมนท์ที่แตกตํางกัน
ในขณะที่ อันธิกา สายสินธ์ุ (2555) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของผู๎บริโภคที่มีตํอการใช๎
บริการห๎องเชํา กฤตินท์ ธิราไชย (2556) ท าการศึกษาสํวนประสมทางการตลาดในมุมของลูกค๎ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเชําหอพัก จากการวิจัยตําง ๆ ที่เคยมีผู๎วิจัยในอดีตได๎จัดท าและเผยแพรํไว๎ 
พบวํายังมีชํองวํางหรือจุดที่ขาดหายไป คือ ยังไมํมีการวิจัยใดที่ท าเกี่ยวกับความส าเร็จของผูป๎ระกอบการที่
ท าธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ วิจัยน้ีจึงเน๎นการศึกษาแนวทางสูํความส าเร็จที่มีผลตํอความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวทางสูํความส าเร็จและระดับพฤติกรรมการตัดสินใจใช๎บริการและสํวนประสมทาง
การตลาดที่สํงผลตํอความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ 
จังหวัดเชียงใหมํ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
          ประชากรและกลุํมตัวอยําง ซึ่งท าการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะ
เป็น (Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากข๎อมูลมีความส าคัญและต๎องให๎บุคคลที่เป็นประชาชนผู๎ใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ต
เมนต์ ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 400 ราย การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลในการให๎ข๎อมูลมีความส าคัญของ
งานวิจัย 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบํงออกได๎เป็น 4 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของ
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ผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ ประกอบด๎วย 1) เหตุผลที่
ตัดสินใจเชํา 2) เหตุผลที่ย๎ายอะพาร์ตเมนต์เดิม 3) บุคคลที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการ 4) คําใช๎จํายตํอ
เดือน 5) ระยะเวลาในการอยูํอาศัยอะพาร์ตเมนต์ปัจจุบัน 6) จ านวนผู๎อยูํอาศัยอะพาร์ตเมนต์ 7)  
แหลํงข๎อมูลในการตัดสินใจเลือกอะพาร์ตเมนต์ 8) ประเภทของห๎องพักอะพาร์ตเมนต์ที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจ 9) ลักษณะของห๎องพักอะพาร์ตเมนต์ที่มีผลตํอการตัดสินใจ และ 10) ที่ตั้งของอะพาร์ตเมนต์ที่มี
ผลตํอการตัดสินใจเชําอะพาร์ตเมนต์ ตอนที่ 3 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วยด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านบุคลากร ด๎าน
กระบวนการและด๎านลักษณะทางกายภาพ และตอนที่ 4 องค์ประกอบของความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ ประกอบด๎วย ด๎านความพึงพอใจ และความภักดี โดยใช๎แบบมาตราสํวน
ประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนไป
ถึงระดับความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน 
(Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวํามีส าคัญอยูํในระดับมากที่สุด จนไปถึงคําเฉลี่ย 1.00 
– 1.50 แสดงวํามีส าคัญอยูํในระดับน๎อยที่สดุ โดยเกณฑ์สัมประสทิธ์ิแอลฟา มีคําไมํต่ ากวํา 0.70 ข้ึนไป ซึ่ง
การทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผลของ
คําสัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ได๎มีคําเทํากับ 0.79 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม โดยวิธีการส ารวจซึ่งจะให๎ทีมวิจัย
ของผู๎วิจัยจะเป็นผูส๎ัมภาษณ์และกรอกค าตอบกับกลุํมตัวอยําง เพื่อให๎กลุํมตัวอยํางครบตามจ านวนเพื่อท า
ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความเช่ือถือได๎ของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎เวลาเก็บรวบรวมข๎อมูล
ประมาณ 20 สัปดาห์ และน าแบบสอบถามที่ได๎รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข๎อมูลและ
ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป 
 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา สํวนใหญํเป็นเพศชาย คิด
เป็นร๎อยละ 56.8 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 49.5 สํวนใหญํอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 45.0 มี



 
 

 

 

 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1378 
 

 

สถานภาพโสด คิดเป็นร๎อยละ 54.5 ระดับการศึกษาปริญญาตร ีอาชีพเจ๎าของกจิการ คิดเป็นร๎อยละ 30.8 
และระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 40.0 
 ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริหารหอ๎งเชําอะพาร์ตเมนต์ ผลการวิจัยพบวํา สํวนใหญํมีเหตผุล
ในการเลือกอะพาร์ตเมนต์เลือกเพราะเดินทางสะดวก ท าเลดี  คิดเป็นร๎อยละ 21.00 เหตุผลที่ย๎ายอะ
พาร์ตเมนต์ เพราะย๎ายสถานที่ท างาน คิดเป็นร๎อยละ 40.80 จะตัดสินใจด๎วยตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 35.50 
จํายคําเชําอะพาร์ตเมนต์ตํอเดือน จ านวน 3,501-5,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 39.50 มีระยะเวลาอยูํอาศัย 
น๎อยกวํา 1 ปี อาศัยอยูํคนเดียว คิดเป็นร๎อยละ 47.50 หาข๎อมูลจากชํองทางจากญาติ/เพื่อนแนะน า คิด
เป็นร๎อยละ 38.5 ตัดสินใจเชําห๎องเดี่ยวสตูดิโอ คิดเป็นร๎อยละ 62.30 เลือกอะพาร์ตเมนต์แบบมี
เฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร๎อยละ 57.30 และแบบไมํมีเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร๎อยละ 42.80 และเลือกที่ตั้งอะ
พาร์ตเมนต์เพราะใกล๎สถานที่ท างาน คิดเป็นร๎อยละ 37.00  
 สํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ ผลการวิจัย 
พบวํา สํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในภาพรวม 
อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.22) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านผลิตภัณฑ์ อยูํใน
ระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย  = 4.39) รองลงมาคือ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย อยูํในระดับ
ความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย  = 4.26) ด๎านลักษณะทางกายภาพ อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด 
(คําเฉลี่ย= 4.26) ด๎านการสํงเสริมการตลาด อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.22) ด๎านราคา 
อยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.18) ด๎านบุคลากร (ผู๎จัดการและพนักงาน) อยูํในระดับ
ความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.11) และด๎านกระบวนการ อยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.09) 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตํอการตัดสินใจใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ โดยรวม 

ส่วนประสมทางการตลาด คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส า

คัญ 

ล าดับ 

1. ด๎านผลิตภัณฑ์  (ห๎องพัก) 
2. ด๎านราคา 
3. ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
5. ด๎านบุคลากร (ผู๎จัดการและพนักงาน) 
6. ด๎านกระบวนการ 
7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ 

4.39 
4.18 
4.26 
4.22 
4.11 
4.09 
4.26 

0.55 
0.56 
0.52 
0.57 
0.55 
0.49 
0.51 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 

 1 
5 
2 
4 
6 
7 
3 

รวม 4.22 0.42 มากที่สุด  

 
 องค์ประกอบของความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในภาพรวม                       
อยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.13) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านความพึงพอใจ  อยูํใน
ระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.21) และด๎านความภักดี อยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 
4.05) ตามล าดับ โดยด๎านความพึงพอใจ อยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.13) เมื่อพิจารณาราย
ด๎าน พบวํา อะพาร์ตเมนต์ที่ทํานอยูํมีช่ือเสียงและเช่ือถือได๎ อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด ( คําเฉลี่ย= 
4.81) รองลงมา พนักงาน/ผู๎จัดการ ตอบสนองตํอการแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางรวดเร็ว อยูํในระดับ
ความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.29) พึงพอใจในบริการที่ได๎รับจากพนักงาน/ผู๎จัดการ อยูํในระดับ
ความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.08) พนักงานมีความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ท า อยูํในระดับ
ความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 3.95) และพนักงาน/ผู๎จัดการให๎บริการเชําโดยใช๎มาตรฐานเดียวกันอยูํใน
ระดับความส าคัญมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 3.91) ตามล าดับ และด๎านความภักดี อยูํในระดับความส าคัญมาก 
(คําเฉลี่ย= 4.05) เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ทํานตั้งใจจะกลับมาใช๎บริการอีกแนํนอน อยูํในระดับ
ความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.13) รองลงมาคือ ทํานต้ังใจจะใช๎บริการระยะยาวหากไมํมีเหตุจ าเป็นที่ต๎อง
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ย๎าย อยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 4.11) และทํานตั้งใจจะแนะน าเพื่อน/คนรู๎จัด ให๎มาใช๎บริการ
เมื่อมีโอกาสอยูํในระดับความส าคัญมาก (คําเฉลี่ย= 3.90) ตามล าดับ 

แนวทางสูํความส าเรจ็ในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ 
จังหวัดเชียงใหมํ จากการวิเคราะห์เนื้อได๎ดังนี ้

1.) ปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา 1.1) ปัจจัยด๎านท าเลและที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุดในการ
ประกอบธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ คือ ท าเลที่ตั้งอยูํใจกลางเมือง บริเวณรถไฟฟูาบีทีเอส หรือรถไฟใต๎ดิน ใกล๎
ห๎างสรรพสินค๎า-โรงพยาบาล แหลํงสินค๎าอุปโภคบริโภคขนาดใหญํ 1.2) ปัจจัยเรื่องการออกแบบห๎องพัก 
ให๎มีความสะดวกสบาย ใช๎วัสดุตกแตํงที่มีคุณภาพพร๎อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศพร๎อมเข๎าอยูํ
อาศัย สิ่งอ านวยความสะดวกในห๎องพักเป็นตัวชํวยส าคัญที่จะท าให๎ลูกค๎าตัดสินใจเชําได๎ อยํางน๎อยควร
ต๎องจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน ที่จ าเป็นตํอการพักอาศัยไว๎ให๎กับลูกค๎า 1.3) ปัจจัยเรื่องราคา 
ให๎มีความเหมาะสมนั้น ถือวําเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย  1. 4) 
ปัจจัยเรื่องสภาพแวดล๎อมบริเวณที่ตั้ง. หากบริเวณโดยรอบที่ตั้งอะพาร์ตเมนต์มีความสงบเงียบ ปราศจาก
เสียงรบกวน ก็จะท าให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจได๎งํายข้ึน กรณีมีร๎านค๎า ร๎านอาหาร ห๎องสมุด โรงหนัง ร๎านซักรีด 
และร๎านซักผ๎าอยํูใกล๎ ๆ  จะชํวยให๎การอยูํอาศัยในบริเวณนั้นสะดวก ประหยัด เวลา และชํวยเติมเต็มความ
ต๎องการในชีวิตประจ าวันของผู๎เชําได๎เป็นอยํางดี 1.5) ปัจจัยเรื่องความสะอาดเรียบร๎อยภายในห๎องพัก 
เป็นสิ่งจ าเป็นอีกอยํางหนึ่งจะต๎องมีการจัดห๎องพักให๎ นําอยูํ มีแสงสวํางที่เพียงพอ และมีอากาศที่ถํายเท
สะดวก 1.6) ปัจจัยเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยส าคัญด๎านหนึ่งที่ผู๎เชําน ามาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจด๎วย และ 1.7) ปัจจัยเรื่องนิติบุคคล ควรมีการให๎บริการและสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎เชําได๎เป็นอยํางดี และสามารถรับค าร๎องเรียน น ามาปรับปรุงและพัฒนาอะพาร์ตเมนต์
ตํอไป  
 2. ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํ พบวํา นอกจากเรื่องรายได๎และผลก าไรจากการประกอบธุรกิจแล๎วนั้น ความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ อีกประเด็น คือ การรักษาลูกค๎าไว๎ให๎ได๎ ท าให๎ลูกค๎าพึงพอใจในเรื่อง
คุณภาพของอะพาร์ตเมนต์ สภาพห๎องพัก และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการซ้ า
อีก หรือมีอัตราการย๎ายออกลดลง โดยมุํงเน๎นดังนี้ 2.1) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 2.2) มีสิ่งอ านวย
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ความสะดวกและสถานที่สะอาด 2.3) คําเชํา คําบริการเหมาะสม สอดคล๎องกับท าเลและกลุํมลูกค๎า 2.4) 
ควรปรับปรุงสถานทันสมัยหรือตํอเทศกาลตําง ๆ 2.5) มีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย 2.6) ผู๎ประกอบการมี
ใจรักงานบริการ ให๎ความชํวยเหลือและค าแนะน าแกํผู๎เชําหรือผู๎รับให๎บริการ 2.7) บริการที่หลากหลาย 
เชํน Internet, fitness, สระวํายน้ า, ร๎านสะดวกซื้อ เป็นต๎น 2.8) การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การประชาสัมพันธ์ เชํน Facebook, Twitter, Google ads and etc. 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง แนวทางสูํความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได๎ 2 ประเด็นดังนี้ 
 1. ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํ  นอกจากเรื่องายได๎และผลก าไรจากการประกอบธุรกิจแล๎วนั้น ความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ อีกประเด็น คือ การรักษาลูกค๎าไว๎ให๎ได๎ ท าให๎ลูกค๎าพึงพอใจในเรื่องคุณภาพ 
ของอะพาร์ตเมนต์ สภาพองพัก และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการซ้ าอีก หรือมี
อัตราการย๎ายออกลดลง เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับ Frese, M. (Ed.) (2000) พบวํา บุคคลอายุตั้งแตํ 25 ปี 
ถึง 44 ปี เป็นผู๎ประกอบการที่มีความกระตือรือร๎นมากที่สุด หาได๎จากการศึกษาอื่นในประเทศอินเดียโดย 
สอดคล๎องกับ Jones and George (2003) กลําววําผู๎ประกอบการที่ประสบความส าเร็จคํอนข๎างที่อายุ
น๎อย ในการศึกษาเกี่ยวกับผู๎ประกอบการร๎านอินเตอร์เน็ตคาเฟุในอินโดนิเซีย สอดคล๎องกับ Kenney, J. 
and Keeping, E. (2003) กลําววําความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญระหวํางอายุของผู๎ประกอบการ และ
ความส าเร็จของธุรกิจ ผู๎ประกอบการที่มีอายุมากกวํา 25ปี จะมีความส าเร็จมากกวําคนที่อายุน๎อย 

2. สํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ใน
ภาพรวม อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านผลิตภัณฑ์ อยูํในระดับ
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายอยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด ด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ อยูํในระดับความส าคัญมากที่สุด ด๎านการสํงเสริมการตลาด อยูํในระดับความส าคัญ
มากที่สุด ด๎านราคา อยูํในระดับความส าคัญมาก ด๎านบุคลากร (ผู๎จัดการและพนักงาน) อยูํในระดับ
ความส าคัญมาก และด๎านกระบวนการ อยูํในระดับความส าคัญมาก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ Hoon 
Swee Ang and G. P. Don Hong. (2010) กลําววําในการท าธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ให๎ประสบความส าเร็จ
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นั้น ผู๎ประกอบการต๎องพิจารณาหลายปัจจัย เชํน ท าเลที่ตั้ง กลุํมเปูาหมาย โดยสิ่งเหลํานี้จะเป็น
องค์ประกอบในการตั้งราคาคําเชํา และยังสอดคล๎องกับ Kenney, J. and Keeping, E. (2003) พบวํา 
ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ถูกเช่ือมโยงอยํางมีนัยส าคัญ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  แนวทางสูํความส าเร็จในในการประกอบธุรกิจห๎องเชําอะพาร์ตเมนต์ในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ควรพิจารณาท าเลที่ตั้งเป็นอยํางแรก ตํอมา คือ ในเรื่องของระดับราคาคําเชํา
ควรมีความเหมาะสม ตํอมาได๎เสนอการกลยุทธ์ตลาด เพื่อชํวยพัฒนาธุรกิจตํอไป ได๎แกํ  

1. ด๎านผลิตภัณฑ์ (ห๎องพัก) ควรออกแบบห๎องพักมีความทันสมัย สถานที่จอดรถที่
เหมาะสม  ระบบรักษาความปลอดภัยที่มาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัยที่มาตรฐาน  
   2. ด๎านราคา ควรมีหลายราคาให๎เลือกและมีการติดปูายประกาศราคาอยํางชัดเจน  
   3.  ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ควรมีความสะดวก สถานที่ตั้งของอะพาร์ตเมนต์อยูํใกล๎
สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา อยูํใกล๎สถานีรถไฟฟูา มีความสะดวกในการเดินทาง  
   4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด ควรมีสํวนลด เมื่อช าระเงินตรงเวลาและควรมีการให๎
โปรโมช่ัน ในกรณีจํายเงินตรงเวลา มีรางวัลพิเศษกรณีแนะน าผู๎อื่นมาเชํา  
   5. ด๎านบุคลากร (ผู๎จัดการและพนักงาน) ควรมีมารยาทและสุภาพกับลูกค๎าให๎บริการ
อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว  
   6. ด๎านกระบวนการ ควรมีความรวดเร็วในการแก๎ปัญหาและการให๎บริการ  
   7. ด๎านลักษณะทางกายภาพ ควรพัฒนาช่ือเสียงของอะพาร์ตเมนต์และรักษาสถานที่ตั้ง
และบริเวณมีความสะอาดอยูํสม่ าเสมอ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สามารถขยายผลการวิจัยในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดหรือ
วิเคราะห์ในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อน าผลที่ได๎รับมาเป็นแนวทางไปสูํความส าเร็จของธุรกิจ 
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจในเขตตาก 
Organizational Commitment of a State Enterprise Bank Officers in Tak 

 

ศักดิด์า  เกิดการ 1 พรรรณทิมา  วรรณสุทธิ์2  
Sakda Kradkan  1 Phantima wannasut 2   

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน และ

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และ 2) ปัจจัยเชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ และความพึง
พอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในเขตตาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้              
ในการวิจัย คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในเขตตาก จ านวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในเขตตากมีระดับของวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ความพึง
พอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, 
4.53, 4.24 และ 4.52 ตามล าดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29, 0.18, 0.46 และ 0.09 ตามล าดับ  

 

ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, บรรยากาศองค์การ, ความพึงพอใจในงาน 
 
Abstract 

The aims of this study were to investigate: 1) levels of organizational culture, organizational 
climate, job satisfaction, and organizational commitment of bank officers; and 2) causal factors of 
organizational culture, organizational climate, job satisfaction influencing organizational commitment 
of in a State enterprise bank officers in Tak. Samples in the study were 83 State Enterprise bank 
officers in Tak and the research instrument used in the study was a questionnaire. Statistics used in 
this study included percentage, means, standard deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.), and structural 
equation modelling (SEM) analyses. Research findings revealed that: State Enterprise bank officers in 
Tak overall had the highest level of organizational culture, organizational climate, job satisfaction, 
and organizational commitment aspects, ranging at 4.24, 4.53, 4.24, and 4.52 respectively; whereas 
the standard deviation scales were ranged at 0.29, 0.18, 0.46, and 0.09 respectively.  

 

Keywords: Organizational Culture, Organizational Climate, Job Satisfaction 

                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
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บทน า 
 จังหวัดตากพื้นที่เศรษฐกิจทีม่ีภาวการณแลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมคอนขางสูง และประชาชน
มีภาวการณแทํางานปานกลางเชนกัน โดยในปี 2561 พบวา ผูมีงานทําสวนใหญเป็นกลุมลูกจางเอกชนมาก
ที่สุดถึงรอยละ 71.13 และเมื่อจําแนกเป็นรายอุตสาหกรรมก็พบวา ผูมีงานทําในภาคเกษตรรอยละ 6.73 
และนอกภาคเกษตรถึงรอยละ 93.27 ของผูมีงานทําทั้งหมด ซึ่งจากภาวการณแมีงานทําของประชาชนใน
เขตพื้นที่ตากที่เพิ่มสูงข้ึน (สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, 2563) จึงทําใหการยายถ่ินฐานของประชาชนที่
เกิดจากเหตุผลในหนาที่การคอนขางสูงเชนกัน สงผลใหประชาชนที่ยายถ่ินฐานเขามาทํางานภายในพื้นที่
ตองการที่อยูอาศัยเพิ่มสูงข้ึน (สํานักงานสถิติจังหวัดตาก , 2560) และจากการสํารวจของสํานักงาน
ศูนยแวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (2560) ไดคาดประมาณความตองการที่อยูอาศัย
ของจังหวัดตากปี 2560-2570 พบวา ครัวเรือนไทยผูที่มีรายไดนอยมีแนวโนมความตองการที่อยูอาศัย
ใหมสูงข้ึนทุก ๆ ปี จากรอยละ 23 ในปี 2558 เป็นรอยละ 25 ในปี 2560 คิดเป็นจํานวนครัวเรือนที่ยังไม
มีกรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัยทั้งสิ้น 300,214 ครัวเรือนที่ยังไมมีกรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัย แตจากสภาพการ
ทํางานของประชาชนสวนใหญเป็นพนักงานเอกชน ทําใหประชาชนที่ตองการที่อยูอาศัยมีรายไดที่ไม
เพียงพอตอการซื้อที่อยูอาศัย จึงทําใหธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขตตากเป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่มี
ความสําคัญ ประกอบกับเป็นสถาบันการเงินที่มุงเนนใหสินเช่ือที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง 
และเป็นผูนําดานสวนแบงทางการตลาดสินเช่ือที่อยูอาศัย ตลอดจนเป็นผูใหบริการหลักแกผูที่เขาไมถึง
สินเช่ือของธนาคารพาณิชยแและการบริการที่อาศัยพนักงานเป็นกําลังสําคัญในการใหบริการแกประชาชน 
(อุบลวรรณ ขุนทอง, 2563) สภาวะการณแปัจจุบันของธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในจังหวัดตากไดมีแผน
แมบทการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสรางและพัฒนาพนักงานกลุมเปูาหมายข้ึนสูตําแหนงในอนาคต 
ประกอบกับการสรางวัฒนธรรมองคแการดานการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมกับองคแการ พรอม
กับจัดกิจกรรมสรางความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคแการ เพื่อเป็นแรงผลักดันใหธนาคารบรรลุ
เปูาหมายและเป็นองคแการที่มีความมั่นคงและยั่งยืน (ธนาคารอาคารสงเคราะหแ , 2562) และจากการ
ศึกษาวิจัยในอดีต พบวา การที่จะทําใหพนักงานภายในองคแการเกิดความผูกพันตอองคแการที่สูงข้ึนไดนั้น 
จําเป็นตองมีปัจจัยที่ประกอบดวย วัฒนธรรมองคแการ บรรยากาศองคแการและความพึงพอใจในงานที่จะ
สามารถสรางความผูกพันตอองคแการของพนักงานได ดังเชนงานวิจัย Soryani, Syah & Raras (2018) ที่
กลาววา ความแข็งแกรงของวัฒนธรรมองคแการจะทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจตอการทํางาน และ
วัฒนธรรมเชิงบวกก็สามารถทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคแการไดอยางยั่งยืน ขณะที่การศึกษาของ
สุดารัตนแ พิมลรัตนกานตแ และวิโรจนแ เจษฎาลักษณแ (2560) กลาววา การรับรูบรรยากาศองคแการในการ
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ทํางานจะทําใหพนักงานแสดงพฤติกรรมการกระทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ
องคแการในทิศทางบวกที่แสดงออกในรูปแบบของความปรารถนาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคแการไว 
(Majid & Mohammad, 2018) วัฒนธรรมองคแการเป็นลักษณะของวิถีชีวิตกลุมใดกลุมหนึ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสยัและความเคยชินอันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ทัศนคติ 
มาตรฐาน และความเช่ือที่ทุกคนในองคแการมีรวมกัน ตลอดจนยกยองและเป็นแบบอยางในการสรางความ
แตกตางระหวางองคแการหนึ่งกับอกีองคแการหนึ่ง (ธัญนันทแ  บุญอยู, 2561) ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับองคแการยุค
ใหมนั้นมีแนวโนมที่วัฒนธรรมองคแการจะมุงเนนไปที่ตัวพนักงานมากกวาเดิม โดยเฉพาะการมอบโอกาสใน
การเรียนรูทักษะใหม ๆ ที่จําเป็นในยุคดิจิทัล รวมถึงการสรางการมีสวนรวมเพื่อใหพนักงานผูกพันกับ
องคแการมากกวาเดิม (ปิยะ นาควัชระ, 2562) และจากการศึกษาวิจัยของ Zhang & Polsaram (2013) 
พบวา วัฒนธรรมองคแการเป็นระบบคุณคารวมและความเช่ือที่เป็นบรรทัดฐานทางพฤติกรรมจะสามารถ
สรางใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานได โดยจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคแการที่เป็นการ
เช่ือมโยงทางจิตใจระหวางพนักงานกับองคแการดวยความเต็มใจทีจ่ะดํารงอยูและสรางอาชีพของตนภายใน
องคแการมากขึ้น นอกจากนี้ Firuzjaeyan, Firuzjaeyan & Sadeghi (2015) ก็พบวา วัฒนธรรมองคแการมี
ความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญกับความผูกพันตอองคแการ เมื่อองคแการมีวัฒนธรรมองคแการที่เขมแข็งก็จะ
ทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจตอการทํางาน และวัฒนธรรมเชิงบวกก็จะสามารถทําใหเกิดความผูกพันตอ
องคแการไดอยางยั่งยืนเชนกัน (Soryani, Syah & Raras, 2018) บรรยากาศองคแการจะทําใหพนักงานแต
ละคนมีการรับรูทัศนคติตอสภาพแวดลอมที่เป็นโครงสราง ความเป็นอิสระ รางวัลตอบแทน ความอบอุน 
การยอมรับความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงในองคแการ (สุดารัตนแ พิมลรัตนกานตแ และวิโรจนแ เจษฎา
ลักษณแ, 2560) ตลอดจนเป็นการรับรูโดยรวมของแตละบุคคลอันเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานทั้ง
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลในองคแกรที่จะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคแกรของ
พนักงานที่มีตอองคแกร (รัญปภัค บุญเที่ยง , 2561) และจากการศึกษาวิจัยของสรียา บุญธรรม (2558) 
พบวา บรรยากาศองคแการเป็นเครื่องมือทีช่วยในการกําหนดรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกขององคแการ
ที่มีความสัมพันธแโดยตรงที่เอื้ออํานวยใหเกิดความพึงพอใจในงานของพนักงานทุกระดับและมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันตอองคแการที่เป็นการยอมรับเปูาหมายและคานิยมขององคแการที่ปฏิบัติได (อัจฉรา เฉลยสุข , 
2556) นอกจากนี้ยังสามารถแสดงพฤติกรรมการกระทาํใหบคุคลเกิดความพึงพอใจในงานและความผกูพนั
ตอองคแการในทิศทางบวกที่แสดงออกในรูปแบบของความปรารถนาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคแการไว 
(สุดารัตนแ พิมลรัตนกานตแ และวิโรจนแ เจษฎาลักษณแ, 2560) ความพึงพอใจในงานจะเป็นทฤษฎีที่มีความ
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หลากหลายอันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษยสัมพันธแ สหภาพแรงงานและมุมมองการเติบโตใน
ลักษณะงาน ซึ่งกอตัวข้ึนในทศวรรษที่ 1920-1930 และสงผลตอแนวคิดของความพึงพอใจในงานมากกวา
สิ่งอื่นใด (Majid & Mohammad, 2018) โดยความพึงพอใจในงานจะเป็นความรูสึกในทิศทางที่ดี 
ตลอดจนทัศนคติในเชิงบวกที่มีตองานที่ปฏิบัติอยู โดยพนักงานที่ไดรับการตอบสนองที่ดีจากองคแกรจะทํา
ใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมถึงมีความสุขในการทํางานที่จะสงผลใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได (Zhang & Polsaram, 2013) และจากการศึกษาวิจัยของ Khan & Jan (2015) 
พบวา ความพึงพอใจในงานที่มีแงมุมที่สําคัญอันประกอบดวย เงินเดือน การทํางาน การเลื่อนตําแหนง 
เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน เป็นตน ซึ่งองคแประกอบเหลานี้จะมี
ความสําคัญสําหรับพนักงานทุกคนที่มีความสัมพันธแเชิงบวกตอความผูกพันตอองคแการ และการศึกษาของ 
Majid & Mohammad (2018) พบวา ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ตอความผูกพันตอองคแการของพนักงาน โดยความพึงพอใจในงานจะเป็นความรูสึก ความเช่ือ และทัศนคติ
ที่บุคคลมีตองานที่จะสามารถสรางใหเกดิความผูกพันตอองคแการที่เปน็ความเช่ือมั่นในองคแการและยอมรับ
คุณคาและเปูาหมายขององคแการ (Soryani, Syah & Raras, 2018) 
 ดังนั้นจากประเด็นของความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอความผูกพันตอองคแการของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขตตาก 
โดยจะศึกษาประเด็นที่วา มีปัจจัยใดบางหรือไมที่จะเป็นปัจจัยนําไปสูความผูกพันตอองคแการที่จะทําให
เกิดกระบวนการทํางานที่ดีของพนกังานในเขตตาก ซึ่งจะเป็นประโยชนแตอการใหบริการและการปรับปรุงที่มี
ประสิทธิภาพตอองคแการ เพื่อใหพนักงานมีความตั้งใจที่จะคงอยูเพื่อองคแการ และสามารถเป็นแนวทางใน
การรักษาพนักงานไวใหอยูกับองคแกาiตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายขององคแการ ตลอดจนทําใหองคแการ
พัฒนากาวไกลและยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคแการ บรรยากาศองคแการ ความพึงพอใจในงาน และความผกูพันตอ
องคแการของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกจิแหงหนึ่งในเขตตาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปิบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  )Qualitative Research) โดยคณะผูวิจัย
ไดมุงศึกษาปัจจัยที่มีผลโดยรวมตอความผูกพันตอองคแการ วัฒนธรรมองคแการ บรรยากาศองคแการ และ
ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคแการ บรรยากาศองคแการ ความพึงพอใจในงาน  
 ประชากริละกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขตตาก จํานวน
ทั้งสิ้น 225 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขตตาก 
จํานวน 83 คน โดยคณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Krejcie & Morgan 
(1970) ซึ่งเหมาะสมกับขนาดประชากรที่มีขนาดเล็ก ซึ่งทําการคัดเลือกโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไม
ใชความนาจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางการแบบโควตาและ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากขอมูลการตอบมีความสําคัญและตองใหผูตอบสมัคร
ใจในการใหขอมูลแบบสอบถาม 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขตตาก 
จํานวนทั้งสิ้น 225 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขต
ตาก จํานวน 144 คน โดยคณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Krejcie & 
Morgan (1970) ซึ่งเหมาะสมกับขนาดประชากรที่มีขนาดเล็ก ซึ่งทําการคัดเลือกโดยใชวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางการแบบ
โควตาและเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากขอมูลการตอบมีความสําคัญและตองให
ผูตอบสมัครใจในการใหขอมูลแบบสอบถาม 
 2เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งคณะผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยการปรับปรุงและพัฒนา
จากมาตรวัดที่ไดรับการยอมรับ เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงเป็น 
5 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ซึ่งเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ )Check List) ซึ่งเป็น
คําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List สวนที่ 2-5 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับวัฒนธรรมองคแการ 
บรรยากาศองคแการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคแการ) แบบสอบถามชนิดจัดอันดับ
คุณภาพ 5 ระดับของ ลิเคิรแธ (Likert’s Rating Scale) คือ มีการปฏิบัติกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด 
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ระดับคะแนน 5 ระดับมากที่สุด จนไปถึง ระดับนอยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการ
แบงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวา ระดับมากที่สุด จนไปถึงคาเฉลี่ย 
1.00 – 1.50 แสดงวา ระดับนอยที่สุด โดยเกณฑแสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคาไมต่ํากวา 0.70 ข้ึนไป ซึ่งการ
ทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผลของคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟาที่ไดมีคาเทากับ 0.86 ถือวายอมรับได สามารถเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางได 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหแขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางตามจํานวนที่ไดกําหนดไวขางตนและนําขอมูลที่ไดจาก
การรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหแทางสถิติ เพื่อนําขอมูลมาประกอบการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยให
บรรลุตามวัตถุประสงคแการวิจัยตอไป 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
คณะผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอมูลทางสถิติเพื่อตอบ

วัตถุประสงคแของการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลดวยสถิติพื้นฐานการวิเคราะหแสถิติเชิง
พรรณนา คณะผูวิจัยนํามาใชเพื่อการอธิบายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของการแจกแจงขอมูลตัวแปร โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับกําหนดการวัดเป็นการหาคาเฉลี่ยรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 66.27) มีอายุ             
25-35 ปี (รอยละ 48.19) มีสถานภาพโสด (รอยละ 50.60) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา              
ปริญญาตรี (รอยละ 91.57) และมีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ปี (รอยละ 44.58)  
 การวิเคราะหแระดับของวัฒนธรรมองคแการ บรรยากาศองคแการ ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันตอองคแการของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขตตาก ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี1  ผลการวิเคราะหแระดับของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวิปร/มาตรวัด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

วัฒนธรรมองคแการ 4.24 0.29 มากที่สุด 
บรรยากาศองคแการ 4.53 0.18 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในงาน 4.24 0.46 มากที่สุด 
ความผูกพันตอองคแการ 4.52 0.09 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมองคแการ บรรยากาศองคแการ ความพงึพอใจในงาน 
และความผูกพันตอองคแการของพนกังานอยูในระดับมากทีส่ดุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24, 4.53, 4.24 และ 
4.52 ตามลําดับ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 0.29, 0.18, 0.46 และ 0.09 ตามลําดับ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคแการของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจในเขตตากมีประเด็นที่
สามารถมาอภิปรายผลได 2 ประเด็นดังนี้  
 พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งในเขตตากมีระดับของวัฒนธรรมองคแการ บรรยากาศ
องคแการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคแการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา เมื่อองคแการมีการมุงเนนสรางวัฒนธรรมองคแการที่เขมแข็งในระดับที่สูงมากและมี
บรรยากาศในองคแการใหอยูในระดับที่ดีก็จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพัน             
ตอองคแการในระดับที่ เพิ่มมากข้ึนเชนกัน และจากการศึกษาในอดีตที่ผานมาก็พบการศึกษาของ                   
ปิยะ นาควัชระ (2562) ที่วา วัฒนธรรมองคแการเชิงสรางสรรคแ ทั้งดานการมุงเนนความสําเร็จ การมุงเนน
บุคคล และการมุงเนนไมตรีสัมพันธแใหดีข้ึนมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนรัญปภัค บุญเที่ยง 
(2561) ก็พบวา บุคลากรสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยมีระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคแการ 
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคแกมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน 
 วัฒนธรรมองคแการและบรรยากาศองคแการมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันตอองคแการของพนักงาน และมีอิทธิพลทางออมตอความผูกพันตอองคแการดวยเชนกัน 

นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานก็มีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพนัตอองคแการขอ งพนักงาน ซึ่งแสดงใหเห็น
วา เมื่อองคแการมีการสรางวัฒนธรรมองคแการใหเกดิความเขมแข็งและสามารถสรางบรรยากาศองคแการที่ดี
ใหเกิดการทํางานที่ราบรื่นภายในองคแการก็จะสงผลใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานทุก ๆ ดาน ไมวา
จะเป็นภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและการมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสมในแตละวันที่จะ
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สามารถทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคแการ พรอมที่จะอยูกับองคแการจนเกษียณอายุงานและ
ทํางานใหบรรลุเปูาหมายขององคแการ และจากการศึกษาในอดีตที่ผานมาก็พบการศึกษาของ  Soryani, 
Syah & Raras (2018) พบวา ความแข็งแกรงของวัฒนธรรมองคแการจะทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจตอ
การทํางาน และวัฒนธรรมเชิงบวกก็สามารถทําใหเกิดความผูกพันตอองคแการไดอยางยั่งยืน สวนสุดารัตนแ 
พิมลรัตนกานตแ และวิโรจนแ เจษฎาลักษณแ (2560) ก็พบวา การรับรูบรรยากาศองคแการในการทาํงานจะทํา
ใหพนักงานแสดงพฤติกรรมการกระทาํใหบคุคลเกดิความพึงพอใจในงานและความผกูพันตอองคแการในทศิ
ทางบวกที่แสดงออกในรูปแบบของความปรารถนาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคแการไว  (Majid & 
Mohammad, 2018) 
 
ข้อเสนอินะ 
 1. ข้อเสนอินะท่ัวไป 

 ผูบริหารควรสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคแการที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางาน และเรียนรูจากงานใหมเพิ่มเติมภายนอก เพื่อใหเกิดการเรียนรูงานระหวางบุคคลกับองคแการที่
สามารถนําไปพัฒนาการทํางานใหดียิ่งข้ึน และใหพนักงานเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานกับเพื่อน
รวมงานเสมอ เพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกเป็นสวนหนึ่งขององคแการและสามารถสรางแรงบันดาลใจให
พนักงานปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอินะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะสงผลตอความผูกพันตอองคแการของ
พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง อาทิ ตัวแปรดานนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธแระหวาง
บุคคล เทคนิคการควบคุมดูแล เป็นตน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการสรางความผูกพันตอองคแการและ
พัฒนาองคแการไดอยางตอเนื่อง  
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ินวทางการจดัการระบบการท่องเที่ยวชุมชนห้วยปางสา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
Guideline for the Management of Tourism System in Huai Pangsa 

Community,Mueang District, Tak Province 
 

ธนากร ทั่งเรือง1 สุภาภรณ์ บญุทองเถิง2 ิละ รณันธร พลชาติ3 
Thanakorn Thangruang1 Supaporn Boonthongtherng2 and Rananthorn ponchat3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก 2) เพื่อศึกษา วิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณแผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย เจาหนาที่ภาครัฐ 
ผูประกอบการและชุมชน นํามาวิเคราะหแขอมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาระบบการทองเที่ยว
ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชทฤษฎีระบบการทองเที่ยวที่ประกอบไปดวย พื้นที่ภูมิลําเนา
ของการเดินทางทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา คือ นักทองเที่ยวจะมีแรงกระตุนหรือแรงผลักจากสิ่งเราที่ข้ึนอยู
กับสิ่งที่ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ เมื่อนักทองเที่ยวไดรบัรูขอมลูขาวสารแลว 
นักทองเที่ยวจะมีการประเมินถึงศักยภาพในการรองรับของแหลงทองเที่ยว เชน รานคา รานอาหาร สถานที่
จอดรดและสาธารณูปโภคตางๆ จึงทําใหนักทองเที่ยวเกิดกระบวนการตัดสินใจเดินทางไปยังชุมชนหวยปางสา
ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว โดยการใชคมนาคมตางๆ ซึ่งกระบวนการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
นั้นจะข้ึนอยูกับปัจจัยดานสภาพแวดลอม อันไดแก ลักษณะทางกายภาพ เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา คือ การจัด
เสนทางทองเทีย่วและกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจ มีการพัฒนาระบบขนสงไวคอยรับนักทองเที่ยวจากจุด
หยุดรถโดยสาร เพื่อเขาสูชุมชนหวยปางสาไดโดยตรง มีการควบคุมจํานวนของนักทองเที่ยว คํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ สรางอัตลักษณแทางการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรู 
และเปิดโอกาสใหคนในชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน ในรูปแบบของการพัฒนา 
อนุรักษแ ปกปูอง และหวงแหนทรัพยากรอันมีคาของชุมชน 
 

ค าส าคัญ: แนวทางการจัดการ, ระบบการทองเทีย่ว, ชุมชนหวยปางสาง 
                                                             
1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
2 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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Abstract 
This research aims to, 1) to study the tourism system 2) to study the analysis of 

external-internal environment (SWOT Analysis) and 3) to offer guideline for the 
management of tourism system in Huai Pangsa Community, Mueang District, Tak 
Province, by using qualitative research method with interview the main data provider 
consists of government officials, entrepreneurs, and communities by content analysis 
methods. The research results of tourism system in Huai Pangsa Community, Mueang 
District, Tak Province, using the tourism system theory consisted of the tourist generating 
region of travel to Huai Pangsa community is push factors from attractions and tourism 
activities  .When the tourist received information, they need to assess the potential of 
carrying capacity, sure as, shops, restaurants, parking places and public utility. Therefore, 
the tourist decision making process is Huai Pangsa community, which is a tourist 
destination by using transportation. However, the tourist decision making process 
depending on the factor of environmental, including physical, technological, 
sociocultural, economical, political and legal. The guidelines for managing Huai Pangsa 
Community tourism system are as follows: arrangement the tourism routing and tourism 
activities, development the transportation system from bus station directly into the Huai 
Pangsa community, are also control tourist number and consider a carrying capacity, 
create the tourism unique  for tourist learning, an open opportunity for local people in 
the participate management as well as development, conservation, protect, and to be 
cherish for the valuable resources of the community. 
 
Keyword: Guideline for Management, Tourism System, Pangsa Community 
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บทน า 
อุตสาหกรรมทองเทีย่วถือเป็นอุตสาหกรรมแหงความหวังทีส่รางรายไดใหกับประเทศไทยมากเปน็

อันดับตนๆ และมีความสําคัญโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สงผลใหความเป็นอยูของ
ประชาชนในประเทศดีข้ึน การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมเพียงแตจะกอใหเกิดประโยชนแ
เพียงอยางเดียว แตยังสงผลกระทบทางลบตอสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงคนและ
พื้นที่ในชุมชนน้ันๆ หากไมมีการจัดการที่ดีพอ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษแและการ
พัฒนาจึงไดเกิดแนวความคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (TAT Review, 2021) ที่สอดคลอง
ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตรแที่ 1 วาดวยการพัฒนา
คุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน พัฒนาคุณภาพ
แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการทุกรูปแบบอยางมีมาตรฐาน โดยสงเสริมพัฒนาคุณภาพสินคาและ
บริการดานการทองเที่ยวทั้งระบบ เสริมสราง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดานการทองเที่ยวและบริการ
ใหครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยวเพื่อกาวสูการ
เป็นผูนําคุณภาพดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ , 
2560) ตอกย้ําตามวิสัยทัศนแของยุทธศาสตรแชาติในกรอบพัฒนาประเทศระยะยาวที่วาประเทศไทย
สามารถเป็นจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวระดับโลก (สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรแชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) อยางไรก็ตามสิ่ง
ตางๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวยอมมีความสัมพันธแและมีสวนสําคัญทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวที่มี
ระเบียบขั้นตอนดวยหลักการเหตุผลอันเป็นไปตามระบบการทองเที่ยว 

ระบบการทองเที่ยวจึงเปน็ภาพสะทอนถึงการอธิบายที่เกี่ยวกับความเช่ือมโยงการทองเที่ยวไวเขา
ดวยกันโดยไมมองแบบแยกสวน อีกทั้งยังสามารถนํามาอธิบายกระบวนการพัฒนา การบริหารจัดการใน
สวนตางๆ ไดอยางชัดเจน (วารัชตแ มัธยมบุรุษ, 2562) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเป็นปรากฏการณแมี
ความสําคัญเชิงระบบขององคแประกอบตางๆ ตามระบบองคแรวมของการทองเที่ยว เพื่อใชในการอธิบาย
ปรากฏการณแการทองเที่ยวของอุตสาหกรรมทองเทีย่วตามทฤษฎี อุตสาหกรรมการทองเที่ยวประกอบดวย 
1) นักทองเที่ยว (Tourist) 2) องคแประกอบเชิงภูมิศาสตรแ (Geographical element) ในสวนนี้สามารถ
แบงยอยออกเป็น สถานที่อันเป็นแหลงกําเนิดของการเดินทาง (Traveler Generating Region: TGR) 
สถานที่อันเป็นทางผาน (Transit Route: TR) และสถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว 
(Tourist Destination Region: TDR) โดยมีปฏิสัมพันธแซึ่งกันและกันภายใตบริบทของสิ่งแวดลอม 
(Environments) มีความหมายกวางครอบคลุมมิติเชิงการเมือง สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) 
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อุตสาหกรรมการเดินทางทองเที่ยว (Travel and Tourism Industry) (Leiper’ 1995) ทั้งนี้ระบบการ
ทองเที่ยวยังเป็นรูปแบบความสัมพันธแกับสภาพสังคม การรวมกันของประวัติศาสตรแกับความสวยงามของ
แหลงทองเที่ยวเปน็สิ่งที่ทําใหเกดิการเดินทางเขาสูพื้นที่แหลงทองเที่ยว ผูมาเยือนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพึงพอใจในพื้นที่แหลงทองเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยวซ้ํา (Mill and Morrison, 2002) ซึ่งชุมชนมีสวน
สําคัญในระบบการทองเที่ยวโดยเป็นเจาของ และเป็นผูดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยวใหเกิดความ
สมดุลของการหมุนเวียนในระบบการทองเที่ยว 

ชุมชนหวยปางสา มีที่ตั้งทําเลอยูในตําบลปุามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติที่เกิดข้ึนใหมจากการปลอยน้ําของอางเก็บน้ําหวยแมทอ โดยที่อางเก็บน้ําหวยแมทอไดปลอยน้ํา
จากอางไหลลงสูแมน้ําปิงตามฤดูกาล เพื่อจุดประสงคแทางการเกษตรของประชาชนเป็นหลัก จากแนวคิด
ของผูนําชุมชนหวยปางสาที่มองเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่บริเวณชุมชนสามารถพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยว
ได ผูนําชุมชนจึงจัดการประชุมของคนในชุมชนข้ึน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการลง
มติจัดต้ังเป็นแหลงทองเที่ยว จากการเห็นดวยของคนในชุมชน ผูนําชุมชนจึงแตงตั้งคณะกรรมการของ
ชุมชนในการบริหารจัดการและระดมกําลังคนในชุมชนเพื่อทําการปรับปรุงพื้นที่ใหเกิดความสวยงาม 
พรอมสรางกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณแของชุมชน อาทิเชน การนั่งแคร และสะพานไม
ไผ เป็นตน ชุมชนหวยปางสาจึงถือเป็นจุดยุทธศาสตรแหนึ่งที่นาสนใจในการทองเที่ยวของจังหวัดตาก ที่
กําลังเป็นกระแสนิยม โดยวัดจากปริมาณของนักทองเที่ยวที่มีมากวา 3,000 คนตอสัปดาหแ และมากกวา 
10,000 คนตอเดือน สงผลใหคนในชุมชนเกิดรายไดจากการทองเที่ยว ทําใหคนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได มีความรักและหวงแหนทรัพยากรของชุมชน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอกย้ําการ
อนุรักษแทรัพยากรในชุมชนใหมีความยั่งยืนตอไป 

ดังนั้นการบริหารจดัการตนทนุทรัพยากรทางการทองเที่ยวของชุมชน จะทําใหรับรูถึงจุดแข็งและ
จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  การศึกษา
เรื่องแนวทางการจัดการระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก จึงเป็นบทสรุปที่
สําคัญตอภาครัฐ ผูประกอบการ และชุมชน สามารถนําผลการศึกษาไปปรับใช เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว เพื่อการขับเคลื่อนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก ใหมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษา วิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก )SWOT Analysis) ชุมชนหวยปางสา 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินวิจัย ดังนี ้ 
1. ผูใหขอมูลหลกั ประกอบดวย กลุมที่ 1 เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐ โดยใชวิธีการเลือกตัวอยาง

แบบเจาะจง จํานวน 2 คน ไดแก ปลัดองคแการบรหิารสวนตําบลปุามะมวง และ รองนายกองคแการบริหารสวน
ตําบลปุามะมวง กลุมที่ 2 ผูประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ไดแก รานเชาแคร รานคา รานอาหาร ราน
เชาหวงยาง และเจาของลานจอดรถ  และกลุมที่ 3 ผูนําชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช
วิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 2 คน ไดแก ผูใหญบาน และ คณะกรรมการของชุมชน 

2. การดําเนินการวิจัย ประกอบดวย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และลงพื้นที่สัมภาษณแ (In-depth 
Interview) เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะหแเพื่อสรุปผลวิจัย 

ทฤษฎีระบบการท่องเที่ยว 
- พ้ืนที่ภูมิลําเนา (TGR) 

- พ้ืนที่ระหวางการเดินทาง (TR) 
- พ้ืนที่แหลงทองเทีย่ว (TDR) 
- สภาพแวดลอม (Environments) 

Leiper’s (1995) 

วิเคราะห์สภาพิวดลอ้ม  
(SWOT Analysis) 

- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดออน (Weaknesses) 
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) 

สังเคราะห์ข้อมูล 

ินวทางการจดัการระบบการท่องเที่ยว 
ชุมชนห้วยปางสา อ าเภอเมือง จงัหวัดตาก 
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสราง (Semi Structures Interview) 
เพื่อทําการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการการทองเที่ยวบริเวณ
พื้นที่ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีประเด็นคําถามดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของการ
ทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบริเวณพื้นที่ชุมชนหวยปางสา และขอเสนอแนะอื่นๆ นําผลการ
วิเคราะหแมาตอบวัตถุประสงคแและหาขอสรุปของงานวิจัย 

4. การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหแขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ดวยการ
จําแนกประเด็นการวิเคราะหแขอมูลตามแนวทางที่กําหนดไว โดยใชขอมูลที่ไดจากการรวบรวม และลงพื้นที่
สํารวจ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสนทนาจากกลุมผูนําดานตางๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
บริเวณพื้นที่ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
 
ผลการวิจัย 
1. ศึกษาระบบการท่องเท่ียวชุมชนห้วยปางสา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จงัหวัดตาก 
ที่มา : ธนากร ทัง่เรือง (2564) 

 

ชุมชนหวยปางสา มีที่ตั้งทําเลอยูในตําบลปุามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติที่เกิดข้ึนใหมจากการปลอยน้ําของอางเก็บน้ําหวยแมทอ โดยที่อางเก็บน้ําหวยแมทอไดปลอยน้ํา
จากอางไหลลงสูแมน้ําปิงตามฤดูกาล เพื่อจุดประสงคแทางการเกษตรของประชาชนเป็นหลัก จากแนวคิด
ของผูนําชุมชนหวยปางสาที่มองเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่บริเวณชุมชนสามารถพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยว
ได ผูนําชุมชนจึงจัดการประชุมของคนในชุมชนข้ึน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการลง
มติจัดต้ังเป็นแหลงทองเที่ยว จากการเห็นดวยของคนในชุมชน ผูนําชุมชนจึงแตงตั้งคณะกรรมการของ
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ชุมชนในการบริหารจัดการและระดมกําลังคนในชุมชนเพื่อทําการปรับปรุงพื้นที่ใหเกิดความสวยงาม 
พรอมสรางกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณแของชุมชน อาทิเชน การนั่งแคร และสะพานไม
ไผ เป็นตน ชุมชนหวยปางสาถือเป็นจุดยุทธศาสตรแหนึ่งที่นาสนใจในการทองเที่ยวของจังหวัดตาก ที่กําลัง
เป็นกระแสนิยม สงผลใหคนในชุมชนเกิดรายไดจากการทองเที่ยว ทําใหคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได มีความรักและหวงแหนทรัพยากรของชุมชน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอกย้ําการอนุรักษแ
ทรัพยากรในชุมชนใหมีความยั่งยืนตอไป 

การศึกษาระบบการทองเทีย่วชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยไดวิเคราะหแโดยใช
ทฤษฎีระบบการทองเที่ยวของ Leiper,s (1995) ประกอบดวย พื้นที่ภูมิลําเนา (Tourist Generating 
Region / TGR)  พื้นที่ระหวางการเดินทาง (Transit Route / TR) พื้นที่แหลงทองเที่ยว (Tourist 
Destination Region / TDR) และสภาพแวดลอม (Environment) ไดผลการวิจัย ดังนี้  

ตารางที่ 1 การวิเคราะหแระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช
ทฤษฎีระบบการทองเที่ยวของ Leiper,s (1995)  

 
ระบบการท่องเที่ยว 

Leiper’s 1995 
ผลการศึกษา 

พื้นที่ภูมิล าเนา 
)Tourist 

Generating 
Region / TGR) 

จุดเริ่มตนของการเดินทางที่สามารถดึงดูดความสนใจทําใหนักทองเที่ยวเดินทางไปยังชุมชนหวย
ปางสา ไดแก ความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ วิถีชีวิต วัฒนธรรม  ของชุมชม
หวยปางสาที่ทุกคนตองสัมผัส และกิจกรรมทางการทองเที่ยวของชุมชนหวยปางสาที่ทําให
นักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจพรอมเปิดประสบการณแใหมๆ เชน การเลนนํ้าเพื่อคลายรอน ถายรูป
กับสะพานไมไผ การน่ังแครรับประทานอาหารริมหวย อันแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของคนใน
ชุมชนหวยปางสา การชมความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติริมสองฝั่งของหวยปางสา และสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครันที่มีไวสําหรับบริการและรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม เพื่อความ
ประทับใจและดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวยังชุมชนหวยปางสาอีกครั้ง สิ่งเหลาน้ีไดถูก
ประชาสัมพันธแออกสูสังคมโดยปากตอปาก โซเซียลมิเดียที่ทันสมั ยเขาถึงง าย และการ
ประชาสัมพันธแผานองคแกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของนักเดินทาง 

พื้นที่ระหว่างการ
เดินทาง )Transit 

Route / TR) 

การเดินทางสูชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถเดินทางไดโดย 
1) รถโดยสารประจําทาง กรุงเทพ – เชียงใหม ลงที่สถานีขนสงจังหวัดตาก หลังจากน้ันตอดวยรถ
เชาเขาสูชุมชนหวยปางสา  
2) รถยนตแสวนบุคคล สามารถใชทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เสนทางกรุงเทพ – 
เชียงใหม เม่ือถึงอําเภอเมือง จังหวัดตาก ใหเดินทางเขาสูถนนหมายเลข 1107 และเลี้ยวซายเขาสู
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ถนนหมายเลข 2012 เดินทางตอไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงชุมชนหวยปางสา 
3) จุดแวะพักรถทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน กอนเขาอําเภอเมือง จังหวัดตาก สถานี
บริการนํ้ามัน ปตท. ตําบลประดาง วังเจา ตาก และ สถานีบริการนํ้ามันปตท. (บจ.สามเงาพัฒนา) 
แยกเขื่อนภูมิพล ซ่ึงมีบริการรานอาหาร ที่จอดรถ หองนํ้า และรานจําหนายสินคาที่ระลึก อีกดวย 
4) สิ่งดึงดูดใจระหวางการเดินทาง เชน แหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ไดแก ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช วัดพระบรมธาตุ (หลวงพอทันใจ) สะพานสมโภชนแกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี หาดทราย
ทอง ตรอกบานจีน พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ  กาดน่ังยองคลองยาม เป็นตน 

พื้นที่ิ หล่ง
ท่องเที่ยว 
)Tourist 

Destination 
Region / TDR) 

ชุมชนหวยปางสาถือเป็นจุดยุทธศาสตรแหน่ึงที่นาสนใจในการทองเที่ยวของจังหวัดตาก ที่กําลังเป็น
กระแสนิยม จากความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของชุม
ชมหวยปางสาที่ทุกคนตองสัมผัส และกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณแของชุมชน 
ทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจพรอมเปิดประสบการณแใหมๆ เชน การเลนนํ้าเพื่อคลายรอน 
ถายรูปกับสะพานไมไผ การน่ังแครรับประทานอาหารริมหวย อันแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของ
คนในชุมชนหวยปางสา การชมความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติริมสองฝั่งของหวยปางสา 
และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันที่มีไวสําหรับบริการและรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม เพื่อ
ความประทับใจและดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวยังชุมชนหวยปางสาอีกครั้ง 

สภาพแวดลอม 
(Environment) 

ระบบการทองเที่ยวของชุมชนหวยปางสา จะขึ้นอยูกับปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดนักทองเที่ยวให
ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวงายขึ้นคือ  
     1) ลักษณะทางกายภาพ (Physical) เป็นจุดแข็งของแหลงทองเที่ยว สามารถทําใหแหลง
ทองเที่ยวเกิดความสวยงาม ดวยฤดูกาล สภาพอากาศหรือลักษณะของพื้นที่ภูมิศาสตรแที่ติดกับ
ภูเขาจึงทําใหมีธรรมชาติที่เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณแดึงดูดใจนักทองเที่ยว  
     2) เทคโนโลยี (Technological) ไดแก การประชาสัมพันธแแหลงทองเที่ยวผานสื่อสังคม
ออนไลนแที่ทันสมัยตางๆ เชน เว็บไซตแ  เฟสบุ฿ค ทวิสเตอรแ อินสตาแกรมนแ ไลนแ ที่เป็นตัวกลาง
สําคัญในการสงผานขอมูลไปยังนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงขอมูล
ขาวสารของแหลงทองเที่ยว และสามารถตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไดงายขึ้น  
     3) สังคมวัฒนธรรม (Sociocultural) จะแสดงถึงความเจริญของชุมชน ลักษณะนิสัย 
พฤติกรรม ความเชื่อ ความรู ภูมิปัญญา ความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณแ วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ซ่ึงวัฒนธรรมทําใหคนเป็นมนุษยแ เพราะมีความเจริญทางจิตใจและความคิด สิ่งเหลาน้ีจึงเป็น
ตัวกระตุนทําใหนักทองเที่ยวอยากเรียนรูและสัมผัสประสบการณแตรงดวยตนเอง  
     4) เศรษฐกิจ (Economical) ผลที่เกิดขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะทําใหการขยายตัว
ของ GDP เกิดการสรางงาน เพิ่มมูลคาการสงออกและมูลคาภาษี รวมทั้งการกระตุนการลงทุน 
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และการใชจายเงิน นักทองเที่ยวจึงออกเดินทางมากขึ้น  
    5) การเมือง (Political) สภาพบานเมืองที่สงบเรียบรอย ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยว
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เพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมายังชุมชนหวยปางสาเพิ่มมากขึ้น 
    6) กฎหมาย (Legal) เป็นสิ่งที่นักทองเที่ยวตองคํานึงถึง จึงนับวาเป็นสิ่งสําคัญที่ควรรูและ
ศึกษาเพื่อที่จะไดเขาใจในกฎเกณฑแสิทธิและหนาที่ของตน เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติในการเดินทาง
ทองเที่ยว ไมทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรการทองเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ทางธรรมชาติที่มี
ความเปราะบาง 

 

จากตารางที่ 1 พื้นที่ภูมิลําเนาของการเดินทางไปทองเที่ยวยังชุมชนหวยปางสา คือ นักทองเที่ยว 
(Tourist Generating Region) ซึ่งจะมีแรงกระตุนหรือแรงผลัก (Push Factors) จากสิ่งเราใจที่ขึ้นอยูกับสิ่งที่
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมตางๆ (Activities) ของชุมชนหวยปางสา จากนั้นเมื่อนักทองเที่ยวไดมี
การสํารวจรับรูขอมูลขาวสารแลว นักทองเที่ยวจะมีการประเมินถึงศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เชน ที่พักแรม (Accommodation) รานอาหาร (Restaurants) แหลงช็อปปิ้ง 
(Shopping) จุดใหบริการของนักทองเที่ยว (Tourist Service / Tourist Center) ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถือวาเป็นสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ จึงทําใหนักทองเที่ยวเกิดกระบวนการตัดสินใจ
เดินทาง (Departing Tourists) ไปยังชุมชนหวยปางสา ในระหวางที่นักทองเที่ยวเดินทางไปยังชุมชนหวยปาง
สาโดยการใชคมนาคมตางๆ เรียกวา (Transit Route) เมื่อถึงที่ชุมชนหวยปางสาซึง่เป็นจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยว (Tourist Destination Region) ดังนั้นหวยปางสาจึงเป็นแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ (Pull 
Factors) ใหนักทองเทีย่วมาเที่ยวยังชุมชนหวยปางสา ตราบใดที่นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจและประทับใจ
ในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวยังชุมชนหวยปางสาอีกครั้ง (Returning 
Tourists) ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่จะทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวงายข้ึน คือ สภาพสิ่งแวดลอม
ตางๆ (Environments) อันไดแก ลักษณะทางกายภาพ (Physical) เทคโนโลยี (Technological) สังคม
วัฒนธรรม (Sociocultural) เศรษฐกิจ (Economical) การเมือง (Political) และกฎหมาย (Legal) 

2. การศึกษา วิเคราะห์สภาพิวดล้อมภายใน ภายนอก )SWOT Analysis) ชุมชน                  
ห้วยปางสา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  
 การวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) บนพื้นฐานของระบบการ
ทองเที่ยวตามทฤษฎีระบบการทองเที่ยวของ Leiper,s (1995) ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณแสําหรับชุมชนปากหวยปางสา อันทําใหรับรูถึงจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) จากสภาพแวดลอมภายใน มองเห็นโอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดลอมภายนอก ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 วิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

ระบบการทองเที่ยว 
Leiper’s 1995 

ผลการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) 

พื้นที่ภูมิลําเนา (Tourist 
Generating Region / 

TGR) 

- จุดแข็ง (Strengths) 
1) เป็นแหลงทองเที่ยวที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณแ 
2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวที่เพียงพอและเหมาสม อาทิ เชน รานคา 
รานอาหาร สถานที่จอดรด และสาธารณูปโภคตางๆ 
- จุดออน (Weaknesses) 
1) มีขอจํากัดในการเปิด - ปิด ตามฤดูกาล คือ ระยะเวลาเปิด 2 – 3 เดือนตอปี โดยที่อาง
เก็บนํ้าหวยแมทอไดปลอยนํ้าจากอางไหลลงสูแมนํ้าปิง เพื่อจุดประสงคแทางการเกษตรของ
ประชาชนเทาน้ัน 
2) ลักษณะแหลงทองเที่ยว มีความคลายคลึงกับลักษณะพื้นที่ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว 
ดังน้ันอาจสงผลใหนักทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาวอาจตัดสินใจไมเดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชน
หวยปางสาได 
- โอกาส (Opportunities) 
1) ไดรับการสนับสนุนการบริหารจัดการจากภาครัฐและภาคเอกชนในดานแหลงทองเที่ยว 
รวมทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภค 
2) นักทองเที่ยวใหความสนใจกับการทองเที่ยวที่เนนธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
มากขึ้น 
- อุปสรรค (Threats) 
1) สถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหรัฐบาลออกมาตรการปูองกันการ
ติดเชื้อตางๆ สงผลใหหวยปางสาจําเป็นตองปิดตัวลงเร็วกวากําหนด 
2) คนในชุมชนยังมีความขัดแยงกันเรื่องผลประโยชนแทางธุรกิจ 

พื้นที่ระหวางการเดินทาง 
(Transit Route / TR) 

- จุดแข็ง (Strengths) 
1) ชุมชนหวยปางสาอยูใกลกับตัวเมือง จังหวัดตาก จึงใชระยะเวลาในการเดินทางไดสะดวก
รวดเร็ว 
2) การเดินทางไปยังชุมชนหวยปางสาสามารถเดินทางโดยรถเชา และรถยนตแสวนบุคคล 
3) การเดินทางไปยังชุมชนหวยปางสาระหวางเสนทางมีจุดแวะพักรถทางหลวงหมายเลข 1 
ถนนพหลโยธิน กอนเขาอําเภอเมือง จังหวัดตาก คือ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ซ่ึงมีบริการ
รานอาหาร ที่จอดรถ หองนํ้า และรานจําหนายสินคาที่ระลึก  
- จุดออน (Weaknesses) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1404 

1) ระบบการขนสงที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปชุมชนหวยปางสาไดโดยตรง ยังไม
อํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยวมากนัก 
2) มีเสนทางการเขาถึงแหลงทองเที่ยวเพียงแคเสนทางเดียว 
- โอกาส (Opportunities) 
1) เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําใหการสงขอมูลขาวสารกระแสโลกาภิวัตนแและเทคโนโลยี
สารสนเทศของการเดินทางไดอยางรวดเร็ว 
2) การเปิดตัวของบริษัทขนสงที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางออกสูภูมิภาค
ตางๆ ของไทย สงผลใหนักทองเที่ยวสามารถตัดสินใจเดินทางไดมากยิ่งขึ้น 
- อุปสรรค (Threats) 
1) สถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหรัฐบาลออกมาตรการปูองกันการ
ติดเชื้อตางๆ สงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางนอยลง 
2) เสนทางบริเวณชุมชนหวยปางสาคอนขางแคบ อาจไมสะดวกตอการเดินทางเขาออก 
3) ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อาจสงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางนอยลง 
4) ขาวอุบัติเหตุของรถโดยสาร อาทิ รถประจําทาง รถตู อาจสงผลตอการตัดสินใจเดินทาง
ของนักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางมาทองเที่ยวยังชุมชนหวยปางสา 

พื้นที่แหลงทองเที่ยว 
(Tourist Destination 

Region / TDR) 

- จุดแข็ง (Strengths) 
1) ชุมชนหวยปางสามีความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ของชุมชมหวยปางสาที่ทุกคนตองสัมผัส  
2) กิจกรรมทางการทองเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณแของชุมชน ทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่น
ใจพรอมเปิดประสบการณแใหมๆ เชน การเลนนํ้าเพื่อคลายรอน ถายรูปกับสะพานไมไผ การ
น่ังแครรับประทานอาหารริมหวย การชมความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติริมสองฝั่งของ
หวยปางสา 
3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันไวสําหรับบริการและรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม 
- จุดออน (Weaknesses) 
1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเสื่อมโทรม ทั้งน้ีเกิดจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่ทิ้งขยะ
และสิ่งปฏิกูลลงในพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
2) ชุมชนหวยปางสาขาดการพัฒนาฟื้นฟูแหลงทองเที่ยวตลอดทั้งปี ทําใหพื้นที่บริเวณแหลง
ทองเที่ยวรกรางไมสวยงาม 
- โอกาส (Opportunities) 
1) มีหนวยงานจากภาครัฐ อาทิเชน องคแการบริหารสวนตําบลปุามะมวง ในการ
ประชาสัมพันธแ สนับสนุน และประสานงานในรูปแบบของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
- อุปสรรค (Threats) 
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1) ปัญหาจากนํ้าปุาไหลหลาก สงผลตอทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว 
2) มีขอจํากัดในการเปิด - ปิด นํ้าตามฤดูกาล ของอางเก็บนํ้าหวยแมทอ โดยระยะเวลาเปิด 
2 – 3 เดือนตอปี เพื่อจุดประสงคแทางการเกษตรของประชาชนเทาน้ัน 

สภาพแวดลอม 
(Environment) 

- จุดแข็ง (Strengths) 
1) สภาพอากาศหรือลักษณะของพื้นที่ภูมิศาสตรแที่ติดกับภูเขา จึงทําใหมีธรรมชาติที่เต็มไป
ดวยความอุดมสมบูรณแดึงดูดใจนักทองเที่ยว 
2) ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ในการสงผานขอมูลไปยังนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว 
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึงขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา และ
สามารถตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไดงายขึ้น 
- จุดออน (Weaknesses) 
1) งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดจึงไมสามารถตอบสนองความตองการปัจจัยพื้นฐานอ่ืนๆ ได
อยางเพียงพอ    
2) คนในชุมชนยังขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะดานอยางตอเน่ือง 
- โอกาส (Opportunities) 
1) จากสถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหภาคการทองเที่ยวชะลอตัว
ลง รัฐบาลจึงจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวขึ้น อาทิเชน โครงการเราเที่ยว
ดวยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเที่ยวปันสุข เป็นตน 
2) การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่เมือง
หลักและเมืองรอง ภายใตแคมเปญ อาทิเชน “My Local Idol เที่ยวอยางมีสไตลแ เพิ่ม
รายไดใหชุมชน” และ “เที่ยวไทยชวยไทย” สรางนิเวศแหงการใหเพื่อสังคม ตามคอนเซปตแ 
“แคชอปก็ไดชวย” เป็นตน 
- อุปสรรค (Threats) 
1) สถานการณแการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหรัฐบาลออกมาตรการปูองกันการ
ติดเชื้อตางๆ สงผลใหหวยปางสาจําเป็นตองปิดตัวลงเร็วกวากําหนด 
2) สถานการณแความไมสงบภายในประเทศ และปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม
เสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําใหนโยบายการพัฒนาไมชัดเจน 
3) ปัญหาดานเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง 
4) ปัญหาความรุนแรงทางสังคมขโมย ปลนจ้ี ยาเสพติด และอาชญากรรม 

 

จากการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ของชุมชนหวยปางสา อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ในประเด็นทฤษฎีระบบการทองเที่ยว Leiper,s (1995) 
โดยสามารถนําจุดแข็งในแตละองคแประกอบของทฤษฎีระบบการทองเที่ยว มาใชพัฒนา ตอยอด ใหเป็นสวน
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สําคัญในการบริหารจัดการการทองเที่ยว สวนในดานจุดออนและอุปสรรคนั้น จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แกไข และพัฒนา เพื่อใหการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวสมบูรณแมากยิ่งข้ึน อีกทั้งในดานโอกาส จะเป็น
สวนชวยสงเสริมการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก ใหเกิดความ
ยั่งยืนตอไป 

 
3. ินวทางการจัดการระบบการท่องเท่ียวชุมชนห้วยปางสา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

จากการศึกษาทฤษฎีระบบการทองเที่ยว และการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก (SWOT 
Analysis) ชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถนําผลการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจัดการ
ระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดดังนี้ 

1. พื้นที่ภูมิลําเนา(Tourist Generating Region / TGR) 
   1.1 พฤติกรรมนักทองเที่ยว หนวยงานที่สนับสนุนการทองเที่ยว อาจจัดเสนทางการ
ทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว และเป็นการ
เรียนรูแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะคลายกับพื้นที่ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยว และพื้นที่ตางจากภูมิลําเนาของ
นักทองเที่ยว 
   1.2 ชุมชนหวยปางสา ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยว
กลุมเปูาหมาย เพื่อใหสามารถจัดรูปแบบและกิจกรรมทางการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม เชน กิจกรรม
ลองเรือชมความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแของชุมชมหวยปางสาที่ทุกคนตองสัมผัส  
กิจกรรมปลกูปุาเพื่อทดแทนและสรางพื้นทีปุ่าใหมีความอุดมสมบูรณแ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตใตสํานึกของ
นักทองเที่ยวใหรักในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งข้ึน และกิจกรรมศึกษาเสนทางธรรมชาติ 
นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูพืชพันธุแไมนานาชนิดที่อยูบริเวณชุมชนหวยปางสาแหงนี้   

2. พื้นที่ระหวางการเดินทาง (Transit Route / TR) 
   2.1 ระบบการขนสง หนวยงานที่ เกี่ยวของอาจมีการพัฒนาระบบขนสงไวคอยรับ
นักทองเที่ยวจากจุดหยุดรถโดยสาร เพื่อเขาสูชุมชนหวยปางสาไดโดยตรง ทั้งนี้ชุมชนอาจจัดรถรับสงไวบริการ
นักทองเที่ยวระหวางแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงาย
ยิ่งข้ึน 
   2.2 จุดแวะพักสําหรับบริการนักทองเที่ยว ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการใหขอมูล
เกี่ยวกับจุดแวะพกั สิ่งดึงดูดใจระหวางการเดินทาง เชน แหลงทองเที่ยวอื่นๆ รานคา รานอาหาร รานจําหนาย
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ของที่ระลึก ในเสนทางระหวางการเดินทางไปยังชุมชนหวยปางสา เพื่อเป็นขอมูลในการตัดสินใจเพิ่มเติมของ
นักทองเที่ยว โดยอาจนําเสนอขอมูลผานทางเว็บไซตแและสื่อสังคมออนไลนแของชุมชนหวยปางสา 
   2.3 แหลงทองเที่ยวระหวางทางที่มีความเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยว ทั้งนี้การเดินทางไปยังชุมชนหวยปางสามีแหลงทองเที่ยวระหวางการเดินทางที่นาสนใจ ไดแก 
ศาลสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช วัดพระบรมธาตุ )หลวงพอทันใจ (สะพานสมโภชนแกรงุรัตนโกสินทรแ 200 ปี 

หาดทรายทอง ตรอกบานจีน พิพิธภัณฑแเมืองเฉลิมพระเกียรติ  กาดนั่งยองคลองยาม เป็นตน ทั้งนี้เพื่ออาจมี
การจัดเสนทางการทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เชน 
เสนทางแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เสนทางแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นตน 

3. พื้นที่แหลงทองเที่ยว (Tourist Destination Region / TDR) 
   3.1 ชุมชนหวยปางสาควรมีการควบคุมจาํนวนของนักทองเที่ยว คํานึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติ เพื่อใหธรรมชาติมีการฟื้นตัวจะนําไปสูการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
   3.2 ชุมชนหวยปางสาตองปลกูฝงัจติสาํนึกของคนในชุมชนทองถ่ินใหมีความรักและหวงแหน
ทรัพยากรของชุมชน สรางอัตลักษณแทางการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรู เพื่อนํากลับไปใชเป็น
แบบอยาง และตอกย้ําการอนุรักษแทรัพยากรในชุมชนใหมีความยั่งยืนสืบทอดโดยรุนสูรุน 
  3.3 ชุมชนหวยปางสาควรมีการวางแผนการผลิต โดยการนําเอาวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน มา
แปรรูปผลิตเป็นสินคาและบริการทางการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน ที่พักโฮมสเตยแ อาหารพื้นเมือง 
และของที่ระลึกแตละพื้นที่ที่ชุมชนมีอยู เพื่อลดอัตราการนําเขาวัตถุดิบจากภายนอกที่มีราคาสูง สงผลใหคน
ในชุมชนเกิดรายไดจากการทองเที่ยว สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพิงกันเองได 

4. สภาพแวดลอม (Environment) 
   4.1 ดานลักษณะทางกายภาพ เนื่องดวยชุมชนหวยปางสามีลักษณะพื้นที่ภูมิศาสตรแติดกับ
ภูเขา ชุมชนอาจจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวในรูปแบบอื่น เชน กิจกรรมศึกษาเสนทางธรรมชาติ หรือ 
กิจกรรมปลูกปุาเพื่อทดแทนและสรางพื้นที่ปุาใหมีความอุดมสมบูรณแ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจแก
นักทองเที่ยว และสรางประสบการณแใหมจากการทํากิจกรรมของนักทองเที่ยว 
   4.2 ดานเทคโนโลยี ชุมชนจะตองมีการประชาสัมพันธแแหลงทองเที่ยวผานสื่อสังคมออนไลนแ
ที่ทันสมัยตางๆ อยางตอเนื่องเชน เว็บไซตแ เฟสบุ฿ค ทวิสเตอรแ อินสตาแกรมนแ ไลนแ ที่เป็นตัวกลางสําคัญในการ
สงผานขอมูลไปยังนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว เพื่อเป็นการตอกย้ําการรับรูของนักทองเที่ยวผานขอมูล
ขาวสารของแหลงทองเที่ยว ทําใหสามารถตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไดงายข้ึน  
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   4.3 ดานกฎระเบียบ ชุมชนจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับอยางชัดเจนใหคนในชุมชนปฏิบัติ
ตามอยางเครงครดั หาวิธีการกระจายรายไดสูคนในชุมชนทองถ่ินเพื่อใหมีรายไดอยางทั่วถึง และเปิดโอกาสให
คนในชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจดัการชุมชน เพื่อดึงศักยภาพความสามารถของคนในชุมชน
ไหแสดงออกมาในดานตางๆ ในรูปแบบของการพัฒนาชุมชน อนุรักษแ ปกปูอง และหวงแหนทรัพยากรอันมีคา
ของชุมชนที่มีอยู 
 
สรุปิละอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก จาก
การศึกษาระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใชทฤษฎีระบบการทองเที่ยว 
พบวา พื้นที่ภูมิลําเนาของการเดินทางไปทองเที่ยวยังชุมชนหวยปางสา คือ นักทองเที่ยว (Tourist Generating 
Region) ซึ่งจะมีแรงกระตุนหรือแรงผลัก (Push Factors) จากสิ่งเราใจที่ข้ึนอยูกับสิ่งที่ดึงดูดใจของแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมตางๆ (Activities) ของชุมชนหวยปางสา จากนั้นเมื่อนักทองเที่ยวไดมีการสํารวจรับรู
ขอมูลขาวสารแลว นักทองเที่ยวจะมีการประเมินถึงศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว
นั้นๆ เชน ที่พักแรม (Accommodation) รานอาหาร (Restaurants) แหลงช็อปปิ้ง (Shopping) จุดใหบริการ
ของนักทองเที่ยว (Tourist Service / Tourist Center) ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวาเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลง
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการ จึงทําใหนักทองเที่ยวเกิดกระบวนการตัดสินใจเดินทาง ( Departing 
Tourists) ไปยังชุมชนหวยปางสา ในระหวางที่นักทองเที่ยวเดินทางไปยังชุมชนหวยปางสาโดยการใชคมนาคม
ตางๆ เรียกวา (Transit Route) เมือ่ถึงทีชุ่มชนหวยปางสาซึ่งเปน็จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว (Tourist 
Destination Region) ดังนั้นหวยปางสาจึงเป็นแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ (Pull Factors) ใหนักทองเที่ยวมา
เที่ยวยังชุมชนหวยปางสา ตราบใดที่นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจและประทับใจในแหลงทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวก็จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวยังชุมชนหวยปางสาอีกครัง้ (Returning Tourists) ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ที่จะทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวงายข้ึน คือ สภาพสิ่งแวดลอมตางๆ (Environments) อัน
ไดแก ลักษณะทางกายภาพ (Physical) เทคโนโลยี (Technological) สังคมวัฒนธรรม (Sociocultural) 
เศรษฐกิจ (Economical) การเมือง (Political) และกฎหมาย (Legal) 

จากการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) บนพื้นฐานของระบบ                     
การทองเที่ยวตามทฤษฎีระบบการทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดานพื้นที่ภูมิลําเนา 
(Tourist Generating Region / TGR) พบวา ชุมชนหวยปางสาเปน็แหลงทองเทีย่วที่มทีรพัยากรทางธรรมชาติ
อุดมสมบูรณแ มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวที่เพียงพอและเหมาสม อาทิเชน รานคา รานอาหาร 
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สถานที่จอดรด และสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
(2560) จากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ในยุทธศาสตรแที่ 1 วาดวยการ
พัฒนาคุณภาพแหลงทองเทีย่ว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน สอดคลองกับ 
Mill and Morrison (2002) ที่กลาววาระบบการทองเที่ยวเป็นรูปแบบความสัมพันธแกับสภาพสังคมคือการ
รวมกันของประวัติศาสตรแกับความสวยงามของแหลงทองเที่ยวเป็นสิ่งที่ทําใหเกิดการเดินทางเขาสูพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว ผูมาเยือนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพึงพอใจในพื้นที่ทองเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยวซ้ํา และยัง
สอดคลองกับ วารัชตแ มัธยมบุรุษ (2556) ที่ทําการศึกษาเรื่องการตลาดการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวชาว
ญี่ปุุนที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาสินคาและบริการ ผูประกอบการ
ทองเที่ยวจําเปน็ตองศึกษาพฤติกรรมของนักทองเทีย่วเป็นหลกั อันเนื่องมาจากสินคาและบริการที่ผลิตออกไป
จะไดตรงความตองการของผูใชบริการ 

ดานพื้นที่ระหวางการเดินทาง (Transit Route / TR) การเดินทางไปยังชุมชนหวยปางสาระหวาง
เสนทางมีจุดแวะพักรถทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน กอนเขาอําเภอเมือง จังหวัดตาก คือ สถานี
บริการน้ํามัน ปตท. ซึ่งมีบริการรานอาหาร ที่จอดรถ หองน้ํา รานจําหนายสินคาที่ระลึก และชุมชนหวย
ปางสายังอยูใกลกับตัวเมือง จังหวัดตาก จึงใชระยะเวลาในการเดินทางไดสะดวกรวดเร็วสามารถเดินทาง
โดยรถเชาและรถยนตแสวนบุคคลได ซึ่งสอดคลองกับ นภาภรณแ อุนปรีชาวณิชยแ (2560) ที่ทําการศึกษา
เรื่องปัจจัยทางการตลาดที่สงผลตอทัศนคติและความตองการของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา ตลาด 120 ปี 
วิถีชาววัง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา ปัจจัยดานความสามารถการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยว เป็นปัจจัยสงเสริมที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว การคมนาคมควรมีความ
สะดวก ระบบขนสงสาธารณะมีเพียงพอตอความตองการ และมีสถานที่จอดรถสะดวกเพียงพอ สงเสริม
ระบบรถโดยสารรบั-สงระหวางแหลงทองเที่ยวเพื่อบริการรับสงนักทองเที่ยว เป็นการอํานวยความสะดวก
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวไปพรอมกัน 
 ดานพื้นที่แหลงทองเที่ยว (Tourist Destination Region / TDR) ชุมชนหวยปางสามีความ
งดงามของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่ทุกคนตองสัมผัส รวมไปถึงกิจกรรม
ทางการทองเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณแของชุมชน ทําใหนักทองเที่ยวไดต่ืนตาต่ืนใจพรอมเปิดประสบการณแ
ใหมๆ เชน การเลนนํ้าเพื่อคลายรอน ถายรูปกับสะพานไมไผ การนั่งแครรับประทานอาหารริมหวย การ
ชมความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติริมสองฝั่งของหวยปางสา อีกทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ
ครันไวสําหรับบริการและรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม ซึ่งสอดคลองกับ ศรสวรรคแ เชยสูงเนิน (2554) ที่
กลาววาไมวาจะเป็นแหลงทองเทีย่วทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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หรือแมนแตสถาปัตยกรรมเกาแกโบราณของทองถ่ินที่จะเป็นที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวใหเขามา
ทองเที่ยวในชุมชนทองถ่ินของตนมากยิ่งข้ึน และยังสอดคลอง อธิป จันทรแสุริยแ และประสพชัย พสุนนทแ 
(2558) ที่ทําการศึกษาเรื่องประสบการณแของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางทองเที่ยวเทศกาลดูเหยี่ยว
อพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบวา ดานความรูสึกตอสถานที่ ดานพฤติกรรมในการเดินทาง
ทองเที่ยว ดานคุณคาของกิจกรรมที่ไดเขารวม มีผลตอประสบการณแของนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยว 
 ดานสภาพแวดลอม (Environment) ชุมชนหวยปางสามีสภาพอากาศหรือลักษณะของพื้นที่
ภูมิศาสตรแที่ติดกับภูเขา จึงทําใหมีธรรมชาติที่เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณแดึงดูดใจนักทองเที่ยว อีกทั้งยังมี
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในการสงผานขอมูลไปยังนักทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดรับรูถึงขอมูลขาวสารของแหลงทองเที่ยวชุมชนหวยปางสาและสามารถตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวไดงายข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับ จันทรแจิรา สุขบรรจง (2559) ที่ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ
หนานมดแดง อําเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวาในการพัฒนาตลาดทองเที่ยวควรนําเอา
เทคโนโลยีใหมๆ  เขามาเพื่อสงเสริมการตลาดทองเที่ยว เชน สังคมออนไลนแ (Social Network) อิสรภาพในการ
ทําธุรกิจไดทุกที่ (Mobile Application) และยังสอดคลองกับ สุภาภรณแ ประสงคแทัน (2556) ที่ทําการศึกษา
เรื่องทุนทางสังคมกับแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคแ: กรณีศึกษาชาวไทยพวน อ.
ปากพลี จ.นครนายก ผลการศึกษาพบวาการจัดโปรโมตทางสื่ออีเล็คทรอนิกซแ โดยจัดทําโบรชัวรแ และแผนพับ
บรรยายขอมูลเกี่ยวกับไทยพวนโดยเริ่มจากภาษาอังกฤษ จัดทําสื่อประชาสัมพันธแทาง Internet Facebook 
WebBlog เพื่อขยายชองทางการสื่อสารใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
 
ข้อเสนอินะในการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาพบวา พื้นที่ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวมีผลตอพฤติกรรมการเดินทางของ
นักทองเที่ยว รวมถึงสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว ทั้งนี้ควรมี
การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว และปัจจยัในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวชุมชนหวยปางสา เพื่อนําผล
การศึกษาไปใชในการพัฒนาดานการตลาดทองเที่ยว ใหตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว และ
สงผลเชิงบวกทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 2. จากผลการศึกษาพบวา ชุมชนหวยปางสามีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ 
เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการทองเทีย่ว ทั้งนี้ควรมีการศึกษาศักยภาพในการรองรับของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเป็นแนวทางการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่แหลงทองเที่ยวทาง
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ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นประโยชนแตอการอนุรักษแ รักษา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณแ
และยั่งยืนตอไป 
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ินวคดิการพัฒนาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการจัดการทนุวัฒนธรรม 

เขตพื้นทีเ่มืองตาก จังหวัดตาก 

Cultural Management Approach to Tourism Industry System Development  

Concept : A Case Study of Tak City 
 

 ทรงสุข บุญทาวงค์1 นิธิมา  หนูหลง2 

Songsuk Boonthawong, Nitima  NooLong 
 

บทคัดย่อ 
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม เขตพื้นที่เมืองตาก 

จังหวัดตาก เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงคแคือ 1) เพื่อศึกษาทุนวัฒนธรรมในมิติจิตวิญญาณของพื้นที่เมือง
ตาก จังหวัดตาก 2.เพื่อศึกษาตําแหนงเมืองตากในระบบของการทองเที่ยว 3) เพื่อนําเสนอแนวคิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม เขตพื้นที่เมืองตาก จังหวัดตาก โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและใชวิธีการคิดเชิงวิพากษแ (Critical Thinking) เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ครั้งนี้ภายใตแนวคิดสําคัญคือ ระบบการทองเที่ยว (Tourism System) และ จิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit 
of Place) ผลการศึกษาพบวา “เมืองตาก” แมจะมีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
แตดวยทําเลทีต่ั้งอยูบนเสนทางถนนเช่ือมภูมิภาคและบริบทกายภาพทางการทองเที่ยวอื่นๆ ทําใหเมืองตาก
ยังอยูภายใตอิทธิพลขององคแประกอบดานการเป็น “เมืองทางผาน” (Transit Route Region) ซึ่งสัมพันธแ
กับธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองตากที่สวนใหญเป็นธุรกิจที่ตอบสนองตอนักเดินทาง
หรือนักทองเที่ยวที่อยูระหวางการเดินทางตามแนวคิดระบบทองเที่ยว (Tourism System) ขณะที่ทุน
วัฒนธรรมในพื้นที่เมืองตาก ในมิติจิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) ถือวามีศักยภาพในการเป็น
สินคาสําคัญในอตุสาหกรรมการทองเทีย่วในฐานะการเป็น“แรงดึงดูด”ที่สามารถใหประสบการณแและสราง
ความรูสึกนึกคิดตอสถานที่ (Sense of Place) สําหรับนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนได 

ดังนั้นแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม เขตพื้นที่เมือง
ตาก จังหวัดตาก จึงควรพัฒนาข้ึนจากทุนทางวัฒนธรรมในมิติจิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) ที่

                                                             
1 อาจารยแประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน   
2 อาจารยแที่ปรึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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เป็นอยูในปัจจุบัน และใชกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยวในแบบองคแรวมที่ทุกภาคควรสวนรวมมือกัน
นําเสนอคุณคาทางจิตวิญญาณของพื้นที่ใหปรากฏเดนชัดข้ึน 

 
ค าส าคัญ: ทุนวัฒนธรรม,จิตวิญญาณของพื้นที,่การจัดการ,ระบบอุตสาหกรรมการทองเที่ยว,จังหวัดตาก  
 
Abstract 

Cultural Management Approach to Tourism Industry System Development 
Concepts: A Case Study of Tak City. The objectives of this study are: 

1) to study cultural capital in the spiritual dimension of Mueang Tak area, Tak 
province.  

2) to study the position of Mueang Tak in the tourism system  
3) to present Cultural Management Approach to Tourism Industry System 

Development Concept : A Case Study of Tak City.  
The methodology includes qualitative research and using Critical Thinking as a 

tool under the key concept: “Tourism System and Spirit of Place”.  
The results of the study showed that "Mueang Tak", despite having the potential 

of cultural and natural tourism, comes up short, but its location on the route for 
connecting the region and other tourism physical contexts, means Tak is still under the 
influence of the elements of "Transit Route Region". It is related to the business in the 
tourism industry in the area, mostly by businesses that respond to travelers or tourists 
who are traveling in accordance with the concept of the Tourism System, while in the 
cultural capital in the Tak area. The Spirit of Place has the potential to be an essential 
commodity in the tourism industry as an “attraction” that can provide experiences and 
create a sense of place for tourists and other visitors. 

Therefore, “Cultural Management Approach to Tourism Industry System 
Development Concepts: A Case Study of Tak City” should to be developed from the 
cultural capital in the spiritual dimension of the area (Spirit of Place). And using a holistic 
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tourism promotion process where all sectors cooperate to present the spiritual value of 
the area to become more apparent. 

 
ค าส าคัญ: Culture Capital ,Spirit of Place, Management, Tourism Industry System, Tak 
Province 
 
บทน า  
 จากสถิติการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทยชวงเดือนมกราคม-เมษายน 2563 (กองเศรษฐกิจ
ทองเที่ยวและกีฬา) พบวา จังหวัดตาก เป็นเมืองรองยอดนิยมของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งสวนใหญใน
จํานวนนักเดินทาง 2,100 คนเดินทางเพื่อทองเที่ยว,เยี่ยมญาติและกิจธุระ โดยมีพื้นที่เมืองตากเป็น
ศูนยแกลางของจังหวัดในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ของจังหวัด นอกจากนี้เมืองตากยังเป็นพื้นที่หลัก
ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งประเพณีและเทศกาล ไดแก กระทงสายไหลประทีปพันดวง, งานตาก
สินมหาราชานุสรณแและงานกาชาด เป็นตน รวมถึงการเป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทางวัฒนธรรม เชน ศาล
พระเจาตากสินมหาราช, วัดสําคัญ, ชุมชนเกา, พิพิธภัณฑแเมือง เป็นตน รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีธุรกิจอยาง
หลากหลายกระจายอยูโดยทั่วพื้นที่ดังกลาว โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่ง
ทั้งหมดถือเป็นศักยภาพดานการทองเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองตาก 

ชุดข้อมูลขางตนยังถูกนํามาใชในการสรางภาพลักษณแของจังหวัดใหสังคมภายนอกไดรูจักจังหวัด
ตากตั้งแตอดีตที่ผานมา ซึ่งปัจจุบันสภาพบริบทสิ่งแวดลอมของพื้นที่เมืองตากกําลังไดรับการพัฒนาแบบ
สมัยใหม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงขายการคมนาคมทางบกที่เช่ือมตอภูมิภาคอื่นๆกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด เมืองตากซึ่งตั้งอยูบนเสนทางพัฒนาคมนาคมดังกลาวจึงไดรับการยกระดับการเดินทางใหมีความ
สะดวกยิ่งข้ึนอีกดวย  

นอกจากนี้ยังมีนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ตั้งแตปี พ.ศ. 2558 เป็นตนมา ตลอดจนการสงเสริมการทองเที่ยว 12 เมืองตองหามพลาด ตามโครงการ
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทั้งนี้โครงการดังกลาวสงผลใหจังหวัดตากไดรับการประชาสัมพันธแเชิญ
ชวนนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยือนอยางตอเนื่อง ขณะที่จิตวิญญาณของพื้นที่เมืองตากในฐานะตนทุน
วัฒนธรรมที่สําคัญในการสรางประสบการณแแกนักทองเที่ยวกลับยังไมไดรับการศึกษาในเชิงพัฒนาแต
อยางใด 
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ผูวิจัยและคณะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการ
จัดการทุนวัฒนธรรมเขตพื้นที่เมืองตาก จังหวัดตาก โดยมุงเนนไปที่การจัดการทุนวัฒนธรรมในมิติจิต
วิญญาณของพื้นดวยการบูรณาการศาสตรแที่เกี่ยวของ 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา  
 1) เพื่อศึกษาทุนวัฒนธรรมในมิตจิิตวิญญาณของพื้นที่เมืองตาก จังหวัดตาก  

2) เพื่อศึกษาตําแหนงเมืองตากในระบบของการทองเที่ยว  
3) เพื่อนําเสนอแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม เขต

พื้นที่เมอืงตาก จงัหวัดตาก 
 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการศึกษาระบบการทองเที่ยวและจิตวิญญาณของพื้นที่ในเขต

พื้นที่เมืองตาก จ.ตาก อันนําไปสูการบูรณาการศาสตรแในรูปแบบการนําเสนอแนวคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม ดังนั้นขอบเขตของการศึกษาจึงประกอบดวย       
1) ภูมิหลังการทองเที่ยวของจังหวัดตาก 2) แนวคิดระบบการทองเที่ยว 3) แนวคิดจิตวิญญาณของพื้นที่ 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ภูมิหลังการท่องเท่ียวของจังหวัดตาก (Background)  
 ตาก เป็นเมืองที่ตั้งอยูพื้นที่ชุมทางระหวางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกของประเทศไทย
และมีพรหมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน แตเดิมเป็นชุมชนระแหง กอนขยายตัวข้ึนเป็นเมืองแทนที่เมือง
เดิม (อ.บานตาก) ในชวงศตวรรษที่ 24 และมีพัฒนาการตามยุคสมัยถึงปัจจุบัน  

หากยอนดูประวัติศาสตรแการเดินทางมายังเมืองตาก อดีตนิยมใชทางน้ํา คือ แมน้ําปิงสําหรับ
สัญจรโดยเฉพาะการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ และเชียงใหมของชนช้ันนําที่พัฒนาความสัมพันธแที่ใกลชิด
กันมากขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 24 และมีการแวะพักระหวางทางชวงพื้นที่จังหวัดตาก (สรัสสวดี อเอง
สกุล,2554) และเสนทางทางบก คือ เสนทางมาตางวัวตางเดินทางระหวางเมืองตาก-แมสอด-ลําปาง (ชู
สิทธ์ิ ชูชาติ,2545) ซึ่งทําใหเห็นวาพื้นที่เมืองตากในอดีตเป็นเมืองชุมทางการคา ดังมีชุมชนที่เกิดข้ึนจาก
การคาโดยเฉพาะยุคการคาไมสักหรือราวพุทธศตวรรษที่ 25 เชน ตรอกบานจีน เป็นตน 
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ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือยุคสงครามเย็นราวชวงปี พ.ศ.2490 - 2500 รัฐบาลไทยมี
นโยบายในการปราบปรามคอมมิวนิสตแในทุกพื้นที่ ทําใหรัฐบาลใหความสําคัญกับการสรางถนนเช่ือมตอ
ภูมิภาคเพื่อใหงายตอการเดินทางขนสงทางการทหาร ตลอดจนการเขาถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อสราง
ความเขาใจ โดย จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงคอมมิวนิสตแ กอปรกับการที่จอมพลถนอม กิตติขจร 
ชาวเมืองตากไดเป็นนายกรัฐมนตรี จึงเป็นชวงที่มีการสรางถนนทั้งในจังหวัดตากและถนนเช่ือมตอภูมิภาค
อื่นๆ ขยายเป็นโครงขายที่ทุกคนสามารถเดินทางถึงกันได การทองเที่ยวของจังหวัดตากจึงเริ่มตนข้ึนอยาง
เบาบางโดยมีเพียงกลุมชนช้ันนําของประเทศเทานั้น และในปี พ.ศ.2501 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ ฯ ( 
รัชกาลที่ 9) พรอมดวยสมเด็จ ฯ พระพันปีหลวง ไดเสด็จเยี่ยมราษฏรพื้นที่ภาคเหนือโดยทางรถยนตแ และ
ทรงแวะพักประทับแรมในพื้นที่เมืองตาก ตอมาปี พ.ศ.2516 จึงมีการสรางสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัด
ตาก เช่ือมตอการเดินทางในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการเริ่มตนการเดินทางในหมูประชาชนอยางจริงจัง แต
อาจจะยังไมใชการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบเพราะยุคสมัยนั้น สังคมทองถ่ินยังมองวา
การทองเที่ยวเป็นเรื่องฟุุมเฟือยและไมใชสิ่งจําเป็น อยางไรก็ดีรัฐบาลและหนวยงานทองเที่ยวของรัฐ
โดยเฉพาะองคแการสงเสริมการทองเที่ยว (อสท) จึงไดออกมารณรงคแสงเสริมดวยการมองวาการทองเที่ยว
เป็นทั้งเครื่องมือทางการเมืองและการกระตุนเศรษฐกิจทองถ่ิน ตลอดจนเป็นการสรางการเรียนรูในความ
ภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติ และจังหวัดตากถูกจัดเป็นกลุมจังหวัดระดับแรกในข้ันตอนการศึกษา
ความเหมาะสมในการพัฒนา (ภิญญพันธุแ พจนะลาวัลยแ,2563) ปัจจุบันจังหวัดตากไดรับการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในฐานะเมืองรองของภูมิภาค 

 
ินวคิดส าคัญ )Concepts) 

1.ระบบการท่องเท่ียว )Tourism System) 
 ระบบการทองเที่ยว (Tourism System) เป็นแนวคิดที่ Leiper พัฒนาข้ึนจากความพยายามให
คําจัดกัดความหมายของ การทองเที่ยว ,นักทองเที่ยว,และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยระบบการ
ทองเที่ยวเป็นแนวทางที่นําไปสูความเขาใจของคําวา “การทองเที่ยว” ในภาพรวม ซึ่งระบบการทองเที่ยว
ดําเนินไปอยางเป็นวงจรและเกี่ยวของกับภาคธุรกิจในหลายแขนง ซึ่งหากพิจารณาจากความหมายของ
การทองเที่ยวแลวจะเห็นไดวา การทองเที่ยว เป็นการเดินทางหรือการเปลี่ยนที่อยูอาศัยเป็นการช่ัวคราว
สําหรับคนที่ยายออกจากที่อยูประจําเพื่อไปพํานักยังสถานที่อื่นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอยางนอย 1 คืน 
โดยระบบทองเที่ยวประกอบไปดวย นักทองเที่ยว,ภูมิภาคที่อยูอาศัยของนักทองเที่ยว (ภูมิลําเนา) , เมือง
ระหวางทาง (พื้นที่แวะพักระหวางเดินทาง) , เมืองจุดหมายทาง (เมืองทองเที่ยว) และอุตสาหกรรม



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1417 

ทองเที่ยว ทั้งหาองคแประกอบของระบบทองเที่ยวนี้ยังดําเนินไปอยางสัมพันธแเช่ือมโยงกันอยางเป็นระบบ 
(มีกระบวนการหรือข้ันตอน) และเป็นอุตสาหกรรมในระบบเปิด (ที่ธุรกิจตางๆสามารถเขามาอยูในระบบ
การทองเที่ยวไดอยางไมจํากัด) และยังดําเนินไปภายใตขอบเขตของสิ่งแวดลอม อันไดแกลักษณะกายภาพ
, วัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ, การเมือง, และเทคโนโลยี รวมถึงอื่นๆ ที่เขามามีปฏิสัมพันธแกับกิจกรรม
การทองเที่ยว (Hall and Page, 2010) ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงผังแนวคิดระบบการทองเที่ยวของ Leiper )1990( 

 
แนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลข้ึนอยางรวดเร็วในการสงอิทธิพลตอการสรางกระบวนการคิดทางการ

ทองเที่ยว โดยเฉพาะการวิจัยและการศึกษา (Trib,2009) จากผังแนวคิดระบบการทองเที่ยวขางตน
สามารถอธิบายเพิ่มเติมใหเห็นภาพธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ ชัดเจนข้ึน คือ ฝั่ ง
นักทองเที่ยว (Traveler Generating Region) ธุรกิจสวนใหญ เชน กลุมตัวแทนจําหนายรายการ
ทองเที่ยว (Tour Agency) ,เทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร เป็นตนฝั่งเมืองระหวางทาง ธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน 
รานอาหารประเภทจานดวน, ที่พัก, สิ่งของจําเป็นสําหรับพกพาเดินทาง ,รานนวด เป็นตน และฝั่งเมือง
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน รานอาหารและความบันเทิง,ที่พกั,ระบบการขนสง
,ของฝากของที่ระลึก,ธุรกิจสุขภาพ,แหลงทองเที่ยว,บริษัททัวรแ เป็นตน ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางธุรกิจในระบบการทองเที่ยว (ปรบัจากแนวคิดระบบการทองเที่ยวของ Leiper,1990) 
 
2.จิตวิญญาณของพ้ืนท่ี )Spirit of Place) 
จิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) เป็นแนวคิดที่เนนการใหความหมายเชิงคุณคาตอสถานที่

หรือการตีความลักษณะกายภาพทางวัฒนธรรมที่ถูกสรางข้ึน ซึ่งสวนมากนิยมใชในการศึกษาทาง
สถาปัตยกรรมอาคารเพื่อตีความและประเมินคุณคาเพื่อการอนุรักษแหรือพัฒนาการใชงานในระบบ
อุตสาหกรรมทางธุรกิจ  

แนวคิดน้ีมีความคลายคลึงกับแนวคิด Genius Loci ของชาวโรมันที่เช่ือวาสิ่งของหรือสถานที่มี
จิตวิญญาณหรือความรูสึกนึกคิดในตัวมันเอง (อดิศร ศรีเสาวนันทแ และวีระ อินพันทัง ,2559) และยังเป็น
แนวคิดที่นิยมใชในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมความเขาใจในสิ่งตางๆที่อยูรอบๆในพื้นที่ 
โดยจิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) ยังเป็นทั้งลักษณะทางกายภาพและคุณคาทางจิตวิญญาณที่
สามารถใหความหมายและใหคุณคาตอสถานที่นั้นได (Saranphat Wongput,2016)  

ความรูสึกนึกคิดที่มีตอสถานที่ (Sense of place) ถือเป็นองคแประกอบหนึ่งของแนวคิด จิต
วิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) ที่ประกอบดวยวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Cultural) และ
วัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible Cultural) โดยมีสามปัจจัยหลักที่สงผลใหเกิดความรูสึกตอสถานที่
นั้น ประกอบดวย  1) เอกลักษณแของสถานที่ (Place Identity) ที่ทําใหเกิดภาพจํา การสรางการรับรูใน
ความเช่ือหรือความคิดของบุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง 2) ความผูกพันกับสถานที่ (Place 
Attachment) เป็นผลที่กอเกิดตอความรูสึกในใจ หรือมีผลตออารมณแ หรือความรูสึกที่สรางความผูกพัน
ของคนกับสถานที่ (People and Place) และ 3) การพึ่งพาอาศัยสถานที่ (Place Dependence) เป็น
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พฤติกรรมการรับรูผลประโยชนแที่มีตอที่ตั้งนั้นๆในเชิงความสัมพันธแกับที่อื่นๆ ( Jorgensen and 
Stedman, 2001) 

จิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) จึงเป็นสวนหนึ่งของระบบทองเที่ยว (Tourism 
System) ที่อยูในรูปของสินคาทางการทองเที่ยว (แหลงทองเที่ยว) ที่ใหประสบการณแและสามารถสราง
แรงดึงดูดใจ (Attraction) หรือแรงบันดาลใจในการเดินทางมาสัมผัสหรือรับประสบการณแของ
นักทองเที่ยวได ดังมีงานศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากของ ชัยวุฒิ ชัยฤกษแ และคณะ(2562) ที่เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจํานวน 400 คน พบวา ลักษณะทางกายภาพ เป็น
ปัจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ สถานที่ทองเที่ยวยังคงความอุดมสมบูรณแ , 
สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงมีความนาสนใจ และที่พักมีความสะอาด ความปลอดภัย ตามลําดับ ซึ่งพื้นที่
เมืองตากถือเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพทั้งทางธรรมชาติที่มีแมน้ําปิงและทิวทัศนแภูเขาที่สามารถ
มองเห็นไดจากตัวเมืองและยังมีบริบทวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนเมืองตากรวมถึงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานและการพัฒนาสมัยใหมที่อาํนวยความสะดวกสบาย ทั้งหมดถือเป็นสินคาทางการทองเที่ยวอันเป็น
สวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เมืองตากที่ควรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาในกลุมปรากฏการณแวิทยาที่ประกอบดวยชุดขอมูลที่ไดจากการรวบรวม
ขอมูลเชิงนามธรรมของพื้นที่  ทั้งจากเอกสารตํารา , เอกสารวารสารเผยแพรทางสื่อสังคม (E-
Proceeding), การลงสํารวจพื้นที่ (Survey), การสังเกต (Observation) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การศึกษาครั้งนี้จึงใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําชุดขอมูลที่ไดมาสูกระบวนการวิเคราะหแและใชวิธีการ
คิดเชิงวิพากษแ (Critical Thinking) เป็นเครื่องมือในการศึกษาภายใตแนวคิดสําคัญ (Key Concepts) คือ 
ระบบการทองเที่ยว (Tourism System) และ จิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) 

 
ผลการวิจัย 
 จากการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ อ .เมืองตาก จ.ตาก ทั้งจากเอกสารตําราและการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม สามารถนําชุดขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแตามประเด็นแนวคิดสําคัญที่ใชในการศึกษาและ
สามารถอภิปรายผลดังตอไปนี้ 
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1.ทุนวัฒนธรรมเมืองตาก ในมิติจิตวิญญาณของพ้ืนท่ี )Spirit of Place) 

จิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) เมืองตาก ประกอบข้ึนจากการตีความหมายใน
วัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได โดยมีชุมชนหรือคนทองถ่ินเป็นผูขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเมือง 
หรือกลาวไดอีกนัยนึงคือ ชุมชนหรือคนทองถ่ินเป็นจิตวิญญาณหรอืลมหายใจของเมืองในการแสดงออกถึง
ความเช่ือ,ความศรัทธา,วิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อันอยูในรูปแบบของวิถีชีวิตหรือกิจกรรมที่ดําเนินอยู
ปัจจุบัน,รวมถึงลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอมในพื้นที่เมืองตาก ซึ่งความเป็นชุมชนขางตนสามารถ
แบงพื้นที่ออกเป็น 3 สวน ไดแก  

1) ชุมชนประวัติศาสตรแ (ตรอกบานจีน) มีลักษณะทางกายภาพที่ประกอบดวยอาคารเกาแกที่
สรางดวยไมมีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งยุโรป จีน และพื้นบาน บานแตละหลังตั้งอยูบนตรอก
ทางเดิน และมีเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเมืองตาก  

2) ชุมชนอยูอาศัย (หมูบานคลายชนบท) เป็นชุมชนที่มีอาคารที่สรางเป็นบานอยูอาศัยทั้งแบบ
สมัยใหม (Modern Style) และหลังสมัยใหม (Post Modern Style) สวนใหญมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
การเกษตรจึงเป็นชุมชนที่สามารถถายทอดเรื่องราววิถีชีวิตเกี่ยวกับการเกษตร  

3) ชุมชนยานเศรษฐกิจเมือง (อาคารพานิชยแสําหรับอยูอาศัยเพื่อการคา) เป็นอาคารหองแถวทั้ง
เกาและใหม มีทั้งคนทองถ่ินและคนตางถิ่นที่มาถือครองกรรมสิทธ์ิหรือเชาเพื่อประกอบอาชีพเชิงพานิชยแ 
รวมถึงอาชีพบริการ เชน เกสทแเฮาสแ, รานอาหาร, รานกาแฟ, รานนวด เป็นตน  

บริบทสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่แตกตางกันของทั้งสามชุมชนลวนมีความเกีย่วเนื่องสมัพนัธแกันใน
การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเมืองตากที่ประกอบกันข้ึนมาเป็นภาพรวม โดยชุมชนทั้ง 3 สวนยังมีสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจรวมกันคือ ศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นพื้นที่ศูนยแกลางในการประกอบกิจกรรมรวมกันในวัน
สําคัญทางศาสนาตลอดจนเป็นแหลงรวมศิลปะของเมือง และการใหความเคารพตอพระเจาตากสิน
มหาราชโดยมีศาลพระเจาตากสินมหาราชเป็นศูนยแกลางกิจกรรมแสดงความเคารพผานประเพณีงานพระ
เจาตากสินที่จัดข้ึนราวเดือนธันวาคมของทุกปี รวมถึงพื้นที่สองฝั่งแมน้ําปิงที่เป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับ
กิจกรรมนันทนาการรวมกันและยังมกีารสรางความหมายใหมใหกับพื้นทีโ่ดยมีสิง่ปลูกสรางเพื่อดึงดูดความ
สนใจสําหรับถายภาพ ตลอดจนพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตากที่เป็นศูนยแกลางกิจกรรมการซื้อขายสินคา
ขนาดใหญของเมือง 

บริบทสิ่งแวดลอมทางกายภาพขางตน ถือเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณของพื้นที่ในแบบวิถีชีวิต

ชาวเมืองตากในลักษณะความเป็นชนบทที่ไดรับการพัฒนาสมัยใหม ขณะเดียวกันวัฒนธรรมทองถ่ินยังคง

ดําเนินไปอยางเป็นปกติธรรมชาติสิ่งเหลานี้สอดคลองกับแนวคิดการสรางความรูสึกนึกคิดตอสถานที่ 
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(Sense of Place) ของผูคนที่มาเยือนใหไดสัมผัสถึงจิตวิญญาณของพื้นที่  ไมวาการสัมผัสผาน

ประสบการณแตรงแลวเกิดภาพจําในความรูสึกนึกคิดนั้นที่มีตอสถานที่นั้นๆ หรือรับรูผานประสบการณแที่

ถูกสงตอ (Review) ของผูอื่นแบบปากตอปาก (Words of Mouth)  อันชวยสรางจินตนาการของ

ความรูสึกนึกคิดตอสถานที่นั้นๆ ดวยเชนกัน 

การสรางความรูสึกนึกคิดตอสถานที่ (Sense of Place) ของพื้นเมืองตาก ถูกช้ีนําทางความรูสึก

ผานลักษณะทางกายภาพของสถานที่โดยเฉพาะรูปแบบอาคารและภูมิทัศนแ ดังเห็นไดจากอาคารราชการที่

นิยมสรางดวยรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย, การอนุรักษแอาคารเกา อาทิ จวนผูวาเกาใหเป็นพิพิธภัณฑแเมือง, 

การสงเสริมอนุรักษแเรือนไมในตรอกบานจีน, การปรับภูมิทัศนแตลอดริมฝั่งแมน้ําปิง, และภูมิทัศนแโดยรอบ

ศาลพระเจาตากสินฯ รวมถึงลักษณะทางนามธรรมผานรูปแบบกิจกรรมพิเศษทางวัฒนธรรมและกิจกรรม

วิถีชีวิตริมน้ําของชาวเมืองตาก 

ลักษณะทางกายภาพและนามธรรมของพื้นที่เมืองตากถูกนํามาย้ําเตือนในกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยวอยางเห็นไดชัดจากการมีจุดถายภาพ (Check In) ริมแมน้ําปิงที่นําเสนอทั้งแผนที่การทองเที่ยว

ภายในจังหวัด, ปูายบอกทางและรถจําลอง (ดังภาพที่ 4 ) อันเป็นการสื่อความหมายถึงที่ตั้งของเมืองตาก

บนเสนทางแหงการเดินทางสายเหนือ รวมถึงการประชาสัมพันธแจุดชมวิวบริเวณสะพานสมโภช

รัตนโกสินทรแฯ และงานตากสินมหาราชานุสรณแ ยังเป็นการตอกย้ําถึงการเป็นเมืองในประวัติศาสตรแของ

ชาติ ซึ่งที่ผานมาการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่เมืองตาก ยังเป็นการย้ําเตือนเอกลักษณแของสถานที่ 

(Place Identity) เมืองตาก ที่แสดงใหเห็นถึงความทรงจําแหงอดีต, ความเช่ือ, ความศรัทธา, และวิถีชีวิต

ของคนทองถ่ินเมืองตาก ตลอดจนแหลงธรรมชาติ 

การสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองตาก เป็นอีกหนึ่งการสรางความผูกพันกับสถานที่ 

(Place Attachment) อันเป็นการย้ําเตือนความรูสึกนึกคิดหรือการหลอมรวมความรูสึกนึกคิดของ

ชาวเมืองตากใหตระหนักในภูมิหลงัของเมืองและช้ีนําความรูสึกนึกคิดของผูเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ใหมีความผูกพันกับเมือง (People and Place)  โดยมีเปูาหมายใหเกิดภาพลักษณแที่ดีสําหรับสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

ทุนวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองตาก ในมิติจิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) ถือวามีศักยภาพใน

การเป็นสินคาสําคัญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในฐานะการเป็น“แรงดึงดูด”ที่สามารถใหประสบการณแ
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ที่แตกตางแกนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือน ที่สําคัญคือทุนดังกลาวสามารถนําไปประยุกติ์ใชในทางการตลาด

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่เมืองตากไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงรถจําลองริมแมน้ําปิง )สื่อความหมายการเดินทาง(  

2.เมืองตากในระบบท่องเท่ียว  

เมื่อพิจารณาองคแประกอบของระบบทองเที่ยวพบวา “เมืองตาก” แมจะมีศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ แตดวยทําเลที่ตั้งอยูบนเสนทางถนนเช่ือมภูมิภาคและขณะเดียวกัน
บริบทกายภาพทางการทองเที่ยวยังอยูภายใตอิทธิพลขององคแประกอบดานการเป็น “เมืองทางผาน” 
(Transit Route Region) หรือการเป็นเมืองระหวางทางที่อยูระหวางเมืองที่เป็นจุดเริ่มตนทางการ
ทองเที่ยว (Traveller Generating Region) นั่นคือ “กรุงเทพมหานครฯ หรือภาคกลางรวมถึงผูคนจาก
ภูมิภาคอื่น” กับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว (Tourist Destination Region) นั่นคือ 
“เชียงใหม หรือกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน” 

ตําแหนงทางองคแประกอบของระบบทองเที่ยวของเมืองตากยังสัมพันธแกับขอมูลภาคธุรกิจที่

เกี่ยวของ ดังชุดขอมูลบริการนักทองเที่ยวของจงัหวัดตากที่ใหขอมูลบางประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวในเขตพื้นที่ อ.เมืองตาก ซึ่งสวนใหญเป็นธุรกิจดานที่พัก (Accommodations) ประเภท

โรงแรมที่มีจํานวนอยางนอยประมาณ 14 แหง หรือราวอยางนอย 610  หอง (ไมรวมประเภทหองเชา

รายวัน) , รานอาหาร (Restaurants) แนะนําสําหรับนักทองเที่ยวอยางนอยจํานวน 5 แหง (ไมรวมราน

สําหรับคนทองถ่ินและอาหารริมทาง), และธุรกิจรานของฝากของที่ระลึก (Merchandises) ในรูปสินคา

โอท็อปมีอยางนอยจํานวน 29 สินคา ขณะที่ประเภทธุรกิจที่สวนใหญมักตั้งอยูในเมืองจุดหมายปลายทาง 

(Destination) เชน บริษัททัวรแ (Tour Service Companies), บริษัทรถเชา (Cars for rent), บริษัท
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ตัวแทนจําหนายตั๋วเดินทาง (Travel Agency) ,บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Money 

Exchange) หรืออื่นๆ กลับไมพบสถานที่ตั้งในการใหบริการแตพบเพียงในระบบออนไลนแเทานั้น จาก

ขอมูลชุดนี้แสดงใหเห็นวาธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเขตพื้นที่ อ.เมืองตาก เป็นธุรกิจที่

ตอบสนองตอนักเดินทางหรือนักทองเทีย่วที่อยูระหวางการเดินทางตามแนวคิดระบบทองเที่ยว (Tourism 

System) ดังภาพที่ 5 

 

รูปที่ 5 แสดงตําแหนงเมืองตากในระบบการทองเที่ยว 

 

3.ินวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวด้วยการจดัการทุนวัฒนธรรม 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเมืองตากดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม เป็นกา ร

ยกระดับศักยภาพของการพัฒนาดานการทองเที่ยวในพื้นที่เมืองตาก โดยอาศัยตนทุนทางวัฒนธรรมที่

เป็นอยูจริง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จึงไดใชแนวคิดทุนวัฒนธรรมในมิติจิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) 

มาบูรณาการกับแนวคิด ระบบการทองเที่ยว (Tourism System) โดยการจัดการทุนวัฒนธรรมในมิติจิต

วิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) นั้น ถือวาเป็นการจัดการในลักษณะนามธรรมของพื้นที่เมืองตาก

สําหรับการเป็นเครื่องมือในงานพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งในเชิงการตลาดการทองเที่ยว , 

กระบวนการอนุรักษแหรือพัฒนาพื้นที่, การออกแบบกิจกรรมเพื่อสรางประสบการณแสําหรับนักทองเที่ยว, 

แนวทางการสรางสิ่งแวดลอมของธุรกิจบริการ และอื่น ๆ สามารถอธิบายความสัมพันธแระหวางจิต

วิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) กับงานพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดดังภาพที่ 6 
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ภาพท่ี 6 ิสดงความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณของพ้ืนท่ี )Spirit of Place) กับงานพัฒนา 

 

จิตวิญญาณของพ้ืนท่ี )Spirit of Place) กับการตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing) 

เป็นกระบวนการถายทอดความหมายของวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อสรางการรับรู ,ภาพจําและภาพแหง

จินตนาการของพื้นที่เมืองตากใหกับนักทองเที่ยว  ซึ่ งอาจอยูในรูปของการสรางภาพลักษณแหรือการ

ประชาสัมพันธแ,การกําหนดตําแหนงทางการตลาด,การเลือกรูปแบบและชองทางประชาสัมพันธแ เป็นตน 

จิตวิญญาณของพ้ืนท่ี )Spirit of Place) กับกระบวนการอนุรักษแหรือพัฒนาพื้นที่ 

(Reservation & Development) คือ การพัฒนาสมัยใหมที่ใหความสําคัญตอรูปแบบวิถีชีวิตของผูคนใน

พื้นที่เมืองตาก โดยมีการนําเรื่องของวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาสมัยใหม อาทิ การ

ออกแบบผังเมือง, สิ่งปลูกสรางที่สะทอนอัตลักษณแทองถ่ินเมืองตาก , หรือการอนุรักษแฟื้นฟูภูมิปัญญา

ทองถ่ิน รวมถึงการจัดแบงโซนพื้นที่เนื้อหาทางวัฒนธรรมของพื้นที่ (Cultural Mapping) ที่มีอยูอยาง

หลากหลาย 
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จิตวิญญาณของพ้ืนท่ี )Spirit of Place) กับการออกแบบกิจกรรมเพื่อสรางประสบการณแ

สําหรับนักทองเที่ยว ( Event design) เป็นการออกแบบกิจกรรมที่มีผลตอความรูสึกนึกคิดของ

นักทองเที่ยวโดยมุงเนนไปที่การสรางความผูกพันระหวางนักทองเที่ยวกับพื้นที่เมืองตากเพื่อสรางโอกาส

การกลับมาเที่ยวซ้ําและการสงตอทัศนคติเชิงบวก (Words of Mourth) ในกลุมนักทองเที่ยวดวยกันเอง 

อาทิ งานประเพณี งานวัฒนธรรม หรือเทศกาลที่ชูความเป็นทองถ่ินเมืองตาก เป็นตน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการใหความหมายทางวัฒนธรรม 

จิตวิญญาณของพ้ืนท่ี )Spirit of Place) กับแนวทางการสรางสิ่งแวดลอมของธุรกิจบริการ 

Physical Environment  Presentation (for business organization) เป็นการพัฒนาในระดับหนวย

ยอยในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยหมายถึงภาคธุรกิจที่สามารถออกแบบใหธุรกิจหรือองคแกรไดมี

ชีวิตชีวาที่สัมพันธแกับบริบทของเมือง อาทิ การออกแบบทางกายภาพใหกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่ , 

การบริการที่เนนชูความเป็นชาวเมืองตากไมวาภาษาหรือการเลือกผลิตภัณฑแชุมชนในงานบริการ , การ

สรางอัตลักษณแของหนวยธุรกิจ เป็นตน สวนอื่น ๆ คือ สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 

อาทิ สถานการณแทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ , สภาพเศรษฐกิจ, ความรวมมือ

ของคนในพื้นที่ เป็นตน 

   

บทสรุป  

  แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม เขตพื้นที่เมืองตาก 
จังหวัดตาก เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาทุนวัฒนธรรมในมิติจิตวิญญาณของพื้นที่เมือง
ตาก จังหวัดตาก 2.เพื่อศึกษาตําแหนงเมืองตากในระบบของการทองเที่ยว 3) เพื่อนําเสนอแนวคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการจัดการทุนวัฒนธรรม เขตพื้นที่ เมืองตาก จังหวัดตาก โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและใชวิธีการคิดเชิงวิพากษแ (Critical Thinking) เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ 
ผลการศึกษาทําใหทราบวาทุนวัฒนธรรมในมิติจติวิญญาณของพื้นที่เมืองตาก จังหวัดตาก ประกอบข้ึนจากการ
ตีความหมายในวัฒนธรรมที่จบัตองไดและจับตองไมได โดยมีชุมชนหรือคนทองถ่ินเป็นผูขับเคลือ่นจิตวิญญาณ
ของเมือง (Spirit of Place) ผานการแสดงออกซึ่งความเช่ือ,ความศรัทธา,วิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันในรูปแบบ
ของวิถีชีวิต รวมถึงลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดลอมในพื้นที่เมืองตาก ซึ่งความเป็นชุมชนขางตนสามารถ
แบงพื้นที่ออกเปน็ 3 สวน ไดแก ชุมชนประวัติศาสตรแ,ชุมชนอยูอาศัย (เดิม) และชุมชนยานเศรษฐกิจเมอืง โดย
มีวิถีชีวิตของคนทองถ่ินและลักษณะทางกายภาพของเมืองที่สามารถใหความรูสึกนึกคิด (Sense of Place) 
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หรือการรับรูภาพจําของพื้นที่เมืองตาก และเมื่อนํามาวิเคราะหแในระบบทองเที่ยวยังสามารถอธิบายไดวา จิต
วิญญาณของเมือง (Spirit of Place) มีศักยภาพในการเป็นสินคาสําคัญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในฐานะ
การเป็น “แรงดึงดูด” ที่สามารถใหประสบการณแที่แตกตางแกนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนได ขณะที่
องคแประกอบทางธุรกิจตามระบบทองเที่ยว (Tourism System) สวนใหญแลวเป็นประเภทธุรกิจของเมือง
ระหวางทางหรือเมืองทางผาน (Transit Rouge Region)  
 เมื่อนําชุดขอมูลทุนวัฒนธรรมในมิติจิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit of Place) มาบูรณาการกับแนวคิด 
ระบบการทองเทีย่ว (Tourism System) ยังสามารถอธิบายความสัมพันธแระหวางจิตวิญญาณของพื้นที่ (Spirit 
of Place) กับงานพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสําหรับการเป็นเครื่องมือในงานพัฒนาของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ในแบบประยุกติ์อันประกอบดวย จิตวิญญาณของพื้นที่กับการตลาดการทองเที่ยว, จิตวิญญาณ
ของพื้นที่กับกระบวนการอนุรักษแหรือพัฒนาพื้นที่, จิตวิญญาณของพื้นที่กับการออกแบบกิจกรรมเพื่อสราง
ประสบการณแสําหรับนักทองเที่ยว, จิตวิญญาณของพื้นที่กับแนวทางการสรางสิ่งแวดลอมขององคแกรธุรกิจ
บริการ และอื่น ๆ  
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พฤตกิรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเดนิทางของนกัท่องเที่ยว 
ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศกึษา RTC City Bus  

Behavior of choosing to use public transport for traveling among tourists 
in Chiang Mai : RTC City Bus 

 
กานดา   ธีรานนท์1 ิละสลิลทิพย์  ตียาภรณ์2 

Kanda  Teelanont and Salintip Teeyapon 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาความตองการใชบริการการขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทาง

ของนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม RTC City Bus สาย R3 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใช
บริการการขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม RTC City Bus สาย R3 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบวา ความตองการใชบริการการขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม RTC City Bus สาย R3 พบวามีความถี่ในการใชบริการมากที่สุดคือในชวงเชา (34.40%) 
สาเหตุที่เลือกใชบริการเน่ืองจากอัตราคาโดยสารมากที่สุด (21.60%) แตผูใชบริการไมมีความตองการใช
บริการครั้งตอไป (67.20%) โดยมีเหตุผลเน่ืองมาจากไมทราบเวลาที่ใหบริการที่แนนอน (21.90%) จาก
การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการการขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม RTC City Bus สาย R3 โดยนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานราคามากที่สุด รองลงมาเป็นดาน
กายภาพ ดานผูใหบริการ ดานชองทางการชําระเงิน และดานการประชาสัมพันธแ ตามลําดับ  

 
ค าส าคัญ : การใชบริการขนสงสาธารณะ, RTC City Bus, สาย R3  
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Abstract  

 Objective of this research is 1) to study the demand for public transportation 
service for tourists in Chiang Mai by RTC city bus lines R3 2) to study the satisfaction of 
using transportation service by RTC city bus lines R3 for the sample group of 400 
Domestic tourist by questionnaires. The research found that, The demand for public 
transportation service for tourists in Chiang Mai by RTC city bus lines R3 that, the sample 
group  prefer to use the service in the morning (34.40%). The reason for using the service 
comes from the fair fares (21.60%). But they don’t to use the service next time (67.20%) 
because unstable service hours (21.90%).  

An assessment of satisfaction of using transportation service by RTC city bus lines 
R3, It has been found that, The satisfaction has highest potential followed by Prices, 
Physical evident, Service provider, Payment channel and Public relations.  

 
Keyword : public transportation service, RTC City Bus, Lines R3 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็นเสาหลักในการสรางรายไดใหกับประเทศไทย โดยอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวนั้นมีความเช่ืองโยงกับหลายอุตสาหกรรมทั้งแหลงสถานที่ทองเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจของที่ระลึก และธุรกิจการคมนาคมขนสง ซึ่งเป็นปัจจั ยที่สําคัญในการ
กอใหเกิดการเดินทางไปจุดหมายปลายทางตางๆของนักทองเที่ยว โดยจังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มี
ขนาดใหญมีจํานวนประชากรนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากในแตละปีทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติและคาดวาจะมีจํานวนมากข้ึนทุกปี จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่ไดรับการยกยองวาเปน็เมอืง
นาเที่ยวอันดับเกาของโลกจากการจัดอันดับการทองเที่ยวของ World’s Best Awards 2018 (Travel 
and leisure, 2019) จึงมีการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคตางๆเพื่อรองรับการขยายตัวของนักทองเที่ยว
รวมถึงการคมนาคมขนสงแบบสาธารณะดวย โดยมีการวางโครงขายระบบขนสงมวลชนของ RTC เมือง
เชียงใหม นอกจากจะมีเปูาหมายในการเพิ่มทางเลือกการเดินทางแกประชาชนและนักทองเที่ยวแลว RTC 
และสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ตองการพัฒนายานเศรษฐกิจสําคัญของเชียงใหมใหเป็นศูนยแ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1430 

เศรษฐกิจที่มีความแข็งแกรง สามารถรองรับการเติบโตดานพาณิชยกรรม การบริการ การทองเที่ยว และ
การอยูอาศัยในระยะยาว โดยศูนยแเศรษฐกิจที่ตองการพัฒนาไดแก ศูนยแเศรษฐกิจนวัตกรรมถนนหวยแกว 
ดังจะเห็นไดวา RTC ไดวางโครงขายขนสงผานใจกลางศูนยแเศรษฐกิจจํานวน 3 เสนทาง ไดแก เสนทาง 
R1, R2 และ R3 ซึ่งเสนทางทั้งสามจะสามารถเช่ือมโครงขายการเดินทางไปยังสนามบิน สถานีขนสง ยาน
การคาสําคัญ ๆ และแหลงทองเทีย่วสําคัญของเมืองเชียงใหมไดเป็นสวนใหญ โดยเสนทางของสาย R3 นั้น
จะมีจุดเริ่มตนจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม ไปยังสถานที่สําคัญๆตางๆในเมืองเชียงใหม อาทิ
เชน ถนนนิมมานเหมินทรแ ถนนหวยแกว ตลาดวโรรส ตลาดไนทแบาซารแ ตลาดประตูเชียงใหม ถนนวัวลาย 
จึงเป็นเสนทางที่นักทองเที่ยวนิยมใชบริการมากที่สุดอีกดวยเนื่องจากมีจุดเริ่มตนจากสนามบินนานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความศึกษาความตองการและความพึงพอใจในใชบริการการขนสงสาธารณะเพื่อ
การเดินทางของนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม RTC City Bus สาย R3 เพื่อนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการใหบริการที่ดียิ่งขึ้นตอผูใชบริการระบบขนสงสารธารณะ RTC City Bus สาย R3 โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม  
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1) เพื่อศึกษาความตองการใชบริการการขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม RTC City Bus สาย R3 และ  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการการขนสงสาธารณะเพือ่การเดินทางของนักทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม RTC City Bus สาย R3  

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ินวคิดการขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว 
  ความหมายการขนสงผูโดยสารหมายถึง กระบวนการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการทั้งภาคการ
ผลิตและภาคบริการ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ , 2547 ; อางอิงมาจาก Lambert, Stor and 
Ellram.2004) การจัดใหมีการเคลือ่นยายบุคคลดวยเครื่องมืออุปกรณแการขนขนสงจากทีแ่หงหนึ่งไปยังอีก
แหงหนึ่งตามความประสงคแของบุคคลนั้น ๆ โดยการขนสงผูโดยสารมีหนาที่ในการสรางอรรถประโยชนแ
ดานเวลาและสถานที่ใหกับผูเดินทาง  
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การขนสงผูโดยสารจะมีความสัมพันธแอยางใกลชิดกับการทองเที่ยว โดยการบริการขนสง
ผูโดยสารจะมี 3 รูปแบบคือ 1) การใหบริการขนสงผูโดยสารในตัวเมือง 2) การใหบริการขนสงผูโดยสาร
ระหวางเมือง และ 3)การใหบริการขนสงผูโดยสารระหวางประเทศ ทําใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไป
ยังแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบาย ชวยกระตุนใหมีการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มข้ึน อีกทั้งเป็นตัวแปร
สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและแหลงทองเทีย่ว ซึ่งการขนสงผูโดยสารจะมีเครือขายทั้ง
ทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ (บุหลัน สุนทรภักดี และนภาพร คงวัฒธนา, 2557) 

 
ินวคิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจคือการเปรียบเทียบกันระหวางความหวังตางๆ กับประสบการณแที่เกิดข้ึนกับบุคคล
นั้นๆที่ไดกระทําข้ึน (Performance) หรือเมื่อเกิดประสบการณแดังกลาวนั้นมีความแตกตางในทางลบจาก
ความคาดหวังจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจข้ึน (dissatisfaction) (Cadotte และคณะ, 1982) ในมิติของ
การทองเที่ยวความพึงพอใจนั้นหมายถึง ความคาดหวังตางๆ ที่คนเรามีกอนการเดินทางจะเกิดข้ึน (pre-
travel expectations) หรือความคาดหวังที่มีสินคาและบริการนั้นๆ และประสบการณแที่ไดรับภาย
หลังจากการเดินทาง หรือภายหลังการใชสินคาและบริการนั้นๆแลว ถานักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจ 
นักทองเที่ยวอาจกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวนั้นซ้ํากอใหเกิดรายไดและความจงรักภักดีตอสินคาและ
บริการ หรือแนะนําสินคาและบริการนั้นตอแกผูอื่น ในทางตรงกันขามถานักทองเที่ยวไมพอใจ
นักทองเที่ยวก็อาจจะไมกลับมาเยือนแหลงทองเที่ยวนั้นอีกและอาจจะไมแนะนําใหนักทองเที่ยวอื่นมา
เที่ยว (Pearce ,1988) 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ RTC Chiang Mai City Bus 
RTC Chiang Mai City Bus เป็นบริการขนสงสาธารณะอีกรูปแบบหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม โดย

การลงทุนของกลุมบรษัิทรีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอรแเรช่ัน จํากัด (Regional Transit Corporation) ได
เปิดใหบริการเดินรถโดยสารภายในจังหวัดเชียงใหม ดวยรถบัสชานต่ําคิดราคาคาโดยสาร 30 บาทตลอด
สาย (ขอมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) โดยทาง RTC ไดเปิดการทดลองว่ิงใหบริการรถตั้งแตวันที่ 16 
เมษายน 2561 ที่ผานมา โดยมีเสนทางการใหบริการดังนี้ 

1. เสนทาง R1 ประกอบดวย สายสีเขียว เดินรถจากสวนสัตวแเชียงใหม-เซ็นทรัลเฟสติวัล และ
สายสีมวง เดินรถจากเซ็นทรัลเฟสติวัล-สวนสัตวแเชียงใหม   

2. เสนทางสาย R3 ประกอบดวยสายสีแดง เดินรถจากสนามบิน-นิมมาน-ประตูทาแพ และสาย
สีเหลือง เดินรถจากสนามบิน-วัวลาย-ประตูทาแพ  
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การวางโครงขายระบบขนสงมวลชนของ RTC เมืองเชียงใหม นอกจากจะมีเปูาหมายในการเพิ่ม
ทางเลือกการเดินทางแกประชาชนและนักทองเที่ยวแลว RTC และสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
ตองการพัฒนายานเศรษฐกิจสําคัญของเชียงใหมใหเป็นศูนยแเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกรง สามารถรองรับ
การเติบโตดานพาณิชยกรรม การบริการ การทองเที่ยว และการอยูอาศัยในระยะยาว โดยศูนยแเศรษฐกิจที่
ตองการพัฒนาไดแก ศูนยแเศรษฐกิจนวัตกรรมถนนหวยแกว ดังจะเห็นไดวา RTC ไดวางโครงขายขนสง
ผานใจกลางศูนยแเศรษฐกิจ ซึ่งเสนทางทั้งหมดจะสามารถเช่ือมโครงขายการเดินทางไปยังสนามบิน สถานี
ขนสง ยานการคาสําคัญ ๆ และแหลงทองเที่ยวสําคัญของเมืองเชียงใหมไดเป็นสวนใหญ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปริญญา ปฏิพันธกานตแ (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการระบบขนสงมวลชนสําหรับเมือง

เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากตอการบริการ และมีความตองการ
ใชระบบขนสงสาธารณะ แตมีความเห็นวา ระบบการขนสงสาธารณะยังใหบริการยังไมทั่วถึง เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางการบริการขนสงของรถเมลแและรถสี่ลอแดง พบวา มีความพึงพอใจการบริการ มี
ความตองการในการใชบริการของรถเมลแมากกวารถสี่ลอแดง เห็นวาทางราชการควรเขาไปควบคุมดูแล
การบริการ ของรถเมลแมากกวารถสี่ลอแดง ในขณะเดียวกันมีความเห็นวา รถสี่ลอแดงใหบริการทั่วถึง
มากกวารถเมลแ และการบริการยังอยูในความนิยมของประชาชน   ดานการจัดการขนสงสาธารณะ ในสวน
ของรถเมลแโดยภาพรวมไดรับความพึงพอใจในระดับมาก พบวาพนักงานขับรถประจําทาง พนักงานเก็บคา
โดยสาร นายตรวจ สวนใหญมีกิริยา มารยาทดี รถมีสภาพดี พนักงานขับรถเมลแปฏิบัติตามกฎจราจร การ
ใชบริการรถเมลแมีความปลอดภัย แตการกําหนดปูายใหรถเมลแจอดรับ – สง ผูโดยสารยังไมเหมาะสม และ
มีจํานวนไมเพียงพอ สวนการบริการขนสงของรถสี่ลอแดง โดยภาพรวมไดรับความพึงพอใจระดับปาน
กลาง รถสี่ลอแดงที่ใหบริการในเขตเมืองเชียงใหม มีจํานวนมาก มีความสะดวกรวดเร็ว แตมีสภาพไมคอย
ดี ไมมีความปลอดภัย และเห็นวาพนักงานขับรถไมปฏิบัติตามกฎจราจร มีกิริยามารยาทไมเหมาะสม แตง
กายไมเรียบรอย และคิดราคาคาโดยสารไมเที่ยงธรรม 

     ปัญหาและแนวทางการปรบัปรงุ ตลอดถึงการขยายการใหบริการขนสงสาธารณะในเขตเมือง
เชียงใหม พบวา รถเมลแโดยสารประจําทาง มีปัญหาที่ตองแกไขคือ เสนทางการเดินรถที่ยังไมครอบคลุม 
และจํานวนรถที่มีอยูนอย ทําใหผูใชบริการตองรอรถนาน สวนผูประกอบการประสบปัญหาจํานวน
บุคลากรไมเพียงพอ ปริมาณงานมีจํานวนมาก ไมมีระบบสารสนเทศรองรับการทํางาน การจัดการที่ยัง
ไมไดมาตรฐาน อาคารสถานที่ และบริเวณที่จอดรถ แตในขณะนี้ผูประกอบการมแีผนโครงการ ในการเพิม่
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เสนทางการใหบริการใหครอบคลุมมากข้ึน และการเพิ่มปริมาณรถโดยสารใหเพียงพอกับความตองการ 
แตปัญหาที่สําคัญคือ ราคาเช้ือเพลิงที่สูงข้ึน มีผลตอการดําเนินงานของโครงการเป็นอยางมาก และเห็น
ดวยวาการจัดระบบขนสงสาธารณะ หรือ ระบบขนสงมวลชนควรไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐอยางเต็มที่ 
สวนผูประกอบการรถสีล่อแดงเห็นวา ปัญหาหลักที่เกิดข้ึนคือ รายไดที่ไดรับนอยกวาเดิม ไมมีอิสระในการ
เดินรถ ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสารได เพราะตองว่ิงประจําทาง สวนใหญไม
เห็นดวยกับโครงการนี้ แตจะใหความรวมมืออยางเต็มที่ ถาหากภาครัฐใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น และมี
การประกันรายได เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจของผูประกอบการในสวนภาคเอกชน 

ปรียานุช วัฒนกูล (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดระบบขนสงมวลชนเชียงใหม  ผล
การศึกษาพบวาเมืองเชียงใหมมีการบริการขนสงดวยรถสองแถวหรือ รถสี่ลอแดงของสหกรณแนครลานนา
เดินรถ จํากัด เป็นบริการหลัก และมีการบริการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางเริ่มตั้งแต ปี พ.ศ. 2522 
แตไมตอเนื่อง ปัจจุบันรถสี่ลอแดงประสบปัญหาหลายประการ อาทิเชน 1)ปัญหาการใหบริการทับ
เสนทาง 2)ปัญหาที่จอดรถในเขตเทศบาลฯ 3)ปัญหาคาคิว 4)ปัญหาจํานวนรถ 5)ปัญหาคาโดยสาร 6)
ปัญหาพฤติกรรมการใหบริการของผูประกอบการ และ 7)ปัญหาคาใชจายนอกระบบ สงผลให
ประสิทธิภาพของรถสี่ลอแดงในฐานะผูใหบริการหลักตกต่ําลง แมจะประสบปัญหาดังกลาว แตรถสี่ลอ
แดงก็ยังเป็นตัวแปรสําคัญ ตอการพัฒนาระบบขนสงรูปแบบอื่น ๆ เพราะ                             1) 
ความสามารถในการรวมตัวกันของกลุมสมาชิกผูประกอบการทําใหสหกรณแฯ มีลักษณะเป็นกลุม
ผลประโยชนแ ที่มีความแข็งแกรงในการตอรอง ผลประโยชนแกับภาคสวนตาง ๆ ในสังคม สงผลใหกิจการมี
ความตอเนื่อง ปราศจากคูแขง จึงมีลักษณะผูกขาด และมีเสถียรภาพมาก 2) หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่
กํากับดูแล ขาดความรับผิดชอบอยางจริงจังตอการบริหารจัดการระบบขนสง ระบบราชการบริหารขาด
ความตอเนื่อง เจาหนาที่รัฐละเลยการปฏิบัติหนาที่ บางหนวยงานมีการเรียกรับผลประโยชนแจากรถสี่ลอ
แดง และแกไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับรถสี่ลอแดงดวยวิธีการแบบผอนปรน และประนีประนอม ทําใหสภาพ
ปัญหาเกิดความยืดเยื้อ และมีสวนสรางอํานาจการตอรองใหแกรถสี่ลอแดงดวย 

บทเรียนที่ผานมาของการจัดระบบขนสงมวลชนเชียงใหมนั้น พบวา ความลมเหลวในการ
จัดระบบขนสงมวลชนเชียงใหมที่ผานมา มาจากปัจจัยพื้นฐาน คือ 1) การขาดยุทธศาสตรแที่ชัดเจน อัน
เนื่องมาจากระบบราชการที่มีการรวมศูนยแอํานาจแบบแตกกระจาย นําไปสูการขาดเจาภาพ หรือผูนําใน
การบริหารจัดการ ระบบขนสงมวลชนเชียงใหม และการมีระบบราชการที่ขาดความตอเนื่อง มีการ
โยกยายขาราชการบอยเกินไป 2) เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนแสวนบุคคล และสวนรวมของทั้ง
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีสวนสําคัญตอการจัดระบบขนสงมวลชนเชียงใหม อาทิเชน 
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สํานักงานขนสง ตํารวจ เทศบาลฯ และสหกรณแฯ แตละฝุายลวนคํานึงถึงผลประโยชนแของกลุม แตไมมี
ใครคํานึงถึงผลประโยชนแสวนรวมเป็นหลัก 3) ขาดพลังเรียกรองและแรงผลักดันจากประชาชนผูใชบริการ
อยางแข็งขัน ที่จะทําใหฝุายการเมืองและภาคราชการเรงเขามาแกไขปัญหา 

วีธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกใชระบบขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษา RTC City Bus เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยผู
ศึกษาทําการเก็บขอมูลเฉพาะสาย R3 เทานั้นเนื่องจากเป็นเสนทางเดินรถที่ใหบริการตั้งแตสนามบิน 
สามารถมุงเปูาหมายที่ผูโดยสารที่เป็นนักทองเที่ยวได โดยผูวิจัยมีข้ันตอนการทําวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ขั้นตอนในการท าวิจัย 
 1.  ข้ันตอนแรกเป็นการสรุปประเด็นในการศึกษาวิจัย กรอบการวิจัยโดยหลังจากการ

รวบรวมขอมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลว  
 2.  ข้ันตอนที่สองจัดทําแบบสอบถามนักทองเที่ยว โดยแบบสอบถามจะแบงออกเป็น 4 

ตอนคือ  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว มีคําถามปลายปิดทั้งหมด 7 ขอ ตอนที่ 2 ความตองการ
ของนักทองเที่ยวในการใชบริการ RTC City Bus มีขอคําถามปลายปิด 3 ขอและปลายเปิด 1 ขอ ตอนที่ 
3 ขอมูลพฤติกรรมนักทองเที่ยวในการใชบริการ RTC City Bus มีคําถามเลือกตอบทั้งหมด 5 ขอ และ
ตอนที่ 4 เป็นขอเสนอแนะ เป็นลักษณะของคําถามปลายเปิดเพื่อใหนักทองเที่ยวไดแสดงความคิดเห็นได
อยางเปิดกวาง   

3.  ข้ันตอนที่สามประเมินกลุมเปูาหมายไดแกนักทองเที่ยวภายในประเทศที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมปี พ.ศ. 2562 มีจํานวน 200,012 คน ผูวิจัยใชตารางคํานวณกลุมตัวอยาง
สําเร็จรูปของเครซี่และมอรแแกน (Krejcie and Morgan, 1970    :607-610 (  ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางที่
ตองจัดเก็บในการศึกษาครั้งนี้จึงเทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ โดยมีการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามบนเสนทางเดินรถสาย R3  

4.  ข้ันตอนที่สี่นําผลที่ไดมาวิเคราะหแทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกรอยละ  
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย    
การวิจัยในครั้งนี้มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีตางๆ เพื่อนํามาสราง

แบบสอบถามนักทองเที่ยวในเก็บขอมูล โดยคําถามในสวนของความการประเมินศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวจะเปน็การสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจทั้ง 5 ดาน จะเป็นคําถามแบบเลอืกตอบที่มมีาตรวัด
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แบบมาตรฐานสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคาคะแนนเป็น 1 ถึง 5 ซึ่งหมายถึง 
ตองปรับปรุงถึงดีมากตามลําดับ นอกจากนี้แบบสอบถามในสวนนี้ยังมีสวนของคําถามปลายเปิดเพื่อให
นักทองเที่ยวไดใหความคิดเห็น ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชนแตอการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะ RTC City Bus เชียงใหมในลําดับตอไป ทั้งนี้ไดมีการใหผูเช่ียวชาญในสาขาทําการ
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามและไดทําการแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเช่ียวชาญ
แนะนํา  โดยสามารถคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนํามาตีความหมายได ดังนี้ 

1.00-1.49 ความหมาย นอยที่สุด 
1.50-2.49 ความหมาย นอย 
2.50-3.49 ความหมาย ปานกลาง 
3.50-4.49 ความหมาย มาก 
4.50-5.00 ความหมาย มากที่สุด 

 
3. ผลการวิจัย 

จากการพฤติกรรมการเลือกใชระบบขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม กรณีศึกษา RTC City Bus โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การวิเคราะหแแบบประเมิน
และการสังเกตการณแของผูวิจัย ไดผลการศึกษาดังนี้  

1) ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว 
กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยผูใชบริการ RTC ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงรอยละ                   

59.25 % สถานภาพโสดคิดเป็นรอยละ 57.75% ระดับอายุของกลุมตัวอยางอยูระหวาง 21-30 ปีมาก
ที่สุดคิดเป็นรอยละ 44.75% สวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-30,000 บาท คิดเป็นรอยละ 
33.75% มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุดรอยละ 61.25% และมีอาชีพเป็นพนักงาน
เอกชนมากที่สุดรอยละ 40.75% มีประสบการณแเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมแลว 2-3 ครั้งมาก
ที่สุดคิดเป็นรอยละ 37.75% 

ความตองการใชบริการการขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของนักทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม RTC City Bus สาย R3  
จากการเก็บขอมูลพบวานักทองเที่ยวชาวไทยผูใชบริการ RTC นั้นมีความถ่ีในการใชบริการ

มากที่สุดคือในชวงเชาเวลา 08.00-11.00 น. รอยละ 34.40% รองลงมาคือชวงกลางวันเวลา 11.00 – 
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14.00 น. รอยละ 30.18 ชวงเวลาเย็นเวลา 14.00 – 17.00 น. รอยละ 20.72 และชวงเวลาหลัง 17.00 
น. รอยละ 17.70 น.  

สาเหตุที่เลือกใชบริการเนื่องจากอัตราคาโดยสารมากที่สุด รอยละ  21.60% รองลงมาคือ
ระยะเวลาในการเดินทาง รอยละ 20.23 ลักษณะการใหบริการของผูใหบริการรอยละ 19.52 ความ
ปลอดภัยในการเดินทางรอยละ 15.53 ความสะดวกสบายในการเดินทางรอยละ 11.94 และความ
นาเช่ือถือในการใหบริการรอยละ 11.18 ตามลําดับ แตผูใชบริการไมมีความตองการใชบริการครั้งตอไป
คิดเป็นรอยละ 67.20% มีเพียงรอยละ 32.8 เทานั้นที่ตองการใชบริการซ้ําอีก โดยมีเหตุผลเนื่องมาจากไม
ทราบเวลาที่ใหบริการที่แนนอนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 21.90 รองลงมาคือไมทราบเสนทางเดินรถโดย
ละเอียดคิดเป็นรอยละ 20.25 มีความลาชากวาตารางเดินรถคิดเป็นรอยละ 14.97 เสนทางที่ใหบริการไม
ครอบคลุมพื้นที่คิดเป็นรอยละ 11.60 และอื่นๆ อาทิเชน ผูโดยสารชาวจีนเยอะ รถไมสะอาดและมีกลิ่นไม
พึงประสงคแ ขับรถเร็ว เป็นตน 

3)  การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการการขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม RTC City Bus สาย R3 

       จากเก็บขอมลูและแปรผลพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยผูใชบริการ RTC มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉลี่ย = 3.89, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .768) เมื่อจําแนกเป็นรายดาน
พบวามีความพึงพอใจในดานราคามากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.09, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .810) รองลงมา
เป็นดานกายภาพ (คาเฉลี่ย = 4.05, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .910) ดานผูใหบรกิาร (คาเฉลี่ย = 4.01, 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .813) ดานชองทางการชําระเงิน (คาเฉลี่ย = 3.82, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
.958)  และดานการประชาสัมพันธแ (คาเฉลี่ย = 3.39, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.16)  ตามลําดับ 
สามารถสรปุไดดังตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการขนสงสาธารณะ RTC 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ิสดงค่าเฉลี่ยิละความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะ RTC 
ความพึงพอใจท่ีมีใช้บริการขนส่งสาธารณะ RTC ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การิปร
ผล 

1. ด้านราคา 4.09 .810 มาก 
1.ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรม 4.12 .758 มาก 
2.ราคาคาโดยสารมีราคาถูกกวาคาโดยสารรปูแบบอื่นๆ 4.12 .758 มาก 
3.การข้ึนคาโดยสารเป็น 30 บาท ตอรอบมีความเหมาะสม 4.05 .916 มาก 
2. ด้านช่องทางการช าระเงิน 3.82 .958  มาก 
1.มีชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง )เงินสด ,พรอม
เพยแ,QR code) 

3.84 .963 มาก 

2. ในปัจจบุันทานมีความสะดวกในการชําระคาโดยสาร 3.87 .883 มาก 
3.การชําระเงินผานเครือ่งหยอดเหรียญอัตโนมัต ิ 3.76 1.027 มาก 
3. ด้านประชาสัมพันธ์ 3.49 1.16 มาก 
1.มีการประชาสัมพันธแขาวสารทางออนไลนแ(ทางเว็บไซดแ, 
แอพพลเิคช่ัน, และLine ฯลฯ) 

3.57 1.04 มาก 

2.มีการประชาสัมพันธแทาง Facebook / ทางปูาย โฆษณา 3.54 1.15 มาก 
3. มีการแนะนําสวนลดตางๆ ผานทางชองทางตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ 

3.38 1.306 ปานกลาง 

4. ด้านผู้ให้บริการ 4.01 .813  มาก 
1.พนักงานขับรถโดยสารมีความอัธยาศัยดี 3.88 .827 มาก 
2.พนักงานขับรถโดยสารสามารถใหบรกิารไดอยางรวดเร็ว 
คลองแคลว 

4.08 .846 มาก 

3.พนักงานมีความสุภาพ พูดจาไพเราะ  4.06 .825 มาก 
4.พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย 4.09 .772 มาก 
5.พนักงานสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศกับผูโดยสารทีเ่ป็น
ตางชาติได 

3.94 .797 มาก 

5. ด้านทางกายภาพ 4.05 .910  มาก 
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1.สภาพภายในทั่วไปบนรถโดยสารมีความสะอาด,กลิ่นหอม,ไม
มีขยะ 

4.01 .717 มาก 

2.สภาพของอปุกรณแเสริมบนรถโดยสารมีความสะอาดและ
ปลอดภัยเชน ราวจบั,ที่นั่ง,แผนกันลื่น,ที่ทุบกระจก,ถังดับเพลิง 

4.03 .697 มาก 

3. รถโดยสารมีสภาพใหมพรอมใชงาน 4.07 .737 มาก 
4. มีความเพียงพอของสิง่อํานวยความสะดวกเพียงพอตอ
ผูใชงาน เชน มีที่นั่งสําหรับผูพิการ และ พื้นทีจ่อดรถเข็น
สําหรับผูพิการ ที่นั่งสําหรับพระสงฆแ สตรีมีครรภแ และผูสูงอายุ 

4.05 .848 มาก 

5. อุปกรณแภายในรถมีความทันสมัย และคุณภาพดี 4.11 .815 มาก 
รวม 3.89 .768 มาก 

 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความตองการในการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ RTC ในการเดินทางทองเที่ยว
เมืองเชียงใหมนั้น สาเหตุที่คนสวนใหญไมคอยนิยมใชรถโดยสารสาธารณะ RTC เนื่องจากไมทราบ
เสนทางและตารางเวลาที่แนนอน รถโดยสารสาธารณะ RTC ยังมีเสนทางที่ไมครอบคลุมพื้นที่บางสถานที่ 
โดยมีผลมาจาการประชาสัมพันธแที่ยังไมทั่วถึง โดยเห็นไดจากความพึงพอใจดานการประสัมพันธแที่นอย
ที่สุด ประกอบการชองทางการชําระเงินที่มีความยุงยาก 
 
ข้อเสนอินะ 
 ข้อเสนอินะเชิงปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกใชระบบขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษา RTC City Bus พบวาอัตราคาบริการไมมีปัญหาใดๆ แตจากที่
สํารวจแลวพบวาเรื่องเวลาเป็นปัจจัยหลักๆที่ผูใชบริการนั้นยังคงใหมีการปรับปรุงแกไข รวมไปถึงเสนทาง
ที่ใชในการใหบริการอาจตองมีการขยายหรือเพิ่มเสนทางที่ผานสถานที่ทองเที่ยวตางๆมากข้ึนเพื่อสราง
รายไดและความประทับใจไดมากข้ึนและจากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจนั้นแสดงใหเห็นวาควรมีการ
ประชาสัมพันธแ โฆษณา รวมถึงมีสวนลดตางๆเพื่อเป็นแรงดึงดูดใหมีผูใชบริการมากข้ึน รวมไปถึง
ภาพลักษณแของรถโดยสารที่อาจตองมีการเปลี่ยนแปลงตามเทศกาลตางๆ หรือทําใหมีความดึงดูดมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อใหผูใชบริการเกิดความประทับใจและนําไปบอกตอ 
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 ข้อเสนอินะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะระบบขนสงสาธารณะ RTC City Bus สาย R3 
เทานั้น และศึกษาเฉพาะมุมมองของการใชบริการเพื่อการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเทานั้น หาก
มีการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาใหครบทุกสายที่ทางระบบขนสงสาธารณะ RTC City Bus 
เปิดใหบริการ และครอบคลุมทุกกลุมผูใชงานเพื่อเป็นประโยชนแที่แทจริงตอการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะทางเลือกของจังหวัดเชียงใหมตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีหากขาดผูที่สนับสนุนอยูเบื้องหลัง ผูวิจัย
ขอขอบคุณกําลังแรงใจจากทางครอบครัวทุกๆทาน  กําลังแรงกายจากนักศึกษาที่ไดชวยเหลือในการลง
พื้นที่เก็บขอมูลอยางแข็งขัน และขอบคุณการสนับสนุนการตีพิมพแเผยแพรจากงบประมาณของภาค
วิชาการจัดการการทองเที่ยว  คณะศิลปศาสตรแ  มหาวิทยาลัยฟารแอีสเทอรแนที่ไดใหการสนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการของผูวิจัยในครั้งนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กัลยา วานิชยแ (2548). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพคแรั้งที่7. โรงพิมพแแหง 
 จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.  
ปรียานุช วัฒนกูล (2551). การเมือง เรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม.่ บัณฑิตวิทยาลัย, 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปรญิญา ปฏิพันธกานตแ (2550). ความต้องการระบบขนส่งมวลชนส าหรับเมืองเชียงใหม.่ บัณฑิตวิทยาลัย, 
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Deterน้อยing Sample Size for Research Activities.                                       
 Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610. 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1440 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกสถานทีท่่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเยาวชนจังหวัด
พิษณุโลกในช่วงปรากฏการณ์วิถีปกติใหม่ )New Normal) 

Factors affecting the decision making of tourist destinations  
and Perception towards tourism among Phitsanuloke youngsters during 

the new normal 
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 Chakinai  Meeted4,  Andrew Lee Sweeney5 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยของกลุมเยาวชนในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม  (New Normal) และศึกษาการรับรูของ
กลุมเยาวชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแ วิถีปกติใหม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุมตัวอยางจํานวน  480 คน โดยเก็บขอมูลในจังหวัดพิษณุโลก                        
การวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires)  ใชการหาคาความถ่ี (Frequency) การหาคา
รอยละ (Percentage) และการวิเคราะหแขอมูลดานเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 
นักทองเที่ยวเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง 21-30 ปี  มีแนวโนมตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวมากกวาเพศชาย    
มีการเลือกแหลงทองเที่ยวที่เนนความสวยงามของแหลงทองเที่ยว ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวประเภทปุาไม
และภูเขา ใชระยะเวลาในการทองเที่ยวไมเกิน 3 วัน คาใชจายในการทองเที่ยว ตั้งแต 2 ,001 – 3,000 
บาท  ดานการรับรูของการทองเที่ยวของกลุมเยาวชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแวิถีปกติ
ใหม พบวา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease) ในระดับ
มาก และมีการปฏิบัติตนถูกตองตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

ค าส าคัญ:  นักทองเที่ยวกลุมเยาวชน ; ปัจจัยที่มีอทิธิพล ; ปรากฏการณแวิถีปกติใหม  
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Abstract 
This study primarily aims at exaนอยing (1) factors affecting the decision making of 

tourist destinations and (2) perception towards tourism among youngsters during the 
new normal. Using quantitative method, the research sampled 480 participants 
Phitsanuloke Province. Open-ended questionnaires as well as focus group were used to 
collect data. The results reveal that female young people (aged between 21 and 30 
years), mainly residing in Phitsanuloke, show high propensity in traveling. They prefer 
going to destinations juxtaposed to mountains and forests, with an average spending 
from 2,001 to 3,000 baht. They also show a relatively high understanding towards 
Coronavirus Disease (COVID-2019) and will abide by the governmental rules and 
regulations. 
 
Keywords : Youngsters Traveler ; Factors affecting ; The new normal 
 
บทน า 
 ระบบการ ทองเที่ยว (Tourism System) มีลักษณะเป็นวงจร ที่สงตอไปมา โดยเริ่มตั้งแต 1) 
ความตองการในดานการตลาดของนักทองเที่ยวซึ่งประกอบไปดวยพฤติกรรมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของตัวนักทองเที่ยวเอง 2) กระบวนการเดินทางของนักทองเที่ยวหลังจากการตัดสินใจซื้อ การ
วิเคราะหแตลาด รวมถึงรูปแบบการเดินทางและการขนสง 3) การศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยว รวมถึงการจัดการดานกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการทองเที่ยว การใหบริการ ที่ตองมี
การวางแผน และสรางรูปแบบการจัดการอยางเป็นระบบ มีคุณภาพและมาตรฐ านเป็นที่ยอมรับอยาง
สากล 4) การตลาดการทองเที่ยวมีปัจจัยหลายดานทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได จึงจําเป็นตองมีการ
ตรวจสอบเพื่อพัฒนาใหภาคธุรกิจดานการทองเที่ยวสามารถจัดหาสินคาและบริการ สรางภาคีเครือขายที่
มีศักยภาพในการสรางแรงจูงใจกระตุนใหเกิดการเดินทางของนักทองเที่ยวได (ฉลองศรี  พิมลสมพงศแ , 
2554)  ดังนั้นจะเห็นไดวา นักทองเที่ยวเป็นสวนสําคัญที่สุดในระบบการทองเที่ยว ซึ่งสงผลใหภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชนตางออกแบบนโยบายเพื่อรองรับการเดินทางของนักทองเที่ยว กระตุนการสราง
แรงจูงใจใหเกิดการตัดสินใจในการเลือกจุดหมายปลายทาง และสถานที่ทองเที่ยว การตัดสินใจตาง ๆที่
เกิดข้ึนนั้น ลวนมีปัจจัยแวดลอมตาง ๆ มากมาย เชน ปัจจัยที่จับตองได (Tangible Attributes) ไดแก 
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สภาพแวดลอม ความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยว ที่พัก  พนักงานบริการ ผูคนในแหลงทองเที่ยว   และ
ปัจจัยที่ไมสามารถจับตองได ( Intangible Attributes) ไดแก ความจําเป็น ความตองการ แรงจูงใจ 
ทัศนคติ ประสบการณแที่ผานมา ความพึงพอใจสวนบุคคล   
 นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนจัดเป็นกลุมที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็วและนับวาเป็นตลาดที่ทรงพลัง
มาก ที่สุดในอุตสาหกรรมทองเทีย่วของโลก จากการรายงานขององคแการการทองเที่ยวโลก (WTO, 2010) 
พบวารอยละ 20 ของจํานวนนักทองเที่ยวหลายชาติรวม  940 ลานคนที่เดินทางทองเที่ยวทั่วโลกพบวา 
เป็นกลุมเยาวชน และนักทองเที่ยวเยาวชนกลุมนี้ใชจายไปกับการทองเที่ยวรวมกันทั่วโลกถึง 165 พันลาน
เหรียญดอลลารแสหรัฐ จึงเป็นเครื่องยืนยันมูลคาทางเศรษฐกิจทีน่ักทองเทีย่วกลุมเยาวชนมีตออุตสาหกรรม
ทองเที่ยวของโลกและเศรษฐกจิทองถ่ิน นักทองเที่ยวเยาวชนวัยหนุมสาวสวนใหญเดินทางทองเที่ยวโดยไม
เลือกฤดูกาล จึงสงผลใหผูประกอบการดานการทองเที่ยวไมตองกังวลหรือกดในชวงฤดูทองเที่ยวเนื่องจาก
นักทองเที่ยวกลุมนี้มีการเดินทางอยางตอเนื่องไมตองพิจารณา วันหยุดยาวหรือเทศกาลสําคัญ ซึ่งผล
พลอยไดจากนักทองเที่ยวกลุมเยาวชนน้ีจะชวยสรางรายไดใหกับทองถ่ินมากกวานักทองเที่ยวในกลุมอื่น 
และนักทองเที่ยวกลุมเยาวชนนี้ทําใหเกิดประโยชนแตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว มีการใชระบบขนสง 
สาธารณะเพิ่มข้ึน มีการเลือกซื้อและใชผลิตภัณฑแทองถ่ินในประเทศมากข้ึน (Nash, Thyne and Davies, 
2006) สอดคลองกับขอมูลจาก UNWTO องคแกรทองเที่ยวเยาวชนโลก ระบุวาในปี 2563 จะมี
นักทองเที่ยวเยาวชนทั่วโลกจํานวน 370 ลานคน มูลคาการใชจายของนักทองเที่ยวกลุมนี้รวม 400 พัน
ลานดอลลารแสหรัฐ ใชเวลาในการทองเที่ยว 50 วัน และใชจายเงินในการทองเที่ยวตอทริปคนละ $2,600 
หรือประมาณ 85,000 บาท (https://www.isranews.org/isranews-pr-news/80277-isranews-
80277.html) 
 สําหรับประเทศไทย จากผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย ซึ่งสํานักงาน
สถิติแหงชาติจัดทํารวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปี 2554 พบวา มากกวารอยละ 50 ของคนไทย 
อายุ 15 ปีข้ึนไป มีการเดินทางทองเที่ยว ทั้งที่พักคางคืนและไมพักคางคืน ในสัดสวนรอยละ 45.7 และ
รอยละ 34.3 ตามลําดับแหล งที่ คนไทยนิยมไปเที่ ยวมากที่ สุด  คือแหล งทอง เที่ ยว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 33.3 รองลงมา คือ ภาคกลาง รอยละ 31.3 และรอยละ 27.8 ในภาคเหนือ 
เป็นตน สําหรับคาใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทย ก็จะแตกตางกันไปตามลักษณะการทองเที่ยว แบบพัก
คางคืน จะมีวันเฉลี่ยที่พักคางคืน ประมาณครั้งละ 3.9 วัน คาใชจายอยูที่ 3,410 บาทตอคนตอครั้ง แตถา
ทองเที่ยวแบบไมพักคางคืน ก็จะมี 
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คาใชจายอยูที่ประมาณ 1,392 บาทตอคนตอครั้ง (สํานักงานสถิติแหงชาติจัดทํารวมกับกา ร
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2554)  เป็นตน แตสถานการณแในขณะนี้เกิดปรากฏการณแการการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกวา โควิด-19 (Covid-19) ที่กําลังดําเนินอยูทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบ
อยางหนัก  จนเกิดการใชมาตรการจํากัดการเดินทาง (Travel restriction) เพื่อควบคุมการระบาด
ภายในประเทศ โดยองคแการทองเที่ยวโลกระบุวา (UNWTO) จุดหมายปลายทางทั่วโลกตองใชมาตรการ
จํากัดการเดินทาง มาตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ที่ผานมา ซึ่งรวมถึง การหามนักทองเที่ยวเดินทางเขาสู
ประเทศตาง ๆ โดยในเดือนเมษายน 2563 ถึงรอยละ 96 ที่ใชมาตรการจํากัดในการเดินทางเพื่อสราง
ความมั่นคงทางสุขภาพภายในประเทศ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา: ออนไลนแ) ซึ่งรวมถึงประเทศ ที่
เป็นตลาดหลักของประเทศไทย ไดแก จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต และอินเดีย เป็นตน ที่ใชมาตรการ
ปิดพรมแดนและประกาศใหประชาชนงดเวนการเดินทางหากไมจําเป็น 

องคแการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ไดรายงานวา ในชวงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 การทองเที่ยว
ระหวางประเทศของโลก ไดลดลงรอยละ 22 และคาดวา ตลอดทั้งปีอาจจะลดลงถึงรอยละ 60 - 0 จากปี
ที่ผานมาสําหรับประเทศไทยผลจากการประกาศพระราชกําหนดสถานการณแฉุกเฉินในชวงวันที่ 25 
มีนาคม 2563 ที่ใหปิดดานตรวจคนเขาเมืองทั่วประเทศ และประกาศของสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย (กพท.) ที่หามอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 3) ตั้งแต 
วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 25635 สงผลใหตลอดเดือนเมษายน 2563 (ประกาศ
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เรื่อง หามอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยเป็นการ
ช่ัวคราว (ฉบับที่ 3) ) ไมมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาสูประเทศไทย ดังนั้นในสถานการณแการ
ทองเที่ยวในประเทศเดือนเมษายน 2563 มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศจํานวน 
0.09 ลานคน-ครั้ง หดตัวรอยละ 99.32 สรางรายได 4.99 รอยลานบาท หดตัวรอยละ 99.45 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปีที่ผานมา ขณะที่ตั้งแตเดือนมกราคม–เมษายน 2563 มีจํานวน
นักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางทองเที่ยว ภายในประเทศสะสมจํานวนทั้งสิ้น 24.70 ลานคน-ครั้ง หดตัวที่
รอยละ 50.26 มีรายไดสะสมจากการทองเที่ยว 0.19 ลานลานบาท หดตัวรอยละ 48.34 จากชวงเวลา
เดียวกันของปีที่ผานมาโดยแหลงทองเที่ยวและโรงแรมสวนใหญปิดบริการช่ัวคราวเนื่องจากมาตรการ
ควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อใหเป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณแฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตามพบวา ยังคงมีการเดินทางของประชาชนบางสวนเพื่อเยี่ยม
ญาติ และกิจธุระเป็นหลัก ทั้งนี้จังหวัดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ตาก (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา: ออนไลนแ) 
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 แนวทางที่จะทําใหการการทองเที่ยวกลบัมาทั้งการเดินทางในประเทศ และตางประเทศ จะตองมี
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวไทยในระยะหลังจากสถานการณแคลี่คลาย มีความจําเป็นตองลด
รายจายและเพิ่มสภาพคลองใหกบัผูประกอบการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการการทองเที่ยวให
มีคุณภาพและมาตรฐาน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเทีย่วที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ระดับนานาชาติ เพื่อสะทอนถึงความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนทองถ่ิน 
ประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน เพื่อสรางเช่ือมั่นใหแก
นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเทีย่วของไทย สรางมาตรการจงูใจเพื่อกระตุนตลาดทองเที่ยวภายในประเทศ 
และสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการฟื้นฟูการ
ทองเที่ยวขององคแการการทองเที่ยวโลก ที่ใหความสําคัญกับความเช่ือมั่นกลายเป็นสิ่งที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจในยุคความปกติใหม 

จากสถานการณแทั้งหมดที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาหัวขอปัจจัยที่มีผลตอการเลือก
สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยของกลุมเยาวชนในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal)             
ซึ่งความนาสนใจในเรื่องนี้คือกลุมเยาวชน เนื่องจากกลุมนี้เป็นกลุมที่มีอิทธิพลตอครอบครัว เพื่อนฝูงที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลอืกสถานที่ทองเที่ยวและเป็นนักทองเที่ยวแหงอนาคต ทั้งนี้เพื่อชวยใหเกิดแนวทางใน
การเตรียมความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวอีกครั้งอยางปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยของกลุม
เยาวชนในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal) 
 2.  เพื่อศึกษาการรับรูของเยาวชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม 
 
กรอบินวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาคนควาเรื่องนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเป็นกรอบในการวิจัย  (Conceptual framework) พรอมทั้งกําหนดตัว
แปรในการวิจัยไวดังตอไปนี ้
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการเลือกสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยของกลุมเยาวชนในชวง
ปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยว การวิจัยครั้งนี้มีการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางที่เลือกมาใชวิธีการเปิดตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซีและมอรแแกน (Krejcie and 
Morgan, 1970: 608)  ที่ประชากรไมเกิน 1,000,000 คน ระดับความเช่ือมั่นในการสุม 95% ผูวิจัยจึง
กําหนดขนาดของตัวอยางในการศึกษาจํานวน  480 คน โดย ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
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กลุมเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง จํานวน 480 ชุด โดยใชแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 
เป็นรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู วิจัยไดพัฒนาจากกรอบแนวคิด 

ผลงานวิจัย และ ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของผานการศึกษาแนวคิดวิจัยและสรางเครื่องมือใหครอบคลุม
ประเด็นที่จะถามในเครื่องมือวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 3 สวนคือ 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได ภูมิลําเนา โดยใชแบบสอบถามเลือกตอบ (Check List) จํานวน 7 ขอ  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในชวงปรากฎการณแวิถีปกติใหม (New 
Normal)  ไดแก ประเภทแหลงทองเที่ยว ระยะเวลา งบประมาณตอครั้ง วิธีการเดินทาง บุคคลที่เดินทาง
ดวย  การรับรูผานสื่อ และ ปัจจัยในการเลือกแหลงทองเที่ยวในชวงปรากฎการณแวิถีปกติใหม ( New 
Normal)  โดยใชแบบสอบถามเลือกตอบ (Check List) จํานวน 7 ขอ 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน ไดแก ความรูด านโรค Covid-19 และ การ
ประฎิบัติตนในชวงปรากฎการณแวิถีปกติใหม (New Normal) โดยมีทั้งหมด 10 ขอ 
  ขอที่ถูก 2, 4, 5, 6, 9 และ 10 
 ขอที่ผิด 1, 3, 7 และ 8 
          โดยการแปรความหมายของสวนที่ 3 จะใชรูปแบบคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยพิจารณาจากคาพิสัย 
แลวมาจัดชวงคะแนนและเกณฑแ ดวยระบบการวัดแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยจะใชสูตรการ
คํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน  เกณฑแการจัดลําดับคาเฉลี่ยในการวัดระดับความสําคัญของผูตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาโดยไดกําหนดอันตรภาคช้ันเทากัน คือ 0.8 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 - นําเสนอแบบสอบถามที่ทําข้ึนตออาจารยแที่ปรึกษาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งที่วัด (Index of Item Object Congruence: IOC) 
 - นําแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลตอการเลือกสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยของกลุมเยาวชน
ในชวงปรากฎการณแวิถีปกติใหม (New Normal) ไปใชทดลองกับประชาชนที่อาศัยอยูในแหลงทองเที่ยว
จังหวัดพิษณุโลก  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําคําตอบที่ไดมาหาความเที่ยง (Reliability) 
ดวยวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1951)   
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 - แกไขแบบสอบถามใหเสร็จสมบูรณแ เพื่อนําไปเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวใขอมูลจากกลุม
เยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยจะนําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณแของขอมูลและนําไป
วิเคราะหแผลตอไป 

วิธีการเก็บข้อมูล 
  ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลของการวิจัย เชิงปริมาณจากประชากรใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และ จังหวัดพิษณุโลก โดยใชแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 480 ชุด การศึกษานี้ใชการวิเคราะหแขอมูล
ดังตอไปนี้ 
 - แบบทดสอบตอนที่ 1 เป็นขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดานปัจจัยสวนบุคคล จําแนกเป็น เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ภูมิลําเนา ลักษณะแบบสอบถามจะเป็นเลือกตอบ (Check List) 
ซึ่งนํามาสรุปเป็นคาเปอรแเซ็นตแ (Percentage) 
 - แบบทดสอบตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม ไดแก 
ประเภทแหลงทองเที่ยว ระยะเวลา งบประมาณตอครั้ง วิธีการเดินทาง บุคคลที่เดินทางดวยการรับรูผาน
สื่อ และ ปัจจัยในการเลือกแหลงทองเที่ยวในชวง ลักษณะแบบสอบถามจะเป็นเลือกตอบ (Check List) 
ซึ่งจะนํามาสรุปเป็นคาเปอรแเซ็นตแ (Percentage)  
 - แบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน ไดแก ความรูดานโรค Covid-19 และ การ
ประฎิบัติตนในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม ลักษณะแบบสอบถามจะเป็นเลือกตอบ (Check List) แลว
นํามาสรุปเป็นคาเปอรแเซ็นตแ (Percentage) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถามใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดย ขอมูล
จากแบบสอบถามใชการหาคาความถ่ี  (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอื่น ๆ  ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิดในแบบสอบถาม ใชการหาคาความถ่ี และขอมูลจากการ
สนทนากลุมใชการวิเคราะหแเนื้อหาเป็นรายประเด็น (Content Analysis) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากตารางที่ 1 พบวา นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนสวนใหญ เป็น เพศหญิง รอยละ 69.38 และเพศ
ชาย รอยละ 23.33  มีอายุระหวาง 21-30  สถานภาพโสด รอยละ 96.04  ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มากที่สุด รอยละ 87.92 โดยมีสถานะเป็นนักศึกษามากที่สุด ถึงรอยละ 91.18  ทั้งนี้ มีรายไดตอเดือน
ไมเกิน 3,000 บาท รอยละ 43.96 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน (N= 480) รอยละ (100.00) 
1.  เพศ 
   1.1  ชาย 
   1.2  หญิง 

   1.3  อื่น ๆ  

 
112 
333 
35 

 
23.33 
69.38 
7.29 

2.  สถานภาพ 
   2.1  โสด  

   2.2  สมรส  
   2.3  อื่น ๆ  

 
461 
13 
6 

 
96.04 
2.71 
1.25 

3.  อายุ 
   3.1  16-20 ป ี
   3.2  21-30 ป ี

 
228 
252 

 
47.50 
52.50 

5.  อาชีพ 
  5.1  นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
  5.2  รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
  5.3  พนักงานเอกชน  
  5.4  เกษตรกร 
  5.5  รับจาง  
  5.6  อื่น ๆ 

 
434 
13 
22 
1 
3 
3 

 
91.18 
2.73 
4.62 
0.21 
0.63 
0.63 

6.  รายไดตอเดือน 
  6.1  ไมเกิน 3,000 บาท 
  6.2  3,001 – 6,000 บาท 
  6.3  6,001 – 9,000 บาท 
  6.4  9,001 – 12,000 บาท 
  6.5  12,001 – 15,000 บาท 
  6.6  มากกวา 15,000 บาท 

 
211 
141 
42 
34 
25 
27 

 
43.96 
29.38 
8.75 
7.08 
5.21 
5.63 
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal) 
ปัจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว จํานวน )N= 480) รอยละ )100.00(  
1.  ความตองการเดินทางทองเที่ยวในชวง
ปรากฏการณแวิถีปกติใหมในแหลงทองเที่ยวประเภท
ตาง ๆ  
  1.1  ภูเขา ปุาไม 
  1.2  ทะเล หมูเกาะ 
  1.3  ชุมชนทองเที่ยว  
  1.4  วัด วัง โบราณสถาน 
  1.5  เทศกาล งานประเพณี 
  1.6  อื่น ๆ 

 
 

307 
121 
20 
17 
15 
0 

 
 

63.96 
25.21 
4.17 
3.54 
3.13 
0.00 

2.  ระยะเวลาในการทองเที่ยว 
  2.1  1 วัน 
  2.2  2 วัน 
  2.3  3 วัน 
  2.4  4 วัน 
  2.5  5 วัน 
  2.6  6-10 วัน 
  2.7  11-20 วัน 
  2.8  21 วันข้ึนไป 

 
41 
131 
195 
30 
35 
27 
6 
15 

 
8.54 
27.29 
40.63 
6.25 
7.29 
5.63 
1.25 
3.13 

3.  งบประมาณที่ใชสําหรับการทองเที่ยว 
  3.1  ไมเกิน 1,000 บาท 
  3.2  1,001 – 2,000 บาท 
  3.3  2,001 – 3,000 บาท 
  3.4  3,001 – 4,000 บาท 
  3.5  4,001 – 5,000 บาท 
  3.6  5,001 บาท ข้ึนไป 
  3.7  อื่นๆ 

 
48 
113 
147 
81 
71 
72 
0 

 
9.98 
23.49 
30.56 
16.84 
14.76 
14.97 
9.98 
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4.  พาหนะหลักในการเดินทาง 
  4.1  รถยนตแสวนตัว  
  4.2  รถประจําทาง (รถทัวรแ) 
  4.3  รถไฟ  
  4.4  เครื่องบิน 
  4.5  อื่นๆ 

 
362 
 34 
  7 
 4 
6 

 
75.42 
27.92 
18.13 
8.33 
3.33 

5.  การเดินทางกับกลุมอางอิง 
  5.1  คนเดียว 
  5.2  ครอบครัว 
  5.3  เพื่อน 
  5.4  คนรัก 
  5.5  อื่นๆ 

 
23 
295 
120 
42 
0 

 
4.80 
61.45 
25.00 
8.75 
0.00 

6. ทราบขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในชวง
ปรากฏการณแวิถีปกติใหมผานสื่อชนิดใด 
  6.1  สื่อสิ่งพิมพแ 
  6.2  สื่อโทรทัศนแ 
  6.3  สื่อวิทยุ  
  6.4  แบบปากตอปาก 
  6.5  สื่อออนไลนแ 
  6.6  อื่นๆ 

 
 

5 
7 
1 
5 

462 
0 

 
 

1.04 
1.46 
0.21 
1.04 
96.25 
0.00 

7.  การเลือกแหลงทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแวิถี             
ปกติใหมโดยคํานึงถึงเป็นอันดับแรก 
  7.1  ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว  
  7.2  กิจกรรมภายในและบริ เ วณรอบแหล ง
ทองเที่ยว 
  7.3  ที่พักบริเวณแหลงทองเที่ยว 
  7.4  ความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
  7.5  สิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยว 

 
 

364 
15 
56 
23 
13 
9 

 
 

75.83 
3.13 
11.67 
4.79 
2.70 
1.88 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1451 

  7.6  การจัดการที่ดีเปน็ไปตามมาตรการของรัฐบาล 
  7.7  อื่น ๆ 

0 0.00 

จากตารางที่ 2 พบวา ปัจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
กลุมเยาวชนในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม ไดแก สถานที่ทองเที่ยวที่นิยมมากที่สุด คือ ภูเขาและปุาไม 
รอยละ 63.96 โดยคํานึงถึง ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว เป็นอันดับตน รอยละ 75.83 ใชระยะเวลา
ในการทองเที่ยว 3 วัน รอยละ 40.63 กําหนดงบประมาณในการทองเที่ยวระหวาง 2,001 – 3,000 บาท 
รอยละ 30.56  เลือกใชรถยนตแสวนตัวในการเดินทาง รอยละ 75.42  ซึ่งจะเดินทางกับครอบครัว รอยละ 
61.45 ทั้งนี้ ไดรับขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหมผานสื่อสื่อออนไลนแ              
รอยละ 96.05 

 
ตอนที่ 3  ความรูเกี่ยวกับโรค COVID- 19 และการปฏิบัติตนในชวงปรากฏการณแวิถีใหม  

เรื่อง 
ผลการส ารวจ 

ใช่ ร้อยละ ไม่ใช ่ ร้อยละ 

1. ไวรัสโคโรนาสายพันธุแใหม 2019 เหมอืนไวรัสโรค

ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และโรคซารแส 

413 86.04 67 13.96 

2. ผูปุวยดวยโรค COVID-19 มีอาการไข ไอ หายใจถ่ี 

หายใจลําบาก สามารถเป็นปอดบวม ปอดอกัเสบ และ

ไตวาย ได 

429 89.38 51 10.63 

3. การซื้อสิ่งของจากประเทศที่มีการแพรระบาดของโรค 

มีโอกาสที่จะติดเช้ือจากการสัมผสัสิง่ของทีซ่ื้อมา 

416 86.67 64 13.33 

4. การทําความสะอาดสถานที่ อปุกรณแตาง ๆ เพื่อปอูงกัน

การแพรกระจายของไวรสั ควรใชน้ํายาทําความสะอาด

หรือเช็ดดวยแอลกอฮอลแ 70% อยางนอยวันละ 1 – 2 

ครั้ง 

468 97.50 12 2.50 

5. อาการของโรค COVID-19 คือ มีไข เจ็บคอ ไอแหง ๆ 

น้ํามูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ 

460 95.83 20 4.17 
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6. หลงัการสัมผัสสิ่งของตาง ๆ ควรลางมือดวยสบู และใช

เวลาในการลาง 20 วินาที 

458 95.42 22 4.58 

7. การรกัษาระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 2 เมตร 464 96.67 16 3.33 

8. ควรสวมใสหนากากอนามัย )Surgical Mask) หรือ

เลือกใชหนากากคลมุหนา )Face Shield) อยางใด

อยางหนึ่งได 

470 97.92 10 2.08 

9. ควรออกกําลังกายสม่ําเสมอ และนอนหลบัพักผอนให

เพียงพอ 

474 98.75 6 1.25 

10. หามใชสิ่งของรวมกับผูอื่น รวมถึงหามรับประทาน

อาหารรวมจานเดียวกับผูอื่น 

476 99.17 4 0.83 

 
จากตารางที่ 3 พบวา ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค COVID-19  ซึ่งมีความเขาใจในเรื่อง

ของ การทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณแตาง ๆ เพื่อปูองกันการแพรกระจายของไวรัส ควรใชน้ํายาทํา
ความสะอาดหรือเช็ดดวยแอลกอฮอลแ 70% อยางนอยวันละ 1 – 2 ครั้ง มากที่สุด  มีความเขาใจในอาการ
ของโรค COVID-19 คือ มีไข เจ็บคอ ไอแหง ๆ น้ํามูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ ในลําดับรองลงมา และ 
เขาใจวา ผูปุวยดวยโรค COVID-19 มีอาการไข ไอ หายใจถ่ี หายใจลําบาก สามารถเป็นปอดบวม ปอด
อักเสบ และไตวาย ได และยังพบวา ผูตอบแบบสอบถามยังไมเขาใจในเรื่องในเรื่อง การซื้อสิ่งของจาก
ประเทศที่มีการแพรระบาดของโรค มีโอกาสที่จะติดเช้ือจากการสัมผัสสิ่งของที่ซื้อมา และ มีความเขาใจ
วา ไวรัสโคโรนาสายพันธุแใหม 2019 เหมือนไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และโรคซารแส  การ
ปฏิบัติตนในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม พบวา นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนสวนใหญปฏิบัติตนถูกตองใน
การปฏิบัติตนชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม ซึ่งเรียงตามลําดับ ดังนี้ 1) หลังการสัมผัสสิ่งของตาง ๆ ควร
ลางมือดวยสบู และใชเวลาในการลาง 20 วินาที  2) ควรออกกําลังกายสม่ําเสมอ และนอนหลับพักผอน
ใหเพียงพอ 3) หามใชสิ่งของรวมกับผูอื่น รวมถึงหามรับประทานอาหารรวมจานเดียวกับผูอื่น รอยละ 
99.17  และยังพบวามีการปฏิบัติตนที่ไมถูกตอง ดานการรักษาระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 2 เมตร  
และ ควรสวมใสหนากากอนามัย (Surgical Mask) หรือเลือกใชหนากากคลุมหนา (Face Shield) อยาง
ใดอยางหนึ่งได ซึ่งความเขาใจดังกลาวอาจไมถูกตองตามขอมูลแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1453 

การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยของกลุม
เยาวชนไทยในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal) สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  
 1.  นักทองเที่ยวเยาวชน คือ ประชากรวัยหนุมสาว กลุมเยาวชนที่มีอายุประมาณ 15 ถึง 25 ปี 
จัดเป็นกลุมที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็วและนับวาเป็นตลาดที่ทรงพลังมากที่สุดในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ของโลก  ทั้งนี้นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนไทยนั้นใชระยะเวลาในการทองเที่ยวประมาณ 3 วัน และใช
งบประมาณเฉลี่ยในการทองเที่ยวแตละครั้งไมเกิน 3,000 บาท โดยมีความแตกตางจากขอมูลของ 
UNWTO องคแกรทองเที่ยวเยาวชนโลก ที่ไดระบุวาในปี 2563 นักทองเที่ยวเยาวชนทั่วโลกจํานวน 370 
ลานคน มูลคาการใชจายของนักทองเที่ยวกลุมนี้รวม 400 พันลานดอลลารแสหรัฐ  ใชเวลาในการทองเที่ยว 
50 วัน และใชจายเงินในการทองเที่ยวตอทริปคนละ $2,600 หรือประมาณ 85,000 บาท ซึ่งทําใหทราบ
วา นักทองเที่ยวเยาวชนไทยมีความแตกตางในดานคาใชจายที่มีจํานวนนอยกวาคาเฉลี่ยของนักทองเที่ยว
เยาวชนโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการการที่นักทองเที่ยวเยาชนกลุมนี้ ยังไมไดประกอบอาชีพ ซึ่งสวนใหญยัง
เป็นนักศึกษา และมีสวนนอยที่ประกอบอาชีพแลว เชน รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป และ
เกษตรกร เป็นตน อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวเยาชน มีรายไดไมเกิน 3,000 บาท โดยมีสวนนอยที่มีรายได 
12,001 – 15,000 บาท ซึ่งสงผลใหความสามารถการกําหนดระยะเวลาการทองเที่ยวคอนขางจํากัด ดังนั้น 
จากขอคนพบขางตน จึงไมสอดคลองกับ  สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554)  ที่พบวา มากกวารอยละ 50 
ของคนไทย อายุ 15 ปีข้ึนไป มีการเดินทางทองเที่ยว ทั้งที่พักคางคืนและไมพักคางคืน ในสัดสวนรอยละ 
45.7 และรอยละ 34.3 ตามลําดับแหลงที่คนไทยนิยมไปเที่ยวมากที่สุด คือแหลงทองเที่ยว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 33.3 รองลงมา คือ ภาคกลาง รอยละ 31.3 และรอยละ 27.8 ในภาคเหนือ 
เป็นตน สําหรับคาใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทย ก็จะแตกตางกันไปตามลักษณะการทองเที่ยว แบบพัก
คางคืน จะมีวันเฉลี่ยที่พักคางคืน ประมาณครั้งละ 3.9 วัน คาใชจายอยูที่ 3,410 บาทตอคนตอครั้ง แตถา
ทองเที่ยวแบบไมพักคางคืน ก็จะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 1,392 บาทตอคนตอครั้ง เป็นตน  
 2. ลักษณะเฉพาะของนักทองเที่ยวเยาวชนไทย จากการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางพบวา เยาวชน
ในจังหวัดพิษณุโลกตัดสินใจทองเที่ยวในในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม สวนใหญเป็นเพศหญิง มีความรู
เกี่ยวกับโรค Coronavirus disease 2019 หรือ COVID – 19 และทราบถึงการปฏิบัติตนในชวง
ปรากฏการณแวิถีใหม โดยสอดคลองกับ Sangwongdee, P. (2020).  ที่ระบุวา การทองเที่ยวในชวง
ปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal for Tourism) เป็นรูปแบบของการทองเที่ยวในชวงโรคระบาด
รุนแรง ที่นักทองเที่ยวทราบดีในขณะนี้ ที่มีช่ือเรียกอยางเป็นทางการจากองคแการอนามัยโลกวา โรคติด
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เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็นอยางมาก 
นอกจากนี้ยังสงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทุกลุมทุกวัยเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเดิม แตตองประพฤติและปฏิบัติตนในการ
เดินทางทองเที่ยวแบบใหม ตามคํานิยามที่เรียกกันวา การทองเที่ยวชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New 
Normal for Tourism) ซึ่งการทองเที่ยวรปูแบบนี้ ยังตองดําเนินตอไปรวมกับโรคติดตอไปเรือ่ย ๆ  จนกวา
จะมียารักษาและปูองกันได และคาดวาจะทําใหรูปแบบการทองเที่ยวจะสามารถเขาสูสภาวะปกติไดอยาง
เดิม สําหรับประเทศไทยไดเกิดโรคระบาดรุนแรงตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 จนกระทั้งถึงปัจจุบัน  
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนไทยมีความเขาใจดานความรูเกี่ยวกับโรค COVID-19  
โดยสอดคลองกับ อําพวรรณแ ยวนใจ และคณะ (2563) ที่ใหทรรศนะวากระแสการทองเที่ยวในชวง
ปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal for Tourism) มีรูปแบบและลักษณะของการทองเที่ยวในชวง
โรคระบาดรุนแรงที่ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทองเที่ยวที่แปลกไปกวาเดิม โดยนักทองเที่ยวตอง
ระมัดระวังตัวขณะทํากิจกรรมทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 
 3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยของกลุมเยาวชน
ในชวงปรากฏการณแวิถีปกติใหม (New Normal)  อธิบายไดวา ปัจจัย ที่ทําใหนักทองเที่ยวเยาวชนไทย
เลือกที่จะเดินทางทองเที่ยวในชวงเวลาดังกลาวนี้ ไดแก ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว ที่พักบริเวณ
แหลงทองเที่ยว ความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว  ซึ่งสอดคลองกับ ชลลดา มงคลวนิช และรัตนา
ภรณแ ชาติวงศแ. (2558).  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยตอแหลงมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตรแพระนครศรีอยุธยา ที่พบวา นักทองเที่ยวเยาวชนไทยมีความ
ประทับใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยรอบซึ่งมีความสวยงาม บรรยากาศดีมีวัฒนธรรมดั้งเดิมทาใหนึกถึง
ประวัติศาสตรแไทยในอดีต และเป็นแหลงศึกษาหาความรูซึง่แสดงใหเหน็ถึงความเปน็เอกลกัษณแของชาติไทย 
จึงมีความสนใจที่จะกลับไปเที่ยวอีกครั้ง นอกจากนี้ยังพบวามีนักทองเที่ยวเยาวชนไทยความตองการ
เดินทางกับครอบครวัมากที่สดุ  รองลงมาเดินทางกับเพื่อน การเดินทางรวมกับคนรัก และเดินทางคนเดียว   
 4 .  นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนบางสวนยังมีความเขาใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุแใหม 2019 
เหมือนไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และโรคซารแส ซึ่งตอบวา “ใช” ถึงรอยละ 86.67 และ 
86.04  ซึ่ง โรคโควิด 19 คือโรคติดตอซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการคนพบลาสุด ไวรัสและโรคอุบัติ
ใหมนี้ไมเป็นที่รูจักเลยกอนที่จะมีการระบาดในเมืองอูฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรค
โควิด 19 มีการระบาดใหญไปทั่ว สงผลกระทบแกหลายประเทศทั่วโลก โดยสอดคลองกับ พระ
ปุญญาพัฒนแ แสงวงศแดี.  (2563).  ศึกษาวิจัยเรื่อง วิกฤติการณแโลกกรณีการแพรระบาดของโรคติดตออุบตัิ
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ใหม : บทบาทขององคแการอนามยั โลก สถานการณแในประเทศไทย และ New Normal ผลการวิจัยพบวา 
โรคติดตออุบัติใหม เป็นโรคระบาดที่ติดตอจากสัตวแสูคน และจากคนสูคน มีทั้งโรคชนิดใหมที่เพิ่งระบาด 
โรคที่เคยระบาดในอดีตแลวกลับมาระบาดซ้ํา โรคที่พบในพื้นที่ใหม โรคที่เกิดจากเช้ือกลายพันธุแ ซึ่งโรค
อุบัติใหม เหลานี้ถือเป็นวิกฤติการณแทางสาธารณสุขของโลก และมีแนวโนมที่เพิ่มจํานวนสูงข้ึน และมี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน จึงจําเป็นที่ตองมีองคแการสวัสดิการสังคมระหวางประเทศ อันไดแกองคแ การ
อนามัย ทําหนาที่เป็นหนวยงานหลัก ดําเนินการดานสุขภาพและสาธารณสุขของโลก เขามามีบทบาทเป็น
ผูนําในการดําเนินงาน นอกจากนี้นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนไทยยังไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยดาน
ความปลอดภัย โดยพบวา พฤติกรรมการเลือกสถานที่ทองเที่ยวในชวงปรากฏการณแ วิถีปกติใหม (New 
Normal) โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นลําดับทาย ซึ่งสอดคลองกับ คํานวณ อึ้งชูศักดิ์และคณะ  
(2563) ไดเขียนบทความวิชาการ เรื่อง แนวโนม ผลกระทบ และการเตรียมรับมือ การระบาดรอบที่สอง
ของ COVID-19 ที่ใหทรรศนะวา คนไทยและแรงงานอพยพควรใหความรวมมือในดานการสวมหนากาก 
ลางมือ อยางดี เจาของกิจการตาง ๆ กวดขันมาตรการเหลาน้ี  โดยภาพรวม พฤติกรรมการปูองกันตนเอง 
ยังใชได แตก็สามารถทําไดมากข้ึน ทําใหเบาใจวาการ ระบาดระลอกใหมไมนาจะรุนแรงกวาเดิม 
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ปัจจัยในการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารรถเมล์ RTC อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

The Factors that Affect Decision Making for using RTC City Bus, 
 Mueang District, Chiang Mai 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการรถเมล์ RTC และ 2)เพื่อ
ทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการรถเมล์ RTC อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 
คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 ต่อเดือน และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถเมล ์RTC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกใช้บริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอันดับแรกคือปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ รองลงมาด้านราคา  ด้านคุณภาพในการให้บริการ ด้าน
ระยะเวลา ด้านบุคลากร ด้านสื่อโฆษณา และด้านสาถานที่ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย, การเลอืกใช้บริการ,รถเมล์ RTC 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1.) to know the general information of RTC 
City users and 2.) to know the factors that affecting decision making for using RTC City 
Bus, Mueang District, Chiang Mai. This survey research was conducted by using 
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questionnaires with a sample of 400 RTC City Bus users. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results indicate 
that majority of the users were female, aged between 21-30 years, university students 
and had income rate between 5,001-10,000 baht per month.The factors that affecting 
decision making for using RTC City Bus found that the overall was at high level. It was 
found that the security factor was in the highest rank affecting the decision making. The 
second rank was price and service quality, time, people, commercial and place 
respectively. 
 
Keywords : Factor, Decision making for using service , RTC City Bus 
 

บทน า 

ระบบการขนส่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์มาอย่างยาวนาน  และมากไปกว่านั้น 
ระบบการขนส่งกลายเป็นทางเลือกในใช้การบริการในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากข้ึน และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ในปัจจุบัน ระบบการขนส่ง ได้มีการพัฒนาและเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายพร้อมทั้งการให้บ ริการที่
แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงเกิดทางเลือกข้ึน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ความรวดเร็ว การอ านวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ เป็นต้น ความพร้อมในการให้บริการจึงมี
ความส าคัญยิ่งต่อการเลือกใช้บริการของมนุษย์  

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างชาติให้ความสนใจและมาท่องเที่ยวจ านวนมากข้ึน และมีอัตราการขยายตัวและเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง น ามาสู่มีการพัฒนาด้านต่างๆอาทิ ด้านการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง อย่างรวดเร็ว แต่ยังขาดการสนับสนุนจากระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ สังเกตเห็นได้
จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการรถโดยสาร ซึ่งมักจะเกิดปัญหาบ่อยครั้ง อาทิ การตั้งราคาเกินอัตรา
ที่ก าหนด เวลาในการเดินรถไม่แน่นอน ให้บริการไม่ตรงตามความต้องการ  ท าให้เกิดการพัฒนาการขนส่ง
ข้ึน และถูกเช่ือมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กล่าวได้ว่าระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด
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ใหญ่ ที่มีการเช่ือมต่อระหว่างเครอืข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลก ผู้ใช้บริการสามารถเลอืกใช้ใช้บริการได้ง่าย
ข้ึน 
  รถเมล์ RTC เป็นรถโดยสารประจ าทางที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับการเดินทางในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดย บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรช่ัน น ารถบัสชานต่ ามาว่ิงให้บริการในช่ือ 
RTC Chiang Mai City Bus จ านวน 11 คัน โดยได้เดินรถเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 และ
ก าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในการให้บริการส าหรับผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งพัฒนามาจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ใช้บริการ จะเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ าทางที่ มีราคา
ค่าบริการเป็นมาตรฐาน พร้อมให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายมากข้ึน ด้วย
เทคโนโลยีการให้บริการแบบอัตโนมัติ อาทิ ตู้ช าระเงินแบบอัตโนมัติ ช าระค่าบริการผ่านทาง Rabbit 
Card และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi ภายในตัวรถโดยสาร เป็นการน า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริการ บริหารระบบการจัดการท างานของ
รถเมล์ RTC (อัมรินทร์ทีวี RTCเปิดตัว สมาร์ทบัส เชียงใหม่, 2561) 
 จากปัจจัยที่กลา่วมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
รถเมล์ RTC อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการรถเมล์ RTC และเพื่อ
ทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์ RTC อ .เมือง จ.เชียงใหม่  ซึ่งจะได้น าผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข การให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.)ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการรถเมล์ RTC 

2.)เพื่อทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, 41) ได้กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งสว่นตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์
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เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด

มากกว่าตัวแปรอื่นๆ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

คุณภาพการบริการ  

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (2554: ออนไลน์) กล่าวว่าคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้

ตามหลัก 6 ประการ คือ 

1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) 2. ทัศนคติ

และพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior)   

3.การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (accessibility and flexibility)  

4. ความไว้วางใจและความเช่ือถือได้ (reliability and trustworthiness)  

5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) 

 และ 6.ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ (reputation and credibility) 

แนวทางการวัด ประเมินคุณภาพการบริการ  

สรชัย พิศาลบุตร (2551: 98 -99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้

ให้บริการว่าสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 

1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรงท าได้โดยก าหนด

มาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  

2. วัดจากตัวช้ีวัดคุณภาพการให้บริการที่ก าหนดข้ึน โดยการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า

หรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ช้ีวัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ก าหนดข้ึนน้ี 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler and Armstrong (1997) ส่วนประสมทางการตลาด บริการ )7P’s) ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทาง

กายภาพ ซึ่ง ประยุกต์ใช้กับธุรกิจบริการได้เป็นอย่างดี 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นแบ่งเป็น 5 ข้ันตอน 

คือ 1. การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 2. การแสวงหาข้อมูล 

(Information Search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4. การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase Decision) และ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วรัมพร ศรีเนตรและภาชญา เช่ียวชาญ (2562) ได้ศึกษาเช่ียวชาญได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเลือกรับบริการการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจ าทาง สายภาคตะวันออก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านปัจจัยที่มี ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก พบว่าด้าน

ราคาและด้านความสะดวกสบายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพรถ ด้านการบริการ ด้านบุคล

การ ด้านการส่งเสริม การตลาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

สิทธา ค าประสิทธ์ (2559) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถทัวร์

นครชัยแอร์.  พบว่าระบบการขนส่งผู้โดยสารทีส่ าคัญสดุของประเทศไทยคือระบบการขนส่งผู้โดยสารทาง

บกเนื่องจากเข้าถึงง่ายและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในประเทศ โดยประเทศไทยมีเส้นทางครอบคลุม

พื้นที่ทั่วประเทศ 

อารียา หมัดหลี ( 2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารแระจ าทางของ

บริษัทวีระกร จ ากัด เส้นทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจ าทางของ

บริษัท วีระกร จ ากัด เส้นหาดใหญ่-สุไหงโกลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารประจ าทางทุกด้านในระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ

บริหาร ด้านความปลอดภัย และด้านอาคารสถานที่ ตามล าดับมากไปหาน้อย 

ศิริอมร กาวีระ ,ณัฐนนท์ คุณยศยิ่ง และอัจฉรา กลิ่นศรีสุข(2563). ได้ศึกษาถึงการศึกษาความพึง

พอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถสี่ลอ้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้ใช้บรกิารคือเพศหญิง 

อายุ 21-30 ปี ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท 

ภูมิล าเนาเป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการรถสี่ล้อแดง เพื่อเดินทางกลับบ้าน 

ไปเที่ยวเพราะมีสะดวกสบายต่อการเดินทาง ความถ่ีในการใช้บริการส่วนใหญ่3 – 4 วันต่อสัปดาห์ โดยรอ

รถตามเส้นทางรถว่ิงผ่าน ความต้องการของผู้โดยสารคือต้องการให้อัตราค่าโดยสารถูกลง  มีจุดบริการรอ
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รถสาธารณะเพียงพอต่อการใช้บริการ และระยะเวลาในการเดินทางถึงที่หมายตรงเวลา  ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ระดับน้อย 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ในการวิจัยคือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์ RTCอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  

วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการก าหนดขนาดตัวอย่างในภาพรวม ซึ่งไม่ทราบจานวนลูกค้าที่
แน่นอน โดยการเปิดตารางส าเรจ็รปูของ Krejicie and Morgan (1970) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือที่ค่า
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ความคลาดเคลื่อน 5% (ค่า = 0.05) ได้กลุ่ม ตัวอย่างจานวน 400 คน (ธานินทร์ ศิลป์จาร ุ: หน้า 51)  ใช
วิธีการสุมตัวอย่างแบบบังเอญิ )Accidental Sampling) 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบเลือกค าตอบ แบ่งเป็น 2 ส่วน   
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการรถเมล์ RTC ได้แก่ เพศ  อายุ อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารรถเมล์ RTC อ .เมือง จ.เชียงใหม่  

จ านวน 7 ด้านประกอบด้วย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
สถานที่ ปัจจัยด้านระยะเวลา ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา และปัจจยัด้านคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

จ านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
  1) ผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษาและมีรายได้อยู่ระหว่าง 
5,001-10,000 ต่อเดือน 

2) ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกได้แก่ปัจจัยด้านความปลอดภัย  รองลงมา
ปัจจัยด้านระยะเวลา ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านบุคลากร และ
ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการ ตามล าดับ รายละเอียดดังนี้ 
ปัจจัยด้านความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากอันดับแรกคือการหยุดรถ หรือการเข้า-ออก มีความ
นุ่มนวล รองลงมาปลอดภัยจากอบุัติเหตุ เช่น ประตูอัตโนมัตขิองรถโดยสาร และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เช่น 
ประตูอัตโนมัติของรถโดยสาร ตามล าดับ 
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  ปัจจัยด้านระยะเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ เวลาที่ใช้ในการเดินทางมี
ความเหมาะสม รองลงมาระยะในการรอคอยรถ และเวลาออกรถ เดินรถตรงเวลา ตามล าดับ 
  ปัจจัยด้านสื่อโฆษณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ สื่อโฆษณามีความน่าสนใจ
และจูงใจในการใช้บริการ รองลงมาสื่อโฆษณาสื่อสารได้ความคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และความถ่ีในการ
สื่อสารตามล าดับ 
  ปัจจัยด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ราคาค่าโดยสารมีความ
เหมาะสมกับระยะทาง รองลงมาราคาค่าโดยสารมีมาตรฐานและราคาค่าโดยสารเป็นราคาเดียวตลอดสาย
ตามล าดับ 
  ปัจจัยด้านสถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือป้ายรถเมล์มีความชัดเจน 
เห็นชัดรองลงมาป้ายรถเมล์สะดวกในการเดินทางและป้ายรถเมล์อยู่ในสถานที่ ที่ปลอดภัย ตามล าดับ 
  ปัจจัยด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือคนขับรถโดยสาร ขับรถอย่าง
ไม่ประมาทไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด รองลงมาพนักงานขับรถโดยสารมีการพูดคุยด้วยวาจาสุภาพนอบ
น้อม และพนักงานขับรถโดยสารมีความเอาใจใส่อย่าง เท่าเทยีมไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตามล าดับ 
  ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากอันดับแรกคือการใช้ Rabbit 
card แทนเงินสด รองลงมา รถโดยสารเป็นแบบปรับอากาศและแอปพลิเคช่ัน CM Transit by RTCส าหรับ
บอกข้อมูลการ บอกเส้นทาง ป้ายบสั โปรโมช่ัน ประกาศต่างๆ ตามล าดับ 
  
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผล 
1) ผู้ใช้บริการบริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี 

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 ต่อเดือน  
2) ปัจจัยทั้ง 7 ด้านประกอบด้วย ปัจจัยด้านความปลอดภัย ด้านราคา  ด้านคุณภาพในการ

ให้บริการ ด้านระยะเวลา ด้านบุคลากร ด้านสื่อโฆษณา และด้านสาถานที่ มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการบริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.

เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้อยู่ระหว่าง 5,001-
10,000 ต่อเดือน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริอมร กาวีระ ,ณัฐนนท์ คุณยศยิ่ง และอัจฉรา กลิ่นศรีสุข
(2563). ได้ศึกษาถึงการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถสี่ล้อแดง อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่พบว่าผู้ใช้บริการคือเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียน 
นักศึกษา สอดคล้องกับ (สุรัชนี ตันเวทยานนท์ , ดร.กุลเชษฐ์ มงคล : 2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร ปรับอากาศช้ัน1 กรณีศึกษาบริษัท ราชบุรีกลุ่ม 76 จ ากัด พบว่า 
ผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศช้ัน 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ21-30 ป ี

ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 พบว่าปัจจัยทั้ง 7 ด้านประกอบด้วย ปัจจัยด้านความ 
ปลอดภัย ด้านราคา  ด้านคุณภาพในการให้บริการ ด้านระยะเวลา ด้านบุคลากร ด้านสื่อโฆษณา และด้าน
สถานที่ มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์ RTC อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับวรัมพร ศรีเนตรและภาชญา เช่ียวชาญ (2562) ได้ศึกษาเช่ียวชาญได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
รับบริการการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจ าทาง สายภาคตะวันออก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มี 
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก พบว่าด้านราคาและด้านความ
สะดวกสบายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ อารียา หมัดหลี ( 2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารแระจ าทางของบริษัทวีระกร จ ากัด เส้นทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจ าทางของบริษัท วีระกร จ ากัด เส้นหาดใหญ่-สุไหงโกลก ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารประจ าทางทุกด้านใน
ระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริหาร ด้านความปลอดภัย และด้านอาคารสถานที่ ตามล าดับ
มากไปหาน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรปรับปรุงแอปพลิเคช่ัน ให้ใช้งานง่ายข้ึน  
2) เพิ่มเติมรายละเอียดในแอปพลิเคช่ัน ในการบริการเช่นระบุต าแหน่งของรถว่าอยู่จุดไหน 

ค่าโดยสารตามระยะทาง 
3) เพิ่มเติมภาษาบนป้ายรถเมล์ส าหรับนักท่องเที่ยวเช่นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  

น ารถเมล์ขนาดเล็กลงมาให้บริการเพื่อไม่กีดขวางการจราจรและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  
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กิตติกรรมประกาศ  
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ฝดายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่ให้ค าแนะน าในการจ ัดท างานวิจัย การเขียนบทความวิจัย รวมถึง
บริษัทเดินรถ RTC ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของรถ และให้เก็บข้อมูลจากผู้โดยสารบนรถ โดยสารอัน
เป็นประโยชน์ของการท างานวิจัย  
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธก์บัการปฏบิัตติัวในการปอ้งกันโรคไขเ้ลือดออก              
ต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

Health Literacy Associated with Practice of Dengue Hemorrhagic Fever 
Prevention in Laluad Subdistrict, Chamni Dustrict, Burirum Province 
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บทคัดย่อ 
 โรคไขเลือดออกเดงกี่ เป็นโรคติดเช้ือไวรัสเดงกี่ที่มียุงลายเป็นแมลงนําโรค โรคนี้ไดกลายเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญระดับโลก อุบัติการณแของไขเลือดออกเพิ่มข้ึนอยางมากทั่วโลกในชวงไมกี่
ทศวรรษที่ผานมา โรคไขเลือดออกสามารถปูองกันโดยไมใหยุงกัด ความรอบรูดานสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการสงเสริมและรักษาสุขภาพ ยังไมมีการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกใน
จังหวัดบุรีรัมยแ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับ
การปฏิบัติตัวในการปูองกันโรคไขเลือดออก เป็นการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคไขเลือก
ออกในจังหวัดบุรีรัมยแ ปี พ.ศ. 2562 เก็บขอมูลโดยใชการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง  กลุมตัวอยางเป็น
ประชาชนกลุมอายุ 15-59 ปี จํานวน 351 คน วิเคราะหแขอมลูทัว่ไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแต คาเฉลี่ย 
รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหแความสัมพันธแโดยใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสัน  
 ผลการศึกษา พบวา ประชาชนกลุมอายุ 15-59 ปี สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 69.2 มีอายุ
ระหวาง 48-59 ปี รอยละ 33.6 มีสถานภาพสมรส รอยละ 70.7 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอย
ละ 43.0 มีอาชีพใชแรงงานรอยละ 61.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5 ,000 บาท รอยละ 54.1 
ความรอบรูดานสขุภาพ สวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก อยูใน
ระดับต่ํา รอยละ 62.1 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก 
สวนใหญอยูในระดับต่ํารอยละ 47.9 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ปูองกันโรคไขเลือดออก สวนใหญอยูในระดับต่ํารอยละ 62.7 การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสรางเสริม
สุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลอืดออก สวนใหญอยูในระดับสูงรอยละ 49.3 การรูเทาทันสื่อ

                                                             
1-9 อาจารยแ  วิทยาลยันครราชสีมา 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02_cP6xdTujH8_UjFzRZCjyEG8K5Q:1619835806991&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+Budsri&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWwvrOtqfwAhVFwzgGHcuBDJwQBSgAegQIAhA2
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และสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกสวนใหญอยูในระดับต่ํารอยละ 64.7 การ
ตัดสินใจเลอืกปฏิบัติทีถู่กตองเกีย่วกับการปฏิบัติตัวปอูงกนัโรคไขเลือดออก สวนใหญอยูในระดับต่ํารอยละ 
49.0 การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 46.4 ความสัมพันธแ
ระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด 
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ พบวา ความรูความเขาใจทางสุขภาพ การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ ทักษะ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพ การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพและการ
รูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อสรางเสริมสุขภาพมีความสัมพันธแกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออก
ของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ, การปูองกันโรคไขเลือดออก  
 
ABSTRACT 
 Dengue fever is a mosquito-borne tropical disease caused by the dengue virus. 
Dengue is a major global health concern. The incidence of dengue has grown dramatically 
around the world in recent decades. Prevent dengue by avoiding mosquito bites. Health 
literacy is one factor to promote and maintain health but has not study health literacy 
about dengue hemorrhagic fever in  Burirum Province. To study Health Literacy associated 
with Practice of Dengue Hemorrhagic Fever Prevention. A survey study was conducted in 
Burirum Province, in 2019. The data was collected by using self-contained 
questionnaires. The 351 samples of the population aged 15–59 years. Demographic data 
were summarized using descriptive statistics including average, percentage and standard 
deviation. The data were analyzed using Pearson correlation coefficients. 
 The majority was females 69.2 %, most of them 33.6% were in the age group of 
48-59 years, were married status 70.7%, have education in the primary 43.0 %, labor 
Occupation 61.3% and average monthly income is way less than 5,000 baht per a month 
54.1%. The study about health literacy shows that 61.2% had cognitive skills in low 
level, 47.9% had access skills in low level, 62.7 % had communication skills in low level, 
49.0 % had decision skills in low level, 49.3% had self-management skills in high level 
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and 64.7% had media literacy skills in low level. In additions, health behavior about 
Dengue Hemorrhagic Fever Prevention in moderate level is 46.4%. That the factors that 
were statistically significant in association with Practice of Dengue Hemorrhagic Fever 
Prevention included low level of cognitive skills, low level of access skills in low level, 
low level of communication skills, high self-management skill and low level of media 
literacy skills, statistically significant at the 0.01 level. 
 
Keyword: Health Literacy, Dengue Hemorrhagic Fever, Prevention 

 
บทน า 
 โรคไขเลือดออกเดงกี่ เป็นโรคติดเช้ือไวรัสเดงกี่ที่มียุงลายเป็นแมลงนําโรค โรคนี้ไดกลายเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคไดแพรกระจายอยางกวางขวาง และมีจํานวน
ผูปุวยเพิ่มข้ึนเป็นอยางมากใน 30 ปีที่ผานมา ซึ่งมากกวา 100 ประเทศ ที่โรคนี้กลายเป็นโรคประจําถ่ิน 
และโรคนี้ยังคุกคามตอสุขภาพของประชากรโลกมากกวารอยละ 40 (2,500 ลานคน)โรคไขเลือดออกเดงกี่
ติดตอกันไดโดยมียุงลายบาน (Aedes aegypti) เป็นแมลงนําโรคที่สําคัญ และในชนบทบางพื้นที่ จะมี
ยุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นแมลงนําโรครวมกับยุงลายบาน หลังจากไดรับเช้ือจากยุงประมาณ 
5-8 วัน (ระยะฟักตัว) ผูปุวยจะเริ่มมีอาการของโรค ซึ่งมีความรุนแรงแตกตางกันได ตั้งแตมีอาการคลายไข
เดงกี่ (dengue fever: DF) ไปจนถึงมีอาการรุนแรง (dengue hemorrhagic fever: DHF) และรุนแรง
มาก จนถึงช็อกและเสียชีวิต (dengue shock syndrome: DSS) (สํานักระบาดวิทยา, 2562)  
 ไขเลือดออก Dengue hemorrhagic fever (DHF) มีความเสี่ยงในการทําใหเกิดภาวะแทรกซอน
ถึงแกชีวิต ถูกคนพบครั้งแรกในปี 1950 เนื่องจากมีการระบาดในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินสแ 
ปัจจุบันไขเลือดออกเป็นสาเหตุการตายและการนอนโรงพยาบาลในเด็ก โดยในแตละปีมีผูติดเช้ือจากไวรัส
เดงกี่มากถึง 390 ลานคน และมีประชากรมากกกวา 40 เปอรแเซ็นตแทั่วโลก ที่มีความเสี่ยงจะติดเช้ือโรค
ไขเลือดออก โดยประเทศที่มีผูเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออกมากที่สุดคือ ประเทศบังกลาเทศและอินเดีย 
อยางไรก็ดี องคแการอนามัยโลกหรือ WHO (World Health Organization) ไดต้ังเปูาวาจะตองลดจํานวน
ผูเสียชีวิตใหได 50 เปอรแเซ็นตแ ภายในปี 2020 (พ.ศ.2563) (องคแการอนามัยโลก, 2562)  
   ในประเทศไทยสถานการณแโรคไขเลือดออกในปี พ.ศ. 2562 มีรายงานผูปุวยโรคไขเลือดออก 
Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS สะสม
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รวม 31,843 ราย เพิ่มข้ึนจากสัปดาหแที่ผานมา 3,058 ราย อัตราปุวย 48.20 ตอประชากรแสนคน มีการ
รายงานจํานวนผูปุวยไขเลือดออกมากกวาปี พ.ศ. 2561 ณ ชวงเวลาเดียวกัน 1.6 เทา ผูปุวยเสียชีวิต 48
ราย อัตราปุวยตาย รอยละ 0.15 การกระจายการเกิดโรคไข เลือดออกรายภาค พบวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราปุวยสูงที่สุดเทากับ 57.06 ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแก ภาคใต 
(53.83) ภาคกลาง (48.19) และภาคเหนือ (28.31) ตามลําดับ ในเขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมยแ จังหวัดสุรินทรแ) มีจํานวนผูปุวย 6,872ราย เสียชีวิต 3 ราย อัตราปุวย 
101.65 ตอประชากรแสนคน อัตราตาย 0.04 ตอประชากรแสนคน อัตราปุวยตายรอยละ 0.04 (สํานัก
ระบาดวิทยา, 2562) 

จังหวัดบุรีรัมยแ มีจํานวนผูปุวย 1,231 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราปุวย 77.43 ตอประชากรแสน
คน อัตราตาย 0.06 ตอประชากรแสนคน อัตราปุวยตายรอยละ0.08 (สํานักระบาดวิทยา , 2562) ใน
อําเภอชํานิ มีจํานวนผูปุวย 38 ราย ในตําบลละลวด มีจํานวนผูปุวย 22 ราย (กลุมงานเวชศาสตรแ
ครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ โรงพยาบาลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ, 2562) 
 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความรอบรูดานสุขภาพที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติตัว
ในการปูองกันโรคไขเลือดออก ในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ เพื่อศึกษาความรอบรูดาน
สุขภาพเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก และศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปูองกัน
โรคไขเลือดออก ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปวางแผนการสรางเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
ในประชากร ตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ ตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข เลือดออกในตําบลละลวด 
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ 

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกนัโรคไขเลอืดออกในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค

ไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติตัวในการปูองกันโรคไขเลือดออก 
ตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยการสํารวจใช



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1471 

เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อปูองกัน
โรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัด
บุรีรัมยแ จํานวน 3,951 รายกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนกลุมอายุ 15-59 ปี ที่อาศัยอยู
ในเขตตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ จํานวน 351 ราย กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแแกน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้ นบน
พื้นฐาน ของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุขภาพ กรอบแนวคิดและวัตถุประสงคแในการวิจัย โดยแบงออกเป็น 8 สวน  
ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน สวนที่ 2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ปูองกันโรคไขเลือดออก สวนที่ 3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรค
ไขเลือดออก สวนที่ 4 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรค
ไขเลือดออก สวนที่ 5 การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรค
ไขเลือดออก สวนที่ 6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก สวนที่ 7 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก สวนที่ 8 การปฏิบัติตัวเพื่อ
ปูองกันโรคไขเลือดออก 
 ผูวิจัยศึกษาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาและขอมูล(Content 
Validity) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปสัมภาษณแเพื่อขอความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานความรอบรูดาน
สุขภาพ 3 ทาน นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง
แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) หลังจาก
ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบและแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวนําเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 30 คน 
 เมื่อผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลว ไดตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณแ และ
ครบถวนของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลเสร็จสิ้นไปลงรหัส (Coding) หลังจากนั้นก็ปูอน
ขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรแ และประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย และนําไปวิเคราะหแ
ขอมูลทางสถิติ วิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ
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เพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากนั้นจึงนําขอมูลมาสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ผูวิจัยเคารพสิทธิของผูรวมวิจัย จึงไดสงคําขอจริยธรรมกับทางวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อขออนุญาต
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยางที่ยินดีใหความรวมมือในการตอบคําถามดวยความสมัครใจ อธิบาย
วัตถุประสงคแของการวิจัยจนเป็นที่เขาใจ รวมถึงการเก็บรักษาขอมูลเป็นความลับ ไมนําไปเปิดเผยเป็น
รายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิที่จะไมตอบคําถามหรือออกจากการวิจัยในระยะใดก็ได 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนกลุมอายุ 15-59  ปี สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ  69.2  และเพศ
ชายรอยละ 30.8 มีอายุระหวาง  48-59  ปี รอยละ  33.6  รองลงมา  34-47  ปี รอยละ  29.3  มีสถานภาพ

สมรส/คู รอยละ 70.7 รองลงมาคือโสดรอยละ 23.3 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ  43.0 
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ  28.5  มีอาชีพ  ใชรอยละ 61.3  รองลงมาคือ พนักงานโรงงาน/

บริษัทเอกชนรอยละ  10.5  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ต่ํากวา  5,000  บาท รอยละ  54.1  รองลงมาคือ 
5,001-10,000 บาทรอยละ 29.6 ตามลําดับ  

 
การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน                
ต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละระดบัความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก 

(n=351) 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 

ระดับความรูสูง )คะแนน 5-6(  18 5.1 
ระดับความรูปานกลาง )คะแนน 3-4(  115 32.8 
ระดับความรูต่ํา )คะแนน 0-2 ) 218 62.1 

คาเฉลี่ย= 4.74   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.18                

นอย = 0   มาก = 6 

  

 
ผลการวิเคราะหแความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก พบวา สวนใหญมีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก อยูในระดับต่ํา รอยละ 62.1  รองลงมาคือ มีความรู 
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ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก อยูในระดับปานกลางรอยละ  32.8  และมีมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอย ูในระดับสูงรอยละ 5.1 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 2 จํานวน และรอยละ ระดับการเขาถึงขอมลูและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกัน

โรคไขเลือดออก 
(n=351) 

ระดับการเข้าถึงข้อมูลิละบริการสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพอยูในระดับสูง )คะแนน 17-20(  54 15.3 
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพอยูในระดับปานกลาง )คะแนน 13-16(  129 36.8 
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพอยูในระดับต่ํา )คะแนน 0-12 ) 168 47.9 

คาเฉลี่ย= 12.64   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.89   นอย = 0   มาก = 20   

 
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก สวนใหญมีการ

เขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับต่ํารอยละ 47.9 
รองลงมาคือมีการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 36.8 และมีการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรค

ไขเลือดออกอยูในระดับสูง รอยละ 15.3 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 3 จํานวน และรอยละ ระดับการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตัวปูองกันโรคไขเลือดออก 
(n=351) 

ระดับการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญอยูในระดับสูง )คะแนน 17-20(  38 10.8 
การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญอยูในระดับปานกลาง )คะแนน 13-16(  93 26.5 
การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญอยูในระดับต่ํา )คะแนน 0-12 ) 220 62.7 

คาเฉลี่ย= 11.11   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.02   นอย = 0                        

มาก = 20 
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การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกีย่วกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก สวน
ใหญอยูมีการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกใน
ระดับต่ํารอยละ 62.7 รองลงมาคือมีการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลางรอยละ 26.5 และมีการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทาง
สุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับสูง จํานวน 38 คนรอยละ 10.8 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 จํานวน และรอยละ ระดับการจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก 
(n=351) 

ระดับการจัดการเง่ือนไขของตนเองเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
การจัดการเงื่อนไขของตนเองอยูในระดับสูง )คะแนน 30-36(  173 49.3 
การจัดการเงื่อนไขของตนเองอยูในระดับปานกลาง )คะแนน 23-29(  119 33.9 
การจัดการเงื่อนไขของตนเองอยูในระดับต่ํา )คะแนน 0-22 ) 59 16.8 

คาเฉลี่ย= 28.28   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 6.23   นอย = 9   มาก = 36   

 
การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพือ่สรางเสรมิสขุภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก 

สวนใหญมีการจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรค
ไขเลือดออกอยูในระดับสูงรอยละ 49.3 รองลงมาคือมีการจัดการเงือ่นไขของตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลอืดออกอยูในระดับปานกลาง รอยละ 33.9 และมีการจัดการเงื่อนไข
ของตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับต่ํารอยละ 16.8 
ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 5 จํานวน และรอยละ ระดับการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรค
ไขเลือดออก 

(n=351) 
ระดับการรู้เท่าทันสื่อิละสารสนเทศ จ านวน ร้อยละ 

การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญอยูในระดับสูง )คะแนน 17-20(  27 7.7 
การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญอยูในระดับปานกลาง )คะแนน 13-16(  97 27.6 
การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญอยูในระดับต่ํา )คะแนน 0-12 ) 227 64.7 

คาเฉลี่ย= 10.68   สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน = 4.24   นอย = 0   มาก = 20   

 
การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกสวนใหญมีการรูเทา

ทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับต่ํารอยละ 64.7 รองลงมา
คือมีการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 27.6 และมีการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับสูง รอยละ 7.7 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 6 จํานวน และรอยละ ระดับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกบัการปฏิบัติตัวปูองกันโรค

ไขเลือดออก 
(n=351) 

ระดับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้อง จ านวน ร้อยละ 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองอยูในระดับสูง )คะแนน 4 ) 146 41.6 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง )คะแนน 3 ) 33 9.4 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองอยูในระดับต่ํา )คะแนน 0-2 ) 172 49.0 

คาเฉลี่ย= 2.26   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.71   นอย = 0   มาก = 4 351 100.0 

 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก สวนใหญมีการ

ตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับต่ํารอยละ 49  .0 
รองลงมาคือมีการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปูองกันโรคไขเลือดออก อยูใน
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ระดับสูงรอยละ 41.6 และมีการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ ถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวปู องกันโรค
ไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง รอยละ 9.4 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 8 จํานวน และรอยละ ระดับการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออก 

(n=351) 
ระดับการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน ร้อยละ 

การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลอืดออกอยูในระดับสูง )คะแนน 33-40(  119 33.9 
การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลอืดออกอยูในระดับปานกลาง )คะแนน 25-32(  163 46.4 
การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลอืดออกอยูในระดับต่ํา )คะแนน 0-24 ) 69 19.7 

คาเฉลี่ย= 10.68   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.24   นอย = 0  มาก = 20   

 
การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออก สวนใหญมีการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกอยู

ในระดับปานกลาง รอยละ 46.4 รองลงมาคือมีการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับสูง 
รอยละ 33.9 และมีการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับต่ํา รอยละ 19.7 ตามลําดับ  

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ผลการศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแ
เพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการทดสอบสมมติฐาน กลาวคือ 
ความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธแกับการปฏิบตัิเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละ
ลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้ 

การศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออก
ของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ พบวา ความรูความเขาใจทางสุขภาพมี
ความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด 
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.286, P-value = 0.000) 
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การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = 0.335, P-value = 0.000) 

ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.226, P-value = 0.000) 

การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ อยาง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.684, P-value =  0.000)  

ความรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อสรางเสริมสุขภาพมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.278, P-value = 0.000) 

ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ ถูกตองกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออก ไมมี
ความสัมพันธแกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัด
บุรีรัมยแ (r = 0.010, P-value = 0.858) 
 
การอภิปรายผลิละข้อเสนอินะ 
 วัตถุประสงคแที่ 1 เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกใน
ตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการศึกษาพบวา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ปูองกันโรคไขเลือดออก การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพ การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง อยูในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตแธมน สุขกระจาง 
(2559) ไดทําการศึกษาความรูและพฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของ รพ.สต บานทาไทร (หมู 5-9) ตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา มีความรูการปูองกันโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับต่ํา 
 วัตถุประสงคแที่ 2 เพื่อศึกษาการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออกในตําบลละลวด อําเภอชํานิ 
จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการศึกษาพบวา มีระดับการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกนัโรคไขเลอืดออก อยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 46 ระดับสูง รอยละ 33.9 และระดับต่ํา รอยละ 19.7 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุช อิน
ทศรี (2560) ไดทําการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ใน
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ชุมชนบานคลองบางนา ตําบลศีรษะจระเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สวนใหญมีการ
ปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคไขเลือดออก อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 
 วัตถุประสงคแที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อ
ปูองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ ผลการศึกษาพบวา 
ความรูความเขาใจทางสุขภาพ การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มความ
เช่ียวชาญทางสุขภาพ การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อเสริมสรางสุขภาพและความรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศเพื่อสรางเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อปูอง กันโรค
ไขเลือดออกของประชาชนในตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิ
ตา กุณราชา (2560) ไดทําการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกในกลุมชาติพันธุแอาขา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความรอบรูดานสุขภาพที่มีระดับ
ความสัมพันธแพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และความตั้งใจมีความสัมพันธแทางบวกกบั
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอินะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1กการนําการฝึกอบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก จะเป็นการปูองกัน
โรค ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะดานองคแความรูตอการรับรูที่จะปูองกันโรคไขเลือดออก สงผลตอการ
จัดการใหเกิดการปฏิบัติตนเองใหหางไกลจากโรคไขเลือดออก และสามารถชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเป็นผูนําในการรณรงคแ ปูองกันโรคไขเลือดออกกับกลุมประชาชนไดอีกดวย 

1.2คควรมีการจัดรูปแบบการใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ควรสอดแทรกเนื้อหา เพื่อ
ปูองกันความเสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออกในคาบกิจกรรม หรือคาบแนะแนวไดอยางกลมกลืน เพื่อ
สงเสริมใหบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเอง ทัศนคติตอการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค
ไขเลือดออก 
 2.  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

2.1กควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึน 
2.2กการศึกษาเรื่อง ความรอบรูดานสุขภาพที่มีความสัมพันธแกับการปฏิบัติตัวในการปูองกัน

โรคไขเลือดออก ตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ  โดยศึกษาเฉพาะประชาชนกลุมอายุ 15-59  ปี 
ที่อาศัยอยูในเขตตําบลละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมยแ เทานั้น ดังนั้น คณะผูวิจัยเห็นวาควรจะมีการทํา
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การวิจัยอีกครั้งหนึ่งในลักษณะนี้และหากไดมีการทําวิจัยขยายไปสูประชาชนในระดับอําเภออื่นๆ ใน
จังหวัดอื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่นๆ ในลักษณะหลากหลายกวาเดิม งานวิจัยจะมีความสมบูรณแและจะทําใหหา
ผลสรุปไดชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชเพื่อพัฒนาตอไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา ผลการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีตอความเร็วและความ
คลองแคลววองไวในนักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา เพศชาย อายุระหวาง 19-23 ปี จานวน20 คน 
และทาการสุมเขากลุมแบบสมบูรณแ (Random assignment) เพื่อแบงเป็น 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 10 
คน และกลุมควบคุม 10 คนโดยกลุมทดลองทําการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริก 8 สัปดาหแ เก็บขอมูลกอน
และหลังการฝึก ทําการทดสอบความคลองแคลววองไวดวยวิธีการทดสอบแบบ อิลลินอยสแ ( Illinois 
Agility run test) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแเปรียบเทียบความแตกตางดวยคาเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา
กอนและหลังการฝกึสปัดาหแที่ 8 ดวยสถิติ Dependent sample t-test และ Independent sample t-
testกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ความคลองแคลวกลุมทดลองกอนการฝึก มีเวลาเฉลี่ย 17.224 ± 0.293 
วินาที และหลังการฝึก มีเวลาเฉลี่ย 16.333 ± 0.399 วินาที มีความแตกตางกัน และความคลองแคลว
ของกลุมควบคุมกอนการฝกึ มีเวลาเฉลี่ย 17.422 ± 0.239 วินาที และหลังการฝึก มีเวลาเฉลี่ย 17.056 ± 
0.287 วินาที มีความแตกตางกัน (ประเมินจากการคํานวณหาคาการทดสอบความคลองแคลวแบบ
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อิลลินอยทแ หลังจากการฝึก 8 สัปดาหแ) กลุมทดลองมีเวลาเฉลี่ย 16.333 ± 0.399 วินาที กับกลุมควบคุม 
มีเวลาเฉลี่ย 17.056 ± 0.287 วินาที มีความแตกตางกัน 

 
ค าส าคัญ: การฝึกพลัยโอเมตริก, ความคลองแคลววองไว, นักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสมีา 
 
Abstract 

This research aims to study plyometric training results on speed and agility in 
college footballers Nakhon Ratchasima 20 males aged 19-23 years and randomly 
assigned to two groups, namely 10 subjects, 10 people in the experimental group and 
10 people in the control group. The experimental group performed an 8-week 
plyometric program. Data collected before and after the training. Performed a fluency 
test with the Illinois Test Method. (Illinois Agility run test) The data were analyzed and 
compared the differences with the mean values of the studied variables before and 
after the 8th week of training with statistics. Dependent sample t-test and independent 
sample t-test set statistical significance at the .05 level. 
 In this research, it was found that the fluency of the experimental group before 
training had a mean time of 17.224 ± 0.293 seconds, and after training had a mean time 
of 16.333 ± 0.399 seconds were different. The control group's fluency before training was 
17.422 ± 0.239 seconds, and after the training was 17.056 ± 0.287 seconds were 
different. (Evaluated from the calculation of the Illinois fluency test, after 8 weeks of 
training), the experimental group had a mean time of 16.333 ± 0.399 seconds. The mean 
time was 17.056 ± 0.287 seconds. 
 
Keywords: Plyometric, Agility, Nakhonratchasima College Football Players. 
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บทน า 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีคนผูนิยมเลนและชมการแขงขันมากที่สุดปัจจุบันจัดไดวาเป็นกีฬา

มหาชนไปแลว ทําใหผูฝึกสอนหรือโคชตองศึกษาคนควาหาวิธีการฝึกตางๆ เพื่อใหนักกีฬาของตนเองมี
ความพรอมทางดานทักษะ และสมรรถภาพทางรางกาย เพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะในการแขงขัน กีฬาฟุตบอล
ไมไดใชทักษะในการเลนเพียงอยางเดียว ยังมีองคแประกอบของสรรถภาพทางรางกายเขามาประกอบดวย 
เชน ความเร็ว (Speed) ความคลองแคลววองไว (Agility) ความอดทน (Endurance) ความแข็งแรง 
(Strength) ความออนตัว (Flexibility) และความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด สิ่ง
เหลานี้เป็นองคแประกอบในการเลนฟุตบอลทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้กีฬาฟุตบอลไดพัฒนาข้ึนมามาก เพราะมี
วิทยาศาสตรแการกีฬาเขามาชวยในทางดานสมรรถภาพทางรางกาย จะเห็นไดวาการแขงขันฟุตบอลใน
ปัจจุบันการเลนจะเร็วกวาในอดีตที่ผานมาไมวาจะเป็นการว่ิงหรือการใชทักษะตางๆในเกมการแขงขัน 
ความเร็วและความคลองแคลววองไว เป็นองคแประกอบสวนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลที่สําคัญในการเลนและ
การแขงขันถานักฟุตบอลมีความเร็วและความคลองแคลววองไว เพิ่มข้ึนน่ันหมายถึงความสามารถของนัก
ฟุตบอลก็จะพัฒนาขีดความสามารถ มากข้ึนสามารถแกไขปัญหาเฉพาะหนาไดดี มีการเคลื่อนไหวที่
รวดเร็วและเคลื่อนที่หาชองวางอยูตลอดเวลา มีความแมนยําในการ รับ – สง การเลี้ยงบอล การพาบอล 
การสกัดกั้น การปูองกัน การยิงประตูรวมไปถึงความสัมพันธแกับเพื่อนรวมทีมอยางมีประสิทธิภาพ การฝึก
ความเร็วและความคลองแคลววองไวโดยเฉพาะความเร็วและความคลองแคลววองไวในการเคลื่อนที่ของ
นักฟุตบอล จากผูวิจัยเองเป็นผูฝึกสอนพบวานักฟุตบอลในทีมที่มีความเร็วและความคลองแคลววองไวไม
มากเทาที่ควร และนักฟุตบอลบางคนมีความเร็วและความคลองแคลววองไวแตยังขาดทักษะในการเลน 
ฟุตบอล เพราะไมไดฝึกมาต้ังแตในวัยเด็กและวิธีการฝกึทีถู่กตองตามขั้นตอนหรืออาจจะไมรูจุดมุงหมายใน
การฝึก ทําใหบางครั้งเวลาฝึกไมเต็มที่กับการฝึกและจากการสังเกตในการฝึกซอมของแตละวันคลุกคลีอยู
กับนักกีฬาในทีมรวมถึงประสบการณแในการแขงขันที่ผานมา ทําใหมองเห็นปัญหาที่จะตองแกไขของทีม
และตัวของนักฟุตบอลเองคือ ความเร็วและความคลองแคลววองไวควรจะพัฒนาขีดความสามารถใหเพิ่ม
มากข้ึนกวาเดิม ดังที่  เจริญ กระบวนรัตนแ (2538:77) กลาวไววาการฝึกเสริมความเร็วและความ
คลองแคลววองไวจุดมุงหมายสําคัญของการฝึก เพื่อกระตุนใหกับนักกีฬาแตละบุคคลพยายามเพิ่มอัตรา
ความเร็วในการกาวเทาและความยาวของชวงกาวในการว่ิงมากกวาปกติ เป็นการบังคับใหนักกีฬาตองใช
ความพยายามเพิ่มความเร็วสูงข้ึนกวาที่เคยฝึกซอม หรือปฏิบัติอยูโดยทั่วไปในชวงระยะ เวลาหรือ
ระยะทางสั้นๆ ทําใหผูวิจัยมองเห็นปัญหาในการฝึกซอมวาตองมีจุดมุงหมายในการซอมใหแกนักกีฬา 
เพื่อใหเกิดประโยชนแแกตัวนักกีฬาเอง การที่จะมีความเร็วและความคลองแคลววองไวนั้น องคแประกอบ
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สําคัญคือ ความแข็งแรงและพลังหรือกําลัง (Power) พลัง หมายถึง ความสามารถที่จะใชแรงใหเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได เป็นความสามารถของกลามเนื้อและความเร็วในการหัดตัวของกลามเนื้อของเสนใย
กลามเนื้อ 

ความคลองแคลววองไว (Agility) มีความสําคัญและจําเป็นที่นักกีฬาควรไดรับการฝึกใหเกิดการ
พัฒนาความคลองแคลววองไว (วิศาล ไหมวิจิตร. 2549:17) กลาววา หลักในการฝึกเพื่อเป็นพื้นฐานของ
ความคลองแคลววองไวตองอาศัยความสามารถพื้นฐาน ไดแก ปฏิกิริยาที่รวดเร็วและความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ การทํางานรวมกันของกลามเนื้อความสัมพันธแระหวางกลามเนื้อกับระบบประสาทการ
เคลื่อนไหวดวยความเร็วสูง ซึ่งปัจจัยเหลานี้ลวนมีความสําคัญในการแขงขันฟุตบอลตองมีการเปลี่ยน
ตําแหนงหรือทิศทางของการเคลื่อนที่ของรางกาย การออกตัวไดเร็วหรือหยุดไดเร็วซึ่งตองฝึกการ
เคลื่อนไหวนั้นๆอยางถูกตอง ติดตอกันหลายๆครั้งและความเร็วสูงสุดโดยไมเหนื่อยลา  

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรวบรวมวิธีการฝึกแบบพลัยโอเมตริก และวิธีการฝึกความคลองแคลววองไวไว
ดวยกัน และเป็นวิธีการฝึกแบบผสมผสานกันทั้งสองแบบฝึกเขาดวยกัน คือ การฝึกกลามเนื้อดวยวิธีฝึก
แบบพลัยโอเมตริกแลวตามดวยการฝึกความคลองแคลววองไว โดยเอารูปแบบของการฝึกกําลัง พลัง
กลามเนื้อ มาผสมผสานกับการฝึกความคลองแคลววองไว เพื่อใหนําไปสูความเร็วและความคลองแคลว
วองไวของนักฟุตบอล จากความสําคัญที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวาองคแประกอบที่ทําใหนักกีฬาฟุตบอล
ประสบผลสําเร็จนั้น ตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเนื้อ พลังของกลามเนื้อ จากการศึกษาเอกสารและ
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ พบวา นักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา ยังขาดโปรแกรมการฝึก
สมรรถภาพทางดานความคลองแคลวที่เหมาะ ผูวิจัยจึงทําโปรแกรมการฝึกครั้งนี้ เพื่อทําใหนักกีฬา
ฟุตบอลไดรับการฝึกและทําใหมีการพัฒนาสมรรถภาพมากข้ึน สามารถนาไปใชรวมกับโปรแกร มการ
ฝึกซอมปกติและนําผลของการศึกษาคนควาวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ฝึกซอมทางดานความเร็วและความคลองแคลวกับกีฬาชนิดอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็น
แนวทางในการฝึกซอมสูการประสบผลสําเร็จในการแขงขันตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาผลของการฝึกแบบพลัยโอเมตริกที่มีตอความคลองแคลววองไวของนักฟุตบอล  
วิทยาลัยนครราชสีมา 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาสมรรถภาพ

ทางกาย ที่สงผลตอความเร็วและความคลองแคลวของนักกีฬาฟุตบอล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. สมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอล 
2. ความคลองแคลว 
3. การสรางพลังงานของกีฬาฟุตบอล 
4. การฝึกแบบพลัยโอเมตริก 

 
สมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอล 

สมรรถภาพทางกายเป็นปจัจยัที่สาํคัญของการฝกึกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นการเสริมสรางความ
พรอมทางดานรางกายแกนักกีฬา ทําใหรางกายนักกีฬามีความพรอมที่จะทําการฝึกซอมหรือแขงขัน 
นักกีฬาจะแสดงความสามารถเป็นยอดนักกีฬาไดนั้น ข้ึนอยูกับสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะนักกีฬา
ฟุตบอลที่ตองใชเทคนิคในการแขงขันอยางมาก เพราะผลการแขงขันจะข้ึนอยูกับการมีสมรรถภาพที่ ดี 
และจะชวยใหนักกีฬาผูนั้นสามารถปฏิบัติตามเทคนิคที่ไดรับการฝึกมาอยางถูกตองและสม่ําเสมอ การที่
จะทาใหรางกายมีสมรรถภาพดีนั้นข้ึนอยูกับโปรแกรมการฝึกซอมที่สอดคลองตรงตามวัตถุประสงคแที่
ตองการ 

การฝึกสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาฟุตบอลสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความ สําคัญของการแขงขันแตละรายการวา ตองการเนนรูปแบบการเลนหรือสมรรถภาพทางกายดานใด
ใหกับนัก กีฬาโดยเฉพาะความโดดเดนและนําไปสูระบบการเลนที่ไดเตรียมการหรือวางแผนไว สําหรับ
การฝึกซอมในกีฬาฟุตบอลสามารถแบงการฝึกซอมออกไดเป็น 4 สวน คือ 

1. การฝึกซอมทางดานเทคนิค (Technical training) 2. การฝึกซอมทางดานแทคติค (Tactical 
training) 3. การฝึกทางดานจิตใจ/ การปรับตัวภายในทีม (Psychological/ social) 4. การฝึก
สมรรถภาพทางกาย  (Fitness training) 

จุดมุงหมายสําคัญของการฝึกสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาฟุตบอล คือ เพื่อตองการใหนัก
ฟุตบอลสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดดวยความมั่นใจวา จะสามารถใชเทคนิคทักษะไดอยางเต็ม
ความสามารถตลอดเกมการแขงขันแตละครั้ง และตลอดรายการแขงขันแตละรายการ (เจริญ กระบวน
รัตนแ, 2547) 
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การฝึกสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล 
1. การฝึกความแข็งแรง (Strength training) 2. การฝึกความอดทนกลามเนื้อ (Muscle 

endurance training) 3. การฝึกความเร็ว (Speed training) 4. การฝึกความคลองตัว (Agility training) 
5. การฝึกความออนตัว (Flexibility training) 6. การฝึกความอดทนระบบไหลเวียนโลหิต 
(Cardiovascular Endurance training) 

จากการศึกษา พบวา สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลมีความสําคัญตอการปฏิบัติทักษะ
และเป็นสวนสําคัญตอผลการแขงขันในแตละครั้ง นักกีฬาจะตองพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหดีอยูเสมอ 
เนื่องจากกีฬาฟุตบอลตองเคลื่อนที่อยูตลอดเวลาและตองใชความเร็วในการว่ิงการเปลี่ยนจังหวะและทิศ
ทางการเคลื่อนไหว ถานักกีฬาที่มีสมรรถภาพที่ดี ก็จะสามารถปฏิบัติทักษะดานความเร็วและความ
คลองแคลวไดดีและยืนระยะในการเลนนานๆ ได ดังนั้น ผูวิจัยคิดวาในกีฬาฟุตบอลนอกจากฝึกพื้นฐานที่ดี
แลวควรตองฝึกความเร็วและความคลองแคลว ซึ่งจะเป็นประโยชนแในการเพิ่มความสามารถของนักกีฬา
และความสามารถโดยรวมของทีมได 

 
การสร้างพลังงานของกีฬาฟุตบอล 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธแของกีฬาฟุตบอลกับพลังงานที่ใช (Fox, Bowers & Foss, 1993) 
ชนิดกีฬา รอยละที่ไดรับพลังงานจากรูปแบบการใหพลังงานตาง ๆ 

ATP-PC กับ LA LA กับ O2 O2 
ฟุตบอล 50 20 30 

จากตารางแสดงใหเหน็วา กีฬาฟุตบอล สวนใหญใชพลังงานแบบ Anaerobic ซึ่งจําเป็นตอการว่ิง
ระยะสั้น ๆ ตลอดทั้งการแขงขัน และตองใชพลังงานแบบ Aerobic เพื่อทนตอระบบการหายใจและ
ไหลเวียนเลือดในชวงทายของการเลนฟุตบอลที่ตองใชเวลานาน 
ระบบพลังงานท่ีใช้ในการท างานของนักกีฬาฟุตบอล 

ปัจจุบันกีฬาฟุตบอล จาเป็นตองมีระบบพลังงานที่ใชในระหวางการแขงขันที่มีความหนักสูงและ
ใชเวลานาน ตามที่ Fleck and Kraemer (1987) ไดรายงานวา แหลงพลังของกลามเนื้อที่ตองใช แบง
ออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. แหลงพลังงานเอทีพี-พีซี (ATP-PC Energy source) 
2. แหลงพลังงานกรดแลคติก (Lactic acid energy source) 
3. แหลงพลังงานออกซิเจน (Oxygen energy source) 
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ระบบพลังงานของนักกีฬาฟุตบอลจึงนับวาเป็นสิ่งที่สําคัญอยางมากตอการฝึกซอมและการ
แขงขันแตละครั้ง นักฟุตบอลที่ดีจะตองมีระบบพลังงานพรอมทั้ง 2 ระบบ คือ Anaerobic ที่จะตองใชใน
การว่ิงระยะสั้น ๆ การเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางและการกระโดดระหวางการแขงขันและ Aerobic ที่จะตอง
ใชในการแขงนาน ๆ ของฟุตบอล การพักฟื้นสภาพ เพื่อใหการปฏิบัติทักษะมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และ
ยังสงผลใหสมรรถภาพทางกายทํางานไดอยางสมบูรณแตลอดการแขงขัน 
ความคล่องิคล่ว )Agility) 

พิชิต ภูติจันทรแ (2547) กลาววา ความคลองตัว คือ การแสดงความสามารถของความเร็วและ
ความออนตัวอีกทั้งยังเกี่ยวกับเรื่องความแมนยําในการเคลื่อนไหว 
จีรนันทแ โพธ์ิเจริญ (2549, หนา 17) กลาวไววา ความคลองตัวมีความสําคัญและเป็นปัจจัยอยางหนึ่ง ซึ่งมี
ความจําเป็นตอการเลนกีฬา เพราะกีฬาทุกประเภทตองอาศัยการเคลื่อนไหวของรางกาย การเปลี่ยน
ทิศทาง และการเปลี่ยนตําแหนงอยางเร็ว  

สมรรถภาพของนักกีฬาในปัจจุบันนี้ มีความจําเป็นที่จะตองเพิ่มระดับของความคลองแคลววองไว
เพื่อใหประสบความสําเร็จทางสมรรถภาพทางรางกาย โดยมีความสัมพันธแกันในทางตรงระหวางการปรับปรุง
ความคลองแคลววองไว และการพัฒนาของเวลา (Time) จังหวะ (Rhythm) และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา 
(Costello & Kreis, 1993) แตสิ่งสําคัญในการปรับปรุงความคลองแคลววองไวก็คือการสูญเสียความเร็วที่
นอยที่สุด เมื่อมีการเปลี่ยนจุดศูนยแถวงของรางกาย การฝึกปฏิบัติน้ันตองการการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว โดย
มีการเคลื่อนที่ไปขางหนา (Forward) ถอยหลัง (Backward) ในแนวดิ่ง (Vertically) และทางดานขาง 
(Laterally) จะชวยใหนักกีฬาพัฒนาความคลองแคลววองไวไดดีเทากับการฝึกการทางานประสานกันของ
ประสาทและกลามเนื้อ โดยจะทําใหการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวนั้นทาไดอยางรวดเร็วมากขึ้นกวาเดิม 
(Brittenham, 1996) 

การฝึกความคลองแคลววองไว ควรมีการปฏิบัติดวยความหนักสูงสุด โดยมีระยะเวลาในการพักที่
สมบูรณแระหวางการฝึกนั้น ในทางตรงกันขาม ถาชวงเวลาการฟื้นตัวสั้นอาจสงผลเป็นการพัฒนาความ
คลองแคลววองไวและความอดทนได การมีความแข็งแรงของกลามเนื้อขา กําลังและความแข็งแรงในการ
ตอบสนองนั้นจะเป็นสิ่งหลักที่ชวยเพิ่มสมรรถภาพดานความคลองแคลววองไวได (Young & Farrow, 2006) 

ยูโสบ ดําเต฿ะ (2554) ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีตอความคลองตัวในนักกีฬาฟุตบอลได
ศึกษาและเปรียบเทียบความคลองตัวของนักกีฬาฟุตบอลระหวางกลุมที่ทําการฝึกดวยโปรแกรมพลัยโอ
เมตริกรวมกับโปรแกรมฝึกปกติ กับกลุมที่ทําการฝึกดวยโปรแกรมฝึกปกติอยางเดียวกลุมตัวอยางเป็น
นักกีฬาฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการวิจัยพบวาความคลองตัวใน
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นักกีฬาฟุตบอลของกลุมทีฝ่ึกดวยโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับโปรแกรมฝึกปกติสูงกวาความคลองตัวใน
นักกีฬาฟุตบอลของกลุมที่ฝึกดวยโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สรุปไดวา การฝึกโดยใชโปรแกรมพลัยโอเมตริก ทาใหนักฟุตบอลมีความคลองตัวสูงข้ึน 
การฝึกพลัยโอเมตริก )Plyometric trainning) 

Chu and Plummer (1984) แนะนําวา การฝึกแบบพลัยโอเมตริก ชวยพัฒนาระบบประสาท
และกลามเนื้อ นั่นคือ พลัยโอเมตริก กระทําเหมือนเครื่องมือหรือสื่อของการฝึกระบบประสาท และ
กลามเนื้อเพื่อใชตอบโตอยางเร็วและอยางแรงระหวางการยืดกับการหดของการกระทํานั้น ๆ การหดตัว
แบบสั้นเขาอยางมีประสิทธิภาพในการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริก (Plyometric) นําไปสูการทํางาน
รวมกันแบบพรอม ๆ กัน 

ของหนวยยนตแ และการรวมตัวกันทํางานของหนวยยนตแใหญข้ึนไดงายข้ึนอีกดวย โดยผานไมโอ
เทติครีเฟล็กซแ (Myotatic reflex) ผลลัพธแของการฝึกพลัยโอเมตริก อาจเพิ่มแรงเชนเดียวกับการเพิ่ม
ความเร็วและการเพิ่มความเร็วกับความแข็งแรง ก็คือพลังระเบิดของกลามเนื้อ 

สนธยา สีละมาด (2547) ไดสรุปการฝึกซอมแบบพลัยโอเมตริกไววา 
1. กลามเนื้อจะหดตัวอยางเต็มแรง และรวดเร็วถามีการยืดยาวออกกอน 2. การยืดยาวออกกอน

อยางรวดเร็วจะทําใหมีการหดสั้นเขาอยางเต็มกําลัง 3. สําหรับการปฏิบัติการออกกําลังกายแบบพลัยโอ
เมตริกการเรียนรูเทคนิคที่ถูกตองเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ 4. การลงสูพื้นในการทําใหกลามเนื้อมีการยืดยาว
ออกกอนสิ่งสําคัญตองแนใจวานักกีฬามีการงอขา (แขน) 5. การหดตัวสั้นเขาควรเกิดข้ึนทันทีหลังจากมี
การยืดยาวออก 6. การเคลื่อนไหวจากระยะยืดยาวออกควรราบเรียบตอเนื่อง รวดเร็วเทาที่จะเป็นไปได 
7. การฝึกซอมแบบพลยัโอเมตรกิจะเปน็ผลใหมีการถายโยงความแข็งไปสูพลงัระเบดิ (Explosive power) 

Thomas et al. (2009) ไดศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริกสองเทคนิคที่มีตอพลังกลามเนื้อ 
และความคลองแคลววองไวในนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงคแของการศึกษาเพื่อ 
เปรียบเทียบผลของการฝึกพลัยโอเมตริกสองเทคนิคที่มีตอพลังกลามเนื้อและความคลองแคลววองไวใน
นักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน กลุมตัวอยางเป็นนักนัดกีฬาฟุตบอลเพศชายจากสถาบันฟุตบอลกึ่ง อาชีพ 
จํานวน 12 ราย  )อายุ    = 17.3 ± 0.4 ปี, สวนสูง  =177.9 ± 5.1 เซนติเมตร, นํ้าหนัก  =68.7 ± 5.6 
กิโลกรัม  (แบงกลุมตัวอยาง  2กลุม โดยการสุมตัวอยางเขากลุม คือ กลุมที่ฝึกเด็ฟธแจั้มพแ และกลุมที่ ฝึก
เคานแเตอรแมูฟเมนจั้มพแ ทําการฝึกพลัยโอเมตริกเป็นเวลา 6 สัปดาหแๆ ละ 2วัน กลุมตัวอยางที่ทําการ
ทดสอบเด็ฟธแจั้มพแ ใหทําการทดสอบอยางเต็มความสามารถ และลดระยะเวลาของเทาที่สัมผัสพื้น นอย
ที่สุด และกลุมตัวอยางที่ทําการทดสอบเคานแเตอรแมูฟเมนทแจั้มพแ ใหเริ่มตนในตําแหนงทายืน ซึ่ง ทําใหการ
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ทดสอบการกระโดดโดยใชความสูงสุด ภายหลังจากการฝึกพบวา ทั้งสองกลุมมี ประสิทธิภาพของการ
กระโดดแนวดิ่ง (p<0.05) ความคลองแคลววองไวเพิ่มข้ึน (p<0.05) และประสิทธิภาพของการวิงสปริ้นทแ
ไมเปลี่ยนแปลง (p<0.05) ซึ่งไมมีความแตกตางระหวางกลุมทดลอง(p<0.05) จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สรุปวา ทั้งกลุมที่ฝึกพลัยโอเมตริกแบบเด็ฟธแจั้มพแ และแบบเคานแเตอรแมูฟเมนทแจั้มพแ สามารถสงผลตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพดานพลังและความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนได 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักกีฬาฟุตบอลชายทีมวิทยาลัยนครราชสีมา ที่มีอายุ

ระหวาง 19 - 23 ปี จํานวน 20 คน ไดมาจากการสุมเขากลุมแบบสมบูรณแ  )Random assignment) เพื่อ
แบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 10 คน และกลุมควบคุม 10 คน  

เกณท์การคัดเข้า 
-นักกีฬาฟุตบอลชายอายุ 19 – 23 ปี  
-เป็นนักกีฬาฟุตบอลชายที่มีทุนกีฬาของสโมสรฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา 
-เป็นนักกีฬาที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมมีอาการบาดเจ็บ 
-มีความเขาใจและยินดีเขารับการฝึก 
เกณท์การคัดออก 
-มีอาการบาดเจ็บจนไมสามารถฝึกตอได 
-นักกีฬาที่ไดรับการบาดเจ็บระหวางการฝึกซอมและไมสามารถเขารับการฝึกไดเกิน 3 ครั้ง 
-ไมสามารถทําตามโปรแกรมการฝึกทั้งหมดของการวิจัยครั้งนี้ได 
เครื่องมือในการวิจัย 
1. โปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริก 8 สัปดาหแ  
2. แบบทดสอบวัดความคลองแคลว ดวยวิธีทดสอบอิลลินอยสแเทส ( Illinois Agility run test) 

(Getchell, 1979) ใชหนวยวัดเป็นวินาที 
อุปกรณแที่ใชในการวิจัย 
อุปกรณแและสถานที่ ที่ใชในการศึกษาคนควา มีดังนี้ 
1. พื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล 2. นาฬิกาจับเวลา 3. กรวย 4. ใบบันทึกผล 
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ขั้นตอนในการท าวิจัย 
1. ผูวิจัยอธิบายข้ันตอนตาง ๆ ในการทําวิจัยใหผูชวยทาวิจัยทราบ ช้ีแจงวัตถุประสงคแของการทํา

วิจัยและขอความรวมมือในการกรอกรายละเอียดของงานวิจัย 
2. ติดตอสถานที่ในการเก็บขอมูล จัดเตรียมอุปกรณแ กําหนดวันเวลา สถานที่ในการเก็บขอมูล  
3. เตรียมกลุมกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการดังนี้ 
    3.1 ปฐมนิเทศกลุมตัวอยางใหทราบเกี่ยวกับจุดมุงหมาย และวิธีการฝึกตลอดจนปฏิทนิการฝกึ 
    3.2 นํานักกีฬาเหยียดยืดกลามเนื้อและอบอุนรางกาย 10-15 นาที กอนการฝึก 
    3.3 แบงกลุมตัวอยางเป็น 2 กลุม ดวยวิธีการจัดกลุมแบบสมบูรณแ (Random assignment) 

คือ กลุมที่ฝึกซอมกีฬาฟุตบอลตามปกติ (นักกีฬากลุมควบคุม) จํานวน 10 คน และกลุมที่ฝึกพลยัโอเมตรกิ
ควบคูกับการซอมฟุตบอลปกติ (นักกีฬากลุมทดลอง) จํานวน 10 คน 

    3.4 ทดสอบกอนการฝึก (Pre-test) โดยการทดสอบความคลองแคลววองไว แลวทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุม 

4. ใหกลุมตัวอยางทําการฝึกตามโปรแกรมจํานวน 8 สัปดาหแ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    4.1 นักกีฬากลุมควบคุม เขารับการฝึกเลนฟุตบอลปกติ ในวันจันทรแ-ศุกรแรวม 5 วัน วันละ 60 

นาที ในชวงเวลา 16.30-17.30 น. 
    4.2 นักกีฬากลุมทดลอง เขารับการฝึกพลัยโอเมตริก 8 สัปดาหแ 
5. ทดสอบหลังการฝึก (Post-test) โดยการทดสอบความคลองแคลววองไว อิลลินอยสแเทส 

(Illinois Agility run test) 
6. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหแทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใชในงานวิจัย 
 1. คํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ

เวลาในการทดสอบความคลองแคลววองไว 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของเวลาในการทดสอบความคลองแคลว 

ภายในกลุมกอนการฝึกกับหลังการฝึก สัปดาหแที่ 8 โดยวิเคราะหแสถิติ t-test แบบ Dependent sample 
 3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของเวลาในการทดสอบความคลองแคลว หลัง

การฝึกระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง สัปดาหแที่ 8 โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent 
sample 
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 4. กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
1.ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง เป็นนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัย

นครราชสีมา 20 คน การศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด พบวา มีอายุ เฉลี่ย 21 ± 0.68 ปี โดยแบง ออกเป็น 
กลุมทดลอง มีอายุเฉลี่ย 21 ± 0.63 ปี และกลุมควบคุม มีอายุเฉลี่ย 21 ± 0.73 ปี 

2. ขอมูลการวิเคราะหแผลการวิจัยตามสมมติฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบความคลองแคลว
วองไว กอนและหลังการทดลองของนักกีฬาฟุตบอล เปรียบเทียบเพื่อศึกษาเมื่อสิ้นสุดการ  ทดลอง 8 
สัปดาหแ ผลการวิจัย พบวา ความคลองแคลวกลุมทดลองกอนการฝึก มีเวลาเฉลี่ย 17.224 ± 0.293 วินาที 
และหลังการฝึก มีเวลาเฉลี่ย 16.333 ± 0.399 วินาที มีความแตกตางกัน และความคลองแคลวของกลุม
ควบคุมกอนการฝึก มีเวลาเฉลี่ย 17.422 ± 0.239 วินาที และหลังการฝึก มีเวลาเฉลี่ย 17.056 ± 0.287 
วินาที มีความแตกตางกัน (ประเมินจากการคํานวณหาคาการทดสอบความคลองแคลวแบบอิลลินอยทแ 
หลังจากการฝึก 8 สัปดาหแ) กลุมทดลองมีเวลาเฉลี่ย 16.333 ± 0.399 วินาที กับกลุมควบคุม มีเวลาเฉลี่ย 
17.056 ± 0.287 วินาที มีความแตกตางกัน 

 
 ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลองแคลววองไวของ
กลุมทดลอง )กอนและหลังการฝึก(  

ตัวแปร กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

t p 

ความคลองแคลว 

(วินาที) 

กอนการทดลอง 17.224 .3660 14.555 .000* 

หลังการทดลอง 16.333 .4124 

 p ≤ .05 
 จากตารางที่ 2 พบวา ความคลองแคลววองไว ของกลุมทดลองกอนการฝึกและหลังการฝึก               
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคลองแคลววองไวของกลุมควบคุม 
(กอนและหลังการฝึก) 

ตัวแปร กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

t p 

ความคลองแคลว 

)วินาที(  

กอนการทดลอง 17.422 .3876  9.548 .000* 

หลังการทดลอง 17.056 .4751  

p ≤ .05 
จากตารางที่ 3 พบวา  ความคลองแคลวของกลุมควบคุม กอนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลองแคลววองไวของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม )หลังการฝึก(  

ตัวแปร กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

t p 

ความคลองแคลว 

)วินาที(  

กลุมทดลอง 16.333 0.312 -7.379 .000* 

กลุมควบคุม 17.056 0.255 

p ≤ .05 
 
จากตารางที่ 4 พบวา  ความคลองแคลว ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปิละอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
จากขอมูลที่ปรากฏ ทําใหสามารถสรุปไดวา โปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีตอความ

คลองแคลววองไวในนักกีฬาฟุตบอล  8 สัปดาหแ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นของกลุมทดลองและการฝึกซอม 5 วันตอ
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สัปดาหแของกลุมควบคุม สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายทางดานความคลองแคลววองไวของนักก  ีฬา
ฟุตบอลได เมื่อเปรียบหลังการฝึก 8  สัปดาหแ พบวา กลุมทดลองมีการพัฒนาสมรรถภาพทางดานความ
คลองแคลววองไวมากกวากลุมควบคุม  

 
อภิปรายผลการวิจัย  

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ความคลองแคลววองไงของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมหลังการฝึกสัปดาหแที่ 8 มีความแตกตางกัน จากผลของการใชโปรแกรมการฝึกความคลองแคลว
วองไวที่มีตอนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา กลุมทดลองที่ไดรับการฝึกเสริมดวยโปรแกรมการฝึก
ความคลองแคลววองไว ดีกวากอนการฝึก  แสดงใหเห็นวา การใชโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกและ
ความคลองแคลววองไวเป็นการฝึกที่มีการกระโดดและเคลื่อนที่ของรางกายในรูปแบบที่คลายคลึงและ
สอดคลองกับ ทักษะในการเลี้ยงลูกฟุตบอล  ทําใหเพิ่มความสามารถ ในการเลนกีฬาลูกฟุตบอลเพิ่มข้ึนได
จริง จากผลการทดสอบทําใหทราบวากลุมควบคุมก็มีการพัฒนาในทางดานความคลองแคลวดีข้ึนเชนกัน 
อาจเป็นเพราะกลุมควบคุมไดมีการซอมฟุตบอลสปัดาหและ 5 วัน ซึ่งจะตองมีการว่ิงและการกระโดดตาง ๆ 
ในขณะที่ซอมจึงทําใหสมรรถภาพทางกายดีข้ึนดวยและเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมทดลอง พบวา กลุม
ทดลองมีเวลาเฉลี่ยลดลงมากกวา ทั้งนี้ อาจเนื่องมา จากการฝึกพลัยโอเมตริก  3 วันตอสัปดาหแ เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาหแ เขารับโปรแกรมการฝึก 6 ฐานซึ่งการฝึกจะประกอบไปดวยการกระโดดทาทางตาง 
ๆ จึงอาจจะชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อและพลังของขาได ซึ่งการที่กลามเนื้อขามีความแข็งแรง
เพิ่มข้ึนก็จะสงผลใหมีความคลองแคลววองไวเพิ่มข้ึนไปดวย ดังที่ มาลีรัตนแ มาลีเขียว(2544) กลาวว า 
ระบบกลามเนื้อเป็นระบบที่สําคัญตอการเคลื่อนไหว กลามเนื้อจะทางานไดดีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมี
ความแข็งแรงและกาลังของกลามเนื้อเป็นสวนสําคัญที่จะทําใหความคลองแคลววองไวเพิ่มข้ึนได ซึ่ง
สอดคลองกับนภารินทรแ ชัยงาม (2552) ไดศึกษาและหาความสัมพันธแของผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอ
เมตริกที่มีตอความคลองแคลววองไวและพลังกลามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตบอล พบวา การฝึกพลัยโอเมตริก 
6 สัปดาหแทําใหความคลองแคลววองไวกับพลังกลามเนื้อขาเพิ่มข้ึน และยังสอด คลองกับ ยูโสบ ดําเต฿ะ 
(2554) ไดศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีตอความคลองตัวในนักกีฬาฟุตบอล พบวา ความคลองตัว
ในนักกีฬาฟุตบอลของกลุมที่ฝกึดวยโปรแกรมพลยัโอเมตริกรวมกับโปรแกรมฝึกปกติสูงกวาความคลองตัว
ในนักกีฬาฟุตบอลของกลุมที่ฝึกดวยโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว 

การฝึกครั้งนี้เป็นโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริกที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหม มีความหลากหลายใน
แตฐานการฝึก อาจสงผลทําใหนักกีฬาเกิดความทาทายและแปลกใหม   ดังที่ สนธยา สีละมาด (2555) 
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กลาววา ความแตกตางของอุปกรณแและความหลากหลายของสถานีจะชวยเพิ่มความทาทายในการปฏิบัติ
ของนักกีฬา ขณะ เดียวกันก็เพิ่มความสนใจของนักกีฬาใหคงอยูตลอดการฝึก และการฝึกมีการเปลี่ยน
ตําแหนงการกระโดดและสลับกลุมกลามเนื้อนักกีฬาไดมีการเคลื่อนที่ไปตามฐานตาง ๆ มีเวลาพักระหวาง
ฐานและพักระหวางเซท จึงสง ผลทําใหมีกลามเนื้อแข็งแรงข้ึน ดังที่ สนธยา สีละมาด (2555) กลาววา 
การฝึกซอมแบบสถานีควรเลือกออกกําลังกายใหมีการสลับกลุมกลามเนื้อเพราะจะไดมีการพักฟื้นที่ดีกวา
จะสงผลใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงมากข้ึน และเป็นการเพิ่มความหลากหลายใหกับการฝึก จึงเป็น
ประโยชนแตอการพัฒนาโปรแกรมการฝึกในครั้งนี้ไดดี 

 
ข้อเสนอินะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
   1.1 การฝึกเสริมดวยโปรแกรมการฝึก ความคลองแคลววองไวของกลุมทดลองมีผลทําให 

ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นกวา การฝึกปกติในกลุมควบคุม ซึ่งใชระยะเวลาฝึกเพียง 
6 สัปดาหแก็สามารถเห็นผลได 

   1.2 โปรแกรมการฝึกเสริมดวยความคลองแคลววองไวนี้ฝึกควบคูกับโปรแกรมการฝึกปกติซึ่ง
จะสงผลใหนักกีฬาสามารถพัฒนาความคลองแคลววองไวในการเลี้ยงลูกฟุตบอลไดเร็วกวาการฝึก
โปรแกรมการฝึกปกติเพียงอยางเดียว 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้ง ตอไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาผลของการฝึกเสริม ดวยโปรแกรมการฝึกความคลองแคลววองไวกับกีฬา 
ชนิดอื่น ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดดวยการสนับสนุนและความอนุเคราะหแอยางดียิ่งจากคณะสาธารณสุข
ศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสโมสร
ฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ใหการสนับสนุนสําหรับการศึกษาครั้งนี้ตลอดโครงการจนเสร็จสมบูรณแ 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได หวังวางานวิจัยเลมนี้ 
คงจะเป็นประโยชนแตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชศึกษาตอไป 
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การฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคูก่บัพลัยโอเมตรกิที่มผีลต่อความเร็ว 
ิละความคล่องิคล่วว่องไวของนกักีฬาฟตุซอล วิทยาลัยนครราชสีมา 

Effects of Plyometric and Weight Training on Speed and Agility in 

Nakhonratchasima College’s Futsal Athletes 
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Satit Seesensui1, Ratchata Rosungnoen2, Sikarin Danyangwai3,  

Sedthawat Wongveerphan4, Surasak Khemarang5 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลของการฝึกดวยนํ้าหนักตัวควบคูกับพลัยโอเมตริกที่มี
ผลตอความเร็วและความคลองแคลววองไวในนักกีฬาฟุตซอลของวิทยาลัยนครราชสีมา กลุมตัวอยางเป็น
นักกีฟุตซอลสาขาวิทยาศาสตรแการกีฬา วิทยาลัยนครราชสีมา แบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมทดลอง
จํานวน 10 คน และกลุมควบคุมจํานวน 10 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การฝึกดวยนํ้าหนักตัวควบคูกับพลัยโอเมตริก โปรแกรมฝึกฟุต
ซอลปกติ และแบบทดสอบสมรรถภาพดานความเร็วและความคลองแคลววองไว สถิติที่ใชในการวิเคราะหแ 
ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยภายในกลุม (Dependent Sample T-test ) 
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม (Independent Sample T-test ) ผลการวิจัย พบวา  
 1. สมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีคาลดลง 
 2. สมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกอนและหลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. สมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว หลังการทดลอง ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                                                             
1 อาจารยแ สาขาวิชาวทิยาศาสตรแการกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา Satit.tw80@gmail.com 098-584-1639 
2 อาจารยแ สาขาวิชาวทิยาศาสตรแการกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลยันครราชสีมา Ratchata@nmc.ac.th 081-7254391 
3 นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา   
4 นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา   
5 นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรแการกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา   
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 ซึ่งแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการฝึกดวยนํ้าหนักตัวควบคูกบัการฝกึพลัยโอเมตริก สามารถพฒันา
ความเร็วและความคลองวองไงของนักกีฬาฟุตซอลใหดีข้ึนได 
 
ค าส าคัญ:การฝึกดวยนํ้าหนกัตัว,การฝึกแบบพลัยโมเมตริก,ความเร็ว,ความคลองแคลววองไว,กีฬาฟุตซอล  

 

Abstract 
This research was to exaนอยe the effects of body weight training combination 

with plyometric training effects on speed and agility in futsal athletes of Nakhon 

Ratchasima College. The samples were futsal players in sports science of 

Nakhonratchasima College was divided into 2 groups: an experimental group for 10 

people and a control group for 10 people by purposive sampling. The research 

instruments were body weight training combination with plyometric training in 

experimental group and regular futsal training program in control group, and test speed 

and agility performance after 8 weeks. The statistics used in the analysis were mean, 

standard deviation, compare the mean within the group (Dependent Sample T-test) and 

compare the mean between the groups (Independent Sample T-test). 

 

Keywords: Weight Training, Plyometric training, Speed, Agility, Futsal 

 
บทน า 

 ฟุตซอลเป็นกีฬาที่มีรูปแบบการเลนที่มีความรวดเร็ว คลองแคลววองไว ผูเลนตองมีเทคนิคและ 
ความสามารถเฉพาะตัวสูง มีทักษะการเลนกับบอลไดดีทั้งการรับบอล การสงบอล การเลี้ยงบอล                 
การปูองกัน และการยิงประตู ฟุตซอลจึงเปน็กีฬาที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ตลอดเวลา โดยนักกีฬาจะตองมี
การเคลื่อนที่หลากหลายกิจกรรม เชน การเดิน การหยุด การว่ิงชา หรือว่ิงเร็ว สลับสับเปลี่ยนกันไป 
(พิพัฒนแ ลิ้มเรืองกุล.2562) โดยการเลนกีฬาชนิดนี้ตองอาศัยทั้งทักษะและความชํานาญสมรรถภาพดาน
ความคลองแคลววองไว ความแข็งแรง ความเร็ว และความแมนยําในการยิงประตู เพราะการยิงประตูที่มี
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ความแรง ความเร็ว และความแมนยํา จะสงผลตอเกมการแขงขันในเกมนั้น ๆ และเป็นปัจจัยสู
ความสําเร็จได (กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. .2531, อุมาริน หิรัญอร.2558)  
 ผูเลนฟุตซอลนอกจากจะตองมีทักษะในการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วแลวยัง
ตองมี สมรรถภาพทางกายทั่วไป และสมรรถภาพทางกายเฉพาะดีดวย เพราะฟุตซอลเป็นกีฬาที่มีการ
เคลื่อนที่ตลอดโดยไมหยุดนิ่ง โดยการเคลื่อนที่แบงเป็น 2 ลักษณะ คือเคลื่อนที่ดวยตัวเปลาที่มีการเรง
ความเร็ว การชะลอ การเปลี่ยนทิศทางเพื่อหลบหลีก อีกลักษณะหนึ่ง คือการเคลื่อนที่พรอมลูกบอล โดย
มกีารเรง เปลี่ยนและชะลอความเร็ว ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ คือความเร็วและความคลองแคลววองไวของ
กีฬาฟุตซอล ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของนักกีฬาฟุตซอล (หริต หัตถา . 2557, สํานักวิทยาศาสตรแการกีฬา 
กรมพละศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2560) โดยความเร็วและความคลองแคลววองไวในการ
เคลื่อนที่มีพื้นฐานมากความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อ (นรินทรา จันทศร. 2562) ซึ่งรูปแบบการฝึกที่
สามารถสงเสริมความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อ ในปัจจุบันมีหลากหลาย อาทิ เชน การฝึกดวยนํ้าหนัก
ตัวตัว การฝึกดวยน้ําหนัก และการฝึกพลัยโอเมตริก (ไพรัช คงกิจมั่น .2562,สุคนธแ อนุนิวัฒนแ. 2562)  
 จากเหตุผลขางตนที่กลาวมาจึงเป็นเหตุผลที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกดวยน้ําหนักควบคู
กับการฝึกพลัยโอเมตริกมาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล ทางดานความเร็วและความคลองแคลว
วองไว ของนักกีฬาฟุตซอล  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกน้ําหนักตัวควบคูกับการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลตอความเร็ว
และความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอล 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักกีฬาฟุตซอล ชองวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรแการกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา ช้ันปีที่ 1-2  จํานวน 35 คน  
 โดยใชกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 20 คน โดยการไดมาของกลุมตัวอยาง 
(Simple Random Sampling) แบงกลุมตัวอยางเป็นกลุมทดลอง 10 คน โปรแกรมการฝึกดวยการฝึก
ดวยน้ําหนักตัวควบคูกับการฝึกพลัยโอเมตริก และกลุมควบคุม 10 คน โปรแกรมการฝึกกีฬาฟุตซอล             
ทําการทดลอง 8 สัปดาหแ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

 1. โปรแกรมการฝึกดวยการฝึกดวยนํ้าหนักตัวควบคูกับการฝึกพลัยโอเมตริก  
 2. โปรแกรมการฟุตซอลปกติ 
 3. แบบทดสอบสมรรถภาพทางการดานความเร็วและความคลองแคลว  
  1) แบบทดสอบความเร็ว โดยใชแบบทดสอบว่ิง 50 เมตร (แบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายมาตรฐานของ I.C.S.P.F.T.) 
  2) แบบทดสอบความคลองแคลววองไว โดยใชแบบทดสอบ SEMO Test (สํานัก
วิทยาศาสตรแการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประชุมช้ี แจงโครงการวิจัยและโปรแกรมการฝึกดวยน้ําหนักตัวควบคูกับพลัยโอเมตริก 
ทดสอบสมรรถทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว (Pre - Test) 
 2. ดําเนินการทดลองโดยกลุมทดลองฝกึตามโปรแกรมของการฝึกดวยนํ้าหนักตัวควบคูกับพลัยโอ
เมตริก 8 สัปดาหแ สัปดาหและ 2 วัน วันพุธและวันเสารแ และกลุมควบคุมฝึกตาม โปรแกรมกีฬาฟุตซอลตาม
ปกติ ภายหลังการฝึกโปรแกรมทุกสัปดาหแ สังเกตการณแเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายหรือความเร็วของ
กลุมตัวอยางและสัมภาษณแความรูสึกทั่วไป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการเขา  โครงการวิจัยเชน 
ความหนักของโปรแกรมในการฝึก เป็นตน  
 3.ทดสบสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว นักกีฬาฟุตซอล (Post - 
test) ภายหลังการเขารวม โครงการวิจัย สัปดาหแที่ 8  
 4.รวบรวม วิเคราะหแขอมลูปละสรปุผลการดําเนินโครงการเสนอ  
 5.นําผลที่ไดมาสรุปการวิจัยและขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี ้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 นําขอมูลที่ไดทาการวิเคราะหแทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป โดยกําหนดระดับ  
นัยสําคัญทางสถิตที่ .05 ซึ่งมีรายระเอียดตอไปนี้  
 1.หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วและความคลองแคลววองไว กอนและหลัง
การทดลอง 8 สัปดาหแ ของทั้ง 2 กลุม  
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 2.เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง 8 สัปดาหแ 
โดยใชสถิติ dependent Sample T-test  
 3.เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการทดลอง 8 สปัดาหแ โดยใช
สถิติ independent sample T-test 
 
ผลการศึกษา 

1.ผลการวิเคราะหแขอมูลสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว กอนและ
หลงัการทดลอง ภายในกลุมของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาคาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายดาน
ความเร็วและความคลองแคลววองไว มีคาลดลง  

 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความ
คลองแคลววองไว ในชวงกอนและหลงัการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ตัวแปร กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
สมรรถภาพดานความเร็ว    
และความคลองแคลววองไว 

ก่อน หลงั ก่อน หลัง 
คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบน
มาตร 
ฐาน 

คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบน

มาตร 
ฐาน 

คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบน

มาตร 
ฐาน 

คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบน

มาตร 
ฐาน 

ความเร็ว    14.52 0.619 8.27 0.167 14.77 0.557 12.90 1.635 
ความคลองแคลววองไว 11.86 0.562 10.48 0.218 12.09 0.657 11.93 0.645 

 
 ผลการวิเคราะหแ พบวาคาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว 
มีคาลดลง เหมือนกัน ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

2. การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว ในชวงกอน
และหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว ในชวง
กอนและหลงัการทดลอง ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 

 ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว ชวงกอนและ
หลงัการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3. ผลการวิเคราะหแ เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว 
หลงัการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบของสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว หลังการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ตัวแปร กลุมทดลอง กลุมควบคุม   

 คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

T P 

ความเร็ว 8.27 0.167 12.90 1.635 8.909 0.000* 

ความคลองแคลววองไว 10.48 0.218 11.93 0.645 6.143 0.000* 

  

ตัวแปร กลุมทดลอง  

 กอน หลัง 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตร 
ฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตร 
ฐาน 

T P 

ความเร็ว 14.52 0.619 8.27 0.167 0.941 0.000* 
ความคล่องิคล่วว่องไว 11.86 0.562 10.48 0.218 6.663 0.000* 

ตัวแปร กลุ่มควบคุม  
 กอน หลัง 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

T P 

ความเร็ว 14.77 0.557 12.90 1.635 0.941 0.005* 
ความคล่องิคล่วว่องไว 12.09 0.657 11.93 0.645 5.115 0.001* 
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ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว หลังการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผลการวิจัย  

 1. คาเฉลี่ยของสมรรถภาพดานความเร็วและความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตซอลของ
วิทยาลัยนครราชสีมา มีการพัฒนาที่ดีข้ึน เหมือนกันทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ที่พบวาผลวิจัย
เป็นเชนน้ี เนื่องจากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีการฝึกกีฬาตามโปรแกรมอยางตอเนื่อง ซึ่งโปรแกรมการ
ฝึกซอมของนักกีฬาที่สม่ําเสมอในแตละสัปดาหแ จะชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหดีข้ึนไดอาทิเชน 
ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดพลังของ
กลามเนื้อ ความเร็วและความคลองแคลววองไว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2561) สอดคลองกับ
เจริญ กระบวนรัตนแ (2551) กลาววา การฝึกพลัยโอเมตริกดวยวิธีการเขยงและการกระโดด สามารถเพิ่ม
ความเร็วและกําลังความแข็งแรงของกลามเนื้อไดเป็นอยางดี สอดคลองกับ พิเชฐ สยมภูวนาถ (2551) ได
ศึกษาผลโปรแกรมฝึกของกลามเนื้อขาที่มีผลตอความเร็วในการเลี้ยงลูกบอลของนักฟุตบอล ระยะเวลา 8 
สัปดาหแ พบวา นักกีฬาที่ไดรับการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกสามารถเพิ่มความเร็วและความคลองแคลว
วองไวในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลได  

2. สมรรถภาพดานความเร็วและความคลองแคลววองไวชวงกอนและหลังของกลุมทดลอง ของ
กลุมทดลอง (การฝึกดวยนาหนักตัวควบคูกับพลยัโอเมตริก) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
ที่พบผลการวิจัยเป็นเชนน้ีเนื่องจาก กลุมทดลองไดฝึกตามโปรแกรมการฝึกดวยนาหนักตัวควบคูพลัยโอ
เมตริก ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถสงเสริมสมรรถภาพทางกลามเนื้อมีความแข็งแรงและมีพลัง
เพิ่มข้ึน อันจะสงผลตอสมรรถภาพดานความเร็วและความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลใหดีข้ึน 
ดังที่ เมธาสิทธ์ิ ถาไชยลา(2561) ไดศึกษาผลของรูปแบบการฝึกพลัยโอเมตริกระยะเวลา 8 สัปดาหแ ที่มีผล
ตอความเร็วและความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตบอล พบวา รูปแบบการฝึกพลัยโอเมตริก 
ระยะเวลา 8 สัปดาหแ สงผลใหนักกีฬาฟุตบอลมีความคลองแคลววองไวเพิ่มข้ึน และงานวิจัยของ วิศรุต 
ศรีแกว และคณะ(2557) ที่ไดทาการศึกษาโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลตอการพัฒนาความ
คลองแคลววองไว ระยะเวลา 4 สัปดาหแ ผลการพบวา กลุมทดลองมีการพัฒนาความเร็วและความ
คลองแคลววองไวไดดีกวากลุมควบคุมสวนกลุมควบคุมสมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความ
คลองแคลววองไวในชวงกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ที่
พบผลการวิจัยเป็นเชนน้ี เนื่องจากกลุมควบคุมไดฝึกซอมตามโปรแกรมการกีฬาฟุตซอล อยางสม่ําเสมอ 
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เชน การฝึกทักษะ การฝึกสมรรถภาพทางกายที่หลากหลาย เชน การว่ิงดวยความเร็วระยะสั้นๆ การฝึก
ความคลองแคลววองไว สัปดาหและ 5 วัน ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ซึ่งการฝึกซอมอยางสม่ําเสมอกอใหเกิด
ประโยชนแตอความเร็วและความคลองแคลววองไวไดดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระยุทธ กอง
วงษาและคณะ (2562) พบวา การฝึกซอมโปรแกรมกีฬาฟุตบอลอยางสม่ําเสมอมีผลทาใหความเร็วและ
ความคลองแคลววองไวมีประสิทธิภาพที่มากข้ึน และงานวิจัยของ สมคิด สวนศรี . (2552). การฝึกกีฬา
ฟุตบอลในระยะเวลา 8 สัปดาหแ สามารถเพิ่มความเร็วใหนักกีฬาฟุตบอลได  

3. การเปรียบเทียบ สมรรถภาพทางกายดานความเร็วและความคลองแคลววองไว หลักการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ที่
พบผลเป็นเชนน้ี เนื่องจากกลุมทดลองมีการฝึกตามโปรแกรมการฝึกดวยนาหนักตัวควบคูพลัยโอเมตริก 
เป็นโปรแกรมที่มีความเฉพาะเจาะจงสามารถเพิ่มความแข็งแรงและพลังของกลามเนื้อข้ึนได ซึ่งคว าม
แข็งแรงและพลังของกลามเนื้อเป็นพื้นฐานที่สงผลใหความเร็วและความคลองแคลววองไวมีประสิทธิภาพ
ที่มากข้ึน ดังที่ ถนอม โพธแมี (2552) พบวา การฝึกดวยพลัยโอเมตริกกับนักว่ิงระยะสั้นในระยะเวลา 8 
สัปดาหแ กลุมควบคุม มีความเร็วมากกวา กลุมทดลอง สอดคลองกับ ไพบูลยแ ศรีชัยสวัสดิ์ (2555) การ
ฝึกพลัยโอเมตริกในกลุมควบคุมมีความเร็วและความคลองแคลววองไว มากการกลุมทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 
สรุป 
 โปรแกรมการฝึกดวยน้ําหนักตัวควบคูกับพลัยโอเมตริก สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางดาน
ความเร็วและความคลองแคลววองไว ของนักกีฬาฟุตซอลใหดีข้ึนได ซึ่งผูที่สนใจ สามารถเลือกโปรแกรม
การฝึกนี้ไปใชกับนักกีฬาประเภทอื่นในความหนักที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางดานความเร็ว
และความคลองแคลววองไวได 
 
ข้อเสนอินะ  
    1. สําหรับนักกีฬาหรือผูที่สนใจจะนําโปรแกรมการฝึกดวยน้ําหนักตัวควบคูกับการฝึกพลัยโอ
เมตริกไป ใชควรฝึกกับนักกีฬาที่มีรางกายพรอมสําหรับการฝึกหนักได เพราะโปรแกรมการฝึกนี้มีความ
หนักและใชเวลา อยางนอย 6-8 สัปดาหแ จึงจะสงผลใหนักกีฬามีความเร็วและความคลองแคลววองไว
เพิ่มข้ึน   
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     2. ควรศึกษาทําการวิจัย ในลักษณะติดตามผลของโปรแกรม โดยมีการทดสอบความเร็วและ 
ความคลองแคลววองไวของนักกีฬา หลังการฝึกและทุก ๆ ระยะ 2 สัปดาหแ ระหวางการฝึก คือ สัปดาหแที่ 
2,4,6,8 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระหวางการฝึก  
  
กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดดวยการสนับสนุนและความอนุเคราะหแอยางดียิ่งจากหลากหลายฝุาย 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยาลัยนครราชสีมา ที่เอื้อเฟื้อ
สนับสนุนในดานตางๆตลอดการศึกษาจนเสร็จสมบูรณแ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการบริโภคอาหารของผูที่ออกกําลังกายในฟิตเนส อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
ผูออกกําลังกายในฟิตเนส จํานวน 200 คน การเก็บขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม วิเคราะขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายขอมูลในดาน
ตาง ๆ 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการอยูในระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยรวม 15.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ดานการปฏิบัติ กอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกาย 
พบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.08 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.57 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติระหวางการออกกําลังกายอยู
ในระดับดี (คาเฉลี่ย= 1.35, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57) คือขอคําถามที่วาทานดื่มน้ําระหวางออก

                                                             
1 อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยแประจําคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารยแประจําคณะการแพทยแแผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา 
5 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลยันครราชสีมา 
6 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลยันครราชสีมา 
7 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลยันครราชสีมา 
8 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลยันครราชสีมา 
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กําลังกายทุก ๆ 15 - 20 นาที สรุปผลการวิจัย พบวา ระดับของความรูเกี่ยวกับโภชนาการ และการ
ปฏิบัติกอน ระหวาง และ   หลังการออกกําลังกาย อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ควร
สนับสนุนในเรื่องของความรูและการปฏิบัติที่ ถูกตองเกี่ยวการบริโภคอาหารในการออกกําลังกาย                  
ที่ เพิ่มมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การบรโิภคอาหาร ผูที่ออกกําลงักาย ฟิตเนส 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the dietary consumption of people 
exercising in the fitness center, Muang District, Nakhon Ratchasima Province. Make a 
sample selection by a specific method of selection (Purposive Sampling). It is used to 
calculate basic statistical values such as frequency distribution, percentage, mean and 
standard deviation. Presenting in the table for the descriptive interpretation. To explain 
information in different areas. 

The results of the research showed that the subjects had conversation 
knowledge at the overall score of 15.68, standard deviation of 0.41. Less has a level of 
1.08 and a standard deviation of 0.57. When considering each item, it was found that the 
sample group performed at a good level during exercise (Mean =1.35, Standard 
Deviation= 0.57), which is the question of whether you drink water every 15-20 นอยutes 
during exercise. The results of the research were found that the level of knowledge 
about nutrition and practice before, during and after exercise moderate demonstrates 
what should be contributed to the correct knowledge and practice of increasing dietary 
exercise. 
 
Keywords: Food Consumption, People Exercising, Fitness center 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1510 

บทน า 
อาหารและโภชนาการถือวาเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น และมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคน 

ทุกคน ในทุกเพศทุกวัย เพราะรางกายตองการสารอาหารนับรอยชนิดไปใชในการสรางความเจริญเติบโต
ใหกับรางกาย และยังเป็นองคแประกอบสําคัญที่ชวยในการพัฒนาการอวัยวะตาง ๆ ของรางกายช่ัวชีวิต 
อาหารจึงเป็นหัวใจหลักของการมีสุขภาพที่ดีของมนุษยแทุกคน (สํานักวิทยาศาสตรแการกีฬา , 2548) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาจําเป็นตองไดสารอาหารที่มากกวาคนปกติทั่วไป 

โภชนาการทางการกีฬามีเปูาหมายที่แตกตางไปจากโภชนาการในคนปกติทั่วไป เพราะมี
วัตถุประสงคแเพื่อตองการเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬาหรือผูที่ออกกําลังกายใหไดสูงสุดอยางเหมาะสมและ
เพียงพอตอความตองการของรางกายทีจ่ําเปน็ตองฝกึซอมกฬีาอยางหนักตอเนื่องทุกวันเป็นเวลานาน และ
ตองถูกนําออกมาใชอยางเต็มที่ในขณะแขงขันกีฬา นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดและความเกี่ยวของกับ
ประเภทของสารพลังงานที่ใหตองสอดคลองกับความตองการ และความเรงดวนในการเผาผลาญสาร
พลังงาน เพื่อการนําไปใช การไดรับการทดแทนสารน้ํามีความสําคัญตอการดํารงสมรรถภาพทางกายอยาง
ยิ่ง โภชนาการการกีฬาสมควรไดรับการประยุกตแใชในกระบวนการฟื้นฟูรางกายดวย กลาวไดวา
โภชนาการการกีฬาที่ถูกตองแมจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จไดและตองให
ความสําคัญ (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคแกรมหาชน (สวก.) รวมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล.
2562) การฝึกซอมเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จ หากสามารถทําควบคูกับอาหาร
ที่เหมาะสม จะยิ่งเสริมประสิทธิภาพทางกายใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน หากนักกีฬาไมไดรับสารอาหารที่เพียงพอก็
จะไมมีความสามารถในการฝึกฝนกีฬา และถาไมไดรับพลังงานที่ตรงตามความตองการของกีฬาประเภท
นั้น หรือไมสมดุล หรือไมเพียงพอตอขนาดรางกาย จะสงผลเสียอาจทําใหขาดอาหารทั้งที่ดูสมสวนหรือ
อาจทําใหมีน้ําหนักมากไป (สํานักวิทยาศาสตรแการกีฬา.2548) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมา พบวา งานวิจัยสวนใหญจะทําการศึกษา
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในบุคคลทั่วไป หรือตามชวงอายุ หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของโภชนาการการ
กีฬา จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผูที่ ออกกําลังกาย โดยทําการศึกษากับผูที่ออก
กําลังในฟิตเนส อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสงเสริม
สุขภาพของผูที่มาออกกําลังกายในดานโภชาการควบคูกับการออกกําลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการบรโิภคอาหารของผูที่ออกกําลงักายในฟิตเนส อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

โภชนาการทางการกีฬามีเปูาหมายที่แตกตางไปจากโภชนาการในคนปกติทั่วไป เพราะมี
วัตถุประสงคแเพื่อตองการเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬาหรือผูที่ออกกําลังกายใหไดสูงสุดอยางเหมาะสมและ
เพียงพอตอความตองการของรางกายทีจ่ําเปน็ตองฝกึซอมกฬีาอยางหนักตอเนื่องทุกวันเป็นเวลานาน และ
ตองถูกนําออกมาใชอยางเต็มที่ในขณะแขงขันกีฬา นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดและความเกี่ยวของกับ
ประเภทของสารพลังงานที่ใหตองสอดคลองกับความตองการ และความเรงดวนในการเผาผลาญสาร
พลังงาน เพื่อการนําไปใช การไดรับการทดแทนสารน้ํามีความสําคัญตอการดํารงสมรรถภาพทางกายอยาง
ยิ่ง โภชนาการการกีฬาสมควรไดรับการประยุกตแใชในกระบวนการฟื้นฟูรางกายดวย กลาวไดวา
โภชนาการการกีฬาที่ถูกตองแมจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จไดและตองให
ความสําคัญ (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคแกรมหาชน (สวก.) รวมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล.
2562) 

การรับประทานอาหารกอน ระหวางและหลังการออกกําลังกาย 
  ขอแนะนําการรับประทานอาหารกอนออกกําลังกาย 
                1. รับประทานอาหารที่มีไขมันตํ่า คารโบไฮเดรตสูง ในแตละมื้อจะชวยรักษา ไกลโคเจน 
ที่สะสมในกลามเนื้อและตับ ในระดับที่เหมาะสม 
                2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน และโปรตีนสูงกอนออกกําลังกายหรือแขงขัน 
                3. ถาออกกําลังกายนอกวา 1 ช่ัวโมง ควรรับประทานคารโบไฮเดรตที่ไดมาจากพวกแปง 
ขนมปง และกลวย ไมควรรับประทานอาหารที่ไมคุนเคยหรืออาหารที่ทําใหทองปนปวน 
                4. ถาออกกําลังกายนานกวา 1 ช่ัวโมง ควรรับประทานกลวย ขาวโอต และแอปเปล เพราะ 
จะมีไกลซีมิคอินเด็กซต่ํา และจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพขณะออกกําลังกายที่ยาวนาน 
                5. กอนออกกําลังกาย (15-20 นาที) ควรรับประทานน้ําตาลเชิงเดี่ยว (โซดา ขนมหวาน และ
เครื่องดื่มนักกีฬา) หรืออาหารที่มีไกลซีมิคอินเด็กซสูง แตควรทดลองดูกอน เพราะบางคนอาจไมเกิดผลดี
ตอรางกาย เพราะทําใหน้ําตาลในเลือดตํ่าหมดแรงได แตบางคนอาจเกิดผลดีทําใหเพิ่มประสิทธิภาพของ
การออกกําลังกายไดเชนกัน 
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ขอินะน าการรับประทานอาหาริละน้ าระหวางการออกก าลังกาย 
การออกกําลังกายที่นานกวา 30 นาที รางกายสามารถใชอาหารที่เรารับประทานเขาไปมาใชงาน

ไดอยางเพียงพอ โดยไมตองรับประทานอาหารขณะออกกําลังกาย ถาออกกําลังกายที่นานกวา 60 นาที ต
องรักษาความสมดุลของน้ําและคารโบไฮเดรตใหเหมาะสม โดยการดื่มน้ําใหพอเหมาะกับน้ําที่เสียไป และ
รับประทานคารโบไฮเดรตเพื่อการคงสภาพในการใชพลังงานและระดับน้ําตาลในเลือด  

ในการออกกําลังกายตองการพลังงาน 100 - 300 แคลอรีของคารโบไฮเดรต หรือ 0.5 กรัมตอ
น้ําหนักตัว (ปอนด เชน น้ําหนักตัว 155 ปอนด จะตองการคารโบไฮเดรต เทากับ 155 x 0.5 = 77.5 
กรัมของคารโบไฮเดรต ในทุก ๆ ช่ัวโมงของการออกกําลังกาย  

ขณะออกกําลังกายหรือฝกซอมกีฬาควรดื่มน้ํา 3 - 4 ออนซ ทุก 10 - 15 นาที ถาออกกําลังกาย
หนักมากขึ้น ควรดื่มน้ํา 8 ออนซ ทุก 15 - 20 นาที เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาควรเปนของเหลวที่มีน้ําและ
เกลือแรเปนสวนประกอบ แตอาจจะไมมีความจําเปนถาการออกกําลังกายไมหนักหรือนานเกินไป ขณะ
ออกกําลังกายที่ความหนัก 75 เปอรเซ็นตพลังงานจะถูกผลิตโดยกลามเนื้อและจะทําใหเกิดความรอนในร
างกายมากกวา 40 องศาเซลเซียส เหงื่อจะถูกขับออกมาเพื่อปองกันความรอนสูงของรางกาย ในสภาพ
อากาศรอนหรือเย็น การเสียเหงื่อ 1 ลิตร จะใชพลังงาน 600 แคลอรี ในแตละวันเราจะเสียเหงื่อ 2 - 6 
ลิตร ซึ่งข้ึนอยูกับความหนักและความนานของการออกกําลังกาย การเสียนํ้าในรางกาย 2 เปอรเซ็นตแ จะ
ทําใหเกิดการขาดน้ําและสมรรถภาพทางกายจะลดลง 20 เปอรเซ็นตแ และเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเกิดเป
นลมรอน (Heat Stroke) ดังนั้น นักกีฬาจึงควรดื่มน้ํากอนออกกําลังกายหรือเลนกีฬาดื่มน้ําเปนระยะ ๆ
ในขณะออกกําลังกายหรือเลนกีฬา หรือเมื่อรูสึกกระหายน้ํา และดื่มน้ําหลังเสร็จจากการออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาเพื่อรางกายฟนตัวเร็วข้ึน ขอแนะนําการรับประทานอาหารหลังการออกกําลังกาย 
                ในการออกกําลังกายที่หนัก และบอยครั้งควรคํานึงถึงการชดเชยนํ้าทันทีหลังการออกกําลัง 
กาย ที่ทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าและเกลือแร อาจจะเปนนํ้าเปลา น้ําผลไมหรืออาหารทีม่ีน้ํามาก ๆ  สวนการ 
รับประทานคารโบไฮเดรตควรเริ่มภายใน 15 นาที หลังการออกกําลังกายเสร็จสิ้นลง ถานานกวานั้นไกล
โคเจนที่สะสมอาจจะไมคืนกลับมาอยางรวดเร็วได และรางกายตองการคารโบไฮเดรต 300 แคลอรี่ 
ภายใน 2 ช่ัวโมง หลังการออกกาํลังกาย อาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูงและเครื่องดื่มตาง ๆ จะเปนสิ่งจําเป็น
สําหรับการฟนตัวของรางกายจากการออกกําลังกาย เราสามารถรับประทานโปรตีนรวมกับคารโบไฮเดรต
เปนอาหารสําหรับการฟื้นตัวหลังการออกกําลังกายได เพราะโปรตีนจะคลายกับคารโบไฮเดรต ที่ชวยใน
การกระตุนการสรางอินซูลินชวยเพิ่มน้ําตาลในเลือด เขาไปในกลามเนื้อเปนการเสริมสรางไกลโคเจน
สะสม เนื้อและนมไขมันต่ําเปนอาหารที่ดีแตไมควรรับประทานมากเกินไป นอกจากนั้นโปรตีนยังชวยซอม
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แซมและสรางการเจริญเติบโตของเซลลตาง ๆ ไดอีกดวยจึงควรรับประทานโปรตีนรอยละ 15 ของอาหาร
ในแตละวัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่ออกกําลังกายในฟิตเนส อําเภอเมือง จํานวน 420 คน  
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผูออก

กําลังกายในฟิตเนส โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจน คํานวณไดตาม
สูตร (Yamane,1973 : 1088) กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 204 คน 

เนื่องดวยสถานการณแการระบาดของโรคโควิด - 19 ทําใหฟิตเนสมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการ
เปิดใหใชบริการ และจํากัดจํานวนผูใชบริการตามมาตรการของรัฐ และมีจึงสงผลทําใหการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางไมสามารถเก็บไดครบตามจํานวณที่กําหนด จึงเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลเป็นการกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 2 สัปดาหแ ตั้งแตวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธแ ถึง วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2564 ไดกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 200 คน 

ขั้นตอนการวิจัยิละการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. นําแบบสอบถามไปทําการสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน ที่ฟิตเนส อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ 2564 
2. นําแบบสอบถามที่ไดทําการสอบถามเรียบรอยแลวมาตรวจหาความสมบูรณแของแบบสอบถาม

แตละฉบับและดําเนินการข้ันตอไป 
3. ทําการบันทึกรหัสคําตอบในแบบสอบถามเพื่อประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรแ  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเอง โดยชุด 
แบบสอบถามแบงเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับโภชนาการ เป็นคําถามแบบเลือกตอบแบบ ถูก/ผิด 
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ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ  กอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกาย                 
เป็นคําถามแบบ 

เลือกตอบ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราสวนประมาณคามี 3 ระดับ 
วิธีการสรางเครื่องมือผูวิจัยสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของผูที่ออกกําลังกาย เอกสาร วารสาร 
สิ่งตีพิมพแ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามภายใต ขอบขายของการวิจัย 

2. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง ไดคาความ
เที่ยงตรง = 0.97  

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง และแบบสอบถามที่แกไข
ปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try Out) จํานวน 30 ชุด 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้ง หนึ่งแลวนํา
แบบสอบถามที่สมบูรณแ ไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล ิละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ใชคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี  
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิง
บรรยาย เพื่ออธิบายขอมูลในดานตาง ๆ 
 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง 
จํานวน 102 คน คิดเป็นรอยละ 51 และเพศชาย จํานวน 98 คน คิดเป็นรอยละ 49 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 20 – 29 ปี จํานวน 81 คน คิดเป็นรอยละ 40.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
จํานวน 86 คน คิดเป็นรอยละ 43 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 104 คน คิดเป็นรอยละ 52          
มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 121 คน คิดเป็นรอยละ 60.5 และมีความบอยใน
การออกกําลังกายมากกวา 4 วัน/สัปดาหแ จํานวน 59 คน คิดเป็นรอยละ 29.5 

2. ความรูเกี่ยวกับโภชนาการ  
ตารางที่ 1 ระดับความรูเกี่ยวกับโภชนาการของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
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ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับต่ํา (ต่ํากวา 12 คะแนน) 9 4.50 10.44 0.73 

ระดับปานกลาง (12 – 16 คะแนน) 120 60.00 14.60 0.96 

ระดับดี (17 คะแนนขึ้นไป) 71 35.50 17.97 0.97 

ผลรวมอยู่ในระดับปานกลาง 200 100.00 15.68 0.41 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

จํานวน 120 คน คิดเป็นรอยละ 60.00 มีคะแนนเฉลี่ย 14.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 
รองลงมามีความรูอยูในระดับดี จํานวน 71 คน คิดเป็นรอยละ 35.50 มีคะแนนเฉลี่ย 17.97 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 และมีความรูอยูในระดับต่ํา จํานวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 4.50 มีคะแนนเฉลี่ย 
10.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 โดยรวมกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโภชนการอยูในระดับปาน
กลาง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 15.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 

3. การปฏิบัติ กอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกาย 
ตารางท่ี 2 ระดับการปฏิบัติ กอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติ 
 

ข้อ ข้อค าถามที่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

กอนออกกําลังกาย 
1. ทานรับประทานอาหารกอนมาออกกําลังกายอยางนอย 2-3 ชั่วโมง 1.28 0.55 ปานกลาง 
2. ทานรับประทานอาหารที่มีคารแโบไฮเดรต เชน ขาวขาว ขนมปังขาว 

นํ้าตาล หรือ ผลิตภัณฑแตาง ๆ ที่ผานการแปรรูป กอนมาออกกําลัง
กาย 

1.14 0.55 ปานกลาง 

3. ทานทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เชน อกไก และเน้ือปลาปรุงสุกกอนมา
ออกกําลังกาย 

0.88 0.51 ปานกลาง 
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ข้อ ข้อค าถามที่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

4. ทานดื่มนํ้าและทานอาหารที่มีนํ้าตาล เชน นํ้าหวาน ผลไมรสหวาน
กอนการออกกําลังกาย 15-20 นาที 

1.12 0.52 ปานกลาง 

5. ทานดื่มนํ้าอัดลมกอนมาออกกําลังกาย 1.05 0.62 ปานกลาง 
ระหวางออกกําลังกาย 
6. ทานดื่มนํ้าระหวางออกกําลังกายทุก ๆ 15-20 นาที 1.35 0.57 ด ี
7. ทานดื่มนํ้าระหวางออกกําลังกายเวลาที่เหน่ือยจัดจนรูสึกอ่ิม หรือ

มากกวาสองแกว 
1.02 0.58 ปานกลาง 

8. ทานรับประทานกลวยระหวางพักออกกําลังกาย 0.92 0.63 ปานกลาง 
9. ทานดื่มเกลือแรระหวางพักออกกําลังกาย 1.01 0.54 ปานกลาง 
10. ทานดื่มนํ้าหวานขณะออกกําลังกาย 0.97 0.56 ปานกลาง 
หลังออกกําลังกาย 
11. ทานรับประทานอาหารที่มีโปรตีน เชน เน้ือ นม ไขหลังออกกําลังกาย 

30-50 นาที 
1.20 0.55 ปานกลาง 

12. ทานดื่มเกลือแร เชน สปอนเซอรแ หลังออกกําลังกาย 1.01 0.55 ปานกลาง 
13. ทานรับประทานอาหารที่มีคารแโบไฮเดรต เชน ขาวกลอง ขาวซอมมือ 

ขนมปังธัญพืช เมล็ดพืช ธัญพืชเผือก มัน หลังออกกําลังกาย 
1.15 0.52 ปานกลาง 

14. ทานรับประทานอาหารประเภทไขมัน เชน ช็อคโกแลต ชีส  หลังออก
กําลังกาย 

1.02 0.52 ปานกลาง 

15. ทานดื่มนํ้าเย็นทันทีหลังออกกําลังกาย 1.16 0.56 ปานกลาง 
รวม 1.08 0.57 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติกอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกาย 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.08 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57             
เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติระหวางการออกกําลังกายอยูในระดับดี คาเฉลี่ย = 1.35, 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.57 คือขอคําถามที่วาทานดื่มน้ําระหวางออกกําลังกายทุกๆ 15 - 20 นาที 
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สรุปิละอภิปรายผล 
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง 

จํานวน 102 คน คิดเป็นรอยละ 51 และเพศชาย จํานวน 98 คน คิดเป็นรอยละ 49 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 20 – 29 ปี จํานวน 81 คน คิดเป็นรอยละ 40.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
จํานวน 86 คน คิดเป็นรอยละ 43 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 104 คน คิดเป็นรอยละ 52         
มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 121 คน คิดเป็นรอยละ 60.5 และมีความบอยใน
การออกกําลังกายมากกวา 4 วัน/สัปดาหแ จํานวน 59 คน คิดเป็นรอยละ 29.5 

2. ความรูเกี่ยวกับโภชนาการ พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการ สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับณภัสวรรณ ธนาพงษแอนันทแ (2554) ที่พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จําแนกตามความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติพบวา นักกีฬามีความรู 
และทัศนคติในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับเลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล (2550) และอนุกูล พลสิริ (2551) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลดานความรูที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผูที่ออกกําลัง
กายไดรับมาจากพื้นฐานความรูเฉพาะทางที่แตกตางตางกันจากอายุและระดับการศึกษา หรืออาจ
เนื่องจากศาสตรแทางดานโภชนาการมีหลายดานและมีความเฉพาะทางที่หลากหลาย จึงทําใหนําข อมูล
ความรูที่อาจขาดความสมบูรณแและเนนเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวของไมมากเทาที่ควรมาประยุกตแใช ในสวน
ดานการปฏิบัติ กอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกาย พบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติกอน ระหวาง 
และหลังการออกกําลังกาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.08 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.57 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติระหวางการออกกําลังกายอยู
ในระดับดี (คาเฉลี่ย= 1.35, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.57) คือขอคําถามที่วาทานดื่มน้ําระหวางออก
กําลังกายทุก ๆ 15 - 20 นาที สอดคลองกับสํานักวิทยาศาสตรแการกีฬา ที่กลาวเกี่ยวกับหลักการทดแทน
น้ําเพื่อรักษาสมดุลการสูญเสียนํ้าจากรางกายที่จําเป็นตองไดรับการทดแทนอยางเรงดวนโดยการดื่มน้ํา
ครั้งละ 100 – 200 มิลลิลิตร ทุก ๆ 15 – 20 นาที โดยจิบชา ๆ ไมควรปลอยใหรางกายขาดน้ํามากหรือ
กระหายน้ําแลวจึงดื่ม  

 
ข้อเสนอินะจากการวิจัยครั้งน้ี 
จากผลการวิจัย พบวา ระดับของความรูเกี่ยวกับโภชนาการ และการปฏิบัติกอน ระหวาง และ

หลังการออกกําลงักาย อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ควรสนับสนุนในเรื่องของความรูและการ
ปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวการบริโภคอาหารในการออกกําลังกายที่เพิ่มมากขึ้น 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1518 

ข้อเสนอินะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาความสมัพันธแระหวางตัวแปรตนกับการบริโภคอาหารกอน ระหวาง และหลังการออก

กําลังกาย 
2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารกอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกาย  
3. ควรศึกษากับผูออกกําลังกายในกลุมอื่น ๆ เชน ผูที่ออกกําลังกายตามสวนสาธารณะ เป็นตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูเช่ียวชาญทุกทาน กลุมตัวอยางทุกทานที่ใหขอมูลในการ

วิจัย และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวิจัยครั้งนี้ทุกทาน 
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ิรงจูงใจที่มีความสัมพันธก์บัพฤตกิรรมการดูิ ลสุขภาพตนเองของผูป้่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

MOTIVATION CORRELATION WITH SELF-HEALTH CARE BEHAVIOR OF 
DIABETICS HEALTH PROMOTING HOSPITAL BAN MAI SUBDISTRICT MUEANG 

DISTRICT NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 
 

นิชาภา เหมือนภาค1, เขมกัญญา อนนัต์2 ิละวัชรินทร์ จั่นขุนทด3 

Nichapha Muanphak1, Khemkanya  Anan2, and Watcharin Jankhunthod3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนา เรื่องนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแของแรงจูงใจในการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูปุวยเบาหวานที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 192 คน โดยเก็บขอมูลประชากรทั้งหมด ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 192 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งผานการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ คาเฉลี่ยโดยรวมคุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับเทากับ 0.85 นํามาวิเคราะหแขอมูล และประมวลผล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป คาสถิติที่ใชไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหแความสัมพันธแโดยใชสถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอยางงายแบบ Pearson 
Product Moment Coefficient 
 ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธแระหวางแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน ดานการรับรูภาวะแทรกซอนตอการเกิดโรคของ
ผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการรับรูความรุนแรงของโรคในผูปุวยเบาหวานไมมีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน ดานการรับรูประโยชนแของพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวย
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2 คณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลัยนครราชสีมา khemkanya@nmc.ac.th โทร .093-5461355 
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เบาหวาน และดานการรับรูอุปสรรคการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานไมมีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ผูปุวยเบาหวาน 
 
Abstract 

The objective of this descriptive research was to study the relationship of self-
care motivation of diabetic patients and self-care behavior of diabetic patients. The 
sample group in this research was 192 people who were treated at Ban Mai Sub-District 
Health Promoting Hospital, Muang District, Nakhon Ratchasima Province. All population 
data were collected. Therefore, in this study, a total of 192 people were used, using a 
questionnaire created by the researcher which passed the quality test of tools. The 
average of the overall tool quality was 0.85 for data analysis. And processed with a 
computer program. The statistical values used were frequency, mean, percentage and 
standard deviation. And the relationship was analyzed by using statistics Simple 
Correlation Coefficient in Pearson Product Moment Coefficient. 

The results of the study found that the relationship between self-care motivation 
of diabetic patients and self-care behavior of diabetic patients. The perception of 
complications to the disease of diabetic patients was positively correlated with self-care 
behavior of diabetic patients. Statistically, at the .05 level, the perception of disease 
severity in diabetic patients was not related to self-care behavior of diabetic 
patients. The perceived benefit of self-care behavior of diabetic patients did not 
correlate with self-care behavior of diabetic patients. And the perceived barriers to self-
care of diabetic patients did not correlate with self-care behaviors of diabetic patients. 

 
Keyword: Motivation, Health Promotion Behavior, Diabetics 
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บทน า 
 โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายที่มีการผลิตฮอรแโมนอินซูลินไมพี
ยงพอหรือรางกายไมสามารถนําน้ําตาลไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหน้ําตาลในเลือดสูง              
โดยขอมูลจากองคแการอนามัยโลก (WHO) รายงานวาจํานวนผูปุวยเบาหวานเพิ่มข้ึนจาก 108 ลานคนในปี
พ.ศ. 2523 เป็น 422 ในปี พ.ศ.2557 โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายไดต่ํา และปานกลางพบผูปุวย
เบาหวานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังพบวาปี พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 1.5 ลานคน และ
อีก 2.2 ลานคน เสียชีวิตเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูง (กรมควบคุมโรค, 2562.) 
 สําหรับประเทศไทยพบแนวโนมการปุวยดวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2557 
– 2561 ซึ่งมีจํานวนดังนี้ 5,095.9 ราย, 5,267.3 ราย, 5,344.8 ราย, 5,726.6 ราย, และ 5,981.4 ราย
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากกองยุทธศาสตรแและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขพบแนวโนมการ
เสียชีวิตจากโรคเบาหวานตอประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 เป็นรอยละ 17.5, 19.4, 
22.3, 22.0, และ 21.9 ตามลําดับ  จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 มีการประมาณการในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
พบวามีผูปุวยเบาหวาน 4.8 ลานคน ในจํานวนนี้มากถึง 2 ลานคน ที่ไมไดรับการวินิจฉัยหรือไมทราบวา
ตนเองเป็นโรคเบาหวาน อีกทั้งมีจํานวนผูที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานถึง 7.7 ลานคน โดยโรคเบาหวาน หาก
ไมไดรับการวินิจฉัยและรักษาต้ังแตระยะแรกสามารถนําไปสูภาวะแทรกซอนในหลายสวนของรางกายทั้ง
ตอหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเสนประสาท เกิดความเสียหายรายแรง และเพิ่มความเสี่ยงของการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร (กรมควบคุมโรค, 2562.) 
 รายงานผูปุวยเบาหวานในจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2558 พบวาผูปุวยเบาหวานทั้งหมด 
26,185 รายปี พ.ศ. 2559 พบผูปุวยเบาหวานทั้งหมด 26,289 ราย และปี พ.ศ. 2560 พบผูปุวยเบาหวาน
ทั้งหมด 28,045 ราย รวมทั้งหมด 80,519 ราย และอัตราผูปุวยดวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน
ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2561.) 
 จากการคนหาผูปุวยโรคเบาหวาน จึงมีความสําคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากโรคเบาหวานเป็น
โรคเรื้อรังที่พบไดบอย ไมสามารถรักษาใหหายขาดได จึงสงผลใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปุวย
โรคเบาหวาน การคนหาในระยะแรกเริ่มของโรคจึงมีความจําเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองจากการปุวย
ดวยโรคเบาหวาน จากการดําเนินการคนหาโรคเบาหวานของประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานใหมอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวามีจํานวนผูปุวยโรคเบาหวาน           
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192 ราย ในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ.2564 (โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, 2563.) 

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลตองอาศัยปัจจัยกําหนดหลายปัจจัย  ดังทฤษฎี
แรงจูงใจในการปูองกันโรค (Protection motivation theory) ของโรเจอรแ (Roger R.W. 1975) กลาววา
แรงจูงใจที่จะทําใหบุคคลสามารถปูองกันตนเองไดตองเกิดจากความกลัวอันตรายที่จะเกิดข้ึนตอสุขภาพ
รางกาย ซึ่งความกลัวของบุคคลเกิดจากการรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเป็น
โรค ความคาดหวังในผลลัพธแของการตอบสนอง และความคาดหวังในความสามารถแหงตน โรเจอรแแบง
การรับรูเป็น 2 รูปแบบ คือ การประเมินอันตรายตอสุขภาพ และการประเมินการเผชิญปัญหา การ
ประเมินอันตรายตอสุขภาพ ประกอบดวยการรับรู 2 ลักษณะ คือการรับรูในความรุนแรงของโรค 
(Perceived Severity) และการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของโรค (Perceived Susceptibility) การประเมิน
การเผชิญปัญหา ประกอบดวยการรับรู 2 ลักษณะ คือ การรับรูความคาดหวังในผลลัพธแของการ
ตอบสนอง (Response efficacy) และการรับรูความคาดหวังในความสามารถแหงตน (Self efficacy) 
จาก 4 องคแประกอบนี้  เมื่อบุคคลไดรับการกระตุนโดยการใชสื่อตาง ๆ หรือสภาพเหตุการณแนั้น ๆ ใหเกิด
ความกลัวในระดับสูงสุด โดยสื่อนั้นตองตั้งอยูบนพื้นฐานการรับรูของบุคคลในการประเมินอันตรายตอ
สุขภาพ และการเขาไปประเมินการเผชิญปัญหา เมื่อบุคคลเห็นวาภาวะสุขภาพของตนอยูในภาวะวิกฤติ 
และรูสึกวาตนมีความเสี่ยงดานสุขภาพเป็นอยางมากบุคคลจะมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสุขภาพ เพื่อปกปูองสุขภาพใหภาวะวิกฤตินั้นหมดไปจึงไดประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรค 
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน 
  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจงูใจทีเ่กีย่วกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใชเป็นขอมูลและ
แนวทางในการดําเนินงานดูแลสุขภาพใหกับผูปุวยเบาหวานตอไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปุวยเบาหวาน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางแรงจูงใจกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปุวย
เบาหวาน 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_thTH868TH868&lei=xu_YXZ3cPJ2H4-EPxu2e0Ak&q=protection%20motivation%20theory&ved=2ahUKEwjGwq6G9__lAhUBknAKHYzWCpgQsKwBKAB6BAgCEAE
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรค (The Protection Motivation Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปูองกันโรค เกิดจากการนําแนวคิด ทฤษฎีสําคัญๆ 2 ทฤษฎีมารวมกัน เพื่อใหมีความสมบูรณแมากยิ่งข้ึน 
นั่นคือแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ซึ่งนําเรื่องการรับรูความรุนแรงและการรับรูโอกาส
เสี่ยงมารวมเป็นการประเมินการเผชิญอันตราย เพื่อการวิเคราะหแปัญหา ผนวกกับการนําแนวคิดทฤษฎี 
ความสามารถตนเอง ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถตนเองและ การรับรูผลลัพธแของการ 
ตอบสนอง รวมเรียกวาการประเมนิการเผชิญปัญหาเพื่อนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ และสวิง สุวรรณ, 2536.) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรคใหความสําคัญกับองคแประกอบ   2 ประการคือ 1) การประเมิน
อันตรายตอสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย การรับรู 2 ลักษณะ คือ การรับรูในความรุนแรงของโรค และการับรู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 2) การประเมินการเผชิญปัญหาประกอบดวยการรับรู 2 ลักษณะ คือ              
การรับรูความคาดหวังในผลลัพธแของการตอบสนอง และการรับรูความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง จึงจะนําไปสูความตั้งใจในการพัฒนาพฤติกรรมซึ่งสุขภาพตอไป (สมโภชนแ เอี่ยมสุภาษิต , 2536.) 

ปัจจัยที่มีตอผลสําเร็จของการทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรค ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปูองกันโรค
มีความเช่ือวา จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงใหไดดีที่สุดเมื่อ 

1. บุคคลเห็นวาพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอันตรายตอสุขภาพรุนแรง 
2. บุคคลมีความรูสึกไมมั่นคงหรือเสี่ยงตออันตรายนั้น 

  3. เช่ือวาการตอบสนองโดยการปรับตัวทางที่ถูกตองเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกําจัด
อันตรายนั้น 
  4.บุคคลมีความเช่ือมั่นใจตนเองวาจะสามารถปรับตัวตอบสนองหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นไดอยางดี 
  5. การตอบสนองดวยการไมปรับตัวมีนอย 

6. อุปสรรคตอการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นมีนอย 
 ปัจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรคไดแก เมื่อเห็นวาอันตราย
ตอสุขภาพน้ันรุนแรง เสี่ยงตออันตราย ตองมีการปรับตัว หรือปรับเหตุผล ขจัดอุปสรรคใหนอยลงหรือ
หมดไป (สิริกัลยา ศึกสิริ และจุฬาภรณแ โสติ, 2555.) 
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 สรุปทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรค เกิดจากการนําแนวคิด ทฤษฎีสําคัญๆ 2 ทฤษฎีมารวมกัน 
เพื่อใหมีความสมบูรณแมากยิ่งข้ึน นั่นคือแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ซึ่งนําเรื่องการรับรู
ความรุนแรงและการรับรูโอกาสเสี่ยงมารวมเป็นการประเมินการเผชิญอันตราย เพื่อการวิเคราะหแปัญหา 
ผนวกกับการนําแนวคิดทฤษฎี ความสามารถตนเอง ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถตนเองและ 
การรับรูผลลัพธแของการตอบสนอง รวมเรียกวาการประเมินการเผชิญปัญหาเพื่อนําไปสูการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปูองกันโรคของบุคคล 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิติกุล บัวแกว และคณะ (2558).ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธแระหวางแรงจูงใจภายในกับ
พฤติกรรมควบคุมน้ําตาลในเลือดของผูสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีแรงจูงใจภายในและพฤติกรรมควบคุมน้ําตาลในเลือดโดยรวมระดับปานกลาง มี
พฤติกรรมควบคุมน้ําตาลในเลือดดานการใชยาเบาหวานระดับสงู ดานการรับประทานอาหารและดานการ
ออกกําลังกายระดับปานกลาง แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมควบคุมน้ําตาลใน
เลือดโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .45,p<.01) และแรงจูงใจภายในมีความสัมพันธแทางบวกกับ
พฤติกรรมควบคุมน้ําตาลในเลือดดานการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .48, p<01) แต
แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธแอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมควบคุมน้ําตาลในเลือดดานการ
รับประทานอาหาร (r = .18, p = .09) และไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมควบคุมน้ําตาลในเลือดดาน
การใชยาเบาหวาน (r = .00) ดังนั้น บุคลากรทางสุขภาพควรสงเสริมแรงจูงใจภายในใหผูสูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีการออกกําลังกายตามความชอบของตนเอง  และควรศึกษาปัจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการควบคุมอาหารและใชยาเบาหวาน 

เจษฎากร โนอินทร และคณะ (2559). ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวย
เบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบวา ผูปุวยเบาหวานที่มีระยะเวลาการปุวยที่ตางกนัมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกนั 
โดยพบวาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพลมีผูปุวยโรคเบาหวานอยูในชวง 6-10 ปี รอยละ 
42.8 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกันเนื่องจากการไดรับบริการที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
สุปรียา เสียงดัง (2560) ที่รายงานวา ผูปุวยที่มีระยะเวลาเป็นเบาหวาน 6-10 ปีและมากกวา 10 ปีมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองใกลเคียงกันและเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวย
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เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมไดในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสิงหแนคร จําแนกตาม
ระยะเวลาที่เป็น กลับพบวาผูปุวยโรคเบาหวานที่มีระยะเวลาที่เป็นตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม
แตกตางกันทั้งนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยโรคเบาหวานในคลินิก
โรคเบาหวานโรงพยาบาลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ของกฤษณาคาลอยฟูา 
(2554) ซึ่งพบวาผูปุวยโรคเบาหวานที่มีระยะเวลาการปุวยตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สุปรียา เสียงดัง (2560). ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปุวยเบาหวานในภาพรวมอยูในระดับสูง (M=2.41, SD=0.21) ทั้งนี้เนื่องจาก บุคคลเมื่อมีปัญหาดาน
สุขภาพ ก็จะปรับตัวในการดูแลตนเองใหเหมาะสม พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวาน ดานการ
ควบคุมอาหาร จะชวยใหผูปุวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ดานการออกก าลังกาย สามารถ
ลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยสงเสริมกระบวนการใชน้ําตาลเพิ่มความไวในการใชอินซูลินของกลามเนื้อ 
ดานการใชยา การเลือกรับประทานยา และวิธีการรับประทานยาที่ถูกตองเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือด 
ดานการดูแลสุขภาพอนามัยของรางกายตนเองจะชวยปูองกันภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน ( Orem, 
1995) สอดคลองกับการศึกษาของ กฤษณา คาลอยฟูา (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปุวยเบาหวาน ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
พบวา  พฤติกรรมการดู แลสุขภาพตนเองของผู ปุ วยเบาหวานในภาพรวมอยู ในระดับมาก 
(M=4.00,SD=0.38) เมื่อจําแนกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเป็นรายดาน พบวา พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองดานการรับประทานอาหาร ดานการจัดการกับความเครียด และดานการดูแลรักษาตอเนื่อง 
อยูในระดับสูง 
 ธรรญญพร วิชัย และคณะ (2560). ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดแลตนเองของผูปุวย
โรคเบาหวานในบานคานางรวย ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ73.31 มีอายุเฉลี่ย 61.73 ± 10.95 ปี สวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 80.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ มีรายไดเฉลี่ย 
5274.63 ± 10372.55 บาท และมีระยะเวลาที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 9.40 ± 6.88 ปีผูปุวย
โรคเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
67.88 ± 8.04 เมื่อจําแนกพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นรายดานคือ พฤติกรรมการควบคุมอาหารและการ
ออกกําลังกายในระดับปานกลาง (15.15 ± 1.98, 18.57 ± 2.83 ตามลําดับ) การใชยาและดูแลสุขวิทยา
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สวนบุคคลอยูในระดับดี (14.70 ± 2.90, 19.61 ± 3.32 ตามลําดับ) ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใชเป็น
แนวทางใหเจาหนาที่ทางสุขภาพนําไปเป็นแนวทางในการคําแนะนําปรับปรุงและใหการดูแลผูปุวย
โรคเบาหวานไดดีข้ึน และทําใหผูปุวยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาขาม (2560). ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองในกลุมผูปุวยโรคเบาหวาน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม
ประชากรที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นกลุมผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พักอาศัยอยูในตําบลแมเหียะ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 204 คน แบงเป็น ผูปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนาตาล
ไมไดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาขาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดจํานวน 60คน และ
ผูปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนาตาลไดจํานวน 144 คนกลุมตัวอยางกลุมผูปุวยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับนาตาลในเลือดไดจํานวน 100 คนจากจํานวนผูปุวยโรคเบาหวานทั้งหมด 144 คน
และกลุมผูปุวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับนาตาลในเลือดไดจํานวน 48 คน จากจํานวนผูปุวย
โรคเบาหวานทั้งหมด 60คน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
อยูในระดับสูงรอยละ 91.9การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน อยูในระดับสูงรอยละ 
63.5สิ่งชักนําใหปฏิบัติ การรับรูประโยชนแ และการรับรู อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุม
ผูปุวยโรคเบาหวาน รอยละ 93.2และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปุวยโรคเบาหวาน อยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 53.4 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Anne Moen และคณะ (2019). ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการตนเองของผูปุวย
โรคเบาหวาน (DSME) - ผลตอความรูพฤติกรรมการดูแลตนเองและการรับรูความสามารถของตนเองใน
ผูปุวยเบาหวานประเภทที่ 2 ในประเทศเอธิโอเปีย ผลการวิจัยพบวา ที่จุดสิ้นสุดขอมูลจากผูเขารวมกลุม
การแทรกแซง 78 คนและผูเขารวมกลุมเปรียบเทียบ 64 คนรวมอยูในการวิเคราะหแข้ันสุดทาย ความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยระดับความรูโรคเบาหวานกอนและหลังการแทรกแซง DSME สูงกวาอยางมี
นัยสําคัญในกลุมแทรกแซง (p = 0.044) พฤติกรรมการดูแลตนเองที่วัดไดประกอบดวยอาหารการออก
กําลังกายการเฝูาติดตามตนเองของน้ําตาลกลูโคสการดูแลเทาการสูบบุหรี่การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ จํานวนวันเฉลี่ยตอสัปดาหแที่ผูเขารวมกลุมแทรกแซงทําตามคําแนะนําเรื่องอาหารทั่วไป
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญที่จุดสิ้นสุด (p = 0.027) กลุมแทรกแซงทําตามคําแนะนําดานอาหารเฉพาะ (p = 
0.019) และดําเนินการดูแลเทา (p = 0.009) เป็นเวลาหลายวัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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ภายในหรือระหวางกลุมในพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยโรคเบาหวานที่รายงานดวยตนเองหรือใน
การรับรูความสามารถของผูปุวยโรคเบาหวาน 

Manfred Mayer และคณะ (2019). ไดศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการการดูแลเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งการดูแลตนเองของผูปุวย multimorbid ประเภท 2โรคเบาหวานในเครือขายปฐมภูมิของ
เยอรมัน:สุมทดลองควบคุม ผลการวิจัยพบวา ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มิฉะนั้นแลว
คะแนนรวมสําหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในกลุมแทรกแซงเมื่อเวลาผานไปแต
ไมอยูในกลุมควบคุม เหตุผลที่เป็นไปไดคือประสิทธิภาพพื้นฐานที่สูงในตัวอยางของเราและความเที่ยงตรง
ในการแทรกแซงต่ํา การพัฒนาวิธีนี้ในอนาคตควรมุงเนนที่คําจํากัดความที่ใกลชิดของการแทรกแซงการ
ปรับปรุงเกีย่วกับการสื่อสารระหวางNCM และการปฏิบัติที่ปฏิบัติเชนเดียวกับการมีสวนรวมที่เพิ่มข้ึนของ
เครือขายทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับหลักปฏิบัติเล็กดูแลการใชการจัดการดูแลใน PCNsอาจ
ปรับปรุงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวย 

Evi Karotac และคณะ(2020). ไดศึกษาวิจัยเรื่องการใชทฤษฎีของคิงเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปุวยโรคเบาหวาน ผลการวิจัยพบวามีผูปุวย 46% ที่รับรูวาพวกเขามีสุขภาพดีแมวาพวก
เขาสวนใหญจะมีอาการแทรกซอน ผูปุวยสวนใหญ (98–100%) รายงานวาการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่นเป็น
สิ่งจําเป็นเพื่อรักษาสุขภาพของพวกเขา ตอไปนี้เป็นคําอธิบายของการตัดสินใจของผูปุวยที่เกี่ยวของกับ
โรคเบาหวาน 88% ของผูปุวยที่ทํากอนเจ็บปุวย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสื่อสารและถายทอดปัญหา
โรคเบาหวานที่เผชิญกับครอบครัว (86–90%) ธุรกรรมของผูปุวย 96% ตองการพูดคุยกับพยาบาลและ
แพทยแสําหรับโปรแกรมการรักษาและขอมูลการบําบัด (98%) 

Eun Jo Kim RN, MSc และคณะ (2020). ไดศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มคีวามสัมพนัธแกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปุวยแผลที่เทาเบาหวาน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปาน
กลาง การวิเคราะหแการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพบวาการจัดการโรคเบาหวานมีความสัมพันธแอยางมี
นัยสําคัญกับการรับรูการสนับสนุนจากครอบครัวประสบการณแการศึกษาเกี่ยวกั บโรคเบาหวาน
ความเครียดการรับรูรูปแบบการเผชิญปัญหา นอกจากนี้การดูแลเทาผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแอยางมี
นัยสําคัญกับประสบการณแการศึกษาโรคเบาหวานการรับรูการสนับสนุนจากครอบครัวและระดับซีรัมของ
อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน A1C 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากริละกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ กลุมผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษานี้ศึกษาในกลุมประชากรทั้งหมดจํานวน 192 คน 
 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 การศึกษาน้ีไดการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแ วิทยาลัยนครราชสีมา 
เอกสารรับรองเลขที่ 0035/2563 รหัสโครงการวิจัย NMCEC 0035/2563 

การสร้างเครื่องมือิละตรวจสอบเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือ 

  1. ศึกษาจากเอกสารแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2. กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาที่จะสรางแบบสอบถามตลอดจนตัวแปรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแและเนื้อหาที่ตองการศึกษา 
 3. ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยแที่
ปรึกษาและผูเช่ียวชาญจํานวน  3 ทาน เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงตามเนื้อหา 
และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปทดลองใช 
 4. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาและปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูปุวย
เบาหวาน จํานวน 30 คน คนที่มีลักษณะสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกัน เพื่อนํามาวิเคราะหแหาความเที่ยง
ของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. การหาความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  
 2. การหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะหแสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient alpha) โดยไดคาความเช่ือมั่นไมนอยกวา 0.75 แลวจึงนําเครื่องมือที่ไดรับ
การตรวจสอบไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป  
 3. นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขตามขอ เสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษากอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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เครื่องมือิละอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพ อาชีพ รายได และภาวะแทรกซอน โดยลักษณะขอคําถาม
เป็นแบบเลือกตอบและเติมคําในชองวาง จํานวน 8 ขอ สวนที่ 2 แรงจูงใจปูองกันโรคของผูปุวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประมาณคาของ ลิเคิรแต( Likert Scale) โดยมี
คําตอบใหเลือก 3 คําตอบ คือ เห็นดวย ไมแนใจ และไมเห็นดวย มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ และ
สวนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยลักษณะเป็นแบบมาตรา
สวนประมาณคาของ ลิเคิรแต ( LiKert Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 3 คําตอบ คือ ปฏิบัติเป็นประจํา 
ปฏิบัติบางครั้ง และไมเคยปฏิบัติ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 32 ขอการแปลผลคะแนนใชเกณฑแของ Best 
(1997)7 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ดังนี้ ผูวิจัยสงเอกสารการขอ
ความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูล และลงพื้นที่ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคแการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับ
การพิทักษแสิทธิ รายละเอียดแบบสอบถาม และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา ใหกับกลุมตัวอยาง และ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหแขอมูลทั่วไปดวยสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาตํ่าสุด และคาสูงสุด เพื่ออธิบายใหเห็นลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง และหาความสัมพันธแ
ระหวางแรงจูงใจปอูงกันโรคกับพฤติกรรมการสรางเสรมิสขุภาพของผูปุวยเบาหวาน ใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแอยางงายแบบ Pearson Product Moment Coefficient 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไป 
  จากผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 63.0) อายุ 
ระหวาง 51 - 55 ปี (รอยละ 34.4) ระดับการศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยางคือ จบมัธยมศึกษา (รอยละ 
52.1) สถานสมรส (รอยละ 60.9) เป็นเกษตรกร (รอยละ 47.4) นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 100.0) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1530 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนเพียงพอตอคาใชจาย (65.5) กลุมตัวอยางไมเคยมีอาการน้ําตาลในเลือด (รอยละ 
77.6) ไมมีภาวะแทรกซอนที่อวัยวะอื่นๆ (รอยละ 79.7)    
 ขอมูลแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน 
 จากการศึกษาขอมูลแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน พบวา ดานการรับรู
ภาวะแทรกซอนตอการเกิดโรคของผูปุวยเบาหวาน สวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง (รอยละ 53.1) 
ดานการรับรูความรุนแรงของโรคในผูปุวยเบาหวาน สวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง (รอยละ 66.1) 
ดานการรับรูประโยชนแของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน   สวนใหญ มีความรูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 65.6) ดานการรับรูอุปสรรคการดูแลสขุภาพตนเองของผูปวุยเบาหวาน สวนใหญ
มีความรูในระดับปานกลาง (รอยละ 57.3)  
 ขอมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน  
 จากการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองของผูปวุยเบาหวาน พบวา ดานการควบคุม
อาหาร สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง (รอยละ 65.1) ดานการใชยา สวนใหญมีพฤติกรรมใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 65.6) ดานการดูแลเทา สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง (รอยละ 62.0) 
ดานการออกกําลังกาย สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง (รอยละ 62.0) 
ดานการพักผอน สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง (รอยละ 63.0) ดานการจัดการความเครียด สวน
ใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง (รอยละ 69.8) ดานการสูบบุหรี่ สวนใหญมีพฤติกรรม ในระดับปาน
กลาง (รอยละ 70.8) ดานการดื่มแอลกอฮอลแ สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง (รอยละ 68.2)  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน  
 จากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแระหวางแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวย
เบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน พบวา ดานการรับรูภาวะแทรกซอนตอ
การเกิดโรคของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวย
เบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วาแรงจูงใจในการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแ
กัน ดานการรับรูความรุนแรงของโรคในผูปุวยเบาหวานไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปุวยเบาหวาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่วาแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวย
เบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแกัน ดานการรับรู
ประโยชนแของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ
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ดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่วาแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปุวยเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานมีความสมัพันธแกัน ดาน
การรับรูอุปสรรคการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่วาแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูปุวยเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแกัน 
 
สรุปิละอภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจยัเรือ่งแรงจูงใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งโดยรวมของดานการรับรู
แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน สวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง  พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง และความสัมพันธแ
ระหวางแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูปุวยเบาหวาน  คือ ดานการรับรูภาวะแทรกซอนตอการเกิดโรคของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปุวยเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาขาม  (2560). ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปุวยโรคเบาหวาน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม
ประชากรที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นกลุมผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พักอาศัยอยูในตําบลแมเหียะ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น 204 คน แบงเป็น ผูปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาล
ไมไดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาขาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดจํานวน 60คน และ
ผูปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนาตาลไดจํานวน 144 คนกลุมตัวอยางกลุมผูปุวยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดจํานวน 100 คน จากจํานวนผูปุวยโรคเบาหวานทั้งหมด 144 คน 
และกลุมผูปุวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับนาตาลในเลือดไดจํานวน 48 คน จาก จํานวน
ผูปุวยโรคเบาหวานทั้งหมด 60 คน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานอยูในระดับสูง รอยละ 91.9 การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเบาหวาน อยูใน
ระดับสูงรอยละ 63.5 สิ่งชักนําให ปฏิบัติ การรับรูประโยชนแ และการรับรู อุปสรรคของการดูแลสุขภาพ
ของตนเองในกลุมผูปุวยโรคเบาหวาน รอยละ 93.2 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุม
ผูปุวยโรคเบาหวาน อยูใน ระดับปานกลาง รอยละ 53.4 
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ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

FACTORS AFFECTING FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF GRADE 1-6 
STUDENTS IN BAN MAI SUBDISTRICT SCHOOL, MUANG DISTRICT NAKHON 

RATCHASIMA PROVINCE 
 

                                                            ขวญัชนก สุวรรณ1, ศภุรดา โมขุนทด2 วัชรากร หวังหุ้นกลาง3 และคณะ 

Kwanchanok Suwan1, Suparada Mokhunthod2,  Watcharakorn Wanghunklang2 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 314 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบทดสอบความรู้
และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า 

1.  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.8 ทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.2  

2.  ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

3.  ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ปัจจัย, นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  

                                                             
1 คณะสาธารณสุข วทิยาลยันครราชสีมา 
2 คณะสาธารณสุข วทิยาลยันครราชสีมา 
3 คณะสาธารณสุข วทิยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
Descriptive research has objectives. To study the factors affecting food 

consumption behavior of students in grades 1-6. The sample population was 314 
students in grades 1-6 The information is a knowledge test and questionnaire created by 
the researcher. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Chi-
square, Pearson's Product Moment Correlation Coefficient. 

1. The students had moderate knowledge of food consumption. Accounted for 
68.8%. Attitude about food consumption was very good. Accounted for 96.2 percent. 
Food consumption behavior is at a moderate level. Representing 68.2 percent. 

2. Knowledge of food consumption and food consumption attitudes have no 
relationship with dietary behavior. 

3. Factors contributing to food consumption and food additive factors have a 
statistically significant relationship with food consumption behavior at the 0.05 level. 
 
Keyword: Food Consumption Behavior, Factors, Students in Grades 1-6 
 
บทน า 

การจะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีใหทันยุค
สมัยแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดจําเป็นตองเนนทรัพยากรมนุษยแเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ เด็กเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศซึ่งตองไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตแรก
เกิดจนถึงแปดปี เป็นชวงระยะที่สําคัญสุดของพัฒนาการทุกดานทั้ง ทางรางกาย สติปัญญา อารมณแ จิตใจ 
สังคม และบุคลิกภาพ และในดานสุขภาพอนามัยการเจริญเติบโตของเด็กถือเป็นตัวช้ีวัดสําคัญตอสุขภาพ
โดยรวม ซึ่งตัวบงช้ีที่บอกถึงการเจริญเติบโตของเด็กไดดีคือภาวะโภชนาการของเด็ก ภาวะโภชนาการที่ดี
เป็นรากฐานของการมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งมีความสําคัญตอสุขภาพ อาหารที่
บริโภคเขาไปนั้นจะเป็นประโยชนแในการเสริมสรางความเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่สึกหรอ ของ
รางกายอีกทั้งทําใหรางกายสมบูรณแแข็งแรง และทําใหการทํางานของรางกายเป็นไปตามปกติ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยที่เกิดจากคานิยมในปัจจุบัน พบวามีหลากหลาย เชน 
พฤติกรรมบริโภคนิยม ซึ่งจะมีลักษณะที่ชอบบริโภคเป็นหลัก ไมไดคํานึงถึงสุขภาพ ชอบรับประทานของ
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อรอยเกินความจําเป็น พฤติกรรมเลียนแบบตางประเทศ เชน วัยเด็กชอบอาหารที่มีสีสัน วัยผูสูงอายุเลือก
รับประทานอาหารสุขภาพ เป็นตน จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่หลากหลายนั้น ไดสงผลไปยัง
สุขภาพที่ตามมาที่เรียกวา โรคสะสมการบริโภค คือโรคที่เกิดจากการสะสมของอาหารที่กินเกินกวา
รางกายขับถายออกไดหมดทําใหเกิดการสะสม เชนสะสมในหลอดเลือดจนตีบตัน หรือสะสมในเชลลแ
อวัยวะตางๆ จนเกิดความผิดปกติของการทํางานของเซลลแและอวัยวะตางๆ (หมอชาวบาน , 2550) ทําให
เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันผิดปกติ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โรคที่เกิดจากความอวน โรค
หลอดเลือดหัวใจ (หลอกเลือดหัวใจตีบตัน ทําใหเกิดหัวใจขาดเลือด กลามเนื้อหัวใจตาย) โรคหลอดเลือด
สมอง (หลอดเลือดตีบตัน ทําใหเป็นอัมพฤกษแอัมพาต) และมะเร็งบางชนิด เชน มะเร็งปอด มะเร็งลําไส
ใหญ มะเร็งเตานม เป็นตน การจัดบริการดานอาหารและโภชนาการของโรงเรียนจึงมีความจําเป็นละ
สําคัญอยางยิ่งที่ทางโรงเรียนควรดูแลเอาใจใสเป็นพิเศษ อาหารที่ทางโรงเรียนจัดใหบริการ จะตอง
คํานึงถึงความพอเพียงและความครบถวนของสารอาหารตามหลักโภชนาการ จากการสํารวจของ
โภชนาการกรมอนามัยพบวา เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคขนนและอาหาร เครื่องดื่มรสหวาน มี
แนวโนมสูงข้ึนทําใหเด็กไทยตองประสบกับภาวะโรคอวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และเพื่อการสงเสริมใหดํารงไวซึ่ง
การมีสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็กในวัยเรียน จึงจําเป็นตองไดรัยอาหารที่ถูกตองเหมาะสมตามสัดสวน
อาหารที่ เด็กวัยเรียนควรไดรับประทานอาหารครบทุกหมูเพียงพอทุกวันเพื่อเสริมสรางรางกายใ ห
เจริญเติบโตและเพื่อใชในกิจกรรมอื่นๆ โดยทั่วไปแลวเด็กวัยนี้สามารถรับประทานอาหารตางๆ ได
เหมือนกับผูใหญจึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะฝึกนิสัยการรับประทานของเด็กใหรูจักเลือกอาหารที่มี
ประโยชนแตอรางกาย (กรมอนามัย,2560) 

พฤติกรรมการบริโภคของอาหารของเด็กวัยเรียนพฤติกรรมการบรโิภคของบุคคลเป็นปจัจยัที่มีผล
ตอภาวะโภชนาการ ดังนั้นการสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการและในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย จึงนับไดวาเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะวัย
เรียน ซึ่งเป็นที่รางกายกําลังเจริญเติบโต มีการใชพลังงานเพื่อกิจกรรมตาง ๆ มากการไดรับประทาน
อาหารที่ถูกตองและเหมาะสมจะชวยใหรางกายมีการเจริญเติบโตและสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดีและ
มีประสิทธิภาพเด็กวัยเรียนสวนใหญนิยมรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการนอย ไดแก อาหาร
จําพวกน้ําหวาน น้ําแข็งใส น้ําอัดลม ทอฟฟี่ ลูกกวาด ตังเม นมขนหวาน ซึ่งอาหารเหลาน้ีจะเป็นอาหารที่
ใหพลังงานแตเพียงอยางเดียว ไมมีสารอาหารอื่นที่มีประโยชนแหรือถามีก็มีในอัตราสวนต่ํามาก ถา
รับประทานเป็นประจําจะทําใหรูสึกอิ่มอยูตลอดเวลา ไมอยากรับประทานอาหารมื้อหลักซึ่งเป็นผลเสียตอ
รางกาย ทําใหรางกายไดรับสารอาหารตาง ๆ ไมเพียงพอสวนขนมกรอบตาง ๆ เด็กไดรับอิทธิพลมาจาก
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โฆษณาโทรทัศนแทําใหอยากลองรับประทานรสชาติอรอยถูกปาก และมักจะรับประทานเป็นอาหารวาง
อาหารฟาสตแฟูตหรืออาหารจานดวน ไดแก แฮมเบอรแเกอรแ มันทอด เฟรนซแฟราย มิลคแ เชค นมผสม
ไอศกรีม ซึ่งอาหารในกลุมนี้มักจะขาดผักและผลไมเป็นอาหารทีใ่หพลงังานมากถารับประทานบอย ๆ  หรือ
รับประทานเป็นประจําอาจทําใหอวนไดซึ่งในปัจจุบันพบวาอาหารเหลานี้กําลังเป็นที่นิยมของเด็กวัยรุน 
และวัยเรียน 

จากขอมูลที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารในเด็กนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางสําหรับครูและผูปกครองหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการการวางแผนสงเสริมภาวะโภชนาการใหวัยนี้ตลอดจนเพื่อสรางความตระหนักใหกับ
คุณครูและผูปกครองในการดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และมีความรูที่ถูกตองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของเด็กในวัย
นี้ตอไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

3. เพื่อหาความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎี PRECEDE 

PRECEDE Framework เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะหแปัจจยัที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ใชศึกษาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก สามารถนําไปประยุกตแเขากับการอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรม
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องอื่น ๆ อีกดวยดังนั้นในการดําเนินงานหรือการจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพจะตองมีการดําเนินการหลาย ๆ  ดานประกอบกัน และจะตองวิเคราะหแถึงปัจจัยสําคัญที่
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มีผลตอพฤติกรรมนั้น ๆ กอน จึงจะสามารถวางแผนและกําหนดวิธีการที่ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 7 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 การวินิจฉัยทางสังคม ข้ันตอนที่ 2 การวินิจฉัยทาง
วิทยาการระบาด ข้ันตอนที่ 3 การวินิจฉัยดานพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหแทาง
การศึกษาไดแก ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะหแเลือกกลวิธีทางการศึกษา 
ข้ันตอนที่ 6 การวิเคราะหแทางการบริหาร ข้ันตอนที่ 7 การประเมินผลการดําเนินงาน  แตอยางไรก็ตาม
การวิเคราะหแปัจจัยทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมสขุภาพตากรอบ PRECEDE Framework ตองคํานึงถึง ปัจจัย
นํา ปัจจัยเอื้อปัจจัยเสริม ซึ่งปัจจัยนําเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไดแก ความรู ความเช่ือ ทัศนคติ และ
คานิยม สวนปัจจัยเสริม ไดแก ทักษะของบุคลากร ระยะทางหรือการคมนาคมในการเขาถึงบริการ           
สวนปัจจัยเสริม เป็นปัจจัยที่มีมาจากบุคคลที่มีอิทธิพล เชน บิดา มารดา และ ผูบังคับบัญชา สามี ภรรยา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สายสุนียแ อายโน (2561) ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่มีผลตออัตราภาวะโภชนาการเกิน

ของเด็กนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา อัตราภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 1-3 ของกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยเทากับ รอยละ 12.8 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.8) ปัจจัยที่
สามารถรวมทํานายอัตราภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน อนุบาลไดดีที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เรียงตามลําดับ ไดแก ทัศนคติของครูอนุบาลตอภาวะ โภชนาการเกิน ประเภทของโรงเรียน
เอกชน ชนิดของอาหารกลางวันที่ใหพลงังานสูง และชนิดอาหารรอบรั้ว โรงเรียนที่ใหพลังงานสูง มีอํานาจ
การทํานายรอยละ 77.3 (R 2 = .773) ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมี
อิทธิพลตอภาวะโภชนาการเกินในเด็ก อนุบาลในโรงเรียน ดังนั้นพยาบาลชุมชนและผูมีหนาที่ดูแลสุขภาพ
เด็กในโรงเรียนสามารถนําผลการวิจัยไป ใชทํานายอัตราภาวะโภชนาการเกิน และพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ปูองกันภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน อนุบาลที่เนนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของครูอนุบาลตอภาวะ
โภชนาการเกิน และโรงเรียนควรมีการควบคุม การจัดและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มทีใ่หพลงังานสูงใน
โรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน 

อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์  (2563) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง (cross-
sectional descriptive study) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรูเกี่ยวกับโภชนาการ 
อิทธิพลของความสัมพันธแระหวางบุคคลตอความรอบรูดานสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการ กลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญในจังหวัดเพชรบุรี 3 
โรงเรียน จํานวน 102 คนเลือกมาโดยสุมตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวย 1) แบบ
ประเมินอิทธิพลของความสัมพันธแระหวางบุคคล 2)แบบประเมินความรูเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ และ 3) 
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แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการ GDA ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85, 0.82 
และ 0.77 ตามลําดับ วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับโภชนาการของเด็กวัยเรียนโดย
รวมอยูในระดับพอใช (=9.52, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =2.44) อิทธิพลของความสัมพันธแระหวางบุคคล
โดยรวมอยูในระดับสูง (=36.58, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =4.90) และความรอบรูดานสุขภาพเรื่องฉลาก
โภชนาการในเด็กวัยเรียนโดยรวมอยูในระดับพอใช (=12.55, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =3.48) ความรู
เกี่ยวกับโภชนาการ อิทธิพลของความสัมพันธแระหวางบุคคลมีความสัมพันธแกับความรอบรูดานสุขภาพใน
เด็กวัยเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.389, p<0.001, r=0.213, p=0.032 ตามลําดับ) 
บุคลากรดานสุขภาพ และโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องโภชนาการใหกับ
เด็กวัยเรียนโดยการสอดแทรกหรือบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและอาจจะใชอิทธิพลของ
ความสัมพันธแระหวางบุคคลในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
            Sandaruwan (2017) ศึกษาภาวะโภชนาการและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธแกัน
ระหวางเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนในชุมชนเกษตรกรรมประเทศศรีลังกา พื้นที่ศึกษาเป็นชุมชนแออัดใน
เมืองไฮเดอราบาด โรงเรียนเอกชน จํานวน 5 แหงผลการศึกษา พบวา มีเด็ก 547 คน (อายุ 1-15 ปี เฉลี่ย 
7.0 ± 3.6 ปีและหญิง 53%) เขารวมการศึกษา35.6%, 26.9% และ 32.9% ของเด็กมีน้ําหนักนอยและ
แคระแกร็นและเสียชีวิตตามลําดับ ภาวะขาดสารอาหารเป็นเรื่องปกติในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
มารดาที่มีบุตรจํานวนมากและบุตรหญิงมีความสัมพันธแกับการขาดสารอาหารในเด็กวัยกอน เรียน การ
อาศัยอยูในบานหลังเล็ก ๆ จํานวนสมาชิกในครอบครัวรายไดข้ันตํ่า รายเดือนและการจางงานของมารดา 
มีความสัมพันธแกับภาวะโภชนาการต่ําในเด็กนักเรียน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากริละกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1-6 ในโรงเรียนเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 314 คน 
การสร้างเครื่องมือิละตรวจสอบเครื่องมือ     

 เครื่องมือใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

แบงออกเป็น 5 สวน ดังตอไปนี้ 
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สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง 
และระดับช้ันเรียน 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนําเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

2.1 แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนในช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย

แบงเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ชวงคะแนนตามแบบมาตราวัดแบบ
ลิเคอรแท (Likert’s Scale) คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารนักเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นขอความ
ขอที่แสดงถึงการไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ครู เพื่อน ตอสื่อโฆษณา ลักษณะของแบบสอบ
สอบถาม เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบมาตรา
วัดแบบลิเคอรแท (Likert’s Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นขอความที่แสดงถึงการปฏิบัติตัวในการบริโภคอาหาร 
ไดแก ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเป็น 5 
ระดับ ตามแบบมาตราวัดแบบลิเคอรแท (Likert’s Scale) คือ ปฏิบัติเป็นประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง 
ปฏิบัติบางครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะผูวิจัยติดตอของหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตรแและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัย

นครราชสีมา ถึงโรงเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนคร
ราชสี 

2. คณะผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความรวมมือและอํานวยความ สะดวกในการดําเนินการวิจัย      



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1541 

3. คณะผูดําเนินการวิจัยเก็บขอมูลของนักเรียนในโรงเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

4. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณแของขอมูล และบันทึกขอมูล   ลงใน 
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรแ 

การวิเคราะห์ข้อมูล                          
  ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล นํามาวิเคราะหแโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใหเห็นลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุม
ตัวอยาง    

วิเคราะหแความสัมพันธแระหวางคุณลกัษณะสวนบุคคล กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารนักเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา โดยใชสถิติ
วิเคราะหแความสัมพันธแดวยคาไคสแควรแ (Chi-square)   

การวิเคราะหแความสมัพันธแระหวางปจัจัยนํา ปจัจัยเอื้อ ปจัจยัเสริม กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 
โดยใชสถิติ สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 

ประชากรสวนใหญ เป็นเพศชาย จํานวน 170 คน คิดเป็นรอยละ 54.1รองลงมาเป็นเพศหญิง
จํานวน 144 คน คิดเป็นรอยละ 45.9 มีระดับอายุสวนใหญ อายุ 10 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็นรอยละ 
20.4 รองลงมา อายุ 8 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็นรอยละ 20.1และนอยที่สุด อายุ 12 ปี จํานวน 31 คน 
คิดเป็นรอยละ 9.9 

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 
216 คน รอยละ 68.8 รองลงมา อยูในระดับดีมาก จํานวน 98 คน รอยละ 31.2 และนอยที่สุดอยูใน
ระดับต่ํา จํานวน 0 คน คิดเป็นรอยละ 00.0 ตามลําดับ 

ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวาสวนใหญอยูในระดับดีมาก จํานวน 302 
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คน คิดเป็นรอยละ 96.2 รองลงมา อยูในระ ดับปานกลางจํานวน 12 คิดเป็นรอยละ 3.8 และนอยที่สุด อยู
ในระดับต่ํา จํานวน 0 คน คิดเป็นรอยละ 00.0 ตามลําดับ  

ปัจจัยเอ้ือเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวาสวนใหญอยูในระดับดีมาก จํานวน 228 
คน คิดเป็นรอยละ 72.6 รองลงมา อยูในระดับปานกลางจํานวน 86 คิดเป็นรอยละ 27.4 และนอยที่สุด 
อยูในระดับต่ํา จํานวน 0 คน คิดเป็นรอยละ 00.0 ตามลําดับ 

ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวาสวนใหญอยูในระดับดีมาก จํานวน 178 
คน คิดเป็นรอยละ 55.7 รองลงมา อยูในระดับปานกลางจํานวน 135 คิดเป็นรอยละ 43.9 และนอยที่สุด 
อยูในระดับต่ํา จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 00.3 ตามลําดับ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 214 คน 
รอยละ 68.2 รองลงมา อยูในระดับดีมาก จํานวน 97 คน รอยละ 30.9 และนอยที่สุดอยูในระดับต่ํา 
จํานวน 3 คน คิดเป็นรอยละ 1.0 ตามลําดับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 ปัจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก รายรับตอวันของเด็กนักเรียน มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
ปัจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สวนสูง น้ําหนัก ระดับช้ัน การพักอาศัย ระดับ
การศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายไดของครอบครัวตอเดือน ไมมีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (r=-0.077 , 

p=0.175) 
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ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  (r=0.055 , 

p=0.329) 
ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   (r=0.265 , 

p=0.000) 
ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (r=0.219 , 

p=0.000) 
 

สรุปิละอภิปรายผล 
ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภค( r=0.265 , 

p=0.000) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่วาปัจจัยเอื้อ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากมีการเขาถึงการรับประทานอาหาร เชน แหลงขายอาหาร การกําหนดเมนูอาหาร
ของครอบครัว การกําหนดเมนูอาหารของโรงเรียน รวมไปถึงการรับประทานอาหาร ฟาสฟฺูดที่ใหพลังงาน
สูงบอยครั้ง ซึ่งสอดคลองกับสายสุนียแ อายโน (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่มีผลตอ
อัตราภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การศึกษาครั้งนี้
สนับสนุนแนวคิดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการเกินในเด็กอนุบาลในโรงเรียน ที่ วา 
ทัศนคติของครูอนุบาลตอภาวะ โภชนาการเกิน ประเภทของโรงเรียนเอกชน ชนิดของอาหารกลางวันที่ให
พลังงานสูง ชนิดของอาหารวางที่ใหพลังงานสูง และชนิดอาหารรอบรั้ว โรงเรียนที่ใหพลังงานสูง มีอํานาจ
การทํานายรอยละ 77.3 ดังนั้นพยาบาลชุมชนและผูมีหนาที่ดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การปูองกันภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน อนุบาลที่เนนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของครูอนุบาลตอ
ภาวะโภชนาการเกิน และโรงเรียนควรมีการควบคุม การจัดและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่ให
พลังงานสูงในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน 

ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (r=0.219 , 
p=0.000) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่วาปัจจัยเสริมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัด
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นครราชสีมา เนื่องจากการรับประทานอาหารของนักเรียนไดรับการสนับสนุนจากบุคคลตางๆ เชน 
ครอบครัว ครู เพื่อน เจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บุญฤทธ์ิ ประสิทธ์ินราพันธุแ
(2560) ไดศึกษาปัจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 -6 พบวา 
เงินที่ไดจากผูปกครอง (r =-200, p <0.05) ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  (r = 243, p <0.05) และ
อิทธิพลจากเพื่อน (r = 407 p <.01)  มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ปัจจัยนําตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารดานความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมมีความสัมพันธแ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่วาความรูและทัศนคติมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง เชน 
นิยมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจําเนื่องจาก มีความอรอย นักเรียนรับประทานอาหารยังไมมี
ความหลากหลายจึงไดรับสารอาหารไมครบ 5 หมู ตามหลักโภชนาการ เป็นตน จึงกอใหเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์  (2563) เรื่อง ความรอบรูดาน
สุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการในเด็กวัยเรียน: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบวา ความรู
เกี่ยวกับโภชนาการของเด็กวัยเรียนโดยรวมอยูในระดับพอใช  (=9.52, สวนเบี่ยงเบนมาตร=2.44) โดย
บุคลากรดานสุขภาพ และโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องโภชนาการใหกับ
เด็กวัยเรียนโดยการสอดแทรกหรือบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอินะ 

1. ควรสรางความตระหนักใหกับเด็กนักเรียนในการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการในทุกดาน 

2. ควรมีสื่อในการใหความรูในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการที่
หลากหลายและครอบคลุมเพื่อใหเขาถึงเด็กนักเรียนอยางทั่วถึง 

ข้อเสนอินะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ 
2.ควรศึกษาโปรแกรมที่ใชในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของ

เด็กใหประสบความสําเร็จ  
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3.ควรศึกษาในวงกวางและเด็กนักเรียนเปรียบเทียบหลายกลุมตัวอยางที่มีสภาพแวดลอมและ
สังคมตางกันเพื่อใหเห็นความแตกตางรอบดานอยางชัดเจน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการดูิ ลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายุ  
หมู่ 1 บ้านปะเคียบ ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ 

Factors Related to Self-Care Behaviors of The Elderly Moo.1, Ban Pa Khiap,  
Pa khiap Sub-district, Khu Mueang District, Buri Ram Province. 

 
กัลยาณี  พละทรัพย์1 

Kunlayanee palasub 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research)  มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ                
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ หมู 1 ตําบล
ปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
จํานวน 96 คน เครื่องมือใชในการรวบรวมขอมูลเป็นแบบสัมภาษณแ ที่มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
และผูเช่ียวชาญ สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวา  กลุมผูสูงอายุสวนใหญเนเพศหญิง จํานวน 63 คน คิดเป็นรอยละ 65.5 
มีอายุระหวาง 66-70ป ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นรอยละ 28.1. สถานภาพสมสรจํานวน 57 คนคิดเป็น
รอยละ 59.4 มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาทตอเดือน จํานวน 65 คนคิดเป็นรอยละ 67.7มีปัจจัยนํา
ดานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในระดับดี มีปัจจัยนําดานทัศนคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองของผูสงูอายุ (คาเฉลี่ย= 2.99; สวนเบี่ยงเบนมาตร=0.10) ปัจจัย
เอื้อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุอยูในระดับดี  (คาเฉลี่ย= 2.76; สวนเบี่ยงเบน
มาตร=0.42) ปัจจัยเสริมพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองของผูสงูอายุอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย=2.78; สวน
เบี่ยงเบนมาตร=0.50) และปัจจัยดานพฤติกรรมการดดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย=1.99; สวนเบี่ยงเบนมาตร=0.10) และพบวาการมีโรคประจําตัวมีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุมีนัยสําคัญทางสถิติ p-valuue < 0.05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผูสูงอายุ 
                                                             
1 คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทแ oil-nmc@hotmail.com 082-7517433 
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Abstract 
The study was a survey research. The objective of the study was to study factors 

that related to self-care behaviors. The subject group consisted of 96 cases.                          
The developed questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics were 
descriptive and inferential statistics. 

The result revealed that: the majority of subjects ware female 65.5%, aged 
between 66-70 years old were 28.1 %, married were 59.4%, income lower than 1,000 
bath/month were 67.7%, knowledge factors about self-care behavior among the elderly  
were high level  99.0% (Mean= 2.99; Standard Deviation =0.10 ), attitude factors, 
enabling factors, reinforcing factors were high level 76.0 % (Mean= 2.76; Standard 
Deviation =0.42), the factors that added to the self-care behavior of the elderly were 
high level 82.3% (Mean =2.78; Standard Deviation =0.50) And factors of self-care 
behavior of the elderly were at a moderate level. 99.0% (Mean =1.99; Standard 
Deviation Standard Deviation =0.10) and there were a positive correlation between 
history of disease and self- care behavior at significant level < 0.05 
 
Keywords: Self-Care Behavior, Elderly 
 
บทน า 

ประชากรผูสูงอายุเป็นปรากฏการณแที่เกิดข้ึนทั่วโลกเป็นผลมาจากการที่อัตราการเกิดของ
ประเทศตาง ๆไดลดคาลงในขณะที่ผูคนมีอายุยืนยาวข้ึนองคแการสหประชาชาติไดประเมินสถานการณแ
ประชากรทั่วโลกที่กําลังมีชวงชีวิตที่ยืนยาวข้ึนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรแที่คนสวนใหญมีชีวิตอยูในชวง
วัย 60 ปี ซึ่งมีถึง 125 ลานคนที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 80 ปี โดยรอยละ 80 ของผูสูงอายุทั้งหมดมี
เศรษฐานะอยูในระดับตาง ๆ (WHO, 2015) สอดคลองกับการศึกษาของ Christian Lindmeier ที่กลาว
วา อายุขัยของประชากร ทั่วโลกเพิ่มข้ึน โดยในปี 2020 จํานวนประชากรที่อายุ 60 ปี จะมีจํานวน
มากกวาเด็กที่มีอายุ นอยกวา 5 ปี และในปี 2050 ประชากรทั่วโลกที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป คาดวาจะมี
รวมกันถึงราว 2,000 ลานคน ซึ่งรอยละ 80 ของผูสูงอายุเหลานี้ จะอาศัยอยูในครอบครัวที่มีพื้นฐาน
รายไดตาง ๆจนไปถึงรายไดปานกลางของประเทศ (WHO & Lindmeier Christian, 2014) ในภูมิภาค
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อาเซียนมีจํานวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 606 ลานคน หรือคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรโลก หาก
พิจารณาตามคํานิยามของสังคมสูงวัยดวยการใชรอยละเปน็ตัวช้ีวัดแลวดานโครงสรางประชากร ในปี พ.ศ. 
2556 ประเทศสิงคโปรแ ไทย และเวียดนาม ไดเขาสูสังคมสูงวัยแลว (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และคณะ , 2556) 
สําหรับประเทศไทยจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในปี 2557 พบวา มีจํานวนผูสูงอายุคิดเป็น
รอยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (กลุมสถิติประชากรสํานักงานสถิติแหงชาติ , 2557) ประกอบกับ
ความกาวหนาทางการแพทยแการสาธารณสุข และเทคโนโลยี  เป็นผลทําใหอายุขัยเฉลี่ยของประชากร
สูงข้ึนโดยในปี พ.ศ. 2559 ประชากรไทยเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 78.6 ปี เพศชายมีอายุขัยเฉลี่ย 71.8 ปี 
(มหาวิทยาลัยมหิดล,2559) 

ปัจจุบันโครงสรางของประชากรไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตเนื่องจากความ
เจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีการบริการดานการแพทยแและสาธารณสุขสงผลตอชีวิต
ความเป็นอยูและสุขภาพอนามัยของประชาชนประชากรวัยเด็กมีจํานวนลดลงและประชาชนมีอายุยืนยาว
ข้ึนสงผลใหจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่รวดเร็วและโครงสรางของประชากรไทย
กําลังเคลื่อนเขาสูระยะภาวะประชากรสูงอายุ (Population Ageing) จากการสํารวจประชากรไทยในปี 
2548 ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุประมาณ 7 ลานคนหรือรอยละ 10.4ของประชากรทั้งประเทศ 
และคาดวาจะเพิ่มเป็นรอยละ 13.4 ในปี 2558 และรอยละ 15.3 ในปี 2563 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2548) 

สถานการณแผูสูงอายุในจังหวัดบุรีรัมยแ ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แบ ง
เขตการปกครองออกเป็น 23 อําเภอ 188 ตําบล 2,546 หมูบาน จากการสํารวจประชากรในปี 2554 
พบวา จังหวัดบุรีรัมยแ มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 1,570,128 คน แบงเป็นเพศชาย 783,461 คน หรือรอย
ละ 49.89 ของประชากรทั้งหมดและเพศหญิง 786,667 คน หรือรอยละ 50.10 ของประชากรทั้งหมด ใน
จํานวนน้ีมีผูสูงอายุที่ จํานวน 226,324 คน หรือรอยละ 14.41 ของประชากร ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่
จะทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พื้นที่หมู 1 บานปะเคียบ อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมยแ เนื่องจากในพื้นที่อําเภอคูเมือง มีจํานวนประชากรทั้งหมด 69,158 จํานวนผูสูงอายุ
ทั้งหมด 7,124 คน ซึ่งในตําบลปะคียบ มีประชากรทั้งหมด 11,748 คน จํานวนผูสูงอายุ 1,301 คน และ
ในหมู 1 บานปะเคียบ มีผูสูงอายุ จํานวน 126 คน แสดงใหเห็นวาโครงสรางประชากรของจังหวัดบุรีรัมยแ
เปลี่ยนเป็นโครงสรางประชากรที่มีผูสูงอายุมากข้ึนนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เป็นไปอยางรวดเร็วของสังคมโลกและประเทศไทย สงผลตอชีวิตความ
เป็นอยูของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมยแอิทธิพลของการสื่อสารที่สามารถเขาถึงทุกเครือเรือน การ
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เคลื่อนยายของประชากรวัยแรงงานในทุกพื้นที่ของจังหวัด ไปทํางานตางถ่ินทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การรับวัฒนธรรมตะวันตกและความเป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางดานวัตถุมากขึ้นสงผล
ตอรูปแบบการดําเนินชีวิตคานิยมและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนจังหวัดบุรีรัมยแในแตละอําเภอ 
ตําบลและหมูบาน โดยสมาชิกในครอบครัวใชเวลาในการประกอบอาชีพมากข้ึนและอยูหางไกลครอบครัว
ผูสูงอายุในครอบครัวตองอยูตามลําพังมีการเจ็บปุวยไดรับการดูแลเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัว
นอยลงและยังมีภาระในการเลีย้งดูบตุรหลานนอกจากนี้ผูสงูอายุยังมกีิจกรรมทางสังคมนอยลง สิ่งเหลาน้ีมี
ผลตอการมีความสุขและความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ (เอกสารสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยแ, 2553) 

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแตอความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุมีผูศึกษานอยมากจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจัจยัที่มีผลตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสงูอายุซึ่งมีความคลายคลึงกับความ
มั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุพบวา ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สุขภาพ คานิยม
รสนิยม ความคิดเกี่ยวกับตนเอง การใชเวลาวางของผูสูงอายุและปัญหาสุขภาพ มีผลตอความพึงพอใจใน
ชีวิตของผูสูงอายุ ปัจจัยทางเศรษฐกิจนับวามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตที่จะสนองความตองการใน
ดานตาง ๆทั้งดานที่อยูอาศัยในสภาพที่ดีอาหารที่มีคุณคา การรักษาพยาบาลอยางถูกตอง อุปกรณแอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินชีวิต ปัจจัยดานความสัมพันธแทางสังคม เมื่อเขาสูวัยชรา จากสภาพรางกายที่ไม
เอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพ หรือจากขอกําหนดของสังคมใหตองเกษียณอายุงาน ทําใหผูสูงอายุตอง
เสียบทบาทในการทํางาน ผูสูงอายุจึงหาบทบาทใหมใหกับตนเอง ดวยการเป็นผูใหคําปรึกษาแนะนํา 
ชวยเหลือดูแลลูกหลานภายในบานและในทางกลับกัน ลูกหลานในครอบครัวสามารถเป็นที่พึ่งพาทางดาน
เศรษฐกิจและกําลังใจใหแกผูสูงอายุดวย ผูสูงอายุเป็นผูที่ตองการความรัก ความเอาใจใสจากครอบครัว 
โดยเฉพาะผูที่ชวยเหลือตนเองไดนอยลงจากปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธแของผูสูงอายุกับบุคคลภายนอกก็
มีผลตอความมั่นคงในชีวิต ญาติหรือเพื่อนที่มีความรูสกึที่ดีตอกนั มีความหวังดีคอยใหความชวยเหลือ เห็น
อกเห็นใจและสามารถปรับทุกขแกันไดทําใหผูสูงอายุสามารถยอมรับสภาพกับความรูสึกที่ตองสูญเสีย
สถานภาพทางสังคมเดิมหรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก บุคคลเหลาน้ีเป็นเครือขายการสนับสนุนทางสังคม
ที่จะชวยประคับประคองสภาพจิตใจของผูสูงอายุชวยยกระดับคุณคาในชีวิต ตลอดจนความเช่ือมั่นใน
ตนเองและยังเป็นการชวยรักษาความสมดุลระหวางจติใจและอารมณแของผูสงูอายุซึ่งจะนําไปสูความมั่นคง
ในชีวิตของผูสูงอายุ (มารศรีนุชแสงพล , 2532)  และการมีรายไดเพียงพอใชจาย การรวมกิจกรรมทาง
สังคม เป็นปัจจัยที่มีผลตอการเป็นผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ (สุธรรมนันท มงคลชัยและคณะ,2551)      
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นอกจากนี้สิ่งแวดลอมก็มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุดานการจัดที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับ
การอยูอาศัยในวัยสูงอายุ มีความสะดวกสบาย ในแวดวงความอบอุน ของครอบครัวญาติมิตร มีสิ่งของ
เครื่องใชที่อํานวยความสะดวกในดานการดํารงชีวิตประจําวัน ตามความจําเป็นมีความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและภัยจากมนุษยแ (ประมวญ พิรัชพันธุแ, 2543) 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูสูงอายุจึงเป็นบุคคลที่ควรไดรับการดูแลเอาใจใส ใหการช วยเหลือ
จากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งเป็นหนวยเล็กที่สดุของสถาบนัสังคม ที่มี
ความใกลชิดกับสมาชิกในครอบครัวมากที่สดุ ที่จะใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ ทั้งดานรางกาย จิตใจ
สังคม เศรษฐกิจและอํานวยความสะดวกในดานความเป็นอยู ถึงแมวาผูสูงอายุจะมีปัญหาตาง ๆ มากมาย
หากไดรับการดูแลชวยเหลอืเกื้อหนุนจากครอบครัว ชุมชน สังคมและอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีกจ็ะมสีวน
ทําใหผูสูงอายุมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิต สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติที่ไดกําหนดองคแประกอบของความอยูดีมีสุขและความมั่นคงในชีวิตของคนไทย 
ประกอบดวยการมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทํามีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มี
ครอบครัวที่อบอุน มั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและอยูภายใตการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ  
ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดบุรีรัมยแ 
เพราะแมวาปัจจุบันจะมีขอมูลและการวิจัยดานผูสูงอายุจํานวนมากก็จริงแตขอมูลที่มีอยูก็ยังไมทันสมัย 
ในสถานการณแที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นขอมูลพื้นฐานและนําไปใชประโยชนแในการวางแผนสงเสริม
และพัฒนาใหผูสูงอายุมีความเปน็อยูที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและสามารถใชชีวิตที่เหลืออยูอยางมีความสขุ 
สามารถอยูรวมกับครอบครัว อันจะกอใหเกิดผลดีทั้งตอตัวผูสูงอายุครอบครัวและสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1 . เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ หมู 
1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1)  ผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ มีปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ 

ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ อยูในระดับที่ดี 
2)  ผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ มีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเอง อยูในระดับที่ดี 
3) ปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสรมิ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ 
ขอบเขตการวิจัย 
การทําวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผูสูงอายุ หมู 1  ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแโดยประยุกตแใชทฤษฎีแนวคิด Preced 
Framework มีความเช่ือวาปัจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัยรวมกัน ไดแก ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการปัจจัยที่มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมยแโดยใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณแ ประกอบดวย 5 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ปัจจัยนํา สวนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ สวนที่ 4 ปัจจั ยเสริม และสวนที่ 5 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 

ประชากรศึกษา 
ประชากร ที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นประชากรผูสงูอายุ 60 ปีข้ึนไปของหมู 1 ตําบลปะเคียบ 

อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ จํานวนทั้งหมด 126 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือผูสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ของหมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ 

จํานวนทั้งหมด 96 คน โดยมีขั้นตอน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน 
(Taro yam mane) 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ ปัจจัยนําดานทัศนคติของ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จงัหวัดบรุรีัมยแ                                                                                                  

(n = 96) 
ปัจจัยน าด้านทัศนคติของพฤติกรรมการดูิลสขุภาพตนเองของ

ผู้สูงอายุ 

จ านวน ร้อยละ 

   ระดับนอย (เกณฑแการใหคะแนน 0.00 – 0.33)                                             

   ระดับปานกลาง (เกณฑแการใหคะแนน 0.34 – 0.66)                                       

   ระดับมาก (เกณฑแการใหคะแนน 0.67 – 1.00)                                             

- 

1 

99 

- 

1.0 

99.0 

รวม 96 100 

( คาเฉลี่ย= 2.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.102,นอย= 2, มาก= 3) 
จากตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ปัจจัยนําดานทัศนคติของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ  พบวา ผูสูงอายุมีปัจจัยนําดานทัศนคติของ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับมาก จํานวน 95 คน คิดเป็นรอยละ 99.0 และระดับปาน
กลาง  จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 1.0   
 
ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ ปัจจัยเอือ้ของผูสงูอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบรุีรัมยแ    

                                                                                          (n=96)                                                                                                                                                       
ปัจจัยเอ้ือของพฤติกรรมการดูิลสขุภาพตนเองของผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

   ระดับนอย (เกณฑแการใหคะแนน 1.00 – 1.66)                                             

   ระดับปานกลาง (เกณฑแการใหคะแนน 1.67 – 2.32)                                       

   ระดับมาก (เกณฑแการใหคะแนน 2.33 – 3.00)                                             

- 

23 

73 

- 

24.0 

76.0 

รวม 96 100 

(คาเฉ่ีลย= 2.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.0.429,นอย= 2,มาก= 3) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1554 

จากตารางที่ 2 จํานวน รอยละ ปัจจัยเอื้อของ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ 
พบวา ผูสูงอายุมีปัจจัยเอื้อของพฤตกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง อยูในระดับมาก จํานวน 73 คน คิดเป็น
รอยละ 76.0 รองลงมา อยูในระดับปานกลาง จํานวน 23 คน คิดเป็นรอยละ 24.0 
 
ตารางท่ี 3 จํานวน รอละ ปัจจัยเสริมของ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรรีัมยแ                                                                              

                                                                                                  )n=96( 
ปัจจัยเสริมของพฤติกรรมการดูิ ลสุขภาพ 
ตนเองของผู้สูงอายุ                                                 จ านวน                       ร้อยละ 
  ระดับนอย    (เกณฑแการใหคะแนน 1.00 – 1.66)                    4                               4.2 
  ระดับปานกลาง (เกณฑแการใหคะแนน 1.67 – 2.32)                13                             13.5 
  ระดับมาก    (เกณฑแการใหคะแนน 2.33– 3.00)                     79                             82.3 

                  รวม                                                    96                            100 
(คาเฉลี่ย 2.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.507,นอย= 1,มาก= 3) 

 
จากตารางที่ 3 จํานวน รอยละ ปัจจัยเสริมของ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัด

บุรีรัมยแ พบวา ผูสูงอายุมีปัจจยัเสรมิของพฤตกรรมการดูแลสขุภาพตนเอง อยูในระดับมาก จํานวน 79 คน 
คิดเป็นรอยละ 82.3 รองลงมา อยูในระดับปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 13.5 และระดับนอย 
จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 4.2 
 
ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ ปัจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรรีัมยแ                                                                          (n=96) 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูิลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ        จ านวน      ร้อยละ 
  ระดับนอย  (เกณฑแการใหคะแนน 1.00 – 0.66)                      1             1.0 
  ระดับปานกลาง (เกณฑแการใหคะแนน 01.67 – 2.32)               95           99.0 
  ระดับมาก  (เกณฑแการใหคะแนน 2.33 – 3.00)                       -              - 
                               รวม                                      96           100 
 (คาเฉลี่ย= 1.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.102,นอย= 1,มาก= 2) 
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จากตารางที่ 4 จํานวน รอยละ ปจัจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หมู 1 ตําบลปะเคียบ 
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรรีัมยแ  พบวา ผูสูงอายุมปีัจจัยนําดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง อยูในระดบั
ปานกลาง จํานวน 95 คน คิดเป็นรอยละ 99.0 และระดบันอย จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 1.00 

 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 5 การทดสอบความสมัพันธแระหวาง ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  สถานภาพ อาชีพ  มี

โรคประจําตัวของ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมัย                 (n=96) 
 

ปัจจัย 
พฤติกรรมการดูิลสขุภาพ 

น้อย ปานกลาง    df p-value 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
1 
- 

 
32 
63 

 
0.741 

 
1 

 
0.109 

สถานภาพ 
      โสด 
      สมรส 
      หยา /หมาย  

 
- 
1 
- 

 
5 
56 
34 

 
1.050 

 
2 

 
0.592 

อาชีพ 
      ไมไดทํางาน 
      เกษตรกร 
      รับจาง 
      คาขาย 
      ประกอบอาชีพอสิระ 
      รับราชการ 
      อื่น ๆ 

 
1 
- 
- 
- 
- 

   - 
- 

 
58 
33 
- 
2 
- 

      2 
      - 

 
0.980 

 
3 

 
0.806 

ปัจจุบันท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 
      มี 
      ไมมี 

 
- 
1 

 
46 
49 

 
1.000 

 
1 

 
  0.00** 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value<0.05 ,**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value<0.01 
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จากตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธแระหวาง ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ  สถานภาพ 
อาชีพ ปัจจุบันทานมีโรคประจําตัวหรือไม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พบวา 
ปัจจุ บันท านมี โรคประจํ าตั ว กั บพฤติกรรมมีความสัมพันธแกันอย างมี นัยสํ า คัญทางส ถิติที่                         
p-value<0.01 
 
ตารางท่ี 6 การทดสอบความสัมพันธแระหวาง อายุ รายไดเพยีงพอ ปัจจัยนํา ปจัจัยเอื้อปจัจัยเสริมของ หมู 
1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จงัหวัดบรุีรมัยแ                                                    (n=96)    
      ปัจจัย                   

                                    

สัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียร์สัน )r) 

พฤติกรรมการดูิลสขุภาพ 

p-value 

อายุ                                     

รายได                              

      

ปัจจัยนําดานความรู                    

ปัจจัยนําดาน

ทัศนคต ิ                  

ปัจจัย

เอื้อ                                

ปัจจัย

เสริม                               

-.053 

.075 

.131 

.079 

-.132 

-.172 

.605 

.470 

.204 

.446 

.201 

.094 

     
จากตารางท่ี 6 การทดสอบความสมัพันธแระหวาง อายุ รายไดเพียงพอ ปจัจัยนํา ปจัจัยเอื้อ 

ปัจจัยเสรมิของผูสงูอายุหมู 1 ตําบลปะเคียบอําเภอคูเมือง จงัหวัดบรุีรัมยแ พบวา อายุ รายไดเพียงพอ 
ปัจจัยนํา ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยเสรมิไมมีความสมัพันธแพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ  
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อภิปรายผล 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ มีปัจจัยนํา 

ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ อยูในระดับที่ดี พบวา ปัจจัยนํา ความรู รอย
ละ 94.8 ทัศนคติ รอยละ 99.0 ปัจจัยเอื้อ รอยละ 76.0 ปัจจัยเสริม รอยละ 82.3 การดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.95 ,สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.22 ) ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับการศึกษาของ (ไพบูลยแ พงษแแสงพันธแและยุวดี รอดภัย ,2556)ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในภาคตะวันออกในประเทศ
ไทย เนื่องจากผูสูงอายุไดรับขาวสารจากหลาย ๆดาน เชน การไดรับคําแนะนําจากครอบครัวหรือบุคคล
ใกลชิด อาสาสมัครสาธารณสุข การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ วิทยุ โทรทัศนแ แพทยแ พยาบาล และ
เจาหนาที่  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (ไพบูลยแพงษแแสงพันธแ และยุวดี รอดจากภัย ,2556)                  
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีการรับรูภาวะสุขภาวะของตนเองมีสุขภาพดี 

สมมติฐานข้อท่ี 2  ผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ มีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับที่ดี พบวา ผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีอยูในระดับปานกลาง รอยละ 99.0 

 (คาเฉลี่ย = 1.99, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.10) ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แต
สอดคลองกับการศึกษาของ (เทียนแกว เลี่ยมสุวรรณ ,2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลคลองตาหรุ อําเภอเมืองชลบุรี พบวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (กมล วิเศษงามปกรณแ และวัชรี ศรีทอง ,2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายพบวา 
ผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมในระดับเหมาะสมปานกลาง (พงศธร ศิลาเงิน,2560) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พบวา 
ผูสูงอายุรอยละ 52.5 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง (กัลยา มั่นลวน และคณะ
,2562) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พบวา พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอยูในระดับปานกลาง   
 สมมติฐานข้อท่ี 3   ความสัมพันธแระหวางปัจัยสวนบุคคล ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ หมู 1 ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยแ พบวา 
ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก การมีโรคประจําตัว มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-valuue < 0.01 สวน ปัจจัยเอื้อ,ปัจจยัเสริม ไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 
 
ข้อเสนอินะ 
 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเฉพาะกลุม เชน ผูสูงอายุที่ปุวยดวยโรคเรื้อรัง
เพื่อทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการแกไข รวมทั้งจุดแข็ง จุดออนและอุปสรรคตอการดูแลสุขภาพ
ตนเองตอไป 
 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเปรียบเทียบในกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองกับ
ผูสูงอายุที่อยูในเขตชนบท 
 
เอกสารอ้างอิง 
กมล วิเศษงามปกรณแ และ วัชรี ศรีทอง ) .2559  .( ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูิลสุขภาพ 

ตนเองของจังหวัดพิจิต .สืบคนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม คนหาจาก : www.northern.ac.th.  
กัลยา มั่นลวน และคณะ )  .2562.(   พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพ ต าบลบ้านหนองโพรง จังหวัดบุรีรัมย์  . สืบคนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม คนหาจาก : 
http://journal.nmc.ac.th.  

ไพบูลยแ พงษแแสงพนัธแ และ ยุวดี รอดจากภัย)  .2556).  การพัฒนารูปิบบการสร้างเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ  โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน  .สืบคนเมื่อวันที่  17 สิงหาคม คนหาจาก
http://digital_collect.lib.buu.ac.th.   

 เทียนแกว เลียมสุวรรณ  .(2557). พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในเขตเทศบาลต าบล 
คลองตาหรุ อ าเภอเมือง ชลบุรี.  เขาถึงไดจาก : http://digital_collect.lib.buu.ac.th.   
(วันที่คนหาขอมูล: 17/08/2563). 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ กรณศีกึษา  หมู่ 9 
บ้านผือฮี ต าบลบ้านยาง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบรุรีัมย์ 

Factors Related to Food Consumption Behaviors among The Elderly:                 
A Case Study of Moo 9, Ban Phuehee, Ban Yang Sub-district Phutthaisong 

District, Buriram Province. 
 

สุดารัตน์  ชูพันธ์1 
Sudarat  Choopan 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ 
กรณีศึกษา  หมู 9 บานผือฮี ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ เป็นการศึกษาวิจัยแบบสํารวจ  
(Survey Research)   มีวัตถุประสงคแ 1.) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ 2.) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ 3.) เพื่อ
ศึกษาหาความสัมพันธแระหวางความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ ประชากรใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุ จํานวน 83 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 68 คน เครื่องมือ
ใชในการรวบรวมขอมูลเป็นแบบสัมภาษณแ ที่มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและผูเช่ียวชาญ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหแขอมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 39 คน คิดเป็นรอยละ 57.4 
มีอายุระหวาง 60-65 จํานวน 30 คน คิดเป็นรอยละ 44.1 มีน้ําหนักอยูระหวาง 46 -50 และ 51-55 
จํานวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 19.1 มีสวนสูงระหวาง 146-150 จํานวน 21 คน คิดเป็นรอยละ 30.9 มีคา 
BMI อยูในระดับสมสวน จํานวน 35 คน คิดเป็นรอยละ 51.5 ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 35 คน คิดเป็น
รอยละ 51.5 มีสถานภาพสมรส จํานวน 39 คน คิดเป็นรอยละ 57.4 มีรายได 500-1,000 บาท  จํานวน 
62 คน คิดเป็นรอยละ 91.2 อาศัยอยูบานตนเอง จํานวน 64 คน คิดเป็นรอยละ 94.1 ทานดื่มสุรา ไมดื่ม 
จํานวน 56 คน คิดเป็นรอยละ 82.4 ทานสูบบุหรี่ ไมสูบ จํานวน 61 คน คิดเป็นรอยละ 89.7 การไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ การบริโภคอาหาร อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย= 1.45,สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
.63) ดานความรู พบวาโดยรวมผูสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อยูในระดับความรูมา  
                                                             
1 คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทแ sudarat_042528@hotmail.com 089-4242294 
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( = 2.36, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .73) ดานทัศนคติเกี่ยวกับการการบริโภคอาหาร อยูในระดับปาน
กลาง ( = 2.07, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .26) ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยูในระดับปฏิบัติทุก
ครั้ง ( = 2.66, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =.47)  
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ/ผูสูงอายุ/อาหาร 
 
Abstract 

The study was a survey research. The objectives were 1) to study food 
consumption behaviors among the elderly, 2) to study factors that ware related 
between personal factors and food consumption behaviors, and 3) to study factors that 
ware related between knowledge, attitude and food consumption behaviors. The 
subjects group consisted of 68 cases. The developed questionnaires was used as a tool 
to collect data. The content validity was improved and adjusted by the suggestion of 
the experts. Statistics were descriptive statistics and inferential statistics. 

The result revealed that: the majority of subjects were female 57.4%, aged 
between 60-65 years old were 44.1%, weight between 46-50 kg were 19.1%, height 
between 146-150 cm were 30.9%, BMI asymmetry were 51.5 %, history of disease were 
51.5 %, married were 57.4 %, income 500-1,000 were 91.2%, Own home were 94.1%, no 
alcohol drinking were 82.4%, no smoking were 89.7%, having information were low level 
( =1.45, SD =.63). Knowledge factors were high level (  =2.36, SD=.73) Attitude factors 
were moderate ( =2.07, SD=.26), and food consumption behaviors were high level (

=2.66, SD=.47) 
 

Keywords: Food Consumption Behavior/ Elderly/ Food 
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บทน า 
ปัจจุบันคนไทยยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตองและไมเหมาะสมทั้งประเภท และ

ปริมาณ จึงมีผลกระทบตอสุขภาพและกอใหเกิดโรคที่กําลังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับตน ๆ ของประเทศไม
วาจะเป็น โรคมะเร็งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นตน และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารไมถูกตองที่ยังเป็นปัญหา คือการบริโภคผักและผลไมนอย บริโภค หวาน มัน เค็มมาก
เกินความตองการของรางกาย ซึ่งจากการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนดานสุขภาพ    ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข) 

โดยอายุเฉลี่ยของประชากรโลกในแตละประเทศตางมีอายุเฉลี่ยเพิ่มข้ึน รวมทั้งกลุมประชากร
ผูสูงอายุก็มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด ดร.นีล บัคโฮลทซแ แหงสถาบันผูสูงอายุแหงชาติของสหรัฐ ได
กลาววาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจะมีประชากรที่มีอายุเฉลี่ยเพิ่มมากข้ึน ควรมีการเตรียมรับมือไวตาม
รายงานขององคแการอนามัยโลก (ทรงพจนแ สุภาผล, 2555) ในประเทศไทยผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 6.8 ในปี 2537 เป็นรอยละ 14.9 ในปี 2557 เป็นผูสูงอายุชายคิดเป็นรอยละ 45.1 และผูสูงอายุ
หญิงคิดเป็นรอยละ 54.9 และดัชนีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจากรอยละ 22.6 ในปี 2537 เป็นรอยละ 
82.6 ในปี 2557 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)  

จากสถานการณแประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเพิ่มจากรอยละ 6.3  ในปี 
พ.ศ. 2523 เป็นรอยละ 9.50 ในปี พ.ศ. 2543 และ รอยละ 11.90 ใน ปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยได
กาวเขาสูการเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) เนื่องจากสัดสวนของประชากรอายุตั้งแต 60 ปีข้ึนไปเพิ่ม
สูงมากกวารอยละ 10 ของ ประชากรทั้งประเทศ และคาดการณแวาจะมีแนวโนม สูงข้ึนมากกวาสองเทาตัว
เป็นรอยละ 25 ในปี 2573 ซึ่ง ถือวาเป็นสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว (Aged society) (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 
2555; ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556)  

จังหวัดบุรีรัมยแ เป็นเมืองแหงความรื่นรมยแเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ทรัพยากร การทองเที่ยวที่สําคัญนาเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่มี
อยูมากมายกระจาย อยูในพื้นที่ทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นที่รูจักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม 
เพราะเป็นแหลงปลูกขาวหอม มะลิที่มีคุณภาพดี และเป็นแหลงทอผาไหมที่สวยงามและมีช่ือเสียง 
นอกจากนี้ดวยสภาพพื้นที่ตั้งมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน จึงทําใหมีความหลากหลายของเช้ือ
ชาติซึ่งกอใหเกิดความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม จากสถิติจํานวนประชากร มีจํานวนผูสูงอายุที่
รับเบี้ยยังชีพรายเดือนของจังหวัดบุรีรัมยแ จําแนกตามชวงอายุ 60 ปีข้ึนไป 3 ปี ยอนหลัง จะเห็นไดวาในปี 
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2558 จํานวนทั้งหมด 192,239 ราย ปี 2559 จํานวนทั้งสิ้น 209,834 ราย และในปี 2560 ไดมีมติ
รับทราบแนวทางการดําเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุโดยมีผูสูงอายุเขารวม
โครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแหงรัฐจํานวน 3.6 ลานคน จะเห็นไดวาในแตละปีจํานวนผูสูงอายุมี
แนวโนวสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ (ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมยแ) 

จากขอมูลและปัญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูอายุ พื้นที่หมู 9 บานผือฮี ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธ
สง จังหวัดบุรีรัมยแ เนื่องจากในพื้นที่อําเภอพุทไธสง มีจํานวนประชากรทั้งหมด 45,339 คน มีจํานวน
ผูสูงอายุทั้งหมด 5,298 คน ซึ่งในตําบล บานผือฮี มีประชากรทั้งหมด 647 คน จํานวนผูสูงอายุ มีจํานวน
ทั้งหมด 83 คน (ขอมูลจากทะเบียนราษฎรแหมูบานผือฮี ,2563) ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผูสูงอายุจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการประเมินภาวะโภชนาการ และเป็นตัวบงช้ีถึงปัญหาสุขภาพดานตาง 
ๆ ที่ผูสูงอายุตองพบเจอ พบวาบอยครั้งที่ผูสูงอายุเพียงแคจะรับประทานอาหารเพื่อใหอิ่มทอง หรือแค
รับประทานเขาไปเพราะความอรอย จะไมไดนึกถึงสารอาหารที่ไดรับ เขาไปวาจะไดประโยชนแหรือผลเสีย
ตอสุขภาพ คณะผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ และนําแนวทางการ
บริโภคอาหารของผูสูงอายุที่ถูกตองไปเผยแพรใหกับกลุมผูสูงอายุในพื้นที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติตนในการบริโภค
อาหารที่ผิดวิธีและยังเป็นแนวทางไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสงูอายุ กรณีศึกษา หมู 9 บานผือฮี ตําบล
บานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมยแ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายได โรค
ประจําตัว น้ําหนัก สวนสงู คาBMI ที่อยูอาศัย การสบูบหุรี่ การดื่มสุรา กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผูสูงอายุ กรณีศึกษา หมู 9 บานผือฮี ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมยแ  

3. เพื่อศึกษาหาความสมัพันธแระหวางความรู ทัศนคติ  กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผูสงูอายุ กรณีศึกษา หมู 9 บานผอืฮี ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จงัหวัดบรุีรมัยแ 
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ขอบเขตการวิจัยิละกรอบินวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ 

กรณีศึกษา หมู 9 บานผือฮี ตําบลบ านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ไวไดดังนี ้

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ กรณีศึกษา หมู 9 บานผือฮี ตําบลบานยาง 
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ 
 ผูวิจัยไดทําการการสุมตัวอยางโดยใชหลักการความไมนาจะเป็นในการสุมตัวอยาง โดยใชวิธีการ
สุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูวิจัยไดทําการสุมจากขอมูลทะเบียนราษฎรแบานผือฮี 
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จํานวน 83 คน โดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane,1973) ในการหากลุมตัวอยางการลงเก็บขอมูล จํานวน 
68 คน 

 

สถิติเชิงอนุมาน ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบรูณแทั้ง 5 สวน มาวิเคราะหแโดยใชรปูแบบโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอรแมาประมวลผล โดยกําหนดระดับมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในการทดสอบสมมติฐาน

สําหรับการวิจัยในครัง้นี้และดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช่ในการเคราะห์ข้อมูล ได้ิ ก ่

1. ข้อมูลท่ัวไป เพศ  สถานภาพ โรคประจ าตัว ท่ีอยู่อาศัย ค่าBMI การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา 

ใช้สถิติในการหา Mean, Maximum – Minimum, Standard Deviation  

 สถิติเชิงอนุมาน ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ิก่ 

สถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะหแหาความสัมพนัธแระหวางตัวแปรตนและตัวแปร

ตาม 

 1.การวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคคล ประกอบ เพศ  โรคประจําตัว 

สถานภาพ ที่อยูอาศัย การสูบบุหรี่การดื่มสรุา คาBMI กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของผูสูงอายุ โดยใช

สถิติ  Chi-square test 

  2.การวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได น้ําหนัก 

สวนสูง การไดรับขอมูลขาวสาร กับพฤติกรรมการพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ โดยใชสถิติ

การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสัน (Pearson's Product-Moment Correlation coefficient)  

  3.การวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของผูสูงอายุ โดยใชสถิติการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสัน (Pearson's Product-Moment 

Correlation coefficient)  
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี   1 แสดงการวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคคลไดแก ประกอบ เพศ          

สถานภาพ ที่อยูอาศัย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา คาBMI กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผูสูงอายุ กรณีศึกษา หมู 9 ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ   

 (n=68) 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ผู้สูงอายุ (จ านวนคน)  
 

   

 
df 

 
p-value 

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัติทุกครั้ง 
เพศ 
 หญิง 10 19 .010  1 .921  
 ชาย 13 26    
โรคประจ าตัว      
 ไมมี  11 24 2.383 5 .794  
 โรคหัวใจ 2 2    
 อัมพฤกษแ อัมพาต - -    
 เบาหวาน 7 11    
 ไขมันในเลือดสงู 1 3    
 ความดันโลหิตสงู 2 3    
 โรคมะเร็ง  - -    
 โรคอื่น ๆ ระบุ ...

)ไทรอยดแ ,เก฿า,( 
- 3    

สถานภาพสมรส 
 โสด 4 2 4.016 3 .260  
 สมรส 11 28    
 หยาราง 0 1    
 หมาย 8 14    
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 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุ (จ านวนคน)  

 

   

 
df 

 
p-value 

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัติทุกครั้ง 
ท่ีอยู่อาศัย   

 
   

 บานตนเอง 23 44 3.219 1 .073  
 บานเชา /หองเชา  - -    
 อาศัยอยูกับบุตร /หลาน  

      /ญาติ  
3 1    

การสูบบหรี่      
 สูบ 2 5 .096  1 .756  
 ไมสูบ 21 40    
การดื่มสุรา      
ดื่ม 3 9 .507  1 .477  
 ไมดื่ม 20 36    
ค่าBMI      
 ผอม 4 8 .264  3 .967  
 สมสวน 11 24    
 ทวม 3 5    
 อวน 5 8    

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P-value < .01 
 
 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคคลไดแก  ประกอบ เพศ 
สถานภาพ ที่อยูอาศัย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา คา BMI กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ 
กรณีศึกษา หมู  9  ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ พบวา เพศ ไมมีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ  
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวาง ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได กับ 
               พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ กรณีศึกษา หมู 9 ตําบลบานยาง  
              อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ  
                                   (n=68) 

 
ปัจจัย 

สัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์เพียร์สัน )r)  
P-value พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ 

อายุ -.296  .014*  
รายได -.106  .388  
น้ําหนัก -.047  .705  
สวนสูง .057  .643  
การไดรับขอมูลขาวสาร .318  .123  

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P-value < .05 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวาง ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายได กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสงูอายุ กรณีศึกษา หมู 9 ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ 
พบวา อายุ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสันเทากับ -.296 มีความสัมพันธแกันในเชิงลบ 
 
      ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวาง ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภค 

             อาหารของผูสูงอายุ กรณีศึกษา หมู 9 ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ          
               (n=68) 

 
ปัจจัย 

สัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์เพียร์สัน )r)  
P-value พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ 

ความรู .319  .008** 
ทัศนคต ิ -.275  .023* 

* *มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P-value < . 01 ิละ .05  
 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวาง ความรู ทัศนคติ กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของผูสูงอายุ กรณีศึกษา หมู 9 ตําบลบานยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยแ พบวา ความรู 
มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ . 01  และมี
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสันเทากับ .319 ทัศนคติมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแเพียรแสันเทากับ - .275  มี
ความสัมพันธแกันในเชิงลบ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปุวยเบาหวาน 
กรณีศึกษา หมู 6 บานระกาย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดอภิปรายผมตาม
สมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความรู้ ระดับทัศนคติิละการได้ข้อมูลข่าวสาร มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ท่ีเป็นเบาหวาน 

1. เพศ อายุ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปุวยเบาหวาน อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

2. การวัดความรู มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปุวยเบาหวาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสัมพนัธแ -.313 และผูปุวยเบาหวานมีการวัดความรูเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปุวยเบาหวานอยูระดับมาก จํานวน 71 คน คิดเป็น
รอยละ 86.6 (คาเฉลี่ย=2.78, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=.58) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของวิจัย  

3. สวนการไดรับขอมูลขาวสารและทัศนคติ ไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผูปุวยเบาหวาน 

สมมติฐานท่ี 2 ระดับความรู้ ระดับทัศนคติิละการได้ข่าวสาร  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยเบาหวาน กรณีศึกษาหมู่ 9 ต าบลบ้านยาง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1. ผลการวิจัยพบวาระดับความรู  มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปุวย
เบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวอธิบายไดวา การวัด
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปุวยเบาหวานมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูปุวยเบาหวานไปในทิศทางที่ดี และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  ดวงดาว ปิงสุแสน 
(2555) ผลการศึกษา พบวา ศึกษาความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความรูในการดูแลตนเองแรงสนับสนุน
ทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวานและปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวาน ในอําเภอทุงกลวย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบวา ระดับ
ความรูเรื่องโรคและความรูในการดูแลตนเองสวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 77.7 แรงสนับสนุนทางสังคม
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ของผูปุวยเบาหวานสวนใหญอยูระดับปานกลาง รอยละ 48.5 และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในภาพรวม
ผูปุวยสวนใหญสามารถดูแลตนเองไดระดับดี รอยละ 55.4 และพบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
ความรูในการปฏิบัติตัวมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ระดับทัศนคติและการไดขาวสาร ผลการศึกษา พบวา ไมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผูปุวยเบาหวาน กรณีศึกษาหมู 6 บานระกาย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไมสอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ 
 
ข้อเสนอินะ 

ข้อเสนอินะเชิงนโยบาย 
กระทรวงสาธารณสุขควรมีการกําหนดเปรียบเทียบหรอืมาตรการ ในการสงเสริมการดูแลสุขภาพ

ทั้งในกลุมผูปุวยเบาหวานและกลุมเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของผูปุวยเบาหวานหรือใหมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสนใจในการดูแลสุขภาพของตน 
     ข้อเสนอินะระดับปฏิบัติ 

บุคลากรสาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขควรมีการใหความรูคําแนะนํา ในเรื่องการดูแล
สุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การควบคุมอาหารทั้งในกลุมผูสูงอายุและกลุมผูปุวยเบาหวาน
หรือกลุมเสี่ยง 
     ข้อเสนอินะในการวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อเป็นแนวทางใหผูปุวยเบาหวานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจัจัยที่มีความสมัพันธแกับ

พฤติกรรมการบรโิภคอาหารของผูปุวยเบาหวาน สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใช เพื่อเป็นแนวทางใน

การดูแลตนเองและควบคุมพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของผูปุวยเบาหวาน หรอืการควบคุมระดบัน้ําตาล

ในเลือดของผูปุวยเบาหวาน 

ควรมีการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)  โดยจัดโปรแกรมการให

ความรูแกกลุมผูปุวยเบาหวานและกลุมเสี่ยงในการดูแลสุขภาพหรือการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพื่อใหมีความรูทัศนคติและพฤติกรรมที่ด ี  
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ปจัจัยที่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการปอ้งกันโรคไข้เลอืดออกของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านจอหอ ต าบลจอหอ อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

Factors Relating to Dengue Hemorrhagic Fever Behaviors Among High 
School Student at Ban Cho Ho School, Ban Cho Ho Sub-district, Muang 

District, Nakhon Ratchasima Province 

สุภาพ  หวังข้อกลาง1 
Suphap   Wangkhoklang 

 

บทคัดย่อ   
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธแตอพฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักเรียนจํานวน 125 คน และเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและปรับปรุงโดยผูเช่ียวชาญในการวิเคราะหแขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน 
        ผลการศึกษาพบวา เป็นเพศหญิง จํานวน 72 คน คิดเป็นรอยละ 54.6 มีอายุ 10 ปี จํานวน           
50 คน คิดเป็นรอยละ 27.0 ระดับการศึกษาสวนใหญเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน          
49 คน คิดเป็นรอยละ 26.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว คือ 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 43 คน 
คิดเป็นรอยละ 34.4 และครอบครัวของนักเรียนไมเคยมีประวัติการรักษาโรคไขเลือดออก จํานวน          
110 คน คิดเป็น รอยละ 88 มีความรูอยูในระดับสูง จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 99.2 ทัศนคติอยูใน
ระดับเห็นดวย จํานวน 66 คน คิดเป็นรอยละ 52.8 ปัจจัยเอื้ออยูในระดับดี จํานวน  106 คน คิดเป็นรอย
ละ 84.8 ปัจจัยเสริมอยูในระดับดี จํานวน 71 คน คิดเป็นรอยละ 56.8 พฤติกรรมอยูในระดับดี จํานวน 
93 คน คิดเป็นรอยละ 74.4 และปัจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดเฉลี่ยของครอบครัวมีความสัมพันธแ
กับพฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05  
 
ค าส าคัญ : การปูองกันโรคไขเลือดออก / ไขเลือดออก /นักเรียน 

                                                             
1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแ คณะวทิยาศาสตรแและเทคโนโลยี วทิยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทแ 1Sup21263@gmail.mail  
Tel. 044-955121 
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Abstract  
        This study was a survey research. The objective was to study factors that were 
relate to dengue prevention behaviors on Dengue Hemorrhagic Fever among high school 
student. The subjects group consisted of 125 cases. The developed questionnaires were 
used as tool to collect data. The content validity was improved and adjusted by the 
suggestion of the experts. Statistics were descriptive statistics and inferential statistics.    
        The result revealed that: the majority of subjects were female 54.6%, aged about 
10 years were 27.0%, primary school education were 26.5%, income per month 5,000 
baht were 34.4%, and families had no history of disease were 88%, knowledge factors 
were high/moderate/low level 99.2%, Attitude factors were high/moderate/low level 
52.8%, Enabling factors were high/moderate/low level 84.8%, Reinforcing factors were 
high/moderate/low level 56.8% also, there related between personal factors and 
prevention behaves an Dengue Hemorrhagic fever at significant level p-value < 0.05 
 
Keywords: Prevention Behaviors on Dengue Hemorrhagic Fever/ Dengue Hemorrhagic 
Fever/ Student 
 
บทน า  

สถานการณแโรคไขเลือดออกปี 2558 ในภาพรวมทั้งประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562) 
มีรายงานผูปุวยสะสม 64,186 ราย อัตราปุวยตาย รอยละ 0.07 ในปี 2559 มีรายงานผูปุวย 33,352 ราย 
อัตราปุวยตาย รอยละ 0.08 ในปี 2560 มีรายงานผูปุวยอยูที่ 31,512 ราย อัตรา ปุวยตาย รอยละ 0.14 
ในปี 2561 มีรายงานผูปุวยอยูที่ 47,149 ราย อัตราปุวยตาย รอยละ 0.12  ในปี 2562 มีรายงานผูปุวย
สะสม จํานวน 73,324 ราย (อัตราปุวยเทากับ 111.00 ตอประชากรแสนคน) มีรายงานผูปุวยเสียชีวิต 
จํานวน 77 ราย อัตราปุวยตาย รอยละ 0.11 และ ณ ชวงเวลาเดียวกัน ปี 2562 มีรายงานผูปุวย 73 ,324 
ราย มากกวา ปี 2561 : 1.6 (ระบบรายงานการเฝูาระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , 
2562) สําหรับสถานการณแโรคไขเลือดออก (DHF DF และ DSS) ในจังหวัดนครราชสีมา (ขอมูลวันที่ 28 
เดือนพฤษภาคม 2563) โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไดรับรายงานผูปุวยโรค
ไขเลือดออก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ไดรับรายงานผูปุวยโรค
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ไขเลือดออก จํานวนทั้งสิ้น 972 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 36.88 ราย ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูปุวย
เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ 0.04 อัตราผูปุวย ตายเทากับรอยละ 0.10 พบ
ผูปุวยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบเพศชาย 515 ราย เพศหญิง 457 ราย อัตราสวนเพศชาย ตอเพศ
หญิง เทากับ 1.13 : 1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราปุวย 127.16 ตอ
ประชากรแสนคน (งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2563) 

       จากสถานการณแดังกลาวพบวาปัญหาโรคไขเลือดออกเป็นปัญหาที่สงผลตอสุขภาพรางกายจิตใจ
ของผูปุวยและมีอัตราการเพิ่มที่สูงข้ึนเป็นทุกปี จํานวนผูปุวยโรคไขเลือดออกจะเพิ่มสูงมากข้ึนในชวงฤดู
ฝนของแตละปี ผูศึกษาวิจัยจึงเห็นผลกระทบของปัญหาดังกลาวที่สงผลตอเด็กอายุ  10-14  ปี  เป็นจํานวน
มากซึ่งเป็นวัยที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลือดออกในเด็กนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธแของปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ปัจจุบันนักเรียน

อาศัยอยูกับ รายไดของครอบครัว ประวัติการรักษาโรคไขเลือดออก กับพฤติกรรมการปูองกันโรค

ไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

           2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแของปัจจยันํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสรมิ กับพฤติกรรมการปูองกันโรค

ไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 
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กรอบินวคิดการวิจัย   
   

 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
    3.1 รูปิบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแ
กับพฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมตอนปลายโรงเรียน บานจอหอ ตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

3.2 ประชากรศึกษาิละกลุม่ตัวอย่าง  
 3.2.1 ประชากร 
         ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบาน
จอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนทั้งหมด 182 คน 
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    3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   ผูวิจัยไดสุมตัวอยางเพื่อหาจํานวนของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมจากการคํานวณขนาด
ของกลุมตัวอยาง เพื่อจะใชเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน  ไดขนาด
กลุมตัวอยาง เทากับ 125 คน  
  3.2.3 วิธีการสุม่ตัวอย่าง 
   ผูวิจัยไดจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 125 คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครบทุก
ช้ันปีผูวิจัยจึงไดทําการสุมตัวอยางอีกครั้งโดยใชวิธีการสุมแบบช้ันภูมิอยางเป็นสัดสวนกับประชากร 
(Proportional stratfied random sampling) และสุมอยางงายโดยไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จํานวน 6 สวน คือ  
    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยูกับ รายไดของครอบครัว ครอบครัวนักเรียนมีประวัติการรักษาโรคไขเลือดออก 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับการปอูงกันโรคไขเลือดออก  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดานทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับการปูองกันโรคไขเลือดออก 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามดานปัจจัยเอื้อตอการปูองกันโรคไขเลือดออก 
  ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามดานปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการปูองกันโรคไขเลือดออก 
  ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลอืดออก 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการนี้ผูวิจัยไดผานการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ทําการปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญที่ไดพิจารณาและนําไปทดลองใช (Try out) กับ            
กลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบคุณภาพ ความ

ชั้น                       จ านวนนักเรียน (คน ) 
                               รวม  

ป.4        49  
ป.5        28   
ป.6        48   
รวม        125  
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เ ช่ือมั่นของขอคําถามและไดคาความเ ช่ือมั่นของแบบสอบถาม ( IOC: Index of item 
objective congruence) มีคาเทากับ 0.832 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ิละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1) คาความถ่ี(Frequency) คารอยละ(Percentage) สําหรบัการวิเคราะหแเกี่ยวกบั  ตัวแปร 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว รายไดของครอบครัว ประวัติการรักษาโรค
ไขเลือดออก 
           2) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรบัวิเคราะหแปจัจัยทีม่ีความสัมพันธแตอ
พฤติกรรมการปูองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมตอนปลายโรงเรียน บานจอหอ ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
4. สรุปผลการวิจัย  

ปัจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง จํานวน 72 
คน คิดเป็นรอยละ 54.6 มีอายุชวง 10 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็นรอยละ 27.0 ปัจจุบันนักเรียนกําลัง
ศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 49 คน คิดเป็นรอยละ 26.5 ปัจจุบันอาศัยอยูกับบิดา -มารดา 
จํานวน 71 คน คิดเป็นรอยละ 38.4 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวอยูที่ 5000 บาทตอเดือน 
จํานวน 43 คน คิดเป็นรอยละ 34.6 และนักเรียนหรือครอบครัวของนักเรียนไมเคยมีประวัติการรักษาโรค
ไขเลือดออก จํานว 110 คน คิดเป็นรอยละ 88              

 ระดับความรูเกี่ยวกับการปูองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับความรูเกี่ยวกับการปูองกันโรคไขเลือดออก(คาเฉลีย่=2.99,สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน0.089) 
และพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 99.2 รองลงมาอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 0.8  

ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับการปูองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับทัศนคติเกี่ยวกับการปูองกันโรคไขเลือดออก (คาเฉลี่ย= 3.52, สวนเบี่ยงเบนมาตร.=0.52)  

ปัจจัยเอื้อตอการปูองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียน พบวา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
ปฏิบัติประจําที่มีผลตอปัจจัยเอื้อตอการปูองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับดี ( คาเฉลี่ย =2.50 ,สวน
เบี่ยงเบนมาตร=0.53 )  
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ปัจจัยเสรมิเกี่ยวกบัการปูองกันโรคไขเลือดออก พบวา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปฏิบัติ
บางครัง้ที่มผีลตอปจัจัยเอื้อตอการปอูงกันโรคไขเลอืดออกอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย =2.39, สวนเบี่ยงเบน
มาตร = 0.61) 

 
5. อภิปรายผล  
 1. จากการศึกษาความสัมพันธแของปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ปัจจุบันนักเรียน
อาศัยอยูกับ รายไดของครอบครัว ประวัติการรักษาโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปูองกันโรค
ไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวา ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมและพฤติกรรมการปอูงกนัโรคไขเลอืดออกอยูในระดบั
ดี สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับ (วัชระ กันทะโย, 2556) การศึกษาดานปัจจัยนํา 
ไดแก ความรูปัจจัยเอื้อ ไดแก ความพอเพียงของทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกจากหนวยบริการ
ของภาครัฐในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (p=0.00) และปัจจัยเสริม ไดแก การไดรับแนะนํา
จากเจาหนาที่สาธารณสขุ,อสม. หรือบุคคลใกลชิดในครอบครัวและการไดรับแรงจูงใจโดยการไดรับรางวัล
จากสวนราชการไดรับคําชมจากเจาหนาที่ (p=0.007) มีความสัมพันธทางบวกกับการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกที่มีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแของปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการปูองกันโรค
ไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบานจอหอ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวาไมสัมพันธแกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับการศึกษา (องคอร ประจันเขตตแ, 
2555) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบวา ระดับ
ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญ
มีความรูทัศนคติและการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลางทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 63.33, 82.50 และ 53.33 ตามลําดับ ดังนั้นโรงเรียนหรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของเช
นองคการบริหารสวนตําบลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมไปถึงผูปกครอง ควรใหความรูเกี่ยวกับ
โรคไขเลือดออกโดยเร็ว และปลูกฝังใหนักเรียนรวมทั้งประชาชนมีทัศนคติเห็นความสําคัญของโรคไข
เลือดออก โดยช้ีใหเห็นถึงอันตรายจากโรคไขเลือดออก ใหความสําคัญกับการปองกันมากกวาการแกไข
เมื่อเกิดโรคแลว และสรางความตระหนักในการชวยกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายวาเปนหนาที่ของทุก
คนในชุมชนที่ตองรวมมือกันมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ํายุงลายในกลุมของ
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นักเรียน และประชาชนใหมากขึ้น เปิดโอกาสใหนักเรียนเปนแกนนําในการรณรงคปองกันไขเลือดออกใน
ชุมชน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของทุก ฝายนําไปสูการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน 
 
6. ข้อเสนอินะ 
 ข้อเสนอินะในการท าวิจัยครั้งน้ี  
 บุคลากรสาธารณสุข คุณครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานควรมีการใหความรู คําแนะนํา

ตลอดจนการแจกอุปกรณแในการปูองกันยุงลาย เชน ทรายอะเบท และการพนสารเคมี ฯลฯ เพื่อไมให

นักเรียนและคนในครอบครัวเกิดโรคไขเลือดออก 

 ข้อเสนอินะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
   ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาบริบท ความเป็นอยูของนักเรียนตลอดจนคนใน

ครอบครัว ควรมีความรู ความเขาใจ การดูแลตัวเอง เพื่อไมใหเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธแตอพฤติกรรม

การปูองกันโรคไขเลือดออกหรือวิธีการปูองกันตัวเองและคนในครอบครัวตอไปได  
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานของสาธารณสุขอ าเภอ 

ในจังหวัดสุโขทัยิละความสัมพันธก์ับปัจจัยบางประการ 
The Participation of Public Health Personals in Adน้อยistrative Processes of 

District Public Health Offices in Sukhothai Province and Related Factors 
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บทคัดย่อ 
 การมีสวนรวมของบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานสาธารณสุขอําเภอเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญตอ
ประสิทธิผลของการบริหารงานสาธารณสุข การศึกษาวิจัยสํารวจน้ีเป็นการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานสาธารณสุขระดับอําเภอในจังหวัดสุโขทัยและความสัมพันธแกับปัจจัยบางประการ กลุมตัวอยางเป็น
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 270 คน เคร่ืองมือที่ใช
คือ แบบสอบถามชนิดถามตอบดวยตนเอง เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน มกราคม–มีนาคม 2564 นํามา
วิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคาสถิติเชิงพรรณนาคือ คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางตัวแปรใชการทดสอบคาคะแนนที่ การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว และนําตัวแปรกลุมที่พบความสัมพันธแแปลงเป็นตัวแปรหุน เพื่อวิเคราะหแสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแแบบเพียรแสัน  
 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชายรอยละ 51.6 อายุระหวาง 41-50 ปี มากที่สุด              
รอยละ 51.6 มีระดับระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีรอยละ 60.2 มีรายไดที่ 25,001–30,000 บาท เป็นรอยละ 
27.00 ปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขรอยละ 53.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี รอยละ 
46.1 และมีประสบการณแในการอบรมถายทอดมากกวา 10 คร้ัง รอยละ 83.6 ผลการวิเคราะหแระดับการมีสวน
รวมรายดานที่สําคัญพบวาบคุลากรมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลสงูที่สุดคิดเปน็รอยละ 72.8-76.8 รองลงมา
ไดแกการมีสวนรวมในการวางแผนงานโครงการและดําเนินการตามแผนรอยละ 71.0-75.3 สวนการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารดานการประสานงานนอยคิดเป็นสัดสวนรอยละ 32.5-35.2 จากการวิเคราะหแความสัมพันธแ
กับปัจจัยบางประการไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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และประสบการณแในการอบรม มีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวม ดังน้ันควรพัฒนาการมีสวนรวมในการ
บริหารใหยกระดับยิ่งขึ้นผานตัวแปรบางประการที่นํามาศึกษาน้ี  
 
ค าส าคัญ:  การมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสขุ สาธารณสุขอําเภอ 
 
Abstract 
 The participation of health personnel in the district health adนอยistrative processes is 
necessary and important to the effectiveness of public adนอยistration. This study explored the 
level of participation in the management of public health personals in district health office in 
Sukhothai province and related with interested of some factors. The sample consisted of 
health workers in Sukhothai province. Health Offices with 270. Data collection between 
January to March 2021 was analyzed by statistic package program. The descriptive statistics 
were used frequency, Percentage, mean and standard deviation. The association between 
factors of interest were used the Pearson correlation analysis, Independent t test and one-way 
analysis of variance. The correlated variables were performed into dummy var iables and 
analyzed with the Pearson correlation coefficient later.   
 The results showed that Most of the sample was male, aged between 41-50 years for 
51.6 percent. The education in bachelor's degree was 60.2 percent; income at 25,001 to 
30,000 baths per month was 27.00 percent working in expertise positions for 53.1 percent and 
46.1 percent has 11-15 years of experience.  About 83.6 percent has trained in adนอยistration 
skills more than 10 times. The level of participation showed that the personnel adนอยistration 
for 72.8-76.8 percent followed the participation in the planning and implementation of the 
plan between 71.0- 75.3 percent. The participation in coordination was less about 32.5-35.2 
percent. The associated factors included gender, age, level of education, income, job position, 
and the duration of the training and experience. Then, adนอยistrators should be involved in 
the development of adนอยistrative participation level of health personals by consider related 
factors.  
 
Keywords:  The Participation of Public Health Personals in Adนอยistration,  
Public Health Personals    
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บทน า 
 ปัญหาสาธารณสุขในปัจจบุันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและนับวันจะยิ่งมีความซับซอนเชิง
สาเหตุมากยิ่งขึ้น โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีและ
การคมนาคมผลักดันทุกประเทศเขาสูยุคโลกาภิวัตนแ ปัญหาสุขภาพจึงเกิดการเปลี่ยนผานจากยุคของโรค
ติดเช้ือเขาสูยุคปัญหาจากวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
สงผลใหอุบัติการณแโรคเรื้อรังและอุบัติภัยเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอัตราปุวยและตายระดับสูงใน
ประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกและผลกัดันการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพขนานใหญ (WHO, 2020) ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งอยูในชวงเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาดังกลาว ดังนั้นจึงประสบกับ
สถานการณแปัญหาสุขภาพที่เกิดจากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสื่อมทางรางกายของประชาชน
เป็นสวนใหญ ปัญหาจากโรคไมติดตอที่มีสาเหตุสลับซับซอนเป็นปัญหาคุกคามชีวิตคนไทยในอันดับตนๆ 
ในขณะที่โรคติดเช้ือที่กลับมาเป็นปัญหาใหม เชน การติดเช้ือเอชไอวี  วัณโรค มาลาเรีย ก็กอผลกระทบ
อยางรุนแรงและคุกคามชีวิตคนไทย  ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ
กลายเป็นปัญหาที่กอภาวะสูญเสียปีสขุภาวะคนไทยในอันดับตนๆ ของประเทศไทยเชนกัน (สุวิทยแ วิบุลผล
ประเสริฐ, 2563) ปัญหาสุขภาพเหลาน้ีนับวันจะทวีขนาดและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  
 การจัดการปัญหาสขุภาพน้ันประเทศไทยดําเนินการขับเคลือ่นระบบสุขภาพแบบตั้งรับมาเป็น
เวลานาน โดยเนนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นสําคัญโดยอยูภายใตการดําเนินการของหนวยงาน
ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนวยงานกลยุทธแหลักระดับประเทศ รวมทั้งเป็นผูกํากับทิศทาง 
วางแผน ขับเคลื่อนและแกไขปัญหาสขุภาพทั้งระบบ สงผลใหเกิดการพัฒนาสถานพยาบาลทุกระดับอยาง
กวางขวางทั่วทั้งประเทศ เกิดระบบประกันสุขภาพเพื่อสงเสริมสนับสนุนประชาชนใหเขาถึงระบบบริการ
อยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ , 2558)  
อยางไรก็ตามการขับเคลื่อนระบบสุขภาพผานระบบราชการโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยยัง
ไมสามารถรองรับตอการเปลีย่นแปลงปญัหาสุขภาพที่สลับซับซอนไดอยางมปีระสิทธิภาพเนื่องจากมีความ
ไมคลองตัวและมีปัญหาเกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบวิธีในการปฏิบัติงาน ปัญหาของการดําเนินงาน
ของหนวยงาน รวมทั้งปัญหาในดานของการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการบริหารงานบุคคลไมสามารถ
สรางคุณธรรมและความสามารถใหกับขาราชการในการตอบสนองความตองการของประชาชนได  รวมทั้ง
ยังไมสามารถสรางแรงจูงใจตอขาราชการที่มีความสามารถใหอยูในระบบราชการตอไป (วรเดช จันทรศร , 
2554) นอกจากนี้ขาราชการบางสวนยังไมเขาใจและขาดการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารระบบ
สุขภาพสงผลใหขาดประสิทธิภาพในการผลกัดันระบบสาธารณสุขของใหสามารถแกปัญหาของประเทศได
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ในระดับที่ควรจะเป็น สงผลใหเจาหนาที่ ขราชการในกระทรวงสาธารณสุขมีความเฉ่ือยชาในการทํางาน 
ขาดแรงจูงใจ ละเลยและเพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง (รวิภา ธรรมโชติ , 2560)  ดังนั้นจึงเกิด
การปรับปรุงระบบสุขภาพภายใตการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปัญหา
สุขภาพดังดังกลาวและสอดคลองกับความมุงหมายตามรัฐธรรมนูญที่รัฐตองจัดบริการและสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการสรางเสรมิระบบสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียมและมีประสิทธิภาพ (2556)  สํานัก
สาธารณสุขอําเภอ เป็นหนวยงานบริหารสาธารณสุข ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
อําเภอและกิ่งอําเภอ มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่ทําหนาที่หัวหนากิ่ง
อําเภอ เป็นหัวหนาสวนราชการสาธารณสุขมีหนาที่ทางดานบริหาร สงเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขในอําเภอ เป็นองคแกร
ที่สําคัญยิ่งในระดับปลายสุดของระบบบริหารงานสาธารณสุข ทําหนาที่เป็นผูประสานงาน เช่ือมตอ
ประชาชนกับระบบบริการสุขภาพ สาธารณสุขอําเภอจึงเป็นหนวยงานที่รวมทั้งวิชาการสาธารณสุขและ
และนักบริหารสาธารณสุขในระดับอําเภอ ทําหนาที่ประสานงานและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขในระดับ
อําเภอใหเกิดการประสานงานและตอบสนองนโยบายสุขภาพผานกระบวนการบริหารแผนงานและ
โครงการตาง ๆ จากระดับกระทรวงสูระดับปฏิบัติการในพื้นที่ดังนั้นบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานใน
ระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจึงครอบคลุมการดําเนินการตามกระบวนการบริหารใน 4 ภารกิจหลัก
ในระดับพื้นที่ไดแก การบริหารงานเพื่อสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมปูองกันโรค การบริหารระบบการ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ (ทองหลอ เดชไชย, 2556) อยางไรก็ตามจากการดําเนินกระบวนการ
บริหารที่ผานมาในระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและกิ่งอําเภอยังประสบปัญหาในการบริหารอยูมาก 
โดยนักวิชาการและผูปฏิบัติงานยังมีสวนรวมในกระบวนการบริหารตามภารกิจดังกลาวไมบรรลุผล
เทาที่ควรหรือบุคลากรมีสวนรวมในระดับต่ําสงผลตอการขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุการแกไขปัญหาสุขภาพ
ขาดประสิทธิภาพและแระสิทธิผลเทาที่ควรจะเป็น (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2549) ปัญหาเหลานี้ลวนแตเป็น
อุปสรรคตอการบริหารงานในระดับอําเภอ ทําใหสาธารณสุขอําเภอไมสามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยบางประการ
ดานประชากร เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมพบวา อายุมีผลตอการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน เชน การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชน เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ตําแหนงงานใน
สํานักงานสาธารณสุข ระดับรายได ระยะเวลาการรับราชการ และประสบการณแในการฝึกอบรมหรือการ
เป็นวิทยากรของบุคลากร 
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             จากประเด็นปัญหาดังกลาวยังขาดขอมูลจากการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จึงสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานสาธารณสุขในระดับอําเภอของจังหวัดสุโขทัย ถาสามารถ
ทราบระดับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขระดับอําเภอใน
จังหวัดสุโขทัยและปัจจัยที่เกี่ยวของแลว จะสามารถสงเสริมกระบวนการบริหารงานสาธารณสุขไดบรรลุ
เปูาหมายไดมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูประสานงานพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย จึงมีความสนใจศึกษาการมีสวนรวมดานการบริหารงานของบุคลากร
สาธารณสุขระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัยและความสัมพันธแกับปัจจัยบางประการ 
เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารสาธารณสุขของบุคลากร
สาธารณสุขในระดับอําเภอ ซึ่งจะสงผลตอการบรรลุการมีสุขภาพดีของประชาชนในโอกาสตอไป   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการมีสวนรวมของบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานสาธารณสุขของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธแกบัการมสีวนรวมของ
บุคลากรสาธารณสุขในการบรหิารงานสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจงัหวัดสโุขทัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive survey research) ประชากร
ศึกษาไดแก บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัด
สุโขทัย ในปีงบประมาณ 2564 จํานวน 1,302 คน ขนาดตัวอยางในการศึกษาน้ี เป็นการประมาณคาเฉลี่ย
ของระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งผูวิจัยกําหนดใหความคลาดเคลื่อนจากคาเฉลี่ย
มาตรฐานที่ตองการประมาณ (d) ไมเกินรอยละ 10 (โดยใชคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุขจากการทดลองใชแบบสอบถามพบความแปรปรวนประชากรเทากับ 0.42 (Ranking scale 
1-5) ซึ่งผูวิจัยใชคาเฉลี่ยมา ประมาณความคลาดเคลื่อนจากการวัดในการวิจัยนี้ ตามสูตรในการคํานวณ
ขนาดตัวอยางเป็นดังนี้ (อรุณ จิรวัฒนแกุล, 2556)  
      n = 

222

2/

222

2/

NdZ

NZ
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 โดยที่ 
      n = ขนาดตัวอยางที่ใชในการประมาณคาเฉลี่ย   
       ประชากรกลุมเดียว (คน) 
         = คามาตรฐานภายใตโคงปกติ ซึ่งสอดคลองกับ  

       ระดับนัยสําคัญ (α) ที่กําหนด = 1.64 
      d  = คาความคาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนจากการประมาณคาเฉลี่ย

ที่ตองการ (กําหนดใหไมเกินรอยละ 10) 
      N = ขนาดประชากร (1,302 คน)    
            = ความแปรปรวนของประชากร (0.176) 
  กําหนด   .05 ดังนั้น ขนาดตัวอยางเพื่อประมาณคาเฉลี่ยเทากับ 256 คน แตผูวิจัยเพิ่ม
แบบสอบถามรอยละ 10 เพื่อปูองกันการสูญหายไดขนาดตัวอยาง 270 คน ดําเนินการสุมตัวอยางอยาง
งายตามสัดสวนประชากร (Proportion to size) โดย จัดเรียงรายช่ือบุคลากรสาธารณสุขในสํานักงาน
สาธารณสุขตามขนาดอําเภอจากเล็กไปหาขนาดใหญ (Systematic Random Sampling) โดยวิธีแบง
สัดสวน ตามหนวยงานที่ปฏิบัติงาน (Proportion to size) มีขั้นตอนดังนี้ 1) จัดเรียงลําดับหมายเลขตาม
รายช่ือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวม 9 แหง เรียงลําดับหมายเลขจากนอยไปหามากตามรายช่ือจนได
ครบตามจํานวนประชากรทั้งหมดครอบคลุมทุกหนวยงาน 2)  คํานวณหาชวงที่จะใชในการสุมตัวอยาง 
(Sampling Random) จากสูตรดังนี้ 
        I =  

 
        

     เมื่อ     I =  ขนาดชวงช้ัน 
         N =  จํานวนประชากร 
         n =  ขนาดตัวอยาง 
  จํานวนเจาหนาที่สาธารณสุข 1,302 คน ตองการเลือกตัวอยางมาศึกษา 270 คน   
       แทนคา  I = 1,302/270 = 4.82 หรือประมาณ 5  
  ดังนั้น หนวยลําดับหมายเลขกํากับบุคลากรที่จะเป็นตัวอยางในแตละแหงจะไดลําดับดังนี้  
เชน 1,5,10,15,20,., 1,302 ผูที่ไดหมายเลขตามจํานวนที่เรียงอยูจะเป็นตัวอยางของการวิจัยน้ี 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดถามตอบดวยตนเองแบงเป็น 2 
ตอนไดแก ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุข ที่เป็นกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงาน และประสบการณแในการอบรม ถายทอด รวม 7 ขอ ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสาธารณสุขของบคุลากรสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย 7 
ดานรวม 38 ขอ รายละเอียดในการตอบจะประเมินระดับการมีสวนรวมตามชวงคะแนน (Rating scale) 
5 ระดับดังนี้ มีสวนรวมในการบริหารมากที่สุดให 5 คะแนน มีสวนรวมในการบริหารมากให 4 คะแนน มี
สวนรวมในการบริหารปานกลางให 3 คะแนน มีสวนรวมในการบริหารนอยให 2 คะแนนและมีสวนรวมใน
การบริหารนอยที่สุดให 1 คะแนน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินความตรงดานเนื้อหา
ผูเช่ียวชาญ 3 ทานและทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 3 ครั้งไดความสอดคลองดานเนื้อหารอยละ 86 
(IOC. =0.86) การตรวจสอบความเที่ยงโดยนําไปใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะประชากรใกลเคียงกันจํานวน 
30 คน และนํามาวิเคราะหแความเที่ยงตามวิธีการของครอนบาค ไดสัมประสิทธ์ิแอลฟุาเทากับ 0.76 
 การวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณแของขอมูล ทําการวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแโดยระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานสาธารณสุขและปัจจัยบางประการ วิเคราะหแขอมูลเชิงพรรณนาโดยหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลแจงนับและขอมูลอันดับพรรณนาเป็นจํานวนและคาสัดสวน สวนการหา
ความสัมพันธแของระดับการมีสวนรวมกับปัจจัยบางประการ ดําเนินการ 2 วิธี ดังนี้  1) ตัวแปรที่มีระดับ
การวัดขอมูลตั้งแตขอมูลตอเนื่องข้ึนไปสามารถนํามาวิเคราะหแสหสมัพันธแของเพียรแสันไดโดยตรง 2) ขอมูล
ที่มีการวัดเป็นขอมูลแจงนับจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมในภาพรวมซึ่งเป็นการวัด
ขอมูลตอเนื่อง ดวยวิธีทดสอบคาที สวนกลุมตัวแปรอันดับใชการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียวถาตัว
แปรในกลุมใดมีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะถูกนํามาจําลองตัวแปรโดยใหตัวแปรที่สนใจมีคา
เป็น 1 สวนตัวแปรที่ไมสนใจมีคาเป็น 0 นําเขาสูการวิเคราะหแสหสมัพันธแตอไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ (α) 0.05  
 
ผลการวิจัย  
 บุคลากรสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัยตอบแบบสอบถาม
กลับมารอยละ 94.8 กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเป็นรอยละ 51.6 อายุตั้งแต 
41-50 ปี จํานวน 132 คน คิดเป็นรอยละ 51.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 154 คน คิดเป็นรอย
ละ 60.2  มีรายไดที่ 25,001–30,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็นรอยละ 27.00 ปฏิบัติงานในตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 136 คน คิดเป็นรอยละ 53.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี 
จํานวน 118 คน คิดเป็นรอยละ 46.1 และมีประสบการณแในการอบรม ถายทอดมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 
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214 คน คิดเป็นรอยละ 83.6 สวนระดับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากร
สาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัยและปัจจัยศึกษาพรอมการประมาณคา ผูวิจัย
จะนําเสนอครอบคลุมการมีสวนรวมในการบริหารรายดานตางๆ ไดแก 1) ดานการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน 2) ดานการจัดองคแการและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดาน
ติดตามควบคุมกํากับนิเทศและประเมินผล 5) ดานการประสานงาน 6) ดานขอมูลขาวสารและวิชาการ และ 
7) ดานธุรการ การเงินและพัสดุ พรอมทั้งปัจจัยบางประการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประมาณคาระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานสาธารณสุขดานตางๆ ของบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานของสาธารณสุขระดับอําเภอ
ในจังหวัดสุโขทัย (n = 256)  

การมีส่วนร่วมในการบริหาร คะินน SD 95%CI การิปรผล 
1. ดานการวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน  

6-30 22.0, 3.9 21.3-22.6 71.0-75.3 

2. ดานการจัดองคแการและ
มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ  

4-20 11.9, 24 11.6-12.4 58.0-62.0 

3. ดานการบรหิารงานบุคคล 7-35 26.1, 4.1 25.5-26.9 72.8-76.8 
4. ดานติดตามควบคุมกํากับนิเทศ 
และประเมินผล 

4-20 13.3, 2.9 12.8-13.6 64.0-68.0 

5. ดานการประสานงาน 4-20 6.8, 1.3 6.5-7.05 32.5-35.2 
6. ดานขอมูลขาวสารและวิชาการ 7-35 24.6, 3.4 24.1-25.2 68.8-72.0 
7. ดานธุรการ การเงินและพัสด ุ 5-25 15.1, 3.1 14.6-15.6 58.4-62.4 
การมสีวนรวมภาพรวมทั้งหมด 37-185 120.1, 18.3 117.2-123.4 64.9-66.7 

 จากตารางที่ 1 พบวาบุคลากรสาธารณสุขมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขดานตางๆ 
พอสรุปไดดังนี้ บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลสูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 26.1 (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.1 (95% CI 25.5-26.9) หรือคิดเป็นรอยละ 72.8-76.8 รองลงมาไดแกการมีสวนรวมในการ
วางแผนงานโครงการและดําเนินการตามแผน มีคาเฉลี่ย 22.0 (ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.9 (95% CI 
21.3-22.6) หรือคิดเป็นรอยละ 71.0-75.3 สวนการมีสวนรวมในกระบวนการบรหิารดานการประสานงาน
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นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 6.5 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3 (95% CI 6.5-7.05) หรือคิดเป็นสัดสวนรอยละ 
32.5-35.2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธแระหวางปัจจัยบางประการที่เป็นขอมูลนามบัญญัติและขอมูลอันดับกับการ
มีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขดานตาง ๆ ในระดับอําเภอของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัด
สุโขทัย (n = 256)   

ข้อมูล ความสัมพันธ์  95% CI of r p-value 

 เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

t=5.22* 
r=0.41* 
r=-0.40* 

 
0.27-0.52 

-0.52- - 0.27 

0.001 
0.001 
0.001 

อายุ 
   21-30 ป ี
   31-40 ป ี
   41-50 ป ี
   51 ปีขึ้นไป 

F= 4339.7* 
r=-0.41*  
r=-0.22* 
r= 0.31* 
r=0.22* 

 
-0.51- -0.32 
-0.32- -0.11 
0.16-0.44 
0.07-0.38 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

ระดับการศึกษา 
   ประกาศนียบัตร 
   อนุปริญญา 
   ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท ขึ้นไป 

F=2673.1* 
r=-0.02  

r=--0.35* 
r= 0.03 
r=-0.28* 

 
-0.17-0.23 
-0.46- -0.23 
-0.14-0.20 
0.08-0.13 

0.001 
0.814 
0.001 
0.662 
0.001 

ระดับรายไดตอเดือน 
   ต่ํากวา 15,000 บาท 
   15,001-20,000 บาท 
   20,001-25,000 บาท 
   25,001-30,000 บาท 
   30,001 ขึ้นไป 

F=3272.7* 
- 0.37* 
-0.17 
0.04 
0.41* 
0.01 

 
-0.46- -0.26 
-0.29- 0.04 
-0.11-0.21 
0.27-0.56 
-0.23-0.08 

0.001 
0.001 
0.445 
0.001 
0.001 
0.231 
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ข้อมูล ความสัมพันธ์  95% CI of r p-value 

ตําแหนง 
   นักวิชาการสาธารณสุข 
   เจาพนักงานสาธารณสุข 
   เจาพนักงานธุรการ 
   พยาบาลเวชปฏิบัติจิตเวช 
   เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 

F=2013.5* 
r=-0.37*  
r=-0.36* 
r= -0.05 
r=-0.05 
r=0.08  

 
0.22-0.51 

-0.48- -0.22 
-0.016-0.21 
-0.21-0.10 
-0.17- -0.07 

0.001 
0.001 
0.001 
0.996 
0.493 
0.324 

 สวนขอมูลที่เป็นนามบัญญัติและขอมูลอันดับดําเนินการวิเคราะหแขอมูลดวยการทดสอบคาที่ 
ทดสอบความแปรปรวนและสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธแตามลําดับ ผลการวิจัยพบวาเพศมีความสัมพันธแกับการ
มีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขในจังหวัด
สุโขทัย (t= 5.22, p-value< 0.01) โดยเพศหญิงพบความสัมพันธแเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r= -
0.40, p value<0.01, 95%CI -0.52 - -0.27) ในขณะที่เพศชายพบความสัมพันธแเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (r= 0.41, p value<0.01, 95%CI 0.27-0.52) กลุมอายุก็พบความสัมพันธแกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัย (F= 
4339.7, p value<0.01) โดยกลุมอายุยิ่งมากข้ึนจะพบความสัมพันธแทางบวกกับการมีสวนรวมในการ
บริหาร ในขณะที่กลุมอายุนอยๆ มีความสัมพันธแเชิงลบ โดยกลุมอายุ 41-50 ปี พบความสัมพันธแเชิงบวก
มากที่สุด รอยละ 31.0 (r=0.31, p value<0.01, 95%CI 0.16-0.44) รองลงมาไดแก อายุ 51 ปี ข้ึนไป 
พบความสัมพันธแเชิงบวกรอยละ 22.0 (r=0.22, p value<0.01, 95%CI 0.07-0.38 สวนอายุ 21-30 ปี 
พบความสัมพันธแเชิงลบ (r= -0.41, p value<0.01, 95%CI -0.51- -0.32)  สวนระดับการศึกษาก็พบ
ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบรหิารสาธารณสุข เชนกัน (F= 2673.1, p value<0.01) โดยระดับ
การศึกษายิ่งสูงข้ึนจะพบความสัมพันธแมากข้ึน เชนเดียวกับระดับรายไดตอเดือน ระยะเวลาปฏิบัติงาน

   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน F=4656.2*  0.001 
       1-5 ปี r=-0.29* -0.40- -0.15 0.001 
        6-10 ป ี r=-0.26* -0.34- -0.17 0.002 
        11-15 ปี r=-0.21* -0.33- -0.06 0.015 
        15 ปีขึ้นไป r=0.49* 0.37-59.6 0.001 
ประสบการณแในการอบรม 3586.8*  0.001 
    1-5 ครั้ง r=-0.32* -0.44- -0.18 0.001 
    6-10 ครั้ง r= - - - 
    10 ครั้งขึ้นไป r=0.32* 0.18-0.44 0.001 
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ที่มากข้ึนและตําแหนงในกลุมนักวิชาการรายละเอียดตาง  ๆ ทั้งหมดดังที่ไดนําเสนอในตารางที่ 2 
ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุข
ของบุคลากรสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหแ
ผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีขอคนพบดังรายละเอียดที่ไดนําเสนอไปแลวนั้นและมีขอสรุปตาม
สมมติฐานการวิจัย ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  ซึ่งจะไดนําเสนอตอไปนี้   
 
ตารางท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธแระหวางกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุข
ของบุคลากรสาธารณสุขของสาํนักงานสาธารณสขุในจังหวัดกับปัจจัยบางประการของประชาชนในจังหวัด
ลําพูน   

 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน เหตุผล 

สมมติฐานที่  1  เพศมีความสัมพันธแ
กับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานสาธารณสุข   

จากการทดสอบคะแนนที่พบวาเพศ
มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสาธารณสุข (ปฏิเสธ
สมมติฐาน) 

เพศหญิงพบความสัมพันธแเชิงลบ 
(r=-0.40*, p<0.001) เพศชายพบ
ความสัมพันธแเชิงบวก (r=0.41, 
p<0.001) 

สมมติฐานที่ 2 กลุมอายุมี
ความสัมพันธแกับกับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสาธารณสุข  
 

จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวากลุมอายุมีความสัมพันธแกับ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุข (ปฏิเสธสมมติฐาน)   

 F=4339.7, P<0.001, กลุมอายุที่
พบความสัมพันธแไดแกกลุมอายุ 
41-50 ปี (r=0.31, p 
value<0.01, 95%CI 0.16-0.44) 
รวมทั้งอายุอ่ืน ๆ 

สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสาธารณสุข    

จากการทดสอบพบวาการศึกษามี
ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสาธารณสุข (ปฏิเสธ
สมมติฐาน)   

(F= 2673, p value<0.01)   

สมมติฐานที่ 4 ระดับรายไดตอ
เดือนมีความสัมพันธแกับการมีสวน
รวมในการบริหารงานสาธารณสุข  
  

จากการทดสอบพบวากลุมอายุมี
ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสาธารณสุข (ปฏิเสธ
สมมติฐาน)   

(F= 3272.7, p value<0.01)   

สมมติฐานที่ 5 ตําแหนงมี
ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสาธารณสุข    

  จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวากลุมอายุมีความสัมพันธแกับ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุข (ปฏิเสธสมมติฐาน)   

(F= 4656.2, p value<0.01)   
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สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน เหตุผล 
สมมติฐานที่ 6 ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธแกับการมี
สวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุข   
 

 จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวากลุมอายุมีความสัมพันธแกับ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุข (ปฏิเสธสมมติฐาน)   

(F= 4656.3, p value<0.01 

สมมติฐานที่ 7 ประสบการณแใน
การฝึกอบรมมีความสัมพันธแกับการ
มีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุข    

 จากการทดสอบความแปรปรวน
พบวากลุมอายุมีความสัมพันธแกับ
การมีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุข (ปฏิเสธสมมติฐาน)   

(F= 3586.8, p value<0.01)   

 
การอภิปรายผล 
 บุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานของสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธแ
กับการมีสวนรวมของบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานของสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของเมธี จันทรแจารุภรณแ )2557 ( ที่พบวา เจาหนาที่
สาธารณสุขในภาคกลางมีสวนรวมในการบริหารงานในฝุายหรือแผนกตนเองในระดับปานกลางเทานั้น 
โดยมีสวนรวมในงานธุรการมากที่สุด รองลงมาไดแกการวางแผนงาน โครงการ สอดคลองกับขอคนพบ
ของพรพรรณ ระวังพันธแ )2561 ( ที่พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขโดยเฉพาะสาธารณสุขอําเภอมีสมรรถนะใน
การบริหารระดับกลางเทานั้น ซึ่งหมายถึงมีสวนรวมในการบริหารในระดับกลางถึงระดับสูง รอยละ 75   
สอดคลองกับขอคนพบของหาญ จินดา  )2558 (  ซึ่งพบวาเจาหนาที่ในศูนยแสุขภาพชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา มีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานสาธารณสุขชุมชนในระดับปานกลางเทานั้นและ
สอดคลองกับผลวิจัยของสดุารัตนแ คําวิชา )2562(  ซึ่งศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรสาธารณสขุดานการ
บริหารสาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานี ซึงแมวาเจาหนาที่จะมีสวนรวมในระดับสูงแตการมีสวนรวมใน
ประเด็นพบวาอยูในระดับต่ํา เชน การวางแผน การประสานงาน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้ สวน
ปัจจัยบางประการที่ผูวิจัยสนใจพบวามีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารสาธารณสุขของ
บุคลากรไดแก เพศพบวามีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับผลวิจัยของพาลาภ สิงหเสนีและคณะ (2555) 
พบวาระดับของการมีสวนรวมจะแตกตางกันตามเพศ กลาวคือเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวม
สูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับผลการศึกษาของภัสสุรียแ คูณกลาง  )2556  ( ที่พบวาเพศ มี
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ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการในการพัฒนาโครงการเมืองนาอยูในเทศบาลนคร
ขอนแกน ดังนั้นในการวิจัยน้ีจึงพบวาเพศชายมีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากร
สาธารณสุขในการบริหารงานของสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย อายุพบวามีความสัมพันธแกับการมี
สวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย 
สอดคลองกับการศึกษาของ ภัสสุรียแ คูณกลาง    )2556  ( ที่พบวาอายุมีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการในการพัฒนาโครงการเมืองนาอยูในเทศบาลนครขอนแกน  ระดับการศึกษาพบวามี
ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอใน
จังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับการศึกษาของ พาลาภ สิงหเสน ีและคณะ (2555) พบวาระดับการมีสวนรวมจะ
แตกตางกันตามระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ ผูที่มีการศึกษาสูงจะมีคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมสูง
กวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา โดยเฉพาะผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวามีคะแนนการมีสวนรวมสูง
ที่สุด และมีสัดสวนของระดับการมีสวนรวมสูงกวาระดับการศึกษาอื่นสอดคลองกับการศึกษาของบัญชร แกว
สอง (2561) ซึ่งพบวาบุคคลที่มีสถานภาพทางการศึกษาสูงกวาจะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสูงกวา
บุคคลที่มีสถานภาพทางการศึกษาตํ่ากวา สอดคลองกับการศึกษาของ ภัสสุรียแ คูณกลาง  )2556  (  ที่พบวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการในการพัฒนาโครงการเมืองนาอยูใน
เทศบาลนครขอนแกน ตําแหนงงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพบวามีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับ
การศึกษาของบัญชร แกวสอง (2561) พบวาสถานภาพทางสังคมสัมพันธแกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนรายไดพบวามีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับการศึกษาของพาลาภ สิงหเสนี และคณะ (2555) 
ที่พบวาระดับของการมีสวนรวมจะแตกตางกันตามรายได กลาวคือ ผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาท และ 
5,000-10,000 บาท จะมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเป็นสวนใหญ (รอยละ 69.6 และ 50.7 
ตามลําดับ) สวนผูที่มีรายไดกลุมอื่น สวนใหญมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับต่ํา สอดคลองกับผลการศึกษา
ของภัสสุรียแ คูณกลาง  )2556   ที่พบวา ระดับรายไดมีความสัมพันธแเชิงบวกกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการในการพัฒนาโครงการเมืองนาอยูในเทศบาลนครขอนแกนระยะเวลาการรับราชการพบวามี
ความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอใน
จังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับการศึกษาของ พาลาภ สิงหเสนีและคณะ (2555) พบวาผูที่อาศัยอยูในชุมชน
เป็นระยะเวลานานแตกตางกัน ไมทําใหระดับคะแนนของการมีสวนรวมแตกตางกัน กลาวคือ ทุกกลุมมีระดับ
คะแนนของการมีสวนรวมอยูในระดับต่ําเป็นสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แมวาผูที่อาศัยอยูในชุมชนเป็นระยะเวลา 
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11-20 ป ีจะมีคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมสูงกวากลุมอื่นๆ และประสบการณแในการฝึกอบรมหรือการเป็น
วิทยากรของบุคลากร พบวามีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากรใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับการศึกษาของขนิษฐา ไชยแสนทาว  )2558   ( ที่
พบวาประสบการณแทํางานมีความสัมพันธแเชิงบวกกับการมีสวนรวมในกระบวนกรบริหารของเจาหนาที่
สาธารณสุขในสถานีอนามัยขนาดใหญจังหวัดสุรินทรแ  ดังนั้นผลการวิจัยพอสรุปไดวา บุคลากรสาธารณสุขใน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ของจังหวัดสุโขทัย มีสวนรวมในกรบริหารงานสาธารณสุขในระดับปานกลาง 
โดยมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลมากที่สุด รองลงมาไดแกการรวมวางแผนงาน โครงการ และมีสวนรวม
ดานการประสานงานนอยที่สุด สวนปัจจัยบางประการที่พบความสัมพันธแกับการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สาธารณสุขไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณแในการอบรม  
 
ข้อเสนอินะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
   1.1 ผูบริหารงานสาธารณสุขอําเภอ  ในจังหวัดสุโขทัย ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารงานของสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัยในทุกดานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานสาธารณสุข ซึ่งพบวายังอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการประสานงานทั้งภายในและระหวางองคแการซึ่งอยูในระดับต่ํา 
  1.2 ผูที่มีบทบาทในการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารงานสาธารณสุขของบุคลากร
สาธารณสุขในสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดสุโขทัย ควรนําขอคนพบจากงานวิจัยนี้โดยเฉพาะปัจจัยที่พบ
ความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมไปพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมและยกระดับการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารสาธารณสุขในระดับอําเภอใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําให
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีความหลากหลายและไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรสาธารณสุขระดับอําเภอมากยิ่งขึ้น อันจะทําใหการแกไขปัญหาสุขภาพมีความเป็นระบบและ
บรรลุผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน  
   1.3 ควรนําแบบประเมินระดับการมีสวนรวมที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปพัฒนาแบบและระบบ
เฝูาระวังการมีสวนรวมของบุคลากรสาธารณสุขระดับอําเภอดานตางๆ เพื่อตรวจคัดกรองและยกระดับอยู
ตลอดเวลา ซึ่งจะผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมอยางยั่งยืนในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการประสานงาน
และกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัการบรหิารจัดการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

Factors associated with management of elderly club  
at  Lumduan district of Surin province 

 
เมธี สุทธศิลป์1, ประภาพร ค าิสนราช2 ิละอลงกรณ์ ศรีเลิศ3 

Mathee Sootthasil1 Prapaphorn Khamsaenrat2 Alongkorn Sarelert3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสํารวจภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการ
บริหารจัดการชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในกลุมตัวอยางประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่มีอายุระหวาง 60-80 ปี และเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 330 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมีนาคม 2564 วิเคราะหแขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน 
 ผลการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการรับรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในภาพรวม 
การรับรูการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในภาพรวม และการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุใน
ภาพรวม อยูในระดับต่ํา คิดเป็นรอยละ100 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในภาพรวม 
สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 98.2 เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแ โดยใชสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน พบวา ปัจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ปัจจัยดานการรับรู
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.05  
       ผลการวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะใหหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรมีการสงเสริมการรับรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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Abstract 
  This research study was cross-sectional survey. To study the factors 
associated with the management of elderly club at Lumduan district of Surin province. 
Sample of residents living in the Lumduan district of Surin province aged between 60-80 
years. And community members of elderly club at Lumduan district of Surin province 
330 people. Derived from Sampling stratified landscape, collect data between January 
to March 2021. Data were analyzed by use frequency, percentage, average, standard 
deviation and statistical correlation coefficient of Pearson. 
 The results showed that the elderly are perceived to manage elderly club, 
recognition of the activities of the elderly club, management of elderly in overall are 
low.  Account for 100 percent. The majority opinion about attitudes of management of 
elderly club is high. Account for 98.2 percent. When analyzing the relationship by 
Pearson's correlation coefficient was found Personal factors, the level of education. 
Factors perceived about the activities of elderly club relation to management of elderly 
club at Lumduan district of Surin province. Statistically significant p-value < 0.05 
 Results of this research suggest that the agency responsible for the area. 
Should be to promote perceived about the activities of the elderly club to be more 
efficient. 
 
Keywords:  management, Elderly club 
 
บทน า 
 ปัจจุบันประชากรผูสูงอายุของโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน และกําลังกาวเขาสูภาวการณแที่
เรียกวา “ประชาคมผูสูงวัย” (Population  Aging) สําหรับประเทศไทย สัดสวนของประชากรสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนรอยละ 7 เป็นรอยละ 14 ซึ่งใชเวลาเพียง 10 ปี โดยสัดสวนผูสูงอายุมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 10.7 ในปี พ.ศ. 2560 และคาดวาจะสูงข้ึนเป็นสองเทาอีก 15 ปี ขางหนา (พีรศิลป 
คํานวณศิลป และคณะ, 2557) จากความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอยางรวดเร็วของสังคมไทย  ไมวาจะเป็น
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอม ทําใหปัญหาตาง ๆ เพิ่มมากข้ึนและยังสงผล
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กระทบตอการดํารงชีวิตของผูสูงวัย ทั้งดานสุขภาพ ดานสังคม และแนวโนมสถานการณแประชากรวัย
สูงอายุในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
(Aging Society) ซึ่งมีทิศทางเดียวกับประชากรโลก เป็นผลอันเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การ
พัฒนาทางดานการแพทยแและสาธารณสุข นโยบายการวางแผนครอบครัวที่ทําใหอัตราการเกิดลดนอยลง
อยางมาก ขอมูลจากสํานักสงเสริมและพิทักษแผูสูงอายุ ประมาณการจํานวนผูสูงอายุของประเทศไทย
ในชวงปี 2562 - 2564 วามีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยเกือบ 2 แสนคนตอปี ทั้งนี้ เพราะมีการปูองกันโรค มี
ความสามารถในการดูแลตนเองจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหมีอายุยืนยาว สําหรับปี 2562 จํานวนผูสูงอายุมี 
6,846,319 คน เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2558 จํานวน 152,839 คน (สํานักสงเสริมและพิทักษแผูสูงอายุ, 2563) 
การที่ประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และมีอายุคาดเฉลี่ยที่สูงข้ึนเชนนี้ มิไดหมายความถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีหรือชวงเวลาที่มีคุณภาพ ผลพวงสําคัญที่เกิดจากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงเขาสู
สังคมผูสูงอายุมากขึ้นของประเทศไทย สิ่งที่หลีกเลีย่งไมไดเลย คือ ปัญหาความตองการพึ่งพาของผูสูงอายุ
จากสมาชิกที่อายุนอยกวา ในการดําเนินกิจวัตรประจําวันที่นับวันจะสูงข้ึนตามไปดวยเชนกันจากภาวะ
ดังกลาว ยอมกอใหเกิดปัญหาและผลกระทบตอกลุมผูสูงอายุ ไมวาจะเป็นดานการแพทยแการสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคมและอื่น ๆ เนื่องจากกลุมประชากรวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจอัน
เนื่องจากสภาพรางกายทีเ่สือ่มโทรมตามธรรมชาติ เชน ปัญหาการเจ็บปุวยดวยโรคเรื้อรัง โรคปวดขอ โรค
ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดและสมอง เป็นตน นอกจากนี้ปัญหาทางดานเศรษฐกิจ และสังคม เชน การ
ขาดรายไดจากการหยุดงาน การเกษียณอายุ เชนเดียวกับดานจิตใจ ผูสูงอายุมีความรูสึกทอแท ความเหงา 
ความกังวลที่ถือวาตนอยูในบั้นปลายชีวิต การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีผลกระทบตอการเปลี่ยน
สถานภาพและบทบาทใหมของผูสูงอายุดวย และเกิดภาระตอระบบบริการตลอดจนงบประมาณดาน
สุขภาพซึ่งสงผลกระทบถึงประเทศโดยรวม 
 การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู "สังคมผูสูงอายุ" กําลังไดรับความสนใจจากนานาประเทศ 
การศึกษาวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุมีมากข้ึน รวมทั้งประเทศไทยซึ่งพบวา มี
แนวโนมกาวสูสังคมสูงอายุในเวลาที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น  ดังนั้น ประเทศไทยจึงได
กําหนดนโยบายระดับชาติ และมีพระราชบัญญัติผูสูงอายุที่ใชคุมครองประชากรกลุมนี้โดยตรงควบคูไปกับ
การพัฒนาที่เนนคุณภาพของคนเป็นศูนยแกลางของการพัฒนา นาจะทําใหสังคมไทยในอนาคตเป็น “สังคม
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ" การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เป็นภารกิจหนึ่งที่สําคัญ
ของการดําเนินงานดานผูสูงอายุ ที่ตองการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
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การสงเสริมสุขภาพ จึงกําหนดเป็นนโยบายและตัวช้ีวัดใหมีตําบลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุม 6 องคแประกอบ ในการดูแลผูสูงอายุ 
 จากขอมูลการสํารวจชมรมผูสูงอายุของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาในอําเภอคีรีมาศมีชมรมผูสูงอายุจํานวน 6 ชมรม เป็นชมรม ระดับตําบล 
5 ชมรม และชมรมระดับอําเภอ 1 ชมรม สมาชิกของชมรมผูสูงอายุระดับตําบลทุกคนเป็นสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ แตในการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ ปัจจุบันจากประสบการณแใน
การทํางานดานชมรมผูสูงอายุประเมินโดยการสังเกตเห็นวาชมรมผูสูงอายุยังขาดกิจกรรมของชมรมอยาง
ตอเนื่องและสมาชิกชมรมไมเหน็ความสําคัญของกิจกรรมชมรมผูสงูอายุ จึงทําใหชมรมผูสูงอายุไมสามารถ
เอื้อประโยชนแใหกับผูสูงอายุไดอยางที่ควรเป็น ดังนั้นเพื่อที่จะหาแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาชมรม
ผูสูงอายุใหมีการดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ผูวิจัยจึงสนใจและตองการที่จะศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อันจะทําใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เป็นประโยชนแเพื่อเป็นการพัฒนาการดูแลผูสูงอายุในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุที่มีความ 
สัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยดานทัศนคติที่มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 
      5. เพื่อศึกษาการรับรูการดําเนินกิจกรรมของชมรม ที่มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการ
ชมรมผูสูงอายุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนที่อยูอาศัยในครัวเรือนพื้นที่อําเภอคีรีมาศ อายุ 
60-80 ปี ที่สื่อสารไดและตองเป็นสมาชิกชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 4,320 คน 
 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากรของ 
Daniel (2010) สูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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                              สูตร    n=         Z2 α/2 NP(1-P) 

                                              Z2 α/2 P(1-P) + (N-1)d2 
เมื่อ  n=จํานวนตัวอยางที่ตองการ 
       N=ขนาดประชากร 

       Z α/2 = 1.96 เมื่อเทากับ 0.05 
          P=คาสัดสวนประชากรของการเป็นปัญหาที่พบจากการศึกษาที่ผานมาหรือสํารวจ

เบื้องตน 
  D=ความคาดเคลื่อน =0.5 
เมื่อ   N = 4,320 คน 

            Zα/2 = 1.96  
            P = 0.7 ใชผลการศึกษาของ บรรลุ ศิริพานิช และคณะ  
 
แทนคาในสูตร  
                   n    =                )1.96)2 (4,320))0.7)(0.3( 
                                     )1.96)2 (0.7))0.3(+(4,319)  ) 0.05( 2 
                     =    300     คน 
จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางจํานวน 300 คนเพื่อปูองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง หรือ

ความผิดพลาดจากการเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพิ่มอีก 10 เปอรแเซ็นตแ รวม
ทั้งสิ้น 330 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาและประยุกตแ
มาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาง ๆ ประกอบดวย 5 สวนไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ โดยผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 17 ขอ เป็นคําถามแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ (Rating scale) มี 4 ระดับ สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการผูสูงอายุ 
โดยผูวิจัยสรางข้ึน เป็นขอคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 17 ขอ เป็นแบบวัดชนิดมาตราสวน ( Rating 
scale) 4 ระดับ สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ โดยผูวิจัยสรางข้ึน 
จํานวน 17 ขอ เป็นคําถามแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Rating scale) มี 4 ระดับ สวนที่ 5 แบบสอบถาม
การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ โดยผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 22 ขอ เป็นคําถามแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
(Rating scale) มี 4 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
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ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทดลองใช (Try-out) จํานวน 30 คน ที่มีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของภาษาและระยะ เวลาในการตอบแบบสอบถามกอนนําไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง และนําขอมูลจากการทดลองใชมาวิเคราะหแความเที่ยงตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
coefficient alpha) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟุาดังนี้ สัมประสิทธ์ิรายดานได
เทาไหร? สัมประสิทธ์ิแอลฟุารวมเทากับ 0.77 
 วิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหแขอมูล
และกําหนดระดบันัยสําคัญที่ ระดับ 0.05 มีสถิติ ใชสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาคาความถ่ีและคารอยละ 
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหแหาความสัมพันธแระหวางปจัจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดของครอบครัว ความรูเกี่ยวกบัชมรมผูสูงอายุ ทัศนคติตอชมรม
ผูสงูอายุ การดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ กับ การบรหิารจัดการชมรมผูสูงอายุ วิเคราะหแโดยสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย  
 1. ลักษณะสวนบุคคลของผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุ เป็นเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเป็นรอย
ละ 50.9 และรอยละ 49.1 อายุเฉลี่ยเทากับ 70.71 สวนใหญสถานภาพสมรสคู คิดเป็นรอยละ 92.4 
ระดับการศึกษาของประชาชนอยูในระดับช้ันประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 87.9 รองลงมาศึกษาระดับ
มัธยมปลาย คิดเป็นรอยละ 7 และระดับมัธยมตน คิดเป็นรอยละ 1.8 อาชีพของผูสูงอายุเกือบทั้งหมดเป็น
เกษตรกร คิดเป็นรอยละ 95.2 รองลงมามีอาชีพคาขาย คิดเป็นรอยละ 3 ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกของ
ชมรม สวนใหญเป็นสมาชิก 1 ปี คิดเป็นรอยละ 56.1 สวนตําแหนงในชมรมสวนใหญแลวเป็นสมาชิก คิด
เป็นรอยละ 94.8 การรับรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในภาพรวม ทั้งหมดของผูสูงอายุที่เขา
รวมการศึกษา (n = 330) อยูในระดับต่ํา คิดเป็นรอยละ100 โดยไมมีผูสูงอายุที่มีความคิดเห็นในระดับสูง 
และปานกลางเลย เมื่อพิจารณาการรับรูเกี่ยวกับการบริหารจดัการชมรมผูสูงอายุในรายขอ พบวาผูสูงอายุ
รับรูเกี่ยวกับนโยบายของชมรมผูสูงอายุ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 4.5 รองลงมา รับรูเกี่ยวกับการ
วางแผนการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 1.8 ทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการผูสูงอายุ พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในภาพรวม สวนใหญมี
ความคิดเห็นอยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 98.2 เมื่อพิจารณาทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรม
ผูสูงอายุแบบรายขอ ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาชมรมผูสูงอายุควรไดรับความรูดานสุขภาพ ไดรับการ
ชวยเหลือเรื่องรายได ในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 100 รองลงมา คือ ความคิดเห็นที่วาชมรม
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ผูสูงอายุควรไดรับการดูแลดานจิตใจ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 99.7 การรับรูการดําเนินกิจกรรม
ของชมรมผูสูงอายุพบวา การรับรูการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในภาพรวม ทั้งหมดของกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับต่ํา คิดเป็นรอยละ 100 เมื่อพิจารณาการรับรูการดําเนินกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุในรายขอ พบวา ผูสูงอายุมีการรับรูการดําเนินกิจกรรมชมรมผูสูงอายุวามีการประชุม
คัดเลือกคณะกรรมการ ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 5.2 
 2. การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย การบริหารจัดการชมรม
ผูสูงอายุในภาพรวม พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นตอประเด็นการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ ในระดับ
ต่ํา คิดเป็นรอยละ 100 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็น ตอการบริหาร
จัดการ ดานการวางแผน การบริหารบุคคล การอํานวยการ การควบคุมกํากับงาน เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน คือ ผูสูงอายุมีความคิดเห็นในระดับต่ํา คิดเป็นรอยละ 100 ยกเวน การบริหารจัดการดานการจัด
องคแกร ที่มีความคิดเห็นในระดับต่ํา ปานกลาง และสูง คิดเป็นรอยละ 76.7, 22.7 และ .6 ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธแระหวางปัจจัยสวนบุคคลกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแ โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน พบวา  ปัจจัย
สวนบุคคลดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value = 0.01 สวนปัจจัยดานอื่น ๆ ไมมีความสัมพันธแกับการบริหาร
จัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ p-value > 0.05 
 4. ความสัมพันธแระหวางการรับรูเกีย่วกับนโยบายดานการบริหารจดัการชมรมผูสูงอายุกับการ
บริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแ โดยใชสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน พบวา ปัจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการชมรม
ผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ p-value 
> 0.05  
 5. ความสัมพันธแระหวางทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุกับการบริหาร
จัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแ โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน พบวา  ปัจจัยดานทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ p-value > 0.05 
 6. ความสัมพันธแระหวางการรับรูเกีย่วกับการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุกับการบริหาร
จัดการชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวิเคราะหแความสัมพันธแโดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธแของเพียรแสัน พบวาปัจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ มี
ความสัมพันธแกับการบริหารจดัการชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
p-value < 0.01  
 
การอภิปรายผล 

1. การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ พบวาการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในภาพรวม ผูสูงอายุ
มีความคิดเห็นตอประเด็นการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุในระดับต่ํา คิดเป็นรอยละ 100 เมื่อพิจารณา
ในรายดาน พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็น ตอการบริหารจัดการ ดานการวางแผน การบริหาร
บุคคล การอํานวยการ การควบคุมกํากับงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือผูสูงอายุมีความคิดเห็นใน
ระดับต่ํา คิดเป็นรอยละ 100 ยกเวน การบริหารจัดการดานการจัดองคแกร ที่มีความคิดเห็นในระดับต่ํา 
ปานกลาง และสูง คิดเป็นรอยละ 76.7, 22.7 และ 0.6 ตามลําดับ 

2. ปัจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ พบวาปัจจัยสวนบุคคล
ดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
สวนปัจจัยดานอื่น ๆ ไมมีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
สอดคลองกับ เรืออากาศเอกหญิงสดใส  ศรีสะอาด (2560) พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา การมีชมรม
ผูสูงอายุ และประสบการณแในพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพ สอดคลองกับสปิค, โควารแท และเพลเลท (Speak, Cowart, and Pellet 1989) ศึกษา
ความสัมพันธแระหวางวิถีชีวิตที่สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุกับปัจจัยลักษณะประชากร ปัจจัยการรับรู
ภาวะสุขภาพ และปัจจัยความเช่ืออํานาจภายใน-ภายนอกตน ผลการวิจัยพบวา ผูมีเช้ือชาติคอเคเช่ียน 
และผูที่มีระดับการศึกษาที่สงูกวา เพศหญิง คนโสด และเช้ือชาติผิวดํา มีความสัมพันธแกับความเช่ืออํานาจ
ผูอื่น และความเช่ืออํานาจทางโชคชะตา ความเช่ืออํานาจภายในตน มีความสัมพันธแทางบวกกับคะแนนวิถี
ชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ  

3. ปัจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ ที่มีความสัมพันธแกับการ
บริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ พบวา ปัจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 
ไมมีความสัมพันธแกับการบริหารจดัการชมรมผูสงูอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับพัชราวัล 
พันธศิลาโรจนแ (2561) ปัจจัยที่มีผลตอการรับรู แบงเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผูรับรู 
แบงได 2 ดาน คือ 1.1 ดานกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัส ถาอวัยวะสัมผัสสมบูรณแก็จะรับรูไดดี ถา
หยอนสมรรถภาพ เชน หูตึง ตาสั้น ก็จะรับรูไดไมดี 1.2 ดานสติปัญญา คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการรบัรู มี
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หลายประการ เชน ความจํา อารมณแ สติปัญญา ความพรอม การสังเกตพิจารณา เป็นตน 2. ปัจจัย
ทางดานจิตวิทยา ไดแก 2.1 ความรูเดิม หมายถึง กระบวนการรับรูเมื่อสัมผัสแลว ตองแปลเป็นสัญลักษณแ
โดยอาศัยความรูเดิมที่เกี่ยวของกับสิง่ที่เราจะรับรู ฉะนั้น หากไมมีความรูเดิมมากอนก็จะทําใหการรับรูผิด
ไปจากความเป็นจริง 2.2 ลักษณะของสิ่งเรา หมายถึง คุณสมบัติซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ใหคนสนใจที่จะ
รับรู หรือทําใหการรับรูเกิดการคลาดเคลื่อน เชน ความคลายคลึง ความตอเนื่องของสิ่งเรา และสภาพ
พื้นฐานของการรับรู เป็นตน ดังนั้นสามารถกลาวไดวา การรับรูถือวาเป็นกระบวนการแปลความหมาย
จากการสัมผัส การรบัรูของแตละบุคคลนั้นแตกตางกันตองอาศัยปัจจัยหลายอยาง และปัจจัยที่สําคัญของ
ชมรมผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผูรับรู  อวัยวะสัมผัส ดี เชน หูตึง 
สายตาสั้น ความจํา ก็จะรับรูไดไมดี จึงทําใหปัจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการชมรม
ผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 

4. ปัจจัยดานทัศนคติที่มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ พบวาปัจจัยดาน
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับการศึกษาของดารณี พานทอง (2562 ) คือพบวาทัศนคติแบง
ออกเป็น 3 ประเภท 1. ทัศนคติในทางบวก คือ ความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่ดีหรือยอมรับ ความ
พอใจ เชน นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตอการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการใหบุคคลไดมีอิสระทาง
ความคิด 2. ทัศนคติในทางลบ คือ การแสดงออก หรือความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่ไมพอใจ ไมดี ไม
ยอมรับ ไมเห็นดวย เชน นิดไมชอบคนเลี้ยงสัตวแ เพราะเห็นวาทารุณสัตวแ 3. การไมแสดงออกทางทัศนคติ 
หรือมีทัศนคติเฉย ๆ คือ มีทัศนคติเป็นกลางอาจจะเพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ หรือใน
เรื่องนั้น ๆ เราไมมีแนวโนมทัศนคติอยูเดิมหรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน เชน เรามี
ทัศนคติที่เป็นกลางตอตูไมโครเวฟ เพราะเราไมมีความรูเกี่ยวกับโทษหรือคุณของตูไมโครเวฟมากอน จะ
เห็นไดวาการแสดงออกของทัศนคตินั้นเกิดจากการกอตัวของทัศนคติที่สะสมไวเป็นความคิดและ
ความรูสึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาตามทัศนคติตอสิ่งนั้น 

5. การรับรูการดําเนินกิจกรรมของชมรม ที่มีความสัมพันธแกับการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ 
พบวา ปัจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ มีความสัมพันธแกับการบริหาร
จัดการชมรมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สอดคลองกับบรรลุ ศิริพานิชและคณะ (2559) กลาว
ไววาการดําเนินกิจกรรม เป็นหัวใจของผูสูงอายุ เพราะกิจกรรมจะทําใหผูสูงอายุ ที่เป็นสมาชิกของชมรม 
ไดพบปะสังสรรคแ ไดทั้งประโยชนแทางรางกาย และจิตใจ อาจกลาวไดวา กิจกรรมของชมรม เป็นขอบงช้ีถึง
ความสําเร็จ ของการดําเนินงานของชมรม ก็นาจะถูกตอง จากการศึกษา พบวา สวนใหญของชมรม จะมี
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คณะกรรมการชมรม ปรึกษาหารือกันวา จะจัดกิจกรรมอะไรใหถูกตอง ตามความประสงคแของสมาชิก 
เมื่อตกลงกันแลวก็ดําเนินการ พบวา กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ มีหลากหลายชนิด ข้ึนอยู กับความ
ตองการของสมาชิก ในแตละชมรม อาจประมวลกิจกรรมตาง ๆ 
 
ข้อเสนอินะ 
   1. ชมรมผูสูงอายุ ควรมีนโยบาย แผนงาน และการประชาสัมพันธแขาวสาร และควรมีแนว
ทางการบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล องคแการบริหาร
สวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ควรมีสวนรวมในการสงเสริมการบริหารจัดการชมรม
ผูสูงอายุ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการรับรูดานสุขภาพที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรม
การใชยาของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ประชากรคือ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปที่ไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยแเป็นโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 1,031 คน ใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอนของ Daniel ไดกลุมตัวอยางจํานวน 260 ราย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงไดคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟุาของครอนบาช เทากับ 0.92 วิเคราะหแความสัมพันธแใชสถิติ Pearsons Product 
Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัยพบวา การรับรูดานสุขภาพที่มีความสัมพันธแกับ
พฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดเพชรบูรณแ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 
การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง (r=0.18,  p-value=0.003) การรับรูความรุนแรงของโรค
ความดันโลหิตสูง (r=0.21,  p-value=0.001) การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมการใชยา (r=0.22,                      
p-value<0.001) การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการใชยา (r=0.27,  p-value<0.001) ตามลําดับ 

 
ค าส าคัญ : การรบัรูดานสุขภาพ, พฤติกรรมการใชยา, ผูสูงอายุ 
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ABSTRACT 
This descriptive research study aimed to study health perception associated with 

drug used behavior among elderly patient with hypertension. Population were 1,031 
elderly patients with hypertension in Phetchabun Province, which be diagnosed 
hypertension from medical doctor, and sample size calculating used Daniel formula for 
260 cases, systematic random sampling was deterนอยe. Data collected by questionnaire 
which are used to exaนอยe content validity and reliability test by coefficient Cronbach’s 
alpha about 0.92. An association analysis used Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. The result showed that health perception associated with drug used behavior 
among elderly patient with hypertension in Phetchabun Province with statistic significant 
including; perceived of risk (r=0.18, p-value=0.003), perceived severity (r=0.21, p-
value=0.001), perceived benefit (r=0.22, p-value<0.001), perceived barrier (r=0.27, p-
value<0.001), respectively.   
 
Keywords: Health perception, Drug Used Behavior, Elderly 
 

บทน า 

องคแการสหประชาชาติคาดการณแวาในชวงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแหงผูสูงอายุ ประเทศใดมี

ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นสัดสวนเกิน 10% หรือมีอายุ 65 ปีข้ึนไป เกิน 7% ของประชากรทั้ง

ประเทศ ถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผูสูงอายุโดย

สมบูรณแ (Aged Society) เมื่อสัดสวนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีข้ึนไป เพิ่ม

เป็น 14% (World Health Organization, 2009) 

สําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติสรุปวาไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตั้งแตปี 
2548 โดยมีประชากรผูสูงอายุ รอยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบูรณแในอีก 8 ปีขางหนาคือปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแ” 
(Complete Aged Society) เนื่องจากจะมีสัดสวนคนอายุ 60 ปีข้ึนไปเกิน 10% ตามนิยามองคแการ
สหประชาชาติและคาดวาจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในอีก 20 ปี หรือปี 
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พ.ศ.2578 คือมีจํานวนผูสูงอายุมากถึง 30% (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) แนวโนมการเพิ่มข้ึนของ
จํานวนผูสูงอายุสงผลกระทบตองานสาธารณสุขของประเทศและผูสูงอายุกลายเป็นกลุมเปูาหมายที่สําคัญ 
การที่อายุยืนยาวข้ึนสงผลกระทบดานปัญหาสุขภาพ โดยปัญหาสุขภาพที่พบมากในผูสูงอายุ ไดแก การ
เจ็บปุวยดวยโรคเรื้อรัง (ชมพูนุช พรหมภักดี, 2556) จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
2554 กลุมอาการของโรคที่ผูสูงอายุตอบวาเป็นมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง (17%) รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน (8%), โรคเก฿าทแ รูมาตอยดแ ปวดเขา ปวดหลัง ปวดคอ โรคเรื้อรัง (5%), โรคหัวใจ (2%) 
และอัมพฤกษแ อัมพาต (1%) ผูสูงอายุผูหญิงจะมีอาการของกลุมโรคสําคัญ 5 อันดับแรกมากกวาผูสูงอายุ
ผูชาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ความไมเครงครัดในการใชยาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําใหไมสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได ความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) เป็นทฤษฎีที่ใชอธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเชน พฤติกรรมการใชยา ประกอบดวยการรับรู 4 ดานคือการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนแของการปฏิบัติตัวและการรับรูอุปสรรค
ของการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรค และแรงจูงใจที่ทําใหผูปุวยเกิดพฤติกรรม (Becker, 1974) 

ดังนั้น ผู ศึกษาจึงเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแตอ

พฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงของอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ เพื่อให

ทราบระดับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยการรับรูดานสุขภาพ

เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของตั้งแตตัวของผูปุวย ผูดูแล กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและ

เจาหนาที่ผูใหบริการ  มีสวนรวมในการหาแนวทางในการดูแลผูสูงอายุที่ปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูงใน

ชุมชนข้ึน อันจะสงผลใหผูสูงอายุที่ปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลที่ตรงตามปัญหาและความ

ตองการโดยสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนตอไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) ดําเนินการวิจัยระหวาง

เดือน มิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ.2561 

 ประชากริละกลุม่ตัวอย่าง 

กลุมประชากรคือ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแเป็นโรคความดัน

โลหิตสูง จํานวน 1,031 คน กําหนดเกณฑแการคัดเขา ไดแก ผูที่มีรายช่ือข้ึนทะเบียนการรักษาอยูใน

ฐานขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบรูณแ ปีงบประมาณ 2560 สามารถคุมระดับ
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ความดันโลหิตได และสามารถอานเขาใจภาษาไทยและสามารถกรอกแบบสอบถามดวยตนเองได กําหนด

เกณฑแการคัดออก ไดแก ผูที่ไมสมัครใจตอบแบบสอบถามและเจ็บปุวยในชวงเก็บขอมูลจนไมสามารถให

ขอมูลได  

กลุมตัวอยาง คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณที่ทราบประชากรแนนอนของ 

Daniel (2010) โดยกําหนดระดบัความเช่ือมั่นที่ 95% คาความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได เทากบั 

0.05 คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 260  คน 

การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เพื่อเลอืกรายช่ือ

ของผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นตัวแทนในการเกบ็ขอมูล โดยนํารายช่ือจากทะเบียนการรักษา

มาเรียงลําดับรายช่ือตามตัวอักษร ก ถึง ฮ แลวคํานวณคาระยะหางของการสุมเทากบั 2 หลังจากนั้นเริ่ม

สุมหยบิรายช่ือกลุมตัวอยางคนแรก แลวหยบิรายช่ือกลุมตัวอยางลําดับถัดไปโดยเวนระยะหางของรายช่ือ

เทากับ 2 สุมหยบิรายช่ือกลุมตัวอยางไปจนครบจํานวน 260 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมลูคือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวนคือ  

สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของ อสม . 

สวนที่ 2 การรับรูดานสุขภาพ ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง การ

รับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมการใชยา การรับรูอุปสรรค

ของพฤติกรรมการใชยา ขอคําตอบมีลักษณะเป็นมาตราสวนประมาณคาตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ

คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เกณฑแการแปลผลตามแนวคิดของ

เบสทแ (Best John W, 1997) แบงเป็น 3 ระดับคือ ความคิดเห็นระดับสูง คะแนนระหวาง 3.67–5.00 

ระดับปานกลาง คะแนนระหวาง 2.34–3.66 และระดับต่ํา คะแนนระหวาง 1.00–2.33 

สวนที่ 3  พฤติกรรมการใชยาของผูสงูอายุโรคความดันโลหติสูง ประกอบดวย การรับประทานยา

ถูกตองตามหลักการ การเก็บรักษายา การปูองกันอันตรายจากการใชยา ขอคําตอบมีลักษณะเป็นมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับคือ ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เกณฑแการแปลผลตาม

แนวคิดของเบสทแ (Best John W, 1997) แบงเป็น 3 ระดับคือ การปฏิบัติระดับสูง คะแนนระหวาง 

3.67–5.00 ระดับปานกลาง คะแนนระหวาง 2.34–3.66 และระดับต่ํา คะแนนระหวาง 1.00–2.33 
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แบบสอบถามนี้สรางข้ึนจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําแบบสอบถามให

ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา หลั งจากนั้นนํา

แบบสอบถามไปทดลองใชกับผูที่มีคุณสมบัติเหมอืนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะหแหาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1997) เทากับ 0.92 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะหแขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุ

โรคความดันโลหิตสูง ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาพิสัย วิเคราะหแความสัมพันธแระหวางการรับรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการใชยาของ

ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ดวยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแของเพียรแสัน (Pearson Product 

Moment Correlation) โดยกอนการวิเคราะหแขอมูลไดทดสอบขอตกลงเบื้องตน พบวา ขอมูลมีการแจก

แจงแบบโคงปกติ และตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธแเชิงเสนตรง  

ผลการวิจัย 

ผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญเป็นเพศหญิง (60.80%) มีอายุระหวาง 64-70 ปี 

(38.80 %) ( ̅ =66.43, S.D.=5.32, Max=70, Min=67) มีสถานภาพสมรสคู/แตงงาน/อยูดวยกัน 

(59.60%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (46.90%) มีเพียงรอยละ 10.80 ที่ไมไดเรียนหนังสือ รายได

เฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว อยูระหวาง 5,000-20,000 บาทตอเดือน (46.90%) ( ̅ = 11,995.11, 

S.D.=11,872.89, Max=100,000, Min=600) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน (63.50%) มี

ระยะเวลาปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ระหวาง 5-10 ปี (45%) มีผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

มากกวา 10 ปีข้ึนไป (20.80%) ( ̅ =7.30, S.D.= 3.84, Max=20, Min=1) พฤติกรรมการใชยาของ

ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ประกอบดวย การรับประทานยาถูกตองตามหลักการอยูในระดับปานกลาง 

( ̅ =2.44, S.D.=0.49) การเก็บรักษายาอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =2.42, S.D.=0.52) การปูองกัน

อันตรายจากการใชยาอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =2.41, S.D.=0.60) ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสงู 

จังหวัดเพชรบรูณแ จําแรกรายดาน (n=260) 

พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง Mean S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. การทานยาถูกต้องตามหลักการ 2.44 0.49 ปานกลาง 
   ตรวจสอบและอานฉลากยา ชนิด ขนาดและเวลาทีร่ับประทาน 
   กอนจัดยา 

4.11 0.96 สูง 

   จัดยาตามชนิดและขนาดของยาตามทีร่ะบุไวหนาซองยา 4.07 0.93 สูง 
   เมื่อลมืทานยา ในมื้อถัดไปจะเพิม่ยาเป็น 2 เทา เพื่อชดเชยในมื้อ    
   ที่ไมไดทานยา 

3.40 1.34 ปานกลาง 

   ทานสามารถปรบัหรือหยุดยาเองได เมื่อรูสึกวาความดันโลหิตไม 
   สูงแลว 

3.35 1.31 ปานกลาง 

2. การเก็บรักษายา 2.42 0.52 ปานกลาง 
   มีการเก็บรักษายาตามคําแนะนํา เชน เก็บใหพนแสง เก็บในตูเย็น 4.10 1.00 สูง 
   การแยกเกบ็ยารบัประทานและยาใชภายนอก ไวคนละสวนของที่  
   เก็บยา เพื่อมิใหปะปนกัน 

4.03 0.92 สูง 

   เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี แตก ละลายเปลี่ยนสภาพไป ทานไมควร 
   นํามารับประทาน 

3.60 1.16 ปานกลาง 

   ทานเทยาผสมกันทุกชนิดทีท่านพรอมกัน เพือ่ใหงายตอการทาน 2.83 1.32 ปานกลาง 
3. การป้องกันอันตรายจาการใชย้าิละอาการข้างเคียง 2.41 0.60 ปานกลาง 
   สังเกตอาการขางเคียงจากการทานยา เชน หนามืด ใจสั่น 3.82 1.06 สูง 
   เพื่อปูองกันการลมืทานยา ทานนํายามาเก็บไวในที่ทีม่องเห็นงาย      
   หรือมกีลองใสยาเพื่อเตือนความจํา 

3.81 1.21 สูง 

   ทานหยุดรบัประทานยาเองเมื่อเกิดอาการขางเคียงจากการทานยา 2.98 1.26 ปานกลาง 
การรับรูดานสุขภาพ ในภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับสูง (73.50%)               

( ̅ =2.73, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาการรับรูดานสุขภาพจําแนกรายดาน พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงของ

โรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับสูง ( ̅ =2.86, S.D.=0.39) การรับรูความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงอยู

ในระดับสูง ( ̅ =2.82, S.D.=0.41) การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมการใชยาอยูในระดับสูง ( ̅ =2.83, 
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S.D.=0.38) การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการใชยาอยูในระดับปานกลาง (  ̅ =2.26, S.D.=0.51) 

(ตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูดานสุขภาพและ

พฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดเพชรบูรณแ (n=260) 

ตัวิปรอิสระิละตัวิปรตาม 

ระดับคะินน   

สูง ปานกลาง ต่ า Mean S.D. 

จ านวน

(คน)  

ร้อยละ จ านวน

(คน)  

ร้อยละ จ านวน

(คน)  

ร้อยละ 

1. การรับรู้ด้านสุขภาพ 191 73.50 69 26.50 - - 2.73 0.44 
   การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรค 
   ความดันโลหิตสูง 

228 87.70 28 10.80 4 1.50 2.86 0.39 

   การรับรูความรุนแรงของโรค 
   ความดันโลหิตสูง 

217 83.50 40 15.40 3 1.20 2.82 0.41 

   การรับรูประโยชนแของ 
   พฤติกรรมการใชยา 

215 82.70 45 17.30 - - 2.83 0.38 

   การรับรูอุปสรรคของ 
   พฤติกรรมการใชยา 

76 29.20 176 67.70 8 3.10 2.26 0.51 

2. พฤติกรรมการใช้ยาของ
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

111 42.70 148 56.90 1 0.40 2.42 0.50 

   การรับประทานยาถูกตอง 
   ตามหลักการ 

115 44.20 145 55.80 - - 2.44 0.49 

   การเก็บรักษายา 113 43.50 144 55.40 3 1.20 2.42 0.52 
   การปูองกันอันตรายจากการ 
   ใชยา 

122 46.90 122 46.90 16 6.20 2.41 0.60 

 

ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแพบวา การรับรูดานสุขภาพที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยา

ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดเพชรบูรณแ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (r=0.35,  p-value=0.003) 
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เมื่อพิจารณาการรับรูดานสุขภาพจําแนกรายดานที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูสงูอายุโรค

ความดันโลหิตสูงจังหวัดเพชรบูรณแอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคความดัน

โลหิตสงู (r=0.18,  p-value=0.003) การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง (r=0.21,  p-

value=0.001) การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมการใชยา (r=0.22,  p-value<0.001) การรับรูอุปสรรคของ

พฤติกรรมการใชยา (r=0.27,  p-value<0.001) ตามลําดับ (ดังตารางที่ 3) 

 

ตารางท่ี 3 สัมประสิทธแสหสัมพันธแของเพียรแสันระหวางการรับรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการใชยาของ

ผูสงูอายุโรคความดันโลหิตสูง จงัหวัดเพชรบรูณแ (n=260) 

การรับรู้ด้านสุขภาพ 

พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

สัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์

ของเพียร์สัน )r) 

p-value ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1. การรับรู้ด้านสุขภาพ 0.35 0.003** มีความสัมพันธ์ 

 การรบัรูโอกาสเสี่ยงของโรคความดัน

โลหิตสูง 

0.18 0.003** มีความสัมพันธแ 

 การรบัรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง 0.21 0.001** มีความสัมพันธแ 

 การรบัรูประโยชนแของพฤติกรรมการใชยา 0.22 0.000** มีความสัมพันธแ 

 การรบัรูอปุสรรคของพฤติกรรมการใชยา 0.27 0.000** มีความสัมพันธแ 

**p-value<0.001 

 

การอภิปรายผล  

พฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นกิจกรรมหรือการกระทําที่
เกี่ยวของกับการใชยาของผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหติสูง ในภาพรวมผูสูงอายุมีพฤติกรรมการใชยาอยู
ในระดับปานกลาง (56.90%) แสดงใหเห็นวามีผูสูงอายุเพียงครึ่งหนึ่งที่สามารถใชยาไดอยางถูกตอง ซึ่ง
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พฤติกรรมดังกลาวอาจแตกตางกนัไปในแตละบคุคล  เนื่องจากการใชยาที่ไมถูกตองของผูสูงอายุที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง อาจสงผลเสียทั้งรางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจของครอบครัวไมสามารถควบคุมความดัน
โลหิตได เพื่อใหการใชยาไดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผูสูงอายุจึงควรมีความรับผิดชอบตอ
สุขภาพดานพฤติกรรมการใชยาโดยอาศัยหลักและวิธีการใชยาที่ถูกตอง  เมื่อจําแนกพฤติกรรมการใชยา
ของผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงรายดาน ประกอบดวย 1) พฤติกรรมการทานยาที่ถูกตองตาม
หลักการ มีพฤติกรรมอยูในระดับสูง (44.20%) พฤติกรรมการทานยาที่ถูกตองตามหลักการ ที่อยูระดับสูง 

ไดแก การตรวจสอบและอานฉลากยา ชนิด ขนาดและเวลาที่รับประทานกอนจัดยา (  ̅ = 4.11, 

S.D.=0.96) รวมทั้งการจัดยาตามชนิดและขนาดของยาตามที่ระบุไวหนาซองยา ( ̅=4.07, S.D.=0.93) 2) 
พฤติกรรมการเก็บรักษายา มีพฤติกรรมอยูในระดับสูง (43.50%) ประกอบดวย การเก็บรักษายาตาม

คําแนะนํา เชน เก็บใหพนแสง เก็บในตูเย็น ( ̅=4.10, S.D.=1.00) และการแยกเก็บยารับประทานและยา

ใชภายนอกไวคนละสวนของที่เก็บยาเพื่อมิใหปะปนกัน ( ̅ = 4.03, S.D.= 0.92) 3) พฤติกรรมการปฏิบัติ
เพื่อปูองกันการเกิดอันตรายจากการใชยาหรือการจัดการกับอาการขางเคียง มีพฤติกรรมอยูในระดับสูง 

(46.90%) ประกอบดวย การสังเกตอาการขางเคียงจากการทานยา เชน หนามืด ใจสั่น ( ̅=3.82, S.D.= 
1.06) เพื่อปูองกันการลืมทานยา ทานนํายามาเก็บไวในที่ที่มองเหน็งายหรือมีกลองใสยาเพื่อเตือนความจํา 

( ̅=3.81, S.D.= 1.21) 
การรับรูดานสุขภาพ (Health perception) เป็นการรับรูของบุคคลที่บงช้ีถึงพฤติกรรม โดย

บุคคลจะกระทําหรอืเขาใกลสิง่ที่ตนเองพอใจ เพราะคิดวาสิ่งนั้นๆจะกอใหเกิดผลที่ดีตอตนเอง รวมทั้งจะมี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงออกจากสิง่ที่ตนไมปรารถนาและไมพงึพอใจ เชน การที่บุคคลใดมีพฤติกรรมหลกีเลี่ยง
การเป็นโรค บุคคลนั้นจะตองมีความเช่ือวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรค โรคที่เกิดข้ึนมีความรุนแรง
และมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันและการปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะเจาะจงมีประโยชนแเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรค (Rosenstock, 1974) เนื่องจากการรับรูเป็นกระบวนการทางความคิดและจิตใจของมนุษยแที่
แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด ความเขาใจตอสิ่งเราที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การไดเห็น 
การไดยิน การสัมผัส การลิ้มรสและการไดกลิ่นแลวมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอยางมีจุดมุงหมายโดยมี
แรงผลักดันจากความรูและประสบการณแเดิม ผลการวิเคราะหแความสัมพันธแพบวา การรับรูดานสุขภาพมี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดเพชรบูรณแ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value=0.003) 

การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง (p-value=0.003) สามารถอธิบายผลไดวา เมื่อผูสูงอายุอยูในภาวะเจ็บปุวยและ
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ไดรับทราบการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจะแตกตางไปจากผูที่มี
สุขภาพดีทั่วไป โดยบุคคลที่อยูในภาวะเจ็บปุวยจะมีระดับการรบัรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคสูงข้ึนและ
ทําใหเกิดความรูสึกวาตนมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนไดมากข้ึน (Becker, 1974) ซึ่งแตละ
บุคคลจะมีการรับรู ในระดับที่แตกตางกัน บุคคลที่มีการรับรู โอกาสเสี่ ยงตอการเกิดโรคหรือ
ภาวะแทรกซอนในระดับสูงจะมีผลทําใหแสดงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคมากขึ้น (Janz & Becker, 
1984) คอนเนลลี่ (Connelly, 1987) ไดกลาววาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเป็นปัจจัยสําคัญใน
การสงเสริมการดูแลตนเองในผูปุวยโรคเรื้อรัง ดังนั้นการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจึงมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพ และจากที่ทราบกันดีวาการรักษาความดันโลหิตสูง ในปัจจุบันสวนใหญจะมีการรักษา
โดยการใชยาลดความดันโลหิตเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตใหใกลเคียงคาปกติมากที่สุดและตองอาศัย
การรักษาอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ ยาที่ใชนอกเหนือจากจะมีฤทธ์ิในการลดความดันโลหิตแลวยังมีฤทธ์ิ
ทําใหเกิดอาการขางเคียงของยาทําใหผูปุวยทนรับประทานยาตอไปไมได ทําใหขาดความตอเนื่องในการ
รักษา สงผลใหการควบคุมระดับความดันโลหิตเป็นไปไดยากและเกิดภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิต
สูงได ผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อัจฉรา จินดาวัฒนวงศแ และคณะ (2555) พบวา การ
รับรูความเสี่ยงตอการปูองกันโรคมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการปูองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
ทางบวกที่ระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.009) แตแตกตางกับการ
ศึกษาวิจัยของ อุมาพร ปุญญโสพรรณ และคณะ (2554) พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงไมมีความสัมพันธแกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปูองกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวม (r =0.17) เนื่องจากกลุม
ตัวอยางเป็นวัยผูใหญตอนกลางเป็นวัยทํางานยังคงมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑแ
ปกติ จึงไมเห็นความสําคัญหรือไมตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 
ประกอบกับโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไมแสดงอาการทันทีทันใดและใชเวลาในการแสดงอาการ 

การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสงู มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง (p-value=0.001) สามารถอธิบายผลไดวา ความรูสึกหรือความคิดเห็นของบุคคล
เกี่ยวกับความรุนแรงของการเกิดความดันโลหิตสงูจากการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไมถูกตองเหมาะสม ซึ่งในผูที่
อยูในภาวะเจ็บปุวยจะมีการรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรคแตกตางไปจากบุคคลที่มีสุขภาพดีโดยจะรับรู
ถึงความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซอนของโรคซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบตอตนเองครอบครัว 
เศรษฐกิจและสังคม  ถึงแมวาบุคคลจะรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและภาวะแทรกซอนแต
พฤติกรรม สุขภาพจะไมเกิดข้ึนจนกวาบุคคลนั้นจะมีความเช่ือวาโรคนั้นมีความรุนแรงและมีอันตราย
สามารถทําลายชีวิต  หรืออาจมีผลตอสมรรถภาพในการทํางานของรางกายหรือสงผลตอบทบาททาง
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สังคมของตน ซึ่งการที่ผูมีความดันโลหติสงูมีการรบัรูถึงความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกชอนของความ
ดันโลหิตสูง จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสม จะทําใหผูที่มีความดันโลหิตสูงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่เหมาะสม (Becker, 1974) เมื่อบุคคลมีการรับรูความรุนแรงของ
โรคมากขึ้นจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปูองกันโรคในทางที่เหมาะสมเพิ่มข้ึน เชน เมื่อ
บุคคลรับรูวาการรับประทานยาหรือฉีดยาอยางเดียวไมเพียงพอ แตตองควบคุมการรับประทานอาหาร
รวมดวย นอกจากนี้ตองควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณฑแปกติ เพื่อไมใหเกิดความพิการ และ
ตองรักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเนื่องเพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนและไมควรรับประทานยาหมอ
หรือยาของหมอบาน สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (สุภรณแ สุขพรั่งพรอม , 2551; อุไรพร คล้ําฉิม, 
2554) ซึ่งไดขอคนพบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธแทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การรับรูประโยชนแของพฤติกรรมการใชยามีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง (p-value<0.001) สามารถอธิบายผลไดวา การรับรูประโยชนแการปูองกันโรคเป็นการที่
บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติใหหายจากโรคหรือปูองกันไมใหเกิดโรค โดยการปฏิบัตินั้นตองมีความเช่ือวา
เป็นการกระทําที่ดีมีประโยชนแและเหมาะสมที่จะทําใหหายหรือไมเป็นโรคนั้นๆ ตรงกับแนวคิดของ 
(Rosenstock, Strecher & Becker (1988) ดังนั้นการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําก็จะข้ึนอยูกับ
ประโยชนแที่เกิดข้ึนเป็นการเปรียบเทียบถึงขอดีและขอเสียของพฤติกรรมนั้นๆโดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่
กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อมรรัตนแ ภิรมยแชม และคณะ (2555) พบวา 
ผูปุวยมีการรับรูถึงประโยชนแของการรักษาและการปูองกันโรค อาจเนื่องจากเมื่อบุคคลมีการรับรูตอการ
รักษามากข้ึนจะยิ่งมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปอูงกันโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึน เชน เมื่อบุคคลรับรู
วาการควบคุมอาหารอยางเครงครัด การกินอาหารครบ 3 มื้อ การปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ 
และการพบแพทยแตามนัด การออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอทําใหลดภาวะแทรกซอนและบุคคลไมตองเสีย
คาใชจายในการรักษาภาวะแทรกซอนที่จะเกิดข้ึน สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (สุภรณแ สุขพรั่งพรอม, 
2551; อุมาพร ปุญญโสพรรณผจงศิลป และคณะ, 2554) พบวา ผูที่มีการรับรูประโยชนแของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพจะมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในระดับดี 

การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมการใชยา มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการใชยาของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง (p-value<0.001) สามารถอธิบายผลไดวา ความรูสึกหรือความคิดเห็นของบุคคล
เกี่ยวกับขอเสียหรืออุปสรรคตางๆ ของการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม โดยเมื่อบุคคลมีความเช่ือ
วาการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มี ประโยชนแในการปูองกันโรคและภาวะแทรกซอนจาก
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ความดันโลหิตสูงแลวยังพิจารณาวาการ กระทํานั้นมีอุปสรรคทําใหตนเองเกิดความไมสะดวก ความไม
สบาย การเสียเวลา การสิ้นเปลือง คาใชจาย ความเจ็บปวด ความกลัว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเป็นปัจจัยทางลบ
หรือเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางใหบุคคลหลีกเลี่ยงหรือไมแสดงพฤติกรรมสุขภาพน้ันออกมา แตถาบุคคลมี
การรับรูวาการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนั้นมีประโยชนแและมีอุปสรรคนอย เชน สามารถปฏิบัติ
ไดงาย ไมซับซอน ไมเสี่ยงอันตรายหรือไมเกิดความสูญเสีย บุคคลนั้นก็จะมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมมากข้ึน (Becker, 1974) ซึ่งในผูที่มีความดันโลหิตสูงและไดรับการรักษาโดยการใชยานั้น 
จําเป็นตองมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม แตแตกตางกับการศึกษาของ ณัฐธยานแ ประเสริฐอําไพสกุล 
และคณะ (2551) พบวา การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปูองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ไม
มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมปูองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่ไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 

 
ข้อเสนอินะ 

พฤติกรรมการใชยาในผูสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแ 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณแและสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ ควรใหการวางแผนสนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ ใหครอบคลุมแบบองคแรวม พรอม
ทั้งสงเสริมพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในการปฏิบัติงานเพื่อ
การดูแลผูสูงอายุในชุมชนใหครบทุกดาน และควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนงาน โครงการของหนวยงาน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ดีใน
การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุตอไป  
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Manual A Case Study of the Provincial Electricity Authority  

of Khok Samrong District 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งในนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจในการใชคูมือการจัดการ
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยของพนักงาน การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อวัด
ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย และเพื่อทําการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบในคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอั คคีภัย โดยนําขอเสนอแนะมา
พัฒนาและปรับปรุงใหคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยมีประสิทธิภาพในการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งหมดจากพนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง โดยจะเก็บขอมูลจาก
พนักงานแตละแผนก ไดแก แผนกบัญชี แผนกบริหาร แผนกกอสราง แผนกบริการลูกคา แผนกคลังพัสดุ 
และแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา เป็นตนของการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
จํานวน 25 คน จากนั้นสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการ
ใชคูมือของพนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรงโดยทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง และวิเคราะหแ
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ซึ่งจะ
ไดขอมูลดังนี้ ตอนที่ 1 การวิเคราะหแขอมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง 
พบวา ผลสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็น 
รอยละ 52.0 สวนใหญอยูในชวงอายุ 36-49 ปีมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 52.0 พนักงานแผนกบัญชี มาก
ที่สุด คิดเป็นรอยละ 32.0 สวนใหญวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มากที่สุด  คิดเป็นรอยละ 96.0 
ตอนที่ 2  ผลแบบประเมินคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยของการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอ
โคกสําโรง พบวา 2.1) การวิเคราะหแขอมูลดานรูปเลมของคูมือดังตอไปนี้พบวาขอมูลดานรูปเลมคูมือทั้ง

                                                             
1 อาจารยแประจํา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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เรื่องขนาดของคูมือความสวยงามของหนาปก ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรหนาปก ความถูกตองใน
การพิมพแ สวนประกอบของปกนอก ความพึงพอใจอยูในระดับมาก สรุปคาเฉลี่ยรวมดานรูปเลมคูของมือ  
ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 2.2) การวิเคราะหแขอมูลดานเนื้อหา  พบวา ดานเนื้อหาครอบคลุม เนื้อหา
สามารถนําไปใชไดจริง เนื้อหาของคูมือตรงกับความตองการของผูชาย การลําดับข้ันตอนของเนื้อหา
เหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเขาใจงาย ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก สรุป คาเฉลี่ยรวมการวิเคราะหแ
ขอมูลดานเนื้อหา ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 2.3) การวิเคราะหแขอมูลดานการนําไปใช พบวา ดาน
เนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถนําไปใชไดจริง เนื้อหาของคูมือตรงกับความตองการของผูใช การลําดับ
ข้ันตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเขาใจงายความพึงพอใจอยูในระดับมากสรุปคาเฉลี่ย
รวมการวิเคราะหแขอมูลดานการนําไปใช  ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อ
การพัฒนาคูมือฉบับนี้พบวา 3.1) ควรปรับปรุงรูปภาพใหมีความคมชัดข้ึนกวาเดิม3.2 )สีของหนาปกควร
ใชสีที่มีความสดใส3.3) ภาพประกอบหนาปกควรปรับใหมีความชัดเจน 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ,คูมือ,พนักงาน,ความปลอดภัย,ประสิทธิภาพ,อัคคีภัย 
 

ABSTRACT 
  The purpose of this research To study the evaluation of the satisfaction of the 
fire safety management manual of employees.  Provincial Electricity Authority Khok 
Samrong District Lopburi Province  To measure the level of employee satisfaction with 
the Fire Safety Management Manual.  And to make improvements in correcting flaws 
found in the Fire Safety Management Manual.  By taking suggestions to develop and 
improve the fire safety management manual to be more effective in use.  All samples 
were collected from employees of the Provincial Electricity Authority, Khok Samrong 
District.  It collects data from employees of each department such as accounting 
department, management department, construction department, customer service 
department.  Warehouse Department  And operation and maintenance department  Etc. 
of the Provincial Electricity Authority Khok Samrong District  25 people in Lopburi 
province, then built the tools used in the research.  It was a questionnaire to assess the 
satisfaction of manual use of Provincial Electricity Authority employees in Khok Samrong 
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District. The data were collected manually.  The data was analyzed by using basic 
statistics such as percentage, mean , standard deviation (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน), which will 
get the following information. Part 1 Background analysis of Provincial Electricity 
Authority employees in Khok Samrong District found that most of the 25 respondents 
were male. Accounting for 52.0 percent, most in the age range 36-49 years, the most, 
accounting for 52.0 percent, the most accounting department staff, accounting for 32.0 
percent, most of the degree was at the bachelor's degree, the most, accounting for 96.0 
percent.  The second, the results of the fire safety management manual evaluation form 
of the Provincial Electricity Authority, Khok Samrong District, were found that 2.1) The 
analysis of the information on the textbooks of the manual as follows, it was found that 
the information on the format of the manual, including the size of the manual, the 
beauty of the page cover Suitability of cover font size  Printing accuracy  Outer cover 
components  Satisfaction is at a high level.  Summary of the combined mean of the 
figure of the hand book Satisfaction was at a high level. 2.2) Analysis of content 
information found that the content aspect was comprehensive.  The content is practical.  
The content of the guide matches the needs of men. The sequence of the content is 
appropriate. The content is concise and easy to understand. Satisfaction was at a high 
level. Summary of the mean and analysis of content information.  The satisfaction was 
at a high level. 2.3) Analysis of the data on the use showed that the content aspects are 
comprehensive. The content is practical. The content of the manual meets the needs of 
the user. The sequence of the content is appropriate. The content was concise, easy to 
understand, satisfaction at a high level, summarizing the total mean and analyzing the 
data on application Satisfaction is at a high level. Part 3 Other suggestions For the 
development of this manual, it was found that 3.1) Images should be improved to be 
sharper 3.2) The color of the cover should be brightly colored. 3.3) The cover illustration 
should be adjusted for clarity 
 
Keywords:  satisfaction, manual, staff, safety, efficiency, fire 
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บทน า 
 เนื่องจากปัญหาดานอัคคีภัยของประเทศไทย ตามสถิติกรมปูองกันและบรรเทาสารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย รายงานวามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางดานอัคคีภัย ในปี 2559 มีความเสียหายทั้งหมด
บาน200 หลัง อาคาร 6 แหง โรงงาน 3 แหง มีมูลคาจํานวน 14,440 ลานบาท ทําใหเกิดความสูญเสีย
ทรัพยากรหลายประการ ทั้งชีวิต ทรัพยแสิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ประเทศไทยจึงตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสําคัญดานอัคคีภัยของกรมปูองกันและบรรเทาสารณภัย กระทรวงมหาดไทย (เทวา
นุวัฒนแ อินรุทธเทวา,2561) 
 กฎกระทรวงแรงงาน กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย พ  .ศ .2555  ที่
กําหนดการบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย ใหสถานประกอบกิจการไดปฏิบัติตามและรายงาน
ไปยัง สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทั้งนี้การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเ ภอโคกสําโรงไดให
ความสําคัญดานอัคคีภัย ดังปรากฎในแผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง จากขอมูลพบวาผูศึกษาและเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําการไฟฟูาสวน
ภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง ไดจัดทําคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยฉบับสมบูรณแ แตเนื่องจาก
คูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยฉบับใหม ทางผูจัดทําจึงอยากทราบความพึงพอใจ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะและขอบกพรอง ที่พบในคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยฉบับนี้    
 ทั้งนี้ผูวิจัย จึงเห็นควรในการจัดทําวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจในการใชคูมือการจัดการ
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยของพนักงาน เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจของพนักงาน  และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองดานการปูองกันอัคคีภัยที่พบ รวมทั้งขอเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุง
ใหคูมือมีประสิทธิภาพในการใชงานใหดีข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 2. เพื่อทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบในคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 3. เพื่อนําขอเสนอแนะพัฒนาและปรับปรุงใหคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยมี
ประสิทธิภาพในการใชงานมากยิ่งข้ึน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตการศึกษาดานประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานแผนกบัญชี แผนกบริหาร แผนกบริการลูกค า 
แผนกกอสราง แผนกคลังพัสดุ และแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา ในสํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาค
อําเภอโคกสําโรงเลือกเป็นกลุมตัวอยางจํานวน 25 คน  
  2. ขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหา 
วัดระดับความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีตอคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยโดยเลือกกลุ ม
ตัวอยางจากประชากรทั้งหมดมาเป็นจาํนวน 25 คน เพื่อนํามาจัดกลุม ทําใหทราบถึงปัจจยัที่มีผลตอความ
พึงพอใจ จากนั้นนําปัจจัยที่ไดมาวิเคราะหแตอไปวา ลักษณะประชากรศาสตรแของผูใชบริการที่มีความ
แตกตางกัน สงผลตอปัจจัยตางๆ อยางไรบาง 
  2.1 ตัวแปรที่จะใชในการสรางตัววัด (ขอมูลเชิงปริมาณ) คือ 
  2.1.1 ประชากรศาสตรแของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
   - เพศ 
   - อายุ 
   - วุฒิการศึกษา 
  - แผนกงาน  
   2.1.2 องคแประกอบที่สงผลตอการวัดความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีตอคูมือการจัดการ
ความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
  - ดานกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการปอูงกันและระงบัอัคคีภัย  
   - ดานความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปูองกันและระงบัอัคคีภัย 
   - ดานระบบและอปุกรณแปูองกันและระงับอัคคีภัย 
   - ดานการวางแผนปอูงกันระงบัอัคคีภัย 
   - ดานอุปนิสัยของพนักงาน 
 2.2  ตัวแปรที่จะใชวัดผลโดยภาพรวม (ขอมูลเชิงปริมาณ) คือ 
 ระดับความพงึพอใจของผูใชบริการที่มีตอคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1625 

 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางจะเป็น  ผู
กรอกแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการใชคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย เพื่อ
ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใชคูมือของแตละบุคคล โดยแบบสอบถามจะแบงเป็น 3 สวน 
ประกอบดวย 
  ส่วนท่ี 1 ขอมูลของสวนบุคคล  
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยของ
พนักงาน 
 ส่วนท่ี 3 จะเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงานการไฟฟูาสวน
ภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีข้ันตอนในการสรางดงัตอไปนี้ 
1. รวบรวมขอมูลจํานวนของพนักงานแตละแผนกของสํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคก

สําโรง    
2. ศึกษาเอกสาร ขอมูลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อที่จะนํามาออกแบบสอบถามใน

การวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะไดครอบคลุมกับเนื้อหาและกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้   
3. รางแบบสอบถามใหอาจารยแประจําวิชาดูเพื่อรับคําช้ีแนะ      
4. นํามาวิเคราะหแจุดบกพรองที่เกิดข้ึน และปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง    
5. พิมพแแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บขอมูลตอไป  
 

ผลการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงาน การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรงและเพื่อ

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบในคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยของพนักงานการไฟฟูา
อําเภอโคกสําโรง  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวยพนักงานทุกแผนก จํานวน 25 คน 
ผูวิจัยไดนําขอมูลในการตอบแบบสอบถามถึงพนักงานการไฟฟูาอําเภอโคกสําโรง จํานวน 25 คน คิดเป็น
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รอยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคแของการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหแและเสนอผลการวิเคราะหแ โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย ไดดังนี้  

4.1 การวิเคราะหแขอมูลดานรูปเลมของคูมือ 
4.2 การวิเคราะหแขอมูลดานเนื้อหา 
4.3 การวิเคราะหแขอมูลดานการนําไปใช 
โดยมีสัญลักษณแที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 

  x   แทน คาคะแนนเฉลี่ย )Mean) 
%  แทน รอยละ 

  n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  
  S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation) 
 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง 
 ตารางท่ี 4.1.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร
เพศ (n=25)  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 52.0 
หญิง 12 48.0 

รวม 25 100.0 
 
จากตารางที่ 4.1.1 พนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง สวนใหญเป็นเพศชายคิดเป็น

รอยละ 52.0 และเพศหญิงคิดเป็นรอยละ 48.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.1.2 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรอายุ 
(n=25) 

 

จากตารางที่ 4.1.2 พนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง สวนใหญมีอายุ 36 – 49 ปี 

คิดเป็นรอยละ 52.0 รองลงมาอายุ 30 - 35 ปี คิดเป็นรอยละ 24.0 ตอมาเป็น อายุ 23 - 29 ปี คิดเป็น

รอยละ 12.0 และ อายุ 50 – 60 ปี คิดเป็นรอยละ 12.0 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 4.1.3 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรแผน(n=25) 

 
จากตารางที่ 4.1.3 พนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง สวนใหญอยูแผนกบัญชี คิด
เป็นรอยละ 32.0 รองลงมาอยูแผนกบริหาร คิดเป็นรอยละ 20.0 รองลงมาอยูแผนกบริการลูกคา 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
23 - 29 ปี  3 12.0 
30 – 35 ปี  6 24.0 
36 – 49 ปี  13 52.0 
50 -  60 ปี  3 12.0 

รวม 25 100.0 

ิผนก จ านวน ร้อยละ 
บัญชี 8 32.0 
บรหิาร 5 20.0 
บริการลกูคา 4 16.0 
กอสราง 3 12.0 
คลังพสัด ุ 3 12.0 
ปฏิบัติการระบบไฟฟูาและบํารุงรักษา 2 8.0 

รวม 25 100.0 
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คิดเป็นรอยละ 16.0 ตอมาอยูแผนกกอสราง คิดเป็นรอยละ 12.0 และอยูแผนกคลงัพสัดุ คิดเป็น
รอยละ 12.0  และอยูแผนกปฏิบัตกิารและบํารุงรักษา คิดเป็นรอยละ 8.0 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.1.4 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร

สถานะวุฒิการศึกษา (n=25) 
วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี 24 96.0 
ระดับปริญญาโท 1 4.0 

รวม 25 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1.4 และภาพที่ 4.1.4 พนักงานสํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง 
สวนใหญวุฒกิารศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 96.0 และระดับช้ันปริญญาโท คิดเป็นรอยละ 
4.0 ตามลําดับ 

 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นรูปเล่มของคู่มือ   

 ตารางท่ี 4.2.1  รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนของผูทําแบบสอบถาม จําแนก
ตามหัวขอดานรูปเลมของคูมือ  (n=25) 
 

ด้านรูปเล่มของคู่มือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจ 

1. ขนาดของคูมือ 3.60 1.000 มาก 
2. ความสวยงามของหนาปก 3.88 0.833 มาก 
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ปกหนา 

4.00 0.957 มาก 

4. ความถูกตองของการพิมพแ 4.00 0.577 มาก 
5. สวนประกอบของปกนอก 4.28 0.737 มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจด้านคู่มือ 3.95 0.620 มาก 
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 จากตารางที่ 4.2.1 พนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง มีความพึงพอใจทางดาน
รูปเลมของคูมืออยูในระดับมากคิดเป็นรอยละ 3.95 
 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นเน้ือหา 
 ตารางท่ี 4.3.1 รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนของผูทําแบบสอบถาม จําแนก

ตามหัวขอดานเนื้อหา (n=25) 
 จากตารางที่ 4.3.1 พนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง มีความพึงพอใจทางดาน
เนื้อหาอยูในระดับมากคิดเป็นรอยละ 3.88 
 
  

ด้านเน้ือหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

1. เนื้อหาครอบคลุม 3.60 0.645 มาก 
2. เนื้อหาสามารถนําไปใชไดจริง 4.12 0.781 มาก 
3. เนื้อหาของคูมือตรงกบัความตองการ
ของผูใช 

3.76 0.597 มาก 

4. การลําดับข้ันตอนของเนื้อหาเหมาะสม 3.80 0.654 มาก 
5. เนื้อหามีความกระชับ เขาใจงาย 4.12 0.726 มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจด้านเน้ือหา 3.88 0.462 มาก 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นการน าไปใช้ 
 ตารางท่ี 4.4.1  รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนของผูทําแบบสอบถาม จําแนก
ตามหัวขอดานเนื้อหา (n=25) 
  

  
จากตารางที่ 4.3.1 พนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง มีความพึงพอใจทางดานการนําไปใช
อยูในระดับมากคิดเป็นรอยละ 3.96 
 
4.5 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอินะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาคู่มือฉบับน้ี  
 ขอเสนอแนะอื่นๆและความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมตอการใชประโยชนแของคูมือฯ ที่จําเป็นและ
เป็นประโยชนแตอการพัฒนา/ปรับปรุงคูมือฯ ฉบับนี้ มีดังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงรูปภาพใหมีความคมชัดข้ึนกวาเดิม 
 2 .สีของหนาปกควรใชสีที่มีความสดใส 
 3. ภาพประกอบหนาปกควรปรับใหมีความชัดเจน 
 4. ควรเพิ่มเนื้อหาดานบทบาทหนาที่ของ กฟภ.คสร.ใหมีความแตกตางจากที่อื่น 
 5. ปรับปรุงการจัดหนาและการเวนบรรทัด 
 6. แนะนําใหใสรูปภาพใหมากกวาน้ีจะไดมองเห็นภาพมากข้ึน 

ด้านเน้ือหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

1.เนื้อหาครอบคลุม 4.16 0.746 มาก 
2.เนื้อหาสามารถนําไปใชไดจริง 4.04 0.753 มาก 

3.เนื้อหาของคูมือตรงกบัความ
ตองการของผูใช 

3.44 0.961 มาก 

4.การลําดับข้ันตอนของเนื้อหา
เหมาะสม 

3.92 0.759 มาก 

5.เนื้อหามีความกระชับ เขาใจงาย 4.24 0.663 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจด้านเน้ือหา 3.96 0.486 มาก 
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 7. ขนาดของเลมคูมือใหญเกินไปควรทําใหเล็กกวาน้ี 
 8. ตัวอักษรไมคมชัดควรปรับใหชัด 
 9. บางหนามีเนื้อหาที่ตกหลน 
 10. บางหนาตัวอักษรตัวนอยเกินไป 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งในนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจในการใชคูมือการจัดการ
ความปลอดภัยดานอัคคีภัยของพนักงาน การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี   เพื่อวัด
ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย และเพื่อทําการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบในคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย  โดยนําขอเสนอแนะมา
พัฒนาและปรับปรุงใหคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยมีประสิทธิภาพในการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งหมดจากพนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง โดยจะเก็บขอมูลจาก
พนักงานแตละแผนก ไดแก แผนกบัญชี แผนกบริหาร แผนกกอสราง แผนกบริการลูกคา แผนกคลังพัสดุ 
และแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา เป็นตนของการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
จํานวน 25 คน จากนั้นสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม การประเมินความพึงพอใจในการ
ใชคูมือของพนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรงโดยทําการเก็บขอมูลดวยตนเอง และวิเคราะหแ
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะไดขอมูลดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหแพฤติกรรมการนอนและอทิธิพลจากความเครียดทีส่งผลตอการนอน
ของนักศึกษา วิทยาลัยนอรแทเทิรแน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคก
ส าโรง พบว่า 
 ผลสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศชายมากที่สุด 
คิดเป็นรอยละ 52.0 สวนใหญอยูในชวงอายุ 36-49 ปีมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 52.0 พนักงาน
แผนกบัญชี มากที่สุด คิดเป็นรอยละ 32.0 สวนใหญวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  มาก
ที่สุด  คิดเป็นรอยละ 96.0 
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 ตอนท่ี  2 ผลิบบประเมินคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง พบว่า  
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่มของคู่มือดังต่อไปน้ี 

ขอมูลดานรูปเลมคูมือทั้งเรื่องขนาดของคูมือความสวยงามของหนาปก ความเหมาะสม
ของขนาดตัวอักษรหนาปก ความถูกตองในการพิมพแ สวนประกอบของปกนอก ความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก 

สรุป คาเฉลี่ยรวมดานรูปเลมคูของมือ  ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเน้ือหา   

ดานเนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถนําไปใชไดจริง เนื้อหาของคูมือตรงกับความ
ตองการของผูชาย การลําดับข้ันตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเขาใจงาย ความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 

สรุป คาเฉลี่ยรวมการวิเคราะหแขอมูลดานเนื้อหา ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้  

พบวา ดานเนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถนําไปใชไดจริง เนื้อหาของคูมือตรงกับ
ความตองการของผูใช การลําดับข้ันตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับ
เขาใจงายความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
สรุป คาเฉลี่ยรวมการวิเคราะหแขอมูลดานการนําไปใช  ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง การประเมินความพึงพอใจคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยการไฟฟูา
อําเภอโคกสําโรง สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 การวิเคราะหแความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย  เมื่อ
ทําการวิเคราะหแองคแประกอบแลว พบวาคาระดับอยูในระดับมาก แสดงวาการวิเคราะหแความพึงพอใจของ
คูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย  อยูในเกณฑแดีมากและจากการวิเคราะหแขอมูลได 2 สวนดังนี้  

1.การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปพบว่า      
การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง 

พบว่า 
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ผลสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศชายมากที่สุด 
คิดเป็นรอยละ 52.0 สวนใหญอยูในชวงอายุ 36-49  ปีมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 52.0  พนักงาน

แผนกบัญชี มากที่สุด คิดเป็นรอยละ  32.0  สวนใหญวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มาก
ที่สุด   คิดเป็นรอยละ  96.0  จากขอมู ลขางตนที่กลาวไปก็บงบอกไดวาพนักงานการไฟฟูาสวน

ภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง มีเพศ อายุ แผนกการทํางาน และวุฒิการศึกษา สวนใหญเป็นเพศอะไร 
อยูในชวงอายุเทาไหรบาง รวมทั้งแผนกในการทํางานและวุฒิการศึกษาอยูในระดับไหนบาง 

2 . ผลิบบประเมินคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง พบว่า 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่มของคู่มือดังต่อไปน้ี 
ขอมูลดานรูปเลมคูมือ ทั้งเรื่อง ดานขนาดของคูมือมีความเหมาะสมในการจัดทําคูมือ

การจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย ดานความสวยงามของหนาปกอยูระดับพอใชได ดาน
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรหนาปกมีความเหมาะสมตอกันอานทําใหสบายตาในการศึกษา
คูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัย  ดานความถูกตองในการพิมพแ ดานสวนประกอบของ
ปกนอกดังนั้น จึงวิเคราะหแขอมูลไดวา พนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอสําโรงมีความพึง
พอใจตอคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยดานรูปเลมคูมือเป็นอยางมาก   

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเน้ือหา   
ดานเนื้อหาครอบคลุมมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ครบถวนสมบูรณแ และเนื้อหาสามารถ

นําไปใชไดจริง เนื้อหาของคูมือตรงกับความตองการของผูใช มีการลําดับข้ันตอนของเนื้อหา
เหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเขาใจงาย จากแบบสอบถามพนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาค
อําเภอสําโรงจึงมีความพึงพอใจในคูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยเป็นอยางมาก 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้ 
 ดานเนื้อหาครอบคลุม ครบถวนสมบูรณแ ซึ่งเนื้อหาสามารถนําไปใชไดจริง เนื้อหาของ
คูมือตรงกับความตองการของผูใช การลําดับข้ันตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับ
เขาใจงาย จากแบบสอบถามพนักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอสําโรงจึงมีความพึงพอใจตอ
คูมือการจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยเป็นอยางมาก 
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การศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนกังานที่มคีวามเม่ือยล้าต่อสายตา 
ของผูป้ฏบิัตงิานิผนกลูกหีบ เอในโรงงานน้ าตาลนครเพรช จังหวัด ก าิพงเพชร 

Study of work behavior of employees with eye fatigue 
Of workers in the division A in Nakornphet Sugar Factory 

 
วิวัฒน์ โมราราช1, ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม ิละ น้ าค้าง  รักซ้อน2 

Wiwat Morarach,Teerapart Intham ,and Namkang Rakson  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคแเพื่อตรวจวัดและประเมินความเขมของแสง
สวาง ในพื้นที่การปฏิบัติงานแผนกลูกหีบเอ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกลูกหีบเอตอแสง
สวางในสภาพแวดลอมการทํางานและเพื่อหาแนวทางแกไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการ
ทํางานของพนักงานแผนกลูกหีบเอ เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีความเมื่อยลาตอ
สายตา ของผูปฏิบัติงานแผนกลูกหีบ เอในโรงงานน้ําตาลนครเพรช จังหวัด กําแพงเพชร กลุมตัวอยางที่ใช
คือ พนักงานแผนกลูกหีบ เอ จํานวน 24 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ตอนที่ 1 โรค
ประจําตัว ลักษณะแบบสอบถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ มี/ไมมี มีจํานวน 2 ขอ  ตอนที่ 2 อาการหรือ
ความเมื่อยลาจากการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check-List) มีจํานวน 9 
ขอ วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติการรวบรวมขอมูลวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัย
ปรากฏวาผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับโรคประจําตัว ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด โรคประจําตัวของ
ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก มีโรคประจําตัวจํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 0.5 ที่เหลือ ไดแก ไมมี
โรคประจําตัว จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 0.5 อาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางาน ของผูตอบ
แบบสอบถามมากขอมูล เกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของผูปฏิบัติงานของโรงงาน
น้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 5.00 , สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= .000) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ. ความสวาง 
ณ ตําแหนงปฏิบัติงานของทานเพียงพอ/เหมาะสมและทานไดรับการตรวจสมรรถภาพดานสายตา
ประจําปี (อยางนอยปีละ 1 ครั้ง ) อยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 5.00 , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 
.000), รองลงมาทานมีความรูเกี่ยวกับเรื่องแสงสวาง (แสงสวางที่เหมาะสมกับงาน ,โรคจากการทํางาน
                                                             
1 อาจารยแประจํา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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เกี่ยวกับแสงสวาง,วิธีพักสายตาฯลฯ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.96 , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .042),  
ปริมาณแสงสวางในหองเพียงพอ/เหมาะสม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.88, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 
. 069),ทานมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานที่ปฏิบัติงานชัดเจน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.38 , สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= .275.) 
 
ค าส าคัญ: ความเขมของแสงสวาง,พนักงานแผนกลูกหีบเอ,ความเมื่อยลาตอสายตา, 
 
ABSTRACT 
  This research is descriptive research. It is intended to measure and assess the 
intensity of the light. In the area of operation To study the satisfaction of the employees 
of the KFC department on lighting in the working environment and to find solutions  And 
improve the efficiency of the quality of work of the employees of the Kip A department 
Subject to study of work behavior of employees with eye fatigue Of workers in the 
division A in Nakhon Phet Sugar Factory, Kamphaeng Phet Province, subjects of hygiene 
according to the 4-year curriculum. The sample used was 24 people in the department  
The research instruments were questionnaires, part 1, comorbidities, questionnaires, a 
questionnaire, a list of 2 items with / without, part 2, symptoms or fatigue from work. 
The questionnaire is a check-list with 9 items. Data analyzed by using statistics, data 
collection, data analysis using a software package. The results of the research showed 
that the analysis of information on congenital disease. Most respondents The most 
common diseases of the respondents were those with comorbidities of 12, accounting 
for 0.5 percent, while the remaining 12 were non-comedogenic, 0.5 percent. Symptoms 
or fatigue from work Of the respondents a lot of information The symptoms or work 
fatigue of the workers of the Petch Sugar Factory, Kamphaeng Phet Province were the 
highest (mean = 5.00, standard deviation = .000) when considered on an individual basis. 
In descending order, the first priority is: the brightness at your job position is sufficient / 
appropriate and you have received an annual visual impairment exaนอยation. (At least 
once a year) Is at the highest level (mean = 5.00, standard deviation = .000), followed by 
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you have knowledge of lighting. (Work-appropriate lighting, occupational lighting disease, 
visual resting methods, etc. are very high (mean = 4.96, standard deviation = .042), 
adequate / appropriate room lighting is high ( Mean = 4.88, standard deviation =. 069), you 
can clearly see objects / workpieces (mean = 4.38, standard deviation = .275.) 
 
Keywords:  The intensity of the light, the staff of the department A, the fatigue of the 
eyes. 
 
บทน า 
 (แสงสวางมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตประจําวัน อาทิเชน การมองเห็น การรับรู 
และการประมวลผลในการสื่อสารและการทํากิจกรรมตางๆ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญเกี่ยวเนื่อง
กับสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของผูประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม  จึงควรจัดใหมี
สภาพแวดลอมการทํางานทามกลางแสงสวางที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยตอสุขภาพ กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานซึ่งเปน็หนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัมาตรฐานระดับความเขมแสงสวางในการทํางานโดยมี
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขมแสงสวาง ปี พ.ศ 2561 ซึ่ง
กําหนดคามาตรฐานระดับความเขมของแสงสวางในลักษณะงานตางๆ เพื่อเป็นเกณฑแมาตรฐานการจัดการ
สภาพแวดลอมการทํางานดานแสงสวางแกผูประกอบการอาชีพโดยมีสาระสําคัญในการกําหนด
รายละเอียดของคามาตรฐานความเขมของแสงสวางในแตละลักษณะพื้นที่ พรอมมีตัวอยางลักษณะพื้นที่ 
ลักษณะงานแตคามาตรฐานระดับความเขมแสงสวางในการปฏิบัติงาน (ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเรื่อง มาตรฐานความเขมแสงสวาง , 2561) 
 อันตรายจากแสงสวางนั้นอาจเป็นผลกระทบตอพนักงานที่ทํางาน โดยในกรณีที่แสงสวางนอย
เกินไปจะมีผลเสียตอนัยนแตา ทําใหกลามเนื้อตาทํางานมากไปเพราะบังคับใหรูมานตาเปิดกวางข้ึน 
เนื่องจากการมองเห็นน้ันไมชัดเจน ตองใชเวลาในการมองรายละเอียดของงานนานข้ึน อาจจะเกิดอาการ
ปวดตา การหยิบจับเครื่องมืออุปกรณแอาจผดิพลาดทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน หรือสัมผัสถูกสวนที่เป็นอันตราย 
และกรณีที่แสงสวางมากเกินไปจะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบายตา เมื่อยลา ปวดตา กลามเนื้อหนังตา
กระตุก วิงเวียน นอนไมหลับ การมองเห็นแยลง ดังนั้นแสงสวางที่นอยเกินไปหรือมากไปจะกอใหเกิดการ
เบื่อหนายในการทํางาน (อรัญ ขวัญปาน, 2558) 
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 อุตสาหกรรมน้ําตาล เป็นสถานประกอบการเก ี่ยวกับการผลิตน้ําตาลเผื่อสงออก ทั้งในและนอก
ประเทศ ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ําตาล ตองอาศัยปัจจัยทางสิ่งแวดลอม เชน ปัจจัยดานแสงสวาง 
เนื่องจากการผลิตน้ําตาลตองมีการควบคุมเครื่องจักร ตรวจเช็คเครื่องจักรและน้ําตาลที่ออกมาจาก
กระบวนการผลิตทําใหผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการทํางานที่ตอเนื่อง  ผูวิจัยจึงสนใจเพื่อจะศึกษา
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีความเมื่อยลาตอสายตา ของผูปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ 
ศึกษาการตรวจวัดและประเมินความเขมของแสงสวาง ในพื้นที่การปฏิบัติงานแผนกลูกหีบเอ  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของพนักงานแผนกลูกหีบเอตอแสงสวางในสภาพแวดลอมการทํางาน และเพื่อหาแนว
ทางแกไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการทํางานของพนักงานแผนกลูกหีบเอ 
 จากการสํารวจสภาพแวดลอมในการทํางานตามจุดตางๆในขบวนการการผลิตทางผูจัดทําวิจัย
มองเห็นถึงความสําคัญสภาพแวดลอมในการทํางานแสงสวางที่มีตอพนักงานจึงไดเกิดความตระหนักถึง
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนตอพนักงานที่ทํางานอยูบริเวณนั้นเป็นประจําตลอด 24 ช่ัวโมง จึงมีการเดินสํารวจแส ง
สวางในพื้นที่นั้นพบวาหลอดไฟในแผนกลูกหีบเอมีความเสี่ยงตอการปฏิบัติงานเนื่องจาก ความสวางของ
แสงจากหลอดไฟบางจุดไมไดมาตราฐานแสงสวางและการประเมิน หลอดไฟมีอายุการใชงานหลอดไฟ
เสื่อมสภาพ ที่นานทําใหประสิทธิภาพแสงสวางลดลง หลอดไฟสวนใหญมีคราบสิ่งสกปรกจากกากออย
เกาะที่ตัวหลอดเพราะพืน้ที่แผนกลูกหีบเอเป็นพื้นที่มีเครื่องจักรขนาดใหญในการตัดออย คอนทุบออย ลูก
หีบทั้ง 5ชุดทําการค่ันนํ้าออย ในขนวนการทั้งหมดนี้มีการนําเอาน้ํารอนที่ทําใหเกิดไอน้ําจํานวนมาก รวม
กับบริเวณพื้นที่นั้นมีกากออยจึงทําใหเป็นคราบเหนียวเกาะตามหลอดไฟทําใหหลอดไฟมีความสองสวาง
ลดนอยลง  ในการปฏิบัติงานในสวนน้ีพนักงานจะตองมีการเขาตรวจจดบันทึกตัวเลขหนาเครื่องจักรทุกๆ

1ช่ัวโมง เพื่อบันทึกการทํางานตัวเครื่องจักร มีการผานตามจุดตางๆ ใหพนักงานตองใชแสงสวางในการ
ทํางานที่เหมาะสมกับงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของฝุายผลิตใหมีแสงสวางที่เพียงพอและ
ถูกตองตามกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อควบคุมและปูองกันไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และ
ลดอุบัติเหตุจากการทํางาน ใหกับพนักงานในแผนกดังกลาวและเป็นประโยชนแในการทํางานในโรงงาน 
ดังนั้นทางผูทําวิจัยจึงไดมีความสนใจศึกษาระดับความเขมขนแสงสวางตอความพึงใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานแผนกลูกหีบ เอของบริษัทน้ําตาลแหงหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อตรวจวัดและประเมินความเขมของแสงสวาง ในพื้นที่การปฏิบัติงานแผนก ลูกหีบเอ 
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกลูกหีบเอตอแสงสวางในสภาพแวดลอมการทํางาน 
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 3.เพื่อหาแนวทางแกไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการทํางานของพนักงานแผนก ลูก
หีบเอ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานทีม่ีความเมื่อยลาตอสายตาของผูปฏิบัติงานของพนกังานในโรงงานน้ําตาลนครเพชร เพื่อ
วิเคราะหแลักษณะการกระจายของแสงสวาง  และพจิารณาบริเวณแหลงทีม่ีแสงสวางไมมากพอ เพือ่
นําไปสูการกําหนดมาตรการปูองกันแกไขเพือ่ลดผลกระทบดานการมองเห็น ที่ไมใหเกิดอันตรายตอ
พนักงาน 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
3.3 การเกบ็รวบรวมขอมลู 
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมลู 
3.1 ประชากรกลุมตัวอยาง 

งานวิจัยน้ีไดกําหนดประชาชนและกลุมตัวอยาง เป็นดังนี ้
ประชาชนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของ บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํานวน 24 คน แผนก

ลูกหบี เอ จํานวน 24 คน  
1. กลุ่มประชากร 
สําหรบักลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานของ บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํานวน 24 คน  
2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย และสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
2.1 ลักษณะเครื่องมือในการวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบงออกเป็น 1 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 โรคประจําตัว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ มี/ไมมี มจีํานวน 2 ขอ 
ตอนที่ 2 อาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ(Check-List) มีจํานวน 9 ขอ 
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ขอ ซึ่งมีเกณฑแในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับความรูสึก    คานํ้าหนักคะแนนของตัวเลอืกตอบ 
มากที่สุด    กําหนดใหมีคาเทากบั 5 คะแนน 
มาก     กําหนดใหมีคาเทากบั 4 คะแนน    
ปานกลาง    กําหนดใหมีคาเทากบั 3 คะแนน 
นอย     กําหนดใหมีคาเทากบั 2 คะแนน 
ไมมี     กําหนดใหมีคาเทากบั 1 คะแนน  

เกณฑแการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความพึ่งพอใจ กําหนดเป็นชวงคะแนนดังตอไปนี้  
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความวา ไมมี 
คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.59 แปลความวา นอย  
คะแนนเฉลี่ย 3.0 0- 3.59 แปลความวา ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 4.00-4. 59 แปลความวา มาก 
คะแนนเฉลี่ย 5 .0 0 -5.  5 9  แปลความวา  มากที่สุด 
2.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเปน็แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเป็น 
8 ข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ บทความ และวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเป็นแนวทางนํามาสรางขอ
คําถาม ( Item) ของแบบสอบถาม 
 3. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแ และประโยชนแของการ
วิจัย 
 4. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม 
 5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญ ซึ่งมีความรูและ
ประสบการณแทางดานที่จะศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม เพื่อหาคาความเที่ยงตรง ความควบคลุมเนื้อหา 
เมื่อผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบตามแบบประเมินแลว ผูวิจัยจึงไดนําแบบประเมินไปทําการคํานวณหา
คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามทั้งทางดานเหมาะสมกับเนื้อหาใหไดคาที่คงที่ เพื่อความถูกตอง ผูวิจัย
จะไดนําคาดังกลาวพรอมแบบประเมินของผู เ ช่ียวชาญ มาใชเป็นแนวทางและปรับปรุงแกไขใน
แบบสอบถาม 
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 6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับรางที่ไดผานการแกไขจากผูเช่ียวชาญแลว ไปทดลองใช (Try-Out) 
กลับกลุมพนักงานลูกหีบ จํานวน 24 ชุด 
 7. คํานวณหาคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามฉบับรางภายหลังการนําไป
ทดลองใช ( Try-Out) จะคํานวณหาคาอํานาจจําแนก ( Discrimination) หาคาความเช่ือมั่น ซึ่งไดคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.95 
 8. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามผลจากการวิเคราะหแคาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดดําเนินการเป็น 4 ข้ันตอน 
 1. ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่สํารวจและทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในแผนกลูกหีบ เอ  
 2. ผูวิจัยไดทําการประชุมเพื่อความเขาใจในกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลพนักงานลูกหีบ เอ  
เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในเรื่องของคําถามและกลุมตัวอยางที่ตองการ 
 3. ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการแบง และกระจายไปยังพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในการเก็บ
แบบสอบถามใหครอบคลุมทั่วแผนกลูกหีบ เอ 
 4. นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแของแบบสอบถาม และนําไป
วิเคราะหแขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรแตอไป 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาระดับความเขมขนแสงสวางตอความเมื่อยลาดานสายตาของผูปฏิบัติงานของโรงงาน
น้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร โดยการกําหนดขนาดของกลุมประชากร  ในกรณีที่ทราบจํานวน
ประชากร คือ 24 ราย ผูวิจัยไดวิเคราะหแผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิเคราะหแ 2 หัวขอดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับสายตาของผูปฏิบัติงาน 
2. ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของผูปฏิบัติงานของ

โรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร )กอน-หลัง(  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคท่ีเกี่ยวกับสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับปัจจัยสายตาของผูปฏิบัติงานลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ(Check List) มีจํานวน 2 ขอดังนี้ 
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1.1 โรคประจ าตัวเกี่ยวกับสายตา 
ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับปัจจัยสายตาของผูปฏิบัติงานปรากฏผลดังตารางที่ 4-1 

ตารางท่ี 4-1 แสดงจํานวนและคารอยละโรคประจําตัวเกี่ยวกับสายตา 

จากตารางที่ 4-1 พบวา โรคประจําตัวของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก มีโรคประจําตัว
จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 0.5 ที่เหลือ ไดแก ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 0.5 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
ของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าิพงเพชร 

        ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานของโรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชรลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check List) มีจํานวน 9 ขอดังนี้ 
1 อาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด 

ก าิพงเพชร 
ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของผูปฏิบัติงานของ

โรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชรปรากฏผลดังตารางที่ 4-2 
  

โรคประจ าตัว จ านวน ร้อยละ 
ม ี 12 0.5 
ไมมี 12 0.5 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับอาการหรอืความเมื่อยลาจากการทํางานของ
ผูปฏิบัตงิานของโรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ิปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

1 .ทานมีปญัหาเกี่ยวกับสายตา  5 7  12  2.79 .262 นอย 
2  .ปริมาณแสงสวางในหองเพียงพอ/
เหมาะสม 

   3 21 4.88 .069 มาก 

3  .ความสวาง ณ ตําแหนง
ปฏิบัติงานของทานเพียงพอ/

เหมาะสม 

    24 5.00 .000 มากที่สุด 

4  .ทานทํางานในลักษณะงาน
ดังกลาวบอยแคไหน 

2 6 9 6 1 2.92 .208 นอย 

5  .ทานมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานที่
ปฏิบัติงานชัดเจน 

2 2  1 19 4.38 .275 มาก 

6  .ทานมีอาการเมื่อยลา แสบตา 
บาดเจบ็ หรือมีความกังวลเกี่ยวกบั
แสงสวางในพื้นที่ปฏิบัติงาน  

3 16  2 3 2.42 .248 นอย 

 7  .ทานไดรับการตรวจสมรรถภาพ
ดานสายตาประจําปี )อยางนอยปีละ 

1 ครั้ง ( 

    24 5.00 .000 มากที่สุด 

 8  .ทานมีการบํารุงรักษาแหลง หรือ
ทําความสะอาดหลอดไฟในพื้นที่การ
ทํางาน 

6 18    1.75 .090 ไมมี 

9  .ทานมีความรูเกี่ยวกบัเรื่องแสง
สวาง )แสงสวางทีเ่หมาะสมกบังาน ,

โรคจากการทํางานเกี่ยวกบัแสงสวาง
,วีธีพักสายตาฯลฯ 

   1 23 4.96 .042 มาก 
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จากตารางที่ 4-2 พบวา ขอมูล เกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ของโรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 5.00, สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= .000) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ. 
ความสวาง ณ ตําแหนงปฏิบัติงานของทานเพียงพอ/เหมาะสมและทานไดรับการตรวจสมรรถภาพดาน
สายตาประจําปี (อยางนอยปีละ 1 ครั้ง ) อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 5.00, สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= .000), รองลงมาทานมีความรูเกี่ยวกับเรื่องแสงสวาง (แสงสวางที่เหมาะสมกับงาน ,โรคจาก
การทํางานเกี่ยวกับแสงสวาง,วิธีพักสายตาฯลฯ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.96 , สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= .042), ปริมาณแสงสวางในหองเพียงพอ/เหมาะสม  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.88, สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน= .069), ทานมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานที่ปฏิบัติงานชัดเจน อยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย = 
4.38, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .275.) 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีความเมื่อยลาตอสายตาของ
ผูปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานน้ําตาลนครเพชร จังหวัด กําแพงเพชร มี 1 .เพื่อตรวจวัดและวิเคาระหแ
ความเขมของแสงในพื้นที่การปฏิบัติงานแผนกลูกหีบเอ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสภาพแวดลอมการ
ทํางานดานแสงสวางและเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ของผูปฏิบัติงาน มีพนักงานที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานแผนกลูกหีบ เอ ของโรงงานน้ําตาลนครเพรช จํานวน 24 คน คํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูปฏิบัติงานแผนกลูกหีบ เอ ของโรงงานน้ําตาลนครเพรช 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะหแขอมูลโดยใชการหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรม SPSS  

 
สรุปผลการวิจัย 

1  .ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคท่ีเกี่ยวกับสายตาของผู้ปฏิบัติงาน  
แบบสอบถามมากทีสุ่ด  ไดแก โรคประจําตัว  มี  จํานวน 12  คน คิดเป็นรอยละ 0.5ไมมี จํานวน  

12  คน คิดเป็นรอยละ 0.5 
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2  .ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
ของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าิพงเพชร 

ขอมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของผูปฏิบัติงานของโรงงานน้ําตาลเพชร 
จังหวัด กําแพงเพชร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย อันดับแรก คือ. ความสวาง ณ ตําแหนงปฏิบัติงานของทานเพียงพอ/เหมาะสมและทานไดรับการ
ตรวจสมรรถภาพดานสายตาประจําปี (อยางนอยปีละ 1 ครั้ง ) อยูในระดับมากที่สุด, รองลงมาทานมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องแสงสวาง (แสงสวางที่เหมาะสมกับงาน,โรคจากการทํางานเกี่ยวกับแสงสวาง,วิธีพัก
สายตาฯลฯ , ปริมาณแสงสวางในหองเพียงพอ/เหมาะสม อยูในระดับ,ทานมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานที่
ปฏิบัติงานชัดเจน อยูในระบบมาก  ตามลําดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีความเมื่อยลาตอสายตาของ
ผูปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานน้ําตาลนครเพชร จังหวัด กําแพงเพชรโดยการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง  ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร กลุมประชากร คือ 24 ราย ผูวิจัยไดวิเคราะหแผลการวิจัยและ
นําเสนอผลการวิเคราะหแ 2 สวน ไดแก ผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับสายตาของ
ผูปฏิบัตงิานและผลการวิเคราะหแขอมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ของโรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร ไดศึกษา อาการหรือความเมื่อยลาจากการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานของโรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร  ไดขอสรุป เกี่ยวกับอาการหรือความเมื่ อยลา
จากการทํางานของผูปฏิบัติงานของโรงงานน้ําตาลเพชร จังหวัด กําแพงเพชร ในภาพรวมอยูในระดับ มาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย = 5.00, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .000) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย อันดับแรก คือ. ความสวาง ณ ตําแหนงปฏิบัติงานของทานเพียงพอ/เหมาะสมและทานไดรับ
การตรวจสมรรถภาพดานสายตาประจําปี (อยางนอยปีละ 1 ครั้ง ) อยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 
5.00, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .000), รองลงมาทานมีความรูเกี่ยวกับเรื่องแสงสวาง (แสงสวางที่
เหมาะสมกับงาน,โรคจากการทํางานเกี่ยวกับแสงสวาง ,วิธีพักสายตาฯลฯ อยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย = 
4.96 , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .042),  ปริมาณแสงสวางในหองเพียงพอ/เหมาะสม   อยูในระดับ มาก 
(คาเฉลี่ย = 4.88, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= . 069),ทานมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานที่ปฏิบัติงานชัดเจน   อยูใน
ระดับ มาก (คาเฉลี่ย = 4.38, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .275.) 
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ความปลอดภัยในการท างานของผูป้ฏิบตัิงานกอ่สรา้งระบบจ าหน่าย  
กรณศีึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง 

Occupational Safety of Distribution system construction worker A Case 
Study of Provincial Electricity Authority khok Samrong 

 
ภญิโญ สุวโรจนานนท์1, ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม2ิละ ,กุลสตรี ไชยพิมพ์3 

Pinyo Suwarochananon, Teerapart Intham and, Kullasatree Chaipim  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา วิเคราะหแ หามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัย และ
ถายทอดความรูกับผูปฏิบัติงานกอสราง โดยทําการศึกษา แลวทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกกลุมประชากร 
หลังจากการประเมินความเสี่ยงแลวไดกลุมตัวอยาง 1 ทีม 3 งานยอย คือ งานติดตั้งอุปกรณแหัวเสา งานพาด
สายไฟฟูา และงานขนยายเสาไฟฟูา รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผู ปฏิบัติงานกอสราง 
การเจ็บปุวยและอันตรายจากการทํางาน การสํารวจสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน การเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพในงานกอสรางที่ศึกษา โดยการสังเกตการณแแบบมีสวนรวมดานพฤติกรรมในการทํางาน การ
สัมภาษณแแบบเจาะลึก และทําความเขาใจ เก่ียวกับปัญหาทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใชรูปแบบ
การเรียนรูและการแกปัญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใหไดแนวทางและมาตรการในการปูองกัน
และแกไขสภาพปัญหาหรืออันตรายที่เกิดจากการทํางาน จากน้ันติดตามผลการเรียนรู และประเมินผลการ 
ดําเนินการเพื่อหาสวนที่ตองปรับปรุงใหเหมาะสม  
 ผลการศึกษา พบวาผูปฏิบัติงานกอสรางมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ จึงปฏิบัติงานดวย
ความเคยชินหรือตามประสบการณแ ในบางคร้ังจะชอบการทํางานที่ทาทายและมีความเสี่ยง แทนที่จะใชเคร่ืองมือ 
เคร่ืองทุนแรง และอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคล สาเหตุเพราะผูปฏิบัติงานกอสราง ลวนแตปฏิบัติงานมา
เป็นเวลานาน จึงไมใหความสนใจเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเทาที่ควร อีกทั้ง ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอม
ที่ไมเหมาะสม จึงมีอาการเจ็บปุวยที่เกิดจากการทํางาน เชนปวดตนคอ ปวดไหล ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขาเป็น
ตน เกิดปัญหากับสุขภาพตา คือ อาการปวดตา ตาพรา และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขึ้น
เป็นประจําเชน โดนของมีคมบาด ถูกกระแทกจากของแข็ง เป็นตน  

                                                             
1 อาจารยแประจํา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2 อาจารยแประจํา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3 นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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 จากการวิจัยยังพบอีกวา สาเหตุที่สําคัญของปัญหาความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานกอสราง คือ การ
บริหารจัดการเร่ืองความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม มาตรการเก่ียวกับการปูองอุบัติเหตุในการทํางาน  
 
ค าส าคัญ: ประเมินความเสี่ยง, อุบัติเหตุ, ความเสี่ยง, ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research is to study, analyze, find safe operating standards and 
transfer knowledge to construction workers. By conducting a study Then conduct a risk 
assessment to select a population group After the risk assessment, a sample group was 
obtained from 1 team and 3 sub-tasks, namely the installation of the columnar equipment. 
Electrical wiring work And moving electric poles, totaling 15 people by studying the basic 
information about construction workers Illness and occupational hazards Survey of working 
conditions and working environment Qualitative data collection in the study construction. This 
includes engaging observations of work behavior, in-depth interviews, and understanding of 
occupational health and safety issues. Apply learning styles and solutions to occupational 
health and safety problems. To obtain guidelines and measures for prevention and remedy of 
problems or hazards arising from work. Then follow up on the learning results. And evaluate 
the results Take action to find areas that need improvement 
 The results of the study showed that the construction workers were confident in perfor
นอยg their duties. Therefore working with habit or experience Occasionally, they prefer challenging 
and risky work. Instead of using tools Labor-saving machine And personal protective equipment 
Because of the construction workers All working for a long time Therefore, they do not pay 
attention to work safety as they should, and work in unsuitable environments. Therefore, there are 
work-related illnesses such as neck pain, flow pain, back pain, lumbar pain, leg pain, etc. There are 
problems with eye health such as eyestrain, blurred vision and injuries from work-related accidents 
on a weekly basis such as having something Cut Being hit by a solid, etc. 

The research also found that A major cause of safety problems for construction workers is 
concrete management of safety. Measures on the prevention of occupational accidents 

 
Keywords:  Risk Assessment, accident, Risk, Safety at work 
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บทน า 
 ในปัจจุบันการไฟฟูาสวนภูมิภาค ไดมีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนา
องคแกรดําเนินการภายใตนโยบาย KEEN14 กลาวคือ “ปรับปรุงธุรกิจที่มีอยูตอไปเพิ่มธุรกิจใหมจางงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและบํารุงทรัพยากรมนุษยแ  ”  นําไปปฏิบัติโดยการพัฒนาระบบไฟฟูากําลังและ
องคแกรเพื่อชวยเสริมสรางธุรกิจหลักขององคแกรและสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับองคแกร  กลยุทธแนี้
จุดมุงหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบไฟฟูาและปรับปรุงระบบไฟฟูาเพื่อความเสถียรความปลอดภัย
และความพรอมใชงานสําหรับพื้นที่บริการทั้งหมด การปรับปรุงการดําเนินงานนั้น ยอมมีโอกาสเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุข้ึนไดซึ่งยังไมมีระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่ชัดเจน จึงเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
 การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรงไดมีการพัฒนาปรับปรุงขยายเขตระบบจําหนาย และสาย
สงไฟฟูาในงานกอสรางนับวามีความเสี่ยงตอการประสบอุบตัิเหตุและการบาดเจ็บไดบอยครั้ง แตสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในการไฟฟูาน้ันไมมีขอมูลบันทึกไว อาจเพราะวาเหตุการณแไมรายแรงสวนใหญเป็นการบาดเจ็บ
เล็กนอย จากการเดินชนสิ่งของ การถูกของมีดคมบาด ผูปฏิบัติงานเดินสะดุดวัสดุที่วางไมเป็นระเบียบ  
 นอกจากอุบัติเหตุขางตน ยังมีเหตุการณแรายแรงที่มีความเสี่ยงสูง คือ ในเดือนสิงหาคม พ  .ศ .
2563 ผูปฏิบัติงานกอสราง ขนยายเสา ขณะทําการเคลื่อนยายถนนเป็นหลุมทําใหรถตกหลุมเสาพลิกมา
ทับขาผูปฏิบัติงาน ขาหักและไมนานในเดือนตุลาคม พ  .ศ  .2563  ผูปฏิบัติงานกอสราง ตกจากเสาไฟฟูา
เนื่องจากคลองสายกันตกกับลูกถวย แลวลูกถวยเกิดหลุด กระดูกซี่โครงและหลังหัก จากเหตุการณแ
ดังกลาวลวนเกิดจากความประมาททั้งสิ้น หากผูปฏิบัติงานมีระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการ
ทํางานที่ชัดเจน และตระหนักถึงความปลอดภัยแลวเหตุการณแที่เป็นอันตรายก็อาจไมเกิดข้ึน 
 ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผูปฏิบัติงาน
กอสรางการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง จึงตองการศึกษา และวิเคราะหแการเรียนรู ถึงการ
แกปัญหาเกี่ยวกับความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อมาทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
ใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานกอสราง การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความ
ปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานกอสราง การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง ในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของผูปฏิบัติงานกอสราง 
 2. ศึกษา วิเคราะหแ และหามาตรการลดความเสี่ยง แนวทางการปูองกันของผูปฏิบัติงานกอสราง 
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 3. ถายทอดความรู และมาตรการลดความเสี่ยง แนวทางการปูองกันใหกับผูปฏิบัติงานกอสราง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการปูองกันอันตรายของผูปฏิบัติงานกอสราง การไฟฟูาสวน
ภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง เพื่อใหทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการทํางานของผูปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั้งนี้ 
ผูปฏิบัติงานกอสรางนั้นมีความสําคัญอยางมากในการเก็บขอมูล ซึ่งใชแบบสัมภาษณแมาเป็นเครื่องในการ
เก็บขอมูล จะมีเนื้อหา ดานขอมูลสวนตัว ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บปุวยและการบาดเจ็บจากการ
ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่ง แบบสัมภาษณแจะเป็นแบบปลายเปิดเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
กอสรางไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการศึกษาได โยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. ข้ันตอนการดําเนินการ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหแหาแนวทางการแกไข 

1. การก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ไดใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานดานระบบไฟฟูา การไฟฟูาสวนภูมิภาค

อําเภอโคกสําโรง ผูปฏิบัติงานดานงานกอสราง มีจํานวน 15 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง 
       กลุมตัวอยางที่ไดใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานดานระบบไฟฟูา การไฟฟูาสวนภูมิภาค

อําเภอโคกสําโรง ผูปฏิบัติงานดานงานกอสราง มีจํานวน 15 คน  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย ซึ่งกลุมตัวอยางจะเป็นผูกรอกแบบสอบถามและ
ใหสัมภาษณแเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมาจากการศึกษาคนควาขอมูลและทฤษฎีตางๆที่
เกี่ยวของ และแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งอางอิงเกณฑแจากระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวย 
หลักเกณฑแการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง พ  .ศ . 2543
เป็นแบบสอบถามและมีการสัมภาษณแ เพื่อวิเคราะหแความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงใหทราบถึงปัจจัยที่
มีผลใหใหเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานโดยแบงออกเป็น 4 สวน ประกอบดวย  
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 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  
 สวนที่ 2 ขอมูลสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
 สวนที่ 3 ขอมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน 
 สวนที่ 4 ขอมูลอาการปุวยที่เกิดจากการทํางาน 
 แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะไดครอบคลุมกับเนื้อหาและกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเป็นการคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ
ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของบุคคล 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเป็นแบบสัมภาษณแ 
 4. นําแบบสัมภาษณแที่ไดมาปรึกษาผูเช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแ 
 5. พิมพแแบบสัมภาษณแฉบับสมบูรณแแลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่กําหนด 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 3.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากกลุมตัวอยางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานกอสราง การไฟฟูา
สวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง 
 3.2 ศึกษาขอมูลปัญหาสุขภาพจากการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง การลาปุวย การตรวจ
สุขภาพประจําปี และศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง ทําการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
ในกลุมอาชีพที่ศึกษา ในการสังเกตแบบไมมีโครงสราง ใชการพรรณนาในการทําการสังเกต เลือกการเก็บ
ขอมูลดวยวิธีการการสังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุด โดยการสัมภาษณแแบบเจาะลึก
รายบุคคล เพื่อซักถามพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณแและผูใหสัมภาษณแถามเจาะลึกลวงคําตอบอย าง
ละเอียดถ่ีถวนซึ่งตอง ถามถึงเหตุผลของคําตอบนั้นดวย 
 3.3 การวิเคราะหแปัญหารวมกับกลุมตัวอยางจะใชเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 
(Job Safety Analysis : JSA) เพื่อใหกลุมตัวอยางไดมีสวนรวมในการคาหาปัญหา ตลอดจนแนวทางการ 
แกไขปัญหารวมกัน 
 3.4 กําหนดข้ันตอนมาตรฐานการทํางานที่ปลอดภัย (Standard Safety Operation 
Pocedrue) ในทุกๆ กิจกรรมยอย 
 3.5 การดําเนินการโดยใชรูปแบบการเรียนรูและการแกปัญหาทางดานอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย ตามทฤษฎีของทฤษฎีการเรียนรู 8 ข้ัน ของกาเย (Gagne) ใชกับกลุมตัวอยาง  
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        1. การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของกลุมผูประกอบอาชีพเป็นแรงจูงใจในการ
เรียนรู   
        2. การรับรูตามเปูาหมายที่ตั้งไว (Apprehending Phase) กลุมผูประกอบอาชีพจะรับรูสิ่งที่
สอดคลองกับความตั้งใจ  
        3) การปรุงแตงสิ่งที่รับรูไวเป็นความจํา (Acquisition Phase) เพื่อใหเกิดความจําระยะสั้น และ
ระยะยาว  
        4) ความสามารถในการจํา (Retention Phase) กลุมผูประกอบอาชีพจะจดจาํในบางเรื่องที่ ปฏิบัติ
งาย ใชคํางายๆ ในการสอน  
        5) ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว (Recall Phase) กลุมผูประกอบอาชีพ จะจํา
ไดเมื่อตองปฏิบัติซ้ําในลักษณะเดิมหรือคลายคลึงกัน  
        6) การนําไปประยุกตแใชกับสิ่งที่เรียนรูไปแลว (Generalization Phase) กลุมผูประกอบ อาชีพจะ
รูจักคิด และประยุกตแดวยวัสดุ อุปกรณแที่มีอยูแทนที่ตองซื้อในบางอยาง  
        7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู (Performance Phase) กลุมผูประกอบอาชีพจะแสดง 
ความสามารถที่ไดเรียนรูตามธรรมชาติเพื่อแสดงออกตอผูสอนและผูประกอบอาชีพดวยกันเอง  
        8) การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผูเรียน (Feedback Phase) กลุมผูประกอบอาชีพไดรับ ทราบ
ผลเร็วจะทําใหมีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
3.7 การนําไปใช เป็นการนํารูปแบบการเรียนรู การแกปัญหาทางดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่
ผานการวิเคราะหแดวย (JSA) ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจจะมีขอผิดพลาดที่ตองปรับปรุง เพื่อใหได
รูปแบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุกฝุาย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีดําเนินการ ดังนี ้ 
1. ติดตอประสานงานกับนักปฏิบัติงานเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และ

ผูปฏิบัติงานกอสรางของการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง เพื่อขออนุญาตในการทําวิจัยและเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

2. ช้ีแจงวัตถุประสงคแของการเก็บขอมูลแกนักปฏิบัติงานเทคนิค ปฏิบัติหนาที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ และผูปฏิบัติงานกอสราง 

3. สํารวจขอมลูการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง 
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4. ศึกษาขอมูลและทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ และพัฒนาแบบตรวจสอบและแบบสังเกตการณแการ
ทํางาน  

5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองประกอบกับการสอบถามคนงานหรือผูที่รูเกี่ยวกับ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและบันทึกรูปภาพ โดยใชแบบ ตรวจสอบและแบบสังเกตการณแการทํางานที่
พัฒนาข้ึน  

6. นําแบบประเมินความเสี่ยงไปตรวจสอบ พื้นที่และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด มา
ดําเนินการประเมินความเสี่ยง  

7. นําผลจากการตรวจสอบที่พบวา มีขอผิดพลาด ขอบกพรอง ข้ันตอน  /เรื่องที่ไมได ดําเนินการ 
หรือไมไดมาตรฐานมาประเมินความเสี่ยงในการทํางานตอไป  

8. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง 
การวิเคราะห์หาินวทางการิก้ไข 

เนื่องจากงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงตองอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากหลายดาน โดยการ 
นําเอาการประเมินจากขอมูลภาคสนาม ไมวาจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ขอมูลที่ไดจากการทํา
แบบสัมภาษณแจากกลุมตัวอยาง ขอมูลที่ไดจากการสํารวจและตรวจวัดทางกายภาพทางดานอาชีวอนามัย 
มาผนวกกันจึงสามารถทีจ่ะไดพบกับปญัหาในระหวางขั้นตอนการทาํงานหรือสิง่แวดลอมในสถานที่ทํางาน 
ที่สงผลใหเกิดอันตรายแกตัวผูปฏิบัติงาน จึงนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแเพื่อใหสามารถกําหนดแนว
ทางการแกไขหรือบรรเทาการเกิดอันตรายใหนอยลง การวิเคราะหแขอมูลนํา ขอมูลจากการสัมภาษณแโดย
แบบสัมภาษณแมาสรุปในรูปแบบของตาราง ใชสถิติเป็นคารอยละ เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการวิจัยแลว
อธิบายเป็นความเรียงตามลําดับความสําคัญ กอน-หลัง 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย จะน าแบบสอบถามที่ได้
ทั้งหมดมาลงรหัส (Coding) เพื่อไปประมวลผลและค านวณหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป คือ IBM SPSS Statistics 25 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะหแขอมูลภูมิหลังของผูปฏิบัติงานกอสรางระบบจําหนาย  
2. สถานที่ในการปฏิบัติงานและปัญหาในกาปฏิบัติงาน 
จากการสัมภาษณ์ 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 
2. อาการเจ็บปุวยและโรคที่เกิดจากการทํางาน 
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ผลการวิจัย 
 หลังจากการศึกษาความปลอดภัยในการทํางานดานงานกอสรางระบบจําหนายปัญหาที่เกิดข้ึน 
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจากการสัมภาษณแประชากรกลุมตัวอยางผูปฏิบัติงานกอสราง จํานวน 

15  คน  การสํารวจตรวจวัดดานสภาพแวดลอมในการทํางานการสังเกตการณแ และการสัมภาษณแแบบ
เจาะลึกในกลุมผูประกอบอาชีพ ไดจํานวนกลุมตัวอยางและขอมูลครบถวน และผูวิจัยนําขอมูลมา
วิเคราะหแผลดวยหลักสถิติและเสนอผลการวิเคราะหแ โดยผูวิจัยไดใชตารางประกอบคําบรรยายขอมูล
ตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหแขอมูลภูมิหลังของผูปฏิบัติงานกอสรางระบบจําหนาย 
2. การวิเคราะหแขอมูลสถานที่ในการปฏิบัติงานและปัญหาในกาปฏิบัติงาน 
3. ข้ันตอนการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน 
4. การวิเคราะหแขอมูลอาการเจ็บปุวยและโรคที่เกิดจากการทํางาน 
ขอมูลทั่วไปผูปฏิบัติงานกอสรางการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง พบวา เป็นผูชาย ทั้งหมด

คิดเป็นรอยละ 100 
- มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นรอยละ 60 รองลงมาอายุ 41-50 ปี คิดเป็นรอยละ 20 และ อายุ 

21-30 ปี  คิดเป็นรอยละ 13.3 ตามลําดับ  

- จบระดับการศึกษา อาชีวศึกษา ทั้งหมดคิดเป็นรอยละ 100 

- สวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง สวนใหญสถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ  66.7  รองลงมา 
โสด คิดเป็นรอยละ  33.3  

- มีประสบการณแการทํางาน  10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นรอยละ 53.3 รองลงมาประสบการณแการ
ทํางาน  3-4  ป ีคิดเป็นรอยละ  26.7 และ ประสบการณแการทํางาน  1-2 ปี คิดเป็นรอยละ  13.3 ตามลําดับ 

 

- การเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการทํางานตอปี เพิ่มข้ึน คิดเป็นรอยละ  86.7 รองลงมา 
เทาเดิม คิดเป็นรอยละ  13.3  

- สวนใหญมีความพึงพอใจในการทํางานกอสราง ทั้งหมดคิดเป็นรอยละ 100 
- สวนใหญทํางานตอสัปดาหแ 4-5 วัน คิดเป็นรอยละ  93.3 รองลงมาทํางานตอสัปดาหแ  6-

7 วัน คิดเป็นรอยละ  6.7  

- สวนใหญ ช่ัวโมงที่มีทํางานในแตละวัน ไมเกิน 8 ช่ัวโมง ทั้งหมดคิดเป็นรอยละ 100 
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3. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพจากการท างานิละการดูิลสุขภาพ 
ผูปฏิบัติงานกอสรางการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง พบวา เคยมีเจ็บปุวยหรือปัญหา

สุขภาพที่เกิดจากการทํางาน คิดเป็นรอยละ 66.6 รองลงมามีอาการเจ็บปุวยหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
การทํางานอยางนอย 1 อาการ คิดเป็นรอยละ 33.3 

- สวนใหญใชวิธีการจายคารักษาพยาบาลการเจ็บปุวยจากการทํางาน โดยเบิกคารักษา
มากที่สุด คิดเป็นรอยละ  86.7 รองลงมาใชสิทธิประกันสังคม คิดเป็นรอยละ  13.3  

สําหรับโรคหรือความเจ็บปุวยที่เกิดจากการทํางานของผูปฏิบัติกอสราง ไดแก โรคปวดเมื่อยตาม
สวนตางๆ ของรางกาย เชน ปวดตนคอ ปวดไหล ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว ปวดเขาและขา เป็นตน 
อาการทางตาที่พบคือ อาการปวดตา และตาพรา เป็นตน พบวา ผูปฏิบัติกอสราง สวนใหญมีความถ่ีใน
การเกิดการผิดปกติขณะทาํงานซึ่งเมื่อหยุดพักนั้นก็จะหาย แตก็ยังพบผูที่มีอาการที่เมื่อหยุดพักแลวก็ยังไม
หาย จากอาการปวดไหลคิดเป็นรอยละ 26.4 รองลงมาปวดเมื่อยทั้งตัว  คิดเป็นรอยละ  13.3 ผูที่มีอาการ
ตลอดเวลาจากอาการปวดหลัง คิดเป็นรอยละ 46.7และปวดขา คิดเป็นร  อยละ 20  ผูปฏิบัติงานกอสราง
การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง สวนใหญ เคยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการทํางาน คิดเป็น
รอยละ 73.3 รองลงมาไมเคยการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการทํางาน คิดเป็นรอยละ  26.7  ประเภทของ
อุบัติเหตุในผูปฏิบัติกอสรางที่พบมากที่สุด คือ โดนของมีคมบาด และถูกกระแทกจากของแข็ง จะไดรับ
อุบัติเหตุเกิดข้ึนทุกสัปดาหแคิดเป็นรอยละ 13.3 เทากัน นอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุกระเด็น
เขาตา วัตถุตกใส ถูกไฟฟูาดูดและหกลม ระดับความรุนแรงไมรุนแรงมากถึงรุนแรงปานกลาง   

- สวนใหญ ไมมีปัญหาเรื่องสภาพการกระทําที่ไมปลอดภัยในการทํางาน  คิดเป็นรอยละ 
53.3 รองลงมามีปัญหาเรื่อง สภาพการกระทําที่ไมปลอดภัยในการทํางาน คิดเป็นรอยละ  46.7  

- การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง มีการปูองกันการเจ็บปุวยจากการทํางาน 
ทั้งหมดคิดเป็นรอยละ 100 
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ตารางท่ี แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนระหวางการทํางาน (n=15) 
ล าดับ ภาระงาน ท่ีเลือก 

เพ่ือวิเคราะห์ JSA 
ลักษณะอันตราย มาตรการการป้องกัน 

1 การติดตั้งอุปกรณแ 
-  ตรวจสอบสภาพพื้นทีห่นางาน
พบเสาไฟฟูาชํารุดกอนการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบกอนการปฏิบัตงิาน 
ดวยสายตา 
- ทํากจิกรรม KYT ตรวจสอบ
สภาพหนางาน คนหาจุดเสี่ยง
หรือจุดอันตราย 
- ปีนเสาติดตัง้คอนเหล็กสําหรับ
วางสายสื่อสาร      
 - ติดตั้งแร็คและประกอบลูก
ถวยลูกรอกสําหรับเดิน
สายไฟฟูาแรงต่ํา 
- ติดตั้งคอนปนูบริเวณหัวเสา 
- ติดตั้งลกูถวยบนคอนหัวเสา
เพื่อพาดสายไฟแรงสูง 
 
 
 
- ติดตั้งหมอแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความคมของเสาบาดมือไดรบับาดเจบ็                     
- คอนเหลก็ตกใส ศีรษะแตก กระดกูหัก   
- ปวดเมื่อยกลามเนื้อขา จากการสายกัน
ตกยาวเกินไป 
 
- ขันน็อตแร็คไมแนน ศีรษะแตก            
- ลูกถวยหลน                    
 
- พกชํ้า                                         
 - ตกจากเสา แขนหัก ขาหกั  
- ศีรษะแตก                                       
- ลวดทิ่มมือและต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สวมใสอปุกรณแ PPE                                      
- ไมยืนอยูดานลางขณะมี
ผูปฏิบัตงิานอยูบนเสา                                                     
- คลองกันตกในระยะทีผู่ปฏิบัติ
ทํางานไดอยางสบาย                                                                                 
 - ตรวจสอบความแข็งแรงในการ
ติดตั้ง                                         
- ไมยืนอยูดานลางขณะมี
ผูปฏิบัตงิานอยูบนเสา                                               
- สวมหมวกนริภัยทุกครั้ง                                  
- ไมติดตั้งคอนปูนขณะทีล่มแรง           
- สวม อปุกรณแ PPE ทุกครัง้                                   
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- ทับมือ และเทา                              
 - ผูปฏิบัตงิานกระแทกกบัเสา               
- ตกจากเสา แขนหกั ขาหัก                                                  

- สวมหมวกนริภัยทุกครั้ง                                 
- มวนลวดเป็นวงกลมเขาหากันทั้ง 2 
ดาน                                                         
- ไมติดตั้งหมอแปลงขณะทีล่มแรง               
- ไมยื่นมือหรอืเทาในบริเวณติดตั้ง             
- ตรวจสอบตะขอยกทกุครั้งกอนใช
งาน                                   

2 การพาดสาย 
- ติดตั้งสายยึดโยงกอนการดงึ
สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ลากสาย 
 
 
 
 
 
- ปีนข้ึนเสา พาดสายจากตนนึง
ไปยังอีกตนนงึ 
 

 
               - ศีรษะแตก เทา                                     
 
- สลิงฟาดใสผูปฏิบัตงิานไดรบับาดเจบ็              
 
- เทาบาดเจบ็   
 
                                                        
- ทับผูปฏิบัติงาน                                                                  
- ผูปฏิบัติงานกระดกูหกั พิการ 
เสียชีวิต 
 
- หัวลากสายติดขัด-หลุด ออกรอกพาด
สายโดนผูปฏิบัตงิาน                            
- ขาตั้งรีดสายพลิกควํ่าสายไฟถูก
กระชากผูปฏิบัติงานถูกไฟดูด    
                        
- ถูกซ็อตหมดสติ                              
 
 
 

 
- ตรวจสอบเชือกและรอกกอนการ
ใช งานทุกครัง้                                                           
- ตรวจสอบ Swivel ใหอยูในสภาพ
ดีกอนนํามาใชงาน                                           
- สวมรองเทานิรภัย                                  
- จัดใหมีผูเดินตามหัวลากสายตลอด 
เวลาทีพ่าดสาย                                                    
- ตรวจสอบน็อตยึดทุกครัง้                           
- ติดตั้งอุปกรณแปูองกันหรือนัง่ราน
ครอมไลนแแยกยอย , และกันการ 
เขา-ออก บริเวณจุดปฏิบัตงิาน   
- จัดใหมีผูคอยดูหัวลากสายตลอด 
เวลาทีพ่าดสาย                                                   
- ขาตั้งรีลตองอยูในสภาพดี                         
- เลือกพื้นที่จุดตัง้ขารลีใหอยูใน
สภาพมั่นคงแข็งแรง 
- ขันแคลมปใหแนนบรเิวณจุดยึด
โยงกอนการพาด                                                        
- ตรวจสอบระบบไฟฟูากอนปฏิบัติ
ทุกครัง้                                                         
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- ใชคัมละอองประกอบกบัคอฟ
ฟิ่งฮอยลแใชในการดึงสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
- คอฟฟิง่ฮอยแลหนบีมอื                           
- เครื่องมอืตกผูปฏิบัตงิานดานลาง               
- ศีรษะแตก                      

- เมื่อปีนข้ึนถึงจุดปฏิบัติงานบนเสา 
ใหคลองสายกันตกตัวเสาทันที                                   
- ใชขาปีนเสาตามมาตรฐาน กฟภ.        
- ตรวจสอบความพรอมของผูข้ึน
ปฏิบัติงาน 
- ไมจบัใกลบริเวณจุดที่โยก                          
- ตรวจสอบเชือกและรอกสงของข้ึน
บนเสาการใชงานทกุครัง้                                                 
- ไมยืนอยูดานลางขณะมี
ผูปฏิบัตงิานอยูบนเสา 

3 การขนยายเสา 
- ใชรถบรรทุกติดเครนพบัใหการ
ยกเสา 

- ขนเสา       

 
- ผูปฏิบัติงาน กระดูกหลัง พิการ 
เสียชีวิต 
- เสาตกหรือสิง่ของหลุดมาทรัพยแสิน
เสียหาย 
- รถตกหลมุถนน เสาทีบ่รรทกุทบัขา
หรือฟาดใสผูปฏิบัติงาน 

  - ตรวจเช็ครถเครนตามมาตรฐาน                    
- ตรวจสอบลวดสลิงและแกนมวน
สาย  สลงิกอนนํามาใชงาน                                   
- ตรวจเช็คตะขอ สวนเปิด                       
-ปิด ไมนําตะขอที่ปิดไมสนทิมาใช
งาน                                         
- ยกน้ําหนักไมเกินมาตรฐานรถ
เครนทีก่ําหนด                                                               
- สํารวจเสนทางที่จะขนเสาให
ละเอียดวามีถนนเป็นหลมุ                                                     
- ผูกรัดเสา ใชน็อตยึด ขณะ
โดยสาร                                  

 
จากตาราง วิเคราะหแขอมูลโดย )JSA) มีการเก็บขอมูลจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานกอสราง แลวนํา

ขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแ คือ ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนระหวางการทํางานและปัญหาดาน

สุขภาพที่เกิดข้ึนระหวางการทํางาน ผูปฏิบัติงานกอสรางมีกิจกรรมหลักที่ สําคัญ คือ  การติดตั้งอุปกรณแ 
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การพาดสาย และการขนยายเสา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนั้นมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตรายและเกิดปัญหา

ตอสุขภาพได 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาและวิเคราะหแการเรียนรู ถึงการแกปัญหาเกี่ยวกับความไมปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง เพื่อจะไดวิเคราะหแรูปแบบกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยการรวมกันกับทางเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ผู

ควบคุมงาน และผูปฏิบัติงานในการวิเคราะหแสภาพปัญหา และคนหาแนวทางในการปูองกันและแกไข

ปัญหาทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใชกระบวนการวิเคราะหแงานเพื่อความปลอดภัย 

(JSA) จากนั้นไดมีการกําหนดกิจกรรม/ภาระงานที่สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อนําไปสูรูปแบบการปูองกัน

อันตรายจากการปฏิบัติงาน กิจกรรม/ภาระที่ไดกําหนดข้ึนโดยกลุมผูปฏิบัติงานกอสรางนั้น มีกิจกรรม 

บางสวนที่ผูปฏิบัติงานกอสรางสามารถนําไปดําเนินไดเอง และในบางเรื่องตองบรรยายความรูความเขาใจ

เพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่สามารถปูองกันและแกไขปัญหาได และผูปฏิบัติงานกอสรางมีความตอง

ทราบถึงวิธีการในการปูองกันอันตรายจากการทํางาน โดยเนื้อหาแทจริงคือการปูองกันการเจ็บปุวย การ

ปวดกลามเนื้อตาม อวัยวะตางๆของรางกาย และหลังจากนั้นนักวิจัยไดเขาไปประเมินผลการดําเนินงาน

ในการปรับปรุงการแกไขปัญหา ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานกอสราง 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผูปฏิบัติงานกอสราง เป็นชายทั้งหมด จบระดับการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด  สวนใหญมีการ

สมรสแลว ประกอบอาชีพเป็นผูปฏิบัติงานกอสราง 10 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจกับงานที่ทําไมคิดที่จะ

เปลี่ยนงานใหม ทํางานสัปดาหและ 5-6 วัน วันละ 7-8 ช่ัวโมง สวนใหญมีปัญหาความเจ็บปุวยที่เกิดจาก

การทํางานที่ทําอยูในปัจจุบัน เมื่อเกิดการเจ็บปุวยหรือมี ปัญหาสุขภาพจากการทํางานก็จะมีการปฏิบัติ

ตนหลายวิธี เชน ปลอยทิ้งไวใหหายเอง รักษาดวยตนเอง  และไปไปโรงพยาบาล โดยคาใชจายในการ

รักษาการเจ็บปุวยน้ัน สวนใหญจะใชการเบิกจายแทนการใชสิทธิประกันสังคม สําหรับเจ็บปุวยที่เกิดจาก

การทํางานของผูปฏิบัติงานกอสราง ไดแก โรคปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ของรางกาย เชน ปวดตนคอ  ปวด

ไหล ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา เป็นตน อาการทางตาที่พบคือ อาการปวดตา ตาพรา และ เป็นตน สวน
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ใหญมีความถ่ีในการเกิดการผิดปกติขณะทํางานซึ่งเมื่อหยุดพักนั้นก็จะหาย แตก็ยังพบผูที่มีอาการที่เมื่อ

หยุดพักแลวก็ยังไมหาย จากอาการปวดไหล และปวดเอว นอกจากนั้นยังมีผูที่มีอาการตลอดเวลาจาก

อาการปวดหลังและปวดขา ระดับความรุนแรงไมรุนแรงมากถึงรุนแรง พบวาสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจาก

การปฏิบัติงานกับสภาพของงานที่ไมปลอดภัย ประเภทของอุบัติเหตุพบมากที่สุด คือ โดนของมีคมบาด 

และถูกกระแทกจากของแข็งจะไดรับอุบัติเหตุเกิดข้ึนทุกสัปดาหแนอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุ ที่เกิดจากวัตถุ

กระเด็นเขาตา วัตถุตกใส ถูกไฟฟูาดูดและหกลม ระดับความรุนแรงไมรุนแรงมากถึงรนุแรงปานกลาง และ

มีการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดปัญหาดานสุขภาพ การวิเคราะหแงานเพื่อความปลอดภัย  )JSA) มีโอกาสไดรับ

อันตรายและบาดเจ็บ เนื่องสภาพแวดลอมการทํางาน การกระทําที่ไมปลอดภัยกอใหเกิดอันตรายได 

ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคลทุกครั้ง เชน ถุงมือหนัง ถุงมือยางทุกครั้งขณะ

ปฏิบัติงานปูองกันการบาดจากของมีคมบาดหรือถูกไฟฟูาดูด  ศึกษาทาทางที่ถูกตองกอนปฏิบัติงาน 

ตรวจดูสภาพช้ินงานกอนปฏิบัติงาน สวมใสอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคล ตองปฏิบัติงานดวยความ

ระมัดระวังและลางทําความสะอาดอุปกรณแและจัดเก็บเขาที่หลังการใชงาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

ผูปฏิบัติกอสรางลักษณะงานที่นํามาทําการศึกษา และวิเคราะหแการเรียนรู ถึงการแกปัญหา

เกี่ยวกับความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แบงเป็น 3 งาน คือ งานติดตั้งอุปกรณแหัวเสา  งานพาด

สายไฟฟูาและขนยายเสาไฟฟูา จะเห็นไดวาลักษณะงานทั้ง 3   นั้นผูปฏิบัติงานลวนแลวจะมีเหตุที่ตอง

ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บจากข้ันตอนการทํางานที่ไมถูกตอง ความเคยชิน เครื่องใชเครื่องมือที่ไมอยูใน

สภาพพรอมใชงาน ซึ่งผูปฏิบัติกอสรางนั้นเป็นผูชายทั้งหมดอาจจะยิ่งทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงายกวา 

เนื่องจากผูชายสวนใหญอาจจะมีความมั่นใจในการทํางานสูง มั่นใจในงานที่ทํามาเนิ่นนานไมคอยจะเช่ือ

คําแนะนําของหัวหนาหรือเพื่อนรวมงาน และงานดานความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ละเอียดออนที่สงผลกับ

สุขภาพไดงายอาจจะทําความเขาใจไดงาย ในบางเรื่องสําหรับบางเรื่องภูมิรูดานการศึกษาจะเป็นตัวแปรที่

สําคัญที่ทําใหบุคคลเขาใจ และยิ่งกวาน้ัน จะทําใหบุคคลทุกคนที่ศึกษาน้ันมีจิตสํานึกรักความปลอดภัยยิ่ง

เป็นไปไดยาก จะเห็นไดวาสวนใหญผูปฏิบัติกอสรางมีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีการสมรสแลว 

ประกอบอาชีพนี้มานาน 10 ป ีข้ึนไป จึงเป็นเรื่องยากที่จะใหความรูแคครั้งคราวแลวผูปฏิบัติกอสรางจะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได เพราะผูปฏิบัติกอสรางเหลานั้นประกอบอาชีพมาเนิ่นนาน และพนักงานยังมี
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ความพึงพอใจกับงานที่ทําไมคิดที่จะเปลี่ยน งานใหม ทํางานสัปดาหและ 5-6 วัน วันละ 7-8 ช่ัวโมง  /วันก็

ตาม สวนใหญมีป ัญหาความเจ็บปุวยที่เกิดจากการทํางานที่ทําอยูในปัจจุบัน และมีทัศนคติที่ผิดในการ

ดูแลสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปุวยหรือมีปัญหาสุขภาพจากการทํางานรักษาดวยตัวเองโดยการซื้อยามาทาย

กอน เมื่อมีอาการรุนแรงข้ึน อาการเริ่มแยถึงไปโรงพยาบาล โดยใหเหตุผลที่วาไมอยากไปพบแพทยแ

เนื่องจากเป็นการเจ็บปุวยเล็กนอย และสวนใหญเมื่อไปพบแพทยแไมหายจากอาการบาดเจ็บ  

 ลักษณะการปฏิบัติงานนั้น ถาเป็นงานติดตั้งอุปกรณแหัวเสา งานพาดสายไฟฟูาและงานขนยายเสา 

จะเป็นการทํางานในลักษณะทํางานบนที่สูงมีพื้นที่ในการทํางานที่จํากัด การยืน กม ลุก นั่ง เดิน ปีนข้ึน-

ลง กวางานน้ันจะเสร็จ ในบางครั้งรางกายตองฝืนธรรมชาติในพื้นที่จํากัดเป็นเวลานานๆ จึงเป็นสาเหตุ

ของอาการเจ็บปุวยที่เกิดจากการทํางานของผูปฏิบัติกอสราง นี้ ไดแก โรคปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ของ

รางกาย เชน ปวดตนคอ  ปวดไหล  ปวดหลัง  ปวดเอว  ปวดขา  เป็นตน  และในการปฏิบัติงานนั้นพบวามี

การปฏิบัติงานทั้งกลางแจงที่อากาศรอนจัด มีฝุุนและ เศษวัสดุฟุูงกระจายเขาตา แสงสวางจาทําให

ผูปฏิบัติงานตองหรี่ตาเกิดปัญหากับสุขภาพตา อาการทางตาที่พบ คือ อาการปวดตา ตาพรา เป็นตน ซึ่ง

อาการเหลานี้เกิดข้ึนทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเมื่อหยุดพักอาการนั้นก็จะหาย และถึงแมจะมีผูปฏิบัติงาน

กอสรางบางคนจะมีอาการที่เมื่อหยุดพักแลวก็ยังไมหาย จากอาการปวดไหล และปวดเอว แตก็ตองทน

ปฏิบัติงานโดยไมหยุดงานเพื่อทําการรักษาตัว นอกจากอาการจะรุนแรงจนไมสามารถปฏิบัติงานไดถึงจะ

หยุดงานรักษาตัว และ ยังพบวายังมีผูปฏิบัติงานกอสรางที่มีอาการปวดหลังและปวดขา ตลอดเวลาและก็

ยังปฏิบัติงานอยูเป็นปกติ โดยทั่วไปแลวพบวาสาเหตุของอาการเจ็บปุวยนั้น มาจากการปฏิบัติงานกับ

สภาพของงานที่ไมปลอดภัย เชน อากาศรอนจัด ลมแรงฝุุนละอองมาก พื้นที่ทํางานเป็นพื้นที่ที่จํากัด เป็น

ตน นอกจากนี้มีสาเหตุมาจากการกระทําที่ไมปลอดภัยโดยที่ปฏิบัติงานโดยไมมีเครื่องมือ  เครื่องทุนแรง 

เครื่องปูองกันตัวเองหรืออุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคล จนเกิดการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุโดนของมี

คมบาดข้ึนเป็นประจําทุกสัปดาหแเชน เศษปูน เศษโลหะบาด  

 

ข้อเสนอินะ 

ความรูเกี่ยวกับการปูองกันอันตรายในการทํางานนั้น ผูปฏิบัติงานสวนใหญไมมีความรูดานการ

ปูองกันอันตรายในการทํางานเทาที่ควร หรือบางครั้งอาจจะรูแตไมปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการ

ทํางานดวยความเคยชินทํางานลักษณะนี้มาเป็นเวลานาน เกิดความชํานาญในอาชีพ และอาจจะเป็นคน
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ชอบความเสี่ยง ความทาทาย และสวนหนึ่งทางการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรงยังมีการบริหาร

จัดการเรื่องความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม มาตรการเกี่ยวกับการปูองอุบัติเหตุในการทํางาน ผูปฏิบัติงาน

กอสรางบางสวนมีทศันคติเกี่ยวกับการปูองอุบัติเหตุในดานการทํางานคอนขางเป็นไปในทางลบ คิดวาการ

ใชอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคล จะทําใหการปฏิบัติงานไมสะดวกหรือไมถนัด โดยยึดถือเอาความ

สะดวกสบายเป็นหลกั แตไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรืออันตรายที่จะเกิดข้ึนตอตนเอง และ เพื่อนรวมงาน 

ดังนั้น องคแกรตองใหความสําคัญของการบริหารความปลอดภัยในองคแกรเป็นสําคัญโดย ดําเนินการดังนี้  

5.3.1 จัดอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน ใหปฏิบัติงานใหถูกตองและปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อให

ผูปฏิบัติงานไดเกิดความเคยชินและตระหนักถึงความความภัย จนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทํางานที่

ปลอดภัย 5.3.2 ใหมีการจัดหาอุปกรณแปูองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับพนักงานใหเพียงพอ เพื่อดูแล

ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานกอสรางที่มีความเสี่ยงกวากวาทีมผูปฏิบัติงานทีมอื่นๆ และเพื่อความ

ปลอดภัยของทุกคน 5.3.3 จัดทํามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 

เพื่อใหมีการดําเนินกิจกรรมดานความปลอดภัยอยางเป็นรูปธรรมตอเนื่องตอไป 
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงคแการวิจัยน้ีเพื่อประเมินความฉลาดทางอารมณแของเด็กปฐมวัยในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ประชากรเปูาหมายในการวิจัยคือเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 3-5 ปี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา จํานวน 38 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณแเด็กอายุ 3-5 ปี  สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก 
ความถ่ีและรอยละ   

ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยสวนมากมีความฉลาดทางอารมณแระดับปกติ รอยละ 89.4  สูงกวา
ปกติ รอยละ 5.3 และต่ํากวาเกณฑแปกติรอยละ 5.3 ตามลําดับ ขอมูลจากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชนแตอ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ตอไป 
 
ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณแ เด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  
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Abstract 

The aim of this research was to evaluate emotional quotient of early childhood 
in the Child Development Center, Pakordum subdistrict adนอยistration organization, Mae 
Lao district, Chiang Rai province, Thailand. The target population for research was early 
childhood; 3-5 years old in the Child Development Center, Pakordum subdistrict adนอย
istration organization.  

The research instrument was an assessment questionnaire for emotional 
quotient in early childhood; 3-5 years old. The statistics used for data analysis were 
frequency and percentage. The results found that the emotional quotient of early 
childhood was at normal level (89.4%), high level (5.3%) and low level (5.3%). The 
information obtained from this research will be used to develop activities or teaching 
methods in the Child Development Center, Pakordum subdistrict adนอยistration 
organization. 
 
Keywords: Emotional Quotient, Early Childhood, Child Development Center 
 
บทน า  
  ความฉลาดทางอารมณแ (Emotional Quotient หรอื Emotional Intelligence) นิยมเรียกยอ
วา EQ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณแ มจีิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแงดี รูจักเห็นอกเห็น
ใจผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีความมุงมั่นแนวแน มีเหตุผล มสีติ สามารถควบคุมตนเอง มี
ความสามารถในการรบัรูถึงความตองการของคนอื่น และรูจกัมารยาททางสังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
คนที่มี EQ ดี จะเป็นคนทีส่ามารถแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามวัย และสามารถ
อยูกับคนอื่นๆ ในสงัคมไดอยางดี (วรนันทแ ศรียากร, 2562) 
  ความฉลาดทางอารมณแของเดก็ เป็นความพรอมทางอารมณแที่จะอยูรวมกบัผูอื่นไดอยางราบรื่น 
โดยรูจักอารมณแตนเองและผูอื่น แสดงความเห็นใจหรอืปลอบใจผูอื่น อดทนและรอคอยได มีน้ําใจ รูจักให 
รูจักแบงปัน รูวาทําผิดหรือยอมรบัผิด มีความกระตือรือรน สนใจใฝรุู และปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
พรอมทําใหตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุน และสนุกสนานราเรงิ (สถาบันราชานุกูล 
กรมสุขภาพจิต, 2559) เด็กปฐมวัยถือไดวาเป็นชวงที่มีความสําคัญในการวางรากฐานของชีวิต เนื่องดวย



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1666 

เป็นวัยเริ่มตนของชีวิต เป็นวัยแหงพัฒนาการดานตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เป็นชวงสําคัญ
ที่ควรรับการพฒันาใหถูกตอง การจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยน้ีจึงตองคํานึงถึงเรื่องการสงเสริม
พัฒนาการที่ครอบคลมุทั้ง 4 ดาน ไดแก พัฒนาการดานรางกาย อารมณแจิตใจ สังคม และสตปิัญญา 
(อรัญญา กุฎจอมศร,ี 2557) 
 ศูนยแพัฒนาเด็กเลก็องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา ตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย เปิดการเรียนการสอนสําหรบัเดก็ปฐมวัยชวงอายุ 2-5 ปี มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กไดรับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ไดรับการฝึกฝนพัฒนาตามวัยและเตม็ตามศักยภาพพัฒนา
ความพรอมของเด็กทกุๆ ดานแบบองคแรวมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
สอดคลองกบัมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ, 
2562)  การประเมินความฉลาดทางอารมณแของเด็กจะชวยใหครู ผูดูแลเด็ก ไดทราบถึงจุดเดนของ
ลักษณะความฉลาดทางอารมณแที่ควรสงเสรมิและจุดออนทีค่วรพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน รวมทั้งสามารถใชในการ
ติดตามเพื่อดูพฒันาการทางอารมณแวามีความกาวหนามากนอยเพียงใดเมื่อเด็กนั้นมีอายุเพิ่มข้ึน 
 การประเมินความฉลาดทางอารมณแของเด็กปฐมวัยยังเป็นประโยชนแใหครูและผูดูแลเด็กไดทราบ
ขอมูลเดก็และนําขอมูลมาออกแบบหรือพฒันากจิกรรมการเรียนการสอนที่ชวยพฒันาความฉลาดทาง
อารมณแของเด็ก จากความเป็นมาดังที่กลาวมาแลวครูและผูดูแลเด็กของศูนยแพัฒนาเดก็เล็กองคแการ
บรหิารสวนตําบลปุากอดําจึงทําวิจัยเรือ่งนี้ เพือ่นําขอสนเทศจากผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดกจิกรรมเพือ่เสรมิสรางความฉลาดทางอารมณแของเด็กใหเป็นไปอยางตอเนื่องหรือใหดีย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพื่อประเมินความฉลาดทางอารมของเด็กปฐมวัยในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวนตําบล
ปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย                        
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยจากการปฏิบัติงานประจํา (Routine to Research: R to R หรือ R2R) ครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) 
      ประชากรเป้าหมาย 
 การวิจัยน้ีทําการศึกษาในประชากรคือเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนของศูนยแพัฒนาเดก็

เล็กองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย จํานวน  38  คน เป็นประชากร



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1667 

เปูาหมายในการทําวิจัย เนื่องจากเป็นไปตามหลักการประเมินความฉลาดทางอารมณแและแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณแ เด็กอายุ 3-5 ปี ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งนํามาใชประเมินไดกับเด็กที่มอีายุไมต่ํากวา 

3 ปี  
     เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณแ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับยอ) 
สําหรับครู/ผูดูแลเด็ก (สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานทีผ่านการประเมิน
คุณภาพและรับรองโดยกรมสุขภาพจิต ประกอบดวยคําถาม 15 ขอ แบงเป็น 3 ดาน ดังนี้ 
  ดานดี 
   ดานเกง   
  ดานสุข 
   
ตารางท่ี 1 การแปลผลคะแนน จากขอคําถามการประเมินความฉลาดทางอารมณแ 

องค์ประกอบ คะินนเทียบกับเกณฑ์ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ปกติ สูงกว่าปกติ 

ดานดี  1-11  12-19  20 
ดานเกง  1-12  13-19  20 
ดานสุข  1-12  13-18  19-20  
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  1-39  40-55  56-60  

  
 พ้ืนท่ีวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลนักเรียนปฐมวัยและทําการประเมินที่ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวน
ตําบลปุากอดํา ตั้งอยูเลขที่ 117 หมูที่ 1 ตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ใชระยะเวลาในการวิจัยและรวบรวมขอมูล 4 เดือน (มกราคม พ.ศ.2564 - เมษายน พ.ศ.2564) 
เริ่มจากการที่ครู/ผูดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผูคุนเคยดูแลและจัดการเรียนการสอนใหแก เด็ก คัดเลือกเด็กที่มีอายุ
เต็ม 3 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 และเริ่มทําการสังเกตพฤตกรรมเด็กตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นระยะเวลา 4 เดือน แลวทําการประเมินความฉลาดทาง
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อารมณแของเด็กโดยใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณแ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับยอ) สําหรับครู/ผูดูแล
เด็ก (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2559) และรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหแ 
 
 สถิติท่ีใช้ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติสําหรับวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถ่ี (frequency) และรอยละ )Percentage)  
 การพิทักษ์สิทธิของประชากรในงานวิจัย  
 ผูวิจัย คือ ครูและผูดูแลเด็ก ทําการแจงและไดรับความยินยอมเห็นชอบจากผูปกครองเด็ก
นักเรียนในการศึกษาครั้งนี้ ผลการการประเมินความฉลาดทางอารมณแจะไมนําไปเปิดเผยตอสาธารณะใน
ลักษณะของขอมูลสวนตัวหรือเผยแพรเปน็รายบคุคลที่จะบุช่ือ แตจะนําไปเป็นขอมูลสําหรับครู ผูดูแลเด็ก 
เพื่อนํามาใชประโยชนแในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน จะมีการสื่อสารแจงใหเฉพาะ
ผูปกครองของเด็กเป็นรายบุคคลเทานั้น และผลการประเมินเป็นคะแนนของเด็กรายบุคคลนี้ จะไมนําไป
เปรียบเทียบกับเด็กอื่น หรือกลาวตําหนิตัวนักเรียนหรือผูปกครองแตอยางใด ขอมูลจากการวิจัยจะใชเพื่อ
ประโยชนแตอการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณแเด็กปฐมวัย ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวนตําบล
ปุากอดํา ในภาพรวมนั้นพบวาเด็กปฐมวัยสวนมากมีความฉลาดทางอารมณแระดับปกติ คิดเป็นรอยละ 
89.4 และสูงกวาปกติรอยละ 5.3 สวนที่ต่ํากวาเกณฑแปกติคิดเป็นรอยละ 5.3 ดังตารางที่ 2  
 หากพิจารณาพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยจํานวนมากแสดงออกมามากที่สุด โดยจําแนกตามรายดาน
พบวา ดานดี คือ หยุดการกระทําที่ไมดีเมื่อผูใหญหาม ผลประเมิน “เป็นบอยครั้ง” คิดเป็นรอยละ 65.8 
(ตารางที่ 3 ขอ 2.)  ดานเกง คือ สนใจ รูสึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหมๆ ผลประเมิน “เป็นประจํา” คิด
เป็นรอยละ 92.1 (ตารางที่ 3 ขอ 7.)  ดานสุข คือ รูจักหาของเลน หรือกิจกรรมเพื่อสรางความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผลประเมิน “เป็นประจํา” คิดเป็นรอยละ 81.6 (ตารางที่ 3 ขอ 12.) รายละเอียดดัง              
ตาราง2    
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ตารางท่ี2 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณแของเด็กปฐมวัย แยกตามรายดานและภาพรวม   
              แสดงจํานวนและรอยละ (N=38) 

องค์ประกอบ ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ปกติ สูงกว่าปกติ 

ดานดี   3 )7.9(  35 )92.1(  - 
ดานเกง   - 36 )94.7(  2 )5.3(  
ดานสุข  - 36 )94.7(  2 )5.3(  
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  2 (5.3)  34 (89.4)  2 (5.3)  

หมายเหตุ ขอมูลที่แสดงในตาราง เชน 34 (89.4) หมายถึง จํานวน 34 คน คิดเป็นรอยละ 89.4  
 
 
ตารางท่ี 3  พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออก แสดงเปน็จํานวนและรอยละของเด็ก  
              จําแนกเป็นรายดานและรายขอ (N=38)  

 
ประเด็นทีป่ระเมิน 

พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
ไม่เป็นเลย เป็นบางครั้ง เป็นบ่อยครั้ง เป็นประจ า 

ด้านด ี     
1. แสดงความเห็นใจเม่ือเห็นเพื่อนหรือผูอ่ืน 
    ทุกขแรอน เชน บอกวาสงสาร เขาไปปลอบหรือ 
    เขาไปชวย 

 
  

17 )44.8(  13 (34.2) 
  

8 (21.0) 

2. หยุดการกระทําที่ไมดีเม่ือผูใหญหาม  4 )10.5(  25 )65.8(  9 )23.7(  
3 . แบงปันสิ่งของใหคนอ่ืนๆ เชน ขนม ของเลน  4 )10.5(  22 )57.9(  12 )31.6(  
4 . บอกขอโทษหรือแสดงทาที่ยอมรับผิดเม่ือรูวา 

    ทําผิด   
1 )2.6(  11 )29.0(  17 )44.8(  9 )23.6(  

5 . อดทนและรอคอยได  7 )18.4(  11 )29.0(  20 )52.6(  
ด้านเก่ง      
6 . อยากรูอยากเห็นกับของเลนหรือสิ่งแปลกใหม  1 )2.6(  4 )10.5(  33 )86.9(  
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7 . สนใจ รูสึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหมๆ  1 )2.6(  2 )5.3(  35 )92.1(  
8 . ซักถามในสิ่งที่อยากรู 1 )2.6(  10 )26.3(  11 )29.0(  16 (42.1) 
9.  เม่ือไมไดของเลนที่อยากไดก็สามารถเลนของ 
    อ่ืนแทน  

 5 (13.1) 18 (47.4) 15 (39.5) 

10.  ยอมรับกฎเกณฑแหรือขอตกลง แมจะผิดหวัง / 
     ไมไดสิ่งที่ตองการ 

 7 (18.4) 21 (52.3) 10 (26.3) 

ด้านสุข     
11 . แสดงความภาคภูมิใจเม่ือไดรับคําชมเชย  

     เชน บอกเลาใหผูอ่ืนรู 
 3 (7.9) 8 (21.1) 27 (71.0) 

12 . รูจักหาของเลน หรือกิจกรรมเพื่อสรางความ 
     สนุกสนานเพลิดเพลิน 

  7 (18.4) 31 (81.6) 

13 . แสดงอารมณแสนุกหรือรวมสนุกตามไปกับสิ่ง 
     ที่เห็น เชน รองเพลง กระโดดเตน หัวเราะเฮฮา 

 4 (10.5) 22 (57.9) 12 (31.6) 

14 . เก็บตัว ไมเลนสนุกสนานกับเด็กคนอ่ืนๆ  14 (36.8) 21 (53.2) 2 )5.3(  1 )2.6(  
15 . ไมกลัวเม่ือตองอยูกับคนที่ไมสนิทสนม  20 )52.6(  17 )44.8(  1 )2.6(  

หมายเหตุ ขอมูลที่แสดงในตาราง เชน 8 (21.0) หมายถึง จาํนวน 8 คน  คิดเป็นรอยละ 21.0  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การประเมินความฉลาดทางอารมณแของเด็กปฐมวัยครั้งนี้ เป็นการประเมินคุณลักษณะ 3 ดาน 
คือ (1) ดานดี เป็นความพรอมทางอารมณแที่จะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นโดยประเมินจากการรูจัก
อารมณแตนเองและผูอื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู และแสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผูอื่น อดทน
รอคอยได มีน้ําใจ รูจักให แบงบัน รูวาทําผิดหรือยอมรับผดิ  (2) ดานเกง เป็นความพรอมทางอารมณแที่จะ
พัฒนาตนไปสูความสําเร็จโดยประเมินจากความกระตือรือรน สนใจใฝุรูและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง  (3) ดานสุข เป็นความพรอมทางอารมณแที่จะทําใหตนเองเกิดความสุข โดยประเมินจากการ
มีความพอใจ ความอบอุนใจ และความสนุกสนานราเริง (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2559) 
 สาเหตุที่เลือกใชแบบประเมินแบบประเมินความฉลาดทางอารมณแ เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับยอ) 
สําหรับครู/ผูดูแลเด็ก (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2559) ในงานวิจัยน้ี เนื่องจากเป็นแบบประเมิน
ที่สรางมาเพื่อมุงหมายใหครู ผูดูแลเด็ก ไดใชประเมินและคัดกรองเบื้องตน ประกอบกับขอคําถามเพื่อการ
ประเมินนั้นมีจํานวน 15 ขอ ซึ่งเป็นจํานวนที่ไมมากเกินไป ทําใหครูและผูดูแลเด็กสามารถทําความเขาใจ
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ไดงาย มองเห็นประเด็นและจดทําประเด็นที่จะตองสังเกตพฤติกรรมเด็ก ในชวงเวลา 4 เดือน ไดอยางดี 
ไมตองกังวลกับขอคําถามหรือประเด็นการประเมินที่มากเกินไป  
 จากผลการวิจัยนี้ ความฉลาดทางอารมณแของเด็กปฐมวัยในภาพรวม เด็กสวนใหญอยูในระดับ
ปกติ และบางสวนสูงกวาปกติ ซึ่งกลุมนี้ไมมีปัญหา ซึ่งตามขอเสนอของกรมสขุภาพจิตน้ันกลาวไววา เด็กที่
มีความฉลาดทางอารมณแปกติ ควรไดรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณแในดานนั้นๆ ใหดียิ่งข้ึน ครู 
ผูดูแลเด็กและผูปกครองควรรวมกันสงเสริมใหเด็กมีความฉลาดทางอารมณแในดานนั้นๆ อยางตอเนื่อง 
 อยางไรก็ตามยังมีเด็กจํานวนหนึ่งแมวาเป็นจํานวนนอย (2 คน จาก 38 คิดเป็นรอยละ 5.3) มี
ระดับความฉลาดทางอารมณแต่ํากวาเกณฑแปกติ ซึ่งเป็นกลุมที่ครู ผูดูแลเด็กและผูปกครองตองชวยกัน
พัฒนาเด็กกลุมนี้ และหากพิจารณาประเด็นในภาพรวม (ตารางที่ 2) จะเห็นวา มีเด็กที่มีระดับความฉลาด
ทางอารมณแ ดานดี ต่ํากวาเกณฑแปกติ 3 คน (รอยละ 7.9) ซึ่งเป็นกลุมที่ครู ผูดูแลเด็ก และผูปกครอง ตอง
ใหความสนใจเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กกลุมนี้ 
 
ข้อเสนอินะ 
 จากการวิจัยน้ี มีเด็กปฐมวัยจํานวนหนึ่งที่มีระดับเด็กที่มีระดับความฉลาดทางอารมณแ ดานดี ต่ํา
กวาเกณฑแปกติ ซึ่งเป็นกลุมที่ครู ผูดูแลเด็ก และผูปกครอง  ตองใหความสนใจเพื่อเสริมพัฒนาการเป็น

พิเศษนั้น ตามขอเสนอแนะของกรมสุขภาพจิตแนะนําวาควรไดรับการประเมินซ้ําดวยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณแฉบับสมบูรณแชุด 55 ขอ ของกรมสุขภาพจิต เพื่อความชัดเจนในการแกไขปัญหาและตอง
ไดรับการเอาใจใสพัฒนาความฉลาดทางอารมณแอยางสม่ําเสมอและจริงจัง 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยน้ี สําหรับครู ผูดูแลเด็ก ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวนตําบล
ปุากอดํา และผูปกครอง ควรใหความสําคัญและเนนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณแ ดานดี ควรฝึกให
เด็กรูจักอารมณแขอตนเอง ฝึกใหเป็นคนมีน้ําใจ แบงปันและชวยเหลือผูอื่น ฝึกใหรูวาอะไรถูกอะไรผิด และ
ยอมรับผิดเมื่อทําผิด ในสวนของดานเกง และดานสุข ก็ควรพัฒนาดานน้ีอยางตอเนื่องหรือใหดีย่ิงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป อาจใชการประเมินประเมินความฉลาดทางอารมณแฉบับ
สมบูรณแชุด 55 ขอ ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีขอคําถาม การประเมินที่ละเอียดกวาแบบประเมินซึ่งใชในการ
วิจัยครั้งนี้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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 คณะครู ผูดูแลเด็ก (พี่ เลี้ยงเด็ก) ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา
ขอขอบคุณผูปกครองนักเรียนที่ใหความรวมมือในการวิจัย และขอขอบคุณ คณาจารยแคณะสาธารณสุข
ศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก ที่ใหคําปรึกษาการวิจัย Routine to Research (R to R) 
แนะนําและวิเคราะหแขอมูล รวมทั้งแนะนําการเขียนนิพนธแตนฉบับบทความวิจัยน้ี 
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ความรู้ิละพฤตกิรรมตามหลกัสุขาภิบาลอาหารของผูป้รุงอาหารในโรงเรยีน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1  

Knowledge and Food Sanitation Behavior of Cook in School  
Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 
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Natcha Sakkawan, Poypailin Tongkaew, Kanjanar Pintakham and Suwech Pimnumyen 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความรู และ
พฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 78 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนขนาดของโรงเรียน
จํานวน 34 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถามความรูและพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของ
ผูปรุงอาหาร วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูปรุงอาหารสวนใหญรอยละ 92.30 มีความรูหลักสุขาภิบาลอาหาร

ระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อยูในระดับดี ( ̅±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. 
=3.92±0.12) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถใชเป็นขอมูลพื้นฐาน สําหรับการควบคุมดูแลผูปรุงอาหารให
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตอไป 

 
ค าส าคัญ: ความรู  พฤติกรรม สุขาภิบาลอาหาร ผูปรุงอาหาร 
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Abstract 
  This research was the cross-sectional descriptive study.  The aim of this study 
was to deterนอยe knowledge and food sanitation behavior of 78 cook in school under 
Chiang Rai primary educational service area office 1.The sample size calculation for 
proportion of 34 schools. The tool used were knowledge and food sanitation behavior 
of cook questionnaire. Data were analyzed by descriptive used frequency, percentage, 
mean and standard deviation. Results, this study showed that the knowledge about 
food sanitation of most cook was moderate level and food sanitation behavior was good 

level ( ̅±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. =3.92±0.12). The results from this study can be used as 
basic information for control among cook to comply with food sanitation in schools 
 
Keywords: Knowledge, Behavior, Food Sanitation, Cook 
 
บทน า  
 โรงเรียนถือเป็นศูนยแกลางในการพัฒนากําลังคนของประเทศ โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนที่ตอง
เตรียมความพรอมและพื้นฐานทีด่ีใหในทุก ๆ  ดาน การจัดหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอยางเหมาะสม 
ถือเป็นองคแประกอบหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (กรมอนามัย, 2558) 
ซึ่งความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารทางโรงเรียนตองมีการจัดตามหลักสุขาภิบาลอาหารใหแกผู
ปรุงอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียน นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเป็นอยางยิ่งตอสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน เพราะการดําเนินการดานสุขาภิบาลอาหารนั้น สงผลใหนักเรียนไดรับประทานอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย จากการรายงานการเฝูาระวังโรคจากอาหารและน้ําเป็นสื่อของสํานักระบาดวิทยา                   
กรมควบคุมโรค พบวาสวนใหญนักเรียนในโรงเรียนจะเกิดโรคอุจจาระรวง และอาหารเป็นพิษ (สํานัก
ระบาดวิทยา, 2562) และจากการศึกษาขอมูลมาตรฐานอาหารและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมโรงอาหาร
ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขตอําเภอโคกเจริญ 
จํานวน 10 โรงเรียน พบวามีจํานวน 1 โรงเรียน ผานเกณฑแตามขอกําหนดมาตรฐานอาหารและการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมโรงอาหารในโรงเรียน สวนอีก 9 โรงเรียน พบวาไมผานเกณฑแมาตรฐาน (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี , 2558) ซึ่งการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนถือเป็นการดูแล
คุณภาพชีวิตของนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ตองดูแลทุกโรงเรียนในประเทศไทย   
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีโรงเรียนที่รับผิดชอบทั้งหมด 104 
โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, 2561) จากการสังเกตพบ ผูปรุง
อาหารไมสวมอุปกรณแปูองในระหวางทําอาหาร ไมมีการแยกขยะที่ชัดเจน และสถานที่ในการดําเนินการ
ไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งการดําเนินการปรุงอาหารหากไมปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารจะสงผลกระทบตอ
ตัวนักเรียนโดยตรง ทําใหมีโอกาสเกิดการเจ็บปุวยดวยโรคจากอาหาร มีผลตอพัฒนาการทางสมองและ
รางกาย รวมถึงอาจทําใหโรงเรียนเสื่อมเสียช่ือเสียงได 

ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญที่จะศึกษาระดับความรู
และระดับพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อนําไปสูการดําเนินการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่ง
เป็นประโยชนแตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน และเป็นแนวทางใหโรงเรียน รวมถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปูองกันแกไขปัญหาในดานมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของผูปรุงอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 เพื่อศึกษาระดับความรูและระดับพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหารใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยนี้จึงเกี่ยวขอกับ ผูปรุงอาหาร หลักสุขาภิบาลอาหาร  ความรูและพฤติกรรมตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจะกลาวสรุปโดยยอดังตอไปนี้ 
 ผู้ปรุงอาหาร  เป็นผูที่ประกอบอาหาร เตรียมอาหาร คิดรายการอาหาร จัดหาสวนประกอบ 
เพื่อใหสามารถเป็นอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีประโยชนแตอรางกาย (กองสงเสริมการมีงานทํา 
กรมการจัดหางาน, 2555) ซึ่งอาจเรียกวา "พอครัว" หรือ "แมครัว"  ยกรมอนามัยไดมีการออกกฎ
กระทรวงฯ กําหนดผูประกอบการตองอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อคุมครองสุขภาพผูบริโภค
และพิทักษแสิทธิของผูที่ทานอาหาร ไมใหเกิดการปนเปื้อนเช้ือโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก ตองดูแลจุด
เตรียมอาหาร แสงสวาง ที่ลางมือ หองน้ํา ที่กําจัดขยะและน้ําเสีย วัตถุดิบตองมี ความสด มีการจัดเก็บ
อยางดี น้ําดื่มหรือน้ําที่เอามาใชทําอาหารก็ตองสะอาด สวนน้ําแข็งที่ใชกินหามเอาหมู เอาผักหรือเอา
น้ําอัดลมลงไปแช จาน ชาม ชอนสอม ตองสะอาดและมีการฆาเช้ือหลังทําความสะอาด 
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 หลักสุขาภิบาลอาหาร  คือการบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอมรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ
กิจกรรมอาหารเพื่อทําใหอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเช้ือโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีตาง ๆที่อาจ
เป็นอันตรายตอการเจรญิเติบโตของรางกาย สุขภาพอนามัย และ การดํารงชีวิตของผูบริโภค (คณะทํางาน
เกณฑมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร, 2549) โดยตองมีการควบคุมปูองกันไมใหอาหารเป็นตนเหตุของ
ความเจ็บปุวยแกผูบริโภค ทําใหอาหารปลอดภัย และใหประโยชนแแกผูบริโภค โดยหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ประกอบดวย1) ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร 2) อนามัยของผูประกอบอาหารและผู เสิร
ฟอาหาร 3) อนามัยของการประกอบอาหารและการผูเสิรแฟอาหาร 4) ความสะอาดและความปลอดภัย
ของน้ํา 5) การเก็บรักษาอาหาร 6) การลาง และเก็บภาชนะเครื่องใชในการปรุงอาหาร 7) การกําจัดเศษ
อาหาร น้ําทิ้ง และอื่น ๆ และ 8) การสุขาภิบาลสถานที่ประกอบอาหาร 
 ความรู้ิละพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู
ปรุงอาหารตองทราบถึงเกณฑแมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย เพื่อที่จะสามารถดําเนินการได
อยางถูกตอง เหมาะสม ดังนี้ 1) สถานที่รับประทานอาหารบริเวณทั่วไป ตองสะอาด เป็นระเบียบ และมี
การระบายอากาศที่ดี 2) สถานที่เตรียม-ปรุงอาหาร ตองความสะอาดเป็นระเบียบ ทําความสะอาด มีการ
ระบายอากาศไดดี ไมเตรียมหรือปรุงอาหารบนพื้น ควบคุมวัตถุดิบใหมีคุณภาพดี ลางทําความสะอาดและ
ทําการจัดเก็บอยางถูกตอง 3) ภาชนะหรืออุปกรณแในการทําอาหารตองเป็นวัสดุที่ไมอันตราย ไมตกแตงสี 
ภาชนะสะอาด 4) การรวบรวมขยะและน้ําโสโครกตองมิดชิด ปองกันกลิ่นและสัตวนําโรค 5) หองน้ํา        
หองสวมบริเวณโรงอาหารตองสะอาด ไมสงกลิ่นเหม็น มีน้ําใชอยางเพียงพอ เพื่อไมใหเป็นแหลงเพาะพันธุแ
เช้ือโรค 6) ผูปรุงอาหาร ผูเสิรแฟ ตองแตงกายที่รัดกุม ผูกผากันเปื้อน ใสหมวกคลุมผมสําหรับการปูองกัน
ผมหลุดรวงปนเปื้อนลงไปในอาหาร รวมถึงมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาระดับความรูและระดับ
พฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
      กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเป็นผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 จํานวน 78 คน โดยไดมาจากการสุมกลุมตัวอยางของแตละโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ จํานวน 34 โรงเรียน  
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เครื่องมือการวิจัย 
 ผูวิจัยสรางขึ้นจากการดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหลักสุขาภิบาลอาหารแนวคิด
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรางเครื่องมือในการทําวิจัยในครั้งนี้เป็น แบบสอบถามการวิจัย 
(Questionnaire)  โดยแบงออกเป็น 3 สวน คือ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยสวนบุคคลของผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา โรค
ประจําตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความเพียงพอในคาใชจาย ระยะเวลาในการทํางาน การเขาอบรมเรื่อง
มาตรฐานอาหารและการสุขาภิบาลเรื่องสิ่งแวดลอม จํานวน 10 ขอ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความรูหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 จํานวน 15 ขอ  บการใหคะแนน ถูกให 1 
คะแนน ไมถูก 0 คะแนน 
 การแปลผลระดับความรูผูปรุงอาหารแบงออกเป็น 3 ระดับ โดยใชเกณฑแการพิจารณาความ
กวางของอันตรภาคช้ัน ดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543) 
 จ านวนข้อท่ีถูก  ระดับความรู้ 
 1-8     ระดับความรูต่ํา 
 9-11    ระดับความรูปานกลาง 
 12-15    ระดับความรูดี 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดับพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จํานวนทั้งหมด 9 ขอ โดย
วัดระดับของพฤติกรรม ดังนี้ 
 ระดับที่ 4 ปฏิบัติสม่ําเสมอ หมายถึง ทุกครั้งที่ทําการปรุงอาหาร 
 ระดับที่ 3 ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง ปฏิบัต ิ3-5ครั้งตอสัปดาหแ 
 ระดับที่ 2 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ปฏิบัติสัปดาหและครั้ง 
 ระดับที่ 1 ไมปฏิบัติเลย  หมายถึง ไมปฏิบัติเลย 

การแปลผลระดับพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร แบงออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับคะแนน 1.00 – 2.00 หมายถึง  พฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารต่ํา 
ระดับคะแนน 2.01 – 3.00 หมายถึง  พฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารปานกลาง 
ระดับคะแนน 3.01 – 4.00 หมายถึง  พฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารดี 
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พ้ืนท่ีวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 
จังหวัดเชียงราย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  2. ผู วิจัยทําบันทึกขอความขอออกหนังสือราชการจากสํานักวิชาวิทยาศาสตรแสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สงไปยังสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย       เขต 
1 และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 34 โรงเรียนเพื่อขอเก็บขอมูล
ในการวิจัย 

3. ผู วิจัยประสานงาน แนะนําตัว ช้ีแจงรายละเอียดวัตถุประสงคแการทําวิจัย  การตอบ
แบบสอบถามของผูปรุงอาหารภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1    

4. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตองเพื่อวิเคราะหแขอมูลตอไป 
 สถิติท่ีใช้ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใชสถิติสําหรับวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 ปัจจัยสวนบุคคลผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 พบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 100 มีอายุอยูระหวาง 49 – 56 ปี รอยละ 34.60 สถานภาพ
สมรส รอยละ 71.80 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.40 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 56.40 
ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 88.50 สวนใหญมีอายุการทํางาน 11ปีข้ึนไป รอยละ 46.20 มีรายไดเฉลี่ย
มากกวา 12,000 บาทตอเดือน รอยละ 32.10 โดยรายไดไมเพียงพอ รอยละ 72.80 และสวนใหญเคยเขา
อบรมเรื่องมาตรฐานอาหารและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม รอยละ 67.90 
 ระดับความรูหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหาร พบวา ระดับความรูดี รอยละ 7.70 และ
ระดับความรูปานกลาง จํานวน 72 คน รอยละ 92.30 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละระดับความรูหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรงุอาหารในโรงเรียนสงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (n = 78) 
 

ระดับความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร จ านวน)คน( ร้อยละ 

ระดับความรูต่ํา (1 - 8 คะแนน) 0 0 

ระดับความรูปานกลาง (9 - 11 คะแนน) 72 92.30 

ระดับความรูดี (12 – 15 คะแนน) 6 7.70 

รวม 78 100 

 
ระดับพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหาร พบวา โดยรวมมีพฤติกรรมตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอ 3 ทานไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ขอที่ 5 ทานไมสูบบุหรี่ในขณะ
ปฏิบัติงาน และ ขอที่ 9 ทานมีบาดแผลที่มือจะดําเนินการปิดแผลใหมิดชิดหรือสวมถุงมือกอนการปรุง
อาหาร มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานสวมหนากาก
อนามัย สวมหมวกคลุมผมและผูกผากันเปื้อนเมื่อประกอบอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.43 ดังตารางที่ 2 
  
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1680 

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู               
ปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (n = 78) 
 

ข้อ ข้อความ คาเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1 ทานสวมหนากากอนามัย สวมหมวกคลุมผมและ

ผูกผากันเปื้อนเมื่อประกอบอาหาร 

3.76 0.43 ดี 

2 ทานตัดเล็บสั้น ไมทาสีเล็บ 3.97 0.16 ดี 

3 ทานลางมือกอนและหลังสัมผัสอาหาร 4.00 0.00 ดี 

4 ทานไมใชมือหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแลวโดยตรง 3.99 0.11 ดี 

5 ทานไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน 4.00 0.00 ดี 

6 ทานใชชอนกลางในการตักชิมอาหารจากภาชนะที่ใช

ปรุงโดยตรง 

3.99 0.11 ดี 

7 ทานมีการแยกขยะเมื่อปรุงอาหารเสร็จ 3.81 0.40 ดี 

8 ทานทําความสะอาดอุปกรณแในการปรุงอาหารหลัง

การประกอบอาหารทันที 

3.78 0.42 ดี 

9 ทานมีบาดแผลที่มือจะดําเนินการปิดแผลใหมิดชิด

หรือสวมถุงมือกอนการปรุงอาหาร 

4.00 0.00 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.92 0.12 ดี 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาระดับความรูตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรงุอาหาร พบวา ผูปรุงอาหารสวนใหญมี
ระดับความรูปานกลาง รอยละ 92.30 และอยูในระดับดี รอยละ 7.70 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บุญ
สง ศรีลาวัณยแ (2549) ทําการศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับ สุขาภิบาล อาหารของ
ผูประกอบการจําหนายอาหารพบวา กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับดี โดยเฉพาะความรูเรื่องการดูแล
รักษาความสะอาดของสถานที่ปรุงหรือประกอบอาหาร และสอดคลองกับการศึกษาของ ชวันลักษณแ ไทย
ทรงธรรม (2548) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความรูและการปฏิบัติตัวตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัส
อาหารในแผงลอย จําหนายอาหารที่ตลาดอุ฿ยทา เทศบาลตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม 
พบวา ผูสัมผัสอาหารมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความรูตาม 
 หลักสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดีมาก แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ อมราวดี อุทัยนิล 
(2549) ที่ทําการศึกษาความรูการปฏิบัติตัวและสภาวะการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการแผงลอย
จําหนายอาหาร ที่พบวาสวนมากมีความรูอยูในระดับต่ํา อาจเนื่องมากจากผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สวนใหญไดผานการอบรมการใหความรูหลัก
สุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหาร รวมถึงสวนใหญมีประสบการณแในการปรุงอาหาร มากกวา 11 ปีข้ึนไป 
จึงทําใหมีความรูเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารไดดี  
 การศึกษาพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูปรุงอาหาร พบวาผูปรุงอาหารสวนใหญมี
พฤติกรรมอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ อมราวดี อุทัยนิล (2549) ไดศึกษาความรูการปฏิบัติตัวและ
สภาวะการสุขาภิบาลอาหาร ของผูประกอบการ แผงลอยจําหนายอาหารในเขต ตําบลนาภู อําเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูประกอบการมีการปฏิบัติตั วอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
การศึกษาของ ชวันลักษณแ ไทยทรงธรรม (2548) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความรูและการปฏิบัติตัวตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหารในแผงลอย จําหนายอาหารที่ตลาดอุ฿ยทา เทศบาลตําบลตนเปา 
อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูสัมผัสอาหารมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการปฏิบัติติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดี โดยฉพาะเรื่องการตัดเลบ็สัน้และสะอาด และสอดคลองกับการศึกษาของก
ภัสสร รัตนมณี (2558) ทําการศึกษาความรูและการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผูสัมผัสอาหาร
ในโรงเรียนมงฟอรแตวิทยาลัย พบวา การปฏิบัติตัวตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผูสัมผัสอาหารอยูใน
ระดับดีมาก จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผูปรุงอาหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวามีการปูองกันตนเองอยางเครงครัด และปฏิบัติถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร จึงทําใหมีความเช่ือมั่นในการปรุงอาหารใหกับนักเรียนในโรงเรียนมากขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย    
เขต 1 ที่ใหความอนุเคราะหแเขาเก็บแบบสอบถาม รวมถึงผูปรุงอาหารในโรงเรียนทั้ง 34 แหงที่ให ความ
รวมมือเป็นอยางดี 
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพกบัพฤตกิรรมการปอ้งกันการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของผูสู้งอายตุ าบลสนัทราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

Health Literacy and Preventive Behaviors on the Coronavirus Disease 2019 
of Elderly in Sansai Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province 

 
เกวลี  ดวงก าเหนดิ1* ประภาธิดา ศรีจนัลา2 จันจิรา พินิจ3  รุ่งตะวัน เมืองมูล4 ิละ สุเวช พิมน้ าเย็น5 

Kewali Duangkamnerd, Prabhatida Srichunla, Janjira Pinit, Roongtawan Muangmoon and Suwach Pimnamyen  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 และหาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ในพื้นที่ตําบลสันทราย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 340 คน เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 
เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมการปูองกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ และสหสัมพันธแแบบไควสแควรแ  ผล
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับไมดี รอยละ 67.1 มีพฤติกรรม
การปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับดีมาก รอยละ 53.8 ความสัมพันธแระหวางความรอบ
รูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธแกันทางสถิติ (p-value 
< 0.001) 
 
ค าส าคัญ: ผูสูงอายุ ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
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5 อาจารยแ คณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลัยนอรแทเทิรแน 
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Abstract 
  The purpose of research was to study Health Literacy and Preventive Behaviors 
on the Coronavirus Disease 2019 of Elderly. Samples were 340 older people who lived 
in Sansai Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province. The research instrument was 
the questioner covering personal information, health literacy and Preventive Behaviors 
on the Coronavirus Disease 2019. Data were analyzed using frequency, percentage and 
Chi-square statistic. The results found that the health literacy of elderly was at low level 
(67.1%). The Preventive Behaviors on the Coronavirus Disease 2019 were at high level 
(53.8%). The health literacy had significantly relationship with the Preventive Behaviors 
on the Coronavirus Disease 2019 (p < 0.001). 
 
Keywords: Elderly, Health Literacy, Preventive Behaviors on the Coronavirus Disease 2019 
 
บทน า  
  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดทั่วโลก องคแการอนามัยโลกไดประกาศใหการ
ระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และยกระดับให
เป็นการระบาดทั่วโลก ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย, 2563) ไวรัสโคโรนาสายพันธุแ 
2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่กอใหอาการปุวยตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก 
เป็นสายพันธุแใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษยแ  กอใหเกิดอาการปุวยระบบทางเดินหายใจในคนและ
สามารถแพรเช้ือจากคนสูคนได  อาการทั่วไป ไดแก อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข ไอ หายใจถ่ี หายใจ
ลําบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม ปอดออัก เสบ ไตวาย 
หรืออาจเสียชีวิต สวนใหญแพรกระจายผานการสัมผัสกับผูติดเช้ือ ผานทางละอองเสมหะจากการไอ จาม 
น้ํามูก น้ําลาย ผานทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสแลวมาสัมผัสปาก จมูกและตา (กรมควบคุมโรค, 2563)   
 ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) คือ ระดับสมรรถนะของบุคคลในการเขาถึง เขาใจ 
ประเมิน และปรับใชขอมูลความรู และบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม ซึ่งการศึกษาที่ผานมาระบุวาเป็น
ปัจจัยที่สําคัญที่กําหนดสถานะสุขภาพ (กรมอนามัย, 2562) ทั้งนี้พบวาแนวโนมของสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณแ  (Aged  society)  ในประเทศไทยจะเกิดข้ึนภายในปีพ.ศ.2564  ผูสูงอายุจะกลายเป็นประชาชน
กลุมใหญที่สุดในสังคม  ซึ่งสวนใหญมีการเจ็บปุวยดวยโรคเรื้อรัง  ตองเผชิญความเสี่ยงในเรื่องความเฉ่ือย
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ทางปัญญาอันสืบเนื่องมาจากความเสื่อมถอยของระบบรางกาย  โดยเฉพาะประสาทสัมผัสตางๆ  ผูสูงอายุ
ไมเพียงตองมีการตัดสินใจและจัดการเรื่องภาวะโรคเรื้อรังอยางตอเนื่องเทานั้น แตมีการพึ่งพิงระบบ
บริการทางการแพทยแมากข้ึนและมีขอจํากัดในการฟังและอานคําแนะนําขอมูลสุขภาพ  หรือใบสั่งยาของ
แพทยแ อีกทั้งผูสูงอายุจะมีภูมิคุมกันตํ่าและมีโรคประจําตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสงเสริมใหปุวยรวมทั้งเสียชีวิตได
งายกวากลุมอื่นๆ ผูสูงอายุจึงมีความจําเป็นตองมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) เพื่อสงเสริม
และดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง (ขวัญเมือง แกวดําเกิงและดวงเนตร ธรรมกุล, 2558)  
 มาตรการปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดีที่สุด คือ พฤติกรรมการปูองกันตนเอง โดย
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกลชิดผูมีอาการปุวย รักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัส
บริเวณตา จมูกและปาก โดยไมไดลางมือ ควรลางมือบอยๆ ดวยนํ้าและสบูหรือแอลกอฮอลแ 70% ลางมือ 
ใสหนากากอนามัย รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคมกักตัว 14 วัน หากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหากมี
ไข ไอ หายใจลําบาก ใหไปพบแพทยแทันที และแจงประวัติการเดินทาง (กรมควบคุมโรค, 2563) 
 จากสถานการณแการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นการแพรระบาดทีป่ระเทศไทยและ
ทั่วโลกใหความสําคัญ ผูสูงอายุกลายเป็นกลุมที่มีความเสี่ยงสูง จากสถิติพบวา รอยละ 45 ของผูเสียชีวิต
เป็นผูสงูอายุ (กรมกจิการผูสูงอายุ, 2563) การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการปูองกัน
การติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ของผูสูงอายุ จะเป็นขอมูลสําหรบัผูทีเ่กี่ยวของใชเป็นแนวทางในการให
ความรู และความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติตนเอง เพือ่ใหปลอดภัยจากโรคลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิด
ข้ึนกับผูสูงอายุตอไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และพฤติกรรมการ
ปูองกันการติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ของผูสูงอายุตําบลสันทราย อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพเกีย่วกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผูสงูอายุตําบลสันทราย  อําเภอเมือง จงัหวัด
เชียงราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะหแภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) เก็บ
รวบรวมขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563  
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      ประชากริละกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ ผูสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 2,087 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป จํานวน 340 คน ซึ่งคํานวณจากประชากร
ผูสงูอายุ จํานวน 2,087 คน โดยใชสูตรของทาโรยามาเน Taro Yamane (สิน  พันธแพินิจ, 2549) ที่ขนาด
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 สามารถ คํานวณกลุมตัวอยางประชากรได ดังนี้         

     n = 
N

  Ne 
  

โดย      n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
N แทน จํานวนประชากรทั้งหมด  
e แทน คาคลาดเคลื่อนของการประมาณคา                                                   

 n    =       

               
 

           ไดขนาดจํานวนกลุมตัวอยาง = 340           

เมื่อไดกลุมขนาดกลุมตัวอยางแลวจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ ตามสัดสวน 
(Proportional Stratified Random Sampling) ในแตละหมูบาน 

      
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ  สวนที่ 2 ความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จํานวน 10 ขอ  สวนที่ 3 พฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 10 ขอ โดย
ปรับปรุงจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข   
 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) ในกลุมประชากรที่คลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จํานวน 30 
คน ดวยวิธีของคูเดอรแ – ริชารแดสัน (Kuder-Richardson method : KR-20) (สิน พันธแพินิจ, 2549) รอบ
รูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดคา KR-20 เทากับ 0.523 และพฤติกรรมการ
ปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดคา KR-20 เทากับ 0.530 
 
พ้ืนท่ีวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลในเขตพื้นที่ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณแ เก็บขอมูลชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 ใน
ตําบลสันทรายจํานวน 11 หมูบาน โดยผูศึกษาและผูชวยวิจัยมีการแนะนําตัวเองและพรอมช้ีแจง
วัตถุประสงคแของการศึกษาใหกลุมตัวอยางและอธิบายการเก็บขอมูล  ดําเนินการสัมภาษณแจากกลุม
ตัวอยาง จากนั้นคณะผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล นําขอมูลมาลงรหัสตามเกณฑแ
ที่ตั้งไวแลวนําไปวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตอไป   
  
สถิติท่ีใช้ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใชสถิติสําหรับวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถ่ี  (frequency) รอยละ (Percentage) และ
สหสัมพันธแแบบไควสแควรแ (Chi-square) 
 
ผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง รอยละ 54.1 เพศ
ชาย รอยละ 45.9 สวนใหญมีอายุระหวาง 60-69 ป ีคิดเป็นรอยละ 69.4 รองลงมาคือ 70-79 ปี คิดเป็น
รอยละ 27.4  และนอยที่สุด 80 ปีข้ึนไป คิดเป็นรอยละ 3.2 ตามลําดับ ระดบัการศึกษาสวนใหญอยูระดบั
ประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 66.2 รองลงมาคือ ไมไดรับการศึกษา คิดเป็นรอยละ 31.8 และนอยที่สุดคือ 
มัธยมศึกษา รอยละ 0.9 และทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยาง (N = 340) 

ประเด็นคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1.เพศ   
         หญิง 184 54.1 
         ชาย 156 45.9 
2.อายุ   
         60 - 69 ป ี 236 69.4 
         70 - 79 ป ี 93 27.4 
         80 ปี่ข้ึนไป 11 3.2 
3. ระดับการศึกษา   
         ประถมศึกษา 225 66.2 
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ประเด็นคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 
         มัธยมศึกษา 3 0.9 
         อุดมศึกษา 4 1.2 
         ไมไดรับการศึกษา 108 31.8 
4. ศาสนา   
         พุทธ 340 100 

   
 สวนที่ 2  ระดับความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  และระดับ
พฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรอบรูดาน
สุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับไมดี คิดเป็นรอยละ 67.1 รองลงมา คือ ระดับ
พอใช คิดเป็นรอยละ 22.1 ระดับดี คิดเป็นรอยละ 7.4 และระดับดีมาก คิดเป็นรอยละ 3.5 ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 2     
  ระดับพฤติกรรมการปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอยูใน
ระดับดีมาก คิดเป็นรอยละ 53.8 รองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นรอยละ 29.7 ระดับพอใช คิดเป็นรอยละ 
8.5 และระดับไมดี คิดเป็นรอยละ 7.9 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละระดบัความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ระดับความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกบัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน (คน) รอยละ 
ไมดี  228 67.1 
พอใช  75 22.1 
ดี  25 7.4 
มาก  12 3.5 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละระดบัพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ระดับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน (คน) รอยละ 
ไมดี  27 7.9 
พอใช  29 8.5 
ดี  101 29.7 
มาก  183 53.8 
   

 
สวนที่ 3  ระดับความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 และพฤติกรรมการปอูงกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  พบวาความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p-value 0.001) ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพเกีย่วกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 และ
พฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ระดับ 
ความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกบั
การติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ระดับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 p-
value ระดับไม่ดี ระดับพอใช้ ระดับด ี ระดับดีมาก 

จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

ไมดี  18/66.7 24/82.8 58/57.4 128/69.9 

0.001 
พอใช  3/11.1 3/10.3 23/22.8 46/25.1 
ดี  5/18.5 0/0 12/11.9 8/4.4 
มาก  1/3.7 2/6.9 8/7.9 1/0.5 
รวม 27/100 29/100 101/100 183/100 

   
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยน้ีสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  
 1. ระดับความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับไมดี คิดเป็น
รอยละ 67.1 ทั้งนี้พบวาสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อีกทั้งโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
โรคที่เกิดข้ึนใหม กลุมตัวอยางสวนใหญจึงมีระดับความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
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2019 ไมด ีประชาชนจึงจําเป็นตองไดรับการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลางมือ
อยางถูกวิธี การไอและการจามที่ถูกวิธี การสวมใสหนากากอนามัยอยางถูกวิธี ซึ่งตองรวมกันรณรงคแให
ประชาชนรับทราบถึงขั้นตอน และหลักการปฏิบัติอยางละเอียดและถูกตอง โดยใชภาษาและการสื่อสารที่
เขาใจและจดจําไดงาย รวมไปถึงการสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชองทางการแพรกระจายของ
เช้ือ เพื่อใหประชาชนสามารถปูองกันตนเองไมใหสัมผัสเช้ือดังกลาวไดอยางถูกตอง อีกทั้งประชาชนสวน
ใหญยังหลงเช่ือขอมูลและขาวปลอมที่ไดรับการสงตอในโลกหรือสื่อสังคมออนไลนแ ดังนั้น จึงตองเรง
เสริมสรางใหประชาชนรูเทาทันขาวปลอม และสามารถเลือกใชขอมูลที่นาเช่ือถือไปใชในการปูองกันการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, 2563) 
 2. ระดับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวามีระดับพฤติกรรมโดยรวมอยู
ในระดับดีมาก อาจเนื่องจากในชุมชนมีการประชาสัมพันธแการควบคุม ปูองกันและติดตามอยางใกลชิดให
ประชาชนเฝูาระวังและปูองกันตนเองทุกครั้งเวลาออกนอกสถานที่ จึงมีระดับพฤติกรรมการปูองกันการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ที่ดีมาก ทั้งนี้การมีระดับพฤติกรรมที่ดีมากนั้นหมายถึงมีการปฏิบัติทุกครั้ง/
สม่ําเสมอ แตอาจจะไมสามารถสรุปไดวาการปฏิบัติน้ันถูกตองหรือไมซึ่งเช่ือมโยงไปถึงผลการวิจัยขอแรก
ที่พบวา ประชาชนจําเป็นตองไดรับการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลางมืออยาง
ถูกวิธี การไอและการจามที่ถูกวิธีการสวมใสหนากากอนามัยอยางถูกวิธี รูเทาทันขาวปลอม และสามารถ
เลือกใชขอมูลที่นาเช่ือถือไปใชในการปูองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมตอไป (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2563) 
 3. ความสัมพันธแระหวางความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 และ
พฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวามีความสัมพันธแกันทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 
0.01 แมผลการศึกษาจะพบวาความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการติดเช้ือไวรัสโคโรนาจะอยูในระดับไมดี 
แตพบวามีความสัมพันธแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ที่อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการระบาดโรค แมจะเริ่มตนดวยความตื่นตระหนก แตเมื่อเวลาผาน
ไปไมนาน ประชาชนก็เริ่มเรียนรู จําเป็นและจํายอมเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชชีวิต รวมทั้งไดรับขอมูล
มาตรการปูองกันตัวเองจากภาครัฐ จึงตองเริ่มทําในสิ่งที่ไมเคยทําเพื่อปูองกันตัวเอง และคนรอบขางให
ปลอดภัย คนไทยปรับตัวจาก “การตื่นกลัว กลายเป็นการตื่นรู” ประชาชนเกิดการเรียนรูครั้งใหญที่จะ
รับมือกับการระบาดของไวรัส เรียนรูในการดูแลตัวเอง การเวนระยะหางทางสังคม หากสามารถกระทําได
ตอเนื่องก็จะสามารถสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนได (อวาทิพยแ แว, 2563)  
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among Priority Group in Ban Maekhamtalad, Maekham Sub-District, 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยเชิงกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการใชโปรแกรม
สุขศึกษาปูองกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุมเสี่ยงบานแมคําตลาด ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย กลุมตัวอยาง 24 คน ไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยคัดกรองผูที่มีความเสี่ยงสูง 
ระยะเวลาใหโปรแกรมสุขศึกษา 4 สัปดาหแ วัดความรูกอน-หลังดวยแบบทดสอบ สถิตทิี่ใชวิเคราะหแขอมูล 
คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงหลังทดลองใชโปรแกรมสุข
ศึกษาสูงกวากอนที่ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001) 
 
ค าส าคัญ: ความรู โรคความดันโลหิตสูง โปรแกรมสุขศึกษา 
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Abstract 
  This quasi-experimental research aimed to compare the knowledge before and 
after using health education program on hypertension among priority group in Ban 
Maekhamtalad, Maekham Sub-District, Meachan District, Chiang Rai Province.  The 24 
samples were priority group by screening. The health education program was offered in 4-
week sessions. Pre-test and post-test questionnaire for knowledge assessment. frequency, 

percentage, mean, standard deviation and Paired t-test (α=0.05) were statistical data 
analysis. The results showed that the knowledge of hypertension disease after using the 
health education program (pose-test) was significantly higher than before receiving the 
health education program (p-value<0.001). 
 
Keywords: Knowledge, Hypertension, Health Education Program 
 
บทน า   
  ขอมูลดานสถิตจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาปี 
2558 ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง เป็นจํานวน 3,664 คน สถานการณแปุวยและ
เขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในทุกภาค พบวา อัตราผูปุวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จาก 287.5 เป็น 1433.61 
ตอประชากรแสนคน ถือวามีอัตรา เพิ่มข้ึน 5 เทา  ผูที่มีความดันโลหิตสูงรอยละ 60 ในชาย และ 40 ใน
หญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน รอยละ 8-9 ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษา (กรมควบคุมโรค, 
2558) สถานการณแโรคความดันโลหิตสูงของจังหวัดเชียงราย ในปี 2555 – 2556 จากการคัดกรอง
สุขภาพประชาชนอายุตั้งแต 35 ปีข้ึนไป พบวาปี 2555 มีผูปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม 3,011 คน 
สําหรับปี 2556 มีผูปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม 5,043  คน จากการวิเคราะหแพบวาผูปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหมเพิ่มข้ึนในทุกๆปี (สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2556) ในปี 2559 ผูปุวยความดัน
โลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนใหม ในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เทากับ 56.46 เมื่อเทียบกับปี 2558 และใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมคํา มีจํานวนผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ข้ึน
ทะเบียนที่ยังไมปุวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 467 คน และไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืด จํานวน 212 คน คิดเป็นรอยละ 45.40 และสาเหตุสวนใหญของการเกิด
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โรคความดันโลหิตสูง ประการแรก ไดแก พฤติกรรมและการใชชีวิตจะสงผลใหความดันโลหิตเพิ่มข้ึนได 
โดยเฉพาะการบริโภคอาหารรสเค็ม รับประทานผักและผลไมไมเพียงพอ ความอวน ขาดการออกกําลัง
กาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแมาก สูบบุหรี่ และ มีภาวะเครียด ประการที่สอง คือ มีอายุที่เพิ่มข้ึน อาจ
สงผลใหความดันโลหิตเพิ่มสูงข้ึนได เป็นสาเหตุใหเกิดหัวใจลมเหลว หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ 
(Stroke) โรคเบาหวาน และมีแนวโนมของการเพิ่มการเป็นโรคไตวายระยะสุดทาย และขอแนะนําถึงวิธี
ปฏิบัติตนเพื่อปูองกันโรคความดันโลหิตสูง มีดังนี้ เสริมสรางใหเกิดการรับรูความรุนแรงของโรค รับรู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค รับรูความสามารถของตนในการปูองกันโรค รับรูผลลัพธแของการปฏิบัติตัวใน
การปูองกันโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจกอใหเกิดความตั้งใจในการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคความดัน
โลหิตสูง และการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคความดันโลหิตสูง  

จากขอมูลสถานะสุขภาพของ ผูที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป บานแมคําตลาด ตําบลแมคํา อําเภอ  แมจัน 
จังหวัดเชียงราย พบวา ประชาชนสวนใหญปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 75 คน คิดเป็นรอยละ 
30 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 
339 คน คิดเป็นรอยละ 92 พบผูที่มีภาวะเสี่ยงจํานวน 291 คิดเป็นรอยละ 86 และพบผูที่มีภาวะเสี่ยงสูง 
จํานวน  17 คน  คิดเป็นรอยละ 5 ในกลุมประชากรที่มีภาวะเสี่ยง หากไมไดรับการดูแล หรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม อาจพัฒนาเป็นโรคความดันโลหิตสูงไดในอนาคต เมื่อนําปัญหาเหลานี้
มาวิเคราะหแ พบวาสาเหตุสวนใหญเกิดจากมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม การไมออก
กําลังกาย มีความเครียด การสูบบุหรี่และดื่มสุรา ดังนั้นทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมคํา จึงได
ดําเนินการคัดกรองในกลุมผูที่มอีายุ 35 ปีข้ึนไป ที่อยูในเขตรับผิดชอบเพื่อคนหากลุมเสีย่งเพือ่สงเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด 
การงดสูบบุหรี่และงดด่ืมสุรา เพื่อใหประชาชนกลุมเหลาน้ีมีสุขภาพที่ดีข้ึน ลดคาใชจายในการดูแลรักษา 
ไมทําใหเป็นภาระตอสังคม เศรษฐกิจ และครอบครัวที่ตองทําหนาที่ดูแล   

ดังนั้นการสงเสริมใหกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุตั้งแต 35 ปีข้ึนไป มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ. 2ส. คือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม ควบคูกับออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มี
การจัดการควบคุมอารมณแ งดการสูบบุหรี่และงดด่ืมสุรา สงผลใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและชวยลด
อัตราปุวยโรคความดันโลหิตสูง ที่เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนบานแมคําตลาด ตําบลแมคํา อําเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของ
กลุมเสี่ยง บานแมคําตลาด ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพื่อเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการใชโปรแกรมสุขศึกษาปูองกันโรคความดันโลหิตสูงของ
กลุมเสี่ยงบานแมคําตลาด ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง  )Quasi   -  experimental 
design   (วัดความรูสองครั้งคือกอนและหลังการทดลองใหโปรแกรมสุขศึกษา  )Two-groups pretest 
Design with Comparison group( 
      ประชากริละกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่ระดับความดันโลหิตมากกวา 
120/80 มิลลิเมตรปรอท แตไมเกิน 139/89 มิลลิเมตรปรอท ที่อาศัยอยูในบานแมคําตลาด               
ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2563 จํานวน 291 คน    

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 24 คน ไดจากประชาชนที่รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมคํา อําเภอแมคํา จังหวัดเชียงราย โดยเป็นกลุมเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงทั้งชายและหญิง ที่อาศัยอยูในบานแมคําตลาด ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัด เชียงราย ที่มี
ระดับความดันโลหิต มากกวา 120/80 มิลลิเมตรปรอท แตไมเกิน 139/89 มิลลิเมตรปรอท            
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และใชโปรแกรม G-power ชวยในการคัดเลือก โดยเกณฑแคัดเลือก
ประกอบดวยดังนี้ 
  - อายุตั้งแต 35 ปีข้ึนไป         
 - เป็นผูที่อาศัยอยูในพื้นที่วิจัยอยางนอย 1 ปี      
 - ไมมีปัญหาการมองเห็นและการไดยิน สามารถออกกําลังกายได     
 - ยินดีเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาตลอดการวิจัย  
     เครื่องมือการวิจัย        

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบดวยเครื่องมือ 2 สวน ดังนี ้
   1 . เครื่องมอืที่ใชในการทดลอง      
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    ใชโปรแกรมสุขศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากการศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยประยุกตแใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันโรคความดันโลหิตสูง ประกอบดวยโปรแกรมสุขศึกษา  4 ครั้ง 
ครั้งละประมาณ 3 ช่ัวโมง รายละเอียดดังตอไปน  ี้     
    1) โปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 1 เป็นการใหสุขศึกษาเรื่อง ความรูเรื่องโรคความดันโลหิต
สูง สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรคความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูง  

2) โปรแกรมสุขศึกษา ครั้งที่ 2 เป็นการใหสุขศึกษา เรื่อง การปูองกันโรคความดันโลหิต
สูงตามหลัก 3 อ. 2 ส.      

3) โปรแกรมสุขศึกษา ครั้งที่ 3 เป็นการใหสุขศึกษาดานการจัดการควบคุมอารมณแและ
การควบคุมการรับประทานอาหาร      

4) โปรแกรมสุขศึกษา ครั้งที่ 4 ใหสุขศึกษาดา นการออกกําลังกาย ฝึกการออกกําลังกาย
ดวยโยคะพื้นฐานในชีวิตประจําวัน การยืดเหยียดกลามเนือ้ ภูมิปัญญาไทยและการแพทยแแผนไทยเบือ้งตน
ที่เป็นประโยชนแ  

2 . เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล              
    แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ปรับปรุงมาจาก เพ็ญศรี สุพิมล )2552(       
      สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง      
  สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง    
    สื่อการสอนและอุปกรณแในการจัดกิจกรรมมีดังตอไปนี้        
    1) เอกสารแผนพับความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและหลัก 3อ. 2ส.        

   2) คูมือการออกกําลังกายดวยโยคะพื้นฐานในชีวิตประจาํวันและการยืดเหยียดกลามเนือ้ 
3) โมเดลอาหาร              

   4) แผนการสอนโปรแกรมสุขศึกษา          
  5) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล  

   พ้ืนท่ีวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลในเขตพื้นที่บานแมคําตลาด อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การดําเนินการวิจัยน้ีใชเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 4 สัปดาหแ กระบวนการจัดกจิกรรมประมาณ 3 

ช่ัวโมง/สัปดาหแ ดังมรีายละเอียดของการดําเนินงานดังตอไปนี้   
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 1. ขั้นเตรียมการ          
  1) ผูวิจัยติดตอประสานงานเพื่อขอความรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอแมจัน 
ในการดําเนินกิจกรรม             
  2) จัดประชุมช้ีแจงเจาหนาที่สาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมคํา 
ผูใหญบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําบานแมคําตลาด ตําบลแมคํา อําเภอแมคํา จังหวัดเชียงราย 
เกี่ยวกับวัตถุประสงคแและรูปแบบในการดําเนินงานวิจัยตามโปรแกรมที่กําหนดไว รวมทั้งประโยชนแที่จะ
ไดรับจากการศึกษาและเพื่อขอความรวมมือในการวิจัย 
   3) คัดเลือกกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตมากกวา 120/80 แต
ไมเกิน 139/89 มิลลิเมตรปรอท ที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป จากการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูง โดยเจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแม คํา อําเภอแมคํา จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
ศึกษาจากกลุมตัวอยาง 24 คน 
  4) ขอความรวมมือกับเจาหนาที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ใหชวย
สอบถามความสมัครใจของกลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกทั้ง 24 คน โดยใหลงลายมือช่ือในแบบฟอรแม
แสดงความยินยอมเขารวมโครงการตามโปรแกรมสุขศึกษาที่เกิดข้ึน    
 5) จัดเตรียมสื่อและเครื่องมือ (แบบสอบถาม) เพื่อใชในการประกอบกิจกรรม  ไดแก อุปกรณแ
ประกอบการบรรยาย เชน แผนผับ คูมือการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง เครื่องวัดความดันโลหิตปรอท 
สายวัดรอบเอว เครื่องช่ังน้ําหนัก และอุปกรณแในการสาธิตตาง ๆ 
 6) ประชุมช้ีแจงการวิจัยในคณะผูทําวิจัย เพื่อใหเขาใจในรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานวิจัย
และมีความเขาใจในการเก็บรวบรวมขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน 
   2. ขั้นด าเนินงาน         
 ดําเนินการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้     
   สัปดาหท์ี่ 1 การเกบ็ข้อมลูก่อนการทดลองและจัดโปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 1    
 - เก็บรวบรวมขอมลูกอนการทดลอง โดยใชแบบสอบถาม ในดานขอมูลทั่วไปทางดานประชากร 
ระดับความดันโลหิต รอบเอว น้ําหนัก สวนสงู และแบบสอบถามวัดการปฏิบัติตัวในการปูองกันโรคทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 - ทดสอบ Pre-test 
     - เสริมสรางความรูเรื่องความดันโลหิตสงู การรบัรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิด
โรคความดันโลหิตสงู  
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 - มีกิจกรรมสันทนาการ สรางสมัพันธภาพใหแกผูเขารวมกิจกรรมทุกคน  
 - ใหกลุมทดลองประเมินตัวเอง โดยทําแบบสอบถามวัดความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสงูและ
แบบสอบถามการประเมินอันตรายของโรคความดันโลหิตสงู กอนและหลังการบรรยาย 
     - การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสงู โดยใชแผนพับและบอรแดวิชาการ ความรู
เรื่องโรคความดัน โลหิตสงู สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรคความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซอนของ
โรคความดันโลหิตสงู ที่ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนประกอบการบรรยาย         

 - ผูวิจัยนัดหมายกลุมทดลองในการเขารวมกจิกรรมในสัปดาหแตอไป  
        สัปดาห์ที่ 2 จัดโปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 2       
 - เสริมสรางการรับรูผลลัพธแของการมีพฤติกรรมเพื่อปูองกันโรคและการสงเสริมใหเกิดการรับรู
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 
  - ใหกลุมทดลองประเมินตนเอง โดยทําแบบสอบถามการประเมินการเผชิญปัญหา
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง กอนและหลังการบรรยาย      
   - บรรยายใหความรูเกี่ยวกับการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง ในเรื่องการออกกําลังกาย 
การรับประทานอาหาร การควบคุมจัดการความเครียด การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ โดยใช แผนพับ เรื่อง 
ใสใจ 3อ. ลด 2ส. หางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนประกอบการบรรยาย   
 - ผูวิจัยสรุปเนื้อหาและใหกลุมทดลองซักถามปัญหา      
 - ผูวิจัยนัดหมายกลุมทดลองใหเขารวมกิจกรรมในสัปดาหแตอไป 
   สัปดาหแที่ 3 จัดโปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 3       
 - กลุมทดลองระดมความคิดและประกอบกิจกรรมรวมกัน  
   - บรรยายลักษณะของการรับประทานอาหารเพื่อปูองกันโรคความดันโลหิตสูงโดยใชโมเดล
อาหาร                       
 - ใหกลุมทดลองรวมกลุมปรึกษาเพื่อหาวิธีการจัดการควบคุมอารมณแและความเครียดรวมกัน 
และประกอบกิจกรรมรวมกัน         

- ผูวิจัยสรุปกิจกรรม และใหกลุมทดลองซักถาม       
- ผูวิจัยนัดหมายกลุมทดลองในการเขารวมกิจกรรมในสัปดาหแตอไป                              

      สัปดาหแที่ 4 จัดโปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 4          
 - สาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย มีกิจกรรม ไดแก ฝึกยึดเหยียดกลามเนื้อกอน
และหลังการออกกําลังกายฝึกกายบริหารโยคะพื้นฐานในชีวิตประจําวัน  
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 - ผูวิจัยสรุปกิจกรรมและใหกําลังใจ และใหกลุมทดลองซักถาม   
 - ผูวิจัยนัดหมายกลุมทดลองในการเขารวมกิจกรรมในสัปดาหแตอไป 
การเก็บขอมูลหลังการทดลอง        
 - เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในดานการปฏิบัติ
ปูองกันโรค                 
 - ตรวจสุขภาพเบื้องตน ไดแก ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต       
 - กิจกรรมสันทนาการสรางสัมพันธภาพใหแกผูเขารวมทุกคนและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกําลังใจ
ใหแกผูเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาครั้งนี้ 
 - ทดสอบ Post-test        
  
สถิติท่ีใช้ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน Paired t-test   
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 24 คน สรุปไดดังนี้  
 1. เพศหญิง รอยละ 54.20 เพศชาย รอยละ 45.8     
    2. อายุ สวนใหญมีชวงอายุ 60 ปีข้ึนไปรอยละ 54.20 รองลงมาชวงอายุ 50-59 ปี รอยละ 37.50  

3. น้ําหนักสวนใหญอยูในชวง 60-69 กิโลกรัม คิดเป็นรอยละ 37.50 รองลงมาอยูในชวง                
50-59 กิโลกรัม คิดเป็นรอยละ 29.20  

4. รอบเอว พบวา สวนใหญมีขนาดของรอบเอวเกินเกณฑแมาตรฐาน คิดเป็นรอยละ 75.0 และ
รอบเอวอยูในเกณฑแมาตรฐาน คิดเป็นรอยละ 62.50     

5. คาความดันโลหิต พบวาสวนใหญมีคาความดันโลหิตอยูในชวง 121/81  -  139/89 มิลลิเมตร
ปรอท คิดเป็นรอยละ 54.20 รองลงมาอยูในชวงมากกวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นรอยละ 41.70  

6. สถานภาพสมรส พบวา สวนใหญสถานภาพสมรส คิดเป็นรอยละ 66.7 รองลงมาเป็นหมาย คิด
เป็นรอยละ 20.80     
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7. ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเป็นรอยละ 62.50 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 20.80      

8. อาชีพสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นรอยละ 41.67 รองลงมามีอาชีพรับจาง คิดเป็นรอย
ละ 16.67  

9. รายไดตอเดือน อยูในชวง 0  -  5,000 บาท คิดเป็นรอยละ 66.7 รายไดรองลงมาอยูในชวง 
10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นรอยละ 12.5 มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 11,470.83 บาท 

10. การสูบบุหรี่ พบวาสวนใหญไมสูบบุหรี่ คิดเป็นรอยละ 87.5 
11. การดื่มสุรา พบวาด่ืมรอยละ 50 และไมดื่มสุราเทากัน รอยละ 50   

 12. ประวัติการเป็นโรคความดันโลหิตสูงของครอบครัว พบวาสวนใหญไมมีประวัติการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงของครอบครัว คิดเป็นรอยละ 54.2    

13. ลักษณะครอบครัว พบวาสวนใหญมีลักษณะอาศัยอยูกนั 2-3 คน คิดเป็นรอยละ 70.8
 14. การไดรับขาวสารเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิต พบวาสวนใหญไดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคความ
ดันโลหิตจากเจาหนาที ่คิดเป็นรอยละ 62.5 รองลงมาไดรบัขาวสารเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตจาก อสม. 
คิดเป็นรอยละ 20.8  
  ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงก่อนิละหลังให้โปริกรมสุขศึกษา 
    ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พบวา กอนการทดลอง กลุมทดลองสวนใหญมีความรู
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับต่ํา คิดเป็นรอยละ 83.33 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.79 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) หลังการทดลอง พบวา สวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง คิดเป็นรอยละ 91.67 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.83 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  ตามตารางที่ 2 
  เมื่อเปรียบเทยีบ พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
(p-value <0.001) ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังใหโปรแกรมสุขศึกษา  
 
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง                   ผู้ทดสอบความรู้ ( n=24 )    
                      จ านวน (คน    )ร้อยละ ( %     ) 
ก่อนการทดลอง 

ระดับความรูสูง        )8-10 คะแนน  (      0       0      
ระดับความรูปานกลาง  (4-7 คะแนน)      4 16.67              
ระดับความรูต่ํา        (0-3 คะแนน)            20    83.33  
           

หลังการทดลอง  
ระดับความรูสูง           )8-10 คะแนน  (             22 91.67     
ระดับความรูปานกลาง   (4-7 คะแนน)      2  8.33   
ระดับความรูต่ํา          (0-3 คะแนน)     0          0     

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูง 
              กอน (Pre-test) และหลงั )Post-test ( ใหโปรแกรมสุขศึกษา 
 
ความรู้เกี่ยวกับ         n      ค่าเฉลี่ย       ส่วนเบ่ียงเบน         95%CI        T 
โรคความดันโลหิตสูง             มาตรฐาน               
Pre-test                 24        2.79             1.42   

   -5.63 ถึง -4.45      -17.66          *<0.001 
 Post-test               24       7.83            0.92   

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ < 0.05 
อภิปรายผลการวิจัย 
 หลงัการจัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตแใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปูองกันโรค พบวา  กลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูงและคาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสงูกวา
กอนการทดลอง ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีความรูสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value <0.001) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลองกับการศึกษาของ ขนิษฐา ทองหยด (2543) 
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ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยกุตแทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปูองกันภาวะความดันโลหิต
สูงของผูสูงอายุในเขตเทศบาล พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูสูงข้ึนกวากอนทดลองและสูง
กวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ผศ  .ดร .อินทรแ จันทรแเจริญและรองอธิการบดีฝุาย

บริหาร ผศ.ดร.จินตนา จันทรแเจริญ ขอขอบคุณนายแพทยแสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทยแสุรินทรแ 
สุมนาพันธุแ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย  ผศ  .งามนิตยแ ราชกิจ ที่ไดใหการสนับสนุน

ดูแลแนะนําในการเก็บขอมูลเป็นอยางดีย่ิงและขอขอบคุณประชาชนกลุมตัวอยางในพืน้ที่ทําการศึกษาวิจยั
ทุกคนที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามจนทําใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคแที่
ตั้งใจ คณะผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมโรค ) .2558( . รายงานประจ าปีส านักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสขุ. กรุงเทพฯ  :

สํานักพิมพแองคแการสงัเคราะหแทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภแ  .    
ขนิษฐา ทองหยอด ) .2543  .( ประสิทธิผลของโปริกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีิรงจูงใจเพ่ือ
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การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มอีิทธิพล
ตอการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางคือ 
ประชาชนที่มีอายุ 18–60 ปี จํานวน 362 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เก็บขอมูล 
ระหวางวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง 5 มกราคม 2564 วิเคราะหแขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควสแ (Chi-Square) และ multiple logistic regression 
 ผลการศึกษา พบวาประชาชนรอยละ 59.9 มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมเหมาะสม และรอย
ละ 40.1 มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม รอยละ 40.1 มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี รอย
ละ 85.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.05 ไดแกผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน และปริมาณขยะในครัวเรือนในแตละวัน โดยผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะในครัวเรือนที่เป็นแมบาน
มีโอกาสที่จะจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเป็น 1.6 เทาของผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะในครัวเรือนที่ไมใช
แมบาน ปริมาณขยะในครัวเรือนที่ทิ้งในแตละวัน 1–2 กิโลกรัม มีโอกาสที่จะจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมเป็น 3.0 เทาของปริมาณขยะในครัวเรือนที่ทิ้งในแตละวัน 3 กิโลกรัม ข้ึนไป 
       ผลการวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะใหหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ วางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยการ
สงเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และรณรงคแใหครัวเรือนลดการใชขยะใหนอยลง 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการขยะมลูฝอยของประชาชน 
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Abstract 
  This study was a survey study that aimed to investigate the solid waste 
management and the factors that affected the solid waste management of people in 
WiangPaPao District, Chiangrai Province. The sample group comprised 362 people aging 
between 18–60 years old and they were selected by using stratified random sampling 
technique. Data were collected through self-adนอยistered questionnaires during the 23rd 
December 2020 to the 5th January 2021. The data were then analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square analysis, and Multiple 
Logistic Regression. The results of the study were concluded as follows: 
 The results showed that 59.9 percent of people had improper solid waste 
management, 40.1 percent of people found proper solid waste management, 40.1 
percent of people indicated a good attitude on solid waste management, and 85.6 
percent of them had a better knowledge and understanding on how to manage better 
on the solid waste. The factors that influenced the management of solid waste were 
statistically significant at less than 0.05 included the persons who served in the 
household waste management and the amount of household waste each day and the 
people who served as maids could have a proper management on the household waste 
to be 1.6 times that of those who did not serve as maids. The amount of household 
waste dumped daily 1-2 kg of solid waste management was likely to be appropriate to 
3.0 times of the amount of household waste dumped each day up to 3 kg. 
 These findings suggested that the responsible authorities in the area should 
have a solid waste management plan in order to promote a positive attitude on solid 
waste management and to set a campaign to reduce household waste to a นอยimum.  
 
Keywords:  Solid Waste Management of The People   
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บทน า 
 ปัจจุบันสถานการณแขยะกําลังเป็นปัญหาไปทั่วโลก เพราะโลกมีประชากรเพิ่มข้ึน ในปี พ.ศ.
2563 โลกมีประชากรจํานวน 6 พันลานคน และคาดวา ปี 2568 จะมีจํานวน 7.9 พันลานคน ปี 2593 จะ
มีจํานวน 9.3 พันลานคน ทั้งนี้ในทุกๆ 1 วินาที โลกมีประชากรเพิ่มข้ึน 2.4 คน มีการปลอยก฿าซคารแบอน
ใดออกไซดแ 390,000 ลูกบาศกแเมตร มีการละลายของธารน้ําแข็ง 1,629 ลูกบาศกแเมตร มีการลดลงของ
ปริมาณก฿าซออกซิเจน ในอากาศ 710 ตัน พื้นที่เพาะปลูกหายไปวินาทีละ 2,300 ตารางเมตร มีการ
บริโภคหมู โค กระบือ หมู ไก รวม 6.9 ตัน ปุาไมหายไป 5,100 ตารางเมตร ผลิตรถยนตแ 1.3 คัน และอีก
มากมายที่สรางวิกฤติขยะลนโลกในไทย ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศยังคงเพิ่มข้ึนทุกปี โดยปี 2562 มี
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศประมาณ 16 ลานตัน หรือวันละ 43,800 ตัน เพิ่มข้ึน 0.84 ลานตัน หรือ
รอยละ 5.5 ตามการขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพิ่มข้ึน  โดยกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอย
ประมาณวันละ 9,500 ตัน คิดเป็นรอยละ 22 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในแตละวัน ขณะที่เขตเทศบาล
และเมืองพัทยามีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 17,488 ตัน คิดเป็นรอยละ 40 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนใน
แตละวัน ขณะที่เขตองคแการบริหารสวนตําบลมีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 16,792 ตัน คิดเป็นรอยละ 
38 ของปริมาณมูลฝอย    ทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)  
 ขณะที่สถานการณแการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย คาดการณแวามีปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เกิดข้ึนจากภาวะอุทกภัย ในพื้นที่ 65 จังหวัด ประมาณ 2,052,739 ตัน เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 747,880 ตัน และนอกเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 1,304,859 ตัน 
โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครจัดการขยะไปแลวกวา รอยละ 80 ของขยะที่เกิดข้ึนในชวงน้ําทวม สวนการใช
ประโยชนแจากขยะมูลฝอย ในปี 2554 มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนแประมาณ 4.10 ลานตัน 
หรือรอยละ 26 ของปริมาณมูลฝอยทั่วประเทศ 16 ลานตัน โดยเป็นการคัดแยกและนํากลับมารีไซเคิล
ประมาณ 3.39 ลานตัน สวนที่เหลือเป็นการนําขยะมูลฝอยอินทรียแมาหมักทําปุยอินทรียแ ปุยชีวภาพ และ
การหมักเพื่อผลิตก฿าซชีวภาพ (Biogas) ประมาณ 0.59 ลานตัน และเป็นการนําขยะมูลฝอยมาผลิต
พลังงานไฟฟูาและเช้ือเพลิงทดแทน ประมาณ 119,000 ตัน 
 นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังไดสนับสนุนองคแกรปกครองสวนทองถ่ินในการแกไขปัญหา
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมาอยางตอเนื่องโดยในปี 2561 ไดดําเนินการเสริมสรางสมรรถนะ ดาน
การจัดการมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาลนคร 
จํานวน 236 แหง ทั่วประเทศ ซึ่งการดําเนินงานไดรับความรวมมือจากเทศบาลนครที่ไดเขารวมโครงการ
เป็นอยางดี  สงผลใหมีเทศบาลนครที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
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เกณฑแที่กําหนดจํานวน 19 แหง อยางไรก็ตามการแกไขปัญหาขยะมลูฝอยขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในบางเรื่องมีความยุงยากและตองใชระยะเวลาการดําเนินงานมากกวา 1 ปีโดยเฉพาะการฟื้นฟู เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกําจัด ดังนั้นในปี 2522 กรมควบคุมมลพิษจึงกําหนดใหมีการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวนี้อยางจริงจังตอเนื่อง พรอมขยายการดําเนินการไปยังเทศบาลเมือง ตลอดจนจัดทําองคแความรู
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานบริหารจัดการมูลฝอยในองคแกรปกครองส วนทองถ่ิน เชนแนวทางการ
วิเคราะหแและกําหนดอัตราคาบริการการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่ แนวทางการควบคุมการ
รับจาง ใหบริการจัดการมูลฝอย และควบคุมการจัดการมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
 อําเภอเวียงปุาเปูาแบงเขตการปกครองยอยออกเป็น 7 ตําบล 92 หมูบาน 18,448 ครัวเรือน  
ตําบลสันสลี มีจํานวน 2,146 ครัวเรือน ตําบลเวียงมีจํานวน 2,783 ครัวเรือน ตําบลบานโปุง มีจํานวน 
1,368 ครัวเรือน ตําบลปุางิ้ว มีจํานวน 3,527 ครัวเรือน ตําบลเวียงกาหลง มีจํานวน  3,242 ครัวเรือน 
ตําบลแมเจดียแ มีจํานวน 2,296 ครัวเรือน ตําบลแมเจดียแใหม มีจํานวน 3,086 ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎร, 
2564) 
 อําเภอเวียงปุาเปูาเป็นพื้นที่ชนบท ซึ่งในแตละตําบลมีรูปแบบการจัดการขยะที่ไมคอยจะถูก
วิธี จะใชวิธีการฝังกลบแทน แตในสวนของการฝังกลบนั้น ก็ไมไดเป็นตามมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขได
กําหนดไว จะเป็นไปตามวิถีของชาวบานเทานั้น คือใน 1 ปี จะนําเครื่องจักรไปปรับเพื่อทําความสะอาด
ครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคระบาดได เพราะบอขยะนั้น ถาทําไมถูกวิธีก็จะเป็นแหลงที่กัก
เก็บเช้ือโรคเป็นอยางดี ซึ่งการเกิดโรคระบาดนั้น เราสามารถปูองกันไดยากเพราะวานิสัยการทิ้งขยะของ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูานั้น ไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ไมมีการทิ้งที่ถูกวิธีโดยจะนําขยะทุก
ชนิดไปทิ้งในที่เดียวกัน ถือวาเป็นการจัดการขยะอยางไมมีประสิทธิภาพ  และอาจเกิดปัญหาของ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ตามมาอีกดวย  
 ผูวิจัยในฐานะบุคลากรที่ทํางานในเขตอําเภอเวียงปุาเปูาจงึสนใจทําวิจัย “เรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชน” โดยมุงเนนที่จะศึกษาในสวนของประชาชนในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย เพื่อศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เพื่อประโยชนแในการบริหารจัดการรูปแบบ
การจัดการการเก็บขยะในชุมชนของเทศบาลตําบลปุางิ้วตอไป 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  
2. เพื่อศึกษาความรูและทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอําเภอเวียงปุา

เปูาจังหวัดเชียงราย 
3. เพื่อศึกษาการรับรูนโยบายและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต อําเภอเวียง

ปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด

เชียงราย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยดานสวนบุคคลมีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

2. ความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
3. ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
4. การรับรูนโยบายของประชนชนมีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
5. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย โดยศึกษาในกลุมประชากรที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา จํานวน 7 ตําบล 92 
หมูบาน รวมทั้งหมด 18,448 ครัวเรือน การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาประมาณ 1 เดือน ในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบสํารวจ  )Survey research) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู
ในอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย จํานวน 7 ตําบล 92  หมูบาน  รวมทั้งหมด 18,448 ครัวเรือน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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)ทะเบียนราษฎร  แอําเภอเวียงปุาเปูา ,2564 ( กําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางที่
ทราบจํานวนประชากรของ Daniel (2010) สูตรการคํานวณ ดังนี้ 

                             สูตร    n=         Z2α/2 NP(1-P) 

                                              Z2 α/2 P(1-P) + (N-1)d2 
 
เมื่อ n   =  จํานวนตัวอยางที่ตองการ 
      N   =  ขนาดประชากร 

      Z α/2 =   1.96 เมื่อเทากับ 0.05 
      P =  คาสัดสวนประชากรของการเป็นปัญหาที่พบจากการศึกษาที่ผานมา 
  D = ความคาดเคลื่อน 
 
เมื่อ  N = 18,448  ครัวเรือน 

    Z α/2  = 1.96 
       P = 0.4  )การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมของบัญชา สุวรรณสิทธ์ิ , 2560(  
  D = 0.05 
 
 แทนคาในสูตร n =       (1.96)2 (18,448) (0.4) (1-0.4) 
      (1.96)2 (0.4) (1-0.4) + (18,448) (0.05)2 

   n  =  362   
 ดังนั้น จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 362 คน  

 การสุมตัวอยาง ในการศึกษาในครั้งนี้สุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) 
จากจํานวนครัวเรือนในแตละตําบลในพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูา เนื่องจากจํานวนครัวเรือนในแตละตําบลมี
จํานวนไมเทากัน ดังนั้นผูศึกษาจะทําการสุมตัวอยางจากตัว แทนแตละตําบล เพื่อใหทุกหนวยครัวเรือนมี
โอกาสไดรับการสุมตามสัดสวนของจํานวนครัวเรือนในแตละตําบลโดยใชสูตร Nagtalon (สินีนาฎ โหรหุ
ตะ, 2548) ข้ันตอนที่ 1 แบงเขตพื้นที่อําเภอเวียงปุาเปูาออกเป็น 7 ตําบล คือ ตําบลเวียง ตําบลสันสลี 
ตําบลบานโปุง ตําบลปุางิ้ว ตําบลเวียงกาหลง ตําบลแมเจดียแ ตําบลแมเจดียแใหม สุมจํานวนตัวอยางในแต
ละตําบล โดยเทียบสัดสวนจํานวนครัวเรือน ข้ันที่ 2 ทําการสุมครัวเรือนโดยการจับฉลากเลขที่บานที่
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ปรากฏในแผนที่ชุมชนของแตละตําบล โดยเลือกผูแทนครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไปที่สามารถใหขอมูลได 
หากบานหลังนั้นไมมีผูอาศัยในชวงเวลาที่ทําการเก็บขอมูล  หรือไมยินยอมตอบแบบสอบถามหรือไม
สามารถหาบานที่จับฉลากไดใหเลือกบานที่อยูใกลเคียงแทน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามสรางจากการศึกษาขอมูลเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวของตาง ๆ นํามาใชเป็นแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม โครงสรางของแบบสอบถาม
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ประกอบดวย 6 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบเป็นคําถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในอําเภอเวียงปุาเปูา ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด และแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) โดยมีขอคําถาม 15 ขอ ใหเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับทศันคติตอการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนจํานวน 10 ขอ ลักษณะคําถามเป็น
แบบปลายปิด ใชคําตอบแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การรับรูนโยบายการจัดการขยะขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 10 ขอ ลักษณะคําถามเป็นแบบ
ปลายปิด ใชคําตอบแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะ ในดานการวางแผนจัดการขยะ ดานการป ฏิบัติ ดานการ
ประเมินผล จํานวน 15 ขอ ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด ใชคําตอบแบบประมาณคา (Rating scale) 
5 ระดับ ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในอําเภอเวียงปุาเปูา 
ลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด ใชคําตอบแบบประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ 
 การหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยนําแบบ สอบถามที่
ผูวิจัยสรางข้ึนไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานเป็นผูทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจํานวน 2 ทาน และผูทรงคุณวุฒิจากอําเภอเวียงปุาเปูาจํานวน 1 ทาน 
ตรวจสอบหาคา (Content Validity Index : CVI) แลวนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของทานผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหมีความถูกตองชัดเจนของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา การหาคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยเอาแบบสอบถามทีแ่กไขปรับปรุงสมบูรณแแลว ทดลองใช
กับประชาชนในตําบลปุางิ้ว จํานวน 30 คน ที่มีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง แลวนํามาหา
ความเช่ือมั่นโดยรวมดวยวิธีหาคาสัมประสิทธแแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 
เทากับ 0.74 
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 การวิเคราะหแขอมูลวิเคราะหแขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหแขอมูล และไดกําหนดระดับนัยสําคัญที่ ระดับ 0.05 มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหแสถิติเชิง
พรรณนาเพื่อสรุปขอมูลที่ไดจากากรศึกษาใชในการบรรยายลักษณะของขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะหแวิเคราะหแหาความสัมพันธแโดยใชสถิติวิเคราะหแ 
Multiple Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย  
 1. ลักษณะทั่วไปของประชาชน เป็นเพศชาย รอยละ 44.8 เพศหญิงรอยละ 52.2 อายุของ
ประชาชนสวนใหญอยูระหวาง 31–60 ปี รอยละ 78.5 ระดับการศึกษาประชาชนสวนมากอยูในระดับช้ัน
ประถมศึกษารอยละ 59.1 ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 59.1 ประชาชนสวน
ใหญมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนนานมากกวา 10 ปี รอยละ 91.2 ลักษณะที่อยูอาศัยของประชาชน
สวนใหญสวนใหญอาศัยอยูบานพักอาศัยของตัวเอง รอยละ 95.0 สมาชิกในครัวเรือนของประชาชน
สวนมากมีจํานวน 1–4 คน รอยละ 68.2 ปริมาณขยะในแตละวันของประชาชนสวนใหญมีปริมาณ 1–2 
กิโลกรัม รอยละ 77.9 ผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะเป็นประจําของประชาชนสวนมากเป็นแมบาน รอยละ 
61.9 และประชาชนสวนใหญมีการประกอบอาหารกินเอง รอยละ 91.4  
 2. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนที่เหมาะสม รอยละ 40.1 และมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ไมเหมาะสม รอยละ 
59.9 
 3. ความรูและทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบวา ประชาชน
สวนใหญมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี รอยละ 85.6 มีทัศนคติที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย รอย
ละ 40.1 และมีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมดี รอยละ 59.9 
 4. การรับรูนโยบายและการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยขององคแกรปกครอง สวน
ทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา การรับรูนโยบายขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนสวนมากมีการรับรูนอย รอยละ 73.8 และการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมนอย รอยละ 78.2 
 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบวา
ลักษณะที่อยูอาศัย ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนในแตละวัน ผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะในครัวเรือนเป็น
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ประจํา และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน มีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.05 
 6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถทํานายการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษา
พบวา ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถทํานายการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนไดดีที่สุด คือ ปริมาณ
ขยะในครัวเรือนในแตละวัน และผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะในครัวเรือน 
 
การอภิปรายผล 
  การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน จากการศึกษา พบวาประชาชนมีการจัดการขยะมูล
ฝอยไมเหมาะสม รอยละ 59.9 เนื่องจากผลจากการศึกษาพบวา ประชาชนมีทัศนคติในการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ไมดี รอยละ 59.9 การรับรูนโยบายดานการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยขององคแการบริหารสวนตําบล
อยูในระดับนอย รอยละ 73.8 และการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยนอย รอยละ 78.2 ผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของธนกฤต บวกขุนทด (2563) ไดศึกษารูปแบบการจัดการการ
จัดเก็บขยะชุมชน องคแการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด พบวาการปฏิบัติตัวในการ
จัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนหรือในชุมชน สวนใหญจะกําจัดเอง ใสถังที่ทาง อบต.จัดให โดยการทิ้งในแตละ
ครั้งไมมีการคัดแยก ในครัวเรือนสวนใหญจะไมมีการแนะนําการทิ้งขยะใหถูกวิธี ธงชัย ทองทวี (2563) 
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประชากรกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความรูความ
เขาใจเรื่องขยะและการจัดการขยะมูลฝอย แตมีพฤติกรรมการทิ้งขยะไมเป็นระเบียบ ไมเหมาะสม ขาด
ระเบียบวินัย ขาดจิตสานึก และทัศนคติที่มีตอการจัดการขยะมูลฝอย ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนใหมีจิตสานึก และใหเกิดความตระหนักตอการแกไขปัญหา ควรสงเสริมใหความรูแกประชาชน 
รวมทั้งการรณรงคแและประชาสัมพันธแสรางจิตสานึกดานการจัดการขยะมูลฝอยแกประชาชนใหถูกวิธี  
 ความรูและทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 1) ความรูในการจัดการขยะมูล
ฝอย จากการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในเกณฑแดี รอยละ 
85.6 และมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยไมดี รอยละ 14.4 เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีชองทางใน
การไดรับขอมูลขาวสารเรือ่งการจดัการขยะมลูฝอยไดหลายชองทางผานทางสือ่มวลชล เชน การใหความรู
ของในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยขององคแกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางหอกระจายขาว วารสาร
ประชาสัมพันธแ สื่อทางโทรทัศนแ วิทยุ ผลการศึกษาสอดคลองแนวคิดของ ซึ่งตัวแปรตัวนี้ไมสามารถนํามา
หาความสัมพันธแได ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของกาบแกว ปัญญาไทย (2554) พบวาชุมชน
มีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับสูงรอยละ 89.7 ธนกฤต บวกขุนทด 
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(2563) พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 65.0 สามารถจําแนกขยะได รับรูถึง
แหลงที่มาของขยะตาง ๆ และรูจักวิธีการกําจัดขยะที่สามารถทําไดงายและไม เป็นพิษตอสิ่งแวดลอม
สามารถนํากลับมาใชใหมได 2) ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยจากการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญ
มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในเกณฑแไมดี รอยละ 59.9 และมีทัศนคติที่ดี รอยละ 40.1 ซึ่งปัจจยั
ที่สําคัญที่ทําใหเกิดทัศนคติ คือการมีปฏิสัมพันธแ การอบรมเลี้ยงดู การเป็นสมาชิกของกลุม การเรียนรู 
หรือจากสื่อตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุมของความรูสึก ประกอบดวยความรูสึกยอย ๆ มารวมกัน และมี
เปูาหมายที่ชัดเจนวาเกิดความรูสึกรักหรือชอบสิ่งใด โดยทัศนคติมีทิศทางเป็นไดทั้งบวกและลบ ซึ่ง
ทัศนคติที่ดีนําไปสูความรวมมือปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประชาชน แนวคิดเธอรแสโตน (1967) 
ทัศนคติในทางลบ คือ การแสดงออก หรือความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่ไมพอใจ ไมดี ไมยอมรับ ไม
เห็นดวย ซึ่งจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล  ผลการศึกษาสอดคลอง การมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะอยูในระดับปานกลาง วุฒิพงษแ  ศรีศิลป (2563) ในการมีสวนรวมในการจัดการขยะอยูในระดับปาน
กลาง ทําใหการดําเนินงานของธนาคารขยะของชุมชนตําบลถืม ตอง ยังคงมีการดําเนินการในระดับนอย 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบวาลักษณะที่
อยูอาศัยมีความสัมพันธแกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value < 
0.05) จากผลการศึกษาประชาชนที่บานจัดสรรหรือตึกแถวมีการจัดการขยะที่ไมเหมาะสม รอยละ 83.3 
ซึ่งเป็นที่อยูอาศัยที่มีพื้นที่ในการใชสอยนอยจึงขาดพื้นที่ในการจัดการขยะที่เหมาะสม ผลการศึกษา
สอดคลองกับ Catapreta CA และคณะ (1999) ในกลุมเด็กที่อาศัยในบริเวณที่ไมมีการจัดเก็บขยะตาม
บานเรือนเทียบกับบริเวณที่มีการจัดเก็บขยะ พบวาเด็กกลุมแรกมีความเสี่ยงตอโรคอุจจาระรวง พยาธิ 
และโรคผิวหนังเป็น 1.40 เทาของเด็กกลุมหลัง ปริมาณขยะในแตละวันมีความสัมพันธแกับการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value < 0.05) จากผลการศึกษาประชาชนที่มี
ปริมาณขยะในแตละวันมากกวา 3 กิโลกรัมขึ้นไป มีการจัดการขยะที่ไมเหมาะสม รอยละ 78.8  ซึ่งเมื่อมี
ปริมาณขยะในครัวเรือนจํานวนมากทําใหการจัดการขยะมูลฝอยมีความยุงยากมากกวามีปริมาณขยะที่
นอย สอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษ (2564) ในภาวะอุทกภัยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากภาวะ
อุทกภัย ในพื้นที่ 65 จังหวัด ประมาณ 2,052,739 ตัน เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประมาณ 747,880 ตัน และนอกเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 1,304,859 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีที่แลว 
ประมาณ 37,000 ตัน ทําใหมีการจัดการมูลฝอยทีม่ีประสทิธิภาพดอยกวาปีที่แลว ผลการศึกษาสอดคลอง
กับบัญชา สุวรรณสิทธ์ิ (2560) ปริมาณขยะภายในครัวเรือนตอวันระหวาง 1–2 กิโลกรัม มากที่สุดจํานวน 
176 คน วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรอืนที่เหมาะสมในระดับปานกลาง ผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะเป็น
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ประจําสัมพันธแกับการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จาก
ผลการศึกษาประชาชนที่เป็นพอบานและลูกมีการจัดการขยะที่ไมเหมาะสม รอยละ 68.8 ขยะใน
ครัวเรือนสวนใหญเกิดจากการทํางานภายในบานซึ่งแมบานจะมีการคลุกคลีและการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
บานมากกวาพอบานและลูก จึงทําใหพอบานและลูกจัดการขยะที่ไมเหมาะสม ผลการศึกษาสอดคลองกับ 
ธนกฤต บวกขุนทด (2563) ผูที่นําไปทิ้งสวนใหญจะเป็นแมบาน และรูปแบบการจัดการจัดเก็บขยะชุมชน
มีการจัดการในระดับปานกลาง ปัจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธแกับการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p–value < 0.05) จากผลการศึกษา โดยประชาชนที่มีทัศนคติที่ไมดีมีสัดสวน
การจัดการขยะที่ไมเหมาะสม รอยละ 64.5 ทําใหไมมีความสนใจในการรับรูนโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน และไมตองการที่จะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกดาน 
ทําใหการจัดการขยะมูลฝอยไมเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของวุฒิพงษแ ศรีศิลป  (2563) ในการมี
สวนรวมในการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง ทําใหการดําเนินงานของธนาคารขยะของชุมชน
ตําบลถืมตอง ยังคงมีการดําเนินการในระดับนอย 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถคาดทํานายการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน จากผล
การศึกษาพบวา ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถคาดทํานายการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตอําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย มี 2 ปัจจัย ไดแก ปริมาณขยะในครัวเรือนในแตละ
วัน และผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะในครัวเรือน โดยปริมาณขยะในครัวเรือนในแตละวัน 1–2 กิโลกรัม มี
โอกาสที่จะมีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเป็น 3.0 เทาของครัวเรือนที่มีปริมาณขยะในแตละวัน 3 
กิโลกรัม ข้ึนไป อาจเป็นเพราะปริมาณขยะยิ่งนอยก็จะมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่งาย รวดเร็ว ถูกวิธี 
และมีประสิทธิภาพมากกวาปริมาณขยะที่มาก ผลการศึกษาสอดคลองกับบัญชา สุวรรณสิทธ์ิ ( 2560) 
ปริมาณขยะภายในครัวเรือนตอวันระหวาง 1–2 กิโลกรัม มากที่สุดจํานวน 176 คน วิธีการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนที่เหมาะสมในระดับดี ผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะในครัวเรือนที่เป็นแมบาน มีโอกาสที่จะมี
การจัดการขยะมูลฝอยเหมาะสมเป็น 1.6 เทาของผูที่ทําหนาที่คัดแยกขยะในครัวเรือนที่ไมใชแมบาน อาจ
เป็นเพราะ ผูหญิงมีความละเอียดออนมีการคลุกคลีและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานบานมากกวา จึงมีความใจ
เย็นและพิถีพิถันในการคัดแยกขยะไดดีและเหมาะสมกวาคนที่ไมใชแมบาน ผลการศึกษาสอดคลองกับ
ธนกฤต บวกขุนทด (2563) ผูที่นําไปทิ้งสวนใหญจะเป็นแมบาน และรูปแบบการจัดการจัดเก็บขยะชุมชน
มีการจัดการในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอินะ 
 1. องคแกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการรณรงคแและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย และสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. องคแกรปกครองสวนทองถ่ินควรเนนการประชาสัมพันธแใหประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยขององคแกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเนนเรื่องการคัดแยกขยะกอนทิ้ง การ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรอืน สงเสริมทัศนคติที่ดีเกีย่วกับการจัดการขยะมูลฝอยและรณรงคแใหครัวเรือน
ลดการใชขยะใหนอยลง 
 3. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานทองถ่ินอําเภอ องคแการบริหารสวนตําบล สํานักงาน
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การเรียนรู้ออนไลน์วิชาอาชีวอนามัยิละความปลอดภยั 
ช่วงสถานการณ์ิพร่ระบาด COVID-19 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   

Online Learning in Occupational Health and Safety Courses,            
During the COVID-19 epidemic, Faculty of Public Health, Northern College. 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบการเรียนรูออนไลนแวิชาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลนแของนักศึกษา และประเมินอาจารยแผูสอน
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2/2563 สํารวจจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวน 
15 คน ดวยแบบสอบถามทางชองทางออนไลนแ สถิติที่ใชวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ และ
คาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบการเรียนรูออนไลนแวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในภาพรวมอยูในระดับดี พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสวนใหญทําความเขาใจ
วัตถุประสงคแของบทเรียนและสงแบบฝึกหัดทายบทครบทุกบทเรียน ผลการประเมินอาจารยแผูสอนมี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู การเรียนรูออนไลนแ พฤติการณแการเรียนออนไลนแ 
 
Abstract 
  The aims of this research were to study the opinions of students on online 
learning in occupational health and safety courses, online learning behavior of students 
and evaluate to lecturer quality. Semester 1/2020. The population for research were 15 
students. The research tool was online questionnaire. The statistics used to data analysis 
were frequency, percentage and mean. The results found that the students' opinions on 
the online learning were at good level, student behaviors: most of them study the 
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purpose of the lesson and submit all the online exercises and the evaluating teacher 
quality was at good level. 
 
Keywords: Learning, Online Learning, Online Learning Behavior 
 
บทน า  
  จากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบกระทบตอการเรียน
การสอนในทุกระดับ รวมทั้งในระดับอุดมศึกษาดวย สงผลใหสถาบันการศึกษาตองเปลี่ยนรูปแบบการ
สอนเป็นลักษณะทางไกลหรือใชรูปแบบออนไลนแผานชองทางอินเตอรแเน็ต เพื่อควบคุมปูองกันการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัส ลดการรวมกลุมคนจํานวนมากเพื่อลดการสัมผัสและการแพรกระจายของเช้ือโรค 
วิธีการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนแบางสถาบันอาจจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนใน
หองเรียนควบคูกับการใชการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนแ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบริบทของสถาบันการศึกษา
และสถานการณแการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
 วิทยาลัยนอรแทเทิรแน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยูในจังหวัดตาก มีการเปิดคณะ
สาธารณสุขศาตรแ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการสุขภาพชุมชน)  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) แพทยแแผนไทยบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรแการกีฬา
และการออกกําลังกาย) และปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 (ชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564) ไดเปิดสอนวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เป็นวิชาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุมวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
สุขภาพชุมชน) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 กรณีการสอนออนไลนแในวิชาที่ศึกษาวิจัยน้ีผูสอนเลือกใช Google Classroom  เนื่องจากเป็นที่
นิยมดังที่มีผลการการสํารวจดานโปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลนแนิยมใช Google Classroom 
มากที่สุดรอยละ 53.19 (เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง , 2564) ฉนั้นการศึกษาการเรียนรู
ออนไลนแวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชวงสถานการณแแพรระบาด COVID-19 นี้จะไดคําตอบที่
เป็นประโยชนแในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตอไป   
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบการเรียนรูออนไลนแวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย                      
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลนแของนักศึกษาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                      
 3. เพื่อประเมินอาจารยแผูสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรเป้าหมาย 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ศึกษาในประชากรนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564) จํานวน 
15 คน 
     เครื่องมือการวิจัย 
 รูปแบบการสอนออนไลนแ คือ ใชชุดการสอน วิดีโอบรรยายเนื้อหาซึ่งผูสอบบันทึกเองแลวนําเขา
หองเรียนออนไลนแ มีแบบฝึกหัดทายบท นักศึกษาสามารถเขาเรียนภายในกําหนดเวลา ไมตองมีการ
โตตอบทันที  หองเรียนออนไลนแผานระบบ Google Classroom นักศึกษาทําแบบฝึกหัดและสงทาง
ออนไลนแผานระบบ Google form ซึ่งผูสอนจําทําเนื้อหาจํานวน 15 ครั้ง (สัปดาหแ) รวมทั้งการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคผานชองทางนี้ดวยเชนกัน อยางไรก็ตามรายวิชานี้ผูสอนและนักศึกษาไดมีโอกาสเขา
เรียนแบบช้ันเรียนใน 3 ครั้งแรก ผูสอนไดมีโอกาสช้ีแจงการศึกษารายวิชานี้ เป็นเบื้องตนและตอมา
ภายหลังมีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 วิทยาลัยนอรแทเทิรแนจึงไดมีประกาศใหทําการ
เรียนการสอนออนไลนแเพื่อลดการรวมกลุมและลดความเสี่ยงการติดเช้ือ COVID-19 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สรางโดยผูวิจัยซึ่งเป็นอาจารยแผูสอนรายวิชานี้ คําถาม
แบงเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา  เป็นคําถามเกี่ยวกับ เพศ จํานวนภาคเรียนที่เคย
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร ประสบการณแในการเรียนและการสอบออนไลนแ อุปกรณแที่ใชเรียนและสอบ
ออนไลนแ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบการสอนออนไลนแวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จํานวน 8 ขอ การกําหนดคาคะแนน แบงเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด = 5   มาก = 4  
ปานกลาง = 3   นอย = 4  นอยที่สุด = 1  การแปลผลคะแนน แบงเป็น 5 ระดับ เทียบเคียงกับเกณฑแที่
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นิยมใชในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนี้  4.51 – 5.00 หมายถึงดี
มาก 3.51-4.50 หมายถึงดี  2.51-3.51 หมายถึงพอใช 1.51-2.50 หมายถึงควรปรับปรุง และ 1.00-1.50 
หมายถึงควรปรับปรุงอยางยิ่ง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) และขอคําถามใหนักศึกษา
เลือกรูปแบบการสอนออนไลนแซึ่งคิดวาเหมาะสมกับตัวเอง จํานวน 1 ขอ   
  ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเรียนออนไลนแของนักศึกษา เป็นคําถามใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองจํานวน จํานวน 6 ขอ ใหนักศึกษาประเมินตนเองวามีพฤติกรรมในระดับใด ระดับ คือ ปฏิบัติเป็น
ประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินอยครั้ง หรือไมปฏิบัติเลย 
  ตอนที่ 4 ประเมินอาจารยแผูสอน จํานวน 12 ขอ การกําหนดคาคะแนน แบงเป็น 5 
ระดับ คือ มากที่สุด = 5   มาก = 4  ปานกลาง = 3   นอย = 4  นอยที่สุด = 1  การแปลผลคะแนน 
จัดแบงเป็น 5 ระดับ เทียบเคียงกับเกณฑแที่นิยมใชในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้  4.51 – 5.00 หมายถึงดีมาก 3.51-4.50 หมายถึงดี  2.51-3.51 หมายถึงพอใช 
1.51-2.50 หมายถึงควรปรับปรุง และ 1.00 -1.50 หมายถึงควรปรับปรุงอยางยิ่ง  (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) 
 สถิติท่ีใช้ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหแโดยใชสถิติ ไดแก ความถ่ี ( frequency)    
รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามทางออนไลนแ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
วันที่ 25-31 มีนาคม 2564 ขอมูลจากนักศึกษาจะเป็นความลับไมมีผลตอการประเมินผลการเรียน (เกรด) 
แตอยางใด ใชเพื่อเป็นประโยชนแตอผูสอนในการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนตอไปใหดีย่ิงข้ึน 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา   
 นักศึกษาสวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 66.7) เคยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรมาแลว 2 หรือ 3 
ภาคเรียน (รอยละ 40.0) สวนใหญเคยมีประสบการเรียน (รอยละ 60.0) และสอบออนไลนแ(66.7) นิยมใช
โทรศัพทแมือถือ (smartphone) เป็นอุปกรณแในการเรียนและสอบออนไลนแ  
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 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปิบบการสอนออนไลน์วิชาอาชีวอนามัยิละความ
ปลอดภัย    
    ความคิดเห็นของนักศึกษาตอรูปแบบการสอนออนไลนแวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวาคะแนนเฉลี่ยสูงอยูคือการจัดลําดับบทเรียนใน 
Google Classroom  นักศึกษารอยละ 40 เลือกวิธีการสอนออนไลนแโดยใช ชุดการสอน วิดีโอ 
แบบฝึกหัดทายบท โดยไมตองนัดหมาย ไมตองมีการโตตอบทันที (คือวิธีการที่ผูสอนใชในรายวิชานี้)  แต
อยางไรก็ตาม นักศึกษาอีกรอยละ 40 มีความเห็นวาสอนโดยใชวิธีผสมผสาน ทั้งวิธีใชชุดการสอนออนไลนแ
โดยไมตองนัดหมายและสอนโดยมีการนัดหมาย มีการบรรยายโตตอบทันที โดยใชโปรแกรมประชุม
ออนไลนแ เชน Google Meet หรือ Zoom   
  ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา 

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสวนใหญทําความเขาใจวัตถุประสงคแของบทเรียนแตละบท 
(ตารางที่ 3 ขอ 1.) และสงแบบฝึกหัดทายบทครบทุกบทเรียน (ตารางที่ 3 ขอ 5.) ยังมีนักศึกษาที่ไมรับชม
วิดีโอบรรยายแตละบทเรียน (ตารางที่  3 ขอ 4.) อาจเป็นเพราะความเร็วของอินเตอรแเน็ตชาหรือ
ประสิทธิภาพอินเตอรแเน็ตที่ใชต่ําไมสามารถดาวนแโหลดวีดิโอบรรยายได  นักศึกษาใหความเห็นเพิ่มเติมวา 
การทําหองเรียนออนไลนแผาน Google Classroom สามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได  

ตอนท่ี 4 ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 ผลการประเมินอาจารยแผูสอนโดยนักศึกษา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี (4.16) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นคาเฉลี่ยสูงสุด (4.33) คือประเด็น ขอ 1. บอกวัตถุประสงคแของเนื้อหาที่สอนไดชัดเจน และ ขอ 8.             
มีจรรยาบรรณ จริยธรรม บุคลิก การพูดจา และพฤติกรรมที่ดี สวนที่มีคาต่ําสุดเมื่อเทียบกับขออื่นๆ คือ ขอ 

4. ใหคําปรึกษาและแนะนําประสบการณแทีเ่ป็นประโยชนแ (3.80)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การสอนออนไลนแวิชาน้ีผูสอนเลือกใช Google Classroom  เนื่องจากเป็นที่นิยม เนื่องจากมีผล
การการสํารวจดานโปรแกรมในการเรียนการสอนออนไลนแ ในทุกระดับนิยมใชมากที่สุด รอยละ 53.19 คือ 
Google Classroom (เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง, 2564) นักศึกษามองวาวิธีการสอนที่ผูสอน
ใชนี้มีการจัดลําดับเนื้อหาดี สามารถทบทวนเนื้อหาได 

นักศึกษาสวนใหญมีประสบการณแในการเรยีนและสอบออนไลนแมาแลว และนิยมใชโทรศัพทแมือถือ 
(smartphone) เป็นอุปกรณแในการเรียนและสอบออนไลนแ มากกวาการใชโนตบุค สอดคลองกับผลการ
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สํารวจความคิดเห็นการเรียนการสอนออนไลนแชวงสถานการณแแพรระบาดของ COVID-19 (เครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง, 2564) สํารวจระหวางวันที่ 24-29 มกราคม 2564 ซึ่งนักศึกษาสวนใหญใช
โทรศัพทแมือถือ (smartphone) ในการเรียนออนไลนแ (รอยละ 71.32)  
 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสวนใหญทําความเขาใจวัตถุประสงคแของบทเรียนแตละบท และ
สงแบบฝึกหัดทายบทครบทุกบทเรียน แตอยางไรก็ตามยังมีนักศึกษาที่ไมรับชมวิดีโอบรรยายแตละ
บทเรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเร็วของอินเตอรแเน็ตชา ซึ่งมีการสํารวจ (เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แหง, 2564) พบวา รอยละ 41.15 มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรแเน็ตที่เช่ือมตอ รองลงมารอยละ 
31.81 คือปัญหาการเมื่อยลาสายตาจากการใชอุปกรณแที่ใชเรียน 
  ผลการประเมินอาจารยแผูสอนโดยนักศึกษามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี  แตอยางไรก็ตามประเด็น
เรื่องใหคําปรึกษาและแนะนําประสบการณแที่เป็นประโยชนแ มีคาเฉลี่ยคะแนนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเด็นการประเมินอื่นๆ ซึ่งผูสอนเห็นวามีสวนเกี่ยวของกับการใชวิธีการสอนออนไลนแทําใหผูสอนพบปะ
กับนักศึกษาโดยตรงไดนอย และผูสอนอาจไมมเีวลาใหคําปรึกษานักศึกษาเนื่องจากใชเวลาไปในการเตรียม
ชุดการสอน สื่อ แบบฝึกหัด และการอัดวีดิโอบรรยาย 
   
ข้อเสนอินะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ผูสอนควรใชวิธีผสมผสาน ทั้งวิธีใชชุดการสอนออนไลนแโดยไมตองนัดหมายและสอนโดยมกีารนัด

หมาย มีการบรรยายโตตอบทันที โดยใชโปรแกรมประชุมออนไลนแ เชน Google Meet หรือ Zoom  ซึ่ง

จะเป็นการเพิ่มชองทางการใหคําปรกึษาและแนะนําประสบการณแที่เป็นประโยชนแ 
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Learning Activities Assessment in The Elderly School at 
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงคแการวิจัยน้ีเพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวน
ตําบลปุากอดํา จังหวัดเชียงราย ในรอบปี พ.ศ.2563 ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร ภาพถายและการสัมภาษณแ 
แลวนําขอมูลเหลาน้ีมาประมวลผลประกอบกับการใชสถิติเชิงพรรณนาอธิบายขอมูล ไดแก ความถี่และรอย
ละ ผลการวิจัยพบวากิจกรรมที่โรงเรียนผูสงูอายุแหงน้ีจัดมากที่สุดคอื ดานสุขภาพ (รอยละ 34.78) รองลงมา
ที่จัดคอนขางมาก คือ ดานสังคม วัฒนธรรมและประเพณี (รอยละ 26.09) 
 

ค าส าคัญ: การประเมิน โรงเรียนผูสูงอายุ กิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุ 
 

Abstract 
The aim of this research was to assess learning activities in The Elderly School (The 

year in review: 2020) at Pakordum subdistrict adนอยistration organization, Chiang Rai 
province, Thailand. The study methods were: document analysis, photo compilation and 
interviews. The statistics used for data analysis were frequency and percentage. The results 
found that the most learning activities were health activities (34.78%). Society, culture and 
traditions were followed (26.09%). 
 

Keywords: Assessment, Elderly School, Activities in Elderly School 
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บทน า  
ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุมาตั้งแต พ  .ศ .2547  และคาดการณแวาจะเป็นสังคมของ

ผูสูงอายุโดยสมบูรณแ ในปี พ .ศ.2567 จากตัวเลขวิเคราะหแของนักวิชาการประเทศไทยมีผูสูงอายุที่มีอายุ
เกิน 60  ปี ข้ึนไป ประมาณรอยละ  20  หรือประมาณ  13  ลานคนจากประชากรไทย  68  ลานคน ดังนั้น

หลายหนวยงานตางตื่นตัวและเตรียมพรอมในการรับมือกับสถานการณแที่จะเกิดข้ึนในอนาคต   )สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร างเสริมสุขภาพ, 2559(  

  โรงเรียนผูสูงอายุเปน็การจัดการศึกษาอีกรปูแบบหนึ่งที่ตองการใหผูสงูอายุมีความรูความเขาใจใน
เรื่องที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญ และพลังของ
ผูสูงอายุ โดยการสรางพื้นที่สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ บนพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถ่ิน และภาคีเครือขาย การเกิดข้ึนของโรงเรียนผูสูงอายุยังสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ 
ฉบับที่ 2 ) พ .ศ .2545 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  1   ) พ  .ศ  .2552  (และพ ระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ  .ศ .
2546  ขอเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ปี 2553  และ  2556  และแผน

ระดับชาติหลายฉบับที่ใหความสําคัญกับการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอยาง
ตอเนื่อง การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และการเขาถึ งขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชนแ  )องคแการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย  ,2562.(  
  โรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา กอตั้งเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน พ .ศ .2561 
จากการรวมตัวของชมรมผูสูงอายุทั้ง 7 หมูบาน ในเขตพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา ไดแก  หมู
ที่ 1 บานโปุงมอญ หมูที่ 2 บานหนองบัว หมูที่ 3 บานตนมวง หมูที่ 4 บานทาข้ีเหล็ก หมูที่  5  บานแมผง 

หมูที่ 6 บานสันหนองลอม และ หมูที่ 11 บานสันหนองบัว โดยไดรับการสนับสนุนใหใชสถานที่องคแการ
บริหารสวนตาบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและเป็นสถานที่หลักใน
การรวมกลุมผูสูงอายุเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษา )มงคล ปิดทะเหล็ก ,2564 (  
  โรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา ไดเขารวมเป็นเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ
จังหวัดเชียงราย  ซึ่งในแตละปีทางเครอืขายจะใหมีการประเมินตนเองของโรงเรียนผูสูงอายุแตละแหง อัน
เป็นการประเมนิการจดักิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผูสูงอายุซึ่งจะสะทอนผลการพัฒนานักเรียนผูสูงอายุวา
ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 6  ดาน ไดแก  1  ( ดานสุขภาพ 2  ( ดานเศรษฐกิจ 3  ( ดานสังคม-
วัฒนธรรมและประเพณี 4 ( ดานสิ่งแวดลอม 5 ( ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 6 ( ดานสวัสดิการ การ
วิจัยครั้งเชิงประเมินผลครั้งนี้จะไดขอสรุปเพื่อเป็นขอสนเทศนําไปใชประโยชนแในการพัฒนาจัดกิจกรรม
ใหแกนักเรียนของโรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตาบลปุากอดําแหงนี้ใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
  1 .  เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา 
จังหวัดเชียงราย ในรอบปี พ .ศ.2563  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเป็นเชิงประเมิน ใชวิธีการสํารวจจากเอกสาร ภาพถาย การสัมภาษณแ  เพื่อใหไดขอมูล
มาสรุปเป็นขอสนเทศ  
 พ้ืนท่ีวิจัย 
 งานวิจัยนี้เก็บขอมูลในพื้นที่ตําบลปุากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ใชวิธีการสํารวจ รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ภาพถาย การสัมภาษณแ และประมวลสรุปเป็น
ขอสนเทศ ชวงเวลาทําการวิจัยและลงพื้นที่ 3  เดือน   )1  ธันวาคม 2563  –  28  กุมภาพัน  2564  ( ซึ่ง
คณะผูวิจัยประกอบดวย 
  -นักศึกษาหลักสูตรการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทยแแผนไทยบัณฑิต และ
อาจารยแ จากคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
  -นักศึกษาหลักสูตรการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และอาจารยแ จากคณะสาธารณสุข
ศาสตรแ วิทยาลัยเชียงราย 
 เป็นการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยนักศึกษาและอาจารยแระดับอุดมศึกษาทั้งเป็นการบูรณา
การการเรียนการสอนและงานวิจัย นักศึกษาไดมีสวนรวมกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลอีกทั้งชุมชนหรือ
พื้นที่วิจัยไดใชประโยชนแจากงานวิจัยน้ี 
 สถิติท่ีใช้ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติสําหรับวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถ่ี (frequency) และรอยละ (Percentage) ทําการ
วิเคราะหแ 6 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพ 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี  4) ดาน
สิ่งแวดลอม 5) ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 6) ดานสวัสดิการ ซึ่งการวิเคราะหแโดยพิจารณา 6 ดาน
นี้เป็นแนวทางการประเมินที่กําหนดโดยเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย 
 การวิเคราะหแขอมูลนั้นจะเป็นการประเมินวา กิจกรรมดานใด จัดมากที่สุด จัดคอนขางมาก จัด
ปานกลาง จัดคอนขางนอย จัดนอยที่สุด และไมไดจัดเลย (6 ระดับ) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1726 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 

ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา เมื่อปี พ  .ศ .2564  จากการ
การศึกษาเอกสารและสัมภาษณแ เป็นดังนี้ 
 1 .มีบุคลากรที่ใหการสนับสนุนและเป็นแกนนําหลักในการขับเคลื่อน  ประกอบดวย ที่ปรึกษา 
ผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูจิตอาสา วิทยากรทองถ่ิน และ

คณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 29 คน  
 2. จํานวนนักเรียนในโรงเรียนผูสูงอายุฯ ปี 2563 มีจํานวน 183 คน อายุตั้งแต 55 ปีข้ึนไป มา
จาก 7 หมูบานในเขตพื้นที่องคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา ไดแก หมูที่ 1 บานโปุงมอญ หมูที่ 2 บาน
หนองบัว หมูที่ 3 บานตนมวง หมูที่ 4 บานทาข้ีเหล็ก หมูที่ 5 บานแมผง หมูที่ 6 บานสันหนองลอม และ
หมูที่ 11 บานสันหนองบัว เพศชาย 50 คน (รอยละ 27.32) เพศหญิง 133 (รอยละ 72.68)  
 3. มีกิจกรรมการเรียนการสอนเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพุธสัปดาหแแรกและสัปดาหแที่ 3 ของแตละเดือน 
 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบล                 
ป่าก่อด า 

จากที่ไดศึกษาการจัดกจิกรรมการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุแหงนี้ในปี พ.ศ.2563 เพื่อสรปุวา 
กิจกรรมดานใด จัดมากทีสุ่ด จัดคอนขางมาก จัดปานกลาง จัดคอนขางนอย จัดนอยทีสุ่ด และ ไมไดจัด
เลย เป็นดังนี ้

1. จัดมากทีสุ่ด คือ ดานสุขภาพ ประมวลได 8 กิจกรรม จากทั้งหมด 23 กิจกรรม คิดเป็นรอยละ 
34.78  ลักษณะกิจกรรมทีจ่ัด ไดแก 

1.1 รวมงานกีฬาตําบลปุากอดํา และแขงขันกีฬาเปตอง 
1.2 โครงการอบรมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตาบลปุากอดํา  

   1.3 กิจกรรมอบรมเสรมิสรางความรูดานสุขภาพแกผูสูงอายุ  
    1.4 กิจกรรมรําวงยอนยุค และบาสโลบ (Paslop) เพื่อสุขภาพ 
    1.5 การสอนออกกําลังกายดวยไมพลอง  
    1.6 การสอนออกกําลังกายยืดเหยียดเพื่อแกปัญหาขอตอและกลามเนื้อในผูสงูอายุ 
   1.7 กิจกรรมฟงัธรรมเพือ่สุขภาพจิตชวงเชาในวันที่มีการเรียนการสอน 
    1.8 กิจกรรมกายบรหิารและพฒันาความจําชวงเชาในวันที่มกีารเรียนการสอน 
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2. จัดคอนขางมาก คือ ดานสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี ประมวลได 6 กิจกรรม จากทั้งหมด 
23 กิจกรรม คิดเป็นรอยละ 26.09 ลักษณะกิจกรรมทีจ่ัด ไดแก 
            2.1 รวมงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุรัตนมหามงคลเจดียแ วัดโปุงมอญ  
   2.2 รวมงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุมณีนาถสันตนมวง วัดสันตนมวง  

2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดนตรพีื้นบาน  
   2.4 กิจกรรมอนรุักษแดนตรีไทย ดนตรพีื้นบาน และรําวง  
   2.5 กิจกรรมเรียนรูอนุรกัษแตัวเมือง ชวงกอนรับประทานอาหารกลางวัน  
   2.6 กิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนตแชวงเชากอนเรียน  

3. จัดคอนปานกลาง คือ ดานเศรษฐกิจ ประมวลได 4 กิจกรรม จากทัง้หมด 23 กิจกรรม คิดเป็น
รอยละ 17.39  ลักษณะกิจกรรมที่จัด ไดแก 
     3.1 การฝึกสอนอาชีพเสริม การทําดอกไมจันทนแ  
    3.2 กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูการทําไมกวาดดอกหญาเป็นอาชีพเสริม  
   3.3 กิจกรรมตลาดจาหนายสินคาฝมีือผูสงูอายุโดยมีการจัดสถานที่หรือบริเวณให
ผูสงูอายุไดนําสินคาหรือผลิตภัณฑแทีท่ําข้ึนเองมาวางจําหนายในวันที่มีการเรียนการสอน  
     3.4 การฝึกสอนอาชีพเสริม การทําลูกประคบสมุนไพร  

4. จัดคอนขางนอย คือ ดานสิ่งแวดลอม (ก)  และ ดานสวัสดิการ (ข)  ประมวลไดดานละ 2 
กิจกรรม จากทัง้หมด 23 กิจกรรม ลักษณะกจิกรรมทีจ่ัด ไดแก 
  ดานสิ่งแวดลอม (ก)  คิดเป็นรอยละ 8.70 จากทั้งหมด 23 กิจกรรม   
     4.1 (ก) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่และปลูกพืชสมุนไพร  
    4.2 (ก) กิจกรรมบรรยายใหความรูบทบาทผูสูงอายุตอการชวยจัดการขยะอินทรีเพื่อการ
อนุรักษแสิง่แวดลอม ภายใตโครงการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุในครอบครัว  
  ดานสวัสดิการ (ข)  คิดเป็นรอยละ 8.70 จากทั้งหมด 23 กิจกรรม   
    4.1 (ข) กิจกรรมตรวจวัดสายตาฟรีใหแกผูสงูอายุ รวมกบัรานศูนยแแวนตาแหงหนึ่ง  
    4.2 (ข) การเยี่ยมผูสงูอายุอาวุโส ผูสงูอายุติดเตียง ตามโอกาสอันเหมาะสม  
5. จัดนอยที่สุด คือ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประมวลได 1 กิจกรรม จากทัง้หมด 23 กิจกรรม คิด
เป็นรอยละ 4.35  ลักษณะกจิกรรมที่จัด ไดแก 
    5.1 กิจกรรมจัดทําภาชนะคัดแยกขยะ โดยใชตะแกรงพัดลมเกาและตาขายพลาสตกิเพื่อ
ใชเป็นอุปกรณแคัดแยกขยะ และถายทอดไปยงัชุมชน ถือเป็นนวัตกรรรมกระบวนการ 
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 จากที่ไดประมวลกิจกรรมทัง้หมดในรอบปี 2563 สรุปไดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 สรปุภาพรวมกจิกรรมการศึกษาโรงเรียนผูสูงอายุองคแการบรหิารสวนตําบลปุากอดํา          
ในรอบปี 2563 

ระดับ   การจัด   ด้าน ความถี ่ ร้อยละ 
1 จัดมากทีสุ่ด ดานสุขภาพ 8 34.78 
2 จัดคอนขางมาก ดานสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 6 26.09 
3 จัดปานกลาง ดานเศรษฐกิจ 4 17.39 
4 จัดคอนขางนอย ดานสิ่งแวดลอม 

ดานสวัสดิการ 
2 
2 

8.70 
8.70 

5 จัดนอยทีสุ่ด ดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 1 3.34 
6 ไมไดจัดเลย - - - 

รวม 23   100.00  

 

 
ภาพท่ี 1 กิจกรรมรําวงยอนยุคและบาสโลบ )Paslop) เพื่อสุขภาพโดย มงคล ปิดทะเหลก็ ประธาน
เครือขายผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา 
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ภาพท่ี 2  ฝึกสอนอาชีพเสริมการทําลูกประคบสมุนไพร  โดย มงคล ปิดทะเหล็ก ประธานเครอืขาย
ผูสงูอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดํา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการประเมนิกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดําจะ
เห็นไดวามีการใหความสําคัญตอสุขภาพผูสูงอายุ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพจิตที่
หลากหลาย ใหความสําคัญในดานสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้นการจัดใหมีโรงเรียนผูสูงอายุจะมี
ประโยชนแอยางยิ่งตอการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝุาย ซึ่งเมื่อพิจารณา
โรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดําแหงนี้แลว มีจุดเดนหรือจุดแข็งที่สนับสนุนใหการ
ขับเคลื่อนดําเนินการไปอยางตอเนื่อง ไดแก 
  1. มีสถานที่ตั้งที่ชัดเจนซึ่งชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน โดยใชอาคาร
หอประชุมองคแการบริหารสวนตาบลปุากอดํา เป็นสถานที่หลักในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  
  2. ผูสูงอายุในชุมชนใหความรวมมือและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน  

3. มีการดําเนินงานและกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุอยางตอเนื่อง  
4. มีการนําหลัก “บวร” ประกอบดวย “บาน วัด โรงเรียน” มาประยุกตแใชในการดําเนินงานของ

โรงเรียน  
   5. มีแกนนําผูสูงอายุในขับเคลื่อนที่เขมแข็ง มีความมุงมั่น มีจิตอาสาและเสียสละ สงผลให  
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอยางตอเนื่อง 
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ข้อเสนอินะ 
 ขอเสนอแนะตอโรงเรียนผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตําบลปุากอดําเพื่อการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
ไดแก 
  1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตอความตองการของ
ผูสูงอายุและเป็นประโยชนแตอการดารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
   2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธแและสรางแรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวในชุมชนเพื่อ
ชวยกันสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนผูสูงอายุขับเคลื่อนไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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การศึกษาร่มตดิฉนวนกันความร้อนตอ่การเปลี่ยนิปลงอณุหภูมิ 
ิละสญัญาณชพีของร่างกาย ในกลุ่มคนสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา 

THE STUDY OF UMBRELLA INSULATION AFFECTING CORE TEMPERATURE 
AND VITAL SIGN OF GARDENERS IN UNIVERSITY OF PHAYAO 

 
พิยดา ค ากาศ1 ศศิยาภรณ์ เกลี้ยงดี1 กัญญารัตน์ รัตนิสง1 ภัทรภร เทียนถาวร1 สายฝน ผุดผ่อง1 พรรณวดี สิงห์ิก้ว 1  

ศภุกาญจน์ ิกน่ท้าว1  ประกาศิต ทอนช่วย1 น้ าเงิน จันทรมณี1 นัฐพล ปนัสกุล2 ิละศศิวิมล บุตรสีเขียว1* 

Piyada Kamkad1  Sasiyaphorn Kliangdee1, Kanyarat Rattanasang1, , Pattaraporn Thainthawon1,                                
Saifon Pudpong1, Pannawadee Singkaew1

,
  Supakan Kantaw1,  Prakasit Tonchoy1,  

Namngern Chantaramanee1, Nattapon punsakul2 and Sasivimol Bootsikeaw1* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารมติดฉนวนกันความร อนตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิแกน สัญญาณชีพ ในขณะทํางานโดยไมใชรม (1)  การปฏิบัติงานภายใตรมที่มีฉนวนกันความรอน
อยูภายในรม  (2) รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก (3) และความพึงพอใจในการใชรมที่มีฉนวนกัน
ความรอนอยูภายในและรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก ในพนักงานทําสวน ภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งกลุมตัวอยางมีอาชีพรับจางทําสวน จํานวน 30 คน เก็บขอมูลในกลุมโดยใชแบบสัมภาษณแ
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป การสัมผัสความรอนในขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ไดทําการตรวจวัดพารามิเตอรแ
ตางๆในกลุมตัวอยาง ไดแก ระดับความดันโลหิต อุณหภูมิภายในรางกาย (personal heat stress) ความ
อิ่มตัวของออกซิเจนบริเวณปลายนิ้วมือ และความพึงพอใจในการใชรมชนิดตางๆ และการตรวจวัด
สภาพแวดลอมในพื้นที่ทําสวน ไดแก อุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ(Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) 
ความเร็วลม (Wind velocity) การวิเคราะหแขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ในการเปรียบเทียบความแตกตางของพารามิเตอรแตางๆของกลุม
ตัวอยาง เมื่อทํางานกลางแจงโดยไมใชรม  ใชรมที่มีการติดฉนวนภายในและภายนอก  โดยสถิติเชิง
วิเคราะหแ คือ One-Way ANOVA  และการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการใชรมที่ติดฉนวนกัน
ความรอนอยูภายในและรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก โดยใชสถิติ (paired t-test) 

                                                             
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวทิยาลยัพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
2 สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1732 

ผลการศึกษา พบวา ระดับคาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ และ สัญญาณชีพ (อุณหภูมิ
แกนกลางรางกาย อัตราการเตนของหัวใจ) ของกลุมตัวอยางเมื่อใชรมที่มีฉนวนหุมอยูนอก มีคาต่ํากวาใน
ขณะที่ใชรมที่มีฉนวนอยูภายใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)  นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจในการรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายใน
มากกวารมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก เทากับ 3.07±0.63 และ 2.99±0.56 ตามลําดับ 
(p=0.003)   

ดังนั้นหนวยงานหรือคนงานทํางานควีมีการใชรมที่ติดฉนวนกันความรอนที่อยูภายนอก จะชวย
ลดการรับสัมผัสความรอนไดมากกวาการใชรมที่มีฉนวนความรอนอยูภายใน ซึ่งลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคลมแดด (Heat Stoke) ในขณะที่ทํางานรับสัมผัสความรอนทํางานกลางแจงในกลุมคนสวนได  

 
ค าส าคัญ: สัญญาณชีพ /รม /ฉนวน / อุณหภูมิ /คนสวน 
 
Abstract  
 The aims of this quasi-experimental study to determine the type of umbrella 

whose attached by aluminum foil insulator in 3 condition;  )1  ( no umbrella  )2 (  umbrella 

whose attached aluminum foil insulator inside  )2  ( and outside (3) and  changing 

temperature and vital sign in 30 gardeners who worked in University of Phayao. The 

comparison of satisfaction between umbrella  whose attached aluminum foil insulator 

inside and outside during work. Thirty gardeners were recruited by purposive sampling.  

They were interviewed in general characteristic, heat exposure during work, and assessed 

their vital sign such as the personal heat stress (core temperature), blood pressure, heart 

rate, percentage of oxygen saturation in blood. The working environment were 

measured wet bulb globe temperature (WBGT) and wind velocity. All data were 

analyzed by SPSS for window. The descriptive data (basic characteristics, temperature 

and vital sign) were expressed in numbers, percentage, mean and standard deviation. All 

parameters in 3 condition;  )1  ( no umbrella  )2 (  umbrella  whose attached aluminum foil 
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insulator inside  )2  ( and outside (3) were compared by One-Way ANOVA, while the 

satisfaction of using umbrella in 2 types were analyzed by paired t-test. 

 During subjects worked with umbrella attached by aluminum foil insulator 

outside, they had WBGT and vital sign (core temperature and heart rate) lower than 

those (p<0.05). But they prefer umbrella attached by aluminum foil insulator inside 

more than outside; mean ±S.D. at 3.07±0.63 and 2.99±0.56, respectively )p=0.003).  

 Therefore, the gardeners or employers should provide the umbrella attached 
with aluminium foil outside that is more effective than inside, to protect themselves 
)vital sign( and declined the ultraviolet, hot working environment and disorders from 
heat such as heat stroke.    
 
Keyword: Vital Sign/ Umbrella/ Insulation/ Temperature /Gardener 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  )Climate  change  (เป็นปัญหาสิ่งแวดลอมโลก  )Global 
problem) ที่ทุกประเทศไดรับผลกระทบ หลักฐานทางวิทยาศาสตรแไดแสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่สําคัญที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคือสภาวะอากาศของโลกรอนข้ึน  ) Global warming) ทั้งนี ้
พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกในชวงศตวรรษที่ผานมา  )พ .ศ . 2449-2548)  เพิ่มข้ึนจากเดิม  ถึง 0.74  องศา
เซลเซียส ซึ่งมากกวาที่เคยประเมินไว  โดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ) Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC (ถึง 0.6 องศาเซลเซียส แนวโนม
การเพิ่มข้ึน ของอุณหภูมิโลกในชวง 50 ปีที่ผานมา สูงกวาในชวง 100 ปีกอนเกือบสองเทา  และอุณหภูมิ
ของโลกมีแนวโนมที่จะสูงกวาอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงปี พ  .ศ  . 2523–2542 ถึง 1.8-4.0  องศาเซลเซียส  
ภายในปี พ .ศ . 2643 (อุมา ลางคุลเสน, 2561) โดยที่การเกิดการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจากภาวะโลกรอน
สงผลทั้งโดยตรงตอสุขภาพของคน ทั้งทําใหเกิดการบาดเจ็บและตาย  ) Rossati, 2017) โรคจากความรอน 
 )Disease caused by heat radiation) สาเหตุการเกิดโรคเป็นภาวะผิดปกติในการตอบสนองของ
รางกายตอการสัมผัสความรอนสูงกวาปกติ  และไมสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับปกติได  )กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2014)  
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โดยอาชีพรับจางทําสวน จัดอยูในหมวดหมูกลุมแรงงานรับจาง จําแนกตามอาชีพจัดอยูในกลุม
ผูปฏิบัติงานฝีมือดานเกษตรกร และการประมงของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนมีนาคม ป ีพ  .ศ . 2563 
พบวามีจํานวนแรงงานทั่วประเทศประมาณ 37,332  คน อยูในกลุมผูปฏิบัติงานฝีมือดานเกษตรกร  และ
การประมงมากที่สุดประมาณ  10,030  คน   ซึ่งกลุมผูปฏิบัติงานฝีมือดานเกษตรกรและการประมงใน
ภาคเหนือมีจํานวน 2,154 คน จัดอยูลําดับที่   3  รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  จํานวน 
3,928 คน และ 2,207 คน ตามลําดับ )สํานักงานสถิติแหงช าติ, 2563)  

จากความเป็นมาและความสําคัญ  ผูวิจัยเห็นความสําคัญของปัญหาดังกลาวจึงไดศึกษา
ประสิทธิภาพรมติดฉนวนกันความรอนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และสัญญาณชีพของรางกายในกลุม
อาชีพรับจางทําสวน  ในมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษารมติดฉนวนกันความรอนไวภายใน และภายนอกตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

สัญญาณชีพของรางกายภายใน ในกลุมอาชีพรบัจางทําสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กษิดา ชํานาญดี (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบระหวางการติดตั้งฉนวนกันความรอนภายใน
และภายนอกของผนังตอประสิทธิภาพการใชพลังงานปรับอากาศ ในสภาวะที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ การ
ติดตั้งฉนวนภายนอกสามารถลดการถายเทความรอนในชวงอุณหภูมิอากาศภายนอกมีคาสูงสุดไดถึงรอย
ละ 16.71 การติดตั้งฉนวนภายในสามารถลดอัตราการใชพลังงานปรับอากาศไดมากกวาการติดตั้งฉนวน
ภายนอกรอยละ 8.57 และ 32.6 ตามลําดับ  

ปฐมฤกษแ  มีสมบัติ และคณะ (2562) พบวาโรคจากความรอนในเกษตรกรเพาะปลูกในจังหวัด
ขอนแกน พบวา โรคจากความรอนที่พบเหมอืนกันทั้ง 3 ปี ไดแก ลาจากความรอน (ช่ัวคราว) และลมแดด
หากพิจารณาต้ังแต พ.ศ. 2559-2561 พบวา โดยสวนใหญผูปุวยเป็นเพศหญิง มีอายุมากกวา 50 ปี สวน
ใหญเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยูนอกเขตตามที่อยูอาศัย 

ปณิธาน บุตรแกว และคณะ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการถายเทความรอนผานหลังคาที่มีการ
ติดตั้งแผนอะลูมิเนียมฟอยลแ กับการระบายอากาศใตหลังคา เพื่อศึกษาความแตกตางของอุณหภูมิอากาศ
ของรูปแบบของวัสดุมุงหลังคา 2 แบบ คือวัสดุมุงหลังคาที่มีคามวลสารนอย (Low Mass Material) และ
วัสดุมุงหลังคาที่มีคามวลสารมาก (High Mass Material) โดยมีการติดฉนวนกันความรอนแผน
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อะลูมิเนียมฟอยลแ ณ ตําแหนงตาง ๆ ผลการศึกษาพบวา การติดตั้งแผนอะลูมิเนียมฟอยลแใตลอนหลังคา 
สงผลใหอุณหภูมิภายในกลองทดลองต่ําสุดในชวงตอนกลางวัน ซึ่งวัสดุมุงหลังคาที่มีคามวลสารมากจะ
สามารถปูองกันความรอนไดดีที่สุดในตอนกลางวัน โดยในชวงบายวัสดุมุงหลังคาที่มีคามวลสารม ากมี
ความสามารถในการลดการสงผานความรอนจากภายนอกเขาสูภายในอาคารไดดีกวาวัสดุมุงที่มีคามวล
สารนอย  นอกจากนี้ชวงเวลาเย็นถึงชวงกลางคืนวัสดุมุงหลังคาที่มีคามวลสารนอย มีการคายความรอนที่
รวดเร็ว ทําใหอุณหภูมิภายในกลองลดตํ่าลงอยางมากที่สุด       

      

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษารมติดฉนวนกันความรอนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสัญญาณชีพของรางกายใน

กลุมอาชีพรับจางทําสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 

research) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารมติดฉนวนกันความรอนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ

สัญญาณชีพของรางกายในกลุมอาชีพรับจางทําสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประชากริละกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

กลุมอาชีพรับจางทําสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุมอาชีพรับจางทําสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 30 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ร่มป้องกันความร้อน 2 ชนิด 
1.1 รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในตัวรม  
1.2 รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอกรม 
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(ก)                                         (ข) 

ภาพ 12 รมปูองกันความรอน 2 ชนิด (ก) รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในตัวรม   
(ข) รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอกรม 
 

ลักษณะของแผนกันความรอน/ฉนวนกันความรอนที่ใชในการศึกษาน้ี คือ ฉนวนกันความรอนโฟมโพลี
เอทิลีน (Polyethylene Foam) หรือ โฟม PE ซึ่งเป็นแผนโฟมกันความรอนแบบหนา เหนียว นุม พรอม
หุมแผนอลูมิเนียมฟอยลแสะทอนความรอน มีน้ําหนักเบา ทนแรงกระแทก ทนการกัดกรอนของกรดและ
ความช้ืน สามารถหาไดในรานคาทั่วไปซึ่งจะใชในการทดลองใหกลุมตัวอยางไดทดลองทําสวนอยูภายใตรม
แตละชนิด เป็นเวลา 30 นาที  

2. เครื่องวัดความดันโลหิต (Non-invasive automated sphygmomanometers) 
เครื่องวัดความดันโลหิต โดยนักวิจัยจะพันสายรัดรอบขอแขนโดยมีระบบตรวจวัดคาความดัน

โลหิต คาอัตราการเตนหัวใจในตัว และแสดงคาความดันโลหิตอัตโนมัติ  
3. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ(Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) 

ประกอบดวยการวัดอุณหภูมิสิ่งแวดลอม การวัดความช้ืนของอากาศ  และการวัดการแผรังสีความรอน 
(Serial Number: TEL 060023, TKQ 080006, TKQ 080007 ยี่หอ: 3M) 

4. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิภายในรางกาย (Personal heat stress monitor)                              
เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิของแกนกลางของรางกาย (Serial Number: JUQ 100013, JUQ 100014, 
JUQ 100015, JUQ 100016 ยี่หอ: 3M)  
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5. เครื่องวัดความเร็วลม (Heat Wire Anemometer) จะทําการตรวจวัดตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง เพื่อดูความเร็วลมในพื้นที่การทํางาน (Serial Number: 9569P1644020 ยี่หอ: TSI 
Incorporated) 

6. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pluse Oximeter)                                                 
เป็นเครื่องตรวจวัดรอยละของฮีโมโกลบินที่จับอยูกับออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง 

7. แบบสัมภาษณแการศึกษารมติดฉนวนกันความรอนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ   และสัญญาณชีพ
ของรางกายในกลุมอาชีพรับจางทําสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษารมติดฉนวนกันความรอนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ
สัญญาณชีพของรางกายในกลุมอาชีพรับจางทําสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบงการทดลองออกเป็น 3 
แบบในขณะที่พนักงานทําสวนปฏิบัติงานกลางแจงในชวงเวลา 13.00-15.00  โดยใชเวลา แตละรูปแบบ 
30 นาที ซึ่งรูปแบบการทดลองแบงออกเป็น การปฏิบัติงานโดยไมใชรม (1) การปฏิบัติงานภายใตรมที่มี
ฉนวนกันความรอนอยูภายในรม (2) รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก (3) โดยจะทําการตรวจวัด
อุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ(Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) ความเร็วลม (Heat Wire 
Anemometer) และการตรวจวัดอุณหภูมิภายในรางกาย (Personal heat stress monitor) ใน
สภาพแวดลอมการทํางานกลางแจงทั้ง 3 รูปแบบการทดลอง นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลกอนและหลัง
การทํางาน โดยเครื่องมือที่ใชในการวัด ไดแก เครื่องวัดความดันโลหิต (Non-invasive automated 
sphygmomanometers) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pluse Oximeter) โดยมีวิธีการเก็บ
ขอมูลดังนี้ 

- การตรวจวัดอัตราการเตนของหัวใจ โดยใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Non-invasive 
automated sphygmomanometers พันรอบแขนบริเวณแนวขอศอก การวัดมีหนวยวัดเป็นครั้งตอ
นาที โดยทําการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งแบงการทดลองออกเป็น 
3 แบบ โดยแตละแบบใชเวลาในการทดลอง 30 นาที เพื่อเปรียบเทียบคาอัตราการเตนของหัวใจ  เมื่อ
กลุมตัวอยาง ปฏิบัติงานโดยไมใชรม (1)  การปฏิบัติงานภายใตรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในรม  
(2)  รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก (3)   
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- การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย โดย Personal heat stress monitor มีหนวยเป็น องศา
เซลเซียส ประมาณ 30 นาที ในขณะที่กลุมตัวอยางปฏิบัติงานโดยไมใชรม (1)  การปฏิบัติงานภายใตรมที่
มีฉนวนกันความรอนอยูภายในรม  (2)  รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก (3)   

- การตรวจวัดความดันโลหิต วัดความดันของพนักงานที่รับสัมผัสความรอนใชเครื่องวัด
ความดันแบบ Non-invasive automated sphygmomanometers โดยทําการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดกอน
การทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งแบงการทดลองออกเป็น 3 แบบ โดยแตละแบบใชเวลาในการทดลอง 30 
นาที เพื่อเปรียบเทียบคาอัตราการเตนของหัวใจ เมื่อกลุมตัวอยาง ปฏิบัติงานโดยไมใชรม (1)  การปฏิบัติงาน
ภายใตรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในรม  (2)  รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก (3)   

- วัดความเขมขนของออกซิเจนในเลือด โดยใชเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว แบบ 
Fingertip Pluse Oximeter โดยทําการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่ง
แบงการทดลองออกเป็น 3 แบบ โดยแตละแบบใชเวลาในการทดลอง 30 นาที เพื่อเปรียบเทียบคาอัตรา
การเตนของหัวใจ ระหวางรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายใน  รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก 
และไมมีการใชรม มีหนวยเป็นเปอรแเซ็นตแ ใชเวลาทั้งหมด 8 นาที กอนและหลังเริ่มปฏิบัติงานโดยไมใชรม 
(1)  การปฏิบัติงานภายใตรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในรม  (2)   รมที่มีฉนวนกันความรอนอยู
ภายนอก (3)      

- การตรวจวัดอุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ ประกอบดวย การวัดอุณหภูมิ การวัดความเร็วลม 
การวัดความช้ืนของอากาศ และการวัดการแผรังสีความรอน ซึ่งเป็นปัจจัย ดานสิ่งแวดลอม จากนั้นนํามา
ประเมินคาความรอนโดยใชดัชนีความเคน  (Heat  stress)  โดยทําการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดกอนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งแบงการทดลองออกเป็น 3 แบบ โดยแตละแบบใชเวลาในการทดลอง 30 
นาที เพื่อเปรียบเทยีบอุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ เมื่อกลุมตัวอยาง ปฏิบัติงานโดยไมใชรม (1)  การปฏิบัติงาน
ภายใตรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในรม  (2)  รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก (3)    

 - แบบสัมภาษณแ มีทั้งหมด 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 11 ขอ ตอน
ที่ 2 ขอมูลลักษณะการทํางาน 4 ขอ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ภายหลังจากการรวบรวมขอมูลไดนํามาวิเคราะหแโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 25   
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อหาจํานวน รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
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ขอมูลทั่วไป ขอมูลลักษณะการทํางานกลางแจงของกลุมตัวอยาง  และอุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ ความเร็ว
ลม อุณหภูมิแกนกลางในรางกาย ความดันโลหิต  

ความเขมขนของออกซิเจนในเลือด อัตราการเตนของหัวใจ และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
statistics) เพื่อเปรียบเทียบ อัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิแกนของรางกาย อุณหภูมิ
เวตบัลบแโกลบ ความพึงพอใจในการใชรมในขณะปฏิบัติงาน เมื่อกลุมตัวอยาง ปฏิบัติงานโดยไมใชรม (1)  
การปฏิบัติงานภายใตรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในรม  (2)  รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก 
(3)  ใชสถิติ One – Way ANOVA และการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในขณะที่ใชรมที่มีฉนวนกัน
ความรอนอยูภายใน และภายนอก โดยใชสถิติ Paired t-test  ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ p-
value < 0.05 (ที่ความเช่ือมั่น 95%) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ทําการวิเคราะหแขอมูลเป็นคาเฉลี่ย รอยละ 
และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิเคราะหแขอมูลแสดงใน ตาราง 1 
ตาราง 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 30) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ  

เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
9 
21 

 
30.00 
70.00 

อายุ (ปี)  
นอยกวา 40 
40-49 
50-59 
มากกวา 60 

 
6 
13 
7 
4 

 
20.00 
43.34 
23.33 
13.33 

คาเฉลี่ย = 48.47, S.D = 8.94, Max = 65.00, Min = 32.00 
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
18.5 – 22.90 )ปกติ(  
23 – 24.90 )ทวม(  
25- 29.90 )อวน(  
มากกวา 30 )อวนมาก(  

 
12 
7 
9 
2 

 
40.00 
23.33 
30.00 
6.67 
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สถานภาพสมรส  
โสด 
สมรส 
หมาย/หยา/แยกกันอยู 

 
2 
25 
3 

 
6.67 
83.33 
10.00 

ระดับการศึกษา  
ไมไดเรียนหนงัสอื 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

 
2 
19 
3 
6 

 
6.67 
63.33 
10.00 
20.00 

 
กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง (70.00%) และมีอายุ 40 -49 ปี (43.33% ) มีคาดัชนีมวล

กายอยูในระดับปกติ (40.00%) ซึ่งสวนใหญสมรสแลว จํานวน 25 คน (83.33%)  และสําเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ันประถมศึกษา (63.33%) 
 
ตาราง 2 ข้อมูลลักษณะการท างานของกลุ่มตัวอย่าง (n=30) 

ข้อมูลลักษณะการท างาน จ านวน (คน)  ร้อยละ 

เวลาท่ีใช้ในการท างานกลางิจ้ง (ชั่วโมง/วัน)  

7-8  ช่ัวโมงตอวัน 

 
30 

 
100.00 

คาเฉลี่ย  =  7.17, S.D. = 0.38, Max = 8.00, Min =  7.00  
ระยะเวลาหยุดพักจากการท างานกลางิจ้ง ภายใน 1 วัน  
 นอยกวา 5 นาที 
 5 - 10 นาที 
 11 - 15 นาท ี
 16 – 20 นาที 
 มากกวา 20 นาที 
คาเฉลี่ย = 13.77, S.D. =  5.79 , Max =  30.00 , Min =  3.00   

 
1 
15 
5 
8 

1 

 
3.33 
50.00 
16.67 
26.67 

3.33 

อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในขณะท างานกลางิจ้ง 
เสื้อแขนยาว 

 
30 

 
100.00 
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กางเกงขายาว 
หมวกแก฿ป 
หมวก 
รองเทาบู฿ท 
ถุงมือ 
อื่น ๆ  
    - ผาคลุม 
    - ผาขาวมา 
    - รม 
   - รองเทาผาใบ 

30 

2 

28 

27 

27 

7 

   2 
   1 
   3 
   1 

100.00 

6.67 

93.33 

90.00 

90.00 

23.33 

   28.57 
   14.29 
   42.85 
   14.29 

วิธีระบายความร้อนในขณะท างาน 
ดื่มน้ํา 
พัดลมมอืถือ 
อื่น ๆ 
    - นั่งในรม 
   - ใชหมวกพัด 

 
29 

3 

6 

   2 
   4 

 
96.67 
10.00 
20.00 

   33.33 
   66.67 

 
จากผลการศึกษา ขอมูลลกัษณะการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมีเวลาในการทํางานมากสุด 5-7 

ช่ัวโมงตอวัน (100.00%) ใน 1 วันหยุดพักจากการทํางานกลางแจง 5-10 นาที (50.00%) มีการสวมใส
อุปกรณแปูองกันความรอนในขณะทํางานกลางแจง มากที่สุด ใน 3 อันดับแรกคือ เสื้อแขนยาว และกางเกง
ขายาว (100.00%) รองลงมาคือ หมวก (93.33%) รองเทาบู฿ท และถุงมือ (90.00%) ตามลําดับ สวนใหญ
มีวิธีระบายความรอนในขณะทํางาน คือ การดื่มน้ํา (96.67%) รองลงมาคือ อื่น ๆ (20.00%) เชน ใช
หมวกพัด นั่งในรม เป็นตน 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยิละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพารามิเตอร์ต่าง ๆ จ าินกตามชนิดของร่มท่ีมี
ฉนวนกันความร้อน 

พารามิเตอรแ 

Mean ± SD 

ไมมีรม 
 )1(  

รมทีม่ีฉนวนกัน 
ความรอนอยู
ภายใน )2(  

รมทีม่ีฉนวนกัน 
ความรอนอยู
ภายนอก )3(  

p-value 

อุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ (°C) 31.50±1.41 28.65±1.41 27.81±1.17 <0.001* 
(1) -(2 ,3 ) 
   (2)-(3) 

ความเร็วลม (m/s) 0.37±0.18 0.37±0.18 0.38±0.17 0.95 
อุณหภูมิแกนกลางในรางกาย (°C) 39.63±1.69 39.19±1.34 38.29±2.25 0.02* 

(1)-(3) 
ความดันโลหิต )mmHg)     
คาความดันในเสนเลือดแดงเม่ือ
หัวใจบีบตัว )mmHg( 

    

กอน 130.27±16.51 134.50±19.52 131.77±18.09 0.66 
หลัง   

136.90±17.62 
131.27±17.96 126.20±15.40 0.06 

คาความดันในเสนเลือดแดงเม่ือ
หัวใจคลายตัว )mmHg( 

    

กอน 84.57±10.82 87.27±12.27 86.90±9.97 0.60 
หลัง   

88.73±12.57 
84.77±10.78 82.97±7.66 0.10 

ความเขมขนของออกซิเจน 
ในเลือด (%) 

    

กอน 97.50±1.61 97.00±1.76 96.87±2.57 0.45 
หลัง 96.47±2.22 95.83±3.97 97.00±4.06 0.44 
อัตราการเตนของหัวใจ )bpm)     
กอน 87.80±9.96 94.43±14.54 89.17±13.98 0.12 
หลัง  97.43±14.71 92.30±12.99 87.53±11.76  0.02* 
หมายเหตุ *p-value<0.05, (One-Way ANOVA, LSD)  
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ผลการวิเคราะหแจําแนกตามชนิดรมของพารามิเตอรแตาง ๆโดยแบงพารามิเตอรแ ออกเป็น 2 
ประเภท คือ ดานสิ่งแวดลอม และ สัญญาณชีพของกลุมตัวอยาง พบวา 

 คาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบแโกลบ (องศาเซลเซียสในขณะที่กลุมตัวอยางปฏิบัติงานโดยไมใชรม (1)  
การปฏิบัติงานภายใตรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในรม  (2)  รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก 
(3)  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.001 โดยที่ คาเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบแโกลบใน
ขณะที่กลุมตัวอยางไมดทํางานในรมคาสูงที่สุด  คือ 31.50 องศาเซลเซียส รองลงมา คือรมที่มีฉนวนกัน
ความรอนอยูภายใน มีคาเฉลี่ย 28.65 องศาเซลเซียส ซึ่งมีคาสูงกวา รมที่มีฉนวนกันความรอนอยู
ภายนอก มีคาเฉลี่ย 27.81 องศาเซลเซียส 

คาเฉลี่ยความเร็วลม (เมตรตอวินาที) ไมมีความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพนักงาน
ทํางานขณะไมใชรม และเมื่อใชรมทั้ง 2 ชนิด โดยที่ความเร็วลม ในขณะไมมีรมของกลุมตัวอยาง และ รม
ที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายใน มีคาเฉลี่ย 0.37 เมตรตอวินาที ซึ่งมีความแตกตางจากรมที่มีฉนวนกัน
ความรอนอยูภายนอก มีคาเฉลี่ย 0.38 เมตรตอวินาที 

อุณหภูมิแกนกลางในรางกาย (องศาเซลเซียส) ในขณะไมใชรม และเมื่อใชรมที่มีฉนวนกันความ
รอนอยูภายนอก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p=0.02  โดยที่คาเฉลี่ยอุณหภูมิแกนกลาง
ในรางกาย (องศาเซลเซียส) ในขณะไมใชรมของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงสุด 
อยูที่ 39.63±1.69 องศาเซลเซียส รองลงมา คือ รมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายใน และ รมที่มีฉนวนกัน
ความรอนอยูภายนอกมีคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 39.19±1.34 และ 38.29±2.25 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ 

การตรวจวัดสัญญาณชีพในกลุมตัวอยาง ซึ่งทําการวัดความดันโลหิต ความเขมขนของออกซิเจน
ในเลือด(%) และ อัตราการเตนของหัวใจ (ครั้งตอนาที)  ในขณะที่กลุมตัวอยางทํางานกลางแจงโดยไมใช
รม และเมื่อใชรมทั้ง 2 ชนิด ซึ่งจะแบงการตรวจวัดกอนหลังในแตละรูปแบบ พบวา คาเฉลี่ยความดัน
โลหิต ความเขมขนของออกซิเจนในเลือด (%)  กอน -หลังการทดลอง ในขณะที่กลุมตัวอยางทํางาน
กลางแจงโดยไมใชรม และเมื่อใชรมทั้ง 2 ชนิด ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
สวนคาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจ (ครั้งตอนาที) หลังจากที่กลุมตัวอยางทํางานกลางแจงโดยไมใชรม 
และเมื่อใชรมทั้ง 2 ชนิด พบวา ในขณะที่ทํางานโดยไมใชรม พนักงานมีคาอัตราการเตนหัวใจ สูงกวา
ทํางานในขณะใชรมแบบมีฉนวนหุมภายนอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.02) 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยิละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ร่มที่มี
ฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในิละร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก 

ความพึงพอใจของโครงสร้าง 
ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่

ภายใน 
ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่

ภายนอก 
p-value 

1. น้ําหนักเบา 3.03±0.62 2.87±0.35 0.20 
2. ความกวางของรม 2.87±0.68 2.77±0.73 1.00 

3. ความสูงของรม 2.53±0.51 2.53±0.51 1.00 

4. โครงสรางแข็งแรง 2.60±0.93 2.43±0.50 0.39 
5. สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 2.67±0.71 2.53±0.51 0.41 
6. รมสามารถหาไดงาย 3.77±0.63 3.77±0.63 1.00 
7. ราคาถูก 3.53±0.51 3.53±0.51 1.00 
8. ทันสมัย 2.97±0.49 2.97±0.49 1.00 
9. สามารถใชงานไดจรงิ 3.37±0.62 3.17±0.70 0.24 
10.ความพึงพอใจในภาพรวม 3.57±0.63 3.40±0.62 0.31 
คะินนรวม 3.07±0.63 2.99±0.56 

0.003* 
การิปลผล มาก ปานกลาง 

หมายเหต ุ*p-value<0.05, (paired t-test)  
 
 จากผลการศึกษา ของความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใชรม 2 ชนิด คือ รมที่มีฉนวนกันความ
รอนอยูภายใน และรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย ±สวนเบี้ยงเบน
มาตรฐาน ของคะแนนความพึงพอใจในการรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายในมากกวารมที่มีฉนวนกัน
ความรอนอยูภายนอก เทากับ 3.07±0.63 และ 2.99±0.56 ตามลําดับ (p=0.003) 
 
อภิปรายผลิละข้อเสนอินะ 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไป พบวา เพศ  และอายุอาจมีผลตอ ความสัมพันธแกับการเปลี่ยนแปลง
ของความดันโลหิต ซึ่งอายุเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธแกับการเกิดการเจ็บปุวยจากความรอน  ซึ่ง
สอดคลองกับ  )3  (พบวา  โรคจาก   ความรอนที่พบเหมือนกันทั้ง 3 ปี ไดแก การลาจากความรอน 
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)ช่ัวคราว (และลมแดด โดยสวนใหญพบวาผูปุวยเป็นเพศหญิง มีอายุมากกวา 50 ปี เนื่องจากกลุมคนงาน
อาชีพรับจางทําสวนสวนมากเป็นเพศหญิง และมีอายุเฉลี่ยที่ 40-49 ป ี

จากผลการศึกษาลักษณะการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมีลกัษณะการงานทํางานกลางแจง
สวนใหญใช เวลา 5-7 ช่ัวโมงตอวัน ใน 1 วันมีเวลาหยุดพักจากการทํางาน สวนใหญมีเวลาพกั 5-10 นาที 
ซึ่งสอดคลองกับ (2) พบวา กะกลางวันคือแบบที่ 4 คือ ทํางาน 2 ช่ัวโมงพัก 10 นาทีสําหรับระยะเวลา
การทํางาน และเวลาหยุดพักที่ทําใหความลาทางจิตใจนอยที่สุด สวนในกะกลางคืน คือแบบที่ 5 ทํางาน 2 
ช่ัวโมง พัก 15 นาที เป็นระยะเวลาการทํางาน และเวลาหยุดพักทีเ่หมาะสม และเกิดระดับความลาทาง
จิตใจนอยทีสุ่ด 

ดังนั้นรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายนอก สามารถลดอุณหภูมิและ มีสัญญาณชีพที่ไมผิดปกติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในขณะที่ไมใชรม และรมที่มีฉนวนกันความรอนอยูภายใน ซี่งสอดคลอง
กับกษิดา ชํานาญดี )2554 (  และ ปณิธาน บุตรแกว และ ชูพงษแ ทองคําสมุทร )2560(  พบวา ในสภาวะที่
ไมมีเครื่องปรับอากาศการติดตั้งฉนวนภายนอกสามารถลดการถายเทความรอนในชวงอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก มีคาสูงสุดไดถึง 16.71% โดยมีคาเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศภายในชวงกลางวันต่ํา และคงที่มากกวา
การติดตั้งฉนวนภายใน ในสภาวะที่มีการปรับอากาศเฉพาะชวงกลางวันและกลางคืน ในสภาวะที่ไมมีการ
ปรับอากาศ หรือสภาวะที่มีการปรับอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง การติดตั้งฉนวนภายนอกเป็นตําแหนงที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนไดดี ทําใหมีอุณหภูมิเฉลี่ยภายใน
ต่ําและมีความคงที่ สงผลใหเครื่องปรับอากาศทํางานไดอยางสม่ําเสมอ จึงมีอัตราการใชพลังงานปรับ
อากาศนอยกวาการติดตั้งฉนวนภายใน เนื่องจากฉนวนโฟมมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวสูง แตสามารถ
ชวยลดความรอนที่ถายเทมาสูดานในไดดี ประกอบกับรมที่ชวยเหนี่ยวความรอนจึงทําใหอุณหภูมิภายใต
รมมีคาตํ่าและมีคาคงที่ตลอดทั้งวัน 

ในการทํางานกลางแจงควรตองมีการใชรมเพื่อปูองกันความรอนใหกับพนักงาน ซึ่ง ฉนวนกัน
ความรอนสามารถหาไดงายตามทองตลาด และมีราคาถูก ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบวา รมที่มีฉนวนกัน
ความรอนอยูภายนอก จะสามารถลดอุณหภูมิได และสัญญาณชีพ คือ อุณหภูมิแกนกลางรางกาย และ
อัตราการเตนหัวใจของกลุมตัวอยาง ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใชรมในขณะทํางาน และการใชรมที่
ติดฉนวนกันความรอนไวภายในตัวรม  ซึ่งในการศึกษาครั้งตอไป ควรเก็บตัวอยางวิจัยในชวงฤดูรอน 
ระหวาง เดือนกุมภาพันธแ ถึง เดือนพฤษภาคม เพื่อใหอยูในสภาพแวดลอมที่รอนที่สุดของปี  นอกจากนี้
ควรเลือกใชฉนวนกันความรอนชนิดอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนกันความรอนแต
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ละชนิด การศึกษาปัจจัยอื่นๆที่สงผลตอการรับสัมผัสความรอนของกลุมอาชีพรับจางทําสวน และระดับ
ความสูงของรมในขณะที่ติดตั้งอาจมีผลตอการรับสัมผัสความรอนของกลุมอาชีพรับจางทําสวนดวย 
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คณุลักษณะทางจติใจของนกักีฬาฟตุบอล ในช่วงฤดูกาลิข่งขัน :  
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOOTBALL PLAYERS DURING IN-
SEASON PERIOD : THE COPING SKILLS 

 
อาทิตย์ เข็มทอง1 

Artit Khemthong 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในชวงฤดูกาล

แขงขัน : ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา กลุมประชากรเป็นนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนอรแ
ทเทิรแนและสโมสรนอรแทเทิรแนตากยูไนเต็ด โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) อายุ
ระหวาง 18-31 ปี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามทักษะการจัดการ
ความเครียดทางการกีฬา และพัฒนาเป็นภาษาไทยโดย สุพัชริน ในปี ค.ศ. 2016 (The athletics coping 
skills inventory, ACSI-28) และนําขอมูลที่ไดถูกนํามาวิเคราะหแทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน ผลการวิจัยพบวา นักกีฬาฟุตบอล มีประสบการณแดานการแขงขันในระดับอาชีพและระดับ
นานาชาติคอนขางนอย มีช่ัวโมงการฝึกซอมรายวันและสัปดาหแที่เหมาะสมในชวงฤดูกาลแขงขัน มีทักษะ
การจัดการความเครียดทางการกีฬา ดานการยอมรับคําแนะนํา อยูในระดับดี และดานการจัดการปัญหา 
ดานสมาธิ ดานความ เช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ ดานการตั้งเปูาหมายและเตรียมความพรอมดาน
จิตใจ ดานการแสดงความสามารถสูงสุดภายใตความกดดัน และดานอิสระจากความกังวล อยูในระดับ
พอใช 
 
ค าส าคัญ: ฟุตบอล, ทักษะการจัดการความเครียดทางการกฬีา, ในชวงฤดูกาลการแขงขัน  
  

                                                             
1  อาจารยแ, สาขาวิทยาศาสตรแการกีฬาและการออกกําลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตรแ, วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the psychological characteristics of 

football players during in-season period : The coping skills. The population of the study 
(Purposive sampling) included 30 members of the 2020 Northern College (NTC) men 
football team and Northern Tak United Football Club. The tool used in this research is 
to create a questionnaire.(Questionnaire) data collection. Developed by Supatcharin Thai 
version in 2016. The data were analyzed statistically by finding the mean, standard 
deviation methods. The results of the research were as follows : Football players Have 
relatively little competitive experience at professional and international levels. There are 
appropriate daily and weekly training hours during the in-season. When compared with 
the standard, Coachability were found to be at “very good” level. Furthermore, Coping 
with adversity, Concentration, Confidence and achievement motivation, Goal – Setting 
and mental preparation, Peaking under pressure and Freedom from worry were found to 
be at “satisfactory” level.    
 
KEYWORDS:  football, Coping skill, During in-season period 
 
บทน า 

กีฬาฟุตบอลไดรับความนิยมเป็นอันหนึ่งของโลก ดูจากยอดผูเขาชมแขงขันฟุตบอลโอลิมปิก (FIFA, 
2016)  เปูาหมายของการฝึกซอมกีฬาและการแขงขันกีฬาแตละครั้ง คือ การมุงสูความสําเร็จสูงสุด
ทางการกีฬา (ประโยค  สุทธิสงาม, 2536) แตการจะไปใหถึงเปูาหมายความสําเร็จสูงสุดทางการกีฬาได
นั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวของทั้งจากปัจจัยภายใน (McArdle, Katch & Katch, 2000) และปัจจัยภายนอก 
ดังนั้น การพัฒนานักกีฬาใหอยูระดับแนวหนาหรือเป็นนักกีฬาช้ันนํามีความเกี่ยวของกับการวางแผน
ฝึกซอมระยะยาวไมนอยกวา 10 ปี (อาทิตยแ เข็มทอง, 2554) การใหความสําคัญกับนักกีฬาฟุตบอลจะเปน็
รากฐานสําคัญและตอยอดไปสูเปูาหมายสูงสุด เพราะตลอดชวงเวลาของการฝึกซอมตั้งแตเด็กจนเขาสูวัย
ผูใหญตองผานอุปสรรคตางๆ มากมาย จากการศึกษาที่ผานมา (Sharma & Kumar, 2001) พบวา 
ความเครียดเป็นปัจจัยสําคัญที่สงผลตอการแสดงความสามารถทั้งในชวงการฝึกซอมและการแขงขัน โดย
นักกีฬามีแนวโนมเลิกเลนกีฬามากข้ึนโดยชวงอายุระหวาง 18-25 ปี (สุพัชริน ปานอุทัย, 2557) และมี
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แนวโนมของอัตราการเลิกเลนกีฬาสูง ซึ่งการประเมินคุณลักษณะทางจิตใจโดยเฉพาะทักษะการจัดการ
ความเครียดทางการกีฬา (Smith, Schutz, Smoll & Ptacek,1995) เป็นสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริม
ความสามารถทางการกีฬาซึ่งการประเมินความพรอมดานรางกายและจิตใจของนักกีฬาจะชวยลดความ
ลําเอียงในการกําหนดโปรแกรมการฝึกซอมใหกับนักกีฬา ขณะเดียวกันยังชวยลดโอกาสเกิดภาวะหมดไฟ
กอนเวลาอันสมควร (ฉัตรกมล สิงหแนอย, 2554) 

 ปัจจุบันการแขงขันฟุตบอลในระดับอาชีพไทยลีก 3 และสมัครเลนในประเทศ สวนใหญมี
โปรแกรมการฝึกซอม และแขงขันอยางจริงจัง ในขณะที่ทีมสโมสรฟุตบอลหลายแหงเริ่มการฝึก โดยมี
โปรแกรมการแขงขันตลอดทั้งฤดูกาล มีมาตรฐานในการจัดการแข งขันสูง ซึ่งทางสโมสรฟุตบอลนอรแ
ทเทิรแนตาก ยูไนเต็ดและวิทยาลัยนอรแทเทิรแน จังหวัดตาก จัดอยูในกลุมจํานวนนอยที่เอาจริงจัง ซึ่งใน
ระยะหลังนี้ทีมฟุตบอลวิทยาลัยนอรแทเทิรแน และสโมสรฟุตบอลนอรแทเทิรแนตาก ยูไนเต็ดมีโปรแกรม
ฝึกซอมแขงขันอยางชัดเจนอยางมีระบบ และมีความเป็นมืออาชีพสูง (Caruso, Gill, Dzewaltowski  & 
McElroy, 1990) พรอมที่จะพัฒนาและมุงหมายสูความสําเร็จในฤดูกาลถัดไป 

 จากเหตุผลของดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาคนควาเรื่อง คุณลักษณะทางจิตใจของ
นักกีฬาฟุตบอล ในชวงฤดูกาลงการแขงขัน: ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา และผูวิจัยหวังเป็น
อยางยิ่งวาผูฝึกสอน นักกีฬา หรือผูสนใจทั่วไปจะนําผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนแตอการ
พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาใหสูงข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล : ทักษะการจัดการความเครียดทางการ
กีฬาฟุตบอลในชวงฤดูกาลการแขงขัน เป็นอยางไร 
 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะ 7 ดาน ทางดานการจัดการกับปัญหา ดานการยอมรับคําแนะนํา ดาน
สมาธิ ดานความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ ดานการตั้งเปูาหมายและเตรียมความพรอมดานจิตใจ 
ดานการแสดงความสามารถสูงสุดภายใตความกดดัน และดานอิสระจากความกังวล 
  
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจทีเ่กี่ยวของกบัทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของ
นักกีฬาฟุตบอลชาย ในชวงกอนฤดูการแขงขัน โดยผูเขารวมการวิจัย เป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย วิทยาลัย
นอรแทเทิรแนและสโมสรฟุตบอลนอรแทเทิรแนตากยูไนเต็ด จํานวน 30 คน  
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2.  ตัวแปรที่ตองศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจที่เกี่ยวของกับทกัษะการจัดการความเครียดทางการ
กีฬา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากรเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย ทีมวิทยาลัยนอรแทเทริแน ประจําปกีารศึกษา 2563 และ

สโมสรฟุตบอลนอรแทเทิรแนตากยูไนเต็ด จํานวน 30 คน  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักกีฬาฟุตบอลชาย ทีมวิทยาลัยนอรแทเทิรแน ประจําปี

การศึกษา 256 3 และสโมสรฟุตบอลนอรแทเทิรแนตากยูไนเตด็ โดยการเลือกแบบเจาะจง )Purposive 
sampling) โดยใชเกณฑแการเลือกกลุมตัวอยางที่ไดฝึกซอมสม่ําเสมอเป็นฝกึซอมประจําทุกวันและตรง
เวลา จํานวน 3 0 คน   

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ ชนิดกีฬา จํานวนช่ัวโมงการฝึกซอมกีฬา 
2. แบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา (The Athletics Coping Skills 

Inventory: ACSI) ของ Smith, Schutz, Smoll and Ptacek (1995) พัฒนาเป็นฉบับภาษาไทย (สุพัช
ริน ปานอุทัย, 2557) มีลักษณะเป็น แบบประเมินคา 4 ระดับ แสดงความหมายตั้งแต เกือบไมเคยถึง
เกือบทุกครั้ง จํานวน 28 ขอคําถามแบงเป็น 7 ดานๆ ละ 4 ขอคําถาม 
ดานการจัดการกับปัญหา (Coping with adversity) ขอ 5, 17, 21, 24 แสดงถึงการเรียนรูของบุคคลที่
จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาหรือความยุงยากตางๆ ดวยความกระตือรือรน เมื่อตองเผชิญความเครียด
สามารถควบคุมตนเองใหสงบและกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว ถาไดคะแนนตํ่า เสนอแนะใหฝึกเพิ่ม
ความเช่ือมั่นในตนเองและการควบคุมสิ่งกระตุน เชน การควบคุมการหายใจ การผอนคลาย และการทําพ
รีช฿อตรูทีน (Pre-shot routine) 
 ดานการยอมรับคําแนะนํา (Coachability) ขอ 3, 10, 15, 27 แสดงถึงการเปิดใจยอมรับ
คําแนะนําหรือคําวิพากษแวิจารณแตางๆ จากผูฝึกสอนหรอืผูเกี่ยวของอื่นๆ โดยปราศจากความหงุดหงิดหรือ
คับของใจถาไดคะแนนตํ่าเสนอแนะใหฝึกเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองและสรางจินตภาพตนเองทางบวก 
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 ดานสมาธิ (Concentration) ขอ 4, 11,16, 25 แสดงถึงการจดจอในสิ่งที่ทํา แมตองอยูใน
สถานการณแที่ไมคาดหวังหรือสถานการณแที่มีความยุงยาก ถาไดคะแนนต่ํา เสนอแนะใหฝึกสมาธิภายใต
สถานการณแที่ถูกกระตุนจากสิ่งเรา 
 ดานความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ (Confidence and achievement motivation) ขอ 
2, 9, 14, 26 แสดงถึงความเช่ือมั่นในตนเองที่จะทําสิ่งใดและการมีแรงจูงที่จะไปสูเปูาหมายที่ตองการ ถา
ไดคะแนนตํ่า เสนอแนะใหเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองดวยการตั้งเปูาหมาย 
 ดานการตั้งเปูาหมายและเตรียมความพรอมดานจิตใจ (Goal – Setting and mental 
preparation: GM) ขอ 1, 8, 13, 20 แสดงถึงการมีเปูาหมายในการแสดงความสามารถอยาง
เฉพาะเจาะจงและการเตรียมจิตใจใหพรอมสําหรับสถานการณแแขงขัน ถาไดคะแนนต่ําเสนอแนะให
ตั้งเปูาหมาย การจินตภาพการทําพรีชีอตรูทีน 
 ดานการแสดงความสามารถสูงสุดภายใตความกดดัน (Peaking under pressure: PP) ขอ 6, 
18, 22, 28 แสดงถึง การเรียนรูวาแมตองอยูในสถานการณแ ที่มีความกดดันแตเป็นความทาทายมากกวา
ความรูสึกวาถูกคุกคาม ถาไดคะแนนต่ําเสนอแนะใหเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองดวยการจินตภาพภายใต
สถานการณแกดดัน 
 ดานอิสระจากความกงัวล (Freedom from worry: FW) ขอ 7, 12, 19, 23 แสดงถึงการไม
กังวลอยางมากมายเกินไปกับความผิดพลาดทีเ่กิดข้ึน ถาไดคะแนนตํ่า เสนอแนะใหฝึกควบคุมการหายใจ 
การจินตภาพ และฝึกสมาธิภายใตสถานการณแที่ถูกกระตุนจากสิ่งเรา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ดําเนินการเก็บขอมลู ในเดือนพฤศจกิายน 2563 
 2. แจงวัตถุประสงคแของการวิจัยและขอความรวมมือจากผูเขารวมทําการวิจัยในการทดสอบที่
เกี่ยวของกบังานวิจัย และกําหนดวัน เวลาทีจ่ะทําการทดสอบ 
 3. ทําการเกบ็ขอมลูครัง้เดียว โดยแบบสอบถาม คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา : ทักษะการ
จัดการความเครียดทางการกีฬา ที่วิทยาลัยนอรแทเทริแน จงัหวัดตาก 
 4. นําขอมูลที่รวบรวมไดไปวิเคราะหแเพื่อใชในการสรปุงานวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาคุณลักษณะทางดานจิตใจของนักกีฬา : ทักษะการจัดการความเครียดทั้ง 7 ดาน ทางดาน

การจัดการกบัปญัหา ดานการยอมรบัคําแนะนํา ดานสมาธิ ดานความเช่ือมั่นและแรงจงูใจใฝุสมัฤทธ์ิ ดาน
การตั้งเปูาหมายและเตรียมความพรอมดานจิตใจ ดานการแสดงความสามารถสงูสุดภายใตความกดดัน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1752 

และดานอิสระจากความกังวล โดย วิเคราะหแขอมลูเบื้องตน เพื่อใหทราบลักษณะของตัวอยางและลักษณะ
การกระจายของตัวแปรโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ในกรณีตัวแปรตอเนื่อง สวนกรณีตวัแปรไมตอเนื่อง ไดแก รอยละ และความถ่ี ใน
แตละคาของตัวแปร 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามทักษะการจัดกาความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬา
ฟุตบอล  
 

ขอมูลสวนตัว  คาเฉลี่ย 
1 . อายุ )ปี(  21.07 
2 . ระยะเวลาในฝึกซอมอยางเป็นระบบ/เดือน 2.73 
3 . ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ฝกึซอมกี่ช่ัวโมง/วัน 2.67 

4 .ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ฝกึซอมกี่วัน /สปัดาหแ  5.90 

5. ประสบการณแในการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ/ครั้ง 1.87 

6. ประสบการณแในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ/ครั้ง 0.60 

7. ประสบการณแในการฝึกจิตใจมากอน )รอยละ(  73 

     7.1 ผูฝึกสอน (รอยละ( 56 

     7.2 นักจิตวิทยาการกีฬา (รอยละ( 19.98 

     7.1 ไมไดรับการฝึก )รอยละ(  24.02 

 
ผลการวิเคราะหแขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา

ของนักกีฬาฟุตบอล จํานวน 30 คน แสดงในตารางที่ 1  ซึ่งพบวา นักกีฬาฟุตบอล อายุเฉลี่ย  21.07 ปี 
ระยะเวลาในฝึกซอมอยางเป็นระบบตอเดือน คาเฉลี่ย 2.73 เดือน ในชวง 3  เดือนที่ผานมา ฝึกซอมกี่

ช่ัวโมงตอวัน คาเฉลี่ย  2.67  ช่ัวโมง ในชวง  3  เดือนที่ผานมา ฝึกซอมกี่วันตอสัปดาหแ คาเฉลี่ย  5.90 วัน 
ประสบการณแในการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ /ครั้ง คาเฉลี่ย  1.87 ครั้ง และประสบการณแในการแขงขัน
กีฬาระดับนานาชาติ คาเฉลี่ย 0.60 ครั้ง ประสบการณแในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ  /ครั้ง คาเฉลี่ย 
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สวนการฝึกดานจิตใจมากอน รอยละ 73 โดยระบุเป็นผูฝึกสอน รอยละ 56 นักจิตวิทยาการกีฬา รอยละ 
19.98  และไมไดรับการฝึก รอยละ 24.02 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหแคาสถิติพื้นฐานในแตละขอคําถามของแบบสอบถามทกัษะการจัดการ
ความเครียดทางการกีฬาของนกักีฬาฟุตบอล 

 

ขอคําถาม ค่าเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ด้านการจัดการปัญหา  
5 . ฉันยังคงคิดเชิงบวกและมีความกระตือรอืรน

ในระหวางการแขงขันไมวาสิ่งไมดีกําลงัจะเกิดข้ึน 
2.20 0.89 ดี 

17 . เมื่อสิง่ไมดีเกิดข้ึนฉันบอกกบัตัวเองใหสงบ
และสิง่ที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งดสีําหรับฉัน 

1.73 0.78 พอใช 

21 . เมื่อฉันรูสึกวาตัวเองเครียดมากเกินไป ฉัน
สามารถผอนคลายรางกายของฉันไดอยาง
รวดเร็วและสงบสติอารมณแตัวเองได 

1.47 0.90 พอใช 

24 . ฉันสามารถควบคุมอารมณแไดถึงแมวาจะมสีิ่ง
ใดเกิดข้ึนกับฉัน 

1.83 0.79 พอใช 

ด้านการยอมรับค าินะน า  
3 . เมื่อโคชหรอืผูจัดการบอกฉันถึงวิธีการแกไข

ขอผิดพลาดที่ฉันเคยทําฉันมีแนวโนมที่จะรับมัน
และรูสึกอารมณแเสีย 

1.97 0.85 พอใช 

10 . เมื่อโคชหรอืผูจัดการวิจารณแฉันฉันจะรูสกึ
อารมณแเสียมากกวารูสกึวาชวยใหดีข้ึน 

2.23 0.90 ดี 

15 . ถาโคชวิจารณแหรือตะโกนใสฉันฉันแกไข
ขอผิดพลาดโดยปราศจากการเสียอารมณแ 

1.53 1.01 พอใช 

27 . ฉันปรับปรุงทักษะของฉันดวยการฟัง
คําแนะนําและการสอนจากโคชและผูจัดการ

2.17 0.95 ดี 
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อยางตั้งใจ 

ด้านสมาธ ิ

4 . เมื่อฉันเลนกีฬาฉันสามารถมุงเนนความสนใจ
ของฉันและปอูงกันการรบกวน 

1.87 0.82 พอใช 

11 . มันเป็นเรื่องงายสําหรบัฉันทีจ่ะเก็บความคิด
วอกแวกจากการถูกรบกวนจากบางสิ่งที่ฉันเห็น
หรือไดยิน 

1.33 0.88 พอใช 

16 . ฉันจัดการกับสถานการณแที่ไมคาดคิดในการ
เลนกีฬาของฉันไดเป็นอยางด ี

1.50 0.82 พอใช 

25 . มันเป็นเรื่องงายสําหรบัฉันทีจ่ะมุงความ
สนใจและจดจอกบัสิง่ใดหรือบุคคลใด 

1.57 0.86 พอใช 

ด้านความเชื่อมั่นิละิรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

2 . ฉันไดรับประโยชนแสูงสุดจากความสามารถ
พิเศษและทกัษะของฉัน 

2.03 0.89 ดี 

9 . ฉันรูสึกมั่นใจวาฉันจะเลนไดดี 1.67 0.88 พอใช 
14 . ฉันไมถูกกดดันในการฝึกปฏิบัติหรือเลนหนัก 

ฉันทํา )ให (100%  
1.77 0.97 พอใช 

26. เมื่อฉันลมเหลวในการจะไปถึงเปูาหมายของ
ฉันมันทําใหฉันมีความพยายามแมวามันยากก็
ตาม 

2.17 0.91 ดี 
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ข้อค าถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านการตั้งเป้าหมายิละเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ  
1 . ในชีวิตประจําวันหรือรายสัปดาหแฉันกําหนด

เปูาหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงมากสําหรับตัวเองเพื่อเป็น
แนวทางในสิ่งที่ฉันทํา 

2.07 1.01 ดี 

8 . ฉันมักจะทําการวางแผนเยอะมากเกี่ยวกับวิธีการ
เพื่อใหบรรลเุปูาหมายของฉัน 

1.83 0.87 พอใช 

13. ฉันต้ังเปูาหมายการแสดงความสามารถของฉัน
ในแตละการฝึกซอม 

2.00 0.87 ดี 

20. ฉันมีแผนการเลนของเกมไวในสมองของฉันนาน
แลวกอนที่เกมจะเริ่ม 

1.90 0.84 พอใช 

ด้านการิสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน 
6 . ฉันมักจะเลนไดดีข้ึนภายใตความกดดันเพราะฉัน

คิดชัดเจนมากข้ึน 
1.57 0.82 พอใช 

18 . ความกดดันที่มากข้ึนในระหวางเกมมันทําใหฉัน
สนุกกบัมันมากขึ้น 

1.83 0.95 พอใช 

22. สําหรบัฉันสถานการณแกดดันเป็นความทาทายที่
ฉันพรอมรับมือเสมอ 

1.87 0.97 พอใช 

28. ในสถานการณแกดดันฉันทําผิดพลาดนอยลง
เพราะฉันมีสมาธิดีข้ึน 

1.90 0.88 พอใช 
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ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ด้านอิสระจากความกังวล  
7 . ฉันกังวลเล็กนอยเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นจะคิด

เกี่ยวกับการแสดงความสามารถของฉัน 
1.67 0.96 พอใช 

12 . ฉันเก็บความกดดันจํานวนมากไวในตัวเอง 
โดยยังกังวลวาฉันจะแสดงออกมาอยางไร 

1.73 0.78 พอใช 

19. ขณะแขงขันฉันกังวลเกี่ยวกับการทํา
ผิดพลาดหรอืไมสามารถทําผานได 

1.80 0.66 พอใช 

23. ฉันคิดและจินตนาการวาจะเกิดอะไรข้ึนถา
ฉันลมเหลวหรือผิดพลาด 

1.47 0.68 พอใช 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหแคาสถิติพื้นฐานข้อคําถามในแตละดาน รวมทั้ง 7ดานและระดับ 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ดานการจัดการปัญหา 1.81 0.68 พอใช 
2. ดานการยอมรบัคําแนะนํา 2.00 0.55 ดี 

3. ดานสมาธิ 1.57 0.56 พอใช 

4. ดานความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝสุัมฤทธ์ิ 1.91 0.67 พอใช 

5. ดานการตั้งเปูาหมายและเตรียมความพรอม
ดานจิตใจ 

1.95 0.69 
พอใช 

6. ดานการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต
ความกดดัน 

1.79 0.70 
พอใช 

7. ดานอิสระจากความกังวล 1.67 0.58 พอใช 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตราฐานของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา
ของนักกีฬาฟุตบอล ในแตละดาน แสดงในตารางที่ 2 และ 3  ซึ่งพบไดวา  คาเฉลี่ยดานการจัดการปัญหา 
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1.81 คะแนน คาเฉลี่ยดานการยอมรบัคําแนะนํา 2.00 คะแนน คาเฉลี่ยดานสมาธิ 1.57 คะแนน คาเฉลี่ย
ดานความเช่ือมั่นและแรงจงูใจใฝุสมัฤทธ์ิ 1.91 คะแนน คาเฉลี่ยดานการตั้งเปูาหมายและเตรียมความ
พรอมดานจิตใจ 1.95 คะแนน คาเฉลี่ยดานการแสดงความสามารถสูงสุดภายใตความกดดัน 1.79 คะแนน 
และ คาเฉลี่ยดานอสิระจากความกงัวล  1.67  คะแนน 
 
การอภิปรายผล 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลในมิติของทักษะ
การจัดการความเครียดทางการกีฬา ซึ่งประกอบดวย 7 ดาน คือ ดานการจัดการกับปัญหา ดานการ
ยอมรับคําแนะนํา ดานสมาธิ ดานความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ ดานการตั้งเปูาหมายและเตรียม
ความพรอมดานจิตใจ ดานการแสดงความสามารถสูงสุดภายใตความกดดัน และดานอิสระจากความกังวล 
เมื่อพิจารณาจากคําตอบที่มีผูตอบจํานวนมากที่สุด (ฐานนิยม) ในแตละขอคําถาม พบวาคําตอบที่             
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบมากที่สุดมี 2 คําตอบ คือ บอยและบางครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ              
(สุพัชริน ปานอุทัย, 2557)   

โดยขอคําถามที่ผูตอบสวนใหญปฏิบัติบอยมี 17 ขอ ไดแก เมื่อสิ่งไมดีเกิดข้ึนฉันบอกกับตัวเองให
สงบและสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งดีสําหรับฉัน เมื่อฉันรูสึกวาตัวเองเครียดมากเกินไป ฉันสามารถผอนคลาย
รางกายของฉันไดอยางรวดเร็วและสงบสติอารมณแตัวเองได  ฉันสามารถควบคุมอารมณแไดถึงแมวาจะมีสิ่ง
ใดเกิดข้ึนกับฉัน เมื่อโคชหรือผูจัดการบอกฉันถึงวิธีการแกไขขอผิดพลาดที่ฉันเคยทําฉันมีแนวโนมที่จะรับ
มันและรูสึกอารมณแเสีย  ถาโคชวิจารณแหรือตะโกนใสฉันฉันแกไขขอผิดพลาดโดยปราศจากการเสีย
อารมณแ  เมื่อฉันเลนกีฬาฉันสามารถมุงเนนความสนใจของฉันและปูองกันการรบกวน ฉันจัดการ กับ
สถานการณแที่ไมคาดคิดในการเลนกีฬาของฉันไดเป็นอยางดี ฉันไดรับประโยชนแสูงสุดจากความสามารถ
พิเศษและทักษะของฉัน ฉันรูสึกมั่นใจวาฉันจะเลนไดดี ฉันไมถูกกดดันในการฝึกปฏิบัติหรือเลนหนัก ฉัน
ทํา (ให) 100% ในชีวิตประจําวันหรือรายสัปดาหแฉันกําหนดเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงมากสําหรับตัวเอง
เพื่อเป็นแนวทางในสิ่งที่ฉันทํา ฉันมักจะทําการวางแผนเยอะมากเกีย่วกับวิธีการเพื่อใหบรรลุเปูาหมายของ
ฉัน ฉันต้ังเปูาหมายการแสดงความสามารถของฉันในแตละการฝึกซอม ฉันมักจะเลนไดดีข้ึนภายใตความ
กดดันเพราะฉันคิดชัดเจนมากข้ึน ความกดดันที่มากข้ึนในระหวางเกมมันทําใหฉันสนุกกับมันมากข้ึน 
สําหรับฉันสถานการณแกดดันเป็นความทาทายที่ฉันพรอมรับมือเสมอ ในสถานการณแกดดันฉันทําผิดพลาด
นอยลงเพราะฉันมีสมาธิดีข้ึน ฉันกังวลเล็กนอยเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นจะคิดเกี่ยวกับการแสดงความสามารถ
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ของฉัน ฉันเก็บความกดดันจํานวนมากไวในตัวเอง โดยยังกังวลวาฉันจะแสดงออกมาอยางไร และขณะ
แขงขันฉันกังวลเกี่ยวกับการทําผิดพลาดหรือไมสามารถทําผานได  

ขอคําถามที่ผูตอบสวนใหญปฏิบัติบางครั้งมี 4 ขอ ไดแก มันเป็นเรื่องงายสําหรับฉันที่จะเก็บ
ความคิดวอกแวกจากการถูกรบกวนจากบางสิ่งที่ฉันเห็นหรือไดยิน มันเป็นเรื่องงายสําหรับฉันที่จะมุง
ความสนใจและจดจอกับสิง่ใดหรือบุคคลใด ในสถานการณแกดดันฉันทําผิดพลาดนอยลงเพราะฉันมีสมาธิดี
ข้ึน และฉันคิดและจินตนาการวาจะเกิดอะไรข้ึนถาฉันลมเหลวหรือผิดพลาด  

ขอคําถามที่ผูตอบสวนใหญปฏิบัติเกือบทุกครั้งมี 4 ขอ ไดแก ฉันยังคงคิดเชิงบวกและมีความ
กระตือรือรนในระหวางการแขงขันไมวาสิ่งไมดีกําลังจะเกิดข้ึน เมื่อโคชหรือผูจัดการวิจารณแฉันฉันจะรูสึก
อารมณแเสียมากกวารูสึกวาชวยใหดีข้ึน ฉันปรับปรุงทักษะของฉันดวยการฟังคําแนะนําและการสอนจาก
โคชและผูจัดการอยางตั้งใจ และเมื่อฉันลมเหลวในการจะไปถึงเปูาหมายของฉันมันทําใหฉันมีความ
พยายามแมวามันยากก็ตาม 

เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคะแนนการตอบในแตละขอคําถาม พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก เมื่อโคชหรือผูจัดการวิจารณแฉันฉันจะรูสึกอารมณแเสียมากกวารูสึกวาชวยใหดี
ข้ึน (2.23) ฉันยังคงคิดเชิงบวกและมีความกระตือรือรนในระหวางการแขงขันไมวาสิ่งไมดีกําลังจะเกิดข้ึน 
(2.20) ฉันปรับปรุงทักษะของฉันดวยการฟังคําแนะนําและการสอนจากโคชและผูจดัการอยางตั้งใจ (2.17) 
เมื่อฉันลมเหลวในการจะไปถึงเปูาหมายของฉันมันทําใหฉันมีความพยายามแมวามันยากก็ตาม ( 2.17) 
และในชีวิตประจําวันหรือรายสัปดาหแฉันกําหนดเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงมากสําหรับตั วเองเพื่อเป็น
แนวทางในสิ่งที่ฉันทํา (2.07) เชนเดียวกับ (Danchen, 2012) พบวา นักกีฬาระดับวิทยาลัยเพศชายมี
ความสามารถในดานการตั้งเปูาหมาย การพูดกับตนเอง การจินตภาพ 

การควบคุมความสนใจ และการกระตุนตนเองในชวงการฝึกซอมไดดี รวมถึงการสอดสอดคลอง
กับขอมูลการศึกษาของ (Omar-Fauzee, See, Geok & Latif, 2008) พบวานักกีฬาเพศชายจะใชกลยุทธแ
จัดการความเครียดโดยมุงแกที่ปัญหา (problem-focused coping) ไดแก การตั้งเปูาหมายทักษะการ
จัดการเวลา และการแกปัญหา ไดดี โดยผลของ 

งานวิจัยครั้งนี้และงานวิจัยกอนหนามีทั้งสอดคลองกันและตรงขามกัน อาจเนื่องจากกีฬาฟุตบอล
มีรูปแบบการเคลื่อนไหวระยะเวลา ความหนัก และกติกา 

 สงผลใหแหลงที่มาของความเครียดและการจัดการตอความเครียดเป็นเอกลักษณแ รวมถึง 
ปัจจัยดานอายุ ประสบการณแในการเลนในลีกอาชีพ สถานะทางสังคมและความสัมพันธแของสมาชิกในทีม 
ที่มีผลตอการพัฒนาทักษะทางจิตใจของนักกีฬา 
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สรุปผลการวิจัย 
 คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในชวงฤดูกาลแขงขัน   :ทักษะการจัดการความเครียด
ทางการกีฬานักกีฬา พบวา อายุเฉลี่ย  21.07 ปี ระยะเวลาในฝึกซอมอยางเป็นระบบตอเดือน คาเฉลี่ย 

2.73 เดือน ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ฝึกซอมกี่ช่ัวโมงตอวัน คาเฉลี่ย 2.67 ช่ัวโมง/วัน  ในชวง 3 เดือนที่
ผานมา ฝึกซอมกี่วันตอสัปดาหแ คาเฉลี่ย 5.90 วัน/สัปดาหแ ประสบการณแในการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ/
ครั้ง คาเฉลี่ย  1.87 ครั้ง และประสบการณแในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ คาเฉลี่ย 0.60 ครั้ง 

ประสบการณแในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ /ครั้ง คาเฉลี่ย  สวนการฝึกดานจิตใจมากอน รอยละ  73 
ระบุเป็นผูฝึกสอน รอยละ 56 นักจิตวิทยาการกีฬา รอยละ 19.98  และไมไดรับการฝึก รอยละ 24.0 
คาเฉลี่ยดานการจัดการปัญหา 1.81 คะแนน คาเฉลี่ยดานการยอมรับคําแนะนํา 2.00 คะแนน คาเฉลี่ย
ดานสมาธิ 1.57 คะแนน คาเฉลี่ยดานความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ 1.91 คะแนน คาเฉลี่ยดานการ
ตั้งเปูาหมายและเตรียมความพรอมดานจิตใจ 1.95 คะแนน คาเฉลี่ยดานการแสดงความสามารถสูงสุด
ภายใตความกดดัน 1.79 คะแนน และ คาเฉลี่ยดานอิสระจากความกังวล 1.67 คะแนน  

จากขอมูลที่ปรากฏสามารถสรุปไดวานักกีฬาฟุตบอล มีประสบการดานการแขงขันในระดับอาชีพ
และระดับนานาชาติคอนขางนอย มีช่ัวโมงการฝึกซอมรายวันและสัปดาหแที่เหมาะสม ในชวงฤดูกาล
แขงขัน มีทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา ดานการยอมรับคําแนะนํา อยูในระดับดี และดาน
การจัดการปัญหา ดานสมาธิ ดานความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ ดานการตั้งเปูาหมายและเตรียม
ความพรอมดานจิตใจ ดานการแสดงความสามารถสูงสุดภายใตความกดดัน และดานอิสระจากความกังวล 
อยูในระดับพอใช 
 
ข้อเสนอินะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ไดทราบคุณลักษณะทางจิตใจทีเ่กี่ยวของกบัทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของ

นักกีฬาฟุตบอล จํานวนช่ัวโมงการฝึกซอมกีฬา ซึ่งจะนําไปสูการจัดโปรแกรมการฝึกจิตใจทีม่ีความ
เหมาะสมกับนักกีฬาแตละบุคคล 

 1.2 การจัดทําคูมือเผยแพรแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาใหกับผู
ฝึกสอน นักกีฬา และผูเกี่ยวของไดนําไปใชประโยชนแ 
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 1.3 ควรสงเสรมิใหนักกีฬาฟุตบอล มีคานิยมในการฝึกซอม ใหสมรรถภาพทางกายและ
ความสามารถเชิงทักษะนั้นอยูในเกณฑแ ดี ตลอดระยะเวลา ทั้งในกอนฤดูการแขงขัน ในฤดูการแขงขัน 
และปิดฤดูการแขงขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดพัฒนาตัวเอง 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยแบบระยะยาว โดยดูการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางกายของ

นักกีฬาฟุตบอล และทกัษะการจัดการความเครียดทางการกฬีา ตั้งแต กอนฤดูการแขงขัน ในฤดูการ
แขงขัน และ ปิดฤดูการแขงขัน 

 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาฟุตบอล และทักษะการจัดการ
ความเครียดทางการกีฬา กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

 3.  ควรมีการศึกษาระดับทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาฟุตบอล กับมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจากวิทยาลัยนอรแเทิรแน ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและ
ใหคําแนะนํา จนการศึกษาคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณแ ผูวิจัยขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณคณาจารยแในสาขาวิทยาศาสตรแการกีฬาและการออกกําลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตรแ 
วิทยาลัยนอรแทเทิรแนและผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชนแในการเขียนรายงานผลการศึกษาขอมูลที่
เป็นประโยชนแ อยางมากตอการศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้สาํเรจ็ลงไดและผูวิจยัหวัง
วาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็นประโยชนแตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เชนเดียวกันนี้ตอไป 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัการคลอดทารกน้ าหนกันอ้ยกว่า 2,500 กรัม 
ที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง จังหวัดตาก 

Factors Related to Low Birth Weight Newborns at Health Promotion Hospital, Tha 
Song Yang Subdistrict, Tak province. 

 
ประภาพร ค าิสนราช1, สิทธิพร ทองสอดิสง2, ปภาดา หอมจนัทร์3,เจษฎาพร สุพสอน4, 

Prapaporn Khamsaenrat, Suthiphon Thonsbsang, Paparda Homchan, Jetsadaporn Suphason 

 
บทคัดย่อ 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการคลอดทารกแรกคลอด

น้ําหนักนอยในมารดาที่มาฝากครรภแในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง 2)เพื่อศึกษาปัจจัย

เสี่ยงของมารดาที่มีผลตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยที่ฝากครรภแกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทา

สองยาง จังหวัดตาก ใชวิธีวิจัยเชิงพรรณนา วิเคราะหแขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุมตัวอยาง เป็นกลุมมารดาที่มาฝากครรภแและคลอดทารกน้ําหนักนอย 

จํานวน 86 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบสอบถาม

ปัจจัยเสี่ยงมารดา ผลวิจัยพบวา พบวา กลุมตัวอยาง เพศหญิง มีอายุนอยกวา 20 ปี (รอยละ 51.2)ปัจจัย

ทีมีความสัมพันธแกับการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ น้ําหนักตัวเพิ่มขณะ

ตั้งครรภแ จํานวนครั้งของการฝากครรภแ อายุครรภแขณะคลอด น้ําหนักตัวเพิ่มขณะตั้งครรภแ ในกลุมหญิง

ตั้งครรภแมีความสัมพันธแกับการเกิดทารกน้ําหนักแรกเกิดน้ําหนักนอย หญิงตั้งครรภแควรรับประทานอาหาร

ตามหลักโภชนาการ โดยใหมีความรูที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตของหญิงตั้งครรภแ อยางแทจริง 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี่ควรพัฒนาระบบประสานงานระหวางโรงพยาบาลและศูนยแอนามัยชุมชน

ใหมีการฝากครรภแในเชิงรุกสํารวจหญิงตั้งครรภแในพื้นที่รับผิดชอบ จัดระบบติดตามหญิงตั้งครรภแที่ผิดนัด

                                                             
1  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
4  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
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การฝากครรภแ รวมทั้งประสานงานกันกบัเจาหนาที่ในการดูแลติดตามและกลุมเสี่ยงควรไดรับการเฝูาระวัง

และติดตามอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการตั้งครรภแ 

 

ค าส าคัญ: ทารกน้ําหนักตัวนอย  

 

ABSTRACT 

This research aims 1) To study the factors that are related to the birth of the 

baby's first childbirth in the mother who came to the antenatal care hospital in Tha 

Song Yang Sub District Health 2) To study the maternal risk factors that affect the less 

baby weight that is pregnant with Tha Song Yang Sub District Health Promotion Hospital, 

Tak Province, using descriptive research methods. Data analysis with descriptive statistics, 

including percentage, mean, standard deviation, sample group Is a group of mothers 

who come to prenue and give birth to 86 small weights. The tools used to collect data. 

As a general information questionnaire and the risk factor questionnaire, the research 

mothers find that the female sample group is less than 20 years (51.2 percent). Factors 

that are related to the birth of the newborn weight is less statistically. Increased 

pregnancy Number of pregnancy Genesome Pregnant weight In pregnant women, there 

is a relationship with the birth of a little weight. Pregnant women should eat food based 

on nutrition principles. By having the right knowledge In accordance with the lifestyle of 

truly pregnant women Suggestions from research This should develop the coordination 

system between the hospital and the community health center to have an aggressive 

antenatal care. Explore pregnant women in the responsible area. Organize pregnant 

women tracking systems Including coordination with staff to monitor and risk groups 

Should be surveilled and follow continuously throughout the pregnancy period 

 

KEYWORDS: Low birth weight infant 
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บทน า 

       ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย (low Birth Weight, LBW) หมายถึง ทารกที่มีน้ําหนักตัวต่ํากวา 2,500 
กรัม ซึ่งอาจจะเป็นทารกกอนกําหนด (Preterm Infant) หรือครบกําหนดที่มีน้ําหนักตัวนอยกวาอายุ
ครรภแก็ได ซึ่งโดยปกติทารกแรกเกิดควรมนี้ําหนักแรกเกิด 2,500 กรัม ถึงประมาณ 3,800 กรัม ทารกแรก
เกิดน้ําหนักนอยเป็นภาวะที่มีความเสีย่งสงู เสี่ยงตอการตายในระยะปริกาํเนิดหรือแรกคลอด รวมถึงขวบปี
แรกของชีวิต ซึ่งพบวาประมาณรอยละ 60 ของทารกที่เสียชีวิตในระยะ 28 วันแรก (Neonatal period) 
นอกจากนี้ทารกแรกเกดินํ้าหนักตัวนอย ยังเสี่ยงตอการเจบ็ปุวย ภาวะทุพโภชนาการ และการมีพัฒนาการ
ลาชาในทุกดานมากกวาเด็กที่มีน้ําหนักแรกคลอดปกติ และยังสงผลตอสัมพันธภาพระหวางมารดากับ
ทารก เนื่องจากทารกตองอยูโรงพยาบาลเป็นเวลานาน น้ําหนักแรกเกิดของทารกจึงนับเป็นปัจจัยที่สําคัญ
อยางหนึ่งตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยแ แมวาปัจจุบันวิทยาการทางการแพทยแสาขาปริกําเนิดและ
ทารกแรกเกิดกาวหนามาก ทําใหทารกแรกเกิดรอดชีวิตมากข้ึนโดยเฉพาะกลุมประเทศที่เศษฐานะสูง  
 ปัญหาทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย (low Birth Weight, LBW) จึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ของโลกและของประเทศ ซึ่งประเทศไทยกําหนดเปูาหมาย LBW ไมเกินรอยละ 7 แตไมสามารถบรรลุ
เปูาหมายได ดังจะเห็นไดจากการสํารวจสถานการณแเด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicators 
Cluster Survey: MICS) ครั้งที่ 4 (UNICEF OFFICE for Thailand, 2007) ประเทศไทยปี พ.ศ. 2548-
2549 มีการคลอดทารกน้ําหนักนอยรอยละ 9.2 และปี พ.ศ. 2555 มีการคลอดทารกน้ําหนักนอยรอยละ 
7.6 ปี พ.ศ.2558-2559 การคลอดทารกน้ําหนักนอยรอยละ 9.4 (อางในกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข แผนยุทธศาสตรแ, 2559) สอดคลองกับสถิติสาธารณสุขปี พ.ศ.2560 พบวาการคลอดทารก
น้ําหนักนอย (ตั้งแต 2500 กรัม ละนอยกวา) ตั้งแตปี พ.ศ. 2556-2560 เทากับรอยละ 10.8, 10.4, 10.6, 
11.1 และ11.1 ตามลําดับ (กองยุทธศาสตรแและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560) 
 จังหวัดตาก ปี 2560 ยังคงพบเด็กน้ําหนักแรกเกิดนอย รอยละ 7.73 ที่สูงกวาเกณฑแที่กําหนด 
เด็กแรกเกิดเสียชีวิตอันมีผลมาจากทารกแรกเกดิที่มีน้ําหนักนอย ทางผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีผล
ตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยที่มาฝากครรภแกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาปัจจัยสวนบุคคลของหญิงตั้งครรภแที่มารับบริการฝากครรภแที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทาสองยาง 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของมารดาที่มีผลตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยที่ฝากครรภแกับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่มผีลตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยที่ฝากครรภแกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทาสองยาง ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ หญิง
ตั้งครรภแที่มาฝากครรภแกับโรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง ที่คลอดทารกน้ําหนักนอย 
จํานวน 86 คน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยของหญิงตั้งครรภแที่ฝาก
ครรภแในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง ซึ่งเป็นการศึกษาแบบการวิจัยยอนหลัง ณ จุดเวลา
ใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional retrospective) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1  การกําหนดประชากรและเลือกตัวอยาง 
 3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหแขอมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษา ตํารา 

เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับปัจจัยที่มีผลตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยของหญิงตั้งครรภแ                      
ซึ่งประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 3.3.1 ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา  
 3.3.2 ปัจจัยเสี่ยงของมารดา ไดแก 
       1. ประวัติการคลอดบุตร ไดแก ไมเคยคลอดบุตร เคยคลอดบุตร 1 ครั้ง เคยคลอดบุตรตั้งแต 

2 ครั้งข้ึนไป 
       2. ประวัติการแทงบุตร ไดแก ไมเคยแทงบุตร เคยแทงบุตร 1 ครั้ง เคยแทงบุตรตั้งแต 2 ครั้ง

ข้ึนไป 
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       3. น้ําหนักตัวขณะตั้งครรภแ ไดแก นอยกวา 45 กิโลกรัม มากกวาหรือเทากับ 45 กิโลกรัม 
       4. อายุครรภแขณะครรภแครั้งแรก )สัปดาหแ (ไดแก นอยกวา  12 สัปดาหแ มากกวาหรือเทากับ 

12สัปดาหแ 
       5. การฝากครรภแ )ครั้ง (ไดแก นอยกวา 4 ครั้ง มากกวาหรือเทากับ 4 ครั้ง 
       6. อายุครรภแขณะคลอด  )สัปดาหแ  (ไดแก นอยกวา  36 สัปดาหแ มากกวาหรือเทากับ 36 

สัปดาหแ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และมีผูชวยในการเก็บขอมูล 2  คน โดยขออนุญาตจาก

ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาสองยาง เพื่อขอรายช่ือหญิงตั้งครรภแที่คลอดทารกน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม  
 ภายหลังจากไดรับอนุญาตแลวผูวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูลตามบานของมารดาที่คลอดบุตรมีน้ําหนัก

ต่ํากวา 2,500 กรัม ดังนี้  
 1 .ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคแของการวิจัย และขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากตัวอยาง 
 2 .ผูวิจัยเก็บขอมูลของตัวอยางตามแบบสอบถาม  
 3 .ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณแของขอมูล

แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหแ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก 

      1. คารอยละ (percentage) 
      2. คาเฉลี่ย (mean) 
      3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยของหญิง
ตั้งครรภแที่ฝากครรภแในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง มารดาสวนใหญมีน้ําหนักตัวนอยและ
การดุแลดานโภชนาการดานอาหารที่รับประทานขณะตั้งครรภแมีผลตอน้ําหนักของทารกในครรภแ ปัจจัย
เหลาน่ี มีผลมาจากคุณแมอายุนอยและการประกอบอาชีพสวนหนึ่งความรูความเขาใจหรือการแนะนําการ
ฝากครรภแ ดั่งนั้นทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพกับหรือเจาหนาที่ควรใหคําปรึกษาหรือการวางแผน
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ครอบครัวใหประชาชนในกลุมของหญิงตั้งครรภแอาจแบงเป็นการใหคําปรึกษาแบบกลุมหรือเดียวโดยใหมี
การแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุมหญิงตั้งครรภแเพื่อใหเป็นไปในมาตรฐานครรภแคุณภาพ 

  
การอภิปรายผล 

จากการศึกษากลุมตัวอยางหญิงตั้งครรภแ มีอายุนอยกวา 20 ปี (รอยละ 51.2) ประกอบอาชีพทํา
ไร/ทําสวน (รอยละ 58.1) มีรายไดมากกวา 50,000 บาท ตอปี (รอยละ 61.6) ไมไดเรียนหนังสือ                         
(รอยละ 59.3) นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 95.3) มีประวัติการคลอดบุตร 1 ครั้ง (รอยละ 54.7) มีประวัติ
คลอด 2 ครั้งข้ึนไป (รอยละ 45.3) ไมเคยมีประวัติการแทงบุตร (รอยละ 81.4) มีประวัติการแทงบุตร                 
1 ครั้ง (รอยละ 16.3) มีประวัติการแทงบุตร 2 ครั้งข้ึนไป (รอยละ 2.3) มีน้ําหนักตัวขณะตั้งครรภแนอยกวา 
45 กิโลกรัม (รอยละ 69.8) มีน้ําหนักมากกวาหรือเทากับ 45 กิโลกรัม (รอยละ 30.2) ฝากครรภแขณะอายุ
ครรภแครั้งแรก นอยกวา 12 สัปดาหแ (รอยละ 75.6) อายุครรภแมากกวาหรือเทากับ 12 สัปดาหแ                         
(รอยละ 24.4) มีการฝากครรภแนอยกวา 4 ครั้ง (รอยละ 53.5) ฝากครรภแมากกวาหรอเทากับ 4  ครั้ง                                
(รอยละ 46.5) มีอายุครรภแขณะคลอด นอยกวา 36 สัปดาหแ (รอยละ 54.7) มากกวาหรือเทากับ 36 
สัปดาหแ (รอยละ 45.3) 

หญิงตั้งครรภแที่ฝากครรภแกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง  ในปี พ.ศ.2563 
จํานวน 86 คน โดยปัจจัยทีมีความสัมพันธแกับการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คือ น้ําหนักตัวเพิ่มขณะตั้งครรภแ จํานวนครั้งของการฝากครรภแ อายุครรภแขณะคลอด น้ําหนักตัวเพิ่มขณะ
ตั้งครรภแ ในกลุมหญิงตั้งครรภแมีความสัมพันธแกับการเกิดทารกน้ําหนักแรกเกิดน้ําหนักนอย ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาปัจจัยของมารดาทีสงผลตอนํ้าหนักของทารกแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม ของสินชัย รอง
เดชและอนันตแ อัครสุวรรณกุล และผลการศึกษาของนงลักษณแ ทองโตศึกษา ปัจจัยทีมีอิทธิพลตอการเกิด
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยในประเทศไทย จึงมีความจําเป็นจะตองเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล หญิง
ตั้งครรภแและขณะตั้งครรภแ โดยเฉพาะการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภแตามหลักโภชนาการ โดยใหมีความรู
ที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตของหญิงตั้งครรภแอยางแทจริง จํานวนครั้งของการฝากครรภแในกลุมหญิง
ตั้งครรภแมีความสัมพันธแกับการเกิดทารกน้ําหนักแรกเกิดน้ําหนักนอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาปัจจัยทีมี
ความสัมพันธแกับการเกิดทารกน้ําหนักนอยของภัทรวดี อัญชลีชไมกร เนื่องจากมารดาทีตั้งครรภแสวนใหญ
มีอาชีพทําสวนยางพาราตองกรีดยางกลางคืน  กลางวันตองนอนพัก ทําใหไมไดมาฝากครรภแตามนัด และ
รวมถึงการตั้งครรภแของมารดาทีอายุนอย ไมมีความรูและประสบการณแในการดูตนเองในระยะตั้งครรภแ 
จากปัญหาดังกลาวจึงจําเป็นตองมีการพัฒนาระบบการใหบริการฝากครรภแที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคน
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ในชุมชน การใหความรูในโรงเรียนพอแมเพื่อใหมารดาเห็นความสําคัญของการฝากครรภแอายุครรภแขณะ
คลอดในกลุมหญิงตั้งครรภแ ความสัมพันธแกับการเกิดทารกน้ําหนักแรกเกิดน้ําหนักนอย ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาปัจจัยทีมีผลตอการเกิดทารกน้ําหนักนอยของสินชัย รองเดชและอนันตแ อัครสุวรรณกุลจึงมี
ความจําเป็นจะตองเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลในระหวางตั้งครรภแ โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของหญิงตั้ง-
ครรภแหลีกเลียงปัจจัยเสียงทีสงผลใหเกิดการคลอดกอนกําหนด เชน การสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติด ภาวะ
เครียด การใชแรงงานขณะตั้งครรภแ โรคแทรกซอนขณะตั้งครรภแ การติดเช้ือของระบบสืบพันธแ และการ
ติดเช้ือของระบบทาง-เดินปัสสาวะ เป็นตน 
 
ข้อเสนอินะ 

  1. พัฒนาระบบประสานงานระหวางโรงพยาบาลและศูนยแอนามัยชุมชนใหมีการฝากครรภแใน

เชิงรุกสํารวจหญิงตั้งครรภแในพื้นที่รับผิดชอบ 

 2. จัดระบบใหมีการฝากครรภแเชิงรุกจากเจาหนาที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลทาสองยาง โดยจัดรถหนวยฝากครรภแเคลื่อนที่ไปในพื้นที่หางไกล 

 3. จัดระบบติดตามหญิงตั้งครรภแที่ผิดนัดการฝากครรภแ รวมทั้งประสานงานกันกับเจาหนาที่ใน

การดูแลติดตาม 

 4. กลุมเสี่ยงควรไดรับการเฝูาระวังและติดตามอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการตั้งครรภแ 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปอ้งกนัโรคความดันโลหติสูง              
ของกลุ่มเสีย่งในเขตพื้นทีร่ับผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านห้วยนกกก 
Factors Associated with Health Behaviors for Preventing Hypertension of 
Risk Groups in Responsible Area of Ban Huai Nok Kok Health Promoting 

 
ประภาพร ค าิสนราช1, ธันยาธร จิตตะคาม 2, จารุวรรณ ค าเกษม3,ยลดา จันทร์ดี4, 

Prapaporn Khamsaenrat, Thanyathorn Jittalakham, Jaruwan Khamkasem, Yonlada Jandee 

 
บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ

ปูองกันโรคความดันโลหิตสูง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันโรคความดัน

โลหิตสูงสูงของกลุมเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยนกกก ตําบล

หวยนกกก อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ใชวิธีวิจัยเชิงพรรณนา การกลุมตัวอยางตารางของเครจซี่และ

มอรแแกน(Krejcie &amp; Morgan) ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางแสดงจํานวนประชากรและ

จํานวนกลุมตัวอยาง ของ Krejcie and Morganจากจํานวน 90 รายระดับความคาดเคลื่อนได5% 

กําหนดคาความเช่ือมั่นที่ 95%คาความคาดเคลื่อนไมเกิน 0.5 %ซึ่งไดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 

จํานวน 73 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแดวยแบบสอบถามขอมูลวิเคราะหแขอมูลโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา พฤติกรรมสุขภาพ 4 ดาน ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย พฤติกรรม

เสี่ยงตอสุขภาพ สภาวะจิตใจ ผลการศึกษาพบวา ดานการรับประทานอาหาร มีการรับประทานอาหารที่

เสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงลดลง ดานการออกกําลังกาย มีการออกกําลังกายที่ เหมาะสม แตยังมี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ (รอยละ 68.4) รูสึกหดหูผิดหวง ทอแทซึมเศรา ที่มีภาวะเสี่ยงตอ

โรค (รอยละ 43.8) แตพูดระบายความทุกขแหรือความไมสบายใจกับบุคคลที่ทานไววางใจมากที่สุด (รอย

ละ 54.8) ขอเสนอแนะจากการวิจัยควรมีการศึกษาความสัมพันธแของปัจจัยสวนบุคคลกับการเป็นผูที่มี

                                                             
1  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
4  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
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ภาวะเสี่ยงตอ โรคความดันโลหิตสูง และควรมีการศึกษาความสัมพันธแใน ตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมสุขภาพ เชน การ รับรูสมรรถนะแหงตน และแรงสนับสนุนทางสังคม กับผูที่มีภาวะเสี่ยงตอโรค 

โรคความดันโลหิตสูง     

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ  

 

Adstract 

 This study aims 1) To study factors related to health behaviors to prevent high 

blood pressure 2) to study relationships with health behaviors in preventing high blood 

pressure of risk groups in the responsible area. Ban Huai Nok Kok Sub District Health 

Promotion Hospital, Huai Nok Kok Subdistrict, Tha Song Yang District, Tak Province, using 

descriptive research methods The sample group of Crajcie & Morgan (Krejcie & Morgan), 

the researcher has determined the sample group using the table showing the population 

and the number of samples of Krejcie and Morgan from 90 individuals. Confidence 95%, 

the expense fee of up to 0.5%, which has 73 samples in this study. The researcher 

collected data by interviewing with data analysis information using descriptive statistics. 

4 health behaviors include eating Exercise Health risk behaviors Mind the study found 

that Eating There is a diet at risk of high blood pressure decreases. Exercise With the 

right exercise But still have alcohol drinking behavior (68.4%) feel depressed. Depression 

With risk of disease (43.8%) but speaks, venting, suffering or uneasiness with the person 

you are most trusted (54.8%). Feedback from research should be studied the 

relationship of personal factors and Being a risk of High blood pressure And should have 

a study of relationships in Other variables that influence health behaviors such as self-

efficacy And social support With people with risk High blood pressure. 

 

KEYWORDS:  Health behavior 
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บทน า 
       โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญของประชากรทั่วโลก ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจาก
โรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ลานคน และมีผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันลานคนทั่วโลก คาดวา
ในปี 2568 ความชุก ของผูปุวยจะเพิ่มข้ึนเป็น 1.56 พันลานคน โรคความดันโลหิตสูงถือเป็น “ฆาตกร
เงียบ” เนื่องจากไมมีอาการแสดง จนทําใหหลายคนตองเสียชีวิต จากโรคนี้และในบางครั้งผูปุวยมักไป
ตรวจพบที่โรงพยาบาลจากการมารักษาโรคอื่นๆ ซึ่งหากมีภาวะความดันโลหิตสูง เป็นระยะเวลานานแลว
ไมไดรับการรักษา จะแสดงอาการปวดศีรษะ ใจสั่น ตาพรามัว ออนเพลีย วิงเวียน สับสน หายใจลําบาก 
หัวใจเตนผิดปกติหากมีภาวะความดันโลหติสูงแลวไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได เป็นเวลานาน 
จะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนที่สําคัญ ไดแก หลอดเลือดแดงในตาเสื่อม อาจทําใหมีเลือดออกที่จอตา 
ทําใหประสาทตาเสื่อม ตามัว หรือตาบอดไดโรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากหัวใจทํางานหนักข้ึน ทําใหผนัง
หัวใจหนาตัว และถาไมไดรับการรักษาจะทําใหเกิดหัวใจโต และหัวใจวายในที่สุด โรคหลอดเลือดสมอง 
เกิดภาวะหลอดเลือดใน สมองตีบ ตัน หรือแตก ทําใหเป็นอัมพฤกษแ อัมพาต โรคไตเรื้อรัง เนื่องจากเลือด
ไปเลี้ยงไตไมเพียงพอ ทําใหเกิดไตวาย ไดอาจรุนแรงถึงข้ันทําใหเสียชีวิตได (ประเด็นสารรณรงคแวันความ
ดันโลหิตสูงโลก ปี2562) องคแการอนามัยโลกไดประมาณไววาจํานวนผูปุวยความดันโลหิตสูงทั่วโลก จาก 
194 ประเทศ มีจํานวนถึง 970 ลานคน โดย 330 ลานคนอยูในประเทศพัฒนา และ 640 ลานคนอยูใน
ประเทศกําลังพัฒนา และในปี 2025 คาดวาจะมีผูปุวยความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนเป็น 1.56 พันลานคน 
(Health Information System Development Office) 
 สําหรับสถานการณแในประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหา สุขภาพที่สําคัญเชนกัน 
เห็นไดความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ15 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนจาก 10 ลานคน ในปี 2552 
เป็น 13 ลานคนในปี 2557 และเกือบครึ่งหนึ่งไมทราบวาตนเองปุวยดวยโรคนี้ จํานวนผูปุวยดวยโรค 
ความดันโลหิตสูง มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากเกือบ 4 ลานคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ลานคนในปี 2561  
จํานวนผูเสียชีวิต จากโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนเดียวกับจํานวนผูปุวย จาก 5,186 คนใน
ปี 2556 เป็น 8,525 คน ในปี 2560 ปี 2557 มีการประเมินคาใชจายในการรักษาพยาบาล พบวาประเทศ
ไทยตองเสียคาใชจายในการรักษา ผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 80,000 ลานบาทตอปีตอจํานว น
ผูปุวยประมาณการ 10 ลานคน (ประเด็นสารรณรงคแวันความดันโลหิตสูงโลก ปี2562)  
 จากปีงบประมาณ 2563 สถานการณแในจังหวัดตาก มีกลุมผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
11,311.51 อัตรา/แสนประชากร จําแนกเป็นผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน 
11,264.96 อัตรา/แสนประชากร ผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 46.55 อัตรา/แสน
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กรอบินวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อายุ 

น้ําหนัก 

ส่วนสูง 

รายได้/ปี 

การศึกษา 

โรคประจําตัว 

 

 

 

พฤติกรรมการบริโภค 

 

พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

 

พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

 

พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเพื่อ

ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่ม

เส่ียงในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก 

ประชากร ผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางหัวใจ 19.28 อัตรา/แสนประชากร ผูปุวย
โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต 23.05 อัตรา/แสนประชากร และผูปุวยโรคความดันโลหิต
สูงที่มีภาวะแทรกซอนหลายอยาง 6.65 อัตรา/แสนประชากร (ระบบคลังขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง จังหวัด
ตาก 2563) 
 จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหวยนกกก ปี 2562 มีจํานวนกลุมเสี่ยง 78 คน คิดเป็นรอยละ 28.57 ในปี 2563 มีจํานวนกลุม
เสี่ยง 26 คน คิดเป็นรอยละ 9.32  และปี 2564 มีจํานวนกลุมเสี่ยง 73 คน คิด เป็นรอยละ 26.64 
ระยะเวลา 1 ปี จากปี 2563-2564 ทําใหมีกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนรอยละ 17.32 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง 
 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันโรคความดันโลหิตสูง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคความดันโลหิต

สูงของกลุมเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.บานหวยนกกก  ซึ่งจะทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ 
กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่อยูในเขตรับผิดชอบของรพ .สต.บานหวยนกกก จํานวน 73 คน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากริละกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ไดแก ประชาชนอายุต้ังแต 15 ปีข้ึนไปอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของรพ .สต .บานหวยนก

กกที่ไดรับการคัดกรองและไดรับการประเมินวามีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจากการคัด
กรองในปีงบประมาณ 2564 จํานวน 90 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนอายุต้ังแต 15 ปีข้ึนไปอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของรพ.

สต.บานหวยนกกกโดยการกลุมตัวอยางตารางของเครจซี่และมอรแแกน ) Krejcie &amp; Morgan) ผูวิจัย
ไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง ของ Krejcie and 
Morganจากจํานวน 90 รายระดับความคาดเคลื่อนได5% กําหนดคาความเช่ือมั่นที่ 95%คาความคาด
เคลื่อนไมเกิน 0.5 %ซึ่งไดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 73 คน 

1.มาจากหมู รพ  .สต.บานหวยนกกก 73 จํานวน ผูชาย 20 คน ผูหญิง 53 คน 
รวมกลุมตัวอยาง 73 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสัมภาษณแ ประกอบดวย ขอมูล 2 สวนไดแก  
1) ขอมูลทั่วไป มีขอคําถามอยู 7 ขอลักษณะคําถาม เป็นขอคําถามแบบปลายปิด ปลายเปิดและ

เติมคํา  
2) ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 
 2.1 พฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร มีคําถามปลายปิดจํานวน 10 ขอยอย 
 2.2 พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย มีคําถามจํานวน 5 ขอ ลักษณะคําตอบผูตอบจะตองเลือก

คําตอบ ตามที่ไดปฏิบัติจริงหรือตรงกับความเป็นจริง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนีผู้ศึกษาทาการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเองพรอมกบัผูชวยเกบ็ขอมลู จํานวน 2 

คนโดยใชวิธีสัมภาษณแผูที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสงูในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบของรพ.สต.บานหวย
นกกก ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยทําการเกบ็รวบรวมขอมูลระหวางเดือน 
พฤศจิกายน 2563 ถึง กุมภาพันธแ 2564 
โดยดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้

1.ผูวิจัยอธิบายวัตถุงประสงคแของการวิจัย และขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากตัวอยาง 
 2.ผูวิจัยเก็บขอมลูของตัวอยางตามแบบสอบถาม โดยการสมัภาษณแ 
 3.ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบรูณแของขอมลู
แลวจึงนําขอมลูมาวิเคราะหแ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่พบวาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคความดันโลหิต
สูง ปัจจัยที่มีผลมากจาการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัดและไขมันสูงที่มีสวน
ของผงปรุงรสอาหารประกอบ น้ําปลา เกลือ ซีอิ้ว ผงชูรส ของมักดอง รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลแ สูบบุหรี่ อันเป็นพฤติกรรมสงผลใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหารใหครบ 5  หมูและควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนแตอรางกายและ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานมันเค็มจัด ปัจจัยดานการออกกําลังกายประชากรสวนใหญมีเวลาออกกําลัง
กายนอยกวา 3 ครั้งตอ สัปดาหแ ควรมีการสงเสริมการออกกําลังกายทํากิจกรรมรวมกันในกลุมประชากร

กลุมเสี่ยง พฤติกรรมดานจิตใจและอารมณแสวนใหญมีภาวะเครียด เบื่อหนาย แนวทางแกไขตองมีการทํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดทําโครงการเสริมพลัง ทํากิจกรรมฉันทนาการหรือออกไปทองเที่ยว การ
แรงจูงใจ การทําสมาธิเป็นตน 

 
การอภิปรายผล 

พฤติกรรมสุขภาพในกลุมตัวอยางที่มภีาวะเสี่ยงดวยโรคความดันโลหติสูง มีการลดการ รับประทาน
อาหารที่เสี่ยงตอการเกดิโรค ไดแกอาหารที่มีน้ํามันมากๆ อาหารที่มีสวนประกอบของ กะทิและอาหารที่มี
รสเค็มจัดแตยังมีการรับประทานอาหารประเภทหมกัดอง มีการใชเครื่องปรงุ อาหารที่มีสวนผสมของเกลอื
อยู ซึ่งอาจเนื่องจากยังติดรสชาติของอาหารที่เคยรับประทาน หรือ อาจเคยลดการปรุงรสอาหารดวย 
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เกลือน้ําปลา ซีอิ๊ว ผงชูรส ซอสปรุงรสตางๆ ลงแตทําใหอาหาร ไมอรอยจึงตองกลับไปใชเครื่ องปรุงรส
เชนเดิม สอดคลองกับการศึกษาของกัตติกา ธนะขวางและ กุศล สุนทรธาดา (2548) ที่ไดศึกษาภาวะ
ความดันโลหิตสูงของประชากรวัยผูใหญและผูสูงอายุ ในชุมชนชนบท และพบวากลุมที่ศึกษามีพฤติกรรม
เสี่ยงทางดานสุขภาพไดแกการรับประทาน อาหารที่มีไขมันสูง การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม อาหารที่
ใสผงชูรส โดยอาหารเหลาน้ีมี ความสัมพันธแทางบวกกับภาวะความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้แมจะพบวา กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงนี้ไดมีกิจกรรมทางกายมากถึงรอยละ 99.3 โดยมี
กิจกรรมทางกาย มากกวา 3 วันตอสัปดาหแถึงรอยละ 94.2 มีการดูแลควบคุมน้ําหนักตัวเองดวยการเฝูา
ระวังน้ําหนัก ตัวเอง เลือกกินอาหารเพียงพออิ่มในแตละมื้อแต 1 ใน 4 ของผูมีภาวะเสี่ยงนี้มีดัชนีมวลกาย
ที่เสี่ยง ตอโรคอวน ซึ่งน้ําหนักตัวที่มากเกิน มีสวนสัมพันธแใกลชิดกับความดันโลหิตที่สูงข้ึน การลดน้ํา 
หนักตัวลง สามารถลดความดันไดความอวนจึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการเกิดโรคความดัน โลหิต
สูงดังนั้นการที่กลุมตัวอยางมีการออกกําลังกาย นอกจากจะเป็นผลดีตอหลอดเลือดแดงแลว ยังจะชวยลด
ความดัน และน้ําหนักลงดวย (JNC, 1997) 

 ดานความรูสึก จิตใจและอารมณแกลุมเสี่ยงมีความรูสึกหดหูผิดหวง ทอแทซึมเศรา ที่มีภาวะเสี่ยง
ตอโรค และรูสึกเบื่อหนาย ที่จะตองมีการควบคุมอาหารออกกําลังกาย แตการที่ยอมรับ และทําความ
เขาใจกับภาวะเสี่ยงจากโรคและไดระบายความรูสึกไดรับความ สนใจ รับฟัง จากคนในครอบครัว รวมถึง
หากิจกรรมที่ชอบหรือถนัดทํา เชน อานหนังสือ ปลูกตนไมดูทีวี ฟังวิทยุทําสมาธิ เป็นตน เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา เชน ไปทําบุญ ตักบาตร ในวันพระ วันสําคัญทางศาสนา ตางๆ หรือเมื่อไมสบาย เจ็บปุวยคน
ในชุมชน ใหความใสใจ มาเยี่ยมเยียน ลวนเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลตนเองของผูมีภาวะเสี่ยง 
ซึ่งเป็นที่ควร หลีกเลี่ยงจากความเครียดและสิ่งที่ทําใหหงุดหงิดโมโห ตื่นเตน เพราะความเครียด มีผลตอ
ตอม ไฮโปทาลามัส (Hypothalamas) ที่ไปกระตุนระบบประสาทสวนกลาง เพิ่มการทํางานของระบบ 
ประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic) ซึ่งจะกระตุนอิพิเนฟฟิน (Epinephrin) จากตอมหมวกไต มี ผลตอ
การหดรัดตัวของหลอดเลอืดดํา ทําใหความดันโลหิตเพิ่มข้ึน การผอนคลายความเครียด ทําจิตใจใหแจมใส 
นอนหลับ พักผอนใหเพียงพอจึงมีผลตอการควบคุมความดันโลหิต (JNC, 1997) 

 แตยังพบกลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ และสูบบุหรี่ อยูซึ่งเป็น
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพทั้งสิ้น สาเหตุที่ไมสามารถเลิกพฤติกรรมการสูบ บุหรี่/ยาสูบ และการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแไดทั้งๆที่ทราบถึงความสําคัญ ประโยชนแและ ภาวะแทรกซอน จากการรณรงคแ
ประชาสัมพันธแในสื่อรวมถึงโครงการตางๆที่เกิดข้ึนเชน โครงการ งดเหลาเขาพรรษาโครงการงดสูบบุหรี่
แลวก็ตาม อาจเป็นเพราะวาดวยวิถีชีวิตของชุมชนชนบทและ วัฒนธรรม คานิยม ของคนไทย ที่มักใช



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1777 

เหลา บุหรี่เป็นสื่อ ในการเช่ือมความสัมพันธแระหวางกัน สังเกตไดจากงานที่มีข้ึน ในชุมชน ไมวาจะเป็น
งานแตงงาน ข้ึนบานใหมงานกฐิน ผาปุา หรือแมแต งานศพ ก็มีการบริโภค เหลา บุหรี่ทั้งสิ้น ยิ่งเป็นเหลา 
บุหรี่ ชนิดดีก็ยิ่งเป็นหนาตาแกเจาภาพ พฤติกรรมเสี่ยงที่ไดกลาวถึงนี้สอดคลองกับการศึกษาของ ลัดดา
วัลยแหมื่นแกวและคณะ (2546) ที่ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธแกับความดัน
โลหิตสูงของตํารวจ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูง มีการสูบบุหรี่เป็น ประจํา (รอยละ 17.8) และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ (รอยละ 68.4) 
สวนกฤษดา พรหมวรรณแ (2546) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพความชุกและปัจจัยเสี่ยงของความดันโลหิตสูง 
โอกาสเสี่ยงตอการ เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดในประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป เขตตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัด
นาน พบวาผูที่ มีปัญหาของโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดคือผูที่มีการดื่มสุราจัดโดยแอลกอฮอลแจะทําให
เกิดภาวะ น้ําตาลในเลือดตํ่า ในขนาดปานกลางถึงรุนแรง เนื่องจากแอลกอฮอลแจะไปยับยั้งการสังเคราะหแ 
กลูโคสที่ตับ นอกจากนั้นการดื่มในปริมาณมาก ทําใหไดพลังงานมากเกิดความอวนไดนอกจากนี้ ยังเป็น
ตัวกระตุนใหหัวใจเตนผิดจังหวะ สูบเลือดออกจากหัวใจปริมาณมากและมีความรุนแรงสูง ทําใหเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นตัวเพิ่มการสังเคราะหแไตรกลีเซอไรดแ 75 ทําใหปริมาณไขมัน
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมการดื่มสุรา และสูบบุหรี่จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญ ปัจจัยหนึ่ง ที่ทําใหเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงข้ึนได (เศวต นนทกานนทแ, 2538) 

พฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางที่มีภาวะเสี่ยงดวยโรคความดันโลหิตสูง ดานการ รับประทาน
อาหารยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองมากนักยังมีการรับประทานอาหารเสี่ยงตอ การเ กิดโรคอยู
รวมถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแและสูบบุหรี่อยูซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ทั้งสิ้น 
ถึงแมวาจะมีการรูจักปรับสภาพจิตใจอารมณแของตนเองการมีการเคลื่อนไหวรางกาย เป็นพฤติกรรมที่
เหมาะสม แตการที่ไมไดปฏิบัติอยางตอเนื่องอยางจรงิจงัก็ยังเป็นพฤติกรรมสนับสนุน กันใหเขาสูภาวะโรค
ไดเร็วข้ึน บทบาทหนาที่ของทีมสุขภาพจึงตองมีการเนนเฉพาะสําหรับกลุม โรคเพื่อใหกลุมเสี่ยงตระหนัก
และเขาใจพยาธิสภาพของโรคและแนวทางการปฏิบัติตัวที่ชัดเจน ยิ่งข้ึน ทั้งนี้กลุมที่มีภาวะเสี่ยงตอโรค
ความดันโลหิตสูงสวนใหญจะไมมีอาการแตอยางใด และ มักจะตรวจพบโดยบังเอิญ ขณะไปใหแพทยแ
ตรวจรักษาดวยปัญหาอื่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงเป็นที่ยอมรับอยางกวางขวางวาอาจชวยปูองกัน
ความดันโลหิตสูง มีประสิทธิผลในการลดความ ดันโลหิต และชวยลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ของโรคหัวใจและ
หลอดเลือดโดยเสียคาใชจายเล็กนอยและ มีความเสี่ยงต่ําอีกดวย 
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ข้อเสนอินะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธแของปัจจัยสวนบุคคลกับการเป็นผูที่มีภาวะเสี่ยงตอ โรคความดัน

โลหิตสูง  
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธแใน ตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ เชน การ รับรู

สมรรถนะแหงตน และแรงสนับสนุนทางสังคม กับผูที่มีภาวะเสี่ยงตอโรค โรคความดันโลหิตสูง 
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รายละเอียดจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาอาจทําใหมอง

สถานการณแหรือปัจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ไดไมอยางชัดเจนนักเนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเรื่องของ
ความเช่ือ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีความเช่ือมโยงกันในหลากหลายมิติและเปน็ เอกลักษณแเฉพาะพื้นที่ดังนัน้
จึงควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดรายละเอียดอยางครบถวน78 และนําไปอธิบายปรากฏการณแ
ที่เกิดข้ึนในดานตางๆ ไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน จนสามารถนําผลมา ใชใหเกิดประโยชนแเป็นรูปธรรมตอไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
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        เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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อัญชลี สามงามม,ีเกสร สําเภาทอง,นนทแธิยา หอมขํา.  )2563.( ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
       พฤติกรรมเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานิละความดันโลหิตสูงของบุคลากรสาย   
       สนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตรแ 
       เขตเมือง   
อุไรพร คล้ําฉิม. )2554 .( ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน 
       โลหิตสูงของผู้ท่ีมีความดันโลหหิตสูงระยะเริ่มต้นในจังหวัดสมุทรสงคราม.  

 วิทยานิพนธแ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร   สาธารณสุข. 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อุมาพร ปญุญโสพรรณ, ผจงศิลป เพิงมาก และจฑุามาศ ทองตําลึง. )2554 .( การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคิละพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวังทองในต าบลท่าฉาง อ าเภอท่า
ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธแปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร
สาธารณสุข. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรแ . 
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นริศรา แกวบรรจกัร, ประไพจิตร ชุมแวงวาปี และกฤชกันทร สุวรรณพันธุแ.( 2563)ปัจจัยท่ี 
       มีความรอบรู้ทางสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีเป็น 
       โรคความดันโลหิตสูงต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนิก่น. วารสาร 
        สาธารณสุข และวิทยาศาสตรแสุขภาพ; )3(:1-15. 
พิเชษฐแ หอสูตสิิมา. (2562). ผลของโปริกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคความดันโลหิต 
        สูงกลุ่มเสี่ยง ต า บลจระเข้หิน อ า เภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา พ .ศ . 2560.  
        วารสารวิชาการ สคร .9 ปี : 25(2). 
ชดชอย วัฒนะ, จงรักษแ ศุภกิจเจรญิ, ณฐวรรณ รักวงศแประยูร และปริญญา แรทอง.(2558)  
          ผลของโปริกรมการส่งเสรมิสมรรถนะการจัดการตนเองเพ่ือควบคุมโรคต่อ 
         พฤติกรรมการควบคุมโรค ระดับความดันโลหิต ิละคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรค 
         ความดันโลหิตสูงในการศึกษาระยะยาว. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 
          จันทบุรี . 
จุฬาลักษณแ จันทรแหอม, ลภัสรดา หนุมคํา.(2563) .ปัจจัยท่ีมีผลต่อกิจกรรมทางกายของ 
        ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง. 
         วารสารวิทยาศาสตรแและเทคโนโลย ี. 
ศศิธร ตันติเอกรัตนแ, ภัทราวดี มากมี, นิชาภา สุขสงวน และนวพร สัตพันธแ. (2563).ปัจจัย 
        ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูิลตนเองของผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคความ 
        ดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ทฤษฎี Precede Framework. วารสารวิจัย 
        และพัฒนา วไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชูปถัม 2563. 
ภัสราวลัย ศีติสาร. )2556.( ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูิลตนเองของผู้ป่วยภาวะ 
       ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลดอกคาใต้ อ าเภอดอกคาใต้ จังหวัด 
       พะเยา  .วารสารสาธารณสุขลานนา . 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัการตดัสินใจเข้ารบัการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูสตรี               
ที่มีอายุ 35-60 ปี ในเขตรบัผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง 

Factors associated with the decision to undergo cervical cancer screening 
for women aged 35-60 In the area responsible for Tha Song Yang Health 

Promoting Hospital. 
 

ประภาพร ค าิสนราช1, รุ่งตะวัน เมืองมูล2,  กนกอร สมบัต,ิ3 ฤทัยรัตน์ บูรณะพันธ์4 , 
Prapaporn Khamsaenrat, Roongtawan Muerngmoon, Kanokorn Sombat, Ruethairat Buranaphan 

 
บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับการตัดสินใจเขารบัการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกสตรีที่มีอายุ 35-60ปี 2)เพื่อใหสตรีอายุ 35-60 ปี ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง จังหวัดตาก ใชวิธีวิจัยเชิง
พรรณาในกลุมตัวอยาง หญิงที่มีอายุ 35-60 ปี โดยการสุมอยางแบบสํารวจ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตร Taro Yamane ไดกลุมตัวอยาง 76 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็น
แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบสอบถามปัจจัยสวนบุคคล และความสัมพันธแระหวางปัจจัยนํา กับการ
เขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุมตัวอยาง วิเคราะหแขอมูลโดยใชสถิติแจกแจงความถ่ี
รอยละ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเป็นเพศหญิง (รอยละ 78.9) มีความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก 
(รอยละ 78.9) มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปากมดลูก (รอยละ 82.9) มีการรับรูความรุนแรง
ของมะเร็งปากมดลูก (รอยละ 77.6) มีการรับรูประโยชนแของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี
แปพสเมียรแ (รอยละ 63.2) มีการรับรูอุปสรรคในการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก (รอยละ 57.9) และมี
การรับรูความสามารถตนเองตอการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (รอยละ 63.2)พบวาสตรีที่มีอายุ 
30-39 ปี เขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากกวากลุมที่มีอายุ40-49 ปี และ 50-60 ปี ทั้งนี้
อธิบายไดวา บุคคลที่มีอายุยังนอย จะมีการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการ เกิดโรคมากกวาผูหญิงที่มีอายุ

                                                             
1  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
4  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลยันอรแทเทิรแน 
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มากกวาบุคคลจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
เป็นโรคนั้นๆ 

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการสื่อสารและการประชาสัมพันธแ
ขอมูลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกใหมากข้ึน โดยผานทางเจาหนาที่สาธารณสุข อสม. และบุคคลในชุมชน 
รวมทั้งทางสื่อออนไลนแ ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในสตรีกลุมเปูาหมายที่ไมเคยเขารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

 
ค าส าคัญ:โรคติดเช้ือเอชพีวี ( HPV ) 
 
ABSTRACT 
            This research aims 1) To study the factors that are related to the decision to 
receive cervical cancer screening of women aged 35-60 years 2) to allow women to age 
35-60 years have been screening for cervical cancer. In the responsibility of Tha Song 
Yang Tambon Health Promotion Hospital, Tak Province uses a qualifying method in the 
sample. Female aged 35-60 years by randomly survey The researcher has provided a 
sample group using the TARO YAMANE formula. The sample group is 76. The tool used 
to collect data. Is a general information questionnaire and personal factor query And the 
relationship between the leading factor With the cervical cancer screening service of the 
sample Data were analyzed using the frequency distribution percentage. The results of 
the study showed that the sample was female (78.9 percent) had knowledge of cervical 
cancer (78.9 percent). The risk of cervical cancer ( 82.9 percent) has a perceived violence 
of cervical cancer (77.6%). The benefits of cervical cancer screening with PP Smir (63.2%) 
have recognized obstacles in Cervical cancer screening (57.9%) and self-efficacy for 
cervical cancer screening (63.2 percent) found that women aged 30-39 years to receive 
cervical cancer screening services More than groups that are 40-49 years old and 50-60 
years. The person who is young Will be aware of the risk of disease Rather than older 
women Will have behavior to prevent disease or not Depending on the awareness of 
the risk of being a disease 
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Suggestions from research, related agencies should promote communication and 
publicize more information about cervical cancer. Through the public health officer 
Volunteers And people in the community Including online media There should be a 
qualitative study in women's target groups that have never been accepted for cervical 
cancer screening. 
 
KEYWORDS:  Human Papillomavirus( HPV ) 
 
บทน า 

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหมในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA Test เป็น
การ ตรวจหาเช้ือ HPV สายพันธุแกอมะเร็งปากมดลูก วิธีนี้มีความไวและความจําเพาะของการตรวจหา
เซลลแผิดปกติ สูงกวาการตรวจคัดกรองที่ใชในปัจจุบัน ในหลายประเทศไดเปลี่ยนแนวทางการคัดกรอง
ระดับประชากรจาก Pap smear อยางเดียวเป็นการใช HPV Genotyping รวมดวย ซึ่งในอดีตมีชุดตรวจ
มีราคาสูงและตองใช เครื่องมือเฉพาะทางหองปฏิบัติการ แตอยางไรก็ตาม วิธีนี้สามารถลดภาระการอาน
เซลลแโดยนักเซลลแวิทยา และปัญหาเรื่องของคุณภาพในการเก็บตัวอยางได ซึ่งจะมีประโยชนแและมีความ
คุมคาในการตรวจคัดกรอง สําหรับประชากรหญิงไทย นักวิชาการจากสถาบันมะเร็งแหงชาติจึงได
ทําการศึกษาเพื่อประเมินหารูปแบบการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เหมาะสมในบริบทของประเทศไทย
โดยมีทั้งการวิเคราะหแความคุมคาทาง เศรษฐศาสตรแและยังวิเคราะหแในสวนของความเป็นไปได ในทาง
ปฏิบัติ โดยทําการคัดเลือกรูปแบบการคัดกรอง ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรแมาทบทวนข้ันตอน
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใช ความสามารถสูงสุดในการใหบริการ วิเคราะหแหาจุดคอขวด และประเมิน
ความสามารถในการรองรับบริการ หากตองเปลี่ยนวิธีการคัด กรองและเพิ่มอัตราคัดกรองในอนาคต ซึ่ง
ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา การใช HPV DNA Test มีความคุมคา และมีความเป็นไปไดในการปฏิบัติ กับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย 
      มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็ง
ในสตรีไทย รองจากมะเร็งเตานม จากรายงานของ WHO/ICO Information Centre on HPV and 
Cervical Cancer (HPV Information Centre), Human Papillomavirus and Related Cancers in 
Thailand, Summary Report 2010 ไดรายงานในปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยมีประชากรสตรีที่เสี่ยงตอ
มะเร็งปากมดลูก 26.09 ลานคน มีอายุตั้งแต 15 ปี ข้ึนไป มีจํานวนผูปุวยมะเร็งปากมดลูกรายใหมปีละ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1783 

9,999 ราย เสียชีวิต 5,216 ราย หรือประมาณรอยละ 53 ถาคิดเป็นวันแลวจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจาก
มะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยวันละ 14 คน จากรายงานทางระบาดวิทยาของมะเร็งในประเทศไทย ฉบับลาสุดปี 
พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมขอมูลในระหวางปี พ.ศ. 2544-2546 พบวา อัตราอุบัติการณแของมะเร็งปากมดลูก
ที่ปรับตามโครงสรางมาตรฐานอายุ หรือ Age-Standardized incidence Rate (ASR) คิดเป็น 18.1 ราย 
ตอประชากร 100,000 ราย จัดเป็นมะเร็งที่พบบอยเป็นอันดับสองในสตรีไทย รองจากมะเร็งเตานม (ASR 
20.9 ราย ตอประชากร 100,000 ราย) โดยพบอุบัติการณแของมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยสูงสุดที่
จังหวัดระยอง โดยมี ASR 36.6 ราย ตอประชากร 100,000 ราย รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี 30.6 ราย 
ตอประชากร 100,000 ราย และต่ําสุดที่จังหวัดขอนแกน 15.3 ราย ตอประชากร 100,000 ราย สวนใน
ภาคเหนือ อุบัติการณแของมะเร็งปากมดลูกสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม 25.1 ราย ตอประชากร 100,000 
ราย ซึ่งมีอุบัติการณแ (ASR) เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ดังรูปที่ 1 โดยภาพรวมของประเทศ ชนิดของ
มะเร็งปากมดลูกที่พบไดบอยที่สุด ไดแก Squamous cell carcinoma คิดเป็นรอยละ 69.8-81.8 
รองลงมา ไดแก Adenocarcinoma คิดเป็นรอยละ 9.8-22.8 ดังรูปที่ 2 [2] อุบัติการณแของมะเร็งปาก
มดลูก สูงสุดในชวงอายุ 50-55 ปี สําหรับอุบัติการณแในจังหวัดเชียงใหม มีความแตกตางจากภาพรวมของ
ประเทศ คือพบวามีอุบัติการณแสูงสุดในชวงอายุ 65-70 ปี โดยใกลเคียงกับในชวงอายุ 50-55 ปี, 40-45 ปี 
และ 35-40 ปี ซึ่งมีอุบัติการณแสูงรองๆกันไป และจากการศึกษาทางดานไวรัส พบวาเช้ือไวรัสฮิวแมน
แพปพิลโลมา (Human Papilloma Virus, HPV) หรือไวรัสเอชพีวี โดยเฉพาะไวรัสเอชพีวี 16 และ 18 
เป็นสาเหตุหลักใหเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก สําหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทําใหมีโอกาสติดเช้ือไวรัส ไดแก การมีคู
นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธแและการตั้งครรภแเมื่ออายุยังนอย 

จากการคัดกรองโรคมะเรง็ปากมดลกูในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล
ทาสองยาง ปีงบประมาณ 2564 มีจํานวนผูมาคัดกรองมีทั้งหมด 607 คน แบงเป็น ผูที่มีประวัติการคัด
กรองเมื่อ 5 ปีที่แลว จํานวน 104 คน และผูที่ไมเคยไดรับการคัดกรอง จํานวน 504 คน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อใหสตรีอายุ 35 – 60 ปี มีความรูและเกิดความตระหนักในเรื่องโรคมะเร็งและไดรับการ
ตรวจที่ถูกตอง 

2. เพื่อใหสตรีอายุ 35-60 ปี ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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กรอบินวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
-อายุ 
-ศาสนา 
-การศึกษา 
-สถานภาพสมรส 
-รายได้ของครอบครัวต่อปี 
-อาชีพ 
-ประวัติการตั้งครรภ์ 
-อายุเมื่อต้ังครรภ์ครั้งแรก 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-การคุมกําเนิด 

-การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

-การสูบบุหรี่ 

-การออกกําลังกาย 

 

ปัจจัยนำ 

-ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก 

-การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก 

-การรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก 

-การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ 

-การรับรู้อุปสรรคในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

การเข้ารับบริการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคความดันโลหิตสูง

ของกลุมเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษาไวดังนี้ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่อยูในเขต
รับผิดชอบของรพ .สต.ทาสองยาง จํานวน 76 คน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากริละกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงที่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทาสองยาง โดยการสุมอยางแบบสํารวจ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร 
Taro Yamane จากจํานวน 7 6 ราย  กําหนดคาความเช่ือมั่นที่ 95%คาความคาดเคลื่อนไมเกิน 0.05หรือ 
0.01 % ซึ่งไดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 76 คน  

             1.มาจากหมู 1 จํานวน  10 คน 
             2. มาจากหมู 2 จํานวน  20 คน 

   3.มาจากหมู 8 จํานวน  20 คน 
   4.มาจากหมู 9 จํานวน  26 คน 
               รวมกลุมตัวอยาง 76 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษา ตํารา 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปัจจัยที่มีผลตอการคลอดทารกน้ําหนักนอยของหญิงตั้งครรภแ ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ศาสนา การศึกษา รายไดของครอบครัว /ปี อาชีพ ประวัติการตั้งครรภแ 
อายุเมื่อตั้งครรภแครั้งแรก 

 2 ปัจจัยเสี่ยงสวนบุคคล ไดแก 
       2.1. การคุมกําเนิด 
       2.2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ        
       2.3. การสูบบุหรี่ 
       2.4. การออกกําลังกาย 
 3.ความสัมพันธแระหวางปัจจัยนํา กับการเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุม

ตัวอยาง 
  3.1 ความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก 
  3.2 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปากมดลูก 
  3.3 การรับรูความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก 
  3.4 การรับรูประโยชนแของการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกดวยวิธีแพพสเมียรแ 
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  3.5 การรับรูอุปสรรคในการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก 
  3.6 การรับรูความสามารถตนเองตอการไป ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        โดยดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.ผูวิจัยอธิบายวัตถุงประสงคแของการวิจัย และขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากตัวอยาง 
 2.ผูวิจัยเก็บขอมูลของตัวอยางตามแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณแ 
 3.ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณแของขอมูล

แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหแ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก 

      1. คารอยละ (percentage) 
      2. คาเฉลี่ย (mean) 
      3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation, SD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
          ผลจากการวิจัยพบวาผูหญิงที่มารับบริการสวนใหญเคยตั้งครรภแมาแลว 97.4  ซึ่งเพื่อเป็นไปตาม

มาตรฐานหญิงหลังคลอดตองมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก1ครั้งตอปีและผูหญิงที่อายุ  35ปีข้ึนไป
ควรไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปีละ  1  ครั้ง  พบวาผูหญิงที่มีอายุ 40-60  ปี มีภาวการณแรับรูถึง

โอกาสเสี่ยงตอการเป็นโรคนอยกวา ผูที่อายุ อายุ  30-39  ปี เนื่องจากมีการพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อ
ปูองกันตัว สามารถรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก และยังทราบประโยชนแของการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกเพื่อเป็นการปูองกันการเกิดโรครวมไปถึงวิธีการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกทําไดโดยการ 
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธแตั้งแตอายุยังนอย  หลีกเลี่ยงการมีเปลี่ยนคูนอน ลดการสูบบุหรี่ ดื่ม
แอลกอฮอลแ ฉีดวัคซีน HPV 
 
การอภิปรายผล 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  กลุมตัวอยางทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-39 ปี (รอยละ 77.6) รองลงมามี

อายุระหวาง 40-49 (รอยละ 22.4) นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 80.3) รองลงมานับถือศาสนาคริสตแ (รอย
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ละ 17.1) สวนใหญจบการศึกษา ป.1-ป.3 (รอยละ 81.6) มีสถานภาพคู (รอยละ 78.9) มีรายได 30,000-
50,000 บาทตอปี ประกอบอาชีพเกษตรกร (ทําไร ทํานา ทําสวน) เป็นอาชีพหลัก (รอยละ 88.2) มี
ประวัติเคยต้ังครรภแ (รอยละ 97.4) ตั้งครรภแครั้งแรกมีอายุนองกวา 25 ปี (รอยละ 80.3) 

 สวนที่ 2 ปัจจัยสวนบุคคล 
  กลุมตัวอยางมีการคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภแ (รอยละ 73.7) ไมดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ (รอยละ 57.9) ไมเคยสูบบุหรี่ (รอยละ 65.8) และไมเคยออกกําลังกาย (รอยละ 65.8) 
 สวนที่ 3 ความสัมพันธแระหวางปัจจัยนํา กับการเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  พบวาสตรีที่มีอายุ 30-39 ปี เขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากกวากลุมที่

มีอายุ40-49 ปี และ 50-60 ปี ทั้งนี้อธิบายไดวา บุคคลที่มีอายุยังนอย จะมีการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมากกวาผูหญิงที่มีอายุมาก ดัง O’donnell (2020) ไดกลาวไววา การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคหรอืไมนั้น ข้ึนอยูกับการรับรูโอกาสเสีย่งตอการเป็นโรคนั้นๆ กอน กลุมตัวอยางมี
ความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก (รอยละ 78.9) มีความเขาใจและรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปาก
มดลูก (รอยละ 82.9) มีความรูเกี่ยวกับความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก (รอยละ 77.6) รูประโยชนแของ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีแพพสเมียรแ (รอยละ 63.2) รับรูอุปสรรคในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (รอยละ 57.9) และรับรูความสามารถตนเองตอการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(รอยละ 63.2) 

 
ข้อเสนอินะ 

1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  หนวยงานที่เกี่ย วของควรสงเสริมการสื่อสารและการประชาสัมพันธแขอมูลเกี่ยวกับ

มะเร็งปากมดลูกใหมากขึ้น โดยผานทางเจาหนาที่สาธารณสุข อสม   .และบุคคลในชุมชน รวมทั้งทางสื่อ
ออนไลนแ 

  1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางความตระหนักแกสตรีกลุมเปูาหมาย โดยเฉพาะกลุมที่มี
สถานภาพสมรส โสด หมาย หยาราง กลุมที่มีอายุนอยกวา 30  ปี แตผานการมีเพศสัมพันธแแลว รวมถึง
บุคคลที่มีสวนสนับสนุน เชน สามี บุตร ในประเด็นสําคัญและประเด็นใหมๆที่เกิดข้ึน เชน ความรูในเรื่อง
ชวงเวลาที่ควรไปตรวจคัดกรอง การปฏิบัติตัวกอนไปตรวจคัดกรอง วัคซีนมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในเรื่องการมีบุตรมาก การกินหรือการฉีดยาคุม 
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 2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ และชวงเวลาที่สะดวกใน

การเขารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดล ูกของสตรีกลุมเปูาหมาย เพื่อประเมินความตองการ และ
หาแนวทางในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับปัญหาและความตองการ 

  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในสตรีกลุมเปูาหมายที่ไมเคยเขารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

2.3  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินงานการตรวจคัดกรอ งมะเร็งปากมดลูกของ
หนวยงานตาง ๆ ดานสาธารณสุข 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปอ้งกนัโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยง ในเขต
พื้นที่รบัผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นห้วยนกกก 

Factors associated with health behaviors to prevent diabetes of the risk 
group in the area of responsibility for Ban Huai Nok Kok Health Promoting 

Hospital 
 

ประภาพร ค าิสนราช1, รพีพรรณ ชมิผน2, สุเวช พิมน้ าเย็น3, ไพโรจน์  จันทรมณี4, ดาราวลี ใจสีค า5 
Prapaporn Khamsaenrat, Rapeephan Chanpan, Suwech Pimnumyen, Phairoj Jantaramanee , Darawadee Srilaikam 

 

บทคัดย่อ 
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกัน
โรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยนกกก กลุม
ตัวอยางคัดเลือกจากฐานขอมูลการคัดกรองโรคเบาหวานของปีงบประมาณ 2563 ไดผูที่มีภาวะเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน จํานวน 60 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแดวยแบบสอบถามขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ 
3 ดาน ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย สภาวะจิตใจ ผลการศึกษาพบวา ดานการ
รับประทานอาหาร มีการรับประทานอาหารที่เสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงลดลง ดานการออกกําลังกายมี
การออกกําลังกายที่เหมาะสม รูสึกเบื่อหนาย ที่จะตองมีการควบคุมอาหารออกกําลังกาย (รอยละ 75.0) 
 

ค าส าคัญ:พฤติกรรมสุขภาพ 
  

                                                             
1  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
2  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
3  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
4  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
5  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแ  วทิยาลัยนอรแนเทิรแน 
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ABSTRACT 
        This study aimed to study factors related to diabetes health behaviors of risk 
groups in the area responsible for Ban Huai Nok Kok Health Promoting Hospital. The 
sample group was selected from the diabetes screening database for fiscal year 2020, 60 
people at risk of diabetes were collected by interviewing with three health behavioral 
questionnaires: diet. Exercise, mental state, the study found that Food Eating at a lower 
risk of high blood pressure Fitness Have proper exercise Feel bored That must have a 
diet and exercise (75.0 percent). 
 

KEYWORDS:  Health Behavior 

 
บทน า   
        ปัจจุบันสถานการณแโรคไมติดตอ นับเป็นปัญหาสาธารณสขุที่สําคัญของโลก ในพ .ศ. 2545 พบผูปุวย
โรคไมติดตอรอยละ 45.9 ของจํานวนผูปุวยทั้งหมดและพบผูเสยีชีวิตดวยโรคไมติดตอถึงรอยละ 58.5 ของ
จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก และมีการณแคาดการณแวาอีก 20 ปีขางหนาในปีพ .ศ . 2565จะมีผูปุวยดวย
โรคไมติดตอถึงรอยละ 60.0 และเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอสูงถึงรอยละ 73.0 ตามรายงานของประเทศใน
กลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวาโรคไมติดตอที่พบบอยมาก ไดแก มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
เบาหวาน ซึ่งพบสัดสวนการปุวยรอยละ 42.2 และสัดสวนการตายรอยละ 49.7 (WHO, 2003 กรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2547) 
             สําหรับประเทศไทยมีการศึกษาความชุกของผูปุวยเบาหวาน ณ ชวงเวลาตางๆในกลุม
ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป โดยใชวิธีคัดกรองหรือดวยการตรวจหาระดับน้ําตายในเลือดเมื่อปี พ .ศ. 2539 – 
2540 พบอัตราความชุก เทากับรอยละ 4.4 โดยในปี พ  .ศ . 2539 พบอัตราความชุกในประชากรที่มีอายุ
ตั้งแต 35 ปีข้ึนไป เทากับรอยละ 9.6 หรือคิดเป็นจํานวน 2.44 ลานคน ในจํานวนนี้มีเพียงครึ่งหนึ่งที่รูตัว
วาเป็นเบาหวาน )รอยละ 4.8) อีกครั้งหนึ่งไมรูตัววาเป็นเบาหวานเบาหวานมากอนและจากการสํารวจทั้ง
ประเทศ ในปี พ .ศ. 2547 มีผูปุวยโรคนี้เพิ่มข้ึน โดยพบความชุกในเพศชายรอยละ 6.4 และในเพศหญิงรอย
ละ 7.3 และอัตราปุวยดวยโรคเบาหวานเพิ่มข้ึนจากอัตรา 1,415.5 ตอประชากรแสนคน ในปี พ  .ศ . 2541 
เป็น 1,511.2 และ 2,131.4 ตอประชากรแสนคนในปี พ .ศ. 2544 และ พ .ศ. 2547 ตามลําดับ ในภาคเหนือ
สถานการณแความชุกของโรคเบาหวานในกลุมผูที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปพบมีความชุกในเพศชายรอยละ 5.6 
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และในเพศหญิงรอยละ 6.9 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2549) สวนอัตราดวยโรคเบาหวานของ
ประชากรไทยระหวางปี พ  .ศ . 2540 – 2547 สูงข้ึนอยางเห็นไดชัดโดยโรคเบาหวานพบอัตราตายเทากับ 
7.5 ตอประชากรแสนคนในปี พ .ศ. 2540 และเพิ่มข้ึนเป็น 13.2 และ 12.3 ตอประชากรแสนคน ในปี พ .ศ.
2544 และ พ .ศ. 2547 ตามลําดับ )กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,2547) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันโรคเบาหวาน 
 2.เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีความสมัพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันโรคเบาหวาน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)  

  1.ปัจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ปูองกันโรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงใน
เขตพื้นที่รบัผิดชอบรพ .สต.บานหวยนกกก  

 2.พฤติกรรมการบรโิภค มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคเบาหวานของกลุม
เสี่ยงในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบรพ .สต.บานหวยนกกก  

 3.การออกกําลงักาย มีความสมัพันธแกับพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ปูองกันโรคเบาหวานของกลุมเสี่ยง
ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบรพ .สต.บานหวยนกกก  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive tudy) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ในกลุมประชากรทีม่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยนกกก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากริละกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ คือประชาชนอายุต้ังแต 35 ปีข้ึนไป อยูในเขต พื้นที่รบัผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยนกกก โดยการสุมแบบเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตร Taro Yamane จากจํานวน 71 ราย กําหนดคาความเช่ือสั่นที่ 95%คาความคาดเคลื่อนไมเกิน 
0.05 % ดังนี ้
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n   =        
 

      

n   =        
  

           
 

n   =       
  

            
 

n   =       
  

        
 

n   =      
  

      
 

n   =     60.29 
             1.มาจากหมู 4 จํานวน  ผูชาย 27 คน ผูหญงิ 33 คน 
             2.มาจากหมูบาน หวยนกกก จํานวน 30 คน 
   3.มาจากหมูบาน  พะนอคี  จํานวน 30 คน 
               รวมกลุมตัวอยาง 60 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยวิธีสัมภาษณแ ประกอบดวย ขอมูล 2 สวนไดแก  
1) ขอมูลทั่วไป มีขอคําถามอยู 7 ขอลักษณะคําถาม เป็นขอคําถามแบบปลายปิด ปลายเปิดและ

เติมคํา  
2) ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 
 2.1 พฤติกรรมดานการรบัประทานอาหาร มีคําถามปลายปดิจํานวน 8 ขอยอย 
 2.2 พฤติกรรมดานการออกกําลงักาย มีคําถามจํานวน 5 ขอ  
       ลดลง หมายถึง หลงัจากทราบผลการคัดกรองโรคแลวผูตอบไดปฏิบัติพฤติกรรม การ

รับประทานอาหารลดลงตามขอความในประโยคนั้น 
       เทาเดิม หมายถึง หลังจากทราบผลการคัดกรองโรคแลวผูตอบไดปฏิบัติ พฤติกรรม การ

รับประทานอาหารเทากับกอนการคัดกรองโรคตามขอความในประโยคนั้น  
       เพิ่มข้ึน หมายถึง หลงัจากทราบผลการคัดกรองโรคแลวผูตอบไดปฏิบัติ พฤติกรรมการ

รับประทานอาหารเพิม่ขึ้นตามขอความในประโยคนั้น 
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 2.3 พฤติกรรมดานอารมณแและจิตใจ มี 1 ขอใหญในแตละขอมีคําตอบใหเลอืก 5 ขอยอย
ลักษณะคําถามเป็นปลายปิด ผูตอบสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอโดย เลือกตอบตามที่ไดปฏิบัติ
จริงหรือตรงกับความเป็นจรงิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนีผู้ศึกษาทาการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเองพรอมกบัผูชวยเกบ็ขอมลู จํานวน 2 

คนโดยใชวิธีสัมภาษณแผูที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวานในเขตพื้นที่รบัผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหวยนกกก ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กุมภาพันธแ 2564 

โดยดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้
1.ผูวิจัยอธิบายวัตถุงประสงคแของการวิจัย และขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากตัวอยาง 
  2.ผูวิจัยเก็บขอมูลของตัวอยางตามแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณแ 
 3.ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบรูณแของขอมลู

แลวจึงนําขอมลูมาวิเคราะหแ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกการแจกแจงความถ่ี รอยละ

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ   
       ชาย 42 70.0 
       หญิง 18 30.0 
อายุ   

       30-40ปี      19 31.7 
       41-50 ปี      34 56.7 
       51-60 ปี  7 11.7 
BMI   
       นอยกวา 18.50  )ผอม(  1 1.7 
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       18.50 – 22.90  )ปกติ(  22 36.7 
       23 – 24.90   )ทวม(  11 18.3 
       25 – 29.90  )อวน(  24 40.0 
       มากกวา 30  )อวนมาก(  2 3.3 
รายได / ปี        
       10, 000 - 30 , 000 บาท      1 1.7 
       30, 001 – 50 , 000 บาท       26 43.3 
       50,001 บาทข้ึนไป 33 55.0 
การศึกษา   
        ป .1 – ป.3        26 43.3 
       ป .4 – ป.6        33 55.0 
       ม .1 – ม.3  1 1.7 
โรคประจําตัว   
       มี 7 11.7 
       ไมมี 53 88.3 

 
กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย )รอยละ 70.0 ( อยูในชวงอายุ 41 – 50 ปี )รอยละ 56.7 ( BMI 

อวน )รอยละ 40.0 ( รายไดตอปี 50, 001 บาทข้ึนไป )รอยละ 55.0 ( จบการศึกษา ป .4-ป.6 )รอยละ 55.0 (
ไมมีโรคประจําตัว )รอยละ 88.3 ( ดังมีรายละเอียดในตาราง 1 

 
ตาราง 2 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

อาหารท่ีรับประทาน จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

น้ําตาลทุกชนิด เชน น้ําตาลออย น้ําตาลปีบ๊ น้ําผึ้ง   
       ลดลง 60 100.0 
ผลิตภัณฑแนม ไดแก นมขนหวาน นมเปรี้ยว   
       ลดลง 43 71.7 
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       เทาเดิม 17 28.3 
ผลไมกวน ผมไมแชอิ่ม   
       ลดลง 46 76.7 
       เทาเดิม 14 23.3 
อาหารทีป่รุงดวยไขมันอิ่มตัว เชน ไขมันสัตวแ ไสกรอก   
       ลดลง 36 60.0 
       เทาเดิม 23 38.3 
       เพิ่มข้ึน 1 1.7 
อาหารประเภทขาว แปูง เชน กเวยเตี๋ยว ขนมปัง เผือก มัน   
       ลดลง 42 70.0 
       เทาเดิม 16 26.7 
       เพิ่มข้ึน 2 3.3 
ผลไม   
       ลดลง 44 73.3 
       เทาเดิม 13 21.7 
       เพิ่มข้ึน 3 5.0 
การดื่มเครื่องดืม่ที่มสีวนผสมของแอลกอฮอลแ เชน สุรา เบียรแ 
ไวนแ สาโท เหลาปั่น เป็นตน 

  

       ลดลง 51 85.0 
       เทาเดิม 9 15.0 
ดื่มน้ําอัดลมน้ําหวาน   
       ลดลง 54 90.0 
       เทาเดิม 6 10.0 

 
       ประเภทอาหารทีท่ําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอโรค พบกลุมที่มีเสี่ยงภาวะเสี่ยงดวยโรคเบาหวาน มี
พฤติกรรมการบรโิภคน้ําตาลทุกชนิดลดลง )รอยละ 100 ( ผลิตภัณฑแนมไดแก นมขนหวาน นมเปรี้ยวลดลง 

)รอยละ 71.7 ( ผลไมกวน ผลไมแชอิ่มลดลง )รอยละ 76.7 ( อาหารทีป่รุงดวยไขมันอิ่มตัว เชน ไขมันสัตวแ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1797 

ไสกรอกลดลง )รอยละ 60.0 ( อาหารประเภทขาว แปูง เชน กเวยเตี๋ยว ขนมปัง เผือก มันลดลง )รอยละ 
70.0 ( ผลไมลดลง )รอยละ 73.3 ( การดื่มเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของแอลกอฮอลแ เชน สุรา เบยีรแ ไวนแ สาโท 

เหลาปั่น เป็นตน )รอยละ 85.0 ( ดื่มน้ําหวาน น้ําอัดลมลดลง )รอยละ 90.0 (  
 
ตาราง 3 พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 

กิจกรรม จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ว่ิง   
       นอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ 55 91.7 
       มากกวา 3 วันตอสัปดาหแ 5 8.3 
เดินเร็ว   
       นอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ 45 75.0 
       มากกวา 3 วันตอสัปดาหแ 15 25.0 
เต้นิอโรบิค   
       นอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ 35 58.3 
       มากกวา 3 วันตอสัปดาหแ 25 41.7 
ป่ันจักรยาน   
       นอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ 38 63.3 
       มากกวา 3 วันตอสัปดาหแ 22 36.7 
ยกของหนกั   
       นอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ 35 58.3 
       มากกวา 3 วันตอสัปดาหแ 25 41.7 

 
 พฤติกรรมการออกกําลังกายพบวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ว่ิงนอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ (รอยละ 
91.7) เดินเร็วนอยกวา 3วันตอสัปดาหแ (รอยละ 75.0) เตนแอนโรบิคนอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ (รอยละ 
58.3) ปั่นจักรยานนอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ (รอยละ 63.3) ยกของหนกันอยกวา 3 วันตอสัปดาหแ (รอย
ละ 58.3) ดังรายละเอียดในตาราง 3 
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ตาราง 4 พฤติกรรมด้านจิตใจิละอารมณ์  
พฤติกรรมด้านจิตใจิละอารมณ์ จ านวน 

(N=73) 
ร้อยละ 
(100.0) 

1.รูสึกเครียดวิตกกงัวลเกี่ยวกับอาการแทรกซอนจากภาวะ
เสี่ยงของโรค  

17 28.3 

2.รูสึกหดหูผิดหวง ทอแทซมึเศรา ที่มีภาวะเสี่ยงตอโรค  18 30.0 
3.รูสึกเบือ่หนาย ทีจ่ะตองมีการควบคุมอาหารออกกําลงักาย  45 75.0 
4.รูสึกขาดความมั่นใจในการดูแลตนเองในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  

18 30.0 

5.รูสึกตนเองจะเป็นภาระตอผูอื่นในครอบครัว ที่จะตองมา
ดูแล 

6 10.0 

                ความรูสึก จิตใจ และอารมณแ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน สวนใหญรูสึกเบื่อหนาย ที่จะตองมกีาร

ควบคุมอาหารออกกําลังกายมากทีสุ่ด (รอยละ 75.0) และรูสึกตนเองจะเป็นภาระตอผูอื่นในครอบครัว ที่

จะตองมาดูแลนอยที่สุด (รอยละ 10.0) ตามรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง 4 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา )descriptive study) มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา ปจัจัยที่
มีความสัมพันธแกบัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันโรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยนกกก  

กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่ไดรบัการคัดกรองโรคและมีภาวะ เสี่ยงดวย
โรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยนกกก กลุมตัวอยาง ไดจากการ
สุมตัวอยาง จํานวนทัง้สิ้น 60 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมเป็นแบบสมัภาษณแที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการทบทวน เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการสมัภาษณแกลุมตัวอยางจํานวน 369 คน วิเคราะหแขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนาไดแกคารอยละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การอภิปรายผล 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชาย (รอยละ 70.0) อยูในชวงอายุ 41 – 50 ปี (รอยละ 56.7) BMI 

อวน (รอยละ 40.0) รายไดตอปี 50,001 บาทข้ึนไป (รอยละ 55.0) จบการศึกษา ป.4-ป.6 (รอยละ 55.0) 
ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 88.3) 

สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรม 
พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร 
 กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน พบมีการบริโภคอาหารที่มรีสหวานลดลงมากที่สุด (รอยละ 100.0) 

พฤติกรรมที่มกีารบริโภคลดลงนอยที่สุดคืออาหารที่ปรุงดวยไขมันอิ่มตัว เชน ไขมันสัตวแ ไสกรอก                    
(รอยละ 60.0) 

พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย 
 กลุมเสี่ยงเบาหวาน มีพฤติกรรมการเตนแอโรบิคและยกของหนักมากกวา 3 วันตอสัปดาหแ (รอย

ละ 41.7) และว่ิงมากกวา 3 วันตอสัปดาหแ (รอยละ 8.3) 
พฤติกรรมดานจิตใจและอารมณแ 
 กลุมเสี่ยงเบาหวานรูสึกเบื่อหนาย ที่จะตองมกีารควบคุมอาหารออกกําลังกายมากทีสุ่ด                       

(รอยละ 75.0)  
รูสึกตนเองจะเป็นภาระตอผูอื่นในครอบครัว ที่จะตองมาดูแลนอยทีสุ่ด (รอยละ 10.0) 
 

ข้อเสนอินะ 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธแของปจัจัยสวนบุคคลกบัการเป็นผูที่มีภาวะเสี่ยงตอโรค ทั้ง

โรคเบาหวาน  
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธแ ตัวแปรอื่นที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ เชน การ รับรู

สมรรถนะแหงตน และแรงสนบัสนุนทางสังคม กบัผูที่มีภาวะเสี่ยงตอโรค ทั้งโรคเบาหวาน 
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         เบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา.   
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การหาปริมาณสารฟนีอลกิของว่านตะขอทอง 
Total phenolic content of wlantakhaotong 

 
จตุพร ิพงจกัร1, ญาดา วาพิไล2, นักรบ เจริญสขุ3, กนกอร สมบตัิ4,ปภาดา หอมจันทร์5 

Jatuporn Pangjak1, Yada Wapilai2, Nukrob Charoensuk3, Kanokorn Sombat4, Paparda Homchan5  

 
บทคัดย่อ 
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาหาปริมาณสารฟีนอลิกของวานตะขอทอง ดวยการสกัด

ตัวอยางดวยตัวทําละลายเอทานอล 95 % โดยการหมัก ดวยวิธี Folin Ciocalteu Colorimetric ซึ่งใช 

gallic acid เป็นสารมาตรฐาน จากผลการทดลองพบวาสารสกัดวานตะขอทอง 0.0200  g มีปริมาณฟี

นอลิกทั้งหมด 1.12 mg (คิดเป็นรอยละ 1.12) 

 
ค าส าคัญ: สารฟีนอลกิ 
 
ABSTRACT 
        This study aimed to study total phenolic of content of wlantachaotong were 
determine by using Folin-Ciocalteu. Extract with 95 % ethanol by maceration method for 
6 days. using gallic acid as standardizing agent. The results found that total phenolic 
content 1.12 mg (1.12 percentage) 
 
KEYWORDS:  total phenolic 
 
บทน า   

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการสงเสริมใหประชาชนใชสมุนไพรในการสรางเสริมสุขภาพ และมีการ
นําสมุนไพรไปบรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ สําหรับสมุนไพรมีการใช 2  รูปแบบ แบบยาเดี่ยว คือการใช
สมุนไพรเดี่ยว ๆ และยาตํารับคือการใชสมุนไพรตั้งแตสองชนิดข้ึนไป สมุนไพรสวนมากมักไดมาจากพืช 
ซึ่งพืชสมุนไพรในประเทศไทยมีมากมาย ถูกนํามาพัฒนาผลิตเป็นยาสมุนไพรหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะ
                                                             
1  อาจารยแคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 
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เป็นแคปซูล สารสกัด ยาน้ํา เม็ด เป็นตน นอกจากนี้ยังมีการวิจัยสารสาํคัญในตัวยาสมุนไพรเพือ่เปน็ขอมูล
สําคัญสําหรับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา แตยังมีสมุนไพรอีกมากมายที่ยังไมมีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับขอมูลฤทธ์ิ
ของสารสําคัญ นอกจากงานวิจัย สําหรับประเทศไทยมีการจัดทําโดยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑแยา
สมุนไพรนั้นตองเริ่มตนจากการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช ในการผลิต ซึ่งจะทําการวิเคราะหแตาม
ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรที่ระบุไวใน Thai Herbal Pharmacopoeia (THP) โดยจะทํา
การตรวจสอบเอกลักษณแของเครื่องยา วิเคราะหแหาปริมาณสารสาํคัญ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปน็ปัจจัยสาํคัญตอการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อใหไดวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน แตสมุนไพรที่มีการจัดทําขอกําหนด
มาตรฐานใน THP มีเพียง 70 โมโนกราฟ ซึ่งขัดแยงกับใชสมุนไพรในการสรางเสริมสุขภาพตามความเป็น
จริง และยังมีสมุนไพรอีกมากมาที่มีการใชมาเป็นเวลายาวนาน แตไมมีขอมูลอางอิงจากการวิจัย 

สําหรับวานตะขอทองเป็นพืชที่จัดอยูในวงศแเดียวกันกับขมิ้น มีลักษณะภายนอกทางกายภาพ
คลาย ๆ กับขมิ้น วานตะขอทอง หรืออาจจะเรียกวา วานรอนทอง วานขอทอง เป็นพืชลมลุก เหงาใตดินมี
ลักษณะที่แตกออกคลาย ๆ ลักษณะตะขอเป็นขอ ๆ เนื้อในสีเหลือง สรรพคุณทางยาใชในการแกพิษตาง 
ๆ มักนิยมนํามาใชในทางเมตตามหานิยม สําหรับวานตะขอทองยังไมแนชัดวาช่ือทางวิทยาศาสตรแที่
ถูกตอง หรือช่ือที่เรียกทั่วไปคืออะไร ซึ่งไมสามารถอธิบายลักษณะที่เดนชัดของวาตะของทองได ผูวิจัยจึง
ไดทําการเก็บตัวอยางเพื่อมาศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อหาปริมาณสารสกัดดวยเอทานอลของวานตะขอทอง 
2. เพื่อหาปริมาณฟีนอลิกของวานตะขอทอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
วัสดุอุปกรณแและสารเคมี 
1. วานตะขอทอง    8. ตูอบ 
2. มีด      9. 95 % Ethanol 100 ml 
3. เขียง     10. Funnel 
4. บีกเกอรแ (Breaker(   11. สําลี 
5. เครื่องช่ัง    12. ชอนแสตนเลส 
6. ถาดแสตนเลส    13. Evaporating flask  
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7. ขวดลูกชมพู (Erlenmeyer flask) 14. Rotary evaporation 
 
วิธีการสกัดว่านตะขอทอง 
ข้ันตอนในการทํา 
1.นําวานตะขอทองมาลางทําความสะอาด 
2. นํามาหั่นใหเป็นช้ินเล็ก ๆ นําไปช่ังกอนเขาอบ )12.93 กรัม ( 
3. นําเขาตูอบที่อุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที หลังอบ )3.74 กรัม( 
4. นําไปหมักดวย 95 % Ethanol 100 ml เป็นเวลา 6 วัน 
5. นําสารสกัดมากรอง  
6. นํามาระเหยแหงเอา ethanol ออก ในเครื่อง Rotary evaporation 

       
  ช่ังกอนเขาตูอบ       หลังจากออกจากตูอบนํามาช่ัง  

             
          หมัก           กรองหลังจากหมัก  
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การระเหยแหง 

 
การหาปริมาณ total phenolic content ว่านตะขอทอง 
วัสดุอุปกรณแและสารเคมี 
1. วานตะขอทองสกัด    7. Micropipette 
2. Gallic acid      8. Pipette tip 
3. Folin – Ciocalteau reagent   9. Eppendorf tube 
4. 7 % sodium carbonates (Na2CO3)  10. breaker 
5. 96 well plate    11.Volumetric flask 
6. Microplate reader 
 
วิธีการทดลอง 

การเตรียม standard curve ของสารมาตรฐาน gallic acid 
1. ช่ัง gallic acid 0.0050 g ละลายดวยนํ้า 5 ml เป็น stock solution  
2. เอาจาก stock solution มาเจือจางเป็น 7 ความเขมขน ( 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 

15.625, 7.8125)  
3. จากนั้นดูดสารมาตรฐานในแตละความเขมขน 20 µl ลง 96 well plate ความเขมขนละ 3 

หลุม เติมสารละลาย Folin – Ciocalteau reagent 100 µl และ 7 % sodium carbonates 80 µl 
ผสมใหเขากัน ทิ้งไว 30 นาที ที่อุณหภูมิหองและปูองกันแสง หลังจากนั้นนําไปวัดคาดูดกลืนแสงโดยใช
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เครื่อง Microplate reader ที่ความยาวคลื่น 690 nm (Blank= น้ํากลั่น 20 µl + Folin – Ciocalteau 
reagent 100 µl และ 7 % sodium carbonates 80 µl)  

4. เมื่อไดคาการดูดกลืนแสงนํามาสรางกราฟมาตรฐานระหวาง gallic acid ที่ความเขมขนตางๆ 
(แกน x) และคาการดูดกลืนแสง (แกน y) แลวหาสมการเสนตรง 
เตรียมสารสกัดว่านตะขอทอง 

1.เจือจางสารสกัดวานตะขอทองเป็น 7 ความเขมขน (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, 
1/100000, 1/1000000, 1/10000000) 

2. ดูดสารสกัดแตละความเขมขน 20 µl ลง 96 well plate ความเขมขนละ 3 หลุม เติม
สารละลาย Folin – Ciocalteau reagent 100 µl และ 7 % sodium carbonates 80 µl ผสมใหเขา
กัน ทิ้งไว 30 นาที ที่อุณหภูมิหองและปูองกันแสง หลังจากนั้นนําไปวัดคาดูดกลืนแสงโดยใชเครื่อง 
Microplate reader ที่ความยาวคลื่น 690 nm (Blank= น้ํากลั่น 20 µl + Folin – Ciocalteau 
reagent 100 µl และ 7 % sodium carbonates 80 µl)  

3. หาคาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดที่มีในสารสกัดวานตะขอทอง โดยเทียบคาการดูดกลืนแสงที่
วัดไดในแตละความเขมขนวาชวงใดอยูในชวงคาการดูดกลืนแสงมาตรฐาน gallic acid ที่วัดได แลว
คํานวณคาปริมาณฟีนอลิกในหนวยมิลลิกรัมของ ๆ GAE (gallic acid equivalents) 

 
ผลการทดลอง 
ตารางแสดงผลการทดลอง คาการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน Gallic acid ที่ความเขมขนตางๆ 
 ความเขมขนของสารมาตรฐาน Gallic acid µg/ml 
 Blank 7.8125 15.625 31.25 62.5 125 250 500 
A1 0.041 0.063 0.075 0.120 0.188 0.351 0.758 1.687 
A2 0.042 0.058 0.075 0.111 0.181 0.362 0.68 1.823 
A3 0.042 0.060 0.076 0.110 0.183 0.317 0.72 1.884 
A เฉลี่ย 0.042 0.060 0.075 0.114 0.184 0.343 0.719 1.798 
A เฉลี่ย - A Blank 0.000 0.018 0.033 0.072 0.142 0.301 0.677 1.756 
 
กราฟแสดง standard curve ของสารมาตรฐาน Gallic acid 
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กราฟแสดงมาตรฐาน Gallic acid ที่ความเขมขนตางๆกัน (แกน x) และคาการดูดกลืนแสง 
(แกน y) ไดกราฟเสนตรงที่มีสมการ y = 0.003x - 0.023 มีคา R² = 0.985 
 
ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดว่านตะขอทอง 
ตารางแสดงผลการทดลอง คาการดูดกลืนแสงของสารสกัดวานตะขอทองที่ความเขมขนตางๆ โดยวิธี 
serial dilution 

  Serial dilution µg/ml 
 Blank 1/10 1/100 1/1000 1/10000 1/100000 1/1000000 1/10000000 
A1 0.041 0.233 0.065 0.045 0.046 0.043 0.046 0.044 
A2 0.042 0.244 0.063 0.043 0.04 0.04 0.05 0.043 
A3 0.042 0.227 0.065 0.043 0.044 0.041 0.045 0.046 
A เฉลี่ย 0.042 0.235 0.064 0.044 0.043 0.041 0.047 0.044 
A เฉลี่ย - A Blank 0.000 0.193 0.022 0.002 0.001 0.001 0.005 0.002 

 
การคํานวณปริมาณสารฟีนอลิกในสารสกัดวานตะขอทองในรูป gallic acid equivalents 
จากกราฟมาตรฐานไดสมการเสนตรงคือ y = 0.003x - 0.023  
เมื่อคา y คือ คาการดูดกลืนแสง 

y = 0.003x - 0.023 
R² = 0.985 
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เมื่อคา x คือ ความเขมขน (µg/ml( 
เมื่อพจิารณาจากกราฟมาตรฐาน ใชความเขมขนที่ 1 เพราะคาการดูดกลืนแสงเทากลับ 0.193 อยูในชวง
กราฟมาตรฐาน 
แทนคา y = 0.193 ในสมการ y – 0.023  = 0.003x 
  จะได ) y - 0.023)/0.003 = x 
           X = (0.193 - 0.023)/ 0.003 
           X = 56.67 µg/ml 

ที่ dilution 1/10 มีความเขมขนของ gallic acid  56.67 μg/ml ที่ dilution 1 มีความเขมขนของ 

gallic acid 560 μg/ml GAE หรอื 0.56 mg/ml  
จะไดวา สารสกัดวานตะขอทอง 1 ml มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 0.56 mg  
สารสกัดวานตะขอทองที่เตรียมมีปริมาตร 2 ml มีปริมาณฟนีอลิกทัง้หมด 1.12 mg 
การค านวณปริมาณสารฟีนอลิกสารสกัดว่านตะขอทองในรูป gallic acid  equivalence 
 น้ําหนักสารทีเ่ริม่ตนช่ังมา เทากบั 0.0200 g 
 สารสกัดวานตะขอทอง 0.0200 g มีปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด 1.12 mg 
สรุปิละวิจารณ์ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดว่านตะขอทอง 
จากการทดลองวิเคราะหแหาปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกัดวานตะขอทองโดยใชวิธี Folin-
Ciocalteu Colorimetric ซึ่งใช gallic acid เป็นสารมาตรฐานพบวาสารสกัดวานตะขอทอง 0.0200 g มี
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 1.12 mg คิดเป็นรอยละ 1.12  
 
ข้อเสนอินะ 
 ควรเก็บตัวอยางงานวิจัยอยางนอย 6 แหลง เพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาและเปรียบเทียบ เพื่อ
ทําใหขอมลูนาเช่ือถือมากยิง่ข้ึน และควรทําการศึกษาต้ังแตเคมีกายภาพของเครือ่งยา 
 
เอกสารอ้างอิง 
เกตุการ ดาจันทา, หทัยทิพยแ รองคํา, ทรงพรรณ สังขแทรัพยแ และ เปรมนภา สีโสภา .ปริมาณ

สารประกอบฟีนอล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระิละฤทธิ์ต้านจุลนิทรีย์ของผักพ้ืนบ้านในจังหวัด
พิษณุโลก. แกนเกษตร 47 ) ฉบับพิเศษ 1 : (2562.  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1808 
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 คณะกรรมการอาหารและยา ; 2548 
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of bioactive compounds and advanced processing technology, Trends Food  
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ฤทธิ์ฆ่าลูกน้้ายุงของสารสกัดจากพืชหมอ่นต่อยุงลายบ้าน Aedes aegypti (Diptera: 
Culicidae)  

Larvicidal activity of Morus alba extract against Aedes aegypti  
(Diptera: Culicidae) 

   
ธันยธร จิตตะคาม1, รพีพรรณ ชมแผน2, รุ่งตะวัน เมืองมูล3,ปรางทอง  นนทะการ4 

Thanyathorn Jittakham, Rapeephan Chompan, Roongtawan Muangmoon, Prangthong Nontakran 
 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีฤทธ์ิฆ่าแมลงได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
สามารถน ามาใช้ทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงในการจัดการกับยุงพาหะน าโรคได้ การศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการ
ประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Aedes aegypti พาหะน าโรค
ไข้เลือดออก โดยตัวอย่างพืชที่น ามาสกัดด้วยตัวท าละลาย คือ พืชหม่อน ช่ือวิทยาศาสตร์ Morus alba 
โดยแบ่งส่วนของพืชออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน คือ ใบ กิ่ง และผล ซึ่งได้เก็บจากแหล่งธรรมชาติในบริเวณ
พื้นที่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ผลิตผลของสารสกัดที่ได้ 
เท่ากับ 18.32, 20.78 และ 32.24 % (ร้อยละโดยมวล) ตามล าดับ จากผลการทดสอบฤทธ์ิฆ่าลูกน้ ายุง
ตามวิธีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกพบว่าสารสกัดในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti ระยะที่ 
4 โดยสารสกัดจากผลหม่อนมีฤทธ์ิดีที่สุด รองลงมาคือ ใบหม่อน และ กิ่งหม่อน ซึ่งมีค่า LC50 เท่ากับ 
122.31, 161.48 และ 187.60 ppm ตามล าดับ โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ศักยภาพของสารสกัดจากพืช โดยเฉพาะผลหม่อนที่มีความเป็นไปได้ในการน ามาพัฒนาเป็นสารฆ่าลูกน้ า
ยุงชนิดใหม่ที่ผลิตจากธรรมชาติเพื่อใช้กับยุงพาหะน าโรค  
 
ค้าส้าคัญ: ฤทธ์ิฆ่าลูกน้ ายุง / ยุงลายบ้าน / สารสกัดจากพืช 
 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
3 อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น Email rongtawan@northern.ac.th 
4  อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
  Products of plant origin, with insecticidal effects are now recognized as attractive 
alternatives to conventional synthetic insecticides for the management of mosquito 
vectors. This study was, therefore, carried out to evaluate the larvicidal potential of 
plant extract against the dengue vector, Aedes aegypti. Plant samples used for 
extraction of ethanolic extract, including leaves, stems and fruits of Morus alba. Plant 
samples were collected from Northern College Nongbaotai Subdistrict MuangTak district, 
Tak Province, Thailand. The percentage yields of obtained by Ethanol maceration were, 
18.32, 20.78 และ 32.24 % respectively, according to dry weight (w/w). Results derived 
from larvicidal investigation following the World Health Organization standard larval 
bioassay, revealed the significant toxicity of the tested extracts against the 4th instar 
larvae of Ae. aegypti. Ethanolic extract of M. alba fruits exhibited the strongest larvicidal 
activity, followed by leaves and stems, with LC50 values of 122.31, 161.48 and 187.60 
ppm, respectively. In conclusion, this study clearly demonstrated the promising 
potential of plant extracts, particularly fruits extract of M. alba which has the possibility 
of developing as into new natural larvicides against mosquito vectors.     
 
Keywords:  larvicidal / Aedes aegypti / plant extract   
 
บทน า  
   โรคไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคติดเช้ือไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะ
นําโรค โรคนี้ไดกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคไดแพรกระจายอยาง
กวางขวางและจํานวนผูปุวยเพิ่มข้ึนอยางมากใน 30 ปีที่ผานมา มากกวา 100 ประเทศที่โรคนี้กลายเป็น
โรคประจําถ่ิน และโรคนี้ยังคุกคามตอสุขภาพของประชากรโลกมากกวารอยละ 40 (2 ,500 ลานคน) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพบมากในประเทศเขตรอนและเขตอบอุน ในประเทศไทย มีรายงานผูปุวยโรค
ไขเลือดออก 10,938 คนเสียชีวิต 9 คน โดยพบผูปุวยในภาคกลางมากสุดในกลุมอายุ 10-14 ปี และคาด
วาจํานวนผูปุวยจะเพิ่มมากขึ้น (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) จากขอมูลที่พบในปัจจุบัน
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จะเห็นไดวาโรคไขเลือดออกยังถือเป็นปญัหาสาธารณสุขที่สําคัญ ดังนั้นในหลายหนวยงานจึงพยายามที่จะ
คิดคนหาวิธีเพื่อที่จะนํามาเป็นแนวทางในการลดการระบาดของโรคไขเลือดออก 
    ผลิตภัณฑแจากพืชที่มีฤทธ์ิฆาแมลงไดรับการยอมรับวาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสามารถ
นํามาใชทดแทนสารเคมีฆาแมลงในการจัดการกับยุงพาหะนําโรคได (Walitwittaya et al 2009). ดังนั้น
งานวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาฤทธ์ิฆาลูกน้ํายุงลายของสารสกัดจากพืช 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการฆาลูกน้ํายุงลายบาน Aedes aegypti 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
       
วิธีด าเนินการทดลอง 

1. วิธีการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร 
พืชสมุนไพรทั้งสามตัวอยางที่นํามาทําการทดลองไดเก็บมาจากบรเิวณ วิทยาลัยนอรแทเทริแน 

ตั้งอยูเลขที่ 888 หมู 2 ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก โดยเกบ็พืชทั้งสามตัวอยางมาลาง
ทําความสะอาดดวยนํ้าเปลา และนํามาผึ่งในที่รมที่มลีมพัดประมาณ 7-15 วัน จนแหงสนทิ เกบ็เป็น
ตัวอยางพืชสมุนไพร ณ ดาวเหนือแพทยแแผนไทยคลินิก วิทยาลัยนอรแทเทริแน  
ตารางท่ี 1 ิสดงข้อมูลชื่อสามัญของพืชสมุนไพรท้ังหมด 3 ส่วน จากพืชหม่อนโดยน ามาศึกษาฤทธิ์
ฆ่าลูกน้ ายุงลาย ดังน้ี 

 

Family/Species   Common 
name 

 Part  used 

Moraceae     

Morus alba Mulberry   Leaf 
Stem 
Fruit 
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      2. ประชากรยุงลายท่ีน ามาศึกษา 
 ลูกน้ํายุงลายบานระยะที่ 4 เก็บตัวอยางบริเวณแองน้ําบรเิวณรอบพื้นที่วิทยาลัยนอรแทเทริแน  
      3. สารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง 
 - Dimethylsulphoxide (AR1054-G2.5L: RCI Labscan Limited, Thailand) 
 - 95% Ethanol 
      4. วิธีการทดสอบ 

4.1 การเก็บยุง 
ในการทดลองใชลูกน้ํายุงลายระยะที่ 4 โดยเก็บลูกน้ํายุงลายบริเวณแหลงน้ํารอบ วิทยาลัย                 

นอรแทเทิรแน นํามาทดสอบทุกวัน วันละ 1 ซ้ํา/1 สารสกัด ทดสอบใหครบทั้งหมดเป็นระยะเวลา 4 วัน    
สารละ 4 ซ้ําการทดลอง       
 4.2 การสกัดสารสกัดจากพืช 
       พืชสมุนไพรแหงทั้งสามชนิดนํามาปั่นหยาบ แชดวยแอลกอฮอลแ (95% Ethanol) เป็นเวลา  

5-7 วัน จากนั้นกรองเอาเฉพาะแอลกอฮอลแมาสกัดดวยวิธี ethanol maceration methods สกัดจนกวา
แอลกอฮอลแจะใส  
        4.3 วิธีการน าสารสกัดจากพืชมาทดสอบกับลูกน้ ายุงลายบ้าน 

 วิธีการทดสอบฤทธ์ิฆาลูกน้ํายุงใชวีธีการขององคแการอนามัยโลก (WHO 1981), สารสกัด
จากพืชละลายในตัวทําละลาย DMSO เพื่อเตรียมระดับความเขมขน เตรียมสารสกัดที่ระดบัความเขมขน 
4-6 ความเขมขน กลุมตัวอยางทดสอบโดยน้ําและตัวทําละลาย เกบ็ผลการทดสอบ 24 ช่ัวโมงหลงัการ
ทดสอบ 
         5. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 บันทึกอัตราการตายของลกูน้ํายุงลายบานคิดตามคา percentages, means และ 
standard errors อัตราการตาย (Lethal values) 50%, 95% และ 99% ของลูกน้ํายุงลายบาน (LC50, 
LC95 and LC99, respectively) โดยใชคา corresponding 95% confidence intervals (95% CI) คิด
เป็นคา probit analysis (Finney 1971) และโปรแกรม statistical program SPSS (Version 19.0; 
IBM, Armonk, NY),       
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2 ิสดงลักษณะของสารสกัดท่ีได้ิ ละ % Yield 

Plant product % Yield Physical characteristics 
                  Color Appearance  

Stem 18.32       Brown Powder  
Leaf 20.78     Green Powder  
fruit 32.24     Red-Brown Semi-solid  

 
   ตารางท่ี 3 ิสดงผลฤทธิ์ของพืชทั้งสามส่วนจากพืชหม่อนต่อลูกน้ ายุงลายบ้าน ระยะท่ี 4  

Test/Plant 
product 

% 
Mortality 

Mosquitocidal activity (95% 
CI) 

χ2 df SE Regre
ssion 

 ( Mean 
± SE) 

LC50 LC95 LC99    coeffi
cient 

fruit  122.31 209.38 245.46 14.
98 

4 0.0
01 

0.019 

100.00 28.25 ± 
2.59 

(110.79-
130.79) 

(193.90-
234.24) 

(223.22-
282.19) 

    

120.00 57.75 ± 
3.04 

       

140.00 62.00 ± 
2.56 

       

160.00 78.00 ± 
1.21 

       

180.00 85.50 ± 
2.55 

       

200.00 91.75± 
1.84 
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อภิปรายผลการวิจัย 

พืชสมุนไพรทั้งหมด 3 ตัวอยาง ในบริเวณพื้นที่วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ตําบลหนองบัวใต อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก  ผลิตผลตัวอยาง ไดเก็บจากแหลงธรรมชาติของสารสกัดที่ได เทากับ 18.32, 20.78 
และ 32.24 % (รอยละโดยมวล) ตามลําดับ จากผลการทดสอบฤทธ์ิฆาลูกน้ํายุงตามวิธีมาตรฐานของ

leaf  161.48 256.73 296.19 4.7
1 

2 0.0
01 

0.02 

90.00 8.75 ± 
1.94 

(148.07-
183.24) 

(221.14-
340.22) 

(249.48-
407.19) 

    

120.00 26.50 ± 
4.14 

       

150.00 43.75 ± 
4.37 

       

180.00 60.50 ± 
4.14 

       

stem    
160.00 
180.00 
200.00 
220.00 
240.00 
260.00                                                                                                    

 
33.50±1.

20 
43.00±0.

77 
52.50±1.

26 
76.00±0.

73 
85.25±1.

14 
92.75±1.

33 

      
187.60   
(174.28-
197.76)               

       
274.30 
(251.57-
322.13)               

      
310.21 
(278.24-
379.01)               

 
12.
44     

   3          0.0
01      

    
0.02 
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องคแการอนามัยโลกพบวาสารสกัดในการฆาลูกน้ํายุงลายบาน Ae. aegypti ระยะที่ 4 โดยสารสกัดจากผล
หมอนมีฤทธ์ิดีที่สุด รองลงมาคือ ใบหมอนและ กิ่งหมอน ซึ่งมีคา LC50 เทากับ 122.31, 161.48 และ 
187.60 ppm ตามลําดับ โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงศักยภาพของสารสกัดจาก
พืช โดยเฉพาะผลหมอนที่มีความเป็นไปไดในการนํามาพัฒนาเป็นสารฆาลูกน้ํายุงชนิดใหมที่ผลิตจาก
ธรรมชาติเพื่อใชกับยุงพาหะนําโรค 
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การส ารวจความคดิเหน็ตอ่การเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ )New Normal)  
ของนกัศกึษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์วิทยาลัยนอรท์เทิรน์ 

Survey Opinion Towards Online Learning in New Normal among  Students 
the Faculty of Public Health Northern College 

 
      จิระภา  ข าพิสุทธิ์ 1 ิละจตุพร ิพงจักร2 

Jirapa  Khampisut1  and jatuporn pangjak2 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนแบนวิถีชีวิตใหม ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 2) เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาวางแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตอไป กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาภาคสมทบ ช้ันปีที่ 
3-4 คณะสาธารณสุขศาสตรแ จํานวน 42 คน คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือที่
ใช คือแบบสํารวจความคิดเห็นตอการเรียนการสอนออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม และแบบประเมินความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนบนฐานวิถีชีวิตใหมในภาพรวม
อยูระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.6) และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบน
ฐานวิถีชีวิตใหม  ในภาพรวมอยูระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.1) จากขอมูลความคิดเห็น, ความพึงพอใจ และ
ปัญหาตอการเรียนการสอนแบบออนไลนแ ผุวิจัยไดนํามาวางรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ใหเป็นระบบ
การเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) 

 
ค าส าคัญ : การเรียนการสอนออนไลนแ, วิถีชีวิตใหม (New Normal) 
  

                                                             
1 คณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก  jirapa@northern.ac.th  087 5270929 
2 คณะสาธารณสุขศาสตรแ วทิยาลัยนอรแทเทิรแน ตาก 
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Abstract 
 The survey research aimed to 1) to survey the opinions toward online learning in 
new normal among students the Faculty of Public Health Northern College 2) to using 
the information to design a new learning management. Sample were 42, 3rd-4 th  
associate students of Public Health that were selected by purposive  sampling method.  
The research instrument was the survey for opinions toward online learning in new 
normal of Public Health Students and student satisfaction assessment form for Online  
learning. The statistics used for data analysis, were percentage and mean. The findings 
were as follows : students’ opinion towards online learning in new normal in overall is 
at a high level (Mean = 3.63)  and the students’ satisfaction for online learning in new 
normal in overall is at a high level (Mean = 4.1)  .From the data, the research has 
released Hybrid Learning. 
 

Keywords : Online learning  ,New Normal 
 
บทน า 
 ในชวงปลายปี พ.ศ.2562 เกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อยางรุนแรงและแพรกระจายเช้ือเป็นวงกวางไปทั่วโลก สงผลกระทบตอคนทั่วโลกและประเทศไทยอยาง
ตอเนื่อง สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม การทองเที่ยว การสงออก และระบบการศึกษา ซึ่งทําให
เด็กนักเรียนจํานวนกวา 1.57 พันลานคน จากกวา 188 ประเทศ หรือคิดเป็น 91.3% ของผูเรียนจากทั่ว
โลก (UNESCO:2020)  จําตองออกนอกโรงเรียนและหันไปสูการศึกษานอกหองเรียนในรูปแบบตางๆ 
รวมถึงนักเรียนในประเทศไทยจํานวน 13 ลานคน ตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา นับวาเป็น
ปรากฏการณแที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอนนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตนมา ทําใหเกิดผลกระทบทาง
การศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนจากการปิดโรงเรียน รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับ
ครอบครัวของนักเรียน และรวมถึงผลกระทบทางสุขภาพของครอบครัวทั้งทางกายและจิตดวย 
 ในสถานการณแปัจจุบัน ระบบการศึกษาหลายแหงในโลกหันไปใชระบบการเรียนการสอนผาน
ออนไลนแในรูปแบบตางๆ เพื่อแกปัญหาการปิดโรงเรียนเป็นการช่ัวคราวเป็นหลัก จากการวิเคราะหแเรื่อง
ความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงผลลัพธแของการเรียนรูแบบออนไลนแ พบวา
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การเรียนรูที่เป็นที่นิยมของสถานศึกษาในยุค COVID-19 คือการเรียนผานระบบออนไลนแ แตก็มีปัญหาใน
บางมิติ ในดานของความเหลื่อมล้ําดิจิทัล (digital divide) ไมวาจะเป็นการเขาถึงอุปกรณแคอมพิวเตอรแ 
สัญญาณอินเทอรแเน็ต ทักษะความรูของครูและผูปกครองในการชวยสนับสนุน ปัญหาการใชเวลาหนาจอ
มากเกินไป ขอมูลจากการสํารวจของ OECD ตอเด็กกลุมอายุ 15 ปีทั่วโลกในปี 2018 ซึ่งไดมีการสํารวจ
สถานการณแการใช ICT การครอบครองอุปกรณแดิจิทัลตางๆ การเช่ือมสัญญาณอินเทอรแเน็ต แนวทางการ
เรียนการสอนแบบออนไลนแ ทําใหเห็นถึงสถานการณแของแตละประเทศในเรื่องนี้ว ามีความพรอมที่
แตกตางกันอยางไร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เขารวมในการสํารวจครั้งนี้ (A framework to 
guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020)  พบวา ในประเทศไทย 
นักเรียนเพียง 53% ที่มีคอมพิวเตอรแสําหรบัทาํงานอยูทีบ่าน ซึ่งหากแบงตามเศรษฐฐานะ มีนักเรียนกลุมที่
มีฐานะดีที่สุดถึง 91% ที่มีอุปกรณแคอมพิวเตอรแที่บาน สวนนักเรียนกลุมที่ยากลําบากที่สุดเพียง 17% ที่มี
คอมพิวเตอรแไวใชงาน แตอยางไรก็ตาม 86% ของเด็กไทยมีโทรศัพทแสมารแทโฟน แมแตเด็กไทยกลุม
ยากจนที่สุดก็ยังมีถึง 79% ที่มีมือถือแบบใชอินเทอรแเน็ตได ดังนั้นการถายทอดความรูผานทางมือถือ
อาจจะเป็นอีกชองทางที่เหมาะสมกับเด็กไทย อยางไรก็ตาม เราไมควรคาดหวังวาการเรียนแบบออนไลนแ
จะสามารถมาชวยเติมเต็มไดอยางสมบูรณแแบบมากนัก  
  
ภาพท่ี 1 สัดสวนนักเรียนที่มีโทรศัพทแมือถือทีม่ีสญัญาณอินเทอรแเน็ต 

ที่มา : ฐานขอมูล OECD (2018) 
จากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอบุัติใหมทีส่งผลตอ

วิถีชีวิตการทํางาน การดําเนินชีวิตประจําวัน สถานการณแทีค่าดวาคงจะยาวนานพอสมควร ทําใหเกิดฐาน
ชีวิตวิถีใหม (New Normal)  ดังนั้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ วิจัยและนวัตกรรม จงึไดสั่ง
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การใหสถาบันอุดมศึกษางดการเรียนการสอนในสถานที่ รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรมหรือ กจิกรรมใด ๆ 
ที่มีผูเขารวมกจิกรรมเป็นจํานวนมากทําใหเสี่ยงตอการแพรโรค โดยใหจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลนแ และปรบัวิธีการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับสถานการณแ เพื่อใหการจัดการศึกษามีความ
ตอเนื่อง และมิใหเกิดผลกระทบตอนิสิตนักศึกษา ในการนี้วิทยาลัยนอรแทเทิรแนไดจัดการเรียนออนไลนแ
มาแลว .ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนบนฐานชีวิตใหม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน เพือ่นํามาเป็น
แนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสํารวจความคิดเห็น ตอการเรียนการสอนออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม )New Normal) 
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทริแน 

2. เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม )New Normal) ของ
คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน 

 
กรอบินวคิด 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนออนไลนแบนฐานวิถีชีวิต
ใหม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ โดยนําแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลนแ 
และแนวคิดฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal)  

1. การเรียนการสอนออนไลนแ เป็นการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานองคแความรูรวมกับนวัตกรรมการ
เรียนรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ตัวแปรที่ ศึกษา ไดแก  ผูสอน 
(Instructor), ผูเรียน (Student), กระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process), ระบบการ
ติดตอสื่อสาร (Communication Systems), ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Systems) 
และการวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

2. ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal)  รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีตอัน
เนื่องจากสถานการณแการระบาดของโควิด 19 ทําใหแบบแผนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน
เปลี่ยนไปจากปกติสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหม ที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ
และการจัดการเรียนการสอน มาสูการใชเทคโนโลยี และอินเทอรแเน็ต, การเวนระยะหางทางสังคม, การ
ดูแลใสใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบขาง 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดานการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) สรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากริละกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาภาคสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ช้ันปีที่ 3-4 
จํานวน 42 คน ปีการศึกษา 2563 
 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาภาคสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน ช้ันปีที่  3-4 
จํานวน 42 คน ใชการสุมแบบเจาะจง จํานวน 42 คน 
 เครื่องมือวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี ้
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอน
ออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม แบงออกเป็น  4 สวน 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะขอมลูสวนบุคคล ลักษณะคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ    
(check-list) ไดแก เพศ, พื้นที่อาศัย, อุปกรณแสื่อสารที่ใชในการเรียน, เครือขายสัญญาณอินเทอรแเน็ต 
และคาใชจายสําหรบัสญัญาณอินเทอรแเน็ต 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบน
ฐานวิถีชีวิตใหม (new normal) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 

- ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการ 

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแ 

บนฐานวิถีชีวิตใหม )new normal) 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอ

การจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม  

)new normal) 

- พื้นที่อยูอาศัย 

- อุปกรณแการสื่อสาร 

- ระบบสญัญาณอินเทอรแเน็ต 

- ความเร็วของสัญญาณอินเทอรแเน็ต 

- คาใชจายระบบอินเทอรแเน็ต 

- รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลนแ 
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scale) ใชเกณฑแ 5 ระดับของลเิคิรแท (likert’s scale) จํานวน 14 ขอ มีคาคะแนนระหวาง 14 – 70 
คะแนน การแปลความหมายพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามเกณฑแของเบสทแ (Best, 1981: 179-187) แบง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นดวยมากทีสุ่ด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวย
นอยที่สุด 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนฐาน
วิถีชีวิตใหม (new normal) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
ใชเกณฑแ 5 ระดับของลิเคิรแท (likert’s scale) จํานวน 14 ขอ มีคาคะแนนระหวาง 14 – 70 คะแนน การ
แปลความหมายพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามเกณฑแของเบสทแ (Best, 1981: 179-187) แบงออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ พึงพอใจมากทีสุ่ด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ และพงึพอใจนอยทีสุ่ด 
 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ ปญัหาจากการเรียนการสอนออนไลนแ เป็นคําถามปลายเปิดใหผูตอบ
แบบสอบถามเขียนบรรยายคําตอบ 
 
การเก็บรวบรวม ิละการวิเคราะห์ข้อมลู  
 1. ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามในรูปแบบออนไลนแโดยใชโปรแกรมกูเกิลฟอรแม (google form) ใน
การเก็บขอมูล เนื่องจากเป็นการเก็บขอมูลในชวงสถานการณแการระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
 2. เก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมไลนแ (Line group) ของ
กลุมนักศึกษาภาคสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตรแ ในชวงระหวางวันที่ 15 -26 มีนาคม 2564 
 3. ผูวิจัยไดนําขอมูลแบบสอบถามที่ไดมากลับมา มาตรวจสอบความสมบูรณแ และความถูกตอง 
จากนั้นนํามาวิเคราะหแขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หาคา ความถ่ี รอยละ 
และคาเฉลี่ย 
 4. ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่ 4 เกี่ยวกับขอเสนอแนะ และปัญหา
อุปสรรคในการเรียนการสอน ใชการวิเคราะหแเชิงเนื้อหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนําเสนอ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบิบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรแ ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม      
7 ขอ  ดังตารางที่ 1   
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน รอยละ ของขอมลูสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 

(42 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
15 
27 

 
35.7 
64.3 

พื้นที่อาศัย 
    เขตเมือง /ในอําเภอ  
    พื้นที่สูง 

 
20 
22 

 
47.6 
52.4 

นักศกึษาใช้อุปกรณ์อะไรในการเช่ือมต่อสัญญาณในการเรียนออนไลน ์
เป็นส่วนใหญ ่
    โทรศัพทแมือถือ 
    เทปเล็ต 
    โน็ตบุ฿ค 
    คอมพิควเตอรแตั้งโต฿ะ 

 
 

28 
1 
11 
2 

 
 

66.7 
2.4 

26.2 
        4.8 

สัญญาณอินเทอร์เนต็ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์เปน็ิบบใด (สามารถตอบได้
มากกว่าหนึ่งข้อ)  

    อินเตรแเน็ตบาน )Home Use) 
    อินเตอรแเน็ตจากหอพัก 
    อินเตอรแเน็ตจากที่ทํางาน 
    อินเตอรแเน็ต 3G/4G (โทรศัพทแเคลื่อนที่( 
    อินเตอรแเน็ตประชารัฐ 

(n=55) 
 

10 
2 
12 
28 
3 

 
 

23.8 
4.8 

28.6 
66.7 
7.1 

ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีน่ศ .ใช้ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด  
    ดมีาก 
    ด ี
    ปานกลาง 
    นอย 
    นอยที่สุด )หลุดบอย(  

 
9 
13 
16 
1 
3 

 
21.4 
31.0 
38.1 
2.4 
7.1 

ค่าใช้จ่ายส าหรับอินเทอร์เนต็ บาทต่อเดือน 
     ไมมีคาใชจาย  
    ต่ํากวาถึง 200  
    201 - 400 

 
2 
12 
15 

 
2.4 

28.6 
35.7 
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    มากกวา 400 13 31.0 
หากเป็นไปได้ นศ .อยากเลือกเรียนิบบใด  
    การเรียนการสอนในชั้นเรียน )Lecture class) 
    การเรียนการสอนออนไลนแแบบสอนสด )online live session) 
    การเรียนการสอนออนไลนแแบบอัดคลิปการสอน )online recorded   session) 
    การเรียนแบบผสมผสาน )เรียนชั้นเรียน รวมกับออนไลนแ) ( Blended learning) 

 
5 
14 
9 
14 

 
11.9 
33.3 
21.4 
33.3 

 
จากตารางที่ 1 นักศึกษาสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ  64.3  มีภูมิลําเนาอยูบนพื้นที่สูงฝั่ง

ตะวันตก ของจังหวัดตาก รอยละ 52.4 นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณแการสื่อสาร และอินเทอรแเน็ตใชในการ
เรียน  และอุปกรณแที่ใชในการเรียนออนไลนแ พบวา นักศึกษาสวนใหญรอยละ 66.7 ใชโทรศัพทแเคลื่อนที่ 
รองลงมารอยละ 26.2 ใชโน็ตบุ฿ค สวนสัญญาณอินเทอรแเน็ตที่ใชในการเรียนสวนใหญใชจากสัญญาณ
โทรศัพทแ เคลื่อนที่ รองลงมาเป็นสญัญาณอินเทอรแเน็ตจากสํานักงาน และอินเทอรแเน็ตบาน (รอยละ 66.7, 
28.6, 23.8) ดานสัญญาณอินเทอรแเน็ต พบวามีความแรงของสัญญาณระดับปานกลางรอยละ 38.1 ระดับ
นอย และสัญญาณหลุดบอย รอยละ 9.5 ดานคาใชจายสําหรับสัญญาณอินเทอรแเน็ต รอยละ 35.7 มี
คาใชจาย 201-400 บาทตอเดือน สวนรูปแบบการเรียนที่นักศึกษาอยากใหจัดการสอน มากที่สุดไดแก 
การเรียนการสอนออนไลนแแบบสอนสด (online live session) และ การเรียนแบบผสมผสาน (เรียนใน
ช้ันเรียนรวมกับเรียนออนไลนแ Blended learning)   

 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนฐานวิถีชีวิต
ใหม ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14 ขอ พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 3.6) ดังตารางที่ 2   
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ตารางท่ี 2  แสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม 

(new normal) 

ข้อค าถาม 

เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
ิปลผล 

1. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแสะดวก  
ไมตองเดินทางมาที่วิทยาลัย 

19 
(45.24) 

15 
(35.71) 

5 
(11.90) 

1 
(2.38) 

2 
(4.76) 

เห็นดวยมาก 

2. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแปลอดภัยจาก
การระบาดของโรคโควิด19 

27 
(64.28) 

11 
(26.19) 

1 
(2.38) 

0 
(0.0) 

3 
(7.14) 

เห็นดวยมากที่สุด 

3. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแทําให          
นศ .สามารถทําภารกิจอื่นได ในชวงวางจากเรียน 

17 
(40.47) 

20 
(47.62) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

3 
(7.14) 

เห็นดวยมาก 

4. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแ ทําใหไม  
สามารถโตตอบกับอาจารยแได 

6 
(14.28) 

15 
(35.71) 

6 
(14.28) 

11 
(26.19) 

4 
(9.52) 

เห็นดวยปานกลาง 

5. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแทําใหขาด  
การปฏิสัมพันธแระหวางเพื่อนในช้ันเรียน 

5 
(11.90) 

16 
(38.09) 

11 
(26.19) 

5 
(11.90) 

5 
(11.90) 

เห็นดวยปานกลาง 

6. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแทําใหมี  
คาใชจายเพิ่มขึ้น  เชน การจายคาบริการ 
อินเทอรแเน็ตรายเดือน 

4 
(9.52) 

8 
(19.05) 

10 
(23.81) 

13 
(39.51) 

7 
(16.66) 

เห็นดวยปานกลาง 

7. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแขาด  
สภาพแวดลอมในการเรียนรู 

3 
(7.14) 

11 
(26.19) 

10 
(23.81) 

12 
(28.57) 

6 
(14.28) 

เห็นดวยปานกลาง 

8. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแ ผูเรียนตอง  
มีวินัยในการเขาเรียน และมีสมาธิในการ 
เรียนเนื่องจากไมมีอาจารยแคอยกระตุน 

14 
(33.33) 

18 
(42.86) 

6 
(14.28) 

0 
(0.0) 

4 
(9.52) 

เห็นดวยปานกลาง 

9. นศ  .คิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบ  
ออนไลนแทําใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
เพราะตองคอยติดตามขาวสารการเรียน  
การสอบ ตลอดเวลา 

18 
(42.86) 

18 
(42.86) 

4 
(9.52) 

0 
(0.0) 

2 
(4.76) 

เห็นดวยมาก 

10. นศ .คิดวาการเรียนออนไลนแมีความไม  
เทาเทียมกันของระบบอินเทอรแเน็ตที่รับได 
ไมเทากัน 

5 
(11.90) 

14 
(33.33) 

14 
(33.33) 

5 
(11.90) 

4 
(9.52) 

เห็นดวยปานกลาง 

11. นศ .คิดวาการเรียนแบบออนไลนแ มีปัญหา  7 16 12 3 4 เห็นดวยมาก 
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จากเทคนิคของอุปกรณแทั้งของผูสงและผูรับ (16.66) (38.09) (28.57) (7.14) (9.52) 
12. นศ .คิดวาการสอบแบบออนไลนแ ไมเครียด  
เหมือนนั่งสอบในหองสอบ 

12 
(28.57) 

19 
(45.24) 

5 
11.90) 

1 
(2.38) 

5 
(11.90) 

เห็นดวยมาก 

13. นศ .คิดวาการสอบแบบออนไลนแ ไมมี 
ความยุติธรรม 

5 
(11.90) 

12 
(28.57) 

12 
(28.57) 

6 
(14.28) 

7 
(16.66) 

เห็นดวยปานกลาง 

14. หลังการระบาดของโควิด 19 ผานพนไป  
นศ .อยากใหการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลนแ  

13 
(39.51) 

14 
(33.33) 

9 
(21.43) 

4 
(9.52) 

2 
(4.76) 

เห็นดวยมาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวานักศึกษาเห็นดวยมากที่สุด ในประเด็นการเรียนแบบออนไลนแปลอดภัยจาก

การระบาดของโรคโควิด19 และเห็นดวยอยางมาก กับประเด็นการเรียนแบบออนไลนแสะดวก ไมตอง
เดินทางมาที่วิทยาลัย, การเรียนแบบออนไลนแทําใหสามารถทําภารกิจอื่นได ในชวงวางจากเรียน อีกทั้ง
เห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแทําใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน เพราะตองคอยดิด ตาม
ขาวสารการเรียนการสอนตลอดเวลา นักศึกษาสวนมากคิดวาการเรียนแบบออนไลนแ มีปัญหาจากเทคนิค
ของอุปกรณแทั้งของผูสง และผูรับ รวมทั้งเห็นวาการสอบแบบออนไลนแ ไมเครียดเหมือนนั่งสอบในหอง
สอบ หลังการระบาดของโควิด 19 ผานพนไป นักศึกษามีความเห็นวาอยากใหการเรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลนแ สวนประเด็นอื่น ๆ ที่เหลือ นักศึกษาเห็นดวยปานกลาง   

 
ส่วนท่ี 3 การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบน 

ฐานวิถีชีวิตใหม (new normal) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนแบนฐานวิถี

ชีวิตใหม ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14 ขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.1)  ดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแ

บนฐานวิถีชีวิตใหม (new normal) 

ข้อค าถาม 

พึง
พอใจ 
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
ปาน 
กลาง 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
อย่าง
มาก 

ิปลผล 

1. เทคนิคและวิธีการถายทอดความรูของ
อาจารยแผูสอนชวยใหนักศึกษาไดรับความรู
เพิ่มขึ้นจากการเรียนแบบออนไลนแ 

15 
(35.71) 

21 
(50.0) 

5 
(11.90) 

0 
(0.0) 

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

2. การใชส่ือเทคโนโลยี และภาพประกอบใน
การสอน ที่สงเสริมการเรียนรูใหแกนักศึกษา
อยางเหมาะสม 

14 
(33.33) 

21 
(50.0) 

6 
(14.28) 

0 
(0.0) 

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

3. อาจารยแผูสอนใหขอมูล ชี้แนะ แหลงเรียนรู
ดวยตนเองแบบออนไลนแ 

16 
(38.09) 

21 
(50.0) 

3 
)7.14(  

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

4. บรรยากาศในการเรียน แบบออนไลนแเนน
ความรวมมือสนับสนุนใหนักศึกษาไดแสดง
ความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา 

13 
(39.51) 

 

24 
)57.14) 

3 
)7.14(  

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

5. สื่อการสอน )power point) ทําใหนักศึกษา
สามารถเขาถึง และทบทวนบทเรียนไดทุกที่ทุก
เวลา  

14 
(33.33) 

20 
(47.62) 

7 
(16.66) 

0 
(0.0) 

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

6.เครื่องมือ /อุปกรณแ ที่อาจารยแใชสอนมีความ
เหมาะสมสําหรับการสอนแบบออนไลนแ  

13 
(39.51) 

22 
(52.38) 

5 
(11.90) 

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

7. รูปแบบการสอนแบบออนไลนแ สงเสริม
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษา 

15 
(35.71) 

22 
(52.38) 

3 
)7.14(  

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

8.อาจารยแใหคําแนะนําในการเรียนรูเหมาะสม 
เขาใจงาย เหมาะสมกับกลุม นศ. 

14 
(33.33) 

21 
(50.0) 

5 
(11.90) 

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

9. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนแ )Online Learning) มีความเหมาะสม
กับการเรียนบนฐานวิถีชีวิตใหม 

17 
(40.47) 

17 
(40.47) 

6 
(14.28) 

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

10. รูปแบบการสอบ ขอสอบแบบออนไลนแ 20 17 3 1 1 พึงพอใจ
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เหมาะสมกับการเรียนบนฐานวิถีชีวิตใหม (47.62) (40.47) )7.14(  )2.38(  )2.38(  มากที่สุด 
11. การชี้แจง ระเบียบ ขั้นตอนการสอบ
ออนไลนแ รวมถึงวิธีการสงขอสอบกลับมายัง
อาจารยแ 

18 
(42.86) 

16 
(38.09) 

6 
(14.28) 

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

12.ความเหมาะสม )ความยากงาย (ของขอสอบ
ในการสอบออนไลนแ  

11 
(26.19) 

21 
(50.0) 

8 
(19.05) 

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

13.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสอบ
ออนไลนแ 

12 
(28.57) 

18 
(42.86) 

10 
(23.81) 

1 
)2.38(  

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

14..นศ .มีความพึงพอใจตอการเรียนออนไลนแ
ในภาพรวม อยางไร 

16 
(38.09) 

18 
(42.86) 

7 
(16.66) 

0 
(0.0) 

1 
)2.38(  

พึงพอใจ
มาก 

 
จากตารางที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม (new normal) พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนการ
สอนแบบออนไลนแ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.1)  เมื่อถามรายขอพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดในรูปแบบการสอบ ลักษณะขอสอบ เหมาะสมกับการเรียนแบบออนไลนแ บนฐานวิถีชีวิต
ใหม (คาเฉลี่ย = 4.3,4.2,3.9)  สวนในขอคําถามอื่น ๆ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
ส่วนท่ี 4  ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนวิธีชีวิตใหม 
 จากการสอบถามถึงปัญหาตาง ๆ ที่พบจากการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนวิธีชีวิตใหมพบวา 
ปัญหาหลักจะไดแก ปัญหาสัญญาณอินเทอรแเน็ตขัดของทั้งของอาจารยแผูสง และของนักศึกษาผูรับขาด
หายเป็นบางชวง เกิดความไมตอเนื่อง เกิดปัญหาในการคิดวิเคราะหแเนื้อหาทําใหไมเขาใจในบทเรียน
บางสวน อีกทั้งในพื้นที่ภูเขามีปัญหาเรื่องไฟฟูาดับบอย ๆ  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ของคณะสาธารณสุข
ศาสตรแ วิทยาลัยนอรแทเทิรแน  
 จากการวิเคราะหแขอมูลาวนบุคคล ความคิดเห็นตอการเรียน และการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเรียนการสอนออนไลนแ รวมทั้งปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบนวิถีชีวิตใหม 
สามารถสรุปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 เพื่อใหเกิดการเรยีนรูออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหมที่ดีและมีประสทิธิภาพมากข้ึน จึงไดมีการพัฒนา 
ระบบการจัดการเรียนรูเพื่อที่จะผสมผสานการเรียนรูโดยการรวมเอาการเรียนในช้ันเรียน กับ การเรียน
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จากเทคโนโลยีตางๆ มารวมเขาดวยกัน จึงไดนําแนวทางการจัดการเรียนรูแบบการเรียนการสอนแบบ
ไฮบริด (Hybrid)  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอนหลายรปูแบบเขา
ดวยกัน โดยการผสมผสานกันระหวางการเรียนการสอนทางไกล (Distant Learning) ผานระบบเครือขาย
ออนไลนแ รวมกับการเรียนแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Learning) ในกรณีเป็นภาคปฏิบัติที่จําเป็นตอง
มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณแจริง ซึ่งการประยุกตแใชระบบไฮบริด  ในการเรียนการสอนโดยผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จําเป็นตองมีความพรอมหลายดาน ไดแก ดานเครื่องมือ ดานโครงขาย ดาน
โปรแกรมหรือแพลทฟอรแม ดานเนื้อหา และดานความพรอมของผูสอนและผูเรียน ระบบสัญญาณ
อินเตอรแเน็ต ระบบไวไฟ (Wifi)  ที่มีเครือขายครอบคลุมทั่วในสถาบันการศึกษา  เพื่อความพรองในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล มีการสงเนื้อหาบทเรียน การเรียนการสอน ใหนักศึกษาสามารถคนหาขอมูล
ประกอบการเรียนตามหัวขอที่ผูสอนกําหนดกอนเขาช้ันเรียน  เมื่อถึงวันที่เรียนทางไกล นักศึกษาจะเขา
เรียนสรางปฏิสัมพันธแระหวางผูเรียนกับผูสอน  และใชประเมินความเขาใจในระหวางเรียน โดยการตอบ
คําถามผูสอน  ซึ่งขอมูลทุกอยางภายในช้ันเรียนจะถูกบันทึกไว  ทําใหผูสอนสามารถติดตามประเมินผล
การเรียนการสอนไดอยางใกลชิด    และที่สําคัญระบบไฮบริดจะทําใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นบุคคล
ที่กระตือรือรน มีความรับผิดชอบ แสวงหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งสิ่ง
เหลาน้ีจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตและหนาที่การงาน 
 สําหรับภาคปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  โดยเนนการใชอุปกรณแปูองกันสวน
บุคคลตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ วิจัย และนวัตกรรมที่ยังคงเนนการเวน
ระยะหางทางสังคม และไมใหมีการรวมกลุมใหญ ดังนั้นในการฝึกปฏิบัติกรณีทักษะที่จําเป็นเกี่ยวกับงาน
รักษาพยาบาล เชน การเย็บแผล การชวยฟื้นคืนชีพ จัดการเรียนการสอนเป็นกลุมยอย     และเนน
มาตรการของสถานการศึกษา สวนนักศึกษาที่ตองมีการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล หรือในสถานประกอบการ ใหดําเนินการสงนักศึกษากระจายไปในแตละแหงตามความเหมาะสม 
และยึดมาตรการของสถานที่ฝึกงานนั้น ๆ อยางเครงครัด 
 
อภิปรายผล 
 ผูวิจัยอภิปรายผลวิจัยตามผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนแ พบวานักศึกษาเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.4)  วาการเรียนแบบออนไลนแปลอดภัยจาก
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 19 อีกทั้งยังสะดวก ไมตองเดินทางมาที่วิทยาลัย (คาเฉลี่ย = 4.1)   ทั้งนี้
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เพราะนักศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูฝั่งตะวันตก ของจังหวัดตาก สภาพพื้นที่สวนใหญเป็นภูเขาสูงชัน
และที่ราบสูง ซึ่งยากตอการเดินทาง ทําใหใชระยะเวลาในการเดินทางนานข้ึน อีกทั้งนักศึกษาภาคสมทบ 
สวนใหญเป็นเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน ในสถานการณแการระบาดของเช้ือโคโรนา 19 ทําใหเจาหนาที่
ตองทําการคัดกรองกลุมเสี่ยง เป็นกรณีฉุกเฉิน เรงดวนจึงไมสะดวกที่จะมาเรียนที่ วิทยาลัย สอดคลองกับ
คํากลาวของ ดร  .สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ที่กลาวในวันเปิดประชุม
วิชาการ “วันหมออนามัยแหงชาติ” ปี 2563 วา ในชวงสถานกา รณแการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 

19 ที่ผานมา เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชนหรอืหมออนามัย เป็นบุคคลสาธารณสุขที่สําคัญใกลชิดประชาชน
ที่สุด ทํางานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุข )อสม (.และหนวยงานในชุมชน เป็นผูอยูเบื้องหลังการควบคุม 

การเฝูาระวังการแพรระบาดโรคโควิด 19 โดยทํางานควบคูกับ อสม .ทุกข้ันตอน ใหองคแความรูแก อสม .
และเคาะประตูบาน ดูแลประชาชนอยางใกลชิด ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอยาง

เขมขน  ทําใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรคของประชาชนไดเป็นอยางดี จนไดรับคําช่ืน
ชมจากนานาประเทศทั่วโลก  
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนออนไลนแ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากที่สุด  (คาเฉลี่ย = 4.3) ตอรูปแบบการสอบออนไลนแ และมีความพึงพอใจในระดับมากตอความ
เหมาะสมของขอสอบ  )ความยากงาย(  ระยะเวลาในการสอบ อีกทั้งนักศึกษาเห็นวาการสอบแบบออนแไลนแ
ไมเครียดเทากับกับการนั่งสอบในหองเรยีน มีเพียงนักศึกษาบางสวนที่มีความกังวลวาจะสงขอสอบกลับมา
ใหอาจารยแ ไดไมครบถวน  
 3. ดานภาพรวมความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนวิถีชีวิตใหมนั้น 
นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.1)   สอดคลองกับการศึกษาของ พงษแศักดิ์ บุญภักดี 
)2563) ที่ประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด  
(คาเฉลี่ย= 4.4)   
 
ข้อเสนอินะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1.1 การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนแบนฐานวิถีชีวิตใหม ไปใชควร
คํานึงถึงสภาพความพรอมของสถาบันการศึกษา ในดานเครื่องมือ อุปกรณแ เทคโนโลยี่สารสนเทศ รวมทั้ง
ความพรอมของอาจารยแผูสอน 
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     1.2 การออกแบบวิธีการสอน เอกสารประกอบการสอน รูปแบบการสอบ และชนิดของ
ขอสอบ รวมทั้งการประเมินผล ควรมีความเหมาะสมในบริบทของการเรียนแบบออนไลนแ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
      2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ในกลุมนักศึกษาพื้นที่สูง เพื่อใหทราบถึงปัญหา และอุปสรรค
ตอการเรียนในรูปแบบออนไลนแ 
      2.2 ควรมีการศึกษา ประเมินผลในสวนของการเรยีนภาคปฏิบัติ เพื่อใหรูปแบบทีเ่หมาะสมกบั
วิถีชีวิตใหม 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมสุขภาพจิต, New Normal วิถีชีวิตใหม่ สืบคนวันที่  5 มีนาคม 2564 . จากเวปไซดแ : 
        https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id= 2288   
การประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยินวใหม่ ฯ. สืบคนวันที่  4 มีนาคม 2564, จากเวปไซดแ: 
        https://www.mohanamai.or.th. 
ความเหลื่อมล้ าิละทรัพยากรของผู้เรียนจะยิ่งส าคัญ  สืบคนวันที่  5 มีนาคม 2564. จากเวปไซดแ:  
        https://www.the101.world/covid-19-and-inequality-in-education/ 
พงษแศักดิ์  บุญภักดี).2563). การประเมินการจัดการเรียนการสอนิบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่  
        ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  .วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
        4(8), 047-062. 
ราชบัณฑิตยสภา New Normal สืบคนวันที่  5 มีนาคม 2564. จากเวปไซดแ : 
        https://royalsociety.go.th/tag/new-normal/    
OECD และ Harvard Graduate School of Education, A framework to guide an education  
        response to the COVID-19 pandemic of 2020. [cited 2020 Mar 3] Available  
        from: https://www.the101.world/covid-19-and-inequality-in-education/ 
UNESCO, COVID-19 impact on education. [cited 2020 Mar 3] Available from: 
          https://en.unesco.org/covid19/educationresponse   

  

https://www.the101.world/covid-19-and-inequality-in-education/
https://www.the101.world/covid-19-and-inequality-in-education/
https://royalsociety.go.th/tag/new-normal/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1831 

ความชุกิละการปวดกล้ามเนือ้ในกลุ่มิม่บ้านชาตพิันธุ์ม้ง 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
Prevalence and Muscle Pain among Housewife Hmong Ethnicity at  

Ban Luang Sub-district, Jomthong District, Chiang Mai Province  
 

กุลมาส ปกรสิทธิ์1 สุชาดา ิซ่วะ1  กาญจนา ปินตาค า2 ิละสุเวช พิมน้ าเย็น3* 
Kulamas Pakronsit, Suchada Saewa, Kanjanar Pintakham2 and Suwech Pimnumyean4* 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาความชุกและระดับการปวด
กลามเนื้อในกลุมแมบานชาติพันธุแมง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 202 คน เก็บ
ขอมูลจากการสุมตัวอยางแบบบงัเอิญ เครื่องมือที่ใชเป็นแบบสอบถามปัจจยัสวนบุคคล และแบบสอบถามการ
ปวดกลามเนื้อที่ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามมาตรฐานนอรแดิก วิเคราะหแขอมูลโดยใช ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ความชุกของการปวดกลามเนื้อในชวง 1 เดือนที่ผานมา พบ
หลังสวนลางมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 55.45 รองลงมาคือ ไหล/แขนสวนบน คิดเป็นรอยละ 50.99 และขอ
เทา/เทานอยทีสุ่ด คิดเปน็รอยละ 21.29  โดยสวนของรางกายที่มรีะดับการปวดมากที่สดุ คือ หลังสวนลาง คิด
เป็นรอยละ 25.74 รองลงมาคือ หลังสวนบน คิดเป็นรอยละ 18.32 นอยที่สุด คือ ขอเทา/เทา คิดเป็นรอย 
5.94  ขอมูลที่ไดสามารถใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ทางการยศาสตรแใหกับแมบานในกลุมชาติพันธุแมงตอไปได 
 
ค าส าคัญ: ความชุก  ปวดกลามเนื้อ แมบาน ชาติพันธุแมง 
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Abstract 
  This research was the cross-sectional descriptive study. The aim of this study was 
to deterนอยe the prevalence and muscle pain score 202 among housewife Hmong of 
ethnic group at Ban Luang sub-district, Jomthong district, Chiang Mai Province. The data 
were collected from the accidental sampling. The measurement tool used personal 
factor questionnaire and muscular pain adapted from the Standardized Nordic 
Questionnaire. Data were analyzed by descriptive used frequency, percentage, mean 
and standard deviation. Results, this study showed that prevalence of muscular fatigue 
in the past 1 month of housewife Hmong of ethnic group, the highest prevalence was 
the lower back (55.45%), followed by the shoulders / upper arms (50.99%) and the 
lowest prevalence was the ankle / foot (21.29%). and the body parts with the greatest pain 
were the lower back (25.74%), followed by the upper back (18.32%), and the lowest was the 
ankle / foot (5.94%).  This data could be used as the basis to design activities to ensure the 
health and ergonomic safety of housewife Hmong of ethnic group. 
 

Keywords: Prevalence, Muscle Pain, Housewife, Hmong Ethnicity 
 
บทน า  
 ปัญหาการปวดกลามเนื้อเป็นกลุมโรคที่มีสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งทาทางซ้ํา ๆ หรือ การออกแรง
เกินกําลัง รวมทั้งทาทางที่ฝืนธรรมชาติ ปัจจัยจากการทํางานก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
ความปวดหรือเมื่อยลาได นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ เชน การทํากิจกรรมที่บาน ไมวาจะเป็นการดูแล
ความเรียบรอยภายในบาน การประกอบอาชีพเกษตรกร การคาขาย ความผิดปกติของโครงสรางรางกาย
ที่มีอยูเดิม ความเสื่อมตามอายุ หรือสภาวะทางจิตใจ เป็นตน (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2557) ซึ่งจะมีผลตอความเสี่ยงของการปวดกลามเนื้อได จากการศึกษาของ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ในปี พ.ศ. 2561 พบผูปุวยโรคกระดูกและกลามเนื้อ 
เฉพาะรายที่เกี่ยวของกับภาวะการทํางาน จํานวน 114,578 ราย คิดเป็นอัตราปุวยตอประชากรแสนราย 
เทากับ 189.37 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ที่พบ ผูปุวย โรคกระดูกและกลามเนื้อ เฉพาะรายที่เกี่ยวของ
กับภาวะการทํางาน จํานวน 100,743 ราย (อัตราปุวย 167.22 ตอประชากรแสนราย) กลุมอายุที่พบ
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ผูปุวยมากที่สุด คือ กลุมอายุ 15-59 ปี จํานวน 80,107 ราย คิดเป็นรอยละ 69.91 รองลงมา ไดแก กลุม
อายุ 60 ปี ข้ึนไป จํานวน 34,057 ราย คิดเป็นรอยละ 29.72 รายละเอียดจํานวนผูปุวยโรคกระดูกและ
กลามเนื้อจากการทํางาน ปี พ.ศ. 2561 กลุมอาชีพที่พบผูปุวยมากที่สุด คือ กลุมอาชีพเกษตรกรผูปลูก
พืชผักและพืชไร จํานวน 70,184 ราย คิดเป็นรอยละ 61.25 รองลงมา ไดแก กลุมอาชีพคนงานรับจาง
ทั่วไป จํานวน 18,738 ราย และกลุมผูปฏิบัติงานดานการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวแเพื่อการดํารงชีพ 
จํานวน 5,957 ราย คิดเป็นรอยละ 16.35 และ 5.20 ตามลําดับ (กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2562) 
 จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบสถิติของการเกิดปัญหาดานระบบโครงรางและกลามเนื้อ
คอนขางสูง โดยพบปัญหาน้ีในปี พ.ศ. 2556 อยูอันดับ 3  ในปี พ.ศ. 2557 อยูอันดับ 2 และปี พ.ศ. 2558 
อยูอันดับ 3 จะเห็นไดวาปัญหาทางดานโครงรางและกลามเนื้อจัดอยูในอันดับตน ๆ ของสาเหตุการปุวย 
10 อันดับ ของผูปุวยนอก (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2560) กลุมชาติพันธุแมงมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยูเรียบงายอาศัยอยูกับธรรมชาติ เป็นสังคมเกษตรกรรม ทําไรแบบเลื่อนลอย ปลูกพืชผัก ชวยกันทํา
มาหากินทั้งสามีภรรยา (สไบทิพยแ ตั้งใจ, 2558) สมาชิกทุกคนในบานตองออกไปทํางานดวยกัน  ทําให
ผูหญิงกลุมชาติพันธุแมง เมื่อแตงงานมีครอบครัวแลวจะตองทํางานทั้งภายในบานและนอกบานตาม
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทองถ่ินที่สืบตอกันมา (สุธาลี โนมูล , 2544) ซึ่งในการดูแลจัดการงาน
ภายในบานทั้งหมด และตองออกไปชวยทํางานดานเกษตรกรรม การคาขาย หรือหนาที่อื่นนอกเหนือจาก
การทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆในบาน ถือวาเป็นหนาที่รับผิดชอบที่คอนขางหนักสําหรับผูหญิง และจาก
การทํากิจกรรมตาง ๆก็สงผลใหเกิดความปวดกลามเนื้อเพราะการทํางานตองเจอกับการกม การเอี้ยวตัว 
การบิดตัว การยก และการแบก รวมไปถึงทาทางการทํางานหรือสภาพการทํางานไมเหมาะสม อันนําไปสู
การปวดกลามเนื้อ จากการที่ผูวิจัยอยูในพื้นที่ทําใหทราบถึงปัญหาการปวดกลามเนื้อจากการทํางาน ที่
เกิดจากทาทางที่ผิดตามหลกัการยศาสตรแ และฝืนธรรมชาติ ปัญหาดังกลาวยังไมมีใครศึกษาและชวยเหลอื
อยางจริงจัง อาจดวยอยูในพื้นที่หางไกล ภาษาและวัฒนธรรมที่สื่อสารกันคอนขางยาก  
 ในฐานะผูวิจัยอยูในพื้นที่จึงเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกลาว ในกลุมแมบานชาติพันธแมง 
ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความชุกและระดับการปวด
กลามเนื้อในกลุมแมบานชาติพันธุแมง เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปใชเป็นขอมลูเบื้องตนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ใชในการวางแผนการแกไขปัญหาการปวดกลามเนื้อ ที่เป็นปัญหาสําคัญของคนทํางาน เป็นการสงเสริม
การมีสุขภาพที่ดีใหกับประชนทุกกลุมอายุ ทุกอาชีพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพื่อศึกษาความชุกและระดับการปวดกลามเนื้อในกลุมแมบานชาติพันธุแมง ตําบลบานหลวง 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การ ศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเ ชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ( Cross–Sectional 
Descriptive Research) 
      ประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรที่ทําการศึกษาเป็นกลุมแมบานชาติพันธุแมงในตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง          
จังหวัดเชียงใหม  ทั้งหมด 23 หมูบาน มีกลุมชาติพันธุแมง 2 หมูบาน จํานวน 409 คน คํานวณหากลุม
ตัวอยางจากสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวน 202 คน ซึ่งใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ 
     เครื่องมือการวิจัย 
 ผูวิจัยสรางขึ้นจากการดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเป็น 2 สวน คือ  
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยสวนบุคคล เป็นแบบสอบถามชนิดเติมคําและเลือกคําตอบ มีขอ
คําถาม ไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา อาชีพนอกเหนือจากการทํางานบาน ระยะเวลาในการ
ทํางานตอวัน ระยะเวลาแตงงานมีครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ โรคประจําตัว 
การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การไดรับความรู เกี่ยวกับการปูองกันการปวดเมื่อยลา
กลามเนื้อ การปวดกลามเนื้อใน 1 เดือนที่ผานมา และวิธีบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ จํานวน 10 ขอ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการปวดเมื่อยลากลามเนื้อ โดยใชแบบสอบถามอาการผิดปกติทางระบบ
กระดูกและกลามเนื้อ (Standardized Nordic Questionnaires) นํามาปรับปรุงดัดแปลงใหเหมาะสมกับ
กลุมแมบานชาติพันธุแมง ซึ่งเป็นแบบประเมินอาการผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก สอบถามอาการ
ผิดปกติที่เกิดในชวง 1 เดือน ที่ผานมา โดยแบงรางกายออกเป็น 9 สวน ไดแก คอ ไหล หลังสวนบน หลัง
สวนลาง ขอศอก ขอมือ/มือ สะโพก เขา และขอเทา/เทา 
 พ้ืนท่ีวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลในตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. ผู วิจัย ทําบันทึกขอความขอออกหนังสือราชการจากสํานั กวิชาวิทยาศาสตรแสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สงหนังสื่อไปยังผูใหญบาน บานขุนกลาง และบานแมยะนอย ตําบลบาน
หลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อขอเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัย 

2. เมื่อไดรับการอนุมัติแลวผูวิจัยเขาพื้นที่ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุม
แมบานชาติพันธุแมง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

3. แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคแในการทําวิจัยพรอมอธิบายการตอบแบบสอบถามใหกับ
กลุมแมบานชาติพันธุแมง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

4. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตอง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแขอมูลตอไป  
สถิติท่ีใช้ิละการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใชสถิติสําหรับวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ขอมูลปัจจัยสวนบุคคล พบวา แมบานชาติพันธุแมงจํานวนทั้งหมด 202 คน อายุเฉลี่ย 37.82 ปี มี
อายุระหวาง 32-47 ปี สวนใหญมีดัชนีมวลกาย 18.5-24.99 กก./ม2 คิดเป็นรอยละ 54.46 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา รอยละ 27.23 อาชีพทําสวน/ทําไร รอยละ 66.83 ระยะเวลาทํางานในบานเฉลี่ย
วันละ 2.56 ช่ัวโมง ระยะเวลาทํางานนอกบานเฉลี่ยวันละ 7.73 ระยะเวลาแตงงานมีครอบครัว เฉลี่ย 
17.38 ปี สมาชิกที่ตองรับผิดชอบเฉลี่ย 5.99 คน สวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิดเป็นรอยละ 87.62 ไมสูบ
บุหรี่ คิดเป็นรอยละ 99.50 ไมดื่มแอลกอฮอลแ คิดเป็นรอยละ 99.01 ไมเคยออกกําลังกาย คิดเป็นรอยละ 
70.30 สวนใหญไมเคยไดรับความรู คิดเป็นรอยละ 76.24 มีการปวดกลามเนื้อ 1 เดือนที่ผานมา คิดเป็น
รอยละ 73.27 การปวดเมื่อยลากลามเนื้อเกิดจากการทํางาน จํานวน คิดเป็นรอยละ 70.27 และวิธี
บรรเทาอาการปวดเมื่อยลากลามเนื้อสวนใหญกินยาหรือทายา คิดเป็นรอยละ 31.09  

ความชุกของการปวดกล้ามเน้ือ 
ความชุกของการเกิดการปวดกลามเนื้อในรอบ 1  เดือนที่ผานมา จําแนกตามสวนตาง ๆ ของ

รางกายของกลุมแมบานชาติพันธุแมงพบสวนใหญ คือ บริเวณหลังสวนลาง จํานวน 112 คน คิดเป็นรอยละ 
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55.45 รองลงมา คือ ไหล/แขนสวนบน จํานวน 103 คน คิดเป็นรอยละ 50.99  และนอยที่สุดคือ        ขอ
เทา /เทา จํานวน 43 คน คิดเป็นรอยละ 21.29  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ความชุกของการปวดกลามเนื้อ จําแนกตามสวนของรางกาย )n= 202(  
 

ส่วนของร่างกายท่ีมีการปวดกล้ามเน้ือ 
ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา 

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

คอ 101 50.00 
ไหล /แขนสวนบน  

     - มีขางซาย  
     - มีขางขวา  

     - มีทั้งสองขาง  

103 
11 
23 
69 

50.99 
5.45 
11.39 
34.16 

หลังสวนบน 87 43.07 
ขอศอก /แขนสวนลาง  

     - มีขางซาย  
     - มีขางขวา  

     - มีทั้งสองขาง  

50 
7 
14 
29 

24.75 
3.47 
6.93 
14.36 

ขอมือ /มือ  
     - มีขางซาย  
     - มีขางขวา  

     - มีทั้งสองขาง  

76 
11 
27 
38 

37.62 
5.45 
13.37 
18.81 

หลังสวนลาง 112 55.45 
สะโพก /ตนขา  

     - มีขางซาย  
     - มีขางขวา  

     - มีทั้งสองขาง  

66 
4 
8 
54 

32.67 
1.98 
3.96 
26.73 

เขา 
     - มีขางซาย  

51 
8 

25.25 
3.96 
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     - มีขางขวา  
     - มีทั้งสองขาง  

1 
42 

0.50 
20.79 

ขอเทา /เทา  
     - มีขางซาย  
     - มีขางขวา  

     - มีทั้งสองขาง  

43 
5 
8 
30 

21.29 
2.48 
3.96 
14.85 

 
ระดับการปวดกล้ามเน้ือ  
จํานวนและรอยละของระดับการปวดกลามเนื้อ จําแนกตามสวนตาง ๆ ของรางกายของกลุม

แมบานชาติพันธุแมง พบวาระดับการปวดมากที่สุด คือ หลังสวนลาง จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 25.74 
รองลงมาคือ หลังสวนบน จํานวน  37  คน คิดเป็น รอยละ  18.32  นอยที่สุด คือ ขอเทา /เทา จํานวน  12 

คน คิดเป็นรอย 5.94  ดังตารางที่ 2 
  
ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของระดับการปวดกลามเนื้อ จําแนกตามสวนของรางกาย )n= 202(  
 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ระดับการปวดกล้ามเน้ือ (n = 202) 

ไม่ปวดเลย เล็กน้อย ปานกลาง มากท่ีสุด 
คอ 101)50.00(  10 )4.95(  65 )32.18(  26 )12.87(  
ไหล /แขนสวนบน  99 )49.01(  8 )3.96(  66 )32.67(  29 )14.36(  
หลังสวนบน 116)57.43(  4 )1.98(  45 )22.28(  37 )18.32(  
ขอศอก /แขนสวนลาง  152)75.25(  6 )2.97(  28 )13.86(  16 )7.92(  
ขอมือ /มือ  127)62.87(  10 )4.95(  41 )20.30(  24 )11.88(  
หลังสวนลาง 90 )44.55(  4 )1.98(  56 )27.72(  52 )25.74(  
สะโพก /ตนขา  136)67.33(  4 )1.98(  46 )22.77(  16 )7.92(  
เขา 151)74.75(  2 )0.99(  27 )13.37(  22 )10.89(  
ขอเทา /เทา  159)78.71(  7 )3.47(  24 )11.88(  12 )5.94(  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ความชุกของการปวดกลามเนื้อในกลุมแมบานชาติพันธุแมง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ในชวง 1 เดือนที่ผานมา พบการปวดหลังสวนลางมากที่สุด รองลงมาคือไหล/แขน
สวนบนและคอ สอดคลองกับงานวิจัยของอนุวัฒนแ อัคคีสุวรรณแ (2560) ที่ศึกษาการความชุกและปัจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตรแที่สัมพันธแกับอาการทางระบบกระดูกและกลามเนื้อในกลุมคนตัดปาลแม พบความชุก
หลังสวนลาง คอ และหลังสวนบนมีอาการบาดเจ็บมากที่สุด จากการสังเกตุลักษณะการทํางานของกลุม
แมบานชาติพันธุแมง ที่ตองทํางานทั้งภายในบานและนอกบาน โดยเฉพาะการทํางานนอกบานสวนใหญจะ
ทําเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน จําเป็นตองใชแรงกายอยางหนักในการทํางานเป็นระยะเวลายาวนาน เชน 
การยก การลาก การผลัก การดึง รวมถึงการมีทาทางในการทํางานที่ผิดหลักทางกายศาสตรแ จึงทําให
แมบานชาติพันธุแมงมีอาการปวดกลามเนื้อ สอดคลองกับการศึกษาของ    ยุพยง หมั่นกิจ และกติกา สระ
มณีอินทรแ (2561) ที่ศึกษาอาการปวดเมื่อยโครงรางและกลามเนื้อของพอคาสงผลไมตลาดเจริญศรี ที่
พบวาการที่พอคามีการใชแรงยก ลากและ ดึง จะทําใหมีอาการปวดกลามเนื้อหลายสวนของรางกาย โดย
เฉพาะที่บริเวณคอ ไหล หลังสวนบน หลังสวนลางและมือ/ขอมือ ดังนั้นกลุมแมบานชาติพันธุแมง ที่มีการ
ทํางานนอกบานจึงมีความสัมพันธแกับการปวดกลามเนื้อกับตําแหนงดังกลาว หากเมื่อกลับจากการทํางาน
นอกบานแลวยังตองกลับมาทํางานภายในบาน ที่มีลักษณะการทํางานที่ใชสวนของรางกายในตําแหนงที่
ไดรับการบาดเจ็บมาจากการทํางานขางนอกจึงทําใหเกิดการบาดเจ็บมากข้ึน นอกจากนี้ ยังพบวากลุม
แมบานชาติพันธุแมงสวนใหญไมเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการปูองกันการปวดกลามเนื้อ อาจดวยขอจํากัด
ดานภาษา วัฒนธรรมและความหางไกลของพื้นที่รวมดวย จึงทําใหไมสามารถดูแลปูองกันตัวเองจากการ
ปวดเมื่อยลากลามเนื้อจากการทํางานได 
 
ข้อเสนอินะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ความชุกของการปวดเมื่อยลากลามเนื้อในชวง 1 เดือนที่ผานมาของกลุมแมบานชาติพันธุแมง สวน
ใหญพบที่หลังสวนลาง ไหล/แขนสวนบน แลวก็คอ ซึ่งหากไมไดรับการแกไขตั้งแตเริ่มมีอาการอาจสงผล

กระทบในระยะยาวได ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคแการบริหารสวนตําบล หน วยงานทางดาน
สาธารณสุข ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับทาทางการทํางานที่ถูกตอง และใชเป็นแนวทางในการเฝูา
ระวังวางแผน สงเสริมและปูองกันการเกิดการปวดเมื่อยลากลามเนื้อในอนาคตตอไป 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีเป็นการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแ ดวยวิธีประเมินทั้งรางกาย (REBA) 
กรณีศึกษาในพนักงานประจําสถานีงานขัดกลึงวงลอ ของโรงงานผลิตวงลอยานพาหนะแหงหนึ่ง  เครื่องมือที่
ใชวิจัยคือแบบประเมินความเสี่ยงดวยวิธี REBA ผลการประเมินความเสี่ยงในการทํางานพบวามีความเสี่ยงสูง
มาก จึงไดมีการปรับปรุงสภาพการทํางานโดยจัดหาเหล็กดามยาวสวนปลายมีขอสําหรับเกี่ยววงลอให
พนักงานใชเป็นอุปกรณแทุนแรงในการทํางาน และผลการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี  REBA หลังปรับปรุง
สภาพการทํางาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งควรปรับปรุงใหดีขึ้นในโอกาสตอไป 
 

ค าส าคัญ: การยศาสตรแ การประเมินความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยงทั้งรางกาย  
 
Abstract 
  The aim of this research was to assess the ergonomics risks using Rapid Entire Body 
Assessment (REBA) method. Case studied of a worker in a vehicle wheel factory. REBA 
employee assessment worksheet was a research instrument. The results showed that the 
ergonomics risk of a worker was very high risk, implement change. The working conditions 
were subsequently improved by supplying with long handle steel bars with hooks. After 
improving conditions, the ergonomics risk of a worker was medium risk, further Investigation 
or change soon. 
 

Keywords: Ergonomics, Risk Assessment, Rapid Entire Body Assessment 
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บทน า  
  อาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อที่เกิดจากลักษณะการทํางานที่ใชทาทางและอิรยิาบถไม
ถูกตองมีสาเหตุจากหลายประการ เชน การทํางานที่ตองหมุนหรือบิดของลําตัว นั่งหรือยืนนานๆ ยกของ
หนักหรือขนยายสิ่งของ งานที่อยูในทากม เงย หรือหมุนตัวมากเกินไป ทําใหกลามเนื้อและโครงรางเสีย
ความสมดุล สงผลใหเกิดความเจ็บปวดและเมื่อยลาได  ตัวอยางสาเหตุของอาการผิดปกติโครงรางและ
กลามเนื้อมักเกิดจากการทํางาน เชน ภาระงานหนักทางกายหรือออกแรงกาย (Heavy physical work) 
งานยกของและออกแรงกายเคลื่อนไหว (Lifting and forceful movements ทาทางการทํางานที่ผิด
ธรรมชาติ (Bending and twisting) ความสั่นสะเทือน (Whole-body vibration) และ การทํางานซ้ําทา
เดิมเป็นเวลานาน (Static work postures) เป็นตน (จันจิราภรณแ วิชัย และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557)    
 การยศาสตรแ (Ergonomics) เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทํางานที่มีความสัมพันธแระหวาง
ผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม การทํางานเป็นการพิจารณาวาสถานที่ทํางานดังกลาว ไดมีการออกแบบหรือ
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานอยางไร เพื่อปูองกันปัญหาตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดดวย หรืออาจ
กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเพื่อทําใหงานที่ตองปฏิบัติดังกลาวมีความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน แทนที่จะบังคับ
ใหผูปฏิบัติงานตองทนฝืนปฏิบัติงานนั้นๆ การประเมินทางกายศาสตรแมีหลายวิธี เชน การประเมินรางกาย
สวนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb Assessment: RULA) การประเมินทั้งรางกายแบบรวดเร็ว 
(Rapid Entire Body Assessment: REBA) และ แบบจําลองชีวกลศาสตรแในภาวะสถิต (Static 
Biomechanics Model) เป็นตน (ไวยวิทยแ ไวยกาญจนแ และคณะ, 2555). 
  การประเมินทั้งรางกายแบบรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment, REBA) เป็นการ
ประเมินทาทางการทํางานที่เป็นการประเมิน ตั้งแตสวนของ คอ ลําตัว ขา แขน และมือ เป็นเทคนิคที่
คิดคนโดย Sue Hignett และ Lynn McAtamney (Mark Middlesworth, 2020) การประเมินดวยวิธี 
REBA จะเหมาะสําหรับการประเมินสวนตางๆ ของรางกายสําหรับงานที่มีลักษณะเปลี่ยนทาทางอยาง
รวดเร็วหรืองานที่ไมอยูกับที่ งานที่ไมไดน่ังอยูกับที่แตตองยืนปฏิบัติงานในทาทางเดิม ๆ ซ้ํา ๆ งานบริการ 
เป็นตน (ชนิกาพร ใหมตัน และ นิวิท เจริญใจ, 2558) 
  ผลการประเมินดวยวิธี REBA (Rapid Entire Body Assessment) จะไดออกมาเป็นคะแนน
ระดับความเสี่ยงซึ่งจะทําใหทราบถึงลักษณะงานที่ทําวาเสี่ยงระดับใด ดังนั้นการวิจัยน้ีจึงทําการศึกษา 
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ในพนักงานประจําสถานีงานขัดกลึงช้ินงานวงลอ ของโรงงานผลิตวงลอยานพาหนะแหงหนึ่ง เพื่อนําผลที่
ไดจากการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแดวยวิธี REBA มาปรับปรุงสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับ
คนงานตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแในพนักงานประจําสถานีงานขัดกลึงวงลอ ของ 
โรงงานผลิตวงลอยานพาหนะแหงหนึ่ง ดวยวิธี REBA 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชวิธีการประเมินทั้งรางกายแบบรวดเร็ว (Rapid Entire 
Body Assessment, REBA) ซึ่งหลักการของการประเมินนี้ เป็นการพิจารณาการเคลื่อนไหวในการทํางาน
ทั้งรางกาย ไดแก คอ มือ แขน ขา ลําตัว การใชแรงในการกระทํา และลักษณะการจัดยึดวัตถุ 
 ตัวอย่างิละขอบเขตในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาเฉพาะในพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจําสถานีงานขัดกลึง
วงลอข้ันแรก ของโรงงานผลิตวงลอยานพาหนะแหงหนึ่ง ซึ่งโรงงานแหงนี้ผลิตวงลอรถยนตแและวงลอ
รถจักรยานยนตแ  ซึ่งลักษณะงานที่คนงานของสถานีงานขัดกลึงวงลอข้ันแรก ตองปฏิบัติ ไดแก    

   - มีการยกช้ินงานดวยแรงกายเพื่อนําช้ินงานเขาสูเครื่องกลึงไฟฟูา (ขัดกลึงวงลอข้ันแรก)  
  - เมื่อขัดกลึงแลวจะใชปืนเปุาลมเปุาทําความสะอาดช้ินงาน 
  - ยกช้ินงานออกจากเครื่องกลึงไฟฟูาแลวสงไปแผนกตอไป  
เครื่องมือวิจัย  

   เครื่องมือวิจัยที่ใชคือแบบประเมินการปฏิบัติงานดวยวิธี REBA หรือ REBA Employee 
Assessment  Worksheet  ) Mark Middlesworth, 2020  ( ดังภาพที่ 1 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมจากการประเมินการทํางานของพนักงานคนหนึ่ง  2  ครั้ง คือ ประเมินครั้งที่  1  เป็น
การประเมินลักษณะทาทางการทํางานตามปกติกอนยังไมมีการปรับปรุงสภาพการทํางานใดๆ เมื่อไดผล
การประเมินแลวนํามาแปลผลระดับความเสี่ยงในการทํางานหากมีผลการประเมินออกมาเป็นระดับตั้งแต
ความเสี่ยงสูง จะดําเนินการแกไขปรับปรุงสภาพการทํางาน แลวประเมินดวยวิธี REBA ครั้งที่ 2  หลังจาก
ปรับปรุงสภาพการทํางานแลว  
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 การิปลผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะแบงเป็น 5 ระดับ คือ 
     - คะแนน 1 แปลผลวา ระดับความเสี่ยงนอยมาก 
      - คะแนน 2-3 แปลผลวา ระดับความเสี่ยงนอย ยังตองมีการปรับปรุง 
  - คะแนน 4-7 แปลผลวา ระดับความเสี่ยงปานกลาง ควรไดรับการปรับปรุง 
  - คะแนน 8-10 แปลผลวา ระดับความเสี่ยงสูง ควรรีบปรับปรุง 
   - คะแนนต้ังแต 11 ข้ึนไป แปลผลวา ระดับความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที  ดังภาพที่ 2 

 
 
ภาพท่ี 1 แบบประเมินการปฏิบัติงานดวยวิธี REBA )REBA Employee Assessment  Worksheet(   
            ที่มา : Mark Middlesworth, 2020. https://ergo-plus.com/reba-assessment-tool-guide/ 
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ภาพท่ี 2 การแปลผลการประเมินดวยวิธี REBA   
            ที่มา : Mark Middlesworth, 2020. https://ergo-plus.com/reba-assessment-tool-guide/ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการประเมินทางการยศาสตรแดวยวิธี REBA ประเมินครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประเมินลักษณะ
ทาทางการทํางานตามปกติกอนยังไมมีการปรับปรุงสภาพการทํางานใดๆ คะแนนที่ไดจากการประเมินคือ 
11 แปลผลไดวาการทํางานมีระดับความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที ดังตารางที่ 1  
 เมื่อไดผลการประเมินความเสี่ยงวาอยูในระดับที่สูงมาก ควรปรับปรุงทันที ผูวิจัยวิเคราะหแปัญหา
นี้และไดเห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขได คือ การเคลื่อนยายช้ินงานวงลอ ซึ่งเดิมใชแรงคนยก ผลัก ดัน ลาก 
ตองมีระยะเอื้อมแขนและลําตัว (ภาพที่ 3) จึงแกปัญหาโดยจัดทําอุปกรณแที่สามารถเกี่ยววงลอที่อยูไกลซึ่ง
จะชวยใหสะดวกในการเคลื่อนยายช้ินสวนวงลอทําไดดียิ่งข้ึน ชวยลดผลกระทบทางการยศาสตรแที่มีตอ
รางกายของผูปฏิบัติงาน (ภาพที่ 4)  โดยทําเป็นเหล็กดามยาวสวนปลายมีขอสําหรับเกี่ยววงลอ (ภาพที่ 5) 
 หลังจากแกปัญหาสภาพการทํางานแลว ไดมีการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแดวย REBA 
ครั้งที่ 2 ไดผลกระประเมิน คือ 6 แปลผลไดวา ความเสี่ยงปานกลาง  
 
อภิปรายผล 

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแดวยวิธี REBA จากกรณีศึกษาเฉพาะในพนักงานซึ่ง
ปฏิบัติงานประจําสถานีงานขัดกลึงวงลอข้ันแรก ของโรงงานผลิตวงลอยานพาหนะแหงหนึ่ง ซึ่งโรงงาน
แหงนี้ผลิตวงลอรถยนตแและวงลอรถจักรยานยนตแ ทําใหไดทราบระดับความเสี่ยงและไดปรับปรุงสภาพ
การทํางานใหดีย่ิงข้ึน 
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    อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้แมจะมีการปรับปรุงสภาพการทํางานแลว แตผลการประเมิน
ความเสี่ยงทางการยศาสตรแดวยวิธีวิธี REBA ครั้งที่ 2  ภาย หลังการปรับปรุง ยังมีความเสี่ยงอยูในระดับ
ปานกลาง ควรไดรับการปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

กรณีการศึกษาครั้งนี้ไดปรับปรุงอุปกรณแชวยในการทํางาน คือ เหล็กดามยาวสวนปลายมีขอ
สําหรับเกี่ยววงลอ ซึ่งชวยลดระยะเอื้อม ลดความปวดเมื่อยจากการทํางานของพนักงานได แตอยางไรก็ดี 
การใชอุปกรณแชวยในการทํางานครั้งนี้สามารถใชเหล็กดามยาวสวนปลายมีขอสําหรับเกี่ยววงลอสําหรับ
สถานีงานนี้สามารถทําได เนื่องจากช้ินงานวงลอที่ผานสถานีงานแหงนี้ ยังไมใชกระบวนการขัดกลึงผิว
เรียบและตกแตงวงลอข้ันสุดทาย เพราะหากเป็นข้ันตอนสุดทายแลวจะไมสามารถใชเหล็กขอเกี่ยวไดซึ่ง
อาจทําใหวงลอเป็นรอยขีดขวน สงผลใหสินคาที่ผลิตเสียหายได 
 
ข้อเสนอินะ 
 จากงานวิจัยน้ีไดมีการใชอุปกรณแเหล็กดามยาวสวนปลายมีขอสําหรับเกี่ยววงลอ ซึ่งมีขอจํากัดใช
เฉพาะสถานีงานที่ไมตองกังวลเรื่องรอยขีดขวน หากจะไปใชในแผนกงานหรือสถานีงานอื่นอาจตอง
ปรับปรุงอุปกรณแลักษณะเชนน้ี เชน มีการหุมสวนขอเกี่ยวดวยผาหรือวัสดุที่ไมทําใหเกิดรอยขีดขวน ซึ่ง
อาจมีผูตอยอดนําไปใชผลิตอุปกรณแชวยในการทํางานในลักษณะนี้ในโรงงานตางๆ อยางเหมาะสมตอไป 
ซึ่งจะเป็นคุณประโยชนแตอสุขภาพของพนักงานและแรงงานเป็นอยางดีย่ิง 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรแดวย REBA ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  

ประเมินครั้งท่ี 1 ประเมินครั้งท่ี 2 คะินน การิปลผลระดับความเสี่ยง 
  1 ความเสี่ยงนอยมาก 
  2-3 ความเสี่ยงนอย ยังตองมีการปรับปรุง 
 6 4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรไดรับการปรับปรุง 
  8-10 ความเสี่ยงสูง ควรรีบปรับปรุง 
11  ≥11 ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที 
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ภาพท่ี 3 ยังไมมีการปรับปรุงสภาพการทํางานใดๆ 
  ที่มา : บันทึกภาพโดย เคียวสุเกะ )วรวุฒิ  (ฟูกูมา  
 

 
 
ภาพท่ี 4 ปรับปรุงสภาพการทํางานใหพนังงานใชเหล็กดามยาวสวนปลายมีขอสําหรับเกี่ยววงลอ 
  ที่มา : บันทึกภาพโดย เคียวสุเกะ )วรวุฒิ(  ฟูกูมา  
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ภาพท่ี 5 ภาพวาดจําลอง เหล็กดามยาวสวนปลายมีขอสําหรับเกี่ยววงลอ โดย เคียวสุเกะ )วรวุฒิ (ฟูกูมา  
 
เอกสารอ้างอิง 
จันจิราภรณแ วิชัย และสุนิสา ชายเกลี้ยง )2557 .( การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานท่ี

มีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ. ใน งานสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ  .ศ .2557  .เขาถึงไดจาก  : http://resjournal.kku.ac.th/abstract/19_5_9.pdf (วันที่คน
ขอมูล 8 มกราคม 2564(  

ชนิกาพร ใหมตัน และ นิวิท เจริญใจ  ) .2558  (การประเมินความเสี่ยงในงานยกยายในการผลิตโถ
สุขภัณฑแแบบนั่งยอง .วารสารขายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย .1 )1 ( : 31-36 

ไวยวิทยแ ไวยกาญจนแ และคณะ  )2555  .( การประเมินทางการยศาสตรแสําหรับงานยกในโรงงานผลิต
ช้ินสวนรถยนตแ  .วารสารสื่บเนื่องจากการประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป ี

พ.ศ.2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอํา เพชรบุรี .492-502.  
Mark Middlesworth. (2020). A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool. 

[Online  .[October 13, 2020  . Retrieved: https://ergo-plus.com/reba-assessment-
tool-guide/ (January 10, 2021(  
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บทบาทของนวัตกรรมการตลาดและความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอนิทผลัม 
ในภาคกลางตอนล่าง 1  

The Role of Marketing Innovation and the Success of Date Palm Business 
Entrepreneurs in Lower Central Region 1   

 
กัญญามน กาญจนาทวีกลู1, วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์2, ธิดา  จินดามณี3 

Kanyamon  Kanchanathaveekul, Wannaporn  Buddhapoompitak, Tida Jindamanee 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ
อินทผลัมในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 2) เพื่อศึกษาบทบาทของนวัตกรรมการตลาดของผู้ประกอบการธุรกจิ
อินทผลัม ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 3)  เพื่อศึกษาความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม ในเขต
ภาคกลางตอนล่าง 1  ในการศึกษานี้  ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผู้ประกอบการ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี โดยเลือกผู้ประกอบการของธุรกิจผลิตภัณฑ์อินทผลัมที่เป็นสมาชิก รวม 
40 คน ได้แก่ ผู้ผลิตต้นอินทผลัม   ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปอินทผลัม และผู้จ าหน่ายอินทผลัม และสัมภาษณ์กลุ่ม
นักวิชาการพาณิชย์ หรือผู้เ ช่ียวชาญด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อินทผลัม หรือผู้เ ช่ียวชาญด้านนวัตกรรม
การตลาด ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 คน  
 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของการด าเนินธุรกิจอินทผลัม มีลักษณะของการด าเนินธุรกิจจากมากที่สุด 
ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการควรมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านกระบวนการผลิตต้นอินทผลัม 2) การเลือกต้นกล้าที่
มีคุณภาพ 3) มีร้านค้าที่เป็นเครือข่ายในกลุ่มเพื่อการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  4) มีกระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล  ส าหรับนวัตกรรมการตลาดของธุรกิจอินทผลัมให้
ความส าคัญจากมากที่สุด ได้แก่ 1) การท าสิ่งใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ 2) มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
การตลาด 3) ใช้ช่องทางการจ าหน่ายโดยใช้อินเตอร์เน็ตสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย 4) มีการพัฒนา

                                                             
1 รศ.ดร., วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
2 ดร., วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3 มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย ์
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ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 5)การปรับปรุงการใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยี เชิงดิจิทัล                    
6) กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับความส าเร็จของผู้ประกอบการ
ธุรกิจแปรรูปอินทผลัม พบว่า 1) มีผลก าไรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 2) ธุรกิจมีการขยายกิจการเพิ่มข้ึนสู่กลุ่ม
รักสุขภาพและผู้สูงอายุ 3) สร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่ครบวงจร 4) สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
5)พัฒนาการสื่อสารและช่องทางจ าหน่ายเพิ่มข้ึนกับการใช้ระบบสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้ 6) การแสวงหาตลาดใหม่ควรมุ่งตลาดเฉพาะของตลาดลูกค้าออนไลน์ 7) การสร้างความร่วมมือ
ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ องค์กรการค้าและสถาบันการศึกษา 
 
ค าส าคัญ: บทบาทของนวัตกรรมการตลาด, ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการธุรกจิ, อินทผลมั 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to study business characteristic of date 

plum entrepreneurs in Lower Central region 1, 2) to study the role of marketing innovation 
and the success of date Palm Business Entrepreneurs in Lower Central Region 1 3) to 
study the achievement of date plum entrepreneurs in Central region of Thailand. Research 
is the use of qualitative methods using purposive sampling from Lower Central region 1 
including Nakorn Pathom, Khanchanaburi, Suphanburi, and Ratchaburi province by selecting 
10 members of date plum farmer entrepreneurs from each province totally 40 persons 
included plum sapling farmers and date plum venders, and commercial academicians or 
date plum experts or marketing experts using purposive sampling 10 persons. 
 The analysis of business operation of the date plum manufacturers found that 
business procedure characteristic of entrepreneurs are classified date plum production 
characteristic from maximum e.g. 1) entrepreneurs should have knowledge and 
understanding skills of nature of date plum sapling production 2) select only quality 
date plum sapling 3) have network shops in the group for selling the products 5) have 
new technology production process, international standard production methodology. 
For marketing innovation of date plum business places the most important on operation 
e.g. 1) doing new thing which need to use knowledge and creative for product design 
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and presenting new products both technology and usage 2) improving existing products 
to have standard, developing technology, tools, equipment of marketing  3) distribution 
channel strategy using internet communication, using communication strategy for variety 
channel, and use benefit from channel data to maximum reach to customers                       
4) developing relationships between shops and customers, 5) Improving the use of 
digital tools and technologies 6) Continuous customer satisfaction process For the 
success of date palm business entrepreneurs found that 1) has continuously increased 
profits 2) increased business expansion into health-loving and elderly groups 3) built a 
comprehensive network and alliances 4) differentiate the product 5) develop 
communication and distribution channels with the use of information systems and the 
adoption of new technologies; 6) the search for new markets should focus on specific 
markets of online customer market 7) the create cooperation between government 
agency, commercial organizations, and educational institutions  
 
Keywords : The Role of Marketing Innovation, the Success of Business Entrepreneurs,   
       Date Palm 
 
บทน า 
 จากแนวทางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยให้ความส าคัญกับความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต               
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยังคงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐาน 
โดยให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสร้างรายได้ การพัฒนาความสามารถในการจัดการ 
และการพัฒนารูปแบบของธุรกิจให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจ ด้าน
การเกษตรยังคงเป็นฐานรากที่มั่นคงต่อไป 
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 ในปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจอินทผลัมยังคงเป็นที่ยอมรับและมีความต้องการของตลาดสูง รวมถึง
การแข่งขันที่มากข้ึน ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมจ าเป็นต้องค้นหาวิธีพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต ตอดจนการตลาดอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพทางการเกษตรมีสินค้าเกษตรมีหลากหลาย
ชนิดที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง
ผลไม้ที่เป็นสินค้าเกษตรสง่ออกที่ส าคัญของประเทศ (บัญชา สมบูรณ์สุขและคณะ, 2017 โดยเฉพาะผลไม้
อินทผลัม ธุรกิจประเภทผลไม้อินทผลัมซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ตั้งแต่การขายต้นกล้า ต้นไม้ยืน
ต้น ผลไม้แปรรูป รวมทั้งจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเป็นสินค้าส่งออกได้จ าเป็นต้อง
มีการวางกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอด โดยพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมจ าเป็นต้องมีการน ากลยุทธ์
การตลาดมาใช้ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  (สุรภา ชิตไธสง, 2562) ดังนั้น 
นวัตกรรมทางการตลาดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทั้งดา้นเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ รวมถึงการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลิตผลของธุรกิจในรูปของตัวสินค้า
หรือการบริการ (Smith, 2006) โดยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะ
ท าให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดข้ึน และความต้องการของตลาดที่พร้อมจะซื้อทั้งด้านช่องทางตลาด
ใหม่   ทั้งนี้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและข้อมูลของลูกค้า
เป็นส าคัญ (Schilling, 2008)  รวมทั้งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ
ใหม่ที่จะส่งผลต่อการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ทั้งนี้จาก
การศึกษากลยุทธ์การตลาดพบว่า จะสามารถเป็นกลไกทีส่รา้งคุณค่าให้แก่ลูกค้าเพื่อใหเ้กิดความประทบัใจ
ในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถน ามาปรับใช้ตามความเหมาะสม (นฤมล  ลิ้มฬหะพันธ์ 
(2560) ซึ่งปัจจุบันมีนวัตกรรมการตลาดที่หลากหลายมากข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเช่น กล
ยุทธ์แบบ 4C ได้แก่ กลยุทธ์ที่เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก กลยุทธ์ที่ท าให้ต้นทุนสินค้ามีราคา
ต่ าที่สุด กลยุทธ์ช่องทางการจ าหน่ายโดยใช้อินเตอรเ์น็ตสือ่สาร และกลยุทธ์การสื่อสาร ซึ่งรวมการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008) 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์มาผสมผสานกัน สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนีน้วัตกรรมการตลาดที่ส าคัญในปัจจบุันและอนาคตคือ การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า 
(Customer Experience) เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากธุรกิจที่ประสบความส าเร็จต้องมีประสบการณ์ที่ดีเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าและลูกค้า โดยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จน
เข้าใจลูกค้ามากที่สุด หรือน าเสนอกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้าต่อไป  (Cheiaropher, P., Low, S., Rory, 
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P., Effie, P. (2011) ทั้งนี้ในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรให้
ความส าคัญและเข้าใจบริบทของธุรกิจนั้นๆ   
 จากการศึกษาความส าเร็จของการประกอบธุรกิจทุกประเภทสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการต้องการ 
คือ การประสบความส าเรจ็ในการท าธุรกิจตามเปา้หมายทีว่างเอาไว้ การวัดความส าเร็จที่นิยมกันมากทีส่ดุ 
คือ พิจารณาจากผลก าไร และการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Narumol Limlahapun, Kanyamon 
Kanchanathaveekul (2019) นอกจากนี้  ยังมีนักวิชาการหลายท่าน ได้เสนอแนวทางในการวัด
ความส าเร็จของธุรกิจไว้หลายแนวทาง เช่น Frese, (2000) ได้เสนอการวัดความส าเร็จของผู้ประกอบการ 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาหลาย ๆ ด้าน เช่น  1) การวัดโดยใช้ตัวบุคคล ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนด
ความส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่งมักจะใช้ความเป็นไปทางด้านการเงนิเปน็ตัวสะท้อนธุรกิจ และความพึงพอใจใน
รายได้ที่ได้จากการด าเนินการ 2) การวัดระดับความส าเร็จทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูลด้าน
การเงิน จ านวนลูกค้า ผลก าไร และยอดขาย  3) การวัดโดยผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ ทั้งลูกค้าและพนักงานใน
ด้านการรับรู้ความส าเร็จที่มีต่อธุรกิจ 4) การวัดจากการสังเกตของผู้ประกอบการในการสัมภาษณ์ เพื่อ
ประเมินความส าเร็จของผู้ประกอบการ (Narumol Limlahapun, Kanyamon Kanchanathaveekul 
(2019) จากความส าคัญของธุรกิจการเกษตรอินทผลัมที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อให้เป็นการคงไว้ซึ่งความส าเร็จทางการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ชัดเจนและหลากหลายของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม จากการศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์
ทางการตลาด ท าให้เล็งเห็นว่าบทบาทนวัตกรรมการตลาดมีความจ าเป็นในการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ
อินทผลัมที่ต้องสร้างความแตกต่างเพื่อความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน ด้านราคา ในการตั้งราคาต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมของต้นทุน และราคาตลาดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการตั้งราคาสินค้า ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสอบถาม  เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าได้หลายช่องทาง
การตลาดที่มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน (Omni-Channel Experiences) และด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ ความส าคัญว่าธุรกิจอินทผลัมควรน านวัตกรรมทางการตลาด
มาเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่ายมากข้ึน การให้ความส าคัญกับการสนับสนุนงานขาย และ การตัดสินใจของ
ลูกค้า ซึ่งจะท าให้สินค้าและบริการจะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากข้ึน  รวมถึงการเจาะตลาดลูกค้า
ออนไลน์เป็นจุดเด่นของการสื่อสารธุรกรรมของสินค้าและบริการทางออนไลน์ ส าหรับความส าเร็จของ
ธุรกิจของ Peter F. Drucker (2014) ได้แก่ 1) ธุรกิจมียอดขาย/ผลก าไรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 2) มีการ
ผลิตและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง 3) สามารถขยายตลาดเพิ่มข้ึน สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าออกสู่ตลาด
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เพิ่มข้ึน  (Wanichyada,W.A. & Kanyamon.I.N., 2018). 4) ประสิทธิภาพในการขาย วัดจาก funnel 
engagement และ rep performance  และ รายได้   เป็นดัชนีวัดความส าเร็จทางการตลาด 5) การใช้ 
web/mobile analytics ซึ่งมีนับจ านวนการเข้าชมเว็บ และระยะเวลาการเข้าชม มาประยุกต์เพื่อใช้ใน
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป  ทั้งนีจ้ึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาถึงบทบาทของนวัตกรรมการตลาดที่
ผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมด าเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาความส าเร็จหลังจากมีการด าเนินการ
ด้วยการน านวัตกรรมทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ ซึ่งการศึกษานี้จะสามารถน าไปเป็นแนวทางสร้าง
นวัตกรรมทางการตลาดและความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมในภาคกลางตอนล่าง 1  
2. เพื่อศึกษาบทบาทนวัตกรรมการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม ในภาคกลาง

ตอนล่าง 1  
3.  เพื่อศึกษาความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม ในภาคกลางตอนล่าง 1  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างกรอบการวิจัยและการศึกษา
วิธีการวิจัย โดยพบว่า แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญของการศึกษาครั้งนี้ด้านการประกอบธุรกิจได้แก่ แนวคิด 
ทฤษฎีด้านการตลาด ของ Etzel, Michael J.; Walker, Bruce J.; & Stanton, William J. (2007) , 
Kotler (2014) ได้แก่ 1) Product ผลิตภัณฑ์ 2) Price ราคา 3) Place ช่องทางการจัดจ าหน่าย การเจาะ
ตลาดลูกค้าออนไลน์ 4) Promotion การส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมการตลาดเชิงรุก การสื่อสารกับ
ลูกค้าเพื่อต้องการให้ลูกค้ารับรู้ การสร้างการเดินทางลูกค้าที่ต่อเนื่องทุกช่องทางและอุปกรณ์ และการ
ปรับปรุงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเข้าถึงผู้บริโภคในเชิงดิจิทัล
มากขึ้น กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับความส าเร็จของธุรกิจของ 
Peter F. Drucker (2014) ได้แก่ 1) ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการขาย และ รายได้ เป็นดัชนีวัดความส าเร็จ
ทางการตลาด 5) การใช้ web/mobile analytics ซึ่งมีนับจ านวนการเข้าชมเว็บ และระยะเวลาการเข้า
ชม ยอดขาย/ผลก าไรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 2) มีการผลิตและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง 3) สามารถขยาย
ตลาดเพิ่มข้ึน สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน 4) ประสิทธิภาพในการขาย วัดจาก funnel 
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engagement และ rep performance  และ รายได้  เป็นดัชนีวัดความส าเร็จทางการตลาด 5) การใช้ 
web/mobile analytics ซึ่งมีนับจ านวนการเข้าชมเว็บ และระยะเวลาการเข้าชม มาประยุกต์เพื่อใช้ใน
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป  (ดังภาพประกอบที่ 1)  

 
กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะจงรายบุคคล (Individual Depth Interview) เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างทั่วถึง  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Selection Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย และพื้นที่ใน

ลักษณะการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ 
- รูปแบบการประกอบธุรกจิ 
- ประสบการณ์การท าธุรกจิ 
- รายได้ต่อเดือน  
- ลักษณะของธุรกิจ เช่น 

ครอบครัว / วิสาหกจิ/ 
บริษัท 

บทบาทนวัตกรรมการตลาด 
- คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
- สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
- กิจกรรมการตลาดเชิงรุก  
- การสือ่สารกับลูกค้าใหร้ับรู้

ทุกช่องทางและทุกอปุกรณ์  
- การปรับปรงุการใช้

เครื่องมือและเทคโนโลยี 
เชิงดิจิทลั 

- กระบวนการสร้างความพงึ
พอใจให้กบัลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ 

-ประสิทธิภาพในการขาย 
มียอดขาย/ผลก าไรเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 
-มีการผลิตและพัฒนา
สินค้าอย่างต่อเนื่อง 
- สามารถขยายตลาด
เพิ่มข้ึน 
- มีการใช้ web/mobile 
analytics ซึ่งมีนับจ านวน
การเข้าชมเว็บ และ
ระยะเวลาการเข้าชม
จ านวนมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้ 
 1) กลุ่มผู้ประกอบการอินทผลัม ได้แก่ การเพาะปลูก แปรรูป และจัดจ าหน่าย โดยใช้

วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ประกอบการกลุ่ม
ผู้ประกอบการอินทผลัม ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์การผลิตต้นอินทผลัม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทผลัม และผู้
จ าหน่าย จ านวน 40 คน ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 และได้พิจารณาจากกลุ่มอินทผลัมตะวันตก หรือ 
WDP ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมในหลายจังห วัด ของภาคตะวันตก เช่น 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  โดยเลือกผู้ประกอบการของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อินทผลัมภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ทั้งนี้เป้นกลุ่มที่มี
สมาชิก จังหวัดละ 10 คน รวม 40 คน  

 2) กลุ่มนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อินทผลัม หรือผู้เช่ียวชาญด้าน
การตลาด ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีเลือกเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการอินทผลัมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรีและ
ราชบุรี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)  

วิธีการศึกษา 
 คณะผู้ศึกษาน าผลการศึกษาค้นคว้าเอกสาร  (Documentary Study) มาเป็นแนวทางในการ

ก าหนดโครงร่างการสัมภาษณ์ แล้วจึงน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบปรับปรุงและให้
ความเห็นเพื่อความสมบรูณ์ของแบบสมัภาษณ์หลงัจากนั้นได้น าไปท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอินทผลัม
และผู้เช่ียวชาญ น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยืนยันความถูกต้องว่าเป็นข้อมูล
จริงที่ผู้ให้สมัภาษณ์ และท าการวิจัยเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) เพื่อให้ความหมายข้อมูลบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
 
ผลวิจัย 

จากผลวิจัย วัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม
ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1  พบว่า จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ใน 4 จังหวัด รวม 40 คน มีรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจแบบครอบครัว 15 คน แบบวิสาหกิจชุมชน 15 คน และแบบบริษัท จ านวน 10 คน ทั้งนี้                  
มีแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบปลูกเพาะเมล็ดและต้นขายมากที่สุดโดยเน้นการท าฟาร์มแบบผสมผสาน  
มุ่งเน้นประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม นิยมการเพาะจากเมล็ด ทั้งนี้ใช้นวัตกรรมและความตั้งใจขยาย
กิจการ และจะเพิ่มปริมาณข้ึนเรื่อยๆ ในปีถัดไป มีการเลือกต้นกล้าที่มีคุณภาพ มีร้านค้าที่เป็นเครือข่ายใน
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กลุ่ม ส าหรับกลุ่มอินทผลัมแปรรูป พบว่า ให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิต ได้แก่1) ผู้ประกอบการควร
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านกระบวนการผลิตต้นอินทผลัม 2) การเลือกต้นกล้าที่มีคุณภาพ                       
3) มีร้านค้าที่เป็นเครือข่ายในกลุ่มเพื่อการจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ 4) มีกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล 
ไดร้ับมาตรฐานสากล เช่น GMP หรือ HACCP  
 จากวัตถุประสงค์ 2 เพื่อศึกษาบทบาทนวัตกรรมการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม                
ในเขตภาคกลางตอนล่าง1 พบว่า บทบาทนวัตกรรมการตลาดที่น ามาใช้มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ได้แก่                  
1) การท าสิ่งใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) มีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ 3) ใช้ช่องทางการ
จ าหน่ายโดยใช้อินเตอร์เน็ตสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย 4) มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้า
และลูกค้าต่อเนื่อง 5)การปรับปรงุการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เชิงดิจิทัล 6) กระบวนการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากวัตถุประสงค์ 3  ความส า เร็จของผู้ประกอบการ ธุรกิจแปรรูปอินทผลัม  พบว่า                           
1) มีประสิทธิภาพด้านผลก าไรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 2) ธุรกิจมีการขยายกิจการเพิ่มข้ึนสู่กลุ่มรักสุขภาพ
และผู้สูงอายุ 3) สร้างเครือข่ายและพันธมิตรที่ครบวงจร 4) สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์                       
5) พัฒนาการสื่อสารและช่องทางจ าหน่ายเพิ่มข้ึนกับการใช้ระบบสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้ 6) การแสวงหาตลาดใหม่ควรมุ่งตลาดเฉพาะของตลาดลูกค้าออนไลน์ 7) การสร้างความร่วมมือ
ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ องค์กรการค้าและสถาบันการศึกษา 
 
การอภิปรายผล   
 จากผลวิจัยพบว่า มีแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบปลูกเพาะเมล็ดและต้นขายมากที่สุดโดยเน้น
การท าฟาร์มแบบผสมผสาน  มุ่งเน้นประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม นิยมการเพาะจากเมล็ด ทั้งนี้ใช้
นวัตกรรมและความตั้งใจขยายกิจการ และจะเพิ่มปริมาณข้ึนเรื่อยๆ ในปีถัดไป มีการเลือกต้นกล้าที่มี
คุณภาพ มีร้านค้าที่ เป็นเครือข่ายในกลุ่ม ส าหรับกลุ่มอินทผลัมแปรรูป พบว่า ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการผลิต ผู้ประกอบการควรมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านกระบวนการผลิตต้นอินทผลัม มีการ
เลือกต้นกล้าที่มีคุณภาพ  มีร้านค้าที่เป็นเครือข่ายในกลุ่มเพื่อการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 4) มีกรรมวิธีการ
ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล  ลิ้มฬหะพันธ์ (2560)                
ที่แสดงให้เห็นถึงผู้ประกอบการจ าเป็นต้องคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการใหม่ที่จะส่งผลต่อการ
ผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และควรสร้างคุณค่าให้แก่
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ลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถน ามาปรับใช้ตามความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรภา ชิตไธสง (2561) ในเรื่อง กลยุทธ์การตลาดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ผู้ประกอบการควรมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะด้านธรรมชาติของกระบวนการผลิตต้นอินทผลัม ให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิต และมี
กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 จากการศึกษาบทบาทนวัตกรรมการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม ในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง1 พบว่า บทบาทนวัตกรรมการตลาดที่น ามาใช้มากที่สุด ได้แก่  การท าสิ่งใหม่ที่ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์มาพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และ มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ       
ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการตลาด และใช้ช่องทางการจ าหน่ายโดยใช้
อินเตอร์เน็ตสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรภา ชิตไธสง (2562) 
ในด้านกลยุทธ์การท าสิ่งใหม่ทีต่้องใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบผลติภัณฑ์ และการพัฒนา
และน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี  
 ส าหรับความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม พบว่า 1) มีประสิทธิภาพด้านผลก าไร
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 2) ธุรกิจมีการขยายกิจการเพิ่มข้ึนสู่กลุ่มรักสุขภาพและผู้สูงอายุ 3) สร้างเครือข่าย
และพันธมิตรที่ครบวงจร 4) สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 5) พัฒนาการสื่อสารและช่องทางจ าหน่าย
เพิ่มข้ึนกับการใช้ระบบสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 6) การแสวงหาตลาดใหม่ควรมุ่งตลาด
เฉพาะของตลาดลูกค้าออนไลน์ 7) การสร้างความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานของรัฐ องค์กรการค้าและ
สถาบันการศึกษา มีความสอดคล้องกับวิภาดา อ าไพ จิรพล จิยจันทร์ และตรีเนตร ตันตระกูล (2561)              
ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์กับการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการค้าและการบริการ พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ในความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลักคือเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจด้านการขายและการสร้างตรายี่ห้อสินค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกิจการและลูกค้าในระยะ
ยาวแต่ต้องใช้เวลาและรักษาระดับมาตรฐานการบริการอย่างสม่ าเสมอ และสอดคล้องกับผลวิจัยของ              
สุรภา ชิตไธสง (2562) พบว่า ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม ในเขตภาคกลาง ของประเทศ
ไทย จะต้องมียอดขาย/ผลก าไรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ธุรกิจมีการขยาย
กิจการที่ใหญ่ข้ึน ธุรกิจมีการขยายตลาดในประเทศเพิ่มข้ึน ธุรกิจมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ              
มีลูกค้าใหม่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมีพันธมิตรและเครือข่ายธุรกิจภายนอก ธุรกิจร่วมจัดกิจกรรมแสดง
สินค้าอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมีตราสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ธุรกิจมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
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อย่าง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาบทบาทของนวัตกรรมการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัม             
ยังพบว่า ธุรกิจอินทผลัมต้องมีการการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีการท า
การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อให้ก้าวทันกระแสความนิยมในโลกดิจิทัลซึ่งมีผลต่อทุก
อุตสาหกรรมทั้งภาคเกษตร ภาคการผลิต การบริการ และต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของธุรกิจในยุคปัจจุบัน 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากการศึกษาบทบาทของนวัตกรรมการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมในภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ได้พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 

1. จากผลวิจัยลักษณะของการด าเนินธุรกิจอินทผลัมพบว่า ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการทุกประเภท ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านการเพาะปลูก การแปรรูปและการตลาด
เชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามประเภทของรูปแบบธุรกิจ
ให้ได้อย่างเหมาะสม 

2. จากผลวิจัยบทบาทนวัตกรรมการตลาดของผู้ประกอบการ ควรมีการศึกษาด้านการตลาดกับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มเพื่อให้รับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์กับสื่อเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อนวัตกรรมทางการตลาดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในด้านการให้ความส าคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่ม และการสร้างความพึงให้กับลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบริการก่อนการขาย การบริการระหว่างการขาย และการบริการหลังการขาย 
จ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง เนื่องจากการแข่งขันยุคใหม่ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วในการรับรู้ การที่
ธุรกิจอินทผลัมมีภาพลักษณ์ที่ดี การสื่อสารใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเน้นการสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าได้เข้าถึงและรับรู้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

3. จากผลวิจัยความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจอินทผลมั พบว่า ประสิทธิภาพธุรกิจมีก าไรและ
ยอดขายเพิ่มข้ึนอย่าง ธุรกิจมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรมุ่งการตลาดเพื่อ
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ และมีการเสริมทักษะด้วยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ด้านสังคมออนไลน์ เช่น web/mobile analytics ซึ่งมีนับจ านวนการเข้าชมเว็บ และระยะเวลาการเข้า
ชมจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
จากผลการวิจัยจึงขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลเพียงอย่าง

เดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรด าเนินการวิจัยและพัฒนา ด้วยการสร้างรูปแบบนวัตกรรมทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจอินทผลัมทั้งด้านแปรรูป และผลิตพันธ์ุพืช 

2. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะภาคกลางตอนล่าง 1 ดังนั้น จึงควรศึกษาทั้งประเทศไทย
เพื่อให้เห็นความแตกต่างของนวัตกรรมทางการตลาดที่ใช้ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน และแยกศึกษาการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการตลาดทั้งด้านธุรกิจแปรรูปและการผลิต 

 
เอกสารอ้างอิง 
จารุฉัตร เขนยทิพย.์ (2558). วิจัยและพัฒนาพันธุ์อินทผลัม. กรมวิชาการเกษตร. 
ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม. (2557). ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจ 

ขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยา 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี. 1(1), 109-124. 

นฤมล  ลิ้มฬหะพันธ์ (2560). กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ 
ขนมไทยในเขตภาคกลางของประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกจิ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

สุรภา ชิตไธสง (2562). กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจอินทผลัมในเขตภาคกลางของ 
 ประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกจิ. คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทริน.  
Bocken, N.; Short, S.; Rana, P. & Evans, S. (2013). A value mapping tool for sustainable  
 business modelling, Corporate Governance. Vol. 13, No. 5. 
Narumol Limlahapun, Kanyamon Kanchanathaveekul (2019) Development of Innovation 
 Management Strategies and Success of Thai  Dessert Business in Central Region of 
 Thailand. VOL 6, NO 1 (2019): ABAC ODI JOURNALVISION. ACTION. OUTCOME.  

Page 179-191. 
Cheiaropher, P., Low, S., Rory, P., Effie, P. (2011). Developing and Marketing  

Sustainable Construction Serices. Universiti Teknologi Malaysia (UTM),Malaysia. 
Drucker, Peter F. (1992). Post-Capitalist Society. NY: Butterworth Heineman. 

http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal/article/view/3274
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal/article/view/3274
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal/article/view/3274


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1860 

Etzel, Michael J.; Walker, Bruce J.; & Stanton, William J. (2007) Marketing. 14th ed.  
Boston:McGraw – Hill. 

Frese, M. (2000). Success and failure of microbusiness owners in Africa. USA:  
 Greenwood. 
Jia-Sheng Lee  and Chia-Jung Hsieh. (2010). A Research In Relating Entrepreneurship,  

Marketing Capability, Innovative Capability and Sustained Competitive Advantage. 
Journal of Business & Economics Research (JBER) .Vol 8, No 9 (2010) 

Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic
 management system. Harvard Business Review. 74(1), 75-85 
Kotler, Philip (2014). Marketing Management. Pearson Education. p. 25. 
Philip Kotler. (2000). Marketing Management. Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall. 
Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2002). The competitive advantage of corporate  

philanthropy. Harvard Business Review, December. 
Rauter, R., Jan, J., & Rupert, J.B. (2015). Going one’s own way: drivers in developing  

 business models for sustainability. Journal of Cleaner Production, 1(June),  
1–36. 

Schilling , M.A. (2008). Strategic Management of Technological Innovation. (2nd ed.).  
 NY: McGraw-Hill Education. 
Smith, David. (2006). Exploring Innovation. Berkshire: McGraw-Hill Education. 
Wanichyada,W.A. & Kanyamon.I.N. (2018). Development of Business Strategies of  

Community Enterprise Entrepreneurs: A Case Study on Herbal Product Business in  
Lower Central Region 1. ABAC ODI JOURNAL VISION.ACTION. OUTCOME.  
VOLUME 5(1) January-June 2018. ISSN: 2408-2058: pp.117-129. 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1861 
 

เครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
Hardwood Herb Slicer 

 

อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า1 อ าไพ  สงวนแวว2 
Apisak Khankaewla Ampai Sanguanwaew 

      

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ ได้น าเสนอการสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหาของเภสัชกร
แผนไทย ในส่วนของการเตรียมพืชสมุนไพร ประเภทล าต้นหรือก่ิง ที่เป็นไม้เนื้อแข็ง  โดยเครื่องตัดหั่น
สมุนไพรไม้เนื้อแข็งนี้  ใช้มอเตอร์กระแสสลับแบบสปลิทเฟส ควบคุมระบบสายพานล าเลียงท่อน
สมุนไพร  และมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ เป็นต้นก าลังในการหมุนขับระบบใบมีดตัดหั่น ซึ่งใบมีดตัด
หั่นท าจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เพ่ือให้สามารถตัดเข้าเนื้อล าต้นหรือกิ่งท่อนสมุนไพรที่เป็นไม้เนื้อแข็ง 
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 - 40 มิลลิเมตรได้  และขนาดความหนาของชิ้นงานผลิตภัณฑ์นั้นจะใช้
ใบมีดตัดหั่นเป็นตัวก าหนดความหนาของชิ้นสมุนไพร ให้มีขนาดความหนาประมาณ 1.0 มิลลิเมตร 
และท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในตัวเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน มยผ. 4501-51 
 ผลการทดสอบเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง ซึ่งได้ท าการตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 5 
ชนิด ได้แก่ สมุนไพรต้นฝาง สมุนไพรต้นนมนาง สมุนไพรต้นรางแดงสมุนไพรต้นประยงค์ และ
สมุนไพรต้นพิลังกาสา พบว่าสามารถตัดหั่นชิ้นสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ให้มีขนาดความหนาได้ 1.0 
มิลลิเมตร มีความคลาดเคลื่อน 10 เปอร์เซ็นต์ และผลของการตัดหั่นกิ่งหรือล าต้นสมุนไพรประเภทไม้
เนื้อแข็ง ในระยะเวลา 1 นาที สามารถท าการตัดหั่นได้ปริมาณประมาณ 4000 ชิ้น  มีความคลาด
เคลื่อน 5 เปอร์เซ็นต์  และส าหรับส่วนการท างานของชุดสายพานล าเลียงท่อนสมุนไพรนั้น สามารถ
ล าเลียงวัตถุดิบพืชสมุนไพรประเภทล าต้นหรือกิ่งเข้าไปที่ใบมีดตัดหั่นสมุนไพรได้ โดยใช้ระยะเวลา 3 
– 6 วินาที ท่อนสมุนไพรต่อจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีขนาดความยาวประมาณ 500 มิลลิเมตร 
 
ค าส าคัญ : เครื่องตัดหั่นสมุนไพร, สมุนไพรไม้เนื้อแข็ง, ล าต้นหรือก่ิงสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
 
ABSTRACT 
 This research was to construct the Hardwood herb slicer that facilitates 
traditional Thai pharmacists who prepare hard wood type of herbaceous plants. The 
slicer employed a split phase motor to control its belt system.  Additionally, the start 
                                                           
1 ผศ.ดร., อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
2 ผศ., อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
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motor capacitor controlled  the system of high carbon steel blade, therefore trunk or 
branches of the hard wood herbs were completely cut. In terms of thickness of 
sliced herbal pieces, the blade used was determined to 0.01 mm. Moreover, an 
electrical system was installed inside the machine according to the General Electrical 
Installation Work Standard or Moh Yoh Phoh 4501-51, in Thai. 
          The results of the machine test when cutting and slicing 5 types of herbs: 
Caesalpinia sappan, Ventilago denticulata, Aglaia odorata, Ardisia polycephala, and 
Xantolis cambodiana showed that the sliced products are 1.0 mm. with a 10 percent 
eccentricity discrepancy. thick, measured by a thickness measuring device or vernier 
caliper, can be sliced 4000 pieces of branches or hard wood type herbaceous plants 
in 1 minute with a 5 percent eccentricity. Regarding the belt system’s function, the 
plants can be transferred from the end of the belt to the blade within 3-6 seconds 
per a 500-mm long piece of herbs. 
 
Keywords :  Hardwood Herb Slicer, Hardwood  Herb, Trunk or Branches of the hard 
wood herb 
 
บทน า 

เนื่องจากปัจจุบันพืชสมุนไพรเป็นที่นิยม และมีความต้องการในการใช้รักษาและดูแลสุขภาพ
ของมนุษย์มากขึน้ โดยจะมีการใช้สมุนไพรส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ เช่น ใบ, เมล็ด, กิ่ง, ล าต้น, และ
ราก เป็นต้น โดยส่วนของล าต้นและกิ่งสมุนไพร ที่เป็นไม้เนื้อแข็งการจะน าไปใช้ประโยชน์นั้น จะต้อง
ตัดหั่นบางๆ ให้มีความหนาต่อชิ้นประมาณ  0.1 - 2 มิลลิเมตร (อ้างอิงข้อมูลจาก ภ.ท.บุญชิต ภูหวัง 
เภสัชกรแผนไทย คณะกรรมการเครือข่ายภูมิปัญญาไทยแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรม)            
ซึ่งเครื่องมือที่เภสัชกรแผนไทย ใช้ที่เป็นใบมีดโลหะที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถตัดสมุนไพรที่เป็นไม้
เนื้อแข็งให้มีขนาดบางเพ่ือจะน ามาประกอบเป็นยารักษาโรคได้ และเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้งานตัดหั่น
พืชสมุนไพรที่เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีสมรรถนะเพียงพอในการตัดหั่นพืชสมุนไพร 
เพ่ือจัดเตรียมในการประกอบท ายาสมุนไพร   

ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิดในการจัดท าเครื่องตัดสมุนไพรที่มีเนื้อแข็งขึ้น โดยจะใช้เหล็ก
สปริงเป็นใบมีดในการตัดหั่นท่อนสมุนไพร และมอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมล าเลียงป้อนท่อนสมุนไพร
ส าหรับเครื่องตัดหั่นสมุนไพร และมีมอเตอร์ต้นก าลังในการหมุนจานใบมีดในการตัดหั่นท่อนสมุนไพร 
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โดยจะต้องควบคุมความหนาของชิ้นงานให้มีขนาดความหนาที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้งานใน
การแพทย์แผนไทยได้อย่างมีคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์โครงการวิจัย 
 1.1 ศึกษาและออกแบบเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง  

1.2 ผลิตเครื่องตัดหั่นสมุนไพรเพ่ือช่วยลดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบของแพทย์แผนไทย                                                                           
 1.3 ผลิตเครื่องตัดหั่นสมุนไพรที่สามารถป้อนวัตถุดิบ กิ่งหรือล าต้นสมุนไพรได้โดยแรงงาน
มนุษย์แบบก่ึงอัตโนมัติ   

            
ขอบเขตโครงการวิจัย 
          1.1 เครื่องตัดหั่นสมุนไพรสามารถตัดหั่นสมุนไพรประเภทที่มีล าต้นหรือกิ่ง เป็นไม้เนื้อแข็งได้                        
 1.2 ท าการตัดหั่นท่อนกิ่งหรือล าต้นสมุนไพร ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 - 40 
มิลลิเมตร                                                   

1.3 ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานสมุนไพรที่ถูกตัดหั่นแล้ว จะมีความหนา 1 มิลลิเมตร มีความผิดพลาด
ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์                                                                                    

1.4 เครื่องตัดหั่นสมุนไพรมีความสามารถตัดหั่นได้มากกว่า 4000 ชิ้น ในระยะเวลา 1 นาที   
มีความผิดพลาดไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
           1.5 ผ่านการทดสอบใช้งานในการตัดหั่นท่อนสมุนไพรไม้เนื้อแข็งอย่างน้อย 3 ชนิด 
 
องค์ความรู้และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   การเตรียมสมุนไพรไทยไม่มีบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลที่ได้จึงมาจากการ
สัมภาษณ์หรือสอบถาม ข้อมูลจากเภสัชกรแผนไทย (อ้างอิงข้อมูลจาก ภ.ท.บุญชิต ภูหวัง เภสัชกร
แผนไทย คณะกรรมการเครือข่ายภูมิปัญญาไทยแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรม)  โดยที่กิ่งหรือล าต้น
สมุนไพรที่น ามาใช้ในการแพทย์แผนไทย ต้องมีขนาดความหนาของชิ้นสมุนไพรประมาณ 0.1 – 2.0 
มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถน าสารฤทธิ์ยา ที่อยู่ภายในชิ้นสมุนไพรออกมาเป็นตัวยาได้โดยง่าย 
  และพร้อมกันนี้ ขนาดแรงเฉือนที่ต้องใช้ในการตัดหั่นกิ่งหรือล าต้นสมุนไพร  จากการสืบค้น
ข้อมูลของพืชสมุนไพรประเภทไม้เนื้อแข็ง  สามารถจ าแนกอยู่ในหมวดหมู่ของไม้เนื้อแข็ง ที่มีความ
แข็งของเนื้อไม้ขนาดปานกลาง  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามมาตรฐาน
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ซึ่งต้องใช้ขนาดแรงเฉือนในการตัดหั่น เท่ากับ 1 x 106  นิวตัน
ต่อตารางเมตร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง ซึ่งหลังจากที่ได้รวบรวม
ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จึงได้ท าการออกแบบ และสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
ซึ่งพอจะกล่าวถึง ขั้นตอนการออกแบบ และการสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง ได้ดังนี้ 
 
การออกแบบส่วนประกอบหลักของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
 ในส่วนฮาร์ดแวร์ของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็งนี้ จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้           
1) โครงสร้างชุดแท่นเครื่องตัดหั่นสมุนไพร 2) ชุดก าลังขับจานใบมีด และ 3) ชุดสายพานล าเลียง
สมุนไพร 
 การออกแบบโครงสร้างชุดแท่นเครื่องตัดหั่นสมุนไพร 
       จากแนวคิดผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพร ที่สามารถตัดหั่นกิ่งหรือต้น
สมุนไพรชนิดไม้เนื้อแข็งได้  เนื่องจากการทดสอบนั้นได้ก าหนดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน
สมุนไพรที่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 40 มิลลิเมตร  ซึ่งได้ออกแบบโครงสร้างชุดแท่นเครื่องฯ โดยใช้
เหล็กฉากที่มขีนาด 50 x 50 เซนติเมตร ขนาดความหนา 4 มิลลิเมตร รวมทั้งติดตั้งแผ่นสแตนเลสที่มี
ขนาดความหนา 0.6 มิลลิเมตร ที่ใช้ปูพ้ืนรองรับวัตถุดิบที่วางบนแท่นเครื่อง เพ่ือให้เกิดความแข็งแรง
ของแท่นเครื่องตัดหั่นสมุนไพร และน ามาประกอบเป็นโครงสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพร  ขนาดโต๊ะ
แท่นเครื่องฯ มีขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร, ความยาว 50 เซนติเมตร และความสูง 50 
เซนติเมตร  โดยลักษณะของโต๊ะแท่นเครื่องฯ จะมีสองชั้น โดยชั้นบนเป็นส่วนรองรับวัตถุดิบกิ่งหรือ
ต้นสมุนไพร ส าหรับชั้นล่างเป็นส่วนที่ใช้เป็นฐานติดตั้งยึดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นต้นก าลัง  โดยสามารถ
แสดงได้ตามรูปแบบแปลนโครงสร้างดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพร 
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 การออกแบบชุดก าลังขับจานใบมีด 
      เนื่องจากขนาดความหนาของชิ้นสมุนไพรที่ต้องการผลิต จะมีความหนาของชิ้นสมุนไพรที่
มีขนาด 0.1 – 2.0 มิลลิเมตร ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดชิ้นสมุนไพรที่ขนาด 1 มิลลิเมตร โดยจะใช้จาน
ใบมีดเป็นตัวก าหนดขนาดความหนาของชิ้นสมุนไพร ซึ่งได้ออกแบบแผ่นจานยึดใบมีดที่จากแผ่นเหล็ก
เหนี่ยว รูปวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 30 เซนติเมตร  ส าหรับชุดต้นก าลังขับหมุนชุด
จานใบมีด และได้เลือกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  แบบอินดักชั่นคาปาซิเตอร์ ชนิดหนึ่งเฟส 220 
โวลต์ 50 เฮิร์ทซ์ เป็นต้นก าลังหมุนขับระบบชุดใบมีดตัดหั่น โดยใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า ตาม
หลักการค านวณออกแบบทางด้านวิศวกรรม  โดยสามารถแสดงภาพการออกแบบได้ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะชุดก าลังที่ใช้ในขับจานใบมีด 
 
         การค านวณหาขนาดมอเตอร์ 
                 ขั้นตอนที่ 1) ค านวณหาขนาดแรงเฉือนที่ใช้เฉือนไม้เนื้อแข็ง ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 10 นิว
ตันต่อตารางเซนติเมตร   โดยอ้างอิงจากหน่วยแรงเฉือนที่สามารถตัดเฉือนไม้สมุนไพรหรือไม้เนื้อแข็ง 
เพ่ือให้เกิดการตัดขาดได้ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรฐาน วสท. 

                                จากสมการ         τ = F / A 

                                              โดยที่ τ = 1,000,000                   (นิวตันต่อตารางเมตร)                                                             
                                           A  = พ้ืนที่หน้าตัดของ                   (ตารางเมตร) 
                                                        ท่อนวัตถุท่ีขนานกับแรง    
                       ซ่ึงขนาดของท่อนสมุนไพร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.04 เมตร 
                                  หรือ     มีค่ารัศมี ( r) = 0.04 /2   เท่ากับ 0.02 เมตร 
                                   เมื่อแทนค่า        τ =  F / A 
                                            1,000,000  =   F/π x (0.02)

2  
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                                                          F =  1256                                 (นิวตัน) 
                              ดังนั้นจะต้องใช้แรงเฉือนในการตัดหั่นขนาด 1256 นิวตัน 
                  ขั้นตอนที่ 2) ค านวณหาขนาดของแรงบิด เพ่ือหาแรงม้าของมอเตอร์ 
                                  จากสมการ         T =  F x L 
                                          โดยที่     F =  1,256        นิวตัน                                                            
                                           L = 0.04           เมตร 
                                          แทนค่า   T  =   F x L 
                                                     T   =   1,256 x 0.04   (นิวตัน-เมตร) 
                                                    T    =  50.24              (นิวตัน-เมตร) 
                                  ดังนั้นค่าแรงบิดที่ใช้มีค่าเท่ากับ 50.24 นิวตัน-เมตร 
 
                   ขั้นตอนที่ 3) ค านวณหาค่าขนาดแรงม้าของมอเตอร์ 
                                                   hp  =  ( W x V ) / 745.7            (แรงม้า) 
                             โดยที่ ความเร็วรอบของมอเตอร์ 4 Pole คือ 1500 รอบต่อนาท ีr1

2 

                                      V  คือ ( 1500 x 2πr ) / 60 เมตรต่อวินาที 
                                      W  คือ  50.24  นิวตัน-เมตร 
   เมื่อแทนค่า  hp = (50.24 x (1500 x 2π x 0.02) / 60 ) / 745.7 (แรงมา้) 
                     hp  =  2.116 แรงม้า 
                   ในการออกแบบได้เผื่อขนาดก าลังของมอเตอร์ต้นก าลังประมาณ 20-30 เปอร์เซนต์  
                                       หรือต้องคูณด้วยค่าประมาณ = 1.3 
                     ดังนั้นขนาดของมอเตอร์    =  2.116 x 1.3 แรงม้า 
      ดังนั้นจึงต้องใช้ Capacitor motor ที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาดขนาด 3 แรงม้า 1500 รอบต่อ
นาท ี
  
     การออกแบบชุดสายพานล าเลียง 
      การล าเลียงท่อนสมุนไพร ผู้วิจัยได้เลือกใช้มอเตอร์ชนิดเฟสเดียว แบบสปลิทเฟส เป็นต้น
ก าลังขับชุดสายพานล าเลียง ซึ่งส่วนหนึ่งเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้งาน ในการป้อน
วัตถุดิบท่อนสมุนไพร โดยขนาดของสายพานนี้ มีขนาดยาว 50 เซนติเมตร มีขนาดความกว้างของราง
ล าเลียงเท่ากับ 8 เซนติเมตร มีค่าความเร็วในการป้อนสูงสุดที่ 0.17 เมตรต่อวินาที และมีความเร็ว
ต่ าสุดที่ 0.08 เมตรต่อวินาที โดยสามารถแสดงภาพแบบชุดสายพานล าเลียงท่อนสมุนไพรได้ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงแบบชุดสายพานล าเลียงท่อนสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
 

หลักการท างานของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 

                                                 

 

 

   

          

 

 

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมกระบวนการท างานของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 

 V. Supply: 220 V 50 Hz มอเตอร์ต้นก ำลัง 

เพลำขับจำนใบมีด 

จำนใบมีดหมุนตัดหั่น 

ตัดตอนอัตโนมัติ 

มอเตอร์สำยพำนล ำเลียง 

ชุดควบคุมควำมเร็วในกำรป้อน 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตัดหั่นแล้ว 

ชุดสำยพำนล ำเลียง 
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รูปที่ 5 เครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 

 

รูปที่ 6 ผลิตภัณฑ์ท่อนไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการตัดหั่นจากเครื่องตัดหั่นสมุนไพร 
 
วิธีด าเนินการและผลการวิจัย 
 การทดสอบความหนาในการตัดหั่นสมุนไพร  
         การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพ่ือการสังเกตว่า ขนาดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ได้จาก
การค านวณ  สามารถท าการตัดกิ่งหรือล าต้นสมุนไพรที่เป็นไม้เนื้อแข็งได้หรือไม่  โดยท าการทดสอบ
การตัดหั่นท่อนสมุนไพรขนาดต่างๆ จ านวน 5 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงขนาดความหนาของผลิตภัณฑ์ชิ้นสมุนไพร 

ชื่อสมุนไพร เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง          
( เซนติเมตร ) 

ขนาดความหนาเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์ ( เซนติเมตร ) 

เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์
ความคลาดเคลื่อน
(%) 

สมุนไพรต้นฝาง 4.00 0.11 10 
สมุนไพรต้นรางแดง 3.00 0.11 10 
สมุนไพรต้นนมนาง 2.18 0.108 8 
สมุนไพรต้นประยงค์ 1.38 0.11 10 
สมุนไพรต้นพิลังกาสา 0.57 0.11 10 
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 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบความหนาของชิ้นสมุนไพร 5 ชนิด ที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางต่างกัน พบว่าความหนาชิ้นสมุนไพรมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 9.6  ดังนั้น
สามารถใช้งานเครื่องตัดหั่นสมุนไพรได้ 
 
 การทดสอบการตัดสมุนไพรในระยะเวลา 1 นาที 
         ในส่วนนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะความเร็วในการตัดหั่นกิ่งหรือล าต้นสมุนไพร ใน
ระยะเวลา 1 นาที  ซึ่งจะใช้วิธีการค านวณโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จากปริมาณจ านวนชิ้น
สมุนไพรต่อหน่วยน้ าหนักที่เครื่องฯสามารถตัดหั่นได ้
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบการตัดหั่นสมุนไพรในระยะเวลา 1 นาที 

ชนิดและขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อน

สมุนไพร 

ขนาดน้ าหนัก
สมุนไพร/แผ่น 

(กรัม) 

ขนาดน้ าหนัก 
ที่เครื่องตัดได้ 

(กรัม) 

คิดเป็น
จ านวนชิ้น 
(ชิ้น/นาที) 

เปอร์เซ็นต์
ความคลาด
เคลื่อน(%) 

ต้นฝาง 
ขนาด 5 เซนติเมตร 

0.254 992 3,906 2.35 

ต้นนมนาง 
ขนาด 2.18 เซนติเมตร 

0.253 978 3,863 3.425 

ต้นรางแดง 
ขนาด 3 เซนติเมตร 

0.289 1,,226 4,235 5.875 

ต้นประยงค์ 
ขนาด 1.4 เซนติเมตร 

0.292 1,159 3,972 0.7 

ต้นพิลังกาสา 
ขนาด 0.57 เซนติเมตร 

0.270 1,068 3,956 1.1 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบการตัดหั่นสมุนไพร 5 ชนิด ในระยะเวลา 1 นาที  
พบว่าจ านวนชิ้นสมุนไพรมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 2.69   ดังนั้นความเร็วรอบใน
การหมุนชุดจานใบมีดสามารถตัดหั่นท่อนสมุนไพรได้ มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 จุดคุ้มทุนของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
        ความคุ้มค่าของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานมีดตัดหั่น
สมุนไพรที่เภสัชกรแผนไทยใช้ในปัจจุบันหรือโดยแรงงานมนุษย์  ซึ่งเปรียบเทียบจากต้นทุนของการใช้
งานของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการท างาน ได้แก่ค่าพลังงานไฟฟ้า และ
ราคาการลงทุนสร้างเครื่องฯ และการซ่อมบ ารุงเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง โดยจะใช้ผลของก าไร 
ในระยะเวลา 30 วัน เป็นหน่วยฐานของการเปรียบเทียบ 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College   1870 
 

ตารางท่ี 3 การหาจุดคุ้มทุนของการใช้งานเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
                     วิธีการตัด         
 ค่าใช้จ่าย            สมุนไพร  
 และรายรับ 

ต้นทุนการตัดหั่นสมุนไพรโดย
ใช้เครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อ
แข็ง (บาท) 

ต้นทุนการตัดหั่นสมุนไพรด้วย
แรงงานมนุษย ์
(บาท)  

ค่าอุปกรณ์การตัดหั่น ( บาท ) 12,000.- - 
ค่าไฟฟ้า ( บาท ) 2,215.21.- - 
น้ าหนักสมุนไพร (กิโลกรัม) 5,400 4,500 
รายรับ ( บาท ) 81,000.- 67,500.- 

หมายเหตุ โดยปกติในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแผ่น มีจ าหน่ายในราคา 150 บาท/ถุง (10 
กิโลกรัม) 
 
 จากตารางที่ 3 ผลต่างของรายรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ การตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็งด้วย
เครื่องฯ และตัดหั่นสมุนไพรด้วยแรงงานมนุษย์ คือ 81,000 - 67,500 = 13,500 บาท ซึ่งการตัดหั่น
ด้วยเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง จะมีต้นทุนการใช้งาน  โดยมีต้นทุนเครื่องตัดหั่นสมุนไพรและค่า
การใช้พลังงานไฟฟ้า คือ 12,000 + 2,215.21 = 14,215.21 บาท เพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลาประมาณ 
2 เดือน จึงจะมีรายรับถึงจุดคุ้มทุน  และจะได้รายรับมากกว่าการตัดหั่นด้วยแรงงานมนุษย์ ต่อเดือน
เท่ากับ 13,500 - 2,215.21 = 11,284.79 บาท 
 
สรุปผลการวิจัย 
 เครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง มีองค์ประกอบดังนี้คือ ส่วนแรกได้แก่แท่นเครื่องตัดหั่น
สมุนไพร และส่วนที่สองได้แก่ชุดสายพานล าเลียง รวมไปถึงเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง สามารถ
ตัดหั่นสมุนไพรให้มีขนาดความหนาเฉลี่ยของผลผลิตเท่ากับ 0.11 เซนติเมตร สามารถตัดหั่นสมุนไพร
ได้เฉลี่ย 3986 ชิ้น ในระยะเวลา 1 นาที และสามารถสร้างรายรับได้มากกว่าตัดหั่นสมุนไพรด้วย
แรงงานมนุษย์ 11,284.79 บาทต่อเดือน 
 การทดสอบความหนาในการตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
        จากการทดสอบการตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง สามารถตัดหั่นท่อนสมุนไพรให้มีความ
หนาเฉลี่ยที่ 0.11 เซนติเมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 9.6 และมีคลาดเคลื่อนมากที่สุด
ร้อยละ 10 
 การทดสอบการตัดสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง ในระยะเวลา 1 นาที 
        จากการทดสอบการตัดหั่นสมุนไพรในระยะเวลา 1 นาที สามารถตัดหั่นสมุนไพรได้เฉลี่ย 
3986 ชิ้น ในระยะเวลา 1 นาที โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อลละ 2.69 และมีคลาดเคลื่อนมาก
ที่สุดร้อละ 5.875 
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 จุดคุ้มทุนของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง 
        เครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็งต้องใช้เวลาประมาน 2 เดือน จึงจะมีมูลค่าถึงจุดคุ้มทุน  
และจะสามารถสร้างรายรับต่อเดือนให้ผู้ใช้งาน มากกว่าการตัดหั่นสมุนไพรโดยแรงงานมนุษย์ 
ประมาณ 11,284.79 บาทต่อเดือน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรปรับเปลี่ยนระบบล าเลียงเนื่องจากไม่มีความต่อเนื่องในการตัดหั่น และเพ่ิมระบบ ควบคุม
เพ่ือสามารถควบคุมให้น้ าหนักของชิ้นสมุนไพรได้ตามปริมาณท่ีต้องการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การท าการวิจัยในเรื่องของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง ครั้งนี้ขึ้นมาจนส่งผลให้เกิดส าเร็จ
ไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์นั้น ส่วนหนึ่งได้รับค าปรึกษาจาก ภ.ท.บุญชิต ภูหวัง เภสัชกรแผนไทย 
คณะกรรมการเครือข่ายภูมิปัญญาไทยแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรม  และ ภ.ท.มะยม มานันท์ 
ผู้อ านวยการชมรมแพทย์แผนไทยหมอพ้ืนบ้านจังหวัดก าแพงเพชร  ที่ ได้เป็นผู้ให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกในการทดสอบการท างานของเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็งมาโดยตลอด   และ
ยังได้ให้ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการสร้างเครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็งใน
ครั้งนี้  ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
ภ.ท.บุญชิต  ภูหวัง. เภสัชกรแผนไทย คณะกรรมการเครือข่ายภูมิปัญญาไทยแห่งประเทศไทย  
 สภาวัฒนธรรม. ให้ข้อมูลเรื่องการใช้สมุนไพร           
สมุนไพรไทย – จีน.( ออนไลน์ ) สืบค้นได้จาก : https://medthai.com/herb/  (1 ธันวาคม 2563)                                                                                               
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.  
 2522 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เหล็กคืออะไร ? ความรู้เรื่องเหล็กและประเภทของเหล็กที่น่าสนใจ. ( ออนไลน์ ) สืบค้นได้จาก :   
 https://www.chi.co.th/article/article-831/ (1 ธันวาคม 2563 ) 
มอเตอร์และวงจรไฟฟ้า. ( ออนไลน์ ) สืบค้นได้จาก :  https://sites.google.com/site/ 

rattatummanoon17/mxtexr/mxtexr-fifakrasae-slab-1-fes-single-phase-motor  
 (7 ธันวาคม 2563 )                                                                                       
ครูชาญชัย อบเชย. ทอร์กและการหมุน. ( ออนไลน์ ) สืบค้นได้จาก : https://sites.google.com/ 

site/goonchan17/thxrk-laea-kar ( 7 ธันวาคม 2563 )  
“แรงม้า”กับ“แรงบิด” Horsepower & Torque. ( ออนไลน์ ) สืบค้นได้จาก : 

https://industrypro.co.th/horsepower-torque/ ( 7 ธันวาคม 2563 ) 
 
 

https://www.chi.co.th/article/article-831/
https://sites.google.com/site/rattatummanoon17/mxtexr/mxtexr-fifakrasae-slab-1-fes-single-phase-motor
https://sites.google.com/site/rattatummanoon17/mxtexr/mxtexr-fifakrasae-slab-1-fes-single-phase-motor
https://sites.google.com/site/goonchan17/
https://industrypro.co.th/horsepower-torque/
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พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์. Shear stress / ความเค้นเฉือน. ( ออนไลน์ ) สืบค้นได้จาก : 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0491/shear-stress-
%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84
%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD
%E0%B8%99 ( 15 ธันวาคม 2563 )    

การส่งก าลังโดยใช้สายพาน. ( ออนไลน์ ) สืบค้นได้จาก :   http://www.thaipurchasing.com/ 
article/p-679 ( 15 ธันวาคม 2563 )  

ระบบสายพานล าเลียง Belt Conveyor System. (ออนไลน์) สืบค้นได้จาก :http://heiphar. 
blogspot.com/2014/08/belt-conveyor.html ( 15 ธันวาคม 2563 ) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551. มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป. 
กรุงเทพ. พิมครั้งที่ 1: 2551 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0491/shear-stress-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0491/shear-stress-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0491/shear-stress-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0491/shear-stress-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.thaipurchasing.com/article/p-679
http://www.thaipurchasing.com/article/p-679
http://heiphar.blogspot.com/2014/08/belt-conveyor.html
http://heiphar.blogspot.com/2014/08/belt-conveyor.html
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา 
Product Development of Chiangda Herbal Drink for Health 

 
อ าไพ สงวนแวว1 ศุภชา นาทีทอง2 นฤพร วนาบุปผา3  วันเพ็ญ ลออศรีโสภณ4 

Ampai Sanguanwaew Suphacha Nathithong Narupon Wanabuppha Wanphen Laorsrisophon 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอ เรื่องของการพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งในปัจจุบันเป็นเครื่องดื่มที่มี
ความนิยมในการบริโภคอย่างกว้างขวาง  โดยได้จากการน าสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ            
มาผ่านกระบวนการแปรรูป แล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ ซึ่งจากการศึกษาสรรพคุณในรักษาโรค 
และด้านรักษาสุขภาพของสมุนไพรผักเชียงดา พบว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวาน ยับยั้งการ
ดูดซึมน้ าตาลกลูโคสที่ล าไส้เล็ก รวมทั้งช่วยในการหลั่งของอินซูลิน ช่วยลดน้ าตาลในเลือด จึงมี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถรักษาโรครูมาตอยด์ และโรคเก๊าท์  ซึ่งยังมีส่วนช่วยเพ่ิมสาร
ต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย สามารถลดความอ้วนและช่วยลดไขมันในเลือดสูง อีกทั้งยังช่วยละลายลิ่ม
เลือดและรักษาอาการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและล าไส้ 
          ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะการน าผักเชียงดา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม          
เพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา โดยมีวิธีการทดลองสูตร 3 อัตราส่วน  และจากนั้นน าไปทดสอบชิม 
เพ่ือทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยวิธีการให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale Test) และน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย             
ซึ่งผลการทดสอบพบว่า สูตรที่ 3 ได้รับคะแนนสูงที่สุด ซึ่งมีส่วนผสมได้แก่ ผักเชียงดา แก่นฝาง หญ้า
หวาน อบเชย และ มะตูม ในอัตราส่วนร้อยละ 90, 6, 2, 1 และ 1 ตามล าดับ หลังจากนั้นน า
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก จากทั้ง 3 สูตร มาทดสอบกับผู้บริโภคโดยท าการทดสอบ  Central 
Location Test (CLT) กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน พบว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ หากมีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 98 และผู้บริโภคจะเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรนี้ คือ ถ้าบรรจุภัณฑ์แบบในกล่อง โอกาส
เลือกคิดเป็นร้อยละ 90 โดยราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพผักเชียงดา 
ที่บรรจุซองละ 2 กรัม และมีจ านวน 20 ซอง ต่อ 1 กล่อง ใน ราคา 250 บาท คิดเป็นร้อยละ 54   
 
ค าส าคัญ : พัฒนาผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, ผักเชียงดา 

                                                           
1 ผศ., อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
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ABSTRACT 
               This research presents on the development of herbal drinks, which is 
currently a drink that is widely consumed.   The making process is using herbs that 
have good health properties enter the processing and then packed in ready-to-use 
packaging. Chiangda vegetables was founded that it has properties in the treatment 
of diabetes inhibits the absorption of glucose in the small intestine as well as help in 
the secretion of insulin help reduce blood sugar therefore beneficial for diabetic 
patients. It can reduce obesity and help reduce high blood fat, and also helps 
dissolve blood clots and treat stomach and intestinal infections. 
            The research team has an idea to bring Chiangda vegetables develop into 
the herbs drink product for health.  They try to create the formula in 3 ratios and 
then to test it for the sensory quality in terms of color, smell, taste and overall 
preference.  The assessment is made the scoring 9 points of liking (9-point hedonic 
scale test) and using the score obtained to find the mean.  The test results showed 
the 3rd formula received  the highest score.  Which  the 3rd formula contains 
ingredients such as Chiangda vegetables, Quince, Stevia, Cinnamon and Bael Fruit in 
the ratio of 90, 6, 2, 1 and 1, respectively. After that, the products that have been 
selected from all 3 formulas are tested by consumers with testing Central. Location 
Test (CLT) and 50 target consumers. The test results showed the consumers will 
decide to buy the product, If a product is available accounted for 98 percent.  The 
consumers will choose a suitable packaging format for this herbal health drink 
product, that is the packaging is in a box, the opportunity to choose 90 percent. and 
the reasonable price of the Chiangda herbal drink which contains 2 grams per sachet, 
and contains 20 sachets per 1 box, at a price of 250 baht 54 for percent. 
 
Keywords :  Product development, Herbal drink for health, Chiangda herbal 
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บทน า 
ในปัจจุบันเครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink) เป็นเครื่องดื่มที่มีความส าคัญและดื่มกันอย่าง

กว้างขวางทั่วโลก ได้จากการน าสมุนไพร (Herb) ที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาผ่านกระบวนการแปร
รูป ด้วยการท าแห้ง (Dehydration) แล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการ
คืนตัวสมุนไพรด้วยการแช่ในน้ าร้อนแล้วดื่มขณะร้อนหรือเย็น มีสรรพคุณทางยา เช่น ช่วยกระตุ้น
ระบบประสาท ระบบหมุนเวียนเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ลดคลอเรสเตอรอล และยังมีสรรพคุณรักษา
โรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นแนวทางการแพทย์ทางเลือก ที่ไม่
ต้องใช้สารเคมีในการบ าบัด โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสมุนไพรและสารสกัดจาก
สมุนไพร สูงถึงปีละ 1,000 ล้านบาท และจากข้อมูล Euromonitor-Herbal/Traditional Products 
in Thailand ระบุว่า ปี 2559 มูลค่าตลาดสมุนไพรในประเทศไทยทั้งเวชส าอาง อาหารเสริม 
เครื่องดื่มสมุนไพร สมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง มีมูลค่า ประมาณ 3.92 หมื่นล้านบาท และคาดว่ามีการ
ขยายตัวเป็น 5.69 หมื่นล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งถือว่าการขยายตัวมีแนวโน้มที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ 
(ศรัณย์,2562) 

ผักเชียงดา (Gymnema Inodorum Lour) จัดเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรเพ่ือสุขภาพที่ได้รับความ
นิยมในการบริโภคมากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณที่สามารถช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวาน รวมถึงควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุล ตลอดจนการบรรเทาอาการภูมิแพ้ หืดหอบ 
ปวดข้อจากโรคเก๊าต์และสรรพคุณอ่ืนๆ (มูลนิธิโครงการหลวง,2552) 

จากแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพที่สูงขึ้นในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน าผักเชียงดามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา 
เพ่ือเป็นการน าเอาวัตถุดิบท้องถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์  ตลอดจน
เพ่ือเ พ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร อีกทั้ งเป็นการเ พ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ ของพืชสมุนไพร                      
เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคท่ีสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผักเชียงดา 

 
วัตถุประสงค์โครงการวิจัย 

  เพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ให้ที่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย 

 
ขอบเขตโครงการวิจัย 
          1.1 ส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพในงานวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วยสมุนไพร 8 ชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา , กระชายขาว, แก่นฝาง, เถาเอ็นอ่อน, ตานกด, 
ใบเตยหอม อบเชย และหญ้าหวาน                      
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          1.2 ท าการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี Hedonic Scale (9 คะแนน) ให้อัตรา
ความชอบเป็น 9 คะแนน โดยที่ 1 คือ ไม่ชอบมากที่สุด 5 คือเฉยๆ และ 9 คือชอบมากที่สุด ประเมิน
ในด้าน สี, กลิ่น, กลิ่นรสชาติ, และความชอบโดยรวม ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค โดยแจก
แบบสอบถามร่วมกับการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์กับผู้ทดสอบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก จ านวน 30 คน         
  1.3 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองตาก จ านวน 50 คน โดยท าการทดสอบแบบ Central location (CLT) โดย
น าผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทดสอบชิม ด้วยวิธีการทดสอบแบบให้คะแนนความชอบ 9 - Point Hedonic 
Scale ทดสอบปัจจัยคุณภาพด้วย ส,ี กลิ่น, รสชาต ิการยอมรับโดยรวม ร่วมกับการเก็บข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ และข้อมูลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค                                       
 
องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ท าเป็น
เครื่องยา สมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในทางสุ ขภาพ 
อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้
ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอน
การแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้น
เล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่ง (Wikipedia,2017)  
            ชาสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีรูปแบบและวิธีการบริโภคเช่นเดียวกับชา (Camellia 
Sinensis หรือ Tea Sinensis) แต่ชาสมุนไพรผลิตจากพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีกลิ่น รส ที่หอม
ละมุน ท าให้ได้สรรพคุณต่างๆ ของพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งวิธีการบริโภคชาสมุนไพร 
คือการใช้น้ าร้อน สกัดสารที่เป็นตัวยาส าคัญในช่วงเวลาสั้นๆ เพ่ือสกัดสารส าคัญ กลิ่น รส ที่ต้องการ
ออกมาจากสมุนไพร และ  กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจะเริ่มจาก การท าแห้ง (Dehydration) 
หรือการดึงน้ าออก อาจเรียกว่า drying เป็นกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยัง
วัสดุที่มีความชื้น เพ่ือก าจัดความชื้นออกจากอาหารด้วยการระเหยน้ า โดยอาศัยความร้อนแฝงของ
การระเหย การท าแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ สามารถเก็บอาหารไว้ได้นาน การท าแห้งเป็นการ
กระท าโดยการลดความชื้นของอาหารด้วยการระเหยน้ าออกจากผิวของอาหาร  ปัจจุบันการท าแห้ง
ถือเป็นกระบวนการผลิตที่ส าคัญในระดับอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์จ านวนมากที่มาจากการท าแห้ง
การอบแห้งด้วยลมร้อน ท าได้โดยการให้ลมร้อนที่ผ่านการให้ความร้อนจาก เครื่องท าความร้อนเป่า
ผ่านอาหาร ท าให้น้ าระเหยไปกับลมร้อนโดยทางช่องระบายลม โดยนิยมใช้อุณหภูมิอบแห้งประมาณ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0792/beverage-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2364/herb-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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45-65 องศาเซลเซียส ความชื้นของอากาศต้องมีค่าต่ า เพ่ือที่จะสามารถรับเอาไอน้ าที่ระเหยจาก
อาหารไปได้ปริมาณมาก และความเร็วลมโดยความเร็วลมที่เหมาะสมในการท าแห้งชาสมุนไพรมีค่า
เท่ากับ 1.5 เมตรต่อวินาที (Akpinar,et.al.,2003) 
 ในส่วนของความเป็นมาตรฐานด้านการบริโภค ชาสมุนไพรได้รับการประกาศรายชื่อพืช     
หรือส่วนต่างๆ ของพืชที่อนุญาตเป็นชาสมุนไพรตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) 
พ.ศ.2547 มี 16 ชนิด ได้แก่ 1) ผลมะตูม 2) ดอกกระเจี๊ยบ (กลีบเลี้ยงและริ้วประดับ) 3) เหง้าขิง           
4) เหง้าข่า 5) เหง้าและต้นตะไคร้แกง 6) ใบหม่อน 7) ดอกค าฝอย 8) ใบบัวบก 9) ใบเตยหอม            
10) ดอกเก๊กฮวย 11) ผลหล่อฮังก้วย 12) เห็ดหลินจือ 13) ผลมะขามป้อม 14) ใบและต้นเจี่ยวกู้
หลาน 15) เถาวัลย์เปรียง และ 16) ใบหญ้าหวาน 
 ในส่วนของผักเชียงดานั้น เป็นพืชที่พบได้ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น อินเดีย 
พม่า ศรีลังกา และทางภาคเหนือของไทย ซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่พบมากก็คือ ผักเชียงดา
ในสายพันธุ์ Gymnema Inodorum ซึ่งในภาคเหนือนั้นผักเชียงดาเป็นผักพ้ืนบ้านที่ชาวเหนือในแถบ
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพ่ือ
น ายอดไปประกอบอาหาร ซ่ึงสรรพคุณของผักเชียงดาจากผลงานวิจัยต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ 
              1) แก้ไขแ้ละอาการหวัด ในประเทศไทยมีการใช้ใบผักเชียงดาเป็นส่วนผสมในต ารา
ยาแก้ไข้ในสมัยโบราณ โดยน ามาต าให้ละเอียด แล้วน ามาพอกกระหม่อม เพ่ือรักษาไข้อาการหวัด  
    2) รักษาโรครูมาตอยด์และเก๊าท์จากรายงานของ Shimizu et al. (1997) พบว่า 
ในประเทศอินเดียมีการศึกษาถึงผลต่อสุขภาพของพืชสกุล (genus) เดียวกันกับผักเชียงดา แต่ต่าง
ชนิดกัน (Species) คือ Gymnema Sylvestre พบว่า ช่วยรักษาโรครูมาตอยด์และโรคเก๊าท์ได้   
  3) รักษาโรคเบาหวาน มีผลการศึกษาและรายงานหลายชิ้นที่กล่าวถึงคุณสมบัติของ
ผักเชียงดาและสารสกัดที่มีผลต่อการลดระดับน้ าตาลในเลือด เช่น Shanmugasundaram et al., 
(1981, 1983, 1990) รายงานว่า ใบผักเชียงดาและสารสกัดจากผักเชียงดา (Gymnema Sylvestre) 
มีสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ กรดจิมเนมิค (Gymnemic Acid) ช่วยลดระดับน้ าตาลในตับ ไต 
และเซลล์กล้ามเนื้อของสัตว์ที่เป็นโรคเบาหวานได้ Shimizu et al. (2001) รายงานว่าสาร 
Triterpenoid Saponin ในผักเชียงดามีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึม และลดระดับของน้ าตาลในล าไส้ 
(Isolated Intestinal Tract) และระงับการเพ่ิมขึ้นของน้ าตาลในเลือดหนู นักวิทยาศาสตร์จากประเทศ
ญี่ปุ่น พบว่าผักเชียงดาที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการดูดซึมน้ าตาลในเลือด จึง
ให้ความสนใจผักเชียงดาของไทย และมีการน าเข้าใบและยอดอ่อนของผักเชียงดาจากประเทศไทยไป
ผลิตเป็นชาชงสมุนไพร (Herbal Tea) เพ่ือลดระดับน้ าตาลในเลือด (ประไพภัทร, 2550) และขึ้น
ทะเบียนสิทธิบัตรในชื่อ Gymnema Inodorum Roasted Tea and Method for Preparing the 
Same (Atsuchi et al., 1998) นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นได้ตีพิมพ์ผลงานวิเคราะห์
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สารบริสุทธิ์ (Pure Compound) ที่เป็นตัวออกฤทธิ์ในการลดน้ าตาลจากใบของผักเชียงดา ผลการ
รับประทานต่อสุขภาพผักเชียงดา (ราชินีผักล้านนา) โดยใช้วิธีเทียบเคียงสูตรโครงสร้างของสารออก
ฤทธิ์ตามธรรมชาติด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Structure-Activity Relationship (SAR) 
   4) ช่วยเพ่ิมสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย จากการศึกษาของธีรวัลย์และปัทมา 
(2552) และ Thanyaluk, et al. (2005) พบว่าผักเชียงดามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และ
ปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระสูง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า ผักเชียงดาประกอบด้วยสารต้าน
อนุมูลอิสระ ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก (Phenoilc Compounds) คาโรทีนอยด์ (Carotenoids) 
คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และวิตามินอี (Vitamin E) ที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูล อิสระ (Antioxidant 
Activity) อยู่สูง (ธัญชนก,  2550 ) โดยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระหรือค่า IC50 (ค่าความเข้มข้นของ
สารสกัดที่สามารถก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุดได้ 50 %) 
   5) ลดความอ้วน Mahajan et al. (2011) ไดว้ิจารณ์ว่าสารสกัดจากใบ Gymnema- 
Sylvestre มีคุณสมบัติในการลดไขมันในร่างกายได้อย่างดี ซึ่ง Preuss et al. (2004) ยังได้รายงานว่า
การใช้สารสกัดผสมของกรดไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxycitric Acid) รวมกับไนอะซิน บาวน์โครเมียม 
(Niacin-Boundchromium) และสารสกัดจากใบ Gymnema Sylvestre สามารถท าหน้าที่เป็นสูตร
ยาลดน้ าหนักที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยที่สามารถท าให้เกิดการลดน้ าหนักส่วนเกินของ
ร่างกาย และค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) ได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งเสริมให้ไขมันในเลือดอยู่ใน
ระดับปกติ  
   6) ช่วยในการละลายลิ่มเลือด ( Fibrinolytic Activity) Hong et al., (2004) 
รายงานว่า สารสกัดจากผักเชียงดามีฤทธิ์ในการละลายโปรตีนที่ท าให้โลหิตแข็งตัว (Fibrin) ได้และ
สารนี้ถูกท าลายได้ด้วยความร้อนที่เกิน 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาท ี 
   7) ยับยั้งการหืนของไขมัน การศึกษาของ Tangkanakul et al . (2005) พบว่าสาร
สกัดที่ได้จากผักเชียงดา จ านวน 0.4 กรัม ไม่ว่าจะสกัดด้วยน้ าหรือเอทานอล มีความสามารถในการ
ยับยั้งการหืนของไขมันได้ดีกว่าการใช้สารกันหืนสังเคราะห์ชนิดบูทิเลทไฮดรอกซีอะนิโซล (Butylated 
Hydroxyanisole; BHA) ในปริมาณ 10 มิลิกรัมต่อลิตร 
   8) แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Helicobactor Pylori สูง ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบที่
พบได้ในกระเพาะอาหารมนุษย์ เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร อาหารย่อยผิดปกติ แผลใน
กระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งการก าจัดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ท าได้ยาก และต้องใช้ยา
ปฏิชีวนะหลายชนิด โดยผักเชียงดาแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ H. pylori ด้วยค่า MIC เท่ากับ 2.5 g/ml 
เท่ากับ 7.81 µg/ml ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้พืชที่ใช้เป็นอาหารในท้องถิ่นเพ่ือ
ป้องกันโรคแผลในกระเพราะอาหารจากการติดเชื้อ H. pylori และมะเร็งกระเพาะอาหาร (มูลนิธิ
โครงการหลวง, 2552) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
      งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ซึ่งจะมี
ขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้    
             1. การทดลองสูตร โดยการน ากระชายขาวและใบเตย ปริมาณอย่างละ 10 กิโลกรัม  
ท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า และพักให้แห้ง ต่อมาน าเถาเอ็นอ่อนสดปริมาณ 10 กิโลกรัม มาอบไล่
ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นลดระดับอุณหภูมิลงเหลือที่ 50 
องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 18 ชั่วโมง  จากนั้นอบกระชาย, ใบเตย, ตานกกด และแก่นฝาง ที่อุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และลดระดับอุณหภูมิลงเหลือ 50-60 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 
2 ชั่วโมง ต่อมาท าการอบใบหญ้าหวานแห้งและผักเชียงดาแห้ง ปริมาณอย่างละ 2 กิโลกรัม  ที่
อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จึงคั่วมะตูมแห้ง ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 นาที เมื่ออบและคั่ววัตถุดิบทั้งหมดแล้ว จึงน ามาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดไฟฟ้า ที่กรอง
ผ่านตระแกรงเบอร์ 80 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.177 มิลลิเมตร) เมื่อได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์บด จึง
น ามาวัดค่าสีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อมบันทึกผล พร้อมทั้งวัดความชื้น ในช่วงความชื้น 0-10% ด้วย
เครื่องวัดความชื้น และท าการเก็บรักษาวัตถุดิบในถุงซิปล็อค ส าหรับบรรจุต่อไป 

              2. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งในการด าเนินการโดยน าวัตถุดิบที่เตรียมไว้มา
ก าหนดสูตร แบ่งเป็น 3 อัตราส่วน ตามตารางที่ 1 ซึ่งแสดงค่าร้อยละของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา มี 3 สูตร  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของการอัตราส่วนเครื่องดื่มสมุนไพรผักเชียงดา 3 สูตร 
 
ส่วนผสม 

อัตราส่วนเครื่องดื่มสมุนไพรผักเชียงดา 

(สูตร 1) (สูตร 2) (สูตร 3) 

กรัม    ร้อยละ กรัม    ร้อยละ กรัม     ร้อยละ 

ผักเชียงดา 90 90 90 90 90 90 
กระชายขาว 1 1 - - - - 

แก่นฝาง 2 2 6 6 6 6 

เถาเอ็นอ่อน 1 1 - - - - 

หญ้าหวาน 2 2 2 2 2 2 
แก่นฝาง 2 2 6 6 6 6 

ใบเตยหอม 2 2 1 1 - - 

อบเชย 1 1 1 1 1 1 
มะตูม - - - - 1 1 
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                 3. ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ทั้ง 3 สูตร โดยบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 30 คน เป็นผู้ทดสอบชิมโดยให้ผู้ทดสอบชิมท า
การชิมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในถ้วยพลาสติกสีขาว เสนอตัวอย่างทั้ง 3 สูตร แบบพร้อมกันหมด โดย
ก าหนดเลขรหัส 3 แบบสุ่มแทนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ทดสอบลงคะแนนในแต่ละตัวอย่าง วัด
คุณภาพทางประสาทสัมผัสในความชอบด้าน สี กลิ่น รสสัมผัสและความชอบโดยรวม  โดยใช้
แบบทดสอบรูปแบบการให้คะแนนความชอบ 9 - Point Hedonic Scale โดย (1 =ไม่ชอบมากที่สุด 
และ 9 = ชอบมากที่สุด) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยโปรแกรม Statistics Package for 
Social Sciences (spss) 
                4. ท าการวิเคราะห์ค่าสี  ส าหรับในการวัดค่าสี จะวิเคราะห์ค่าสีโดยน าเอาผลิตภัณฑ์
สูตรที่ดีที่สุดในหัวข้อ 3.4 มาวัดหาค่าสี รวมถึงวัตถุดิบแต่ละชนิด โดยใช้เครื่องวัดสี  Miniscan EZ 
โดยน าเครื่องวัดค่าสีมาแนบกับตัวอย่างและวัดค่าทั้งหมด 3 ซ้ า ค่าสีในค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง 
(a*) ค่าสีเหลือง (b*)โดยค่า 
                 (L*) คือ ค่าความสว่าง มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 
                 (a*) คือ ค่าสีแดงและสีเขียว       เมื่อ a+ มีค่าเป็นบวกเป็นสีแดง 
                                                          เมื่อ a- มีค่าเป็นลบเป็นสีเขียว 
                 (b*) คือ ค่าสีเหลืองและสีน้ าเงิน เมื่อ b+ มีค่าเป็นบวกเป็นสีเหลือง 
                                                       เมื่อ b- มีค่าเป็นลบเป็นสีน้ าเงิน 
           ก่อนการวัดค่าสีทุกครั้งต้องปรับมาตรฐานเครื่อง (Calibration) โดยใช้แผ่นสีขาวมาตรฐาน    
( White Blank (L*) =97, (a*) =-0.18, (b*) =1.84 ) แล้วจึงวัดค่าสีของผลิตภัณฑ์ และท าการ
บันทึกผลแต่ละสูตร จากนั้นรวบรวมข้อมูลและค านวณหาค่าเฉลี่ยด้วยโปรแกรม Microsoft Excel   
                 5. ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค  น าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักชี
ยงดาที่ได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสมากที่สุด มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคโดย
ท าการทดสอบแบบ Central location (CLT) กับผู้บริโภคบริเวณอ าเภอเมืองตาก จ านวน 50 คน 
โดยน าผลิตภัณฑ์ให้ผู้ทดสอบชิม ด้วยวิธีการทดสอบแบบให้คะแนนความชอบ 9 - Point Hedonic 
Scale ทดสอบปัจจัยคุณภาพด้วย สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะ และการยอมรับโดยรวม ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยโปรแกรม Statistics Package for 
Social Sciences (spss)  
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ผลการวิจัย 
      ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ได้ผลใน
การทดสอบตามข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้ 
              1. ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต  ซึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ได้ด าเนินการ โดยวิธีการปรับอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ 3 อัตราส่วน 
คือ ร้อยละของผักเชียงดาต่อสมุนไพรอ่ืนๆ (กระชายขาว , แก่นฝาง, เถาเอ็นอ่อน, หญ้าหวาน, ตาน
กกด, ใบเตยหอม, อบเชย) และปรากฏของสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ทั้ง 
3 สูตร ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ทั้ง 3 สูตร 

สูตร ลักษณะที่ได้ ภาพประกอบ 
 

สูตรที่ 1 ประกอบด้วย 8 ชนิด 
ผักเชียงดา ร้อยละ 90,  
กระชาวขาว ร้อยละ 1,  

แก่นฝาง ร้อยละ 2,  
เถาเอ็นอ่อน ร้อยละ 1,  
หญ้าหวาน ร้อยละ 2,  
ตานกกด ร้อยละ 1,  
ใบเตย ร้อยละ 2  

และอบเชย ร้อยละ 1 

 
-ลักษณะปรากฏเมื่อมองด้วย
ตาเปล่า คือ มีส้มอ่อน กว่า
สูตร 1 และ สูตร 2  
-ด้านกลิ่น มีกลิ่นของผัก 
เชียงดาที่ชัดเจน 
-ด้านรสชาติ จืดและมีความขม
มากกว่าสูตรอื่น 

 

 
สูตรที่ 2 ประกอบด้วย 5 ชนิด 

ผักเชียงดา ร้อยละ 90, 
แก่นฝาง ร้อยละ 6, 

หญ้าหวาน ร้อยละ 2, 
ใบเตย ร้อยละ 1 

และ อบเชย ร้อยละ1 

 
-ลักษณะปรากฏเมื่อมองด้วย
ตาเปล่า คือ มีสีส้มเข้ม 
เนื่องจากสีของแก่นฝาง 
-ด้านกลิ่น มีกลิ่นของใบเตย
เล็กน้อย  
-ด้านรสชาติ มีความหวานและ
ขมเล็กน้อย  
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สูตรที่ 3  ประกอบด้วย  
ผักเชียงดา  ร้อยละ 90,  

แก่นฝาง ร้อยละ 6,  
หญ้าหวาน ร้อยละ 2,  

มะตูม ร้อยละ 1  
และ อบเชย ร้อยละ1 

 
-ลักษณะปรากฏ คือ มีสีส้มเข้ม
กว่าสูตร 2 เนื่องจากได้สีจาก
แก่นฝางและมะตูม 
-ด้านกลิ่น มีกลิ่นหอมของ
มะตูมเล็กน้อย  
-ด้านรสชาติ  มีความหวาน 
และกลมกล่อมทีสุ่ด 
 

 

 

 
                2. ผลการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส  ซ่ึงจากผลการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ทั้ง 3 สูตร โดยน ามาทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม   ซึ่งทดสอบโดยผู้ทดสอบท่ีไม่ผ่าน
การฝึกฝน เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 30 คน (n=30) 
ด้วยวิธี 9 - Point Hedonic Scale โดยการให้คะแนนความชอบ 1-9 (1 =ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 =
ชอบมากที่สุด) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า โดยโปรแกรม Statistics Package for Social 
Sciences (spss) ของทั้ง 3 สูตร พบว่า สูตรที่ 1 มีคะแนนทางประสาทสัมผัสทางด้านสีอยู่ในช่วงชอบ
มาก ในขณะที่กลิ่น, รสชาติและความชอบโดยรวม อยู่ในช่วงชอบปานกลาง ขณะที่ สูตร 2 มีคะแนน
ทางประสาทสัมผัสทางด้านสีในช่วงชอบมาก ในขณะที่ กลิ่น, รสชาติและความชอบโดยรวมอยู่ในช่วง
ชอบปานกลาง และสูตร 3 มีคะแนนทางประสาทสัมผัสทางด้านสี, กลิ่น, รสชาติและความชอบโดย
รวมอยู่ในช่วงชอบมาก โดยสามารถอธิบายได้ว่าความชอบด้านสี รสชาติและความชอบโดยรวมของ
ทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ในขณะที่
ความชอบด้านกลิ่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  ดังแสดง
ในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 - Point Hedonic Scale ของ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดาในแต่ละสูตร 

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  ns   ไม่มีความแตกต่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ < 0.05       
 สัญลักษณ์ abc  มีความแตกต่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 

 
               3. ผลการวิเคราะห์การวัดค่าสี  ผลการวิเคราะห์ค่าสีของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดาสูตรที่ 3 ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด ในหัวข้อที่ 4.2 รวมทั้งวัตถุดิบในสูตร 
ทั้ง 5 ชนิด (ผักเชียงดา, แก่นฝาง, หญ้าหวาน, อบเชยและมะตูม) ใช้เครื่องวัดค่าสี  Miniscan EZ 
โดยน าเครื่องวัดค่าสีมาแนบกับตัวอย่างและวัดค่าทั้งหมด 3 ซ้ า วัดสีในค่าความสว่าง (L) ค่าสีแดง (a) 
ค่าสีเหลือง (b) จากนั้นบันทึกผลและค านวณหาค่าเฉลี่ยด้วยโปรแกรม Microsoft Excel พบว่า ค่าสี
ของผักเชียงดา มีความสว่าง (L) ค่าสีแดง (a) และค่าสีเหลือง (b) อยู่ในช่วง 32.74, 3.88 และ 18.61 
ในขณะที่ค่าสีของแก่นฝาง มีค่าสีอยู่ในช่วง 58.17, 9.79 และ 22.39 โดยค่าสีของหญ้าหวาน อยู่
ในช่วง 38.01, -0.59 และ 18.93 ในขณะทีค่่าสีของมะตูมอยู่ในช่วง 53.33, 8.46 และ 25.36 โดยค่า
สีของอบเชย 41.77, 13.4 และ 27.5  โดยค่าสีสูตรที่ 3 พบว่า อยู่ในช่วง 35.87, 0.52 และ 19.56 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา 

สมุนไพรแต่ ค่าสี 

ละชนิด L* A* b* 

เชียงดา 32.74±1.36 3.88±0.35 18.61±0.07 

แก่งฝาง 58.17±0.81 9.79±0.78 22.39±0.26 

หญ้าหวาน 38.01±2.54 -0.59±0.06 18.93±0.53 

มะตูม 53.33±0.96 8.46±0.33 25.36±0.37 

อบเชย 41.77±2.21 13.4±0.98 27.53±3.50 

สูตรที่ 3 35.87±1.18 0.52±0.13 19.56±0.27 

 
สูตร 

ลักษณะท่ีปรากฏ 

           สี                   กลิ่น               รสชาติ             ความชอบโดยรวม      

1 
2 
3 

7.60ns±1.33             7.13ns±1.57        7.03ns±1.65           7.37ns±1.47 
7.70ns±1.06             7.20ns±1.56        7.00ns±2.15           7.23ns±1.50 
8.17ns±0.75             8.13a±1.01         7.97ns±1.13           8.07ns±0.98 
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                4. ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  เมื่อน าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่
พัฒนาขึ้น และได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสมากที่สุด ซึ่งได้แก่สูตรที่ 3  มาทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภคโดยการทดสอบแบบ Central location test (CLT) กับผู้บริโภคบริเวณอ าเภอ
เมืองตาก จ านวน 50 คน โดยรายละเอียดแบบสอบถามประกอบด้วย การทดสอบปัจจัยคุณภาพด้าน 
สี, กลิ่น, รสชาติและความชอบโดยรวม และข้อมูลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Statistics Package for Social Sciences (spss) พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบด้านสีและกลิ่นของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบปานกลาง  ในขณะที่ให้คะแนนความชอบด้าน
รสชาติและความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบมาก ดังแสดงในตารางที่ 5   ซึ่งผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะซื้อหากมีการวางจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 98 โดย (ให้คะแนน)  เลือกรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมคือ บรรจุภัณฑ์แบบในกล่องคิดเป็นร้อยละ 90  และราคาที่เหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุซองละ 2 กรัม จ านวน 20 ซอง ต่อ 1 กล่อง ในราคา 250 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 
ดังแสดงในตารางที่ 6 
ตารางท่ี 5 แสดงผลคะแนนด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพร 
ผักเชียงดา โดยผู้บริโภค 50 คน 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนเฉลี่ยความชอบ 

                       สี                                                  7.12±1.22   7 

                      กล่ิน                                               7.26±1.04   7 

                     รสชาติ                                             7.76±0.82   8 

               ความชอบโดยรวม                                      8.1±1.24    8 

 
ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ข้อมูลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ร้อยละ 
 

การวางจ าหน่าย 
ซ้ือ 

ไม่ซื้อ                        
98 
2 

 
ผลิตภัณฑ์ 

บรรจุในกล่อง 
บรรจุในถุงซิปล็อค 

90 
10 

 
ราคา 

200 บาท 
250 บาท 
300 บาท 
350 บาท 

12 
54 
22 
12 
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สรุปผลการวิจัย 
             การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ 
ในการวิจัย อาทิเช่น 1) การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตรวมทั้งการทดสอบคุณภาพ
ทางด้านประสาทสัมผัส 2) การวิเคราะห์การวัดค่าสี และ 3) การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า    
              1.  ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผัก
เชียงดา ซึ่งในการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียง
ดา จากผลการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสพบว่าสูตรที่ 3 ซึ่งในการผลิตมีอัตราส่วนของ
วัตถุดิบดังนี้ ผักเชียงดาร้อยละ 90, แก่นฝาง ร้อยละ 6, หญ้าหวาน ร้อยละ 2, มะตูม ร้อยละ 1 และ
อบเชย รอ้ยละ 1 ได้รับคะแนนทางประสาทสัมผัสสูงสุดโดยอยู่ท่ีช่วงระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก   
              2. ผลการวิเคราะห์ค่าสี จากการวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
สมุนไพรผักเชียงดา สูตรที่ 3 โดยเป็นสูตรที่ได้รับคะแนนทางด้านประสาทสัมผัสสูงที่สุด พบว่า สูตรที่ 
3 มีความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 35.87 ค่าสีแดง (a*) อยู่ในช่วง 0.52 และค่าสีเหลือง (b*) 19.56           
ซึ่งเป็นช่วงค่าสีที่เหมาะสมท่ีสุดในการผลิต 
              3. ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา ที่ผ่านการคัดเลือกพบว่า สี , กลิ่น, รสชาติและ
ความชอบโดยรวม อยู่ในช่วงปานกลางถึงชอบมาก และจากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 
พบว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หากมีการวางจ าหน่าย คิดเป็นร้อย 98 และ (ให้คะแนน) เลือก
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดาคือ บรรจุ
ภัณฑ์แบบในกล่องคิดเป็นร้อยละ 90 โดยราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
สมุนไพรผักเชียงดาที่บรรจุซองละ 2 กรัม จ านวน 20 ซอง ต่อ 1 กล่อง ในราคา 250 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 54  
 
ข้อเสนอแนะ 
              ควรศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  และศึกษารูปทรงของชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา จากชนิดบรรจุภัณฑ์หลายๆ รูปแบบ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
       การท าการวิจัยในเรื่องของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสมุนไพรผักเชียงดา 
ในครั้งนี้จนส่งผลให้เกิดส าเร็จไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์นั้น  ส่วนหนึ่งได้รับค าปรึกษาจาก               
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ภ.ท.บุญชิต ภูหวัง เภสัชกรแผนไทย คณะกรรมการเครือข่ายภูมิปัญญาไทยแห่งประเทศไทย สภา
วัฒนธรรม และ ภ.ท.มะยม มานันท์ ผู้อ านวยการชมรมแพทย์แผนไทยหมอพ้ืนบ้านจังหวัด
ก าแพงเพชร รวมทั้งขอขอบพระคุณ ดร.มานิตา ดุมกลาง และอาจารย์จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี ที่ได้เป็น
ผู้ให้ค าแนะน ามาโดยตลอด และยังได้ให้ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการวิจัยใน
ครั้งนี้  ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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