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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่
บทความบทความวิจัยของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ
เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) โดยฉบับนี้เป็น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2561 (มกราคม-เมษายน) เพื่อเป็น
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจ
มากขึน้ ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจยั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำ�นวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้ดำ�เนินงานมาเป็นปีที่ 12 โดย
บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา
ซึ่งวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสาร
ได้ดำ�เนินการเผยแพร่วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ
เป็นประจำ�ทุก 4 เดือน  
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2561 (มกราคม-เมษายน) จะสามารถ
ตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน ทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร จะได้ดำ�เนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ
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ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัต : กรณีศึกษาวงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี บ้านแบรอ
ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
A Study of Pencaksilat Music : Case Study of Pencaksilat Harimau Patani Band,
Baeroh Village, Talubo Locality, Mueang District, Patani Province
วิศรุต เจี้ยงยี่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัต กรณีศึกษาวงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี
บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของปันจักสีลัตฮารีเมา
ปัตตานี 2. การแสดงปันจักสีลตั พร้อมดนตรีประกอบ โดยปันจักสีลตั ฮารีเมาปัตตานี บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ผลการศึกษาพบว่า
ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีก่อตั้งด้วยความอนุเคราะห์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โดยเกิดจากอาจารย์มะซัพรี เพื่อนๆ และเด็กๆในหมู่บ้านที่มีความสนใจในการแสดงการต่อสู้รูปแบบต่างๆ ของปันจักสีลัต ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 เล็งเห็นความส�ำคัญของปันจักสีลัตที่พัฒนาการขึ้นมาจากการละเล่นสิละ จึงก่อตั้งเป็นปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีขึ้นมา
การแสดงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีการแบ่งชุดการแสดงเป็น การไหว้ 4 ทิศ และ 8 ชุดการแสดงและท่าร�ำขอบคุณหลังจบ
การแสดง ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีการแสดงการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งท่าร�ำการต่อสู้ของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีที่เป็น
เอกลักษณ์ คือ ท่าเสือ ทางปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีเองได้มีการคิดท่าร�ำต่างๆ ส�ำหรับการแสดงการต่อสู้และการป้องกันตัวขึ้นมาจาก
ท่าเสือเป็นหลักเพื่อใช้ในการแสดงการต่อสู้
ดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัตของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี ประกอบด้วย ปี่เป็นเครื่องด�ำเนินท�ำนองโดยอยู่ในระดับเสียง
ใกล้เคียงกับบันไดเสียง อี โดเรียน (E Dorian mode) กลองตัวเล็กกลองตัวใหญ่ และฆ้องเป็นเครื่องประกอบจังหวะ โดยมีรูปแบบ
กระสวนจังหวะหลักในบทเพลงอยู่ 4 แบบ โดยการบรรเลงประกอบการแสดงปันจักสีลัตโดยเป็นการบรรเลงโหมโรงและการไหว้ 4 ทิศ
การไหว้ครู อยู่ในจังหวะช้าและเร็วขึ้นในชุดการแสดงต่อสู้และท่าร�ำอาวุธต่างๆ โดยมีการบรรเลงเพลงตั้งแต่โหมโรงยาวไปตลอดจนจบ
การแสดง
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Wissaroot Jiengyee (2017) : A Study of Pencak Silat Music : Case Study of Pencak Silat Harimau Pattani Band,
Baeroh Village, Talubo Locality, Mueang District, Pattani Province. Master Thesis M.F.A (Ethnomusicology). Bangkok:
Graduate School, Srinakarinwirot University. Advisor Committee : Asst. Prof. Rujee Srisombat, Dr. Veera Phansue
The purposes of this research are to study the current conditions of   Pencak Silat Harimau Pattani and
the show of Pencak Silat with musical accompaniment by Pencak Silat Harimau Pattani, Baeroh Village, Talubo
Locality, Mueang District, Pattani Province. The results of the study are as follows :
Pencak Silat Harimau Pattani, Pattani Province was started and supported by The Village Headman of
Moo 1 Baeroh Village, Talubo Locality, Mueang District, Pattani Province. Teacher Masapree, his friends and
children in the village were interested in various shows of Pencak Silat fighting. The Village Headman of Moo 1
appreciated that Pencak Silat Which had developed from Sila  traditional playing, so it was set up to Pencak Silat
Harimau in Pattani
The shows of Pencak Silat Harimau Pattani, Pattani has divided in 4 directions begging dance 8 performance
and worship dance in the end of the shows. Pencak Silat Harimau Pattani, Pattani has an identities fighting shows
and one of the best dance called “Tiger Dance” that Pencak Silat Harimau Pattani has created many dancing for
fighting and martial arts from the main dancing, “Tiger Dance” using for  a fighting  performance.
Musical instruments using for a performance of Pencak Silat Harimau Pattani, Pattani consists of Thai flute.
Melody of songs mostly used in E Dorian Mode, Big and small drums and a Gong. There are 4 main rhythmic patterns
in a song starting with Pencak Silat performance and 4 directions begging dance, guru warship dance. All are in a slow
rhythm and faster in a fighting performance and the weapon dance.  Music accompanying will playing along from
the beginning till the end of a performance.                                                                 

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

Keywords : Pencak Silat , Musical performance

วิศรุต เจี้ยงยี่

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 7

มห
าว

ิทยา

พพ
รรณ
ี

ลัยร
า

ชภัฏ

วัฒนธรรมคือความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ หรือลักษณะ
ประจ�ำชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคม ซึ่งไม่เพียงแต่จะหมายถึง
ความส�ำเร็จในด้านศิลปกรรมหรือมารยาททางสังคมเท่านั้น กล่าวคือ
ชนทุกกลุ่มต้องมีวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีความแตกต่างระหว่าง
ชนแต่ละกลุ่ม ก็ย่อมมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันออกไป  
มนุษย์เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือผลิตสร้างวัฒนธรรมขึ้น ก็เพื่อ
ความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตและส่วนรวม วิถีแห่งชีวิตของมนุษย์
ในส่วนร่วมที่ถ่ายทอดกันได้ เรียนกันได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรม
จึงเป็นผลผลิตของส่วนร่วมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนสมัยก่อน
สืบต่อกันมาเป็นประเพณี วัฒนธรรมจึงเป็นทั้งความคิดเห็นหรือ
การกระท�ำของมนุษย์ในส่วนร่วมทีเ่ ป็นลักษณะเดียวกัน และส�ำแดง
ให้ปรากฏเป็นภาษา ความเชื่อ ระเบียบประเพณี วัฒนธรรมจึงเป็น
ลั ก ษณะพฤติ ก รรมต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
ทั้งบุคคลและสังคมที่ได้วิวัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างมีแบบแผน
แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์นั้นไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่เฉพาะในสังคมของ
ตนเอง ได้มีความสัมพันธ์ติดต่อกับสังคมต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ใกล้ชิด
มีพรมแดนติดต่อกัน หรือยู่ปะปนในสถานที่เดียวกันหรือ การที่
ชนชาติหนึ่งตกอยู่ใต้การปกครองของชนชาติหนึ่ง มนุษย์เป็นผู้รู้จัก
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆ จึงน�ำเอาวัฒนธรรมที่เห็นจากได้
สัมพันธ์ติดต่อมาใช้โดยอาจรับมาเพิ่มเติมเป็นวัฒนธรรมของตนเอง
โดยตรงหรือน�ำเอามาดัดแปลงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม
วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมที่มีมานาน เป็นแบบแผน
พฤติกรรมทีเ่ กิดจากการเรียนรูจ้ ากการอบรมสัง่ สอน ในฐานะทีเ่ ป็น
สมาชิกสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ร่วมกันในกลุ่มคนกลุ่ม
ต่างๆ ที่ท�ำให้สังคมมีระเบียบแบบแผนและมีความสุข ปกติแล้วค�ำ
ว่าวัฒนธรรมมักจะใช้พูดกันเป็นประจ�ำเพราะคนที่มีวัฒนธรรมกับ
คนทีไ่ ม่มนี นั้ ต่างกัน โดยบุคคลจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสม ตาม
สภาพของสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสร้างขึ้นโดย
มนุษย์ มนุษย์จะเป็นผู้สร้างท�ำนุบ�ำรุง ถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มีวัฒนธรรมคือ มีวิธีการ
เรียนรู้ รับช่วงสืบต่อกันมาได้และสร้างสรรค์เพิ่มเติม การที่มนุษย์
สามารถสร้างวัฒนธรรมได้ดีก็เพราะมนุษย์มีลักษณะทางกายและ
จิ ต ใจเป็ น พิ เ ศษเหนื อ กว่ า สั ต ว์ ทั้ ง ปวงและสิ่ ง นี้ เ องท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์
แตกต่างกับสัตว์ เพราะวัฒนธรรมท�ำให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่าง
แท้จริง (สุพัตรา สุภาพ, 2536: 139)
วัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะได้รับอิทธิพลจากการละเล่นจากชวา
มลายูเข้ามาประสมอยู่มาก เช่น สีละ, ลิเกฮูลู, มะโย่ง, ลิเกป่า,
ดาระ, รองแงง เป็นต้น กลุ่มท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุม่ นีภ้ าษาราชการได้ใช้คำ� ว่า “คนไทยมุสลิม” ซึง่ เป็นกลุม่ คนไทย

นับถือศาสนาอิสลาม อันได้แก่ ปัตตานี, นราธิวาส และยะลา
ขนบธรรมเนี ย มของชนกลุ ่ ม นี้ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ชาวมาเลเซี ย ทั้ ง นี้
เพราะอาณาเขตติดต่อกัน ภาษาที่ใช้พูดเป็นภาษายาวี ส่วนการ
สือ่ สารของคนในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
หากใช้ ภ าษาไทยจะใช้ ภ าษากลางสื่ อ ความหมาย (เสาวภา
ไพทยวัฒน์, 2538: 50) ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาสและ
ปัตตานี ที่ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะผสมผสานกัน
ระหว่างกลุม่ ไทยพุทธ มุสลิม และกลุม่ คนจีน วิถจี ากการด�ำเนินชีวติ
ของคนทั้งสามกลุ่ม แม้ว่าจะมีแนวทางปฏิบัติตามหลักค�ำสอนของ
ศาสนาที่ต่างกัน แต่ในความต่างของศาสนานี้เองท�ำให้มีสังคมของ
กลุ่มคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลั ก ษณ์ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การด� ำ รงชี วิ ต ของคนในสั ง คมที่
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และพิ ธี ก รรมทางศาสนาที่ ต ่ า งกั น
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (วาที ทรัพย์สิน, 2546: 63)
ดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้มีการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่
คนรุ ่ น หลั ง แม้ น ดนตรี แ ละการละเล่ น บางอย่ า งยั ง เป็ น ที่ นิ ย ม
แต่บางอย่างก็เสื่อมความนิยมลงไปตามยุคสมัย และเนื่องด้วย
ประชากรภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
มีวฒ
ั นธรรมดนตรีและการละเล่นตามความนิยมของสังคมไทยพุทธ
และไทยมุสลิม ประเภทของดนตรีและการละเล่นภาคใต้จัดแบ่ง
ตามลักษณะสังคมเป็น 2 กลุ่ม คือ ดนตรีและการละเล่นพื้นเมือง
ของชาวไทยพุทธ เช่น หนังตะลุง โนราห์ ลิเกป่า กาหลอ โพน
สวดมาลัย เพลงบอก ค�ำตัก เพลงนา เพลงเรือ แปดบท มหาชาติ
โต๊ะครึม ดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิม เช่น
รองเง็ง ซีละ มะโย่ง ซัมเป็ง ลิเกฮูลู ลอแก สลาเปะ อาแวลูตง
วายั ง เซี ย มหรื อ หนั ง ตะลุ ง สยาม ดิ เ กี ย ดาระ เป็ น ต้ น (บุ ษ กร
บิณฑสันต์, 2554: 7)
ซีละเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของภาคใต้ที่มีรูปแบบเฉพาะ
แตกต่างไปจากศิลปะการละเล่นชนิดอื่นเนื่องจากเน้นการฝึกให้
ผู้เล่นมีพละก�ำลังที่แข็งแรงผสมกับศิลปะในการต่อสู้ที่สวยงาม
นอกเหนือจากความบันเทิงที่เป็นจุดประสงค์หลักของการละเล่น
ประเภทต่างๆ ของภาคใต้ นอกจากนี้การเล่นซีละยังมีพิธีกรรมที่
แฝงไว้ ด ้ ว ยความเชื่ อ ที่ ผ สมผสานระหว่ า งพราหมณ์ กั บ มุ ส ลิ ม
(บุษกร บิณฑสันต์, 2554: 349) ในท�ำนองเดียวกัน สิละ เป็นศิลปะ
การต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทยมุสลิมอย่างหนึ่ง คล้ายกับมวยไทย
ทีม่ กี ารใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย มีหมัด เข่า เท้า ศอก เป็นอาวุธ
ในการต่อสู้ ผิดกันตรงที่มวยไทยใช้นวมสวมมือ แต่สิละไม่ได้ใช้นวม
ดูคล้ายๆ คาราเต้ผสมยูโดและกังฟูของจีน ที่คู่ต่อสู้สามารถจับ
ฟัดเหวี่ยงคู่ต่อสู้ได้ จะเห็นได้ว่าสิละเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
เกิดจากการผสมผสานของศิลปะการต่อสู้หลายรูปแบบ ในขั้นแรก
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อุปกรณ์
- สมุดที่ใช้บันทึกข้อมูลภาคสนาม และใช้ในการบันทึกโน้ต
- เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
- เครื่องบันทึกวีดีโอ

รำไ

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บัน ของปั น จั ก สี ลั ต ฮารี เ มาปัตตานี
บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
1.1 ประวัตคิ วามเป็นมาและสภาพปัจจุบนั ของปันจักสี
ลัตฮารีเมาปัตตานี บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี
1.2 นักแสดงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี
1.3 นักดนตรีปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี
1.4 ประวัติรางวัลและผลงานของปันจักสีลัตฮารีเมา
ปัตตานี
2. ศึกษาการแสดงและดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลตั
ของปันจักสีลตั ฮารีเมาปัตตานี บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
2.1 ศึ ก ษาการแสดงปั น จั ก สี ลั ต ฮารี เ มาปั ต ตานี
บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2.1.1 เครื่องแต่งกายของนักแสดงและนักดนตรี
2.1.2 อาวุธที่ใช้ในประกอบการแสดงของปันจัก
สีลัตฮารีเมาปัตตานี
2.1.3 โอกาสที่ใช้ในการแสดง
2.1.4 ท่าร�ำประกอบการแสดงปันจักสีลัต
2.2 ศึ ก ษาดนตรี ป ระกอบการแสดงปั น จั ก สี ลั ต ของ
ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี
2.2.1 เครื่องดนตรีที่ใช้ส�ำหรับการแสดง
2.2.2 ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีใน
แต่ละชิ้น
2.2.3 ลักษณะการจัดวงของเครื่องดนตรีในการ
ประกอบการแสดง
2.2.4 ศึกษาบทเพลงประกอบการแสดงปันจักสีลตั
ฮารีเมาปัตตานี

ิทยา

ลัยร
า
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นักสิละจะใช้มอื เปล่าในการต่อสู้ โดยมุง่ เน้นลีลาการร่ายร�ำมากกว่า
ที่จะต่อสู้กันจริงๆ ต่อมาจะใช่กริชซึ่งถือเป็นอาวุธประจ�ำตัวเข้า
ประกอบการแสดง แต่ ก็ ยั ง เน้ น ความสวยงามอยู ่ นั้ น เอง
(เฉลิม มากนวล, 2530: 81)
ในระยะหลังๆ “สิละ” กลายเป็นกีฬาพื้นเมืองที่เจ้าภาพ
มักจัดขึ้นแสดงโชว์ เพื่อความสนุกสนานในงานรื่นเริง งานเลี้ยง
ต้อนรับแขกหรืองานพิธีการต่างๆ ของชาวไทยมุสลิม การต่อสู้
เพื่ อ มุ ่ ง เอาแพ้ เ อาชนะกั น มี น ้ อ ย สิ ล ะจึ ง เกื อ บกลายเป็ น ศิ ล ปะ
การแสดงไป ประกอบกั บ มี กี ฬ าอย่ า งอื่ น ที่ ค ล้ า ยกั บ สิ ล ะ เช่ น
มวยไทย ซึ่งมีความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นกว่าการถ่ายทอด
วิชานี้ก็มีน้อย ดังนั้นผู้ที่นิยมเล่นสิละจึงมีน้อยลงตามล�ำดับขณะที่
กีฬาสิละได้รับความนิยมน้อยลงนั้น กลับมีเรื่องที่น่ายินดีเพราะใน
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15 มีการแข่งขันกันในวันที่ 9 - 20
กันยายน 2530 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ กีฬาใหม่อีก
ประเภทหนึ่งที่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย คือ กีฬา
“ปัญจะสีละ” หรือ “ปัญจักสีลัต”ซึ่งก็คือกีฬาที่ชาวไทยมุสลิมรู้จัก
กั น ดี ม านานแล้ ว ในนามของ “สิ ล ะ” หรื อ “ดี ก า” นั่ น เอง
(เฉลิม มากนวล, 2530: 32)
จากความส�ำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาดนตรี
ประกอบการแสดงของวงปันจักสีลตั ฮารีเมาปัตตานี เพือ่ ให้ทราบถึง
การแสดงพืน้ บ้านทีส่ บื ทอดต่อๆ กันมาในจังหวัดปัตตานี ซึง่ ปัจจุบนั
สิ ล ะได้ พั ฒ นารู ป แบบมาเป็ น ปั น จั ก สี ลั ต เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลีย่ นแปลงของยุคสมัยมีการผสมผสานของการออกก�ำลังกาย
แบบเทควันโด้ ยูโดไทชิ เพื่อให้มีความทันสมัยขึ้น แต่ยังคงความ
เป็นสิละเอาไว้ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการแสดงปันจักสีลัตมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้คนทั่วไปที่เกิด
ความสนใจในการละเล่นปันจักสีลัตและสิละ ได้ศึกษาค้นคว้าและ
หาความรู้เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการละเล่นสิละให้
คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไปและเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็นและได้ศึกษาใน
ครั้งต่อ ๆ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. ศึ ก ษาสภาพปัจจุบัน ของปัน จัก สีลัต ฮารีเมาปั ต ตานี
ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. ศึกษาการแสดงและดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลตั
ฮารีเมาปัตตานี ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือ
- แบบสัมภาษณ์
- การสังเกต

วิศรุต เจี้ยงยี่

ผลการวิจัย

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์มะซับรี
จูฑังคะ ผู้มีความสนใจในวิชาต่อสู้แบบปันจักสีลัต โดยเริ่มเรียนจาก
ผู้เป็นปู่และปันจักสีลัตในจังหวัดนราธิวาสรวมถึงฝึกฝนตนเองใน
วิชาการต่อสู้แบบปันจักสีลัตอยู่เป็นเป็นจ�ำ  จึงท�ำให้มัรรุวานผู้มี
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อาวุธที่ใช้ประกอบการแสดง
อาวุธทีป่ นั จักสีลตั ฮารีเมาปัตตานีนำ� มาใช้ประกอบการแสดง
ประกอบด้วย มีดคารัมบิต มีดดาบ ไม้พรอง นอกจากอาวุธที่
กล่าวมาข้างต้น อาวุธชนิดต่างๆ ที่ใช้ส�ำหรับการต่อสู้ในการแสดง
ปั น จั ก สี ลั ต ที่ มีน� ำ มาใช้ กัน แพร่ ห ลาย อาทิ เช่ น ผ้ า คาดเอว โซ่
กระบองสั่น เป็นต้น
โอกาสที่ใช้ในการแสดง
ปันจักสีลัตใช้แสดงในงาน รื่นเริงและงานพิธีต่างๆ เช่น
งานฮารีรายอ พิธีเข้าสุหนัต การแต่งงาน งานประเพณีแห่นก
งานประจ� ำ  ปี ห ลั ง หลั ง ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วงานอนุ รั ก ษ์ เ ผยแพร่ ศิ ล ป
วัฒนธรรมพืน้ บ้าน งานเฉลิมฉลองพิธกี ารต่างๆ งานต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง และแสดงเพื่อความสนุกสานานเพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครียด จากการท�ำงาน และมารวมกลุ่มในการ สร้างความสนุก
ครื้นเครงในหมู่บ้าน
ท่าร�ำประกอบการแสดง
การแสดงประกอบด้วยการไหว้ 4 ทิศ และ 8 ชุดการแสดง
และท่าร�ำขอบคุณหลังจบการแสดง โดยเริ่มการแสดงท่าร�ำไหว้ครู
4 ทิศก่อนการแสดง ประกอบด้วย 8 ท่าร�ำ, ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 1
ท่าร�ำไหว้ครู ประกอบด้วย 11 ท่าร�ำ, ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 2
การแสดงต่อสู้ชุดที่ 1 ต่อสู้มือเปล่า ประกอบด้วย 15 ท่าร�ำ,
ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 3 ร�ำเดี่ยวมือเปล่า (ท่าเสือ) ประกอบด้วย
8 ท่าร�ำ, ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 4 การแสดงต่อสู้ชุดที่ 2 ต่อสู้
มื อ เปล่ า ประกอบด้ ว ย 11 ท่ า ร� ำ , ท่ า ร� ำ การแสดงชุ ด ที่ 5
การแสดงร�ำเดีย่ ว (มีดดาบคู)่ ประกอบด้วย 9 ท่าร�ำ, ท่าร�ำการแสดง
ชุดที่ 6 การแสดงต่อสู้ชุดที่ 3 (ต่อสู้มีดดาบ) ประกอบด้วย 8 ท่าร�ำ,
การแสดงชุ ด ที่ 7 ร� ำ มี ด คารั ม บิ ต ประกอบด้ ว ย 10 ท่ า ร� ำ ,
การแสดงชุดที่ 8 เป็นการต่อสู้มือเปล่าและการต่อสู้แบบใช้อาวุธ
ประกอบด้วย 28 ท่าร�ำท่าร�ำขอบคุณหลังจบการแสดงประกอบด้วย
14 ท่าร�ำ 
เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงปันจักสีลัต มี 4 ชิ้น
ประกอบด้วย ปี่ซูนา กลองตัวใหญ่ กลองตัวเล็ก และฆ้อง
ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรี
ปี่ซูนา (ปี่ชวา) เลาปี่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเล็กและ
ยาวภายในโปร่งตลอด ท�ำจากไม้ขนุน ส่วนปลายล�ำโพงบานออก
เล็กน้อยเพื่อกระจายเสียง ล�ำตัวปี่เจาะรู 7 รู ตามล�ำดับ และมีรู
ด้านหลังอีกหนึ่งรูใกล้กับลูกแก้ว ลิ้นปี่ท�ำด้วยใบตาลแห้งพับซ้อนกัน
ใส่ไว้ปลายก�ำพวด มีแผ่นทองเหลืองกั้นไว้ในส่วนปลายก�ำพวดก่อน
ถึงลิ้นปี่ โคนก�ำพวด ต่อเข้ากับท่อนตะกั่วทรงกระบอกเล็กและต่อ
เข้ากับล�ำตัวของปี่
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ความสนใจในวิชาต่อสู้แบบปันจักสีลัตฝากตัวเป็นศิษย์ และได้
ชักชวนเพื่อนๆ มาฝึกวิชาปันจักสีลัตเพิ่มอีก 4 - 5 คน อาจารย์
มะซับรี จูฑังคะ และลูกศิษย์ฝึกซ้อมและแสดงโชว์โดยไม่คิดค่าจ้าง
ตามงานต่ างๆ หลายงาน ท�ำให้ผู้ใหญ่บ ้านหมู่ 1 ในขณะนั้ น
เห็นความสามารถของเด็กๆ จึงหาบ้านพักเพื่อก่อตั้งเป็นปันจักสีลัติ
ของหมู่บ้าน ปัจจุบันปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีเป็นการแสดง
ปันจักสีลัตหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปัตตานีและมีท่าเสือที่เป็น
เอกลักษณ์ สถานที่ตั้งปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีลักษณะเป็น
บ้านพักตัง้ อยูใ่ นบริเวณโรงเรียนตาดีกาโดยจัดตัง้ สมาชิกขึน้ เป็นสภา
เพื่อแบ่งการบริหารและจัดการภายในแต่ละวันจะมีการฝึกซ้อม
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ของทุกวันและมีการสอน
ผู้ที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกหรือผู้ที่สนใจจะเล่นปันจักสีลัต โดยมี
ครูผู้สอนผู้มีความสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
นักแสดง
ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีสมาชิกโดยประมาณ 30 คน
โดยจะมีนกั แสดงหลักอยูใ่ นปันจักสีลตั ฮารีเมาปัตตานีโดยประมาณ
8 - 10 คน ต่อการแสดงหนึ่งการแสดง หรือแล้วแต่เจ้าภาพงานจะ
ก�ำหนดการแสดงและตามความเหมาะสม
นักดนตรี
นักดนตรีทบี่ รรเลงประกอบการแสดงปันจักสีลตั จะมีทงั้ หมด
4 คน และคนจะมีหน้าที่เล่นเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป
โดย 4 คน จะแบ่งเป็นเล่นเครื่องดนตรี 4 ชิ้น ได้แก่ ปี่ซูนา
กลองตัวเล็ก กลองตัวใหญ่ และฆ้อง
ประวัติรางวัลและผลงาน
ผลงานและการแสดงของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีเป็นที่
รู้จักในวงกว้างของจังหวัดจังหวัดปัตตานี โดยลักษณะและโอกาส
การแสดงจะแบ่งเป็นในรูปแบบของการต่อสู้แข่งขัน การแสดงเพื่อ
แก้บน การแสดงเพื่อความสวยงามหรือแสดงในงานมงคลต่างๆ
เช่ น งานต้ อ นรั บ อั ย ฏิ ล อั ฎ ฮา ต้ อ นรั บ วั น รายอ งานวั น เด็ ก
งานต้อนรับปีใหม่อิสลาม ในส่วนรูปแบบของการต่อสู้แข่งขัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการต่อสู้ และ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการต่อสู้ 2 รางวัล
เครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งกายของนักแสดงปันจักสีลัตจะประกอบไปด้วย
เสื้ อ แขนยาวสี ด� ำ พร้ อ มโลโก้ กางเกงขายาวสี ด� ำ  ผ้ า โสร่ ง
สายคาดเอว และผ้าโพกหัว โดยเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละที่จะประกอบไปด้วย ผ้าโพกหัว ผ้าโสร่งและสายคาดเอว
ซึ่ ง สามสิ่ ง นี้ จ ะเป็ น ผ้ า ที่ มี สี แ ละลวดลายเดี ย วกั น ในส่ ว นของ
นักดนตรีแต่งกายแบบธรรมดาอย่างการแต่งกายในชีวิตประจ�ำวัน
โดยมีการนุ่งโสร่งหรือนุ่งกางเกงขายาว ใส่เสื้อธรรมดาแขนยาว
หรือแขนสั้นเหมือนที่เคยใส่ปกติ
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รำไ

พพ
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ี

กลองตัวใหญ่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ท�ำจาก ก่อนการแสดง ประกอบด้วย 8 ท่อนเพลง, ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 1
ไม้ขนุนข้างในโปร่ง หนังกลองด้านบนใช้หนังวัว ส่วนหนังกลอง ท่าร�ำไหว้ครู ประกอบด้วย 11 ท่อนเพลง, ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 2
ด้ า นล่ า งใช้ ห นั ง แพะ มี ห นั ง วั ว ม้ ว นกลมหนาเพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ ขึ ง การแสดงต่อสู้ชุดที่ 1 ต่อสู้มือเปล่า ประกอบด้วย 15 ท่อนเพลง,
หน้ากลองด้านบนและหน้ากองด้านล่างให้ตึงและแน่นโดยใช้เชือก ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 3 ร�ำเดี่ยวมือเปล่า (ท่าเสือ) ประกอบด้วย
ที่มีความเข็งแรงมัดขึงสลับไปมาด้านบนและด้านล่างรอบตัวกลอง 8 ท่อนเพลง, ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 4 การแสดงต่อสู้ชุดที่ 2 ต่อสู้
กลองตัวเล็ก มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ท�ำจาก มือเปล่า ประกอบด้วย 11 ท่อนเพลง, ท่าร�ำการแสดงชุดที่ 5
ไม้ขนุศึนกข้ษาบทเ
างในโปร่
เพลงง หนังกลองด้านบนใช้หนังวัว ส่วนหนังกลอง การแสดงร�ำเดี่ยว (มีดดาบคู่) ประกอบด้วย 9 ท่อนเพลง, ท่าร�ำ
ด้ า นล่ า งใช้ ห นั ง แพะ มี ห นั ง วั ว ม้ ว นกลมหนาเพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ ขึ ง การแสดงชุดที่ 6 การแสดงต่อสู้ชุดที่ 3 (ต่อสู้มีดดาบ) ประกอบด้วย
1 โครงสร้ร้างของเพลง
หน้ากลองด้านบนและหน้ากองด้านล่างให้ตึงและแน่นโดยใช้เชือก 8 ท่อนเพลง, การแสดงชุดที่ 7 ร�ำมีดคารัมบิต ประกอบด้วย
งชุดการแสดงปั
นจั
น ากนล่สีลาัตงรอบตั
ฮารีเมวาปั
ตตานี โดยใ
ทิศ และ 8ดชุทีด่ 8กาารแสดงและท่
าือเปล่
าขอบคุ
ณหลัง อสู้
การศึ
10ในการไหว้
ท่อนเพลง,4การแสดงชุ
เป็นการต่อสู้มารํ
าและการต่
ที่มีความเข็งแรงมั
ดขึกงษาเพลง
สลับไปมาด้
านบนและด้
กลอง
จบการแส
แต่ละชุนดทรงกลมขนาดใหญ่
กาารแสดง แบ่งโคครงสร้
งของบททเพลงตามท่
ารําของชุ
สดงโดยเริ
ารําไห
4 ทิศณก่หลั
อนงจบ
อาวุดธการแส
ประกอบด้
วย ่ม28การรแสดงท่
ท่อนเพลง,
ท่าว้ร�คำรูขอบคุ
ฆ้อง มีสดง
ลักษณะเป็
ท�ำาจากโลหะ
มีปุ่ม แบบใช้
ประกอบด้
ย 8อ่ ใช้
ท่อสนเพลง,
่ 1 ท่นารําไหว้
ว้ครู ประกอบด้วย
ว วย1114ท่อท่นเพล
ลง, ท่ารําการแสสดงชุดที่ 2 การร
การแสดงปรกอบด้
อนเพลง
ฆ้องนูการแสดง
นอยูต่ รงกลางตั
วฆ้อวงเพื
ำ� หรับตีใท่ห้ารํเกิาดการแสดงชุ
เสียง ด้านข้ดทีางเป็
แสดงต่อสูช้ ุดที่ 1 ต่อสู้มือเปล่
อ า ประกอบบด้วย 15 ท่อนเเพลง, ท่ารําการรแสดงชุดที่ 3 รําเดี่ยวมือเปล่า(ท่าเสือ) ประกอบด้วย 8 ท่อน
2. ระดับเสียง
ใบฉัตรขอบงุม้ ลงเพือ่ ให้เกิดเสียงกังวาน ราวแขวนท�ำจากไม้ประกอบ
เพลง, ท่ารํราการแสดงชุดทที่ 4 การแสดงตต่อสู้ชุดที่ 2 ต่อสู้มือเปล่า ประกอบด้วย 11 ท่อนเพลง, ท่ารําาการแสดงชุดที่ 5 การแสดงรํา
ระดับเสียงของเพลงประกอบชุดการแสดงปั
นจักสีลัตฮารี
มีขนาดใหญ่
กดว่าฆ้อ่)งที
่ใช้แขวนเล็กน้อย มีไม้ราวด้านบนใช้ส�ำหรับ
เดี่ยว(มีดดาบคู
ประกอบด้วย 9 ท่อนเพลง, ท่ารําการแแสดงชุดที่ 6 การแสดงต่อสู้ชุดทีท่ 3 (ต่อสู้มีดดาาบ)ประกอบด้วย
ว 8 ท่อนเพลง,
เมาปั
ตตานีดที  ่ โดยใน
การไหว้
ทิศ าและ
8 ชุดอสู
การแสดงและท่
แขวนตั
วฆ้อง ชุดที่ 7 รํามีดคารั
การแสดงช
ค มบิต ประกอบด้วย 10 ท่อนเพลง,
อ
การแ
แสดงชุ
8 เป็ป็นการต่
อสู้ม4ือเเปล่
และการต่
้แบบใช้อาวุธ าร�ำ
ขอบคุ
ณหลั
จบการแสดง
ประกอบด้วยโน้ตทีม่ รี ะดับเสียงใกล้เคียง
ลักษณะการจั
ประกอบด้
ด้วย 28 ดท่วง
อนเพพลง, ท่ารําขอบคคุณหลังจบการแแสดงปรกอบด้
ววย 14
ท่องนเพล
ลง
การจัดวงส�ำหรับการแสดงแบ่งเป็น 2 แถว โดยหันหน้า กับ  A B C# D E F# G A
2
ระดั
บเสีสียง โดยแถวหน้าเรียงจากกลองตัวเล็กอยู่ทางขวา
3. พิสัย
เข้าหาการแสดง
พิ สั ยโดยใ
ของเสี
ย งของเพลงประกอบชุ
การแสดงปั นาจั ก สี
และกลองตัวใหญ่
ายเพลงประกอบช
แถวหลังปี่ซูนชุานั
่งหลังกลางระหว่
ดการแสดงปั
น กสีลาัตง ฮารีเมาาปัตตานี
นจั
ใน การไหว้
4 ทิศ และ 8 ชุดดการแสดงและท่
ระดัอบยูเสี่ทางซ้
ยงของ
รําขอบคุ
ณ วเล็งกจบการแส
ณหลั
สดง วประกอบด้
ว ตทีา่มยเป็
วยโน้
ีระดันบเสี
บฆ้องยงใกล้เคียลังกั
บ Aเมาปั
B C#
D E  โดยใน
F# G Aการไหว้ 4 ทิศ และ 8 ชุดการแสดงและ
ตกัฮารี
ตตานี
ต�ำแหน่
งกลองตั
และกลองตั
ใหญ่ ถัดไปทางซ้
ท่าร�ำขอบคุณหลังจบการแสดงพบว่าอยู่ในช่วงเสียงระหว่าง A – A
3 พิศึสกัยษาบทเพลง
4. รูปแบบกระสวนจังหวะ (ฆ้อง กลองตัวเล็กและกลอง
1. โครงสร้างของเพลง
เมาปั
ตตานี
โดดยใน
พิ
ส
ั
ย
ของเสี
ย
งข
ของเพลงประกอ
อบชุ
ด
การแสดง
งปั
น
จั
ก
สี
ล
ั
ต
ฮารี
ตัวใหญ่
) การไหว้ 4 ทิศ และ 8 ชุดการแสดงและะ
การศึกษาเพลงชุดการแสดงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี
ใ่ วงเสียงระหหว่าง A – A
ท่ารําขอบคุณหลังจบการรแสดงพบว่าอยูในช่
รูปแบบกระสวนจังหวะหลักของเครื่องประกอบจังหวะใน
โดยในการไหว้
4 ทิศ และ 8 ชุดการแสดงและท่
าร�ำขอบคุณ
วะ (ฆ้อง กลองต
ตัวเล็กและกลอ
องตัวใหญ่) เพลงประกอบการแสดงของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี มีรูปแบบ
4 รูปแบบบกระสวนจั
หลังจบการแสดง
แต่ละชุงดหวการแสดง
แบ่งโครงสร้
างของบทเพลง
กอยู่ รแสดงของปั
4 แบบ นจักกสีลัตฮารีเมาปัตตานี มี
ตามท่าร�ำของชุรูปดแบบกระสวน
การแสดงโดยเริ
่มการแสดงท่
ไหว้ครูอบจั
4 งทิหวะในเพล
ศ กระสวนหลั
นจังหวะหลั
กขอองเครืาร�่อำงประกอ
ลงประกอบการ
รูปแบบกรระสวนหลักอยู่ 4 แบบ
ป
จังหวะ (ฆ้อง กลลองตัวเล็กและกกลองตัวใหญ่)
รูปแบบกระสวนจ

ิทยา

ฆ้อง

กลองตัวเล็ก

รูปแบบ
1

กลองตัวใหญ่

มห
าว

รูปแบบกระสวนจั
ป
จังหวะ (ฆ้อง กลลองตัวเล็กและกกลองตัวใหญ่)

รูปแบบ

ฆ้อง

กลองตัวเล็ก

กลองตัวใหญ่
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ฆ้อง

3

กลองตัวเล็ก
กลองตัวใหญ่

รูปแบบกระสวนจั
ป
จังหวะ (ฆ้อง กลลองตัวเล็กและกกลองตัวใหญ่)
ฆ้อง

รูปแบบ
4

กลองตัวเล็ก

รำไ

กลองตัวใหญ่

สรุปสรุ
และอภิ
ปรายผล
ปและะอภิ
ปรายผล

มห
าว

ิทยา
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เอกลักษณ์ของการแสดงของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี
จากการศึ ก ษาปั น จั ก สี ลั ต ฮารี เ มาปั ต ตานี บ้ า นแบรอ บ้านแบรอ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่
จักดสีปัลัตฮารี
ตตานี
าคุณภาพ ตําบล
ลตะลุโนบะถึงอํเรืา่อเภภอเมื
อง จังหวัดดปัต่เป็ตานี
โดยเป็
นวิจและดนตรี
ัยคุณภาพพ ที่มี
ทราบกั
งของการแสดงที
นเอกลั
กป็ษณ์
ต�ำบลตะลุโบะจากการศึ
อ�ำเภอเมืกอษาป
ง ปัจันงหวั
ตานีเมาปั
โดยเป็
นวิจบ้ัยานแบรอ
ิจัยคได้้ นคคว้
้นคว้
น า และรวบรวมข้
าและรวบรรวมข้ออมูมูลลทัทั้ง้ งเอก
กสารวิชาการข้
อ ลอภาคสนามโ
อมู
โดยการสั
มภาษษณ์ขและสั
งเกตแบบบมีโดยดนตรี
ส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม ว ย
า ในอารมณ์
องการแสดง
ที่ ป ระกอบไปด้
ผู ้ วิ จผูั ย้วได้
เอกสารวิ
ช าการข้
มู ล การเร้
เพื่อนํามาวิวิเคราะห์
ตามจุดมุ
ดและสั
่งหมายของง
งานวิจสัย่วนร่
ได้ผวลส
รุปที่สามารถนํ
า รรเลงประกอบท�
ปรายเพิ่มเติมำนองตลอดทั
ได้ดังนี้ ้งเพลง กลองตัวเล็กและกลอง
ภาคสนามโดยการสั
มภาษณ์
งเกตแบบมี
มและไม่
มี ปี่บามาอภิ
อารมณ์
ส่วนร่วม เพือ่ น�ปัำมาวิ
ามจุดตมุตานี
ง่ หมายของงานวิ
ได้ละนั
ผลสรุ
นจักเสีคราะห์
ลัตฮารีตเมาปั
ได้รัรับความรู้จจักยั แล
บถือปจากปัตัวนจั
นใหญ่
กสีลตัตีจทีังหวะเร้
่ต่างๆๆ าในจั
งหวัดตปัามการแสดง
ตตตานี รวมไปถึส่วงนฆ้
ปันอจังเป็
กสัลนัตตัต่วาควบคุ
งๆๆ ม
หวะให้
ม�่ ำอเสมอ
ดนตรี
บรรเลงตามการแสดงที
ี ความยาว
ที่สามารถน�
่มนล่
เติมางได้โดยปั
ดังนี้ นจักสี
ท ปรายเพิ
ทางภาคใต้
ตอน
ก ลัตฮารีเมาปัตตานี
ต มีท่ารําจักางารต่
อสู้ทส่าเสื
ที่เป็นเอกลั
กษณ์
ที่ใช้สําหรับป้องกั
อ นตัว่ มรวมถึ
ง
ในจังหวัำดมาอภิ
การบรรเลงจึ
ง
ต้
อ
งเข้
า
ใจท่
า
ทางการแสดง
มี
ก
ารปลุ
ก
เร้
า
ให้
ปั
น
จั
ก
สี
ล
ั
ต
ฮารี
เ
มาปั
ต
ตานี
ได้
ร
ั
บ
ความรู
้
จ
ั
ก
และนั
บ
ถื
อ
จาก
ใช้เป็นการรละเล่นและเป็นกี
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บการแสสดงด้วย ผลการรศึกษาเป็นไปในนทํานองเดียวกัับ พรเทพ บุญจัจนทร์เพชร์ (22544 : 75 -สิ่ง76)
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เอาชนะกั น มี น ้ อ ย สิ ล ะจึ ง เกื อ บกลายเป็ น ศิ ล ปะการแสดงไป ข้อเสนอแนะ
ประกอบกั บ มี กี ฬ าอย่ า งอื่ น ที่ ค ล้ า ยกั บ สิ ล ะเช่ น มวยไทย ซึ่ ง มี
1. ศึกษาวิเคราะห์เทคนิคท�ำนองปี่ของปันจักสีลัตฮารีเมา
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ความแตกต่าง ทั้งในส่วนของดนตรี และ ท่าร�ำการแสดง
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การพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง
Development Base of The Strength and Sustainable Financial Foundation of The
Members in Community (village) Funds, Makham District, Chanthaburi  Province,
which Affected The Development of Their own Community Funds
ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน 3) เพื่อศึกษาดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐาน
ทางการเงินของสมาชิก 4) เพื่อศึกษาดัชนีวัดศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน 5) เพื่อศึกษาถึงการสร้างความเข้มแข็งบน
รากฐานการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่มจ�ำนวน 588 คน ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และกรรมการบริหารกองทุน
หมู่บ้านอ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค�ำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนที่มีระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และการหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่มีระดับ
นัยส�ำคัญ 0.01 ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านการน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
การจัดการสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ ระหว่างสมาชิกกองทุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านระหว่างสมาชิกกองทุน ความสามารถในการปกครองของผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น และภัยด้านยาเสพติด อาชญากรรม
และภัยคุกคามอื่นๆ สามารถเป็นดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และเป็นปัจจัยการพยากรณ์ที่
สามารถท�ำนายความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ได้ร้อยละ 97.30 (R2 เท่ากับ .973) โดยสามารถสร้าง
เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ความเข็มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ดังสมการต่อไปนี้
Y’ =  0.238 a + 0.213 b+ 0.355 c+ 0.337 d + 0.251 e + 0.303 f +0.302 g + 0.230 h
โดย
Y’ คือ ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
a =  ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิก
b =  หลักเศรษฐกิจพอเพียง
c =  การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนหมู่บ้าน
d =  การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก
e =  การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน
f =  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน
g =  ความสามารถในการปกครองของผู้น�ำหมู่บ้าน
h =  ภัยยาเสพติด อาชญากรรมและภัยคุกคามอื่นๆ
ปัจจัยเกี่ยวกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม/รายได้/รายจ่าย การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน และความสามารถ
ในการบริหารการเงิน อื่นๆ  สามารถเป็นดัชนีวัดศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน และเป็นปัจจัยการพยากรณ์ที่สามารถท�ำนายศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน ได้ร้อยละ 88.80 (R2 เท่ากับ .888) โดยสามารถสร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์
ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านได้ดังสมการต่อไปนี้
ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
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Z’ =  0.385x + 0.542y + 0.578z
โดย
Z’ =  ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน
x   =  การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
y   =  ความสามารถในการบริหารการเงิน
z   =  ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม/รายได้และรายจ่าย
โดยสรุ ป พบว่าความเข้ม แข็งบนรากฐานทางการเงิ น ของสมาชิ ก กองทุ น หมู ่ บ้ า นมี ผ ลท� ำ ให้ ก องทุ น หมู ่ บ้ า นมี ศั ก ยภาพและ
ความเข้มแข็งทางการเงินในด้านเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อเงินลงทุนเพิ่มขึ้นการเพิ่มกองทุนเพื่อการกู้ยืม
ตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายมากขึ้นการสร้างสวัสดิการเพื่อสมาชิกเพิ่มขึ้นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนมากขึ้นการเพิ่มผลก�ำไรให้กับ
กองทุนมากขึ้นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินให้สมาชิกได้มากขึ้นการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนได้มากขึ้น
และ การกันเงินส�ำรองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้มากขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิจัยยังตรวจสอบพบว่า ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีผลท�ำให้มีความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในด้านเงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในครอบครัวมากขึ้น และส่งผลต่อการลดภาระหนี้สิน การเพิ่ม/สะสมเงินออม
การส่งเสริม/สนับสนุนการงานและอาชีพ การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การสร้างสวัสดิการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการมี
เงินทุนส�ำรองฉุกเฉินส�ำหรับการครองชีพ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยสมาชิกได้รับประโยชน์จาก
กองทุนหมู่บ้านจากการกู้ยืมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน การลดภาระดอกเบี้ยจากเงินนอกระบบ และการสร้างความมั่นคงด้วยการ
สร้างเงินออม ในส่วนของศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านเป็นผลมาจากสมาชิกให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบใน
การช�ำระหนี้และออมเงินท�ำให้เงินกองทุน เงินออมและเงินประกันกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี
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Abstract

มห
าว

ิทยา

The purposes of this research were ; 1) to study factors that affecteda strength and sustainable financial
foundation of the members in community (village) funds, Makham District, Chanthaburi Province;   2) to study
factors that affected the development of their own community funds;  3) to study the measurement index of a
strength and sustainable financial foundation factors;  4) to study the measurement index of the development
of their own community funds factors; 5) and to create a strength and sustainable financial foundation factors
that may enable the development of their own community funds.
The sampling of 2 groups consist of 294 administrative committees and 294 community members from
59 community funds in Makham District, Chanthaburi Province are employed. The questionnaire is employed
for data collection and then the data analysis is conducted by calculation of percentage, arithmetic average,
standard deviation, Stepwise Multiple Regression Analysis and Pearson correlation. The findings for study are
concluded as the following.
This research revealed that financial strength of the community fund members, sufficiency economy
implication of community fund members, the management of welfare and financial benefits from community
funds, the transfer of knowledge and understanding of community fund policies to all members, the participation
and provide the assistance to all problem between community members, the exchange learns and relaying the
knowledge and the folk wisdom between community members, the ability in the administration of community
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leader and threat from narcotic, the crime, and other danger menaces, can be used as measurement index and
predictive factors (R2= .973)  for a strength and sustainable financial foundation of the members in community
funds. The predictive mathematical model for a strength and sustainable financial foundation of the members
in community funds is illustrated as the following
Y’ =  0.238 a + 0.213 b+ 0.355 c+ 0.337 d + 0.251 e + 0.303 f +0.302 g + 0.230 h
while
Y’ =  a strength and sustainable financial foundation of the members in community funds.
a =  the financial strength of the community fund members
b =  the sufficiency economy implication of community fund members
c =  the management of welfare and financial benefits from community funds
d =  the transfer of knowledge and understanding of community fund policies to all member
e =  the participation and providing the assistance to all problem between community members
f =  the exchange learns and relaying the knowledge and the folk wisdom between community members
g =  the ability in the administration of the community leader
h = the threat from narcotic, crime, and other danger menaces
Furthermore, economic fluctuations which affecting savings/income/expenditure, participation of community
fund members and financial management abilities of community funds committees are the key factors affecting
the development of their own community funds. The predictive mathematical model (R2= .888) for the strength
development of the community funds is illustrated as following
Z’ =  0.385 x + 0.542 y + 0.578 z
while
Z’ =  the potential and strength development of the community funds
x =  the participation of community fund members
y =  the financial management abilities of community funds committees
z =  the economic fluctuations which affected savings/income/expenditure
In conclusion, the strength and sustainable financial foundation of the members in community funds will
enable the community fund to have the latency and financial strength in term of the circulating fund that have
liquidity increases, the increasing working capital, the increasing of investment for assets, the increasing loaning
fund, the increasing of membership benefits and welfare, the increasing of income and profits for the community
fund and increasing of more reserves for the hedge fund. (at the 0.01 level of significance).
Finally, results of the study disclosed that the potential and strength of  the community funds will affect
to the financial foundation of the members in community in term of increasing circulating fund for expenditure
in the household living, reducing liabilities, adding and accumulating savings account, household occupation
supporting, increasing of investment in assets, increasing in revenue, reduce expenditures, creating welfare and
the availability of emergency funds for household living (at the 0.01 level of significance).
Results from this qualitative research disclosed that the financial strength foundation of the community
fund members was a source of working capital, reduced the high interest from the usury debt and increased
their saving account. The strength of the community funds also, that was the result of member’s cooperative
and responsibility for repayment. And their savings results an increasing savings and insurance funds every year.
Keywords : community (Village) funds, a strength of community (village) funds, a strength and sustainable
financial foundation of the members
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“ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง” ตามกรอบตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
เป็นดัชนีรวม (composite index) ได้ให้ค�ำนิยาม “ความเข้มแข็ง
ของชุมชน” หมายถึง “การที่ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น
มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและ การเรียนรู้ในระดับสูง มีองค์กร
ในชุมชน กลุ่มผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ที่เข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีความสามัคคี เอื้ออาทรอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข และธ�ำรงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหรือท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์
ความเป็นไทยได้อย่างต่อเนื่อง” “ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง” ที่น�ำเสนอ
จัดท�ำโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย” โดยประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ
1. ชุมชนพึ่งตนเองได้ (ชี้วัดจาก 1.1 ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
และ 1.2 การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง) และ
2. ชุมชนเกื้อกูลกัน (ชี้วัดจากการมีสวัสดิการชุมชน) (ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554)
กิ่ ง กาญจน์ นาเอี่ ย มและคณะ (2551) การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การกองทุ น หมู ่ บ ้ า นต� ำ บลล� ำ พญา
อ.บางเลน จ. นครปฐม พบว่าปัจจัยที่ท�ำให้ต�ำบลล�ำพญาบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านประสบความส�ำเร็จ คือ สมาชิกในหมู่บ้าน
มีความรักเสียสละความซื่อสัตย์จริงใจและความพร้อมจะท�ำให้
การบริหารกองทุนส�ำเร็จได้ด้วยดีสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน
มีความรับผิดชอบยุติธรรมโปร่งใสและความเป็นผู้น�ำของหมู่บ้าน
ควรจะเป็นผูท้ มี มีความเสียสละซือ่ ตรงอุทศิ เวลาท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม
คะนึ ง นิ จ ศิ ริ ส มบู ร ณ์ ฉั น ธะ จั น ทะเสนา และดวงตา
สราญรมย์ (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
ในเขตอ�ำเภอสีคิ้ว จังหวดนครราชสีมา พบว่าการมีส่วนร่วมและ
ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับ
การบริหารงานกองทุนหมูบ่ า้ นในเขตอ�ำเภอสีควิ้ จังหวดนครราชสีมา
จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ (2556) คุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุดของการ
เป็ น สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพและประสบความส� ำ เร็ จ
ระบุได้ว่าการมีคุณลักษณะของคณะกรรมการโดยจะต้องมีความรู้
ความสามารถมี ค วามเข้ ม แข็ ง ซื่ อ สั ต ย์ ส ามั ค คี คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ
ทีท่ ำ� ให้สถาบันการเงินชุมชนมีคณ
ุ ภาพและประสบความส�ำเร็จได้แก่
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
และความซื่อสัตย์ของสมาชิก
ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ และคณะ (2558) การวิจัย
แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน:
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ของได้พบว่ามุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ถึงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ให้
ความส�ำคัญผู้น�ำและคณะกรรมการยังเป็นกลไกหลักในการบริหาร
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กองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยการน�ำ
ของนายกรัฐมนตรีคือพันต�ำรวจโททักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้แถลง
ต่ อ รั ฐ สภาในการจั ด ตั้ ง กองทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ละ
1,000,000 บาท (นโยบายรัฐบาล, 2544) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ส� ำ หรั บ สร้ า งอาชี พ เสริ ม แก่ ป ระชาชนหรื อ วิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก
ซึง่ การด�ำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมูบ่ า้ นแบ่งออกเป็น  3 ระยะ
โดยระยะที่ 1 ปี 2544 โดยรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ล้านบาทระยะที่ 2 ได้เพิ่มทุน
ในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด้วยจ�ำนวน
วงเงิน 19,559.2 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555-2556 ได้เพิ่ม
ทุนโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 อีกจ�ำนวน
79,255 กองทุ น (79,255 ล้ า นบาท) โดยโอนเงิ น ให้ ก องทุ น
หมู่บ้านที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 53,590
กองทุ น ปั จ จุ บั น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ของกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า จากรายงานการประชุมเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน (2557) กองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรีที่มีกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 59 กองทุน มีมูลค่าเงินกองทุน
เติบโตทั้งหมดในปี 2555 เป็นจ�ำนวนถึง 143,389,330.67 บาท
จะเห็ น ได้ ว ่ า กองทุ น หมู ่ บ ้ า นอ� ำ เภอมะขามประสบความส� ำ เร็ จ
มากกว่าร้อยละ 50 ของกองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรีโดยมีปริมาณเงินกองทุนหมู่บ้านมีการเติบโตของเงินทุน
มากกว่า 2 เท่าของเงินทุนเดิม ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความส�ำคัญกับ
กองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขามในการเป็นต้นแบบในการศึกษาถึง
การพัฒนาความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง
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1. เพื่อศึกษาถึงความความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
กระทบต่ อ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง บนรากฐานทางการเงิ น ของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงความความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
กระทบต่อพัฒนาศักยภาพกองทุน
3. เพื่อศึกษาดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน
ของสมาชิก
4. เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี วั ด ความความมี ศั ก ยภาพและความ
เข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน
5. เพื่อศึกษาถึงการสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานการเงิน
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของชุมชน
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และ วันเสาร์ - อาทิตย์   ในช่วงเวลา 9.00 - 11.00 น. และ
14.00 - 17.00 น. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลค�ำนวณหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
(ยุทธ ไกยวรรณ, 2557; ส�ำราญ  มีแจ้ง, 2557) ที่มีระดับนัยส�ำคัญ
0.05 และการหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Pearson correlation)ที่มีระดับนัยส�ำคัญ 0.01
การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ด้วยการเก็บข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต
(Observation) และการใช้ เ อกสาร (Documentation)
(สุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช , 2552 และ อรุ ณี อ่ อ นสวั ส ดิ์ , 2551)
คณะผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยอาศั ย การประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ย
จ�ำนวน 5-7 คน และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพร้อมกัน เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดการประชุมกองทุนหมู่บ้านประจ�ำปี 2558
และการประชุมย่อยของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และการใช้
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้จากการศึกษารายละเอียด
แผนงาน รายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน และรายงาน
การประชุม
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
ประกอบด้วยสถิติดังต่อไปนี้
1. สถิตบิ รรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบ
หาความสัมพันธ์และความอ่อนไหวของปัจจัยต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์
สถิติดังนี้
2.1 การถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) ก�ำหนดความมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (Level of Significant) ที่ระดับ .05
2.2 การทดสอบหาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกลุ่มที่ 1 และตัวแปรอิสระกลุ่มที่ 2 ทีละคู่
(Bivariate Analysis) ด้วยสถิติการหาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยก�ำหนดความมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Level of
Significant) ที่ระดับ .05 ส�ำหรับเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนค่า
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) แบ่งตามเกณฑ์ของประคอง กรรณสูตร
(2541) และ Cohen (1998) ให้ระดับความสัมพันธ์ ดังนี้
r = 0.1 ถึง 0.3 แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ์ต�่ำ
r = 0.3 ถึง 0.7 แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง
r สูงกว่า 0.7 แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ์สูง
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จัดการกองทุนให้ประสบผลส�ำเร็จ และ กลไกการมีส่วนร่วมเป็น
กลไกทีส่ ง่ ผลให้การกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยัง่ ยืน
ของกองทุน
มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล (2553) การวิจัย
การพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจของชุ ม ชน เพื่ อ
เสริมสร้างความยัง่ ยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่าองค์ประกอบ
การเสริมสร้างความยัง่ ยืนของชุมชนแห่งการเรียนรูม้ ี 9 องค์ประกอบ
คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การน�ำแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นชุ ม ชน ระบบคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ และกระบวนการถ่ า ยทอดเรี ย นรู ้
ของชุมชน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเอง ระบบ
การเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง
สมบูรณ์ ธรรมลงการ (2556) งานวิจยั รูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน
มีปัจจัยส�ำคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย
ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาก�ำหนดรูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของ
ชุมชน ส่วนกลยุทธ์การน�ำรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหาร
จัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย และกลยุทธ์สร้าง
จิตส�ำนึกรักบ้านเกิด

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่มจ�ำนวน 588 คน
ประกอบด้วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และกรรมการบริหารกองทุน
หมู่บ้านวิธีการเลือกโดยสุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มด้วยวิธีแบบหลาย
ขั้ น ตอนโดยการน� ำ คณะกรรมการและสมาชิ ก กองทุ น หมู ่ บ ้ า น
กองทุนหมูบ่ า้ นทัง้ หมดมาสุม่ ตัวอย่างแบบวิธโี ควตาโดยใช้เครือ่ งมือ
แบบสอบถามทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ความเข้มแข็งของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบ่งออกเป็น
2 ชุดตามกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามชุดที่ 1 ส�ำหรับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ตอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน
ของสมาชิ ก กองทุ น หมู ่ บ ้ า นและแบบสอบถามชุ ด ที่ 2 ส� ำ หรั บ
คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น ซึง่ แบ่งออกเป็น 6 ตอนวัตถุประสงค์
เพื่ อ หาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพกองทุ น
หมูบ่ า้ น การเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 30 วันระหว่างเดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม จะนัดเก็บข้อมูลในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์)
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3. การวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการบรรยายเนื้อหาของ
ข้อความหรือเอกสาร การบรรยายนี้จะเน้นเนื้อหาตามที่ปรากฏ
ไม่ เ น้ น การตี ค วามหรื อ การหาความหมายที่ ซ ่ อ นไว้ เ บื้ อ งหลั ง
(แน่งน้อย ย่านวารี, 2553)
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สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน การจัดสวัสดิการและการใช้ประโยชน์ทางการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การให้ความรู้และ
ความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก การมีส่วนร่วมให้
ความช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ ระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสู่
สมาชิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความสามารถในการปกครองของผู้น�ำหมู่บ้าน
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิ ด ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า จากแนวคิ ด และ และภัยด้านยาเสพติดและอาชญากรรมและภัยคุกคามอื่นๆ และ
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องสามารถประมวลได้วา่ การพัฒนา ดัชนีวัดศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านเพื่อการ
ศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน พัฒนาสวัสดิการทางสังคมแก่สมาชิก คือ ความสามารถในการ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีที่ส่งผลต่อ บริหารความเสีย่ งกองทุนหมูบ่ า้ นของประธานและกรรมการกองทุน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพกองทุ น หมู ่ บ ้ า นของตนเอง โดยมี ดั ช นี วั ด หมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ความสามารถ
7
่มี
ความเข้มแข็งบนรากฐานการเงินสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอ ในการบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศที
มะขาม จังหวัดจันทบุรี คือ ความเข้มแข็งทางการเงินส่วนบุคคลของ ผลต่อการออม รายได้และค่าใช้จ่าย

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
ภาพ 1 กรอบแนวคิด

มห
าว

ผลการวิจัย

จากการศึกษาข้อมูลในปีพ.ศ. 2557 พบว่าอําเภอมะขามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตําบล 59 หมู่บ้านประชากร
จํานวน 31,195 คน มีกองทุนหมู่บ้านอําเภอมะขาม 59 กองทุนหมู่บ้าน มีเครือข่ายระดับอําเภอ 1 เครือข่าย เครือข่ายระดับ
ตําบล 6 เครือข่าย เงินทุนรวมทั้งหมด 197,360,316.30 บาท(เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอําเภอมะขาม, 2557)
ผลการศึกษาข้อมูลและการวิจัยพบว่า
1. ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
เข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านดังนี้
กําหนดให้
a = ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
b
= หลั
จพอเพี
กองทุนหมู่บ้าน
ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมี
ยดกเศรษฐกิ
ควรประสงค์
, ทิยพงของสมาชิ
วรรณ์ นิยกมวงศ์
c = การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
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a = ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น
b = หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
c = การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงิน
จากกองทุนสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
d = การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุน
หมู่บ้านสู่สมาชิก
e = การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ
ระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน
f = การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
g = ความสามารถในการปกครองของผู้น�ำหมู่บ้าน
h = ภัยยาเสพติด อาชญากรรมและภัยคุกคามอื่นๆ
ปรากฏผลดังตาราง 1

รำไ

พพ
รรณ
ี

จากการศึกษาข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 พบว่าอ�ำเภอมะขาม
แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต�ำบล 59 หมู่บ้านประชากร
จ�ำนวน 31,195 คน มีกองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขาม 59 กองทุน
หมู่บ้าน มีเครือข่ายระดับอ�ำเภอ  1 เครือข่าย เครือข่ายระดับต�ำบล
6 เครือข่าย เงินทุนรวมทั้งหมด  197,360,316.30 บาท (เครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขาม, 2557)
ผลการศึกษาข้อมูลและการวิจัยพบว่า
1. ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็ง
บนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านดังนี้
ก�ำหนดให้

8

ตาราง 1 ค่าการพยากรณ์ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ�ำเภอมะขาม
ดจันทบุรี ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ตาราง จั1งค่หวั
าการพยากรณ์
a
Adjust
2
Constant
R

ชภัฏ

ปัจจัยพยากรณ์

R

2

สัมประสิทธิ์
สมการถดถอย
b
ß
0.165 0.303
0.126 0.238
0.155 0.337
0.115 0.355
0.113 0.230
0.120 0.302
0.108 0.251
0.102 0.213

t

Sig.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

f :การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน
0.973 0.972
23.518 .000
a:ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิก
22.459 .000
d:การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก
27.962 .000
c:การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนหมู่บ้าน
34.143 .000
h:ภัยยาเสพติดและอาชญากรรม และภัยคุกคามอื่นๆ
22.322 .000
g:ความสามารถในการปกครองของผู้นําหมู่บ้าน
26.050 .000
e:การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน
24.080 .000
b:หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
20.379 .000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
การนําตัวแปรการพยากรณ์ทั้งสิ้น 8 ตัวแปรเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณแล้วมีผลให้ค่าอํานาจการทํานาย (R2)
เท่ากับ 0.973 ซึ่งหมายความว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเข้มแข็งทางการเงินของ
ผลการวิ
ปจั จัยทีม่ ปคี ระโยชน์
วามสัมพัทนางการเงิ
ธ์กบั ความเข้
การน�
ตัวแปรการพยากรณ์
ทั้งาสิใจในนโยบายกองทุ
้น 8 ตัวแปรเข้าสูน่สหมู
มการ
สมาชิ
ก ำการให้
ความรู้และความเข้
่บ้านสู่สมาชิก การจั
ดสวัสเคราะห์
ดิการและการให้
น มแข็งบน
2
นของสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้้นนสามารถเขี
ถดถอยพหุ
คูณแล้นหมู
วมี่บผ้าลให้
ค่าอ�ำภันาจการท�
(R ) เท่ากับ 0.973
จากกองทุ
น และ
ยยาเสพติดำนาย
และอาชญากรรม
และภัยคุกรากฐานทางการเงิ
คามอื่นๆ ความสามารถในการปกครองของผู
ําหมู่บ้าน ยนสมการ
ซึ่งหมายความว่
นเรียอนรู
้องค์างสมาชิ
ความรูก้ และภู
ญาน และพยากรณ์
โดยใช้จพอเพี
คะแนนมาตรฐานดั
การมีส่วนร่า วการแลกเปลี
มให้ความช่ว่ยยเหลื
ระหว่
กองทุนมิปด้วัญยกั
หลักเศรษฐกิ
ยงของสมาชิก งเป็นี้ นตัวพยากรณ์ที่
ชาวบ้าสามารถทํ
น ความเข้
มแข็กงทางการเงิ
นของสมาชิ
ก ่งการให้
ความรู
้และ กกองทุ
สรุปนสมการ
านายศั
ยภาพความเข้
มแข็งและยั
ยืนของชุ
มชนสมาชิ
หมู่บ้าน ได้ร้อยละ 97.30
ผลการวิเคราะห์
จัย่สทีมาชิ
่มีความสั
มพัดนสวั
ธ์กับสดิความเข้
ของสมาชิ
กองทุนcหมู
่บ้าน d + 0.251
ความเข้าใจในนโยบายกองทุ
นหมู่บป้าัจนสู
ก การจั
การ มแข็งบนรากฐานทางการเงิ
Y’ = 0.238 a +น0.213
b +ก0.355
+ 0.337
สามารถเขี
ยนสมการพยากรณ์
โดยใช้คะแนนมาตรฐานดั
งนี้ ยยา e + 0.303 f + 0.302 g + 0.230 h
และการให้
ประโยชน์
ทางการเงินจากกองทุ
นหมู่บ้าน และภั
ปสมการ
เสพติดสรุและอาชญากรรม
และภัยคุกคามอื่นๆ ความสามารถใน
2. การวิเคราะห์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุน
Y’
=
0.238
a
+
0.213
b
+
0.355
c
+
0.337
d
+
0.251
e
f +0.302มแข็
g +งบนรากฐานทางการเงิ
0.230 h
การปกครองของผู้น�ำหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ หมู่บ้านมี+ ผ0.303
ลต่อความเข้
นของสมาชิก
2. การวิเคราะห์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของ
ระหว่าสมาชิ
งสมาชิ
กกองทุนด้วยกัน และ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ กองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตร
กกองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Correlation) และทดสอบ
สมาชิกนัยเป็
ตัวทางสถิ
พยากรณ์
ที่สาามารถท�
มแข็
ง ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) และทดสอบนัยส�ำคัญทาง
สํานคัญ
ติของค่
สัมประสิำทนายศั
ธิ์สหสักมยภาพความเข้
พันธ์ ปรากฏผลดั
งแสดงในตาราง2
สถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง2
และยั่งตารางที
ยืนของชุ
น ได้างตัร้อวยละ
่2ค่มาชนสมาชิ
สัมประสิทกธิกองทุ
์สหสัมนพัหมู
นธ์่บร้าะหว่
แปรอิ97.30
สระและตัวแปรตาม
ตัวแปร
R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี(ระดับ) .743** .668** .659** .635** .594** .569** .581** .560** .367** .420**
ความเข้มแข็งทางการเงิน
R14: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .676** .671** .628** .629** .598** .584** .503** .350** .493**
ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
ความเข้มแข็งทางการเงิน (ภาพรวม)
R15: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .751** .644** .611** .601** .617** .483** .350** .504**

สรุปสมการ
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ชภัฏ

รำไ
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Y’ = 0.238 a + 0.213 b + 0.355 c + 0.337 d + 0.251 e + 0.303 f +0.302 g + 0.230 h
2. การวิเคราะห์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของ
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สมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Correlation) และทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง2
่ 2 ค่ทาสัธิม์สหสั
ประสิ
ะหว่าสงตั
วแปรอิวสแปรตาม
ระและตัวแปรตาม
ตารางทีตารางที
่2ค่าสัมประสิ
มพัทนธิธ์์สรหสั
ะหว่มาพังตันธ์วรแปรอิ
ระและตั
ตัวแปร
R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี(ระดับ) .743** .668** .659** .635** .594** .569** .581** .560** .367** .420**
ความเข้มแข็งทางการเงิน
R14: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .676** .671** .628** .629** .598** .584** .503** .350** .493**
ความเข้มแข็งทางการเงิน (ภาพรวม)
R15: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .751** .644** .611** .601** .617** .483** .350** .504**
ความเข้มแข็งในด้านเงินทุนหมุนเวียน
R16: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .629** .668** .644** .668** .540** .425** .517**
ความเข้มแข็งในด้านการลดภาระหนี้สิน
R17: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .628** .654** .608** .624** .246** .446**
ความเข้มแข็งในด้านการเพิ่ม/สะสมเงินออม
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R18: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .760** .718** .520** .442** .592**
ความเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมอาชีพ
R19: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .729** .605** .424** .495**
แปร ่มรายได้
R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
ความเข้มแข็งในด้ตัวานการเพิ
R20: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .642** .437** .584**
ความเข้มแข็งในด้านการลดค่าใช้จ่าย
R21: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
1 .346** .516**
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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0.220
0.542
25.780 .000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ�ำเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของ
ตนเอง  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ดัชนีวดั ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านคือ ปัจจัยความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
การจัดการสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุน
สู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหา
ต่างๆ ระหว่างสมาชิกกองทุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน ความสามารถใน
การปกครองของผู้น�ำหมู่บ้าน และภัยด้านยาเสพติด อาชญากรรม
และภัยคุกคามอื่นๆ ปัจจัยดังกล่าวสามารถเป็นปัจจัยการพยากรณ์
ทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถท�ำนายความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2. ดัชนีวัดศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน
คือ ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม/รายได้/
รายจ่าย การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน และความสามารถใน
การบริหารการเงิน และเป็นปัจจัยการพยากรณ์ที่มีอิทธิพลและ
สามารถท�ำนายศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านซึ่ง
การพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนของ
ชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง
3. ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว ่ า ศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง
ของกองทุนหมู่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน
ของสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ นด้านเงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในครอบครัว

มากขึ้น การลดภาระหนี้สินการเพิ่ม/สะสมเงินออมการส่งเสริม/
สนับสนุนการงานและอาชีพการเพิม่ รายได้การลดค่าใช้จา่ ยการสร้าง
สวัสดิการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การมีเงินทุนส�ำรองฉุกเฉิน
ส�ำหรับการครองชีพ และด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
4. ผลการวิจยั สรุปว่า ความเข้มแข็งบนรากฐานการเงินของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมู ่ บ ้ า นตนเองในด้ า นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ส ภาพคล่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น การสร้างสวัสดิการเพื่อสมาชิกเพิ่มขึ้น การเพิ่ม
รายได้ให้กับกองทุนมากขึ้น การเพิ่มผลก�ำไรให้กับกองทุนมากขึ้น
การให้ ผ ลประโยชน์ ต อบแทนทางการเงิ น ให้ ส มาชิ ก ได้ ม ากขึ้ น
การขยายการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุ น ได้ ม ากขึ้ น
การเพิม่ กองทุนเพือ่ การกูย้ มื ตามวัตถุประสงค์ทหี่ ลากหลายมากขึน้
และการกันเงินส�ำรองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้
มากขึ้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ได้วา่ ความเข้มแข็งบนรากฐาน
การเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของกองทุนหมูบ่ า้ นมีอทิ ธิพลและมีผลซึง่ กันและกันในการเกือ้ กูลกัน
เพือ่ ความเข้มแข็งและความยัง่ ยืน หมายความถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
สามารถท�ำให้สมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ นมีความเข้มแข็งทางการเงินโดย
เป็นแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อการใช้จ่ายหมุนเวียนในงานอาชีพ หนี้สิน
และครัวเรือน สามารถเป็นเงินทุนส�ำรองและเป็นแหล่งเงินลงทุน
ให้กับสมาชิกได้ และ ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านอ�ำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี เป็นผลมาจากสมาชิก
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด�ำเนินงานของกองทุนหมู่ด้านในด้าน
การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน   การออกเสียงด�ำเนินงาน
การเสนอความคิดเห็นในการด�ำเนินงานและบริหารกองทุนหมูบ่ า้ น
และการเสนอผลประโยชน์ ร ่ ว มกั น ของสมาชิ ก กองทุ น หมู ่ บ ้ า น
และกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ทางการเงิน มีความ
สามารถในการบริหารการเงินของกองทุนหมู่บ้าน โดยสามารถ
บริหารจัดการด้านการให้กู้ยืม การรับช�ำระหนี้สิน การลดปัญหา
การไม่ช�ำระหนี้สิน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหาร
มีความรูแ้ ละเข้าใจในการจัดอันดับกองทุนหมูบ่ า้ นเพือ่ ความเข้มแข็ง
ของกองทุนหมู่บ้าน
ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านผลงานวิจัย
ได้แสดงให้เห็นว่ามีผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน และ
ความสามารถในการบริหารการเงินของคณะกรรมการกองทุน
หมูบ่ า้ นสอดคล้องกับงานวิจยั 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านต�ำบลล�ำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ของ
กิ่งกาญจน์ นาเอี่ยม และคณะ (2551) พบว่า สมาชิกในหมู่บ้านมี
ความรั ก เสี ย สละความซื่ อ สั ต ย์ จ ริ ง ใจและความพร้ อ มจะท� ำ ให้
การบริหารกองทุนส�ำเร็จได้ด้วยดี 2) งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการ

รำไ

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งบนรากฐาน
ทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อศักยภาพและความ
เข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 โดยแบ่ง
ความสัมพันธ์ออกเป็นรายด้านพบว่าความเข้มแข็งบนรากฐาน
ทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ นมีความสัมพันธ์ปานกลางกับ
ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมูบ่ า้ นด้านเงินทุนหมุนเวียน
ที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเงินลงทุนเพิ่มขึ้นการสร้างสวัสดิการเพื่อ
สมาชิกเพิ่มขึ้นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนมากขึ้นการเพิ่มผลก�ำไร
ให้กับกองทุนมากขึ้นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินให้
สมาชิกได้มากขึน้ และการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกอง
ทุนได้มากขึ้นและมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำด้านการเพิ่มกองทุน
เพือ่ การกูย้ มื ตามวัตถุประสงค์ทหี่ ลากหลายมากขึน้ และ การกันเงิน
ส�ำรองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้มากขึ้น

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
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ความเป็นชุมชนและท้องถิ่น (2) ชุมชนเป็นผู้ก�ำหนดอนาคต และ
จัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง
(3) เกื้ อ กู ล ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสในหมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชน
(4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ
เอกชนและประชาสั ง คม (5) กระจายอ� ำ นาจให้ ท ้ อ งถิ่ น และ
พัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 2) ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ซงึ่ ได้กำ� หนดไว้เกีย่ วกับ  (1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ในหมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งสาหรั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ
สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทา
เหตุฉุกเฉิน และความจ�ำเป็นเร่งด่วนและสาหรับการน�ำไปสู่การ
สร้ า งกองทุ น สวั ส ดิ ภ าพที่ ดี แ ก่ ป ระชาชนในหมู ่ บ ้ า นหรื อ ชุ ม ชน
(2) การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งให้ มี ขี ด
ความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนตนเอง
(3) การเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้าน และชุมชน
เมืองในการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของ
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (4) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ
ประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนาคต (5) เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3) ผลการวิ จั ย มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การจั ด สรรเงิ น โดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีหลักการ
ในการจัดสรรเงินทุน คือ (1) ความพร้อม ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง (2) ความพร้อม
ของคณะกรรมการกองทุนที่เน้นความพร้อมของบุคคลทั้งในด้าน
ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุน สอดคล้อง
กับหลักการศาสนา (3) ความพร้อมของระบบการตรวจสอบ และ
การประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนโดยสมาชิก
อย่างโปร่งใส (4) ความพร้อมของการบริหารจัดการที่สอดรับและ
เกื้อกูลกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับกองทุนอื่นๆ
ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน 4) ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับขั้นตอน
การจัดตั้งกองทุน (1) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุน
หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งตามขั้ น ตอนการสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และ
กระบวนการรู้ร่วมกัน (1) สร้างจิตส�ำนึกร่วมกันของประชาชน
ในการเป็นเจ้าของกองทุนที่จะต้องร่วมกันบริหารจัดการสอดคล้อง
กับหลักการศาสนาและภูมิปัญญาของตน (2) สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทราบนโยบาย กลไก แนวทางการบริหาร
จั ด การกองทุ น ของตน (3) สร้ า งกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนโดยเริ่มจาก
การร่วมรับรู้ คิด ท�ำ  ติดตาม ตรวจสอบ รับผลประโยชน์ตลอดจน
ร่วมกันสร้างกองทุนและขยายเครือข่ายไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
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บริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ�ำเภอสีคิ้ว จังหวดนครราชสีมา
ของคะนึงนิจ ศิริสมบูรณ์ฉันธะ จันทะเสนา และดวงตา สราญรมย์
(2553) พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มและความรู ้ ค วามเข้ า ใจของ
คณะกรรมการหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานกองทุน
หมู ่ บ ้ า นในเขตอ� ำ เภอสี คิ้ ว จั ง หวดนครราชสี ม า 3) งานวิ จั ย
ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินจังหวัดมหาสารคามของสยุมพร
ผลสนอง (2556) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของ
องค์กรการเงินชุมชนวัฒนธรรมขององค์กร การได้รับสนับสนุน
จากองค์กรภายนอกด้านการพัฒนาองค์กรภาวะผู้น�ำ  และการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก และ 4) งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนของวิ ท ยา จั น ทร์ แ ดง และ จ� ำ นงค์
อดิวัฒนสิทธิ (2555) พบว่า (1) นโยบายการน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด�ำเนินการ
ในด้านการเพิม่ ศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
การจัดการความรูแ้ ละการเรียนรูข้ องคนในชุมชน 5) งานวิจยั รูปแบบ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็ น ฐานในจั ง หวั ด เชียงรายของสมบูรณ์ ธรรมลงการ (2556)
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนมีปัจจัยส�ำคัญคือ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์
ในชุมชน และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาก�ำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน 6) การวิจัยแนวทาง
การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน : กรณี
ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ของชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ และคณะ
(2558) ได้พบว่ามุมมองของผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ให้ความส�ำคัญผู้น�ำ และ
คณะกรรมการ ยังเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการกองทุนให้
ประสบผลส�ำเร็จ และ กลไกการมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่ส่งผลให้
การกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนของกองทุน
การสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ผลงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การสร้างรายได้ การลดภาระหนีส้ นิ และ
เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินของสมาชิก เป็นที่พึ่งพิงด้านการเงิน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การได้รับ
สวัสดิการเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน มีความ
สอดคล้องกับ นโยบายการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน จากการแถลง
นโยบายต่ อ รั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2544 คื อ
1) ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับปรัชญาของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ซึ่งได้ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับ (1) เสริมสร้างส�ำนึก
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ชุมชนจ�ำเป็นต้องได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะ
ภาครัฐเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร ซึง่ ภาครัฐควรมีบทบาท
ในการก�ำหนดกฎระเบียบและบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อใช้บังคับ
คณะกรรมการและสมาชิก ก�ำหนดการจัดท�ำข้อบังคับงบประมาณ
ประจ� ำ ปี รวมถึ ง ก� ำ หนดให้ มีก ารข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น รู ปธรรม ชัดเจน
ตรวจสอบได้ และมี ก ารพั ฒ นาคณะกรรมการในด้ า นความรู ้
ความสามารถ ส่งเสริมคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
� คุณธรรมและจริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง
การอภิปรายผลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์สมาชิกและ
การสังเกตการประชุมสมาชิกได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่สร้าง
ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
คือ 1) ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผล
จากการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการรับภาระการช�ำระหนี้
ครบถ้วนตรงเวลา ซื่อสัตย์ในการน�ำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
ขอกู ้ ยื ม เงิ น และเป็ น กรรมการบริ ห ารที่ บ ริ ห ารเงิ น กองทุ น ด้ ว ย
ความโปร่งใส รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน มีวินัย และการสร้างระบบ
การออมด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง 2) หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
สมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น โดยสมาชิกเน้นการประหยัด สร้างรายได้เสริม
ออมเงินและแบ่งปัน 3) การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์
ทางการเงิ น จากกองทุ น สู ่ ส มาชิ ก กองทุ น หมู ่ บ ้ า น ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม ที่
เหมาะสม ได้แก่ เงินกองทุนช่วยเหลือการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ของสมาชิก ทุนการศึกษาบุตร และที่ต้องการเพิ่มเติมคือจ�ำนวน
เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อการสร้างเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่อง
ที่ดีขึ้น การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการลดภาระหนี้สิน และ
การจ่ายผลตอบแทนคืนจากเงินฝากและเงินดอกเบี้ยที่ช�ำระให้
กับเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน 4) การให้ความรู้และความเข้าใจใน
นโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสาร
และร่วมการให้ความคิดเห็นและค�ำปรึกษาในการบริหารจัดการ
กองทุนอย่างเหมาะสม ท�ำให้การด�ำเนินงานกองทุนเป็นไปด้วยดี
5) การมี ส ่ ว นร่ ว มให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในปั ญ หาความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจต่อครอบครัวระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกันสมาชิกมีการ
รับฟัง การพูดคุยระหว่างกันในด้านปัญหาต่างๆ การแลกเปลี่ยน
ของกิ น และของใช้ ซึ่ ง กั น และกั น การแสดงความคิ ด เห็ น ใน
การประชุมช่วยเหลือสมาชิกร่วมกัน การระดมความคิดเห็นใน
การแก้ ป ั ญ หาหนี้ สิ น ของสมาชิ ก และการออมเงิ น ประจ� ำ เดื อ น
การจับกลุ่มเป็นคู่ค�้ำประกันในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านระหว่าง
สมาชิก  แม้แต่การก�ำหนดให้สมาชิกร่วมมือกันช�ำระหนีใ้ ห้ตรงเวลา
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างหลักความมั่นคงให้กับสมาชิกซึ่งกันและกัน     
6) การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านสมาชิกกองทุนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งกันและกันในงานอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมเพื่อเป็นการช่วยเหลือกัน 7) ความสามารถใน
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นอกจากนี้ ผลงานวิจัยความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน
ที่ ส มาชิ ก กองทุ น หมู ่ บ ้ า นให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ของสมาชิ ก กองทุ น
หมู่บ้าน มีความสอดคล้องกับค�ำกล่าวของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2550) ได้ ร ะบุ ว ่ า
ความเข้ ม แข็ ง ขององค์  ก รชุ ม ชนหมายถึ ง องค์  ก รในชุ ม ชนใดๆ
มี ก ารรวมตั ว กั น อย่ า งมั่ น คงเป็ น ปึ ก แผ่ น มี ก ารจั ด การอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่พึ่งพิงของคนใน
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ซึ่งผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในประการที่ 1 ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนโดย
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญคือ (1)  ตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือ
ความมัน่ คงขององค์ก รต่างๆ ในชุมชนโดยรวม ซึง่ สะท้อนถึงศักยภาพ
ขององค์กรต่างๆ ของชุมชนในการพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งพิงของ
สมาชิกกลุ่ม (2) ตัวชี้วัดกลุ่มองค์กรในชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงความ
พยายามแกไขปัญหาหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้
มีความมั่นคงและพึ่งตนเองไดในที่สุด (3) ตัวชี้วัดการพึ่งพิงทุน
การเงินในชุมชน ที่สะท้อนถึงขีดความสามารถการพึ่งพิงทุนของ
องค์กรต่างๆ ในชุมชน (4) ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มผู้น�ำใน
ชุมชนสะท้อนถึงกลไกการขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข็มแข็งและ
ประการที่ 2 การวัดศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ตามเกณฑ์ของกรม
การพัฒนาชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยด้าน
โครงสร้างและกระบวนการท�ำงาน ประกอบด้วย การได้มาของ
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ สัดส่วนสมาชิกกับจ�ำนวนประชาชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี (2)
ปัจจัยด้านการบริหารเงินทุนและทรัพยากรประกอบด้วย การจัดท�ำ
เอกสารหลักฐานทางการเงิน การจัดท�ำบัญชี การฝากเงินกับสถาบัน
การเงิน การรายงานสถานะทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีและ
หลักฐานการเงิน การน�ำเงินทุนไปลงทุน และผลการด�ำเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม (3) ปัจจัยด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
ประกอบด้วย การเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน การแลกเปลี่ยน
แนวคิดหลักการ การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกลุม่ การจัดฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และ
การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม (4) ปัจจัยด้านผลประโยชน์
ต่อสมาชิกและชุมชน ประกอบด้วย การจัดสรรผลก�ำไร การจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชนและผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงาน
วิจยั ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในเขตอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ข องชาญวิ ท ย์ ทองโชติ และภวิ ษ ณ์ ณั ฏ ฐ์
เวชวิฐาน (2558) ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่าองค์กรการเงินชุมชน
มีความเข้มแข็งด้านด้านการจัดการเงินทุน ด้านผลการด�ำเนินงาน
และด้านการเรียนรู้ และผลการจัดสนทนากลุม่ พบว่า องค์กรการเงิน

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
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ท�ำให้สมาชิกมีความรับผิดชอบมากขึน้ ในการด�ำเนินการตามสัญญา
ท�ำให้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการหนี้สินมีความเสี่ยงต�่ำ  และ
มีผลให้การบริหารจัดการด้านการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ไม่เป็นภาระของกรรมการบริหาร และมีผลให้ละเลยการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�ำระหนี้ในหลายๆ กองทุนหมู่บ้าน และ
เนื่องจากความเป็นญาติพี่น้องกันและกัน ยังพบว่าการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านมีความไว้วางใจสูงมากในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งอาจละเลยด้านการตรวจสอบและการควบคุม
ภายในด้านการบริหารจัดการการเงินของคณะกรรมการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน

รำไ

จากผลการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงิน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ�ำเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุน
หมู ่ บ ้ า นของตนเอง แสดงให้ เ ห็ น ผลได้ ว ่ า การความเข้ ม แข็ ง
บนรากฐานการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีอิทธิพลและมีผลในการเกื้อกูล
ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การพัฒนาความเข้มแข็งของสมาชิกควรเน้นการสร้าง
รากฐานทางการเงิ น ของสมาชิ ก ให้ เข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ในด้ า น
การให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุน แหล่งเรียนรู้ ศูนย์กลาง
การพึ่ ง พิ ง ทางการเงิ น และสวั ส ดิ ก ารของสมาชิ ก เพื่ อ บรรเทา
ความเดือดร้อน โดยการให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกคนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในความเป็น
เจ้าขององค์การการเงินรวมถึงการเรียนรูใ้ นกฎระเบียบและข้อบังคับ
ตามกฎหมายของกองทุนหมู่บ้าน
2. การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านควรเน้นการพัฒนา
สมาชิกให้มสี ว่ นร่วมในความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านด้วยความโปร่งใสและเสียสละในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ
สร้างแนวคิดในการปกป้องสถาบันทางการเงินที่สมาชิกทุกคนเป็น
เจ้าของและเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
3. การบริ ห ารจั ด การที่ อ าจเกิ ด โอกาสการละเลยด้ า น
การตรวจสอบและการควบคุ ม ภายในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
การเงินของคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น ควรชีแ้ นะ
ให้เห็นแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของกรรมการบริหารจัดการ
กองทุ น หมู ่ บ ้ า นในการตรวจสอบและการควบคุ ม ภายในด้ า น
การบริหารจัดการการเงินของกองทุนหมู่บ้าน
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การปกครองของผู้น�ำหมู่บ้านผู้น�ำหมู่บ้าน/ผู้น�ำชุมชนมีวิสัยทัศน์
ที่ดีในการท�ำงาน สามารถดูแลและให้ค�ำแนะน�ำให้กับคนในชุมชนได้
และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 8) ด้านภัยยาเสพติดและ
อาชญากรรมและภัยคุกคามอืน่ ๆ ส่วนมากเกือบทุกหมูบ่ า้ นมีปญ
ั หา
ด้านภัยยาเสพติด การพนัน และการลักเล็กขโมยน้อยมีบา้ งเล็กน้อย
แต่มกี ารร่วมมือกันระหว่างผูน้ ำ� ชุมชนและชาวบ้านช่วยกันสอดส่อง
ดูและช่วยเหลือซึง่ กันและกันเพือ่ ลดปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดขึน้
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ของ
กองทุนหมู่บ้านสามารถอภิปรายผลได้ว่า 1) ความสามารถใน
การบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านของประธานและกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน มีปัจจัยที่ส�ำคัญคือ การมีความรู้ความเข้าใจใน
การก� ำ หนดความเสี่ ย งและการหาแนวทางป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
การก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อบังคับ
ทางกฎหมาย และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมใน
การบริหารความเสี่ยง ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
(ในทัศนะของกรรมการบริการกองทุนหมูบ่ า้ น) โดยหลักการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบ่ า้ นก�ำหนดให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ได้ตามวาระการประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง 3) ความสามารถใน
การบริหารการเงินของกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน พบว่า
การด�ำเนินงานเป็นไปตามระบบและระเบียบข้อบังคับตามทีก่ ำ� หนด
และการก�ำหนดผลประโยชน์ทางการเงินของสมาชิกโดยรวมและ
ประโยชน์สาธารณะเป็นไปตามระเบียบและความเห็นของกลุ่ม
สมาชิกพิจารณาร่วมกันด้วยใช้หลักธรรมาภิบาล 4) ความผันผวน
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลต่อการออม/รายได้และค่าใช้จ่าย
ของกองทุนหมู่บ้านเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารกองทุน
หมูบ่ า้ นน้อยมาก เนือ่ งจากสมาชิกทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ก�ำหนด
การอภิ ป รายผลระหว่ า งความเข้ ม แข็ ง บนรากฐานทาง
การเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของกองทุนหมู่บ้านแสดงให้เห็นว่า สมาชิกได้รับประโยชน์จาก
กองทุนหมูบ่ า้ นโดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกูย้ มื เพือ่ การสร้าง
สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนและการลดภาระดอกเบีย้ จากเงิน
นอกระบบ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้วยการสร้างเงินออม และ
กองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งทางการเงินและมีศักยภาพทาง
การเงินค่อนข้างสูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกให้ความร่วมมือ
และมีความรับผิดชอบในการช�ำระหนีแ้ ละออมเงินเป็นอย่างดี ท�ำให้
เงินกองทุน เงินออมและเงินประกันกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี  
นอกจากนี้การวิจัยเชิงคุณภาพยังพบว่า สมาชิกในหมู่บ้าน
ส่วนมากเป็นญาติพี่น้องกันและการก�ำหนดให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในสัญญาการกู้ยืมซึ่งกันและกันในการเป็นผู้กู้ยืมและผู้ค�้ำประกัน
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4. การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านควรให้แนวคิดแก่
สมาชิ ก ทุ ก คนในการก� ำ หนดนโยบายการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
กองทุ น หมู ่ บ ้ า น ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพบนรากฐาน
การเงิ น อย่ า งเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนสมาชิ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของทั้งองค์การกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ได้แก่การสร้างความรู้และความเข้าใจในนโยบาย
กองทุนหมู่บ้าน การสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
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ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของ
พนักงานองค์การมหาชน
Relations Between Organizational Climate and Employees’s Quality of
Working Life in Public Organizations
สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
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รำไ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานองค์การมหาชน
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานองค์การมหาชน 3) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานองค์การมหาชน โดยเป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจากพนักงานองค์การมหาชนกลุ่ม 2 จ�ำนวน 7 องค์การ และเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับพนักงานองค์การมหาชน องค์การละ 1 ท่าน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 คน
ผลการศึกษาพบว่า องค์การมหาชนมีบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง และคุณภาพชีวิตในการท�ำงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ทั้งนี้พนักงานองค์การมหาชนที่มีอายุ
ประสบการณ์ท�ำงาน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 และจากผลการศึกษาพบปัญหา และอุปสรรค โดยเฉพาะประเด็นด้าน
แนวทางการบริหาร เช่น รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทยี่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงรูปแบบการสือ่ สารทีย่ งั ไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ขององค์การมหาชน จึงมีขอ้ เสนอแนะให้พฒ
ั นาบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นดังกล่าวให้
มีระดับที่สูงขึ้นตามล�ำดับ
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The objectives of this research were to ; (1) study a level of organizational climate and employees’s quality
of working life in public organizations; (2) examine their relation; and (3) analyze problematic obstacle and provide
suggestions to develop the organizational climate and employees’s quality of working life in public organizations.
By means of mixed-methods research, data has been collected by a questionnaire given to public staff in public
organizations (groups two) from seven organizations. Furthermore, semi-structured interview has been conducted
with one staff from each organization, seven people in total.
The study found that overall climate in public organization is high-ranked, and the employees’s quality of
working life is at the middle rank in general. From this, organizational climate has positive relation with the quality
of working life. Despite having experience and different marital status, the higher-aged staff share no difference in
the quality of working life. Nevertheless, different income affects the quality significantly at the .05 level terms of
statistical data. The study found that there are particular obstacles in administration procedure, such as ineffective
human resource management model and communication style which is not corresponding to public organization
way. The research thus contends that the organization climate and respectively better quality of working life in
relevant should be developed at the high level.
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ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ ่ า นมาสั ง คมและเศรษฐกิ จ โลก
เปลี่ยนแปลงไป การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด กระแสพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการปฏิ บั ติ ง าน ท� ำ ให้ ทุ ก หน่ ว ยทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ กระบวนการท� ำ งานให้ ส อดรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้แนวคิดในการปฏิรูป
ระบบราชการที่ส�ำคัญเกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
และมี ต ่ อ เนื่ อ งมาอี ก หลายครั้ ง อย่ า งไรก็ ดี สั ง คมไทยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อน ท�ำให้ภาครัฐมีความจ�ำเป็นต้องจัดการ
บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ
การเรียกร้องของประชาชน โดยแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ คือ แนวคิดองค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบใหม่ โดยวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชนตามพระราช
บัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 คือ เป็นกลไกภาครัฐทีใ่ ห้บริการ
ประชาชน มีอสิ ระในเชิงบริหาร ถูกก�ำหนดกรอบให้เป็นองค์การทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการจัดการสูง มีการท�ำงานคล้ายกับองค์การเอกชน
ที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และให้ประสิทธิผลสูงสุด การส่งเสริมการให้บริการ หรืองานส่วนที่
ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศักยภาพที่จะด�ำเนินการ (พระราช
บัญญัติองค์การมหาชน, 2542)
ในทางกลับกัน องค์การมหาชนจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารตามเจตนารมณ์ ที่ ตั้ ง ไว้ เนื่ อ งจาก
ข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น ด้านโครงสร้างการบริหารภายใน
การจั ด บริ ก ารสาธารณะ รวมถึ ง การก� ำ หนดบทบาทภารกิ จ ที่
เหมาะสม น�ำไปสู่ปัญหาด้านการบริหาร โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ค่ า ใช้ จ ่ า ยขององค์ ก ารมหาชน เห็ น ได้ จ ากข้ อ สั ง เกตของคณะ
กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2551 (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร, 2558) ที่กล่าวว่า องค์การมหาชนหลายแห่งมีแนวทาง
การด�ำเนินงานคล้ายคลึงกับส่วนราชการ แต่มีการใช้จ่ายในอัตรา
ที่สูงและมีลักษณะไม่ประหยัด รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนภารกิจ
ผลการด�ำเนินงาน โครงสร้างองค์การ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
องค์การ รวมทั้งอาจพิจารณายุบเลิกหน่วยงานซึ่งมีผลการด�ำเนิน
การทีไ่ ม่คมุ้ ค่ากับการลงทุน และไม่เกิดประโยชน์คมุ้ ค่าอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ข้อจ�ำกัดและปัญหาขององค์การมหาชน แสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบที่มีต่อระบบราชการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน และยังมีแนวโน้มที่จะ
สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ การประสบปัญหาขององค์การมหาชนเอง
ยังส่งผลโดยตรงกับทุกระดับในองค์การ ตัง้ แต่การก�ำกับดูแลองค์การ
ปัญหาการปฏิบัติงาน ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ ไปจนถึง
ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลและค่ า ตอบแทน (ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก าร

สภาผู ้ แ ทนราษฎร, 2558) ซึ่ ง ในระดั บ บุ ค ลนี้ ถื อ เป็ น สิ่ ง ส� ำคั ญ
เพราะบุคลากรย่อมเกิดปัญหาหากประเด็นปัญหาระดับองค์การ
ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไข สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของนั ก นั ก วิ จั ย
หลายท่านที่กล่าวว่า ปัญหาเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยที่เรียกโดยรวม
ว่ า “บรรยากาศขององค์ ก าร” (Litwin & Stringer, 1968;
Steers & Porter, 1979; Brown & Moberg, 1980)
บรรยากาศองค์การมีความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถเป็นได้ทั้งอุปสรรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานของพนักงาน เนื่องจากบรรยากาศองค์การสามารถบ่งชี้
และท�ำนายคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่เกิดขึ้นในองค์การได้ ดังนั้น
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญเช่นกัน เพราะมนุษย์
เป็นทรัพยากรและเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า การเข้าสู่ชีวิต
การท�ำงานของมนุษย์มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต และการที่
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อองค์การได้
โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนต่อไป ทั้งยังสอดคล้อง
กั บร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
น�ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตและรายได้
ที่ดีขึ้น สู่การเป็นประเทศที่พัฒนา สร้างสังคมที่มั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม น�ำประเทศสู่การแข่งขันท่ามกลางระบบเศรษฐกิจ
ในอนาคต

รำไ

บทน�ำ

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวติ ใน
การท�ำงานของพนักงานองค์การมหาชน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานองค์การมหาชน
3. เพือ่ ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงาน
องค์การมหาชน

สมมติฐานในงานวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานองค์การ
มหาชนที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จ จั ย ด้ า นบรรยากาศองค์ ก ารมี ค วาม
สัมพันธ์เชิงบวก กับคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของพนักงานองค์การ
มหาชน
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การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กับคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานองค์การมหาชน โดย
ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์
เพื่ อ ก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด และวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การวิ จั ย โดยใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (Mixed Methods)
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
เป็นพนักงานองค์การมหาชนในกลุ่มที่ 2 ตามการแบ่งประเภท
องค์การมหาชน จ�ำนวน 19 แห่ง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างจาก
พนั ก งานทั้ ง หมดโดยการค� ำ นวณจากตารางของเครจซี่ แ ละ
มอร์แกน (R.V.Krejcie and  D.W.Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และได้รับความอนุเคราห์จากองค์การมหาชนทั้งสิ้น
7 แห่ ง ได้ จ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งประมาณ 400 คน มี ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามกลับ จ�ำนวน 353 ชุด
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
เป็นพนักงานองค์การมหาชนกลุ่ม 2 ใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบ
ไม่ อิ ง ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability Sampling)
ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จ�ำนวน 1 ท่าน ต่อ 1 องค์การ และเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์
ท�ำงาน 5 ปีขึ้นไป โดยไม่ระบุต�ำแหน่งงานในองค์การ ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การมหาชนทั้งหมด 7 องค์การ
มีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
และแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับบรรยากาศ
องค์การ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ด้วยสถิติ ความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวน
(One-Way ANOVA) วิเคราะห์บรรยากาศองค์การ และคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงาน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และประเมินระดับจากค่าเฉลี่ย จ�ำแนกตามรายด้านและโดยรวม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ กับ
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ได้แก่ สร้างความเชื่อถือได้ (Credibility)
โดยวิเคราะห์ข้อมูลรวมกับผู้ช่วยวิจัย 3 ท่าน ในการถอดข้อมูล
จากเครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้ได้แนวทางและข้อมูลที่ถูกต้องใน
การท�ำวิจยั ร่วมกับวิธกี ารตรวจสอบโดยสมาชิก (Member Checking)
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง โดยทั้งนี้หลังจากที่คณะผู้วิจัยท�ำการ
ถอดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลให้แก่ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ
อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการถ่ายทอดความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์
หลังจากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยศึกษาอย่างละเอียด จับใจ
ความหลั ก จั ด กลุ ่ ม ขั อ มู ล แต่ ล ะประเภท พิ จ ารณาเชื่ อ มโยง
ความเหมือน ความแตกต่าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และน�ำเสนอข้อค้นพบทั้งหมดในรูปแบบพรรณนา

รำไ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์

ถ่ายทอดความคิ
ดของผู
ัมภาษณ์ หลั
้นนํบาทีข้่ อ1มูเดืลมาวิ
เคราะห์โดยศึ
กษาอย่2561
างละเอียด จับใจความหลัก จัดกลุ่มขัอมูล
32   วารสารวิ
จัย้ใรำห้�สไพพรรณี
ปีทงี่ จากนั
12 ฉบั
อนมกราคม
- เมษายน
แต่ละประเภท พิจารณาเชื่อมโยงความเหมือน ความแตกต่าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนําเสนอข้อค้นพบ
ทั้งหมดในรูปแบบพรรณนา

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จัย

พพ
รรณ
ี

อายุ
ประสบการณ์ทํางาน
สถานภาพสมรส
รายได้

รำไ

บรรยากาศองค์การ
1. โครงสร้างและข้อจํากัด
2. การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
3. ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน
4. การให้รางวัลและการลงโทษ
5. การอดทนต่อความขัดแย้ง
6. มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการ
ปฏิบัติงาน
7. ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและความ
จงรักภักดีต่อกลุ่ม
8. ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทํางานที่มคี วามปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ
3. โอกาสความก้าวหน้า ความมั่นคงในงาน
4. โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถ
ของบุคคล
5. การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ
6. การรักษาสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิต
ส่วนตัว
8. การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก

ชภัฏ

1.
2.
3.
4.

ปัจจัยส่วนบุคคล

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย

ลัยร
า

ภาพที
่ 1 ่ 1   กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดในการวิ
จัย จัย
ภาพที
ดในการวิ

ิทยา

โสด (ร้อยละ 63.2) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1. เพื
เพื่อ่ ศึกษาระดับบบรรยากาศองค์
วิตวในการทํ
กงานองค์
การมหาชน
อยละ 46.7)
ประสบการณ์
ท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 45.6)
บรรยากาศองค์กการและคุ
ารและคุณณภาพชี
ภาพชี
ิตใน า(ร้งานของพนั
1.1
พนั
ก
งานองค์
ก
ารมหาชนส่
ว
นใหญ่
เ
ป็
น
เพศหญิ
ง
(ร้
อ
ยละ
61.8)
มี
อ
ายุ
ต
ํ
่
า
กว่
า
30
ปี (ร้อเคียละ
วน มากกว่า
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความใกล้
ยงกั31.4)
น โดยส่โดยส่
วนใหญ่
การท�ำงานของพนักงานองค์การมหาชน
ใหญ่พนั
มีสกถานภาพโสด
(ร้อยละ 63.2)
มีรเะดั
การศึกษาปริ
ญาตรีหรื35,000
อเทียบเท่
า (ร้(ร้ออยละ
ทํางานต่ํากว่า 5
บาท
ยละ46.7)
25.8)ประสบการณ์
(ตารางที่ 1.1)
งานองค์การมหาชนส่
วนใหญ่
ป็นบเพศหญิ
ง (ร้อญยละ
45.6)
่ยต่อโดยส่
เดือนมีวนใหญ่
ความใกล้
เคียงกัน โดยส่วนใหญ่มากกว่า 35,000 บาท(ร้อยละ 25.8) (ตารางที่
61.8)ปี มี(ร้ออายุยละ
ต�่ำกว่
า 30และรายได้
ปี (ร้อยละเฉลี
31.4)
มีสถานภาพ
1.1)

มห
าว

ตารางที
่ 1.1่ 1.1
ผลการศึ
กษาปักจษาปั
จัยส่จวจันบุ
กงานองค์
การมหาชน
ตารางที
ผลการศึ
ยส่ควคลของพนั
นบุคคลของพนั
กงานองค์
การมหาชน
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
ประสบการณ์ทํางาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ข้อมูลส่วนบุคคล
หญิง
ต่ํากว่า 30 ปี
โสด
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ต่ํากว่า 5 ปี
มากกว่า 35,000 บาท

จํานวนคน
218
111
223
165
161
91

ร้อยละ
61.8
31.4
63.2
46.7
45.6
25.8

1.2 องค์การมหาชนมีระดับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง (�� =3.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านโครงสร้างและข้อจํากัด ด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ด้านความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน ด้านความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ต่างอยู่ในระดับสูง นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการเน้นความ
สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
รับผิดชอบส่วนบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (�� =3.79) และด้านการอดทนต่อความขัดแย้ง มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
165
46.7
ต่ํากว่า 5 ปี
161
45.6
มากกว่า 35,000 บาท
91
25.8
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 33
1.2 องค์การมหาชนมีระดับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง (�� =3.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้า1.2
นโครงสร้
อจํากัด ด้ราะดั
นการเน้
นความรับผิดชอบส่
านความอบอุ
่นและการให้
น ่ใด้นระดั
านความเป็
น ้น
เดียด้วกั
นและความจงรั
กภักดีตก่อารสนั
กลุ่ม บต่าสนุงอยู
บสูง นอกนั
องค์างและข้
ก ารมหาชนมี
บ บรรยากาศองค์
ก าร วนบุอัคนคล
อั
น
หนึ
ง
่
อั
น
เดี
ย
วกั
น
และความจงรั
ก
ภั
ก
ดี
ต
อ
่
กลุ
ม
่
ต่
า
งอยู
ใ
่
นระดั
บ
สู
ง
นอกนั
น
้
อยู
ใ
่
นระดั
บ
ปานกลาง
โดยด้
า
นการเน้
น
ความ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (x = 3.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
รับาผิงและข้
ดชอบส่อวจ�นบุ
มีคะแนนเฉลี
่ยสูงบทีผิ่สดุดชอบส่
(�� =3.79)
คะแนนเฉลี
ที่สุด
ด้านโครงสร้
ำกัดคคล
ด้านการเน้
นความรั
วนบุคคลและด้มีานการอดทนต่
คะแนนเฉลี่ยอสูความขั
งที่สุด ด(xแย้ง=มี3.79)
และด้่ยต่าํานการอดทนต่
อความ
(�
�
=3.31)
(ตารางที
่
1.2)
ด้านความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน ด้านความเป็นอันหนึ่ง ขัดแย้ง มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำที่สุด (x = 3.31) (ตารางที่ 1.2)

พพ
รรณ
ี

การศึกษา
ประสบการณ์ทํางาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระดับ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง

รำไ

ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบรรยากาศองค์การ ขององค์การมหาชน
ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบรรยากาศองค์การ ขององค์การมหาชน
S.D.
บรรยากาศองค์การ
�
โครงสร้างและข้อจํากัด
3.44
.755
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
3.79
.849
ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน
3.52
.860
การให้รางวัลและการลงโทษ
3.36
.778
การอดทนต่อความขัดแย้ง
3.31
.813
มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงาน
3.38
.795
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม
3.57
.886
ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน
3.40
.777
รวม
3.47
.692

ชภัฏ

1.3 พนั1.3กงานองค์
การมหาชนมี
คุณภาพชี
วิตในการ
โดยทีด่ า้ ่ในนระดั
ด้านการเป็
นส่วนหนึ
มีคะแนน
พนักงานองค์
การมหาชนมี
คุณภาพชี
วิตในการทํปานกลาง
างาน โดยรวมอยู
บปานกลาง
(��ง่ ของสั
=3.38)งคมภายใน
เมื่อพิจารณา
ท�ำงาน โดยรวมอยู
(x = 3.38)
พิจารณา ยเฉลี
่ยสูงเสริ
สุด ม(xสุข=ภาพ
3.87)ด้ารองลงมา
ก่ ด้่งาของสั
นสภาพการท�
ำงานที่มี
เป็นรายด้า่ในระดั
นพบว่บาปานกลาง
ด้านสภาพการทํ
างานทีเมื
่มีค่อวามปลอดภั
และส่
นการเป็นส่ได้วแนหนึ
งคมภายใน
เป็นรายด้องค์
านพบว่
นสภาพการท�
ยและส่
ง ความปลอดภั
งเสริมโดยที
สุขภาพ
3.59) ส่วนนด้
นค่า่งตอบแทน
การาด้ด้าานการเกี
่ยวข้องสัำงานที
มพันธ์่มกีคับวามปลอดภั
สังคมภายนอก
นอกจากนั
้นอยู่ในระดัยบและส่
ปานกลาง
่ด้าน(xด้=านการเป็
ส่วานหนึ
ของ
เสริมสุขภาพ
ด้านการเป็มีคนะแนนเฉลี
ส่วนหนึ่งของสั
การ ด้าน แก่ทีด้่เพีายนสภาพการทํ
งพอและยุติธารรม
่ยต�่ำยสุและส่
ด (x ง=เสริ3.01)
(ตารางที่
สังคมภายใน
่ยสูงสุงดคมภายในองค์
(�� =3.87) รองลงมาได้
งานทีมี่มคีคะแนนเฉลี
วามปลอดภั
มสุขภาพ
=3.59)
าตอบแทนทีนอกจากนั
่เพียงพอและยุ
รรม บมีคะแนนเฉลี
การเกี่ยวข้(��องสั
มพันธ์ส่กวับนด้สัางนค่
คมภายนอก
้นอยูต่ใิธนระดั
1.3) ่ยต่ําสุด (�� =3.01) (ตารางที่ 1.3)
ตารางที่ ่ 1.3
1.3 ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ย ส่ส่ววนเบี
การมหาชน
ตารางที
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน และระดั
และระดับบของคุ
ของคุณณภาพชี
ภาพชีวิตวิตในการทํ
ในการท�างาน
ำงานขององค์
ขององค์
การมหาชน

ิทยา

ลัยร
า

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สภาพการทํางานที่มคี วามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
โอกาสความก้าวหน้า ความมั่นคงในงาน
โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ
การรักษาสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
รวม

�
3.01
3.59
3.14
3.40
3.87
3.32
3.28
3.48
3.38

S.D.
.944
.823
.903
.787
.908
.775
.960
.854
.682

ระดับ
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

มห
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LSD พบว่
งานองค์
ารมหาชนที
่มีรายได้
1.4 ผลการวิ
เคราะห์เคคราะห์
วามแปรปรวนเพื
่อเปรียบเที
ยบยบเทีการทดสอบของ
1.4 ผลการวิ
ความแปรปรวนเพื
่อเปรี
ยบความแตกต่างของปั
จจัยส่าวพนั
นบุคกคลกั
บคุณกภาพชี
วิตในการ
ความแตกต่
งของปั
นบุคประสบการณ์
คลกับคุณภาพชี
วิตในการท�
ำงาน ต�่ำกว่่แา15,000
คุณภาพชี
วิตในการท�
ทําางาน
พบว่จาจัยช่ส่ววงอายุ
ทํางาน
และสถานภาพสมรสที
ตกต่างกันบาท
มีคุณมีภาพชี
วิตในการทํ
างานทีำ่ไงานแตกต่
ม่แตกต่างกัานงจาก
พบว่ า ช่ยกเว้
ว งอายุ
ท� ำางาน
และสถานภาพสมรสที
พนั่แกตกต่
งานทีางกั
่มีรนายได้
15,001-20,000
บาท,
20,001-25,000 บาท,
นระดัประสบการณ์
บรายได้ที่แตกต่
งกันจะมี
คุณภาพชีวิตในการทํา่ งานที
และเมื
่อทําการวิเคราะห์
ความแปรปรวนรายคู
่
25,001-30,000
บาท,
30,000-35,000
บาท
และมากกว่
แตกต่างกัด้นวยวิมีคธีกุณารทดสอบของ
ภาพชีวิตในการท�
ำ
งานที
่
ไ
ม่
แ
ตกต่
า
งกั
น
ยกเว้
น
LSD พบว่า พนักงานองค์การมหาชนที่มีรายได้ต่ํากว่า15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน า
แตกต่ทาี่ แง ตกต่
จากพนั
15,001–20,000
30,000–
35,000ำ งาน
ระดั บ รายได้
า งกักงานที
น จะมี่มีรคายได้
ุ ณ ภาพชี
วิ ต ในการท� ำบาท,
งานที่20,001–25,000
35,000 บาทบาท,
โดยมี25,001-30,000
ค ่ า เฉลี่ ย ระดั บบาท,
คุ ณ ภาพชี
วิ ต ในการท�
และมากกว่
า 35,000
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ่ดคุ้วณยวิภาพชี
งานต่
างมีนตัยิทสํี่ า.05
คัญ(ตารางที
ทางสถิติท่ 1.4)
ี่ .05 (ตาราง
แตกต่างกับาท
น  และเมื
่อท�ำการวิ
เคราะห์บาท
ความแปรปรวนรายคู
ธี วต�ิต่ำในการทํ
ที่สุดอย่ างมี
นัยําส�ทีำ่สคัุดญอย่
ทางสถิ
ที่ 1.4)
ตารางที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่ (POST HOC) ของรายได้ของพนักงานองค์การมหาชน ที่มตี ่อคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน
รายได้

Mean

S.D.

ต่ํากว่า
15,000
บาท

15,001
–
20,000

20,001
–
25,000

25,001
–
30,000

30,001
มากกว่า
–
สุดปราโมทย์
35,000 วัฒนรัตน์
35,000
บาท

ด้ด้ววยวิ
ยวิธธีกีการทดสอบของ
ารทดสอบของ LSD
LSD พบว่
พบว่าา พนั
พนักกงานองค์
งานองค์กการมหาชนที
ารมหาชนที่ม่มีรีรายได้
ายได้ตต่ํา่ํากว่
กว่าา15,000
15,000 บาท
บาท มีมีคคุณุณภาพชี
ภาพชีววิติตในการทํ
ในการทําางาน
งาน
แตกต่
า
ง
จากพนั
ก
งานที
่
ม
ี
ร
ายได้
15,001–20,000
บาท,
20,001–25,000
บาท,
25,001-30,000
บาท,
30,000–
35,000
แตกต่าง จากพนักงานที่มีรายได้ 15,001–20,000 บาท, 20,001–25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,000– 35,000
บาท
บาท และมากกว่
และมากกว่าา 35,000
35,000 บาท
บาท โดยมี
โดยมีคค่า่าเฉลี
เฉลี่ย่ยระดั
ระดับบคุคุณณภาพชี
ภาพชีววิติตในการทํ
ในการทําางานต่
งานต่ําําทีที่ส่สุดุดอย่
อย่าางมี
งมีนนัยัยสํสําาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิตติทิที่ ี่ .05
.05 (ตาราง
(ตาราง
จัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561
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่ ่ 1.4)
1.4)
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รรณ
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ตารางที
่ ่ 1.4
ความแปรปรวนรายคู่ ่ (POST
HOC) ของรายได้
ของพนักกงานองค์
กการมหาชน
ที่มตี ่อคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 1.4
1.4 ผลการวิ
ผลการวิเเเคราะห์
คราะห์
ารมหาชน
ตารางที
ผลการวิ
คราะห์คความแปรปรวนรายคู
วามแปรปรวนรายคู(POST
่ (POSTHOC)
HOC)ของรายได้
ของรายได้ของพนั
ของพนังานองค์
กงานองค์
การมหาชนที่มทีตี ่ม่อีตคุ่อณภาพชีวิต
ในการทํ
ในการทําางาน
งาน
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
15,001
15,001 20,001
20,001 25,001
25,001 30,001
30,001 มากกว่า
ต่ต่ําํากว่
กว่าา –
มากกว่า
–
–
–
–
–
–
–
35,000
รายได้
Mean
S.D.
15,000
รายได้
Mean S.D. 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 35,000
20,000 25,000 30,000 35,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ต่ต่ําํากว่
2.93
--0.496*
กว่าา 15,000
15,000 บาท
บาท
2.93 .828
.828
-0.496* -0.433*
-0.433* -0.590*
-0.590* -0.364*
-0.364* -0.555*
-0.555*
15,001
-0.063
3.43 .642
.642
0.063 0.093
0.093 0.132
0.132 0.059
0.059
15,001 –– 20,000
20,000 บาท
บาท 3.43
20,001
-0.157
3.36 .649
.649
0.157 0.069
0.069 0.122
0.122
20,001 –– 25,000
25,000 บาท
บาท 3.36
25,001
–
30,000
บาท
3.52
.667
0.225
0.035
.667
0.225
0.035
25,001 – 30,000 บาท 3.52
30,001
–
35,000
บาท
3.29
.726
0.191
.726
0.191
30,001 – 35,000 บาท 3.29
มากกว่
า
35,000
บาท
3.48
.635
-3.48
.635
มากกว่า 35,000 บาท
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2.2. เพืเพื่อศึ่อกศึษาความสั
มพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์
การกับ บคุณ
่อภาพชี
พิจารณาเป็
นรายด้
านพบว่ากกทุงานองค์
กด้านมีกคการมหาชน
วามสั
มพันธ์ทางบวก
ววิติตในการทํ
าางานของพนั
2. เพื่อศึกกษาความสั
ษาความสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่าางบรรยากาศองค์
งบรรยากาศองค์กการกั
ารกับคุเมื
ณภาพชี
ในการทํ
งานของพนั
งานองค์
ารมหาชน
คุณภาพชีวิตในการท�2.1
ำ
งานของพนั
ก
งานองค์
ก
ารมหาชน
คุคุณณภาพชี
าางานของพนั
าา ติ
บสูวงวิตกัิตบในการทํ
คุณภาพชี
วิตในการท�กกงานองค์
ำงานองค์
งานอย่กาการมหาชน
งมี
นัยส�ำคัญพบว่
ทางสถิ
2.1 ค่ค่าาสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ร์ระหว่
ะหว่าางบรรยากาศองค์
งบรรยากาศองค์กการกั
ารกับบในระดั
ภาพชี
ในการทํ
งานของพนั
ารมหาชน
พบว่
2.1
ค่
า
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
์
ร
ะหว่
า
งบรรยากาศองค์
ก
ารกั
บ
บรรยากาศองค์
ในการทํ
ตติทิที่ ี่ .05
บรรยากาศองค์กการมี
ารมีคความสั
วามสัมมพัพันนธ์ธ์ททางบวกในระดั
างบวกในระดับบสูสูงงกักับบคุคุณณทีภาพชี
ภาพชี
ในการทํ
งาน
อย่าางมี
งมีนนัยนัยสํความรั
สําาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิ
.05
่ระดับววิติต.05
ยกเว้าางาน
นด้าอย่
นการเน้
บผิดชอบส่
วนบุ(rค(rคล== ที่มี
คุณภาพชี.881)
ว.881)
ิตในการท�
ำ
งานของพนั
ก
งานองค์
ก
ารมหาชน
พบว่
า
เมืเมื่อ่อพิพิจจารณาเป็
บบสูสูงงกักับบคุคุณณภาพชี
ววิติตในการทํ
าางมี
ารณาเป็นนรายด้
รายด้าานพบว่
นพบว่าาทุทุกกด้ด้าานมี
นมีคความสั
วามสัมมพัความสั
พันนธ์ธ์ททางบวกในระดั
างบวกในระดั
ภาพชี
ในการทํ
งมี
ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั
บ ปานกลางกั
บ คุาางานอย่
ณงานอย่
ภาพชี
วิ ต ใน
บรรยากาศองค์
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ท
างบวกในระดั
บ
สู
ง
กั
บ
คุ
ณ
ภาพ
นันัยยสํสําาคักคัญารมี
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
.05
ยกเว้
น
ด้
า
นการเน้
น
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบส่
ว
นบุ
ค
คล
ที
ม
่
ี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ท
างบวกในระดั
บ
ปานกลางกั
บบ
ญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการเน้นความรับผิดการท�
ชอบส่ำวงานอย่
นบุคคลางมีทีน่มีคัยส�วามสั
ม
พั
น
ธ์
ท
างบวกในระดั
บ
ปานกลางกั
ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2.1)
คุคุณณำภาพชี
ิติตในการทํ
าางมี
ี่รี่ระดั
ชีวิตในการท�
งาน ววอย่
างมีนัยาาส�งานอย่
ำคัญทางสถิ
(r =ตติทิท.881)
ภาพชี
ในการทํ
งานอย่
งมีนนัยัยตสํสํิทาาคัี่ คัญ.05
ญทางสถิ
ทางสถิ
ะดับบ .05
.05 (ตารางที
(ตารางที่ ่ 2.1)
2.1)

ิทยา

ลัยร
า

ตารางที
่ ่ 2.1
ประสิ
การจําาแนกรายด้
าน กับคุณภาพชีววิติตในการทํ
างานของพนักกงาน
ตารางที่ 2.1
2.1ค่ค่ค่าาาสัสัสัมมมประสิ
ประสิทททธิธิธิ์ส์ส์สหสั
หสัมมมพัพัพันนนธ์ธ์ธ์รรระหว่
ะหว่าาางบรรยากาศองค์
งบรรยากาศองค์
งาน
ตารางที
หสั
ะหว่
งบรรยากาศองค์กการจํ
ารจ�ำแนกรายด้
แนกรายด้าานนกักับบคุคุณณภาพชี
ภาพชีวิตในการทํ
ในการท�างานของพนั
ำงาน
องค์
องค์กการมหาชน
ารมหาชน
ของพนักงานองค์การมหาชน
ค่ค่าาสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ ์ p-Value
p-Value ระดั
ระดับบ
บรรยากาศองค์
บรรยากาศองค์กการ
าร
สหสั
สหสัมมพัพันนธ์ธ์
โครงสร้
.723
.000
สูสูงง
โครงสร้าางและข้
งและข้ออจํจําากักัดด
.723
.000
การเน้
น
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบส่
ว
นบุ
ค
คล
.658
.000
ปานกลาง
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
.658
.000 ปานกลาง
ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน
.767
.000
สูง
การให้รางวัลและการลงโทษ
.801
.000
สูง
การอดทนต่อความขัดแย้ง
.770
.000
สูง
มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงาน
.746
.000
สูง
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม
.805
.000
สูง
ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน
.721
.000
สูง
รวม
.881
.000
สูง

มห
าว

3.3. เพืเพือ่ ศึ่อกศึษาปั
ญหาอุ
ปสรรคและข้
อเสนอแนะในการพั
ฒนา ฒนาบรรยากาศองค์
3.2 พนักการและคุ
งานองค์ณ
การมหาชนมี
ข้อเสนอแนะเกี
กษาปั
ญหาอุ
ปสรรคและข้
อเสนอแนะในการพั
ภาพชีวิตในการทํ
างานของ่ยวกับ
บรรยากาศองค์
การและคุ
ณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงาน บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ดังนี้ ผู้บริหาร
พนักงานองค์
การมหาชน
องค์การมหาชน 3.1 จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พนักงานองค์การมหาชนแสดงความคิ
ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กดว้าเห็งไกล
ผลการปฏิ
บัติงานต้องมี
นเกี่ยระบบประเมิ
วกับปัญหาที่พนบในเรื
่องบรรยากาศ
องค์
ณ ภาพชี
ได้ แ ก่ ปักญารหาระหว่
ก ารำความไม่
น มื อ อาชี
้ บ ริ ห าร บ
3.1ก ารและคุ
จากการศึ
ก ษาเชิวิ ตงในการทํ
คุ ณ ภาพา งานไว้
พนั ก งานองค์
ประสิา งบุ
ทธิคภคลในองค์
าพ เวลาการท�
งานควรมีเป็ความยื
ดหยุพ่นของผู
และเหมาะสมกั
สภาพแวดล้ดอเห็
มไม่นเกี
เอื้อ่ยอํวกัานวย
ญหาจากแนวทางการบริ
หาร และค่
าตอบแทนไม่
มหาชนแสดงความคิ
บปัญปัหาที
่พบในเรื่องบรรยากาศ
สภาพการณ์
ป ั จ จุเหมาะสม
บั น ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารควรปรั บ ให้ มี
3.2
พนั
ก
งานองค์
ก
ารมหาชนมี
ข
้
อ
เสนอแนะเกี
่
ย
วกั
บ
บรรยากาศองค์
ก ารและคุณภาพชี
ิตในการทํางาน ดักงารควร
นี้
องค์การและคุณภาพชีวิตในการท�ำงานไว้ ได้แก่ ปัญหาระหว่าง ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ
จ กิจวกรรมภายในองค์
ผู้บกริหารารต้
องมีวเิสป็ัยนทัมืศอน์อาชี
ที่กว้พาของผู
งไกลบ้ ระบบประเมิ
นผลการปฏิ
านต้องมีประสิทธิงภเครี
าพยดในการท�
เวลาการทํำางาน
งานควรมี
ความยืดหยุบ่นัติงาน
บุคคลในองค์
ความไม่
ริหาร สภาพแวดล้
อม บผ่ัตอิงนคลายลดความตึ
แนวทางการปฏิ
และเหมาะสมกั
บสภาพการณ์ปัจจุหบารัน ค่และค่
าตอบแทนและสวั
การควรปรั
มีความเหมาะสมกั
จ กิจกรรม
ไม่เอื้ออ�ำนวย
ปัญหาจากแนวทางการบริ
าตอบแทน สดิควรมี
ความชับดให้เจน
คล้องตัวและทับนสภาพเศรษฐกิ
สมัย การมอบหมายงานควร
ภายในองค์การควรผ่อนคลายลดความตึงเครียดในการทํางาน แนวทางการปฏิบัติงานควรมีความชัดเจน คล้องตัวและทันสมัย
ไม่เหมาะสม
พิจารณาจากความรู้ความสามารถ และควรมีปริมาณที่เหมาะสม
การมอบหมายงานควรพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และควรมีปริมาณที่เหมาะสม ความก้าวหน้าในอาชีพต้องมีเกณฑ์
ความก้าวหน้าในอาชีพต้องมีเกณฑ์และช่องทางที่ชัดเจน
และช่องทางที่ชัดเจน

สรุปและอภิปรายผล
สุดปราโมทย์ วัฒนรัจากผลการวิ
ตน์
จัยพบว่า พนักงานองค์การมหาชนส่วนใหญ่ที่มีช่วงอายุ ประสบการณ์ทํางาน และสถานภาพสมรสที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน แม้การศึกษาของ Nichols (1971) จะพบว่า บุคคลที่มีสถานภาพ
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ด้านการให้รางวัลและการลงโทษนัน้ เป็นบทบาทหน้าทีข่ อง
จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานองค์การมหาชนส่วนใหญ่ ผูบ้ ริหารทีจ่ ะประเมินผลการปฏิบตั ติ ามระบบอย่างมีความยุตธิ รรม
ทีม่ ชี ว่ งอายุ ประสบการณ์ทำ� งาน และสถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ผู้บริหารบางส่วนมาจากระบบราชการ ทัศนคติการท�ำงาน
มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ไม่แตกต่างกัน แม้การศึกษาของ ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การมหาชน ดังนั้นบรรยากาศ
Nichols (1971) จะพบว่า บุคคลที่มีสถานภาพโสดจะมีอิสระใน องค์การด้านการให้รางวัลและการลงโทษขององค์การมหาชนจึงอยู่
การตัดสินใจเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้งา่ ยกว่า แต่เนือ่ งมาจากพนักงาน ในระดับปานกลาง (x = 3.36) ด้านการอดทนต่อความขัดแย้ง
องค์การมหาชนทีม่ สี ถานภาพสมรสทีต่ า่ งกัน ไม่วา่ จะเป็น โสด สมรส ในองค์การมหาชนมีรูปแบบความขัดแย้งจากหลายสาเหตุ ซึ่ง
หรือ อื่นๆ ต่างสามารถแบ่งเวลาให้สมดุลในชีวิตครอบครัวและ องค์การมหาชนได้จดั การตามรูปแบบการจัดการความขัดแย้งต่างๆ
การท�ำงานได้ ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน ท�ำให้มี เช่น การพูดคุยปรับทัศนคติ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานไม่แตกต่างกัน มีเพียง องค์การ เป็นต้น บรรยากาศองค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับรายได้ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่จะมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน (x = 3.31)
ด้ า นมาตรฐานและความคาดหวั ง ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
แตกต่างกัน เนื่องจากรายได้มีความส�ำคัญ ซึ่งหากได้รับไม่เพียงพอ
ต่อการด�ำรงชีพในปัจจุบันจะท�ำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจใน องค์การมหาชนใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการช่วยให้
ครอบครัวได้ ทั้งนี้การศึกษาเชิงคุณภาพยังพบว่า ความแตกต่าง พนั ก งานรั บ รู ้ ม าตรฐานและความคาดหวั ง ขององค์ ก าร ทั้ ง นี้
ของรายได้ระหว่างองค์การมหาชนมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ มาตรฐานและความคาดหวั ง ยั ง สามารถสร้ า งทั้ ง ความเครี ย ด
ท�ำงาน จากการสัมภาษณ์พนักงาน พบว่า พนักงานมักกล่าว ความกดดั น แต่ ก็ ส ร้ า งความภาคภู มิ ใจในองค์ ก ารได้ เช่ น กั น
เปรียบเทียบรายได้ตนเองกับองค์การมหาชนอื่นว่ามีความแตกต่าง บรรยากาศองค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.38)
ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อ
กันสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณี เอกวงศ์ตระกูล (2545) และ
สมพร สังข์เพิ่ม (2555) ที่ท�ำการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ได้ กลุม่ นัน้ เนือ่ งจากองค์การมหาชนมีเป้าหมายและพันธกิจทีแ่ ตกต่าง
ไปจากองค์การรูปแบบอื่น ประกอบกับจ�ำนวนพนักงานมีไม่มาก
รับรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ข้ อ ที่ 1 การศึ ก ษาด้ า น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
บรรยากาศองค์การ พนักงานองค์การมหาชนแสดงความคิดเห็นว่า จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้
บรรยากาศองค์ ก ารโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง (x = 3.47) โดย เห็นถึงความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่วนช่วย
บรรยากาศองค์การที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ หล่อหลอมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การอีกด้วย ดังนัน้ บรรยากาศ
องค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับสูง (x = 3.57)
เมื่อพิจารณารายด้าน อภิปรายได้ว่า
ด้านความเสีย่ งและการรับความเสีย่ งในงาน องค์การมหาชน
ด้านโครงสร้างและข้อจ�ำกัดขององค์การมหาชนนั้นมีสาย
บังคับบัญชาสั้น ไม่ซับซ้อน รวมถึงการสื่อสารคล้องตัวกว่าระบบ มีทั้งความเสี่ยงส่วนบุคคล และความเสี่ยงในงานอันเนื่องมาจาก
ราชการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัจฉิมา ธนสันติ (2543) และ ลักษณะงานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง จึงท�ำให้มีความเสี่ยง
ศักดา ศรีภูมี (2552) พบว่า โครงสร้างบริหารขององค์การมหาชนมี กว่าองค์การอืน่ ๆ ดังนัน้ การจัดการความเสีย่ งจ�ำเป็นต้องมีรปู แบบที่
แนวคิดในการเปิดโอกาสในการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานขององค์การ หลากหลาย ติดตามผลเป็นระยะๆ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างบรรยากาศองค์การแบบประชาธิปไตย ดังนั้นโครงสร้าง อยู ่ เ สมอ บรรยากาศองค์ ก ารด้ า นนี้ จึ ง อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(x = 3.40) ซึ่ ง ทั้ ง หมดสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ จุ ฑ าวดี
และข้อจ�ำกัดขององค์การมหาชนจึงอยู่ในระดับสูง (x = 3.44)
ด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล เนื่องจากองค์การ กลิ่นเฟื่อง (2543) ที่ผลการศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกัน
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 การศึกษาด้านคุณภาพ
มหาชนเป็ น องค์ ก ารที่ มี ภ ารกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร
ที่ชัดเจน พนักงานควรรับรู้หน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ ชีวิตในการท�ำงาน พนักงานองค์การมหาชนแสดงความคิดเห็นว่า
ของงาน ดังนั้นบรรยากาศองค์การด้านการเน้นความรับผิดชอบ คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 3.38)
โดยการศึกษาประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณารายด้าน
ส่วนบุคคลขององค์การมหาชนจึงอยู่ในระดับสูง (x = 3.79)
ด้านความอบอุน่ และการให้การสนับสนุนในองค์การมหาชนนัน้ อภิปรายได้ว่า
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เนื่องจากองค์การ
มีบรรยากาศในการท�ำงานที่ดีและมีความอบอุ่น ผู้บริหารไม่ถือตัว
มีกจิ กรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันและ มหาชนยั ง มี ค ่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ เ หมาะสมและไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
สร้างความผูกพันในองค์การ อีกทัง้ จ�ำนวนพนักงานมีจำ� นวนไม่มาก ครองชีพ ท�ำให้พนักงานรู้สึกไม่มั่นคงทัดเทียมกับองค์การลักษณะ
ยังเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ ผี ลกับความรูส้ กึ อบอุน่ และให้การสนับสนุน เดียวกัน หรือเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชลี มันตะรักษ์ (2556) และ
บรรยากาศองค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับสูง (x = 3.52)
สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
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สิทธิส่วนบุคคลในประเด็นเรื่องระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน อีกทั้งพนักงานรู้สึกพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่อ
ผู้บริหารไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงาน และให้
ความเสมอภาคในการปฏิบตั งิ านและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานกับชีวิตส่วนตัว
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.28)
เนื่องมาจาก ความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
เป็นความรู้สึกที่เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ความรู้สึกที่เกิดจากปัจจัย
ภายในองค์การ และภายนอกองค์การ ดังนั้นงานในองค์การจะต้อง
ไม่ทำ� ให้พนักงานรูส้ กึ ห่างเหินกับครอบครัว โดยต้องมีความเหมาะสม
ของเวลาพักผ่อนส่วนตัว โดยความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานด้านนี้ขึ้นอยู่กับการการบริหารจัดการขององค์การและการ
บริหารจัดการชีวิตของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของ
สมพร สังข์เพิ่ม (2555) ซึ่งพบว่า หากพนักงานมีความสามารถใน
การวางแผนชีวิต สามารถแยกแยะหน้าที่การงานและครอบครัวให้
มีความสมดุลกัน จะส่งผลให้บคุ ลากรสายสนับสนุนมีระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานกับชีวิต
ส่วนตัวอยู่ในระดับสูง
ด้านการเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั สังคมภายนอก เป็นการส่งมอบ
คุณค่าสู่สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศ ทัง้ นีภ้ ารกิจขององค์การมหาชนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เฉพาะและ
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมในหลายบริบท ซึ่งการเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการด�ำเนินงานกับ
หน่วยงานภายนอก หรือการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ล้วนมี
ผลทีต่ ามมา คือ ความรูส้ กึ ของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์การ หากองค์การ
ท�ำประโยชน์และมีผลกับสังคมในวงกว้าง ท�ำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น เมื่อประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ด�ำเนินงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความภูมิใจที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของตนเองเช่นกัน ดังนั้นคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานด้านนี้จึงอยู่ในระดับสูง (x = 3.48)
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ผลการ
วิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (r =.881) สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวรรณ์
ชื่นบุญ (2553) จุฑาวดี กลิ่นเฟื่อง (2543) อรุณี เอกวงศ์ตระกูล
(2545) และ พับพลึง ใจ๋คอดี (2552) ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร
ที่รับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง จะมีคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 การศึกษาพบว่า
พนักงานองค์การมหาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบใน
เรื่ อ งบรรยากาศองค์ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานไว้ ที่ มี
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ภิรดา ชัยรัตน์ (2554) ซึ่งพบว่า การก�ำหนดวิธีการบริหารด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ยังมีความคล้ายคลึงกับราชการและรัฐวิสาหกิจอยู่
ซึง่ อิงตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงท�ำให้ความอิสระลดลง
และยังถูกแทรกแซงจากการเมืองได้ง่าย ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.01)
ด้ า นสภาพการท� ำ งานที่ มี ค วามปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม
สุขภาพขององค์การมหาชน มีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
องค์การตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างชัดเจน รวมถึงระบบรักษา
ความปลอดภัย ซึง่ พนักงานบางส่วนกล่าวว่า องค์การมหาชนมีระบบ
ความปลอดภัยค่อนข้างดี เนือ่ งจากหลายสถานทีอ่ ยูใ่ นศูนย์ราชการ
ซึง่ มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัยต่างๆ ของศูนย์อยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานด้านนีจ้ งึ อยูใ่ นระดับสูง (x = 3.59)
ด้านโอกาสความก้าวหน้าความมั่นคงในงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กันต์ฤทัย หอพิบูลสุข (2548) และอัญชลี มันตะรักษ์
(2556) ที่ศึกษาพบว่า โอกาสที่ตนเองจะก้าวหน้าหรือได้เลื่อนขั้น
เลื่อนต�ำแหน่งเป็นไปได้น้อย หากผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุน
และประเมินผลงานหรือพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม
ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง
(x = 3.14)
ด้านโอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล
องค์การมหาชนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและได้รบั การเอาใจใส่
จากผู้บริหาร ตลอดจนมีการกระจายงานอย่างเหมาะสมท�ำให้เกิด
การพัฒนา สร้างความผูกพันในองค์การ และส่งเสริมให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม พนักงานจึงไม่เห็นความส�ำคัญในจุดนี้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สมพร สังข์เพิ่ม (2555) ซึ่งผลการศึกษาออกมา
ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านนี้จึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x = 3.40)
ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ คุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานด้านนี้อยู่ในระดับสูง (x = 3.87) อาจเป็นเพราะ
ความเป็นกันเองของผู้บริหาร รูปแบบการท�ำงานเป็นทีม กิจกรรม
ภายในองค์ ก าร รวมถึ ง สถานที่ ท� ำ งานและจ� ำ นวนพนั ก งาน
มีรูปแบบการด�ำเนินการที่ดี จึงเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้ความรู้สึก
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมภายในองค์ ก าร ถึ ง แม้ ว ่ า องค์ ก ารจะมี
ขนาดเล็กและจ�ำนวนพนักงานค่อนข้างน้อย แต่ทุกคนก็จะภูมิใจ
เพราะได้ท�ำหน้าที่มีความรับผิดชอบตามจุดประสงค์ขององค์การ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ สมพร สั ง ข์ เ พิ่ ม (2555) ซึ่ ง ผล
การศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกันว่า การเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันบ่อย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
เพื่อการยอมรับและร่วมมือกันท�ำงานด้วยดี
ด้านการรักษาสิทธิสว่ นบุคคลในองค์การ ด้านนีอ้ ยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (x = 3.32) โดยองค์การมหาชนนั้น ให้ความส�ำคัญกับ
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ความเชื่ อ มโยงกั น ได้ แ ก่ ปั ญ หาระหว่ า งบุ ค คลในองค์ ก าร
ความไม่เป็นมืออาชีพของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�ำนวย
ปั ญ หาจากแนวทางการบริ ห าร และค่ า ตอบแทนไม่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะประเด็นปัญหาจากแนวทางการบริหาร เห็นได้จากการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวถึง 19 ครั้ง ซึ่งพบว่า ปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาจากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น รูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ยังไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารค่าตอบแทน
และปริมาณพนักงานที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน รูปแบบการ
กระจายงาน รวมถึ ง รู ป แบบการสื่ อ สารและกฎระเบี ย บต่ า งๆ
ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การมหาชน ดูได้จากการให้
กฎระเบียบที่อิงระบบราชการมากเกินไป ท�ำให้ระบบการท�ำงาน
ล่าช้าไม่สะท้อนความเป็นองค์การมหาชนที่แท้จริง ทั้งนี้ระบบ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาจาก
แนวทางบริหาร เนือ่ งจากเกณฑ์ทใี่ ช้ทำ� งานให้พนักงานมุง่ ท�ำงานของ
ตนเองเกินไป จนขาดการท�ำงานเป็นทีม ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน น�ำไปสู่ปัญหาเรื่องความสามัคคีใน
องค์การ  
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จากการวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตใน
การท�ำงานบางด้านยังอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะส�ำหรับ
การน�ำไปปฏิบัติ คือควรส่งเสริมบรรยากาศองค์การและคุณภาพ
ชีวติ ในการท�ำงานด้านดังกล่าวให้มรี ะดับทีส่ งู ขึน้   รวมถึงพัฒนาการ
ให้บริการขององค์การมหาชนให้มรี ปู แบบทีท่ นั สมัยและมีความเป็น
เอกชนมากขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหารให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอย่าง
แท้จริง เพื่อรองรับและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
งานวิจยั ชิน้ นีย้ งั หาค�ำตอบได้ไม่ชดั เจนว่าปัจจัยหรือตัวแปรใด
ที่ควรท�ำการวิจัยต่อ ดังนั้น ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
คือ ควรมีการศึกษาในองค์การมหาชนกลุ่มอื่น และควรมีการศึกษา
ปัจจัยอื่นที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความผูกพันใน
องค์การ อัตราการลาออกจากงาน เป็นต้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และความต้องการ
สวัสดิการจากรัฐของผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร  กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 400 คน โดยใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2) กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
5) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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The purposes of this research were to 1) study information exposure to health; self - healthcare behavior;
and 2) state welfare needs of the elderly in Bangkok. The sample group of 400 elderly people were selected by
multi-stage random sampling method. The instrument used for collecting data was a questionnaire. Data were
analyzed by using the percentage, mean, standard deviation, t-test and the analysis of variance.
The research findings were as follows: 1) The exposure level of sample group’s information on health was
overall at a moderate level. 2) The overall self-healthcare behavior of the sample group was at the highest
level. 3) The level of sample group’s state welfare needs overall was at the highest level. 4) Different genders
did not have differences in information exposure to health overall. The sample group by age and education level
revealed the different information exposure to health overall significantly at statistic level of 0.05. 5) Different
genders and education level had an effect on self-healthcare behavior overall. The sample group by age did
not have an effect on self-healthcare behavior overall significantly at statistic level of 0.05.
Keywords :  Elderly, Information Exposure, Healthcare Behavior, State Welfare Needs   

ศิริสุข นาคะเสนีย์

40   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

บทน�ำ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่ า ผู ้ สู ง อายุ ใ น
สถานการณ์ของประชากรที่ก�ำลังได้รับความสนใจของ กรุงเทพมหานครมีการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพอยูใ่ นระดับใด
สังคมโลกปัจจุบัน นั่นคือโครงสร้างของประชากรที่ก�ำลังมีการ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไร ตลอดจนผู้สูงอายุมี
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน    ความต้องการสวัสดิการจากรัฐในด้านใดบ้าง เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
เนื่ อ งจากประชากรในวั ย เด็ ก และวั ย แรงงาน มี จ� ำ นวนลดลง ต่อการก�ำหนดนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้
ส่งผลให้จ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผล สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น และเป็ น แนวทางในการ
มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่มของประชากร ประกอบกับ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ โ ดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของคนใน
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ และ ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่
การด�ำเนินงานทางด้านสาธารณสุข ท�ำให้อัตราการเสียชีวิตจาก หลากหลายเพือ่ ส่งผลต่อการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ลดลง ท�ำให้ผสู้ งู อายุมชี วี ติ ยืนยาวขึน้ โดยตัวเลข ของผู้สูงอายุต่อไป  
จากการคาดประมาณแนวโน้มของประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ.2563 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า จะมีจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 และอีกเกือบ 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปิ ด รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของ
จะมีผู้สูงอายุราว 1 ใน 4 ของประเทศ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ในขณะทีแ่ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ
(พ.ศ. 2555-2559) นัน้ คาดว่าประชากรผูส้ งู อายุในโลกจะมีจำ� นวน ในกรุงเทพมหานคร
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 81.9 ล้านคน ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการเคลือ่ นย้าย
3. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการจากรัฐของผู้สูงอายุ
ก�ำลังคนข้ามประเทศ  ท�ำให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานคร
ส่วนโครงสร้างการผลิต ได้มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคน
เป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มีผลท�ำให้เกิด สมมติฐานการวิจัย
การพัฒนาก�ำลังคนทีม่ งุ่ สร้างให้มคี วามรู้ ทักษะและความเชีย่ วชาญ
1. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
ในงานมากขึน้ ตามไปด้วย ในขณะทีส่ งั คมผูส้ งู อายุจะมีคา่ ใช้จา่ ยด้าน ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพแตกต่างกัน
สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ตามโครงสร้ า งประชากรที่ มี วั ย สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น
2. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง โดยประเทศไทยจะ การดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกัน
ก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568 ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขัน อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
เพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุจาก 50 เขตใน
ท� ำ ให้ ภ าครั ฐ และครั ว เรื อ นจะมี ภ าระด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ใน กรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 942,586 คน
การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อันจะ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของภาคครัว
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร
เรือนในการดูแลสุขภาพอนามัยและการจัดสวัสดิการทางสังคม ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จาก 50 เขต โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แบบหลายขั้นตอน จ�ำนวน 5 เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตทุ่งครุ
2557) จากผลการวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ปัญหาส�ำคัญที่ผู้สูงอายุ เขตทวี วั ฒ นา เขตจตุ จั ก ร และเขตปทุ ม วั น จ� ำ นวน 400 คน
ไทยประสบก็คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสุขภาพ เกือบครึ่งหนึ่ง จากการก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของ Taro Yamane ทีร่ ะดับ
ของผูส้ งู อายุมรี ายได้ไม่เพียงพอต่อการเลีย้ งชีพ มีสขุ ภาพอยูใ่ นระดับ ความเชื่อมั่น 95% (ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์, 2556)
ปานกลางถึงไม่ดีมาก เช่น มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน
ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ เป็นต้น จึงเป็นประเด็นที่ คือ ส่วนที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
น่าสนใจว่าจะท�ำอย่างไรให้ผสู้ งู อายุมอี ายุยนื ยาวขึน้ มีสขุ ภาพแข็งแรง มี ลั ก ษณะเป็ น ค� ำ ถามปลายปิ ด ส่ ว นที่ 2 เป็ น ค� ำ ถามเกี่ยวกับ
ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทาง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็น
สังคมและเศรษฐกิจ โดยผู้สูงอายุสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร ค�ำถามปลายปิด โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert
เกี่ยวกับสุขภาพ สวัสดิการต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้บริการ Scale) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7692 ส่วนที่ 3 เป็นค�ำถาม
ผ่านสื่อต่างๆ ได้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็น
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สวัสดิการจากรัฐของผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด ใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) มี
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 41
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9688
ผู้วิจัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์
ค�ำถามปลายปิ
ด
ใช้
มาตราส่
วนประมาณค่
ำนวนและนํ
215าคน
ดเป็นร้ขอ้อยละ
53.75โปรแกรมสํ
รองลงมา าการศึ
ษาระดับ
สามารถนําไปวิ
เคราะห์
ข้อมูล จํานวนาของลิ
400 เชุคิดร์ทคิด(Likert
เป็นร้อยละจ�100
ไปวิคิเคราะห์
มูลโดยใช้
เร็จรูปกใน
Scale) มีการวิ
ค่าความเชื
ากับ ่ 0.8961
ส่วนที
่ 4 ่ยเป็ส่นวค�นเบี
ำถาม
ปริญญาตรี จ�การทดสอบค่
ำนวน 71 คน คิาดทีเป็(t-test)
นร้อยละการวิ
17.75เคราะห์
ระดับมัคธวาม
ยมศึกษา/
เคราะห์่อมัค่น่าเท่
ความถี
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี
่ยงเบนมาตรฐาน
เกี่ยวกับความต้
องการสวัสยดิว(One
การจากรัway
ฐของผูANOVA)
้สูงอายุ มีลและการเปรี
ักษณะเป็นยบเทีปวช.
จ�ำนวน 70างเป็
คนนรายคู
คิดเป็่ดน้วร้ยวิอยละ
17.50 ไม่ในการแปล
ได้รับการศึกษา   
แปรปรวนทางเดี
ยบความแตกต่
ธี Scheffe
ค�ำถามปลายปิ
ด ใช้มาตราส่
จ�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 สูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน
ความหมายของค่
าเฉลีวนประมาณค่
่ย ใช้เกณฑ์ ดัางของลิ
นี้(สรชัเคิยร์ทพิศ(Likert
าลบุตร, 2551)
Scale) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากัค่บาเฉลี
0.9688
9 คน คิง ดเป็นร้อยละมากที
2.25่สุดและระดับปวส. จ�ำนวน 7 คน คิดเป็น
่ย
4.21-5.00
หมายถึ
ค่าเฉลี่ย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการแจกแบบสอบถาม
จ�3.41-4.20
ำนวน 400 ชุด หมายถึ
ร้อยละง1.75 ตามล�มาก
ำดับ
ค่าเฉลี่ยความสมบูรณ์2.61-3.40
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมี
สามารถน�ำไป หมายถึง 2. กลุ ่ ม ตั วปานกลาง
อย่ า งมี ก ารเปิ ด รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
ง ่ในระดับน้ปานกลาง
อย
วิเคราะห์ข้อมูล จ�ำนวน 400ค่ชุาเฉลี
ด คิ่ยดเป็นร้อยละ1.81-2.60
100 และน�ำไป หมายถึ
โดยรวมอยู
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 เมื่อ
ค่
า
เฉลี
ย
่
1.00-1.80
หมายถึ
ง
น้
อ
ยที
ส
่
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ุ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าความถี่   พิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ค่าร้อยละผลการวิ
ค่าเฉลีย่ ส่จวัยนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) สุขภาพจากสื่อบุคคลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 มีการ
1. กลุ่มตัวอย่างส่
ป็นเพศหญิ
ง จําและ
นวน 227
เป็นร้อย่ ยละ
เป็นเพศชาย
จํานวน
173บปานกลาง
คน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี
ยววนใหญ่
(One เway
ANOVA)
เปิดคน
รับข่คิาดวสารเกี
วกับ56.75
สุขภาพจากสื
อ่ มวลชนอยู
ใ่ นระดั
ดเป็ยนบความแตกต่
ร้อยละ 43.25
ระหว่
ปี จําในการ
นวน 165 ค่คนาเฉลี
คิด่ยเป็เท่นาร้กัอบยละ
ระหว่า่ยงวกั65-69
ปี
การเปรียคิบเที
างเป็มีอนายุ
รายคู
่ด้วายวิง ธ60-64
ี Scheffe
3.3741.25
และมีรองลงมา
การเปิดรับอายุ
ข่าวสารเกี
บสุขภาพจาก
จํานวน 123 าคน
นร้อยละ
79 คน
แปลความหมายของค่
เฉลี่ยคิดใช้เป็เกณฑ์
ดังนี30.75
้ (สรชัยอายุ
   พิรศะหว่
าลบุาตงร,70-74
สื่ออืปี่นจํๆานวน
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เท่ากับ และอายุ
2.22    75 ปี
ประถมศึ
านวน
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เป็นร้อยละ
2551) ขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามลําดับ การศึกษาระดั
3. บกลุ
ม่ ตัวอย่กาษา
งมีพจํฤติ
กรรมการดู
แลสุคิขดภาพตนเองโดยรวม
กษาระดั
บปริ่สญุดญาตรี จํานวน 71 คนอยูคิด่ในระดั
เป็นร้อบยละ
ษา/ปวช.
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการ
คิดเป็นร้อยละ 2.25 และระดับปวส. จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง
ป้องกันโรค ด้านการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ และด้านการส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่ น
2. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01
ค่เมืาเฉลี
1.81-2.60 านหมายถึ
น้อ่มยตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี
ระดับมากที
ง่ มีคา่ เฉลีย่ ่อเท่บุาคกัคลอยู
บ 4.32,
4.32บและ
ตามล�
่อพิ่ยจารณารายด้
พบว่าง กลุ
่ยวกับส่ สุดุ ขซึภาพจากสื
่ในระดั
มาก4.28
ค่าเฉลี
่ย ำดับ
ค่เท่
าเฉลี
1.00-1.80
น้อยที่ย่สวกั
ุด บสุขภาพจากสื่อมวลชนอยู่4.
กลุม่ บตัปานกลาง
วอย่างมีความต้
การจากรั
่
ากับ่ย 3.43
มีการเปิหมายถึ
ดรับข่างวสารเกี
ในระดั
ค่าเฉลีองการสวั
่ยเท่ากับสดิ3.37
และมีฐโดยรวมอยู
การ
บมากที
าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่ออื่นๆ อยู่ในระดับน้อย ซึในระดั
่งมีค่าเฉลี
่ยเท่าส่ กัดุ บค่2.22
กลุม่ ตัวอย่างมี่คในระดั
วามต้บองการสวั
ผลการวิจัย 3. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยู
มากที่สสุดดิค่กาารจากรั
เฉลี่ยเท่ฐาในด้
กับานความปลอดภั
4.31 เมื่อ ย
วิตและทรัาพนการป้
ย์สิน อด้งกั
านสุ
ขภาพอนามั
ไขปัญหา
ารณารายด้
านวพบว่
ตัวอย่างงมีจ�พำฤติ
กรรมการดู
ภาพตนเองด้
นโรค
ด้านการฟืย ้นด้ฟูาสนการแก้
ุขภาพ และ
1.พิจกลุ
่มตัวอย่างส่
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นวน
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นการส่
งเสริมเป็สุขนภาพ
อยู่ในระดั
บมากที
ซึ่งมีคิคด่าเป็
เฉลีน่ยเท่าความยากจนและด้
กับ 4.32, 4.32 และ
4.28 ตามลํ
าดั่อบยู่อาศัย ด้านการศึกษา และ
คิดเป็นร้อด้ายละ
56.75
เพศชาย
จ�ำนวน
173่สุดคน
านนันทนาการ
อยูบ่ใมากที
นระดับ่สมากที
่สุด ่ยซึเท่
่งมีาคกั่าบเฉลี4.37
่ยเท่าเมื
กับ่อ 4.51,
4. รกลุ
า งมีคปีวามต้
องการสวั
สดิคิกดารจากรั
่ในระดั
ุด ค่า เฉลี
ร้อยละ 43.25 มีอายุ
ะหว่่มาตังวอย่
60-64
จ�ำนวน
165 คน
เป็น ฐด้โดยรวมอยู
พิจารณารายด้
พบว่
า กลุ
ตัวอย่าปีงมีจ�คำวามต้
งการสวั
ารจากรั
ฐในด้
านความปลอดภั
ยในชีตามล�
วิตและทรั
4.36,
4.34,
4.30 และ 4.26
ำดับ พย์สิน ด้าน
ร้อยละ 41.25
รองลงมาานอายุ
ระหว่
าง่ม65-69
นวน อ123
คน  สดิก4.45,
ขภาพอนามั
ด้านการแก้
ญหาความยากจนและด้
่อยู่อาศัย ยด้บเที
านการศึ
กษา ดและด้
นนันทนาการ
ยบการเปิ
รับข่าาวสารเกี
ย่ วกับสุขภาพ
คิดเป็นร้อสุยละ
30.75 ยอายุ
ระหว่าง ไขปั
70-74
ปี จ�ำนวน 79 คนอยโอกาส ด้5.านทีผลการเปรี
่ในระดั
บมากทีและอายุ
่สุด ซึ่งมีค75
่าเฉลีปี่ยขเท่ึ้นาไปกับจ�ำ4.51,
4.36, ของผู
4.34,้ส4.30
4.26 ตามลํ
ดับ และระดับการศึกษา ปรากฏผล
ูงอายุและ
จ�ำแนกตาม
เพศาอายุ
คิดเป็นร้อยู
อยละ
19.75
นวน 4.45,
33 คน
5. ตามล�
ผลการเปรี
บเทียกบการเปิ
รับข่าวสารเกี
สุขภาพของผู
่ 1-3 ้สูงอายุจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
คิดเป็นร้อยละ 8.25
ำดับ ยการศึ
ษาระดับดประถมศึ
กษา ่ยวกัดังบตารางที
การศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 1-3

มห
าว

ิทยา

ตารางที
ตารางที่ 1่ 1การเปรี
การเปรียบเที
ยบเทียบความแตกต่
ยบความแตกต่างของการเปิ
างของการเปิดรัดบรัข่บาข่วสารเกี
าวสารเกี่ยวกั
่ยวกับสุบขสุภาพของผู
ขภาพของผู้สูง้สอายุ
ูงอายุจ�ำจํแนกตามเพศ
าแนกตามเพศ
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
เพศชาย
เพศหญิง
t
p
สุขภาพ
X
S.D.
X
S.D.
ภาพรวม
2.95
.712
3.04
.727
-1.22
.22
สื่อบุคคล
3.45
.818
3.42
.820
.35
.72
สื่อมวลชน
3.33
.886
3.40
.956
-.73
.46
สื่ออื่นๆ
2.09
.949
2.32
.951
-2.36
.01*
*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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อายุทา ี่มผูีเ้สพศแตกต่
าีเงกั
น มีการางกันสถิ
ิที่ระดัดบรับ0.05
ในประเภทสื
อื่นๆ โดยผู้สูงอายุไม่
เพศหญิ
ูงอายุทที่มีี่เมพศแตกต่
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ูงอายุเพศหญิ
เพศหญิงมีงกมีารเปิ
การเปิดรัดบรับข่าข่วสารเกี
าวสารเกี่ยวกั
่ยวกับบสุขสุภาพมากกว่
ขภาพมากกว่าผูา้สผููง้สอายุ
ูงอายุเพศชาย
เพศชาย
ผู้สผููง้สอายุ
ตารางที
่ ่ 22่ 2การเปรี
ตารางที
การเปรียยบเที
ยบเทียยบความแตกต่
ยบความแตกต่าางของการเปิ
างของการเปิดดรัรัดบบรัข่บข่าาข่วสารเกี
าวสารเกี่ย่ยวกั
่ยวกับบสุบสุขขสุภาพ
ขภาพจ�จํำาจํแนกตามอายุ
าแนกตามอายุ
ตารางที
การเปรี
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วสารเกี
วกั
ภาพ
แนกตามอายุ
ประเภทสื่อ่อ
แหล่งความแปรปรวน
งความแปรปรวน Sum
Sumofof
Mean
ประเภทสื
แหล่
Mean
Squares
Square
Sig.
Squares
dfdf
Square
FF
Sig.
คคล
BetweenGroups
Groups
3.475
1.158 1.737
1.737
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สื่อสืบุ่อบุคคล
Between
3.475
33
1.158
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WithinGroups
Groups
264.125
396
.667
Within
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396
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Total
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399
Total
267.600
399
่อมวลชน
BetweenGroups
Groups
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2.743 3.251
3.251 .022*
.022*
สื่อสืมวลชน
Between
8.230
33
2.743
WithinGroups
Groups
334.157
396
Within
334.157
396
Total
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399
Total
342.386
399
BetweenGroups
Groups
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4.698 5.304
5.304 .001*
.001*
สื่อสือื่อ่นอื่นๆๆ
Between
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33
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WithinGroups
Groups
350.766
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Within
350.766
396
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Total
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Total
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Groups
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2.580 5.108
5.108 .002*
.002*
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ความแตกต่างกั
างกันนอย่อย่างมี
างมีนนัยสํัยาสํคัาญ
คัญทางสถิ
ทางสถิติทติที่ระดั
ี่ระดับบ0.05
0.05จึงจึได้
งได้ททําการทดสอบเป็
ําการทดสอบเป็นนรายคู
รายคู่ของแต่
่ของแต่ละประเภทสื
ละประเภทสื่อ่อด้วด้ยวิ
วยวิธี ธี
มี
สุ ข ภาพโดยภาพรวม
่ อ มวลชนและสื
่ น ๆ ดมีรัคบวาม
ผู้ส่ยูงวกั
อายุบทสุขี่มภาพจากสื
ีอายุ 75 ปี่อขมวลชน
ึ้นไป และอายุ
แตกต่างกัน ท�ำให้ามงกัีกนารเปิด
Scheffeพบว่
พบว่าประเภทสื
าอายุ
อายุแตกต่
แตกต่
างกันนทํทําให้
าให้มีกม่ อารเปิ
ีกอืารเปิ
ข่วสารเกี
าวสารเกี
และโดยภาพรวมแตกต่
Scheffe
า
งกั
ด
รั
บ
ข่
า
่
ย
วกั
บ
สุ
ข
ภาพจากสื
่
อ
มวลชน
และโดยภาพรวมแตกต่
งกันนยั ส�ำคัญ
แตกต่างกัอย่
นอย่างมี
างมี
นสํัยาส�คัำญคัทางสถิ
ญทางสถิ
ตี่ริทะดัี่ระดั
บ 0.05
จึงได้
ท้ส�ำูงการ
รับายุข่ราะหว่
วสารเกี
ย่ 60-64
วกับสุขปีภาพจากสื
อ่ ดอืรัน่ บๆข่าแตกต่
างกั่ยนวกัอย่บาสุางมี
น
ั
ย
ต
ิ
ท
บ
0.05
แสดงว่
า
ผู
อายุ
ท
่
ี
ม
ี
อ
า
ง
มี
ก
ารเปิ
วสารเกี
ข
ภาพ
งมีนัย่ขสํองแต่
าคัญทางสถิ
ติที่ระดั่อบด้0.05
แสดงว่
าผู้สูงพบว่
อายุาที่มีอายุ
ระหว่ตาิทงี่ระดั
60-64
ปี มีแสดงว่
การเปิาดผูรับ้สูงข่อายุ
าวสารเกี
่ยวกั
บสุขาภาพ
ทดสอบเป็อย่จากสื
นารายคู
ล
ะประเภทสื
ว
ยวิ
ธ
ี
Scheffe
ทางสถิ
บ
0.05
ท
ม
่
ี
อ
ี
ายุ
ร
ะหว่
ง
60-64 ปี
่อมวลชนและโดยภาพรวมมากกว่
มวลชนและโดยภาพรวมมากกว่าผูา้สผูู้งสอายุ
ูงอายุทที่มี่ีมอีอายุายุ7575ปีปีขึ้นขึ้นไปไปและอายุ
และอายุแตกต่
แตกต่างกั
างกันนทํทําให้
าให้มีมกีการเปิ
ารเปิดดรับรับข่าข่วสาร
าวสาร
จากสื
่
อ
อายุแตกต่เกีางกั
น บท�สุำขให้
มีการเปิ่อดอืรับ่นๆข่าแตกต่
วสารเกี
สุางมี
ขภาพจาก
มีการเปิ
รับบข่า0.05
วสารเกี
่ยวกับาสุผูข้สภาพจากสื
อื่นรๆะหว่มากกว่
าผู้สูงอายุ
่ยวกั
ภาพจากสื
างกั่ยนวกั
นอย่อย่บางมี
นัยสํัยาสํคัาคัญญทางสถิ
ทางสถิ
ติที่ระดั
ี่รดะดั
แสดงว่
ูงอายุทที่มี่ีมอายุ
ีอ่อายุ
าง60-64
60-64
เกี
่
ย
วกั
บ
สุ
ข
ภาพจากสื
่
อ
อื
่
น
ๆ
แตกต่
า
งกั
น
ต
ิ
ท
บ
0.05
แสดงว่
า
ผู
้
ส
ู
ง
อายุ
ร
ะหว่
า
ง
สื่อมวลชนปีและโดยภาพรวมแตกต่
งมีนัยส�ำคั่ญ
ติ าทีผู่ม้สีอูงายุ
ระหว่
ง 70-74
และผู้สูงปีอายุ
ที่มีอ้สายุ
75ทปีี่มขีอึ้นายุไป75
มีการเปิ
การเปิดรัดบรับข่าข่วสารเกี
าวสารเกี่ยาวกั
่ยงกัวกับนบสุอย่
สุภาพจากสื
ขาภาพจากสื
อ่นอืทางสถิ
่นๆๆมากกว่
มากกว่
อายุ
ที่มี่ีมอายุ
ีอาายุ
ระหว่างาปีง70-74
70-74
และผู
ูงอายุ
ปี
มี
ข
่
อ
อื
า
ผู
้
ส
ู
ง
อายุ
ท
ร
ะหว่
ปี
และผู
้
ส
ู
ง
อายุ
ที่มีอายุ 75
ที่ระดับ 0.05
แสดงว่
าผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี มีการเปิด
ปี
ข
น
้
ึ
ไป
ปีขึ้นไป
าวสารเกี่ย่ยวกั
่ยวกัวกับบบสุสุขสุขภาพ
ขภาพ
ภาพจํจ�าจํำแนกตามระดั
าแนกตามระดับบบการศึ
การศึกกษา
กษาษา
ตารางที่ ่ 33่ 3การเปรี
การเปรียยบเที
ยบเที
บเทียยบความแตกต่
ยบความแตกต่
บความแตกต่าางของการเปิ
างของการเปิดดรัดรับบรับข่ข่าข่าวสารเกี
ตารางที
การเปรี
งของการเปิ
วสารเกี
แนกตามระดั
การศึ
ตารางที
ประเภทสื่อ่อ
แหล่งความแปรปรวน
งความแปรปรวน Sum
Sumofof
Mean
ประเภทสื
แหล่
Mean
Squares
Square
Sig.
Squares
dfdf
Square
FF
Sig.
คคล
BetweenGroups
Groups
18.576
3.715 5.878
5.878 .000*
.000*
สื่อสืบุ่อบุคคล
Between
18.576
55
3.715
WithinGroups
Groups
249.024
394
.632
Within
249.024
394
.632
Total
267.600
399
Total
267.600
399
่อมวลชน
BetweenGroups
Groups
3.941
.788 .918
.918
.469
สื่อสืมวลชน
Between
3.941
55
.788
.469
WithinGroups
Groups
338.445
394
.859
Within
338.445
394
.859
Total
342.386
399
Total
342.386
399
BetweenGroups
Groups
29.496
5.899 6.931
6.931 .000*
.000*
สื่อสือื่อ่นอื่นๆๆ
Between
29.496
55
5.899
WithinGroups
Groups
335.363
394
.851
Within
335.363
394
.851
Total
364.859
399
Total
364.859
399
ภาพรวม
BetweenGroups
Groups
13.872
2.774 5.638
5.638 .000*
.000*
ภาพรวม
Between
13.872
55
2.774
WithinGroups
Groups
193.879
394
.492
Within
193.879
394
.492
Total
207.752
399
Total
207.752
399
*ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ศิริสุข นาคะเสนีย์
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*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางทีจากตารางที
่ 3 พบว่าระดั่ 3บการศึ
ษากับบการศึ
การเปิกดษากั
รับข่บาการเปิ
วสาร ดรัศึบกข่ษาระดั
บปริ
มีการเปิดรับข่าวสารเกี
่ยวกั่อบบุสุคขคลภาพจาก
พบว่ากระดั
าวสารเกี
่ยวกัญบญาตรี
สุขภาพโดยภาพรวม
ประเภทสื
*ที
ะดั่อบอืนั่นยๆสํมีาคัคญวามแตกต่
0.05ประเภทสื
างกันอย่
สําคัญ่อทางสถิ
นรายคู่ของแต่าผูล้สะประเภท
เกี่ยวกับและสื
สุข่รภาพโดยภาพรวม
่อบุาคงมีคลนัยและสื
อื่นๆ ตมีิที่ระดัสื่อบบุ0.05
คคล จึสืง่อได้อืท่นําๆการทดสอบเป็
และโดยภาพรวมมากกว่
ูงอายุที่ไม่ได้รับ
กษากัจึาบงกั
าวสารเกี
สุขภาพโดยภาพรวม
สื่อ าด้งกั
วยวินอย่
ธจากตารางที
ี Scheffe
าพบว่
ระดัาบระดั
กบษาแตกต่
มบีกข่ารเปิ
บ่ข่ยาวกัวสารเกี
วกับสุขบภาพจากสื
ความแตกต่
างมีนัยส�ำพบว่
คั่ ญ3 ทางสถิ
ตการศึ
ิที่รบะดัการศึ
0.05
งการเปิ
ได้นททํ�ำ าดให้รัการศึ
กษาดรัและมี
กบารศึ
ก่ยษาระดั
ประถมศึประเภทสื
ก่อษาบุคคล ่อสื่อบุอืค่นคลๆ
และสื่อนอืรายคู
่นๆ มี่คขวามแตกต่
สํญ
าคัธทางสถิ
ทางสถิ
บ 0.05แสดงว่
ได้าทผูําการทดสอบเป็
่ของแต่
และโดยภาพรวมแตกต่
งกัานงกัอย่นอย่
างมีา่อนงมีัยด้นสํัยวาคัยวิ
ติทตี่ริทะดัี่ระดั
บ 0.05
้สูงอายุ
ที่มยีกบพฤติ
ารศึนกรายคู
ษาระดั
บปริลญ
ญาตรี
มี
การทดสอบเป็
องแต่ลาะประเภทสื
ีญScheffe
6. จึงผลการเปรี
ยบเที
กรรมการดู
แะประเภท
ลสุ
ขภาพตนเอง
สื่อ บด้วการศึ
กษาแตกต่
ให้ของผู
มีการเปิ
ดรับจข่�ำาแนกตาม
วสารเกีา่ยผูวกั
สุอายุ
ขทภาพจากสื
่อบบุการศึ
คคล
่อและมี
อืปรากฏผล
่นๆ
การเปิ
ดยวิรับธี ข่กScheffe
าษาแตกต่
วสารเกีพบว่
่ยาวกั
ขท�ภาพจากสื
่อบุดครัคล
่อวสาร
อืน่นทํๆาและโดยภาพรวมมากกว่
้สูงบอายุ
ี่ไและระดั
ม่ได้รับการศึ
กษากสืษา
พบว่า ระดั
งกัาบนสุระดั
ำบให้การศึ
มีการเปิ
บข่าสืางกั
้สูงอายุ
เพศ
และโดยภาพรวมแตกต่
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิางกั
ติทนี่ระดับดัง0.05
แสดงว่
กษาระดัอ่ บบุประถมศึ
เกีย่ วกับสุการศึ
ขภาพจากสื
คคล สือ่ าอืกงกั
น่ ษาๆนและโดยภาพรวมแตกต่
ตารางที
่ 4-6า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รับ6.ข่าวสารเกี
สุขภาพจากสื
บุ้สูงคอายุ
คล ทสื่ี่อมแอืีกลสุ
่นารๆข ภาพตนเองของผู
และโดยภาพรวมมากกว่
ูงอายุที่ไม่ไเพศ
ด้รับการศึ
ษา และมีบ
ผลการเปรี
ยบบเที
ยแสดงว่
บพฤติา ก่อผูรรมการดู
้ สู ง อายุาจผูํ า้สแนกตาม
อายุ กและระดั
อย่างมีนการเปิ
ัยส�ำคัญดทางสถิ
ติที่ระดั่ยบวกั0.05
ษาระดั
บประถมศึ
กษา ่ 4-6
การศึกษา
ปรากฏผลดั
งตารางที
ผลการเปรี
บเที ย บพฤติากงของพฤติ
รรมการดูกแรรมการดู
ลสุ ข ภาพตนเองของผู
้ สู ง อายุ
จํ า แนกตาม เพศ อายุ และระดั บ
ตารางที่ 4  การเปรี
ยบเทียยบความแตกต่
แลสุขภาพตนเอง
จ�จํำาแนกตามเพศ
46.การเปรี
การศึ
ษา ปรากฏผลดั
งตารางที่ 4-6
พฤติกกรรมการดู
แลสุขภาพตนเอง
เพศชาย
เพศหญิง
t
p
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่าXงของพฤติกรรมการดู
จําS.D.
แนกตามเพศ
S.D. แลสุขภาพตนเอง
X
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
t
p
ภาพรวม
4.37 เพศชาย .476
4.26 เพศหญิง.449
2.48
.01*
X
S.D.
X
S.D.
ด้านการป้องกันโรค
4.41
.549
4.24
.516
3.28
.00*
ภาพรวม
4.37
.476
4.26
.449
2.48
.01*
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
4.34
.576
4.24
.564
1.58
.11
ด้านการฟื
นการป้้นอฟูงกัสนุขโรค
4.41
.549
4.24
.516
3.28
.00*
ภาพ
4.36
.543
4.28
.524
1.46
.14
ด้*ทีา่รนการส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพ
4.34
.576
4.24
.564
1.58
.11
ะดับนัยสําคัญ 0.05
ด้านการฟืจากตารางที
้นฟูสุขภาพ ่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุ4.36
4.28 แลสุข.524
1.46
.14างกัน
ที่มีเพศแตกต่า.543
งกัน มีพฤติกรรมการดู
ภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่
จากตารางที
่
4
พบว่
า
ผู
้
ส
ู
ง
อายุ
ท
่
ี
ม
ี
เ
พศแตกต่
า
งกั
น
แตกต่
า
งกั
น
อย่
า
งมี
น
ั
ย
ส�
ำ
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
0.05
ในด้านการ
*ที่ราะดั
0.05ติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อย่
งมีนบัยนัสํยาสํคัาญคัญทางสถิ
มีพฤติกรรมการดู
แจากตารางที
ลสุอขงกัภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่
าฤติ
งกักนรรมการดู
อย่าางกั
ง น แมีป้ลสุ
งกั
นกโรค
โดยผูส้ แงู ลสุ
อายุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่
ฤติกรรมการดู
แลสุขางกั
ภาพตนเอง
4 พบว่
ผู้สเูงพศชายมี
อายุที่มีเพพศแตกต่
พอฤติ
รรมการดู
น
ในด้านการป้
นโรค ่ โดยผู
้สูงาอายุ
ขภาพตนเองมากกว่
าเพศชายมี
ผู้สูงอายุเพพศหญิ
ง
มีนัยส�ำคัอย่
ญทางสถิ
บ 0.05ติทส�ี่รำะดั
หรับบรายด้
พบว่
า มีคาวาม
าผู้สูงอายุางกั
เพศหญิ
   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
างมีน่ ัย5ตสํิทการเปรี
าี่รคัะดั
ญทางสถิ
0.05 าาสํนงของพฤติ
าหรั
บรายด้
น พบว่ามากกว่
างงมี
ตารางที
ยบเทียบความแตกต่
กรรมการดู
แมีลสุคขวามแตกต่
ภาพตนเอง
จํนาอย่
แนกตามอายุ
ในด้พฤติ
านการป้
องกันโรค
ูงอายุงเความแปรปรวน
พศชายมีพฤติกรรมการดู
าผู้สูงอายุเพศหญิง
กรรมการดู
แล โดยผู้สแหล่
Sumแลสุ
ofขภาพตนเองมากกว่Mean
ตารางที
55 การเปรี
แแลสุ
ตารางที
การเปรียยบเที
บเทียยบความแตกต่
บความแตกต่าางของพฤติ
งของพฤติกกรรมการดู
รรมการดู
ลสุขขภาพตนเอง
ภาพตนเอง
แนกตามอายุ
สุข่ ่ ภาพตนเอง
Squares
df จ�จํำาแนกตามอายุ
Square
F
Sig.
พฤติกอรรมการดู
แหล่งความแปรปรวน
Sum.990
of
Mean
ด้านการป้
งกันโรค แล
Between
Groups
3
.330 1.144
.331
สุขภาพตนเอง
Squares
df
F
Sig.
Within Groups
114.149
396 Square
.288
ด้านการป้องกันโรค
Between Groups
.990
.330 1.144
.331
Total
115.139
3993
Within Groups
114.149
3963
.288
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ Between
Groups
.328
.109
.333
.801
Total Groups
115.139
399
Within
129.739
396
.328
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ Total
Between Groups
.328
3
.109
.333
.801
130.067
399
Within Groups
129.739
3963
.328 1.924
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
Between
Groups
1.633
.544
.125
Total
130.067
399
Within Groups
112.039
396
.283
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
Between Groups
1.633
.544 1.924
.125
Total
113.672
3993
Within Groups
112.039
3963
.283 1.223
ภาพรวม
Between
Groups
.789
.263
.301
Total Groups
113.672
399
Within
85.145
396
.215
ภาพรวม
Between Groups
.789
.263 1.223
.301
Total
85.935
3993
Within Groups
85.145
396
.215
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
399แลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน
จากตารางที่ 5 พบว่Total
าผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน 85.935
มีพฤติกรรมการดู
ที่รมะดั
บนัยสําคัญางกั0.05
ไม่
ีความแตกต่
น
จากตารางที
่ 5ยพบว่
าผู้สูงอายุาทงของพฤติ
ี่มีอายุแตกต่
างกัน มีพแลสุ
ฤติขกภาพตนเอง
รรมการดูแลสุ
ขแนกตามระดั
ภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้
าน
ตารางที
่
6
การเปรี
ย
บเที
บความแตกต่
ก
รรมการดู
จํ
า
บ
การศึ
ก
ษา
จากตารางที
่ 5างกัพบว่
า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น
ไม่มพฤติ
ีความแตกต่
กรรมการดู
แนล
แหล่งความแปรปรวน Sum of
Mean
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่มี
ตารางที
6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดู
แลสุขภาพตนเอง
สุข่ ภาพตนเอง
Squares
df จําแนกตามระดั
Square บการศึ
F กษา Sig.
ความแตกต่างกัน
พฤติกอรรมการดู
แหล่งความแปรปรวน
Sum5.101
of
Mean
ด้านการป้
งกันโรค แล
Between
Groups
5
1.020 3.653
.003*
สุขภาพตนเอง
Squares
df
Square
F
Sig.
ด้านการป้องกันโรค
Between Groups
5.101
5
1.020 3.653
.003*

ศิริสุข นาคะเสนีย์

Within Groups
Total

85.145
85.935

396
399

.215

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
44 วารสารวิ
จัยรำ�่ ไพพรรณี
ี่ 12 ทฉบั
เดือานมกราคม
จากตารางที
5 พบว่าผูปี้สทูงอายุ
ี่มีอบายุทีแ่ 1ตกต่
งกัน มีพฤติ-กเมษายน
รรมการดู2561
แลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่มีความแตกต่างกัน
ตารางที
การเปรียยบเที
บเทียยบความแตกต่
บความแตกต่าางของพฤติ
งของพฤติกกรรมการดู
รรมการดูแแลสุ
ลสุขขภาพตนเอง
ภาพตนเอง จํจ�าำแนกตามระดั
แนกตามระดับบการศึ
การศึกกษา
ษา
ตารางที่ ่ 66 การเปรี
พฤติกรรมการดูแล
แหล่งความแปรปรวน Sum of
Mean
สุขภาพตนเอง
Squares
df
Square
F
Sig.
ด้านการป้องกันโรค
Between Groups
5.101
5
1.020 3.653
.003*
Within Groups
110.038
394
.279
Total
115.139
399
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ Between Groups
5.815
5
1.163 3.688
.003*
Within Groups
124.252
394
.315
Total
130.067
399
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
Between Groups
4.911
5
.982 3.558
.004*
Within Groups
108.761
394
.276
Total
113.672
399
ภาพรวม
Between Groups
4.913
5
.983 4.778
.000*
Within Groups
81.022
394
.206
Total
85.935
399
*ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวม
และรายด้านมี
ความแตกต่
นัยสํกาษาแตกต่
คัญทางสถิ
ได้่ มทตัําการทดสอบเป็
จากตารางที
่ 6 พบว่
าผูส้ งู อายุางกั
ทมี่ นรี อย่
ะดัาบงมี
การศึ
างกัตนิที่ระดับ 0.051. จึงกลุ
ว อย่ า งมี ก ารเปินรายคู
ด รั บ ข่่ขาองพฤติ
วสารเกีกรรมการ
่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
ดู
แ
ลสุ
ข
ภาพตนเองแต่
ล
ะด้
า
น
ด้
ว
ยวิ
ธ
ี
Scheffe
พบว่
า
ระดั
บ
การศึ
ก
ษาแตกต่
า
งกั
น
ทํ
า
ให้
ม
ี
พ
ฤติ
ก
รรมการดู
แ
ลสุ
ขภาพ่อ พบว่า
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้านมี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามประเภทสื
ตนเองด้
านการส่
ภาพแตกต่
อย่่มาตังมีวนอย่ัยสําางมีคัญการเปิ
ทางสถิดรัตบิทข่ี่ราะดัวสารเกี
บ 0.05่ยวกัแสดงว่
าผู้สูงอายุท่อี่ บุคคล
ความแตกต่
างกัานนการป้
อย่างมีอนงกััยส�นำโรค
คัญด้ทางสถิ
ติทงี่เสริ
ระดัมบสุข0.05
จึงได้างกันกลุ
บสุขภาพจากสื
มีการศึกษาระดั
ญญาตรี
มีพฤติกรรมการดู
แลสุขภาพตนเองด้
านการป้
องกับนมาก
โรคและด้
นส่งเสริ
ภาพมากกว่
ท�ำการทดสอบเป็
นรายคูบ่ขปริองพฤติ
กรรมการดู
แลสุขภาพตนเอง
โดยรวมอยู
่ในระดั
โดยมีกาารเปิ
ดรับมข่สุาขวสารเกี
่ยวกับาสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการศึกษา และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรมการ
แต่ละด้าน ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จากบุ ค คลในครอบครั ว อยู ่ ใ นระดั บ มาก มี ก ารเปิ ด รั บ ข่ า วสาร
ดูแลสุขภาพตนเองด้านการฟื้นฟูสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษา
ท� ำ ให้ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองด้ า นการป้ อ งกั น โรค เกี่ยวกับสุขภาพ จากเพื่อน และญาติพี่น้อง อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการฟื้นฟูสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับ
ด้านการส่ประถมศึ
งเสริมสุขกภาพแตกต่
างกันอย่้ยาังงมี
นยั าส�ระดั
ำคัญบทางสถิ
ทิ รี่ ะดับ างกัในขณะที
่ ม ตักวรรมการดู
อย่ า งมี กแารเปิ
รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
ลสุขดภาพตนเองโดยภาพรวม
ษา นอกจากนี
พบว่
การศึกตษาแตกต่
น ทําให้่มกีพลุฤติ
0.05 แสดงว่
้สูงอายุ
บปริตญิทญาตรี
พฤติกแสดงว่
รรม าผูจากสื
ปานกลางมีพโดยมี
ารเปิดรับ
แตกต่าผูางกั
นอย่ทาี่มงมีีกนารศึ
ัยสํกาษาระดั
คัญทางสถิ
ี่ระดับ มี0.05
้สูงอายุ่อมวลชนโดยรวม
ที่มีการศึกษาระดัอยู
บมั่ใธนระดั
ยมศึกบษา/ปวช.
ฤติกกรรม
การดู แ ลสุ
ข ภาพตนเองด้
า นการป้ อ งกั น โรคและด้
วสารเกี
บสุขกภาพจากโทรทั
น์ อยู่ในระดั
การดู
แลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมมากกว่
าผู้สาูงนส่
อายุงทเสริ
ี่มีไมม่ได้รับข่าการศึ
กษาย่ วกั
และมี
ารศึกษาระดับศประถมศึ
กษาบมาก มีการเปิดรับ
สุขภาพมากกว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้รบั การศึกษา และมีการศึกษาระดับ ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากหนังสือพิมพ์ และวิทยุ อยู่ในระดับ
สรุปและอภิปรายผล
ประถมศึกษา ส่วนระดับการศึกษาแตกต่างกัน ท�ำให้มีพฤติกรรม ปานกลาง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควร
การดูแลสุขภาพตนเองด้านการฟื้นฟูสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัย สุขภาพจากสื่ออื่นๆ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีการเปิดรับ
นํามาอภิปราย ดังนี้
ส�ำคัญทางสถิติระดั1.บ กลุ
0.05
้สูงอายุ
ารศึกษาระดั
ข่ า วสารเกี่ ย วกั
บ สุ ขบภาพจากป้
วารสาร/นิ ต ยสาร
่มตัวแสดงว่
อย่างมีากผูารเปิ
ดรัทบี่มข่าีกวสารเกี
่ยวกับบสุขภาพโดยรวมอยู
่ในระดั
ปานกลาง าเมืยประกาศ
่อพิจารณาตามประเภท
มัธยมศึกสืษา/ปวช.
พฤติ
ลสุขภาพตนเองด้
านการฟื
อินเทอร์่อเน็บุตคคลโดยรวมอยู
การอบรม และจดหมายข่
าว/แผ่
นพักบารเปิ
อยูใ่ นระดั
่อ พบว่ามีกลุ
่มตักวรรมการดู
อย่างมีกแารเปิ
ดรับข่าวสารเกี
่ยวกับน้ สุฟูขภาพจากสื
่ในระดับมาก
โดยมี
ดรับ บน้อย
สุขภาพมากกว่
าผูส้ งู ่ยอายุ
ารศึกษาระดั
บประถมศึกษาวอยู
นอกจากนี
จัยของอนั
ญา  จากเพื
ศรีส�ำอางค์
(2552) พบว่า
ข่าวสารเกี
วกับทสุมี่ ขกี ภาพจากบุ
คคลในครอบครั
่ในระดับ้ มากซึ่งมีสอดคล้
การเปิดอรังกับข่บางานวิ
วสารเกี
่ยวกับสุญขภาพ
่อน และญาติ
ยังพบว่าพีระดั
กษาแตกต่
างกัน ในขณะที
ท�ำให้มีพ่กฤติลุ่มกตัรรมการดู
ล ดกลุรับ่มข่ตัาววสารเกี
อย่างส่ว่ยนใหญ่
ดรับชมรายการโทรทั
ศน์ด้านอาหารและ
่น้องบการศึ
อยู่ในระดั
บปานกลาง
วอย่างมีกแารเปิ
วกับสุเขปิภาพจากสื
่อมวลชนโดยรวม
อยู่ใน
สุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่
า
งกั
น
อย่
า
งมี
น
ั
ย
ส�
ำ
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
สุ
ข
ภาพ
1-2
วั
น
ต่
อ
สั
ป
ดาห์
การรั
บ
ชม
1
ชั
่
ว
โมงต่
อ
วั
ระดับปานกลาง โดยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยนวกัช่บวงเวลา
ระดับ 0.05
แสดงว่าผู้สูงอายุ
กษาระดั
ธยมศึบกปานกลาง
ษา/ปวช. นอกจากนี
กลางวัน้กร่ลุว่มมกั
ในครอบครั
เพราะต้่ยวกั
องการรั
บรู้ข่าวสาร
ตัวบอย่สมาชิ
างมีการเปิ
ดรับข่าววสารเกี
บสุขภาพ
สุขภาพจากหนั
สือพิทมี่มพ์ีการศึ
และวิ
ทยุ อยูบ่ใมันระดั
มีพฤติกรรมการดู
ภาพตนเองโดยภาพรวมมากกว่
ส้ งู อายุดรัทบมี่ ข่ี าวสารเกี
ด้ า นอาหารและสุ
ข ภาพ กลุ
่ ม ตั ว อย่ า งมี
ก ารใช้ ปตระโยชน์
จากสื่ออืแ่นลสุ
ๆ ขโดยรวมอยู
่ในระดับน้อย โดยมีากผูารเปิ
่ยวกับสุขภาพจากป้
ายประกาศ
วารสาร/นิ
ยสาร แ ละ
อินเทอร์
ต การอบรม
และจดหมายข่
น้อย งซึพอใจในการเปิ
่งสอดคล้องกับดงานวิ
จัยของอนัญญา ศศรี
อางค์
ไม่ได้รับการศึ
กษาเน็และมี
การศึกษาระดั
บประถมศึาว/แผ่
กษา นพับ อยู่ในระดับความพึ
รับชมรายการโทรทั
น์ดส้าํานอาหารและ
(2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการโทรทัศสุน์ขดภาพในระดั
้านอาหารและสุ
ปดาห์
การรับอชม
บมากขภาพ
และช่1-2
วยให้วันผตู่้สอูงสัอายุ
รับทราบข้
มูล1ข่าวสาร
ชั่วโมงต่
อวัน ช่วงเวลากลางวัน ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ด้เพราะต้
องการรับขรู้ขภาพที
่าวสารด้
ขภาพ กลุ
่ม บ สุ คี
า นอาหารและสุ
่ จ� ำ าเป็นอาหารและสุ
น มากที่ สุ ด สอดคล้
อ งกั
สรุปและอภิ
ปรายผล
ตัวอย่างมีการใช้
ละความพึ
งพอใจในการเปิ
ดรับชมรายการโทรทั
ศน์ด้านอาหารและสุ
ขภาพในระดั
ศิริวงศ์พากร (2556)
พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เบปิมาก
ดรับสืและ
่อโทรทัศน์
จากผลการวิ
จัยเรืป่อระโยชน์
งพฤติกแรรมการดู
แลสุ
ขภาพตนเองของ
วยให้งเทพมหานคร
ผู้สูงอายุรับทราบข้
อมูลนข่ส�าำวสารด้
นอาหารและสุ
เป็นมากที
ิวงศ์พเากร
เป็่จนําประจ�
ำ  เปิ่สดุดรับสอดคล้
สื่อวิทยุองกั
สิ่งบพิมสุพ์คี อิศินรเทอร์
น็ต กิ(2556)
จกรรมต่างๆ
ผู้สูงอายุช่ในกรุ
มีประเด็
คัญที่คาวรน�
ำมาอภิปรายขภาพที
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทัศน์เป็นประจํา เปิดรันานๆ
บสื่อวิทครัยุง้ สิส่่งวพินสื
มพ์อ่ บุอิคนคลมี
เทอร์การเปิ
เน็ต ดกิรัจบกรรมต่
า
งๆ
นานๆ
บ่อยครัง้ เช่นเดียวกัครับ้งงานวิจยั
ดังนี้                        
ส่วนสื่อบุคคลมีการเปิดรับบ่อยครั้ง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นุชจรี คําโชติรส (2556) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีความคาดหวัง
ที่มีต่อเนื้อหาสื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสื่อนิตยสาร สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ และความคาดหวังที่มีต่อ
รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต และจากงานวิจัยของมนฑิญา กงลา และ
ศิริสุข นาคะเสนี
ย์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยเสริมด้านการได้รับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลและด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จรวย กงลา
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มีการสังเกตอาการผิดปกติในตนเอง ระดับมากที่สุด จากงานวิจัย
ของจารี   ศรีปาน (2554) อนุสรณ์   เป๋าสูงเนิน และคณะ (2558)
พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอยู ่ ใ นระดั บ ดี
มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ โดยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการมีคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ การจัดการความเครียด
และการออกก�ำลังกาย  จากงานวิจัยของวิภาพร  สิทธิศาสตร์ และ
สุชาดา สวนนุ่ม (2550) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพที่ปฏิบัติมากที่สุด โดยการปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อมีอาการผิดปกติ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติมากที่สุด โดยมีคนในครอบครัวดูแลและ
ช่วยเหลือ และด้านการจัดการกับความเครียดที่ปฏิบัติมากที่สุด
โดยสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ไพบู ล ย์    พงษ์ แ สงพั น ธุ ์ และยุ ว ดี  
รอดจากภัย (2557) ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้
ภาวะสุขภาพของตนเองมีสุขภาพดี พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย รองลงมาคือ
ด้านจิตวิญญาณและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและดีมาก จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้
ผู้สูงอายุได้ให้ความส�ำคัญ และสนใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองเพิ่ม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร การออก
ก�ำลังกาย การจัดการความเครียด การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เป็นต้น
อันเป็นการลดอาการเจ็บป่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
3. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในด้านสุขภาพ
อนามัย กลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยมีการตรวจ
รักษาพยาบาลฟรี มีช่องทางพิเศษส�ำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
มีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และมีการตรวจเยี่ยมบ้าน/
ให้ ค� ำ แนะน� ำ การดู แ ลสุ ข ภาพจากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข อยู ่ ใ น
ระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการสวัสดิการจากรัฐมีการบริการ
แพทย์แผนไทย อยู่ในระดับมาก ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการได้รบั ความรูด้ า้ นสุขภาพ/
สวัสดิการจากรัฐ การรณรงค์ให้สงั คมมีจติ ส�ำนึก/ตระหนักถึงคุณค่า
ของผู้สูงอายุ ได้รับความรู้จากการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ มีสถานที่
ให้ผู้สูงอายุได้อ่านหนังสือ/ค้นคว้า อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความ
ต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการได้รบั การฝึกอบรมด้านอาชีพ/
ความรู้ที่จ�ำเป็น และให้โอกาสผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ
ในชุมชน อยู่ในระดับมาก ด้านนันทนาการ กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการมีการลดราคาค่าโดยสารต่างๆ
เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้ทอ่ งเทีย่ วและพักผ่อน มีการจัดสนามกีฬา/
สวนสาธารณะที่เหมาะสม ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ มีเจ้าหน้าที่ให้

มห
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ชภัฏ

ของ นุชจรี  ค�ำโชติรส (2556) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีความคาดหวังที่มี
ต่อเนื้อหาสื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสื่อนิตยสาร
สื่ อ วิ ท ยุ และสื่ อ โทรทั ศ น์ และความคาดหวั ง ที่ มี ต ่ อ รู ป แบบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสือ่ โทรทัศน์และสือ่ อินเทอร์เน็ต
และจากงานวิจัยของมนฑิญา กงลา และจรวย กงลา (2558)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยเสริมด้านการได้รับค�ำแนะน�ำสนับสนุนจากบุคคล
และด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ จะเห็นได้ว่า จากการที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีการเปิด
รับข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพจากสือ่ โทรทัศน์ เนือ่ งจาก สือ่ ประเภทนี้
มี ก ารน� ำ เสนอทั้ ง ภาพและเสี ย ง ซึ่ ง เหมาะกั บ วั ย ของผู ้ สู ง อายุ
ในปัจจุบนั นี้ รายการโทรทัศน์เกีย่ วกับสุขภาพมีการน�ำเสนอข่าวสาร
ทีท่ นั สมัย เป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ งู อายุในการเลือกรับชม และสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้รับจากการชมรายการไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อ
ตนเองและครอบครัว
2. กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาในด้านการป้องกันโรค
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยสวม
เสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้ว อาบน�้ำและแปรงฟันทุกวัน ทานอาหารที่
ปรุงสุกแล้ว ตรวจสุขภาพประจ�ำปี/ตามแพทย์นัด ท�ำความสะอาด
ห้องนอน/ห้องน�้ำ  ทานอาหารครบ 5 หมู่ และล้างมือก่อนทาน
อาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
โดยรักษาน�้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ท�ำกิจกรรมเพื่อ
ยืดเส้นยืดสาย เลือกประเภทการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับ
สุขภาพ และออกก�ำลังกายครั้งละ 20-30 นาที อยู่ในระดับมาก
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด ดื่มน�้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว
หลีกเลีย่ งการใช้ยานอนหลับ หลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ ขับถ่ายอุจจาระ
เป็นประจ�ำ  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการกลั้น
ปั ส สาวะ และนอนหลั บ พั ก ผ่ อ นอย่ า งเพี ย งพอ อยู ่ ใ นระดั บ
มากที่สุด ในขณะที่การดูแลสุขภาพตนเองโดยคลายเครียดด้วย
การท�ำกิจกรรมต่างๆ หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ไี ขมันสูง หลีกเลีย่ งอาหาร
ที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อยู่ใน
ระดับมาก ส�ำหรับด้านการฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองโดยจะปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำของแพทย์
พักผ่อนอย่างเพียงพอขณะเจ็บป่วย ไปพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ
เจ็บป่วย/ผิดปกติ สามารถสังเกตอาการผิดปกติด้วยตนเอง และ
จัดพืน้ ทีภ่ ายในบ้านให้เหมาะสม/เป็นระเบียบ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ส่วนการดูแลสุขภาพตนเองโดยหาข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และไม่ซื้อยามาทานเอง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สิริพร  สุธัญญา (2550) และ ชนัดดา  เกิดแพร (2558)
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
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0.05   สอดคล้องกับงานวิจัยของภรณี   ตังสุรัตน์ และวิมลฤดี
พงษ์หิรัญญ์ (2558) พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ตามเพศ ระดับการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร
สุขภาพ จะเห็นได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุทงั้ เพศชายและเพศหญิง
จะให้ความสนใจและมีการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพเหมือนกัน
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยจะมีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมาก
เช่นเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุทมี่ รี ะดับการศึกษาสูงจะมีการเปิด
รับข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพจากสือ่ โดยภาพรวมมากกว่าผูส้ งู อายุทมี่ ี
การศึกษาน้อย เนื่องด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุมาก ส่วนใหญ่จะมีปัญหา
เรื่องสายตาในการมองภาพหรืออ่านหนังสือ ส่วนผู้สูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีความได้เปรียบในเรื่องการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพได้มากกว่า
5. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่ า งกั น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจารี    ศรี ป าน (2554) ขวั ญ ดาว
กล�่ำรัตน์ และคณะ (2556) วัชพลประสิทธิ์   ก้อนแก้ว (2557)
ภรณี  ตังสุรตั น์ และวิมลฤดี  พงษ์หริ ญ
ั ญ์ (2558) พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีเพศ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากงานวิจัย
ของเบญจพร สว่างศรี และ เสริมศิริ แต่งงาม (2556) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกัน
ส่วนงานวิจัยของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551)  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัย
ของวิชัย  เสนชุ่ม และคณะ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิง จะมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองแตกต่างกัน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง ส�ำหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองแตกต่างกันนั้น ในงานวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึ ก ษาสู ง จะมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองมากกว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่า ระดับการศึกษาจึงเป็น
ปัจจัยที่มีความส�ำคัญและมีผลต่อความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วัชพลประสิทธิ์  ก้อนแก้ว (2557) มนฑิญา กงลา และจรวย กงลา
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ค�ำแนะน�ำการออกก�ำลังกายที่ถูกต้อง/เหมาะสม และมีการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุ/เครือข่ายผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความ
ต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา/
ท่องเที่ยวให้ผู้สูงอายุ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ในชุมชน อยู่ในระดับมาก ด้านที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการมีการจัดสวัสดิการสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุฟรี มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยมี
การจัดโครงการเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ ปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผสู้ งู อายุ
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ โดยต้ อ งการมี
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตราย
จากการทารุณกรรม การทอดทิ้ง และการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ มีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะ
แก่ผู้สูงอายุ เช่น ทางเดิน ที่จอดรถ สุขา และมีการจัดการรักษา
ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุภายในอาคาร/สถานที่สาธารณะอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส
กลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการมีการจัดตัง้
กองทุนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีการจัดตั้งศูนย์บริการทาง
สังคมแก่ผู้สูงอายุทุกเขต มีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการท�ำงาน และมีการเพิ่มจ�ำนวนเงินเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแก่ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล/ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย ชูประดิษฐ์
(2554) จันทร์เพ็ญ  ลอยแก้ว และคณะ (2555) จรีวัฒนา  กล้าหาญ
(2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการสังคมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในงานวิจัยของอุบล  วัดแจ้ง (2556) และ
สมสมัย   พิลาแดง (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยด้ า นที่ ต ้ อ งการ
มากที่สุด คือด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส
และงานวิจัยของตรีภพ  กองศรีมา (2553) และนันทนา  อยู่สบาย
(2556) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการสังคมโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ คือ ด้านความปลอดภัย
ในชี วิ ต เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น นี้ ประเทศไทยก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ สั ง คม
ผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการดูแล
และจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
ในการใช้ชวี ติ อย่างปกติสขุ ในสังคม โดยสวัสดิการสังคมในทุกด้านนัน้
นับว่าเป็นความต้องการขัน้ พืน้ ฐานตามทฤษฎีลำ� ดับขัน้ ความต้องการ
ของมนุษย์ของ Maslow ทั้งสิ้น
4. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับ
สุขภาพโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
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(2558) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุทกุ ช่วง
อายุ จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน
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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
Guideline to Develop Learning and Teaching Physical Education
in Rambhai Barni Rajabhat University, Academic Year 2015
บดินทร์ ปั้นบ�ำรุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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การศึกษาครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 220 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
มี 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา
และด้านการวัดและประเมินผลทางวิชาพลศึกษา แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ  
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 สภาพโดยรวมมี
ความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ด้านสถานที่ อุปกรณ์และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลทางวิชาพลศึกษา มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 91.6, 89.9
และ 94.9 ตามล�ำดับ
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ปัญหาโดยรวม มีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ด้านสถานที่ อุปกรณ์และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลทางวิชาพลศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 41.5,
39.5 และ 38.8 ตามล�ำดับ
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The purpose of this research was to study the guideline to develop learning and teaching Physical Education
in Rambhai Barni Rajabhat University, academic year 2015. The subjects used in this research were 220 undergraduate
who studied in Rambhai Barni Rajabhat University in the first semester of academic year 2015, using simple random
sampling. The research tools used to collect data was constructed questionnaire containing 3 aspects, which
were, curriculum and teaching activities of Physical Education, place, equipment and facilities in Physical Education
subject, and assessment and evaluation in Physical Education subject. The reliability of the questionnaire was
0.88. The data were analyzed by frequency distribution and percentage.
The results founded that:
1. The overall condition in learning and teaching physical education in Rambhai Barni Rajabhat University,
academic year 2015 was appropriate. When considered by aspects,  found that curriculum and teaching activities of
Physical Education, place, equipment and facilities in Physical Education subject, and assessment and evaluation
in Physical Education subject were appropriate, accounting for 91.6, 89.9 and 94.9 percent respectively;  
2. The overall problem of Physical Education’s learning and teaching management in Rambhai Barni
Rajabhat University, academic year 2015 was low. When considered by aspects, found that curriculum and teaching
activities of Physical Education, place, equipment and facilities in Physical Education subject, and assessment
and evaluation in Physical Education subject had problem at low level of 41.5, 39.5 and 38.8 percent respectively.
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จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555 - 2559 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2555 - 2559) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) มุ่งหวังจะพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุม่ ทุกวัย ให้มคี วามพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปญ
ั ญา
มีจติ ส�ำนึก วัฒนธรรมทีด่ งี ามและรูค้ ณ
ุ ค่าของความเป็นไทย มีโอกาส
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และเป็ น พลั ง ทางสั ง คมในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศ เชื่ อ มโยงกั บ บทบาทและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกระทรวง
ศึกษาธิการมาเป็นกรอบแนวคิดในการด�ำเนินการ โดยมีเป้าหมาย
ส�ำคัญคือ มุง่ ให้คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เป็นคนดี
คนเก่ง มีความสุข มีภมู คิ มุ้ กัน รูเ้ ท่าทันเวทีโลก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ความตอนหนึ่ ง จากพระบรมราโชวาทในพี ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2522
กล่าวว่า “การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจ
ที่ ดี แ ละสั ง คมที่ มั่ น คง เพราะร่ า งกายที่ แข็ ง แรงจะอ� ำ นวยผล
ให้ สุ ข ภาพจิ ต ใจสมบู ร ณ์ และเมื่ อ มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ดี พ ร้ อ ม
ทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก�ำลังท�ำประโยชน์ สร้างสรรค์
เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่” (ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ได้จดั ท�ำหลักสูตรการเรียน
การสอน และก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง
มีความสุข และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัด
การศึ ก ษาโดยเน้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี
ศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของวิชาพลศึกษาจึงเข้ามา
มีบทบาททีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษย์
ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เรียนรูแ้ ละมีพฒ
ั นาการเกีย่ วกับความมัน่ ใจในตนเอง เกิดการเรียนรู้
ด้วยพลังทีม่ คี วามสามารถในการน�ำความรูแ้ ละทักษะไปประยุกต์ให้
เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายของตนเอง และสามารถตัดสินใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และความปลอดภัยของผูอ้ นื่ บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545: 1) วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่มีบทบาทส�ำคัญ
อย่างหนึ่งในหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้

มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สามารถ
ใช้ ชี วิต ในสั ง คมปั จ จุ บัน ได้ อ ย่ า งดี และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ (วรศักดิ์
เพียรชอบ, 2523 : 1) โดยใช้กิจกรรมการออกก�ำลังกายหรือการ
เล่นกีฬาที่ได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจทักษะการปฏิบัติทางกีฬา ดังนั้น
จะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาให้ได้
ผลดี ดังที่ จรวยพร  ธรณินทร์ (2525 : 30 ) ได้ให้ค�ำแนะน�ำไว้ว่า
ในการสอนวิชาพลศึกษาให้ได้ผลดี อาจารย์ควรจะต้องปฏิบัติการ
สอนตามลักษณะ ดังนี้
1. การสอนแต่ละครั้งจะต้องก�ำหนดจุดมุ่งหมายให้แน่ชัด
2. ให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการสอนอย่าง
ทั่วถึง
3. ท�ำบทบาทให้สนุกสนาน จัดบรรยากาศการเรียนเป็น
กันเอง
4. อาจารย์ผสู้ อนวิชาพลศึกษา ต้องสามารถวิเคราะห์ทกั ษะ
การเคลื่อนไหวให้นักศึกษาเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ตามล�ำดับ
ขั้นตอน
5. การสอนพลศึกษา ควรให้นักศึกษาได้แสดงออกพอ
สมควร
6. ถ้าหากอาจารย์พลศึกษาใช้นักหวีด ควรใช้เมื่อจ�ำเป็น
ต้องใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้น
7. อาจารย์ผู้สอนควรมีทัศนคติที่ดีกับนักศึกษาทุกคน
8. อาจารย์ควรเคารพและเชื่อในความสามารถของผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถ
9. นักศึกษาทีม่ าเรียนพลศึกษา เป็นนักศึกษาทีต่ อ้ งการเล่น
และออกก�ำลังกาย ฉะนัน้ อาจารย์ไม่ควรใช้เวลานีพ้ ดู คุยหรือบรรยาย
มากเกินไป ควรให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทันที
10. อาจารย์ผู้สอนพลศึกษาควรใช้วิธีการสอนหลายๆ แบบ
เพื่อให้นักศึกษามีความส�ำเร็จในการเรียน
11. การสอนอาจารย์ควรเน้นท่าทางให้ถกู ต้องและช่วยเหลือ
แนะน�ำนักศึกษาให้ทั่วถึง
12. ถ้ามีการอธิบายควรเป็นไปอย่างสั้นๆ เฉพาะจ�ำเป็น
ถ้าหากเป็นไปได้ ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือ
วิเคราะห์ปัญหาการเล่นหลังการกีฬา
13. การสอนวิชาพลศึกษาทุกครั้งอาจารย์ควรฉวยโอกาส
จากสภาพการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ปลูกฝังคุณธรรมในตัวนักศึกษาควบคู่
กันไปด้วย
14. ในการสอนอาจารย์ต้องค�ำนึงว่า สอนให้นักศึกษาเพื่อ
ให้ได้รับการศึกษาโดยวิธีทางการพลศึกษา อาจารย์สอนพลศึกษา
ไม่ใช่ครูฟุตบอล บาสเกตบอล หรือครูกีฬาอื่นๆ

รำไ

บทน�ำ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ชภัฏ

เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาทีเ่ รียนวิชา
พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
จากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie ; & Morgan, 1970 อ้างถึงใน
เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, 2545: 128) ได้จ�ำนวนตัวอย่างเท่ากับ
322 คน จากจ�ำนวนประชากรจ�ำนวน 600 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1.1 ระดับชั้น คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
และคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนวิ ช าพลศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
ปีการศึกษา 2558
นิยามศัพท์
แนวทางการพัฒนา หมายถึง สภาพและปัญหาที่น�ำไปสู่
การพัฒนาทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นทางที่ดีขึ้น
การจั ด การเรี ย นการสอน หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู ้
และการออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
วิชาพลศึกษา หมายถึง วิชาพลศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

รำไ

15. อาจารย์พลศึกษาจะต้องสอนและช่วยนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาบรรลุได้ตามที่ก�ำหนดไว้ไม่ใช่ยืนคอยดูเฉยๆ
ดังนั้นในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี พบว่า การทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
พลศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงต้องให้ทราบถึงสภาพและปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงจากการเรียนการสอน พลศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี เพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อสรุปเป็นข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในด้านต่างๆ นัน้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ หรือผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องได้ทราบ และหาแนวทางแก้ไข พัฒนาให้มมี าตรฐานสูงขึน้
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีมคี ณ
ุ ภาพการจัดการ
เรียนการสอนพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่เรียนวิชา
พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 600 คน เป็นนักศึกษาชาย 198 คน นักศึกษาหญิง 402 คน
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาพลศึกษาของ
ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นปีที่ 1-3
คณะที่ศึกษาได้แก่
ครุศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำ�ไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
1. ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา
2. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อำ�นวยความสะดวกทาง
วิชาพลศึกษา
3. ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา

ชภัฏ

-

ตัวแปรตาม

รำไ

-
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ตัวแปรต้น

วิธีการศึกษาวิจัย

ลัยร
า

แบบทดสอบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
2. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา
3. ด้านการวัดประเมินผลวิชาพลศึกษา

มห
าว

ิทยา

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่เรียนวิชา 2558 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 2,000 คน เป็นนักศึกษาชาย 800 คน นักศึกษาหญิง พลศึกษา
2. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทาง
1,200 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาทีเ่ รียนวิชา วิชาพลศึกษา
3. ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา
พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
จากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie ; & Morgan, 1970 อ้างถึงใน scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลางน้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอ
เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, 2545: 128) ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
322 คน แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 220 คน แนะอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended
Questionnaires)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นเครือ่ งมือ
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของผู ้ ต อบ ส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ
บดินทร์ ปั้นบ�ำรุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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3. น�ำแบบสอบถาม ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามาสรุปและ
น�ำเสนอเป็นความเรียง

พพ
รรณ
ี

1. ศึกษาจากต�ำรา เอกสาร บทความ ทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาน�ำมาก�ำหนดเป็นขอบเขตใน
การสร้างแบบสอบถาม
3. น�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
เบื้องต้น
4. น�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity)
5. แบบสอบถามตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องก่อนน�ำไปใช้
6. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 30 คน ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง และน�ำผลการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยหาค่าความสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
7. น�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปด�ำเนินการเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ในการศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา รวมทั้งผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อ
การเรียนของนักศึกษา
2. การใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่
นักศึกษาที่เรียนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
จ�ำนวน 220 ชุด

สรุปผลการวิจัย
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า

ชภัฏ

รำไ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ส�ำหรับข้อมูลการ
จ�ำแนกประเภทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ที่ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 220 คน สามารถสรุป
ผลได้ ดังนี้
เพศ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.18
ระดับชั้น พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ  
44.09 นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31.36 นักศึกษา
ระดั บ ชั้ น ปี ที่ 3 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.55 คณะที่ ศึ ก ษา พบว่ า
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.91 นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 70.91 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็น
ร้ อ ยละ 70.91 นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 70.91 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็น
ร้อยละ 70.91
ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558  
1. โดยรวม
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมมี
ความเหมาะสม ร้ อ ยละ 92.0 และมี ป ั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
ร้อยละ 39.9
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความ
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด   เหมาะสม ร้อยละ 91.6 และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 41.5
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
พบว่า มีแบบสอบที่ได้ท�ำการสอบถาม จ�ำนวน 220 คน ได้รับ
กลับคืนมาเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์   จ�ำนวน 220 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านสถานที่
คิดเป็นร้อยละ 100 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา ในภาพรวม
1. น�ำแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ มีความเหมาะสม ร้อยละ 89.9 และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
แบบสอบถาม มาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน�ำเสนอใน ร้อยละ 39.5
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
รูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. น�ำแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านการวัด
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี และประเมินผลวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ
ประจ�ำปี พ.ศ.2558 มาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน�ำเสนอ 94.9 และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 38.8
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง เพือ่ วิเคราะห์หาปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในการจัดการเรียนการสอน
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สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
2558 ด้านด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา วิชาพลศึกษา
ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 91.5 และมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 47.6
3. จ�ำแนกตามคณะที่ศึกษา
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ปีการศึกษา 2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 93.3 และมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 45.9
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
ปีการศึกษา 2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทางวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 91.3 และ
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 49.7
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลวิ ช าพลศึ ก ษา
ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 93.7 และมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 46.7
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100
และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 39.3
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทางวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ
95.0 และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.2
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านการวัดและประเมินผลวิชา
พลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 97.8 และมีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.0
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 85.4
และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 36.3
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2. จ�ำแนกตามระดับชั้น
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา  
2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 88.2 และมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 40.7
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา  
2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางวิชา
พลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 87.0 และมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 43.1
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
2558 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมี
ความเหมาะสม ร้ อ ยละ 93.6 และมี ป ั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
ร้อยละ 35.9
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 และมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 41.1
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางวิชา
พลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 95.7 และมีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.1
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
2558 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมี
ความเหมาะสม ร้ อ ยละ 98.6 และมี ป ั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
ร้อยละ 33.8
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 91.9 และมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 42.6
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางวิชา
พลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 90.7 และมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 46.8
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
สภาพและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนพลศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558
1. ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีการสอนให้ใช้การเล่นน�ำเสนอการละเล่น
- มีความเหมาะสมตรงกับเนื้อหาความรู้
- เนือ้ หาการเรียนการสอนตรงกับความเข้าใจในการเรียน
2. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
- เนื้อหาและงานที่ให้ท�ำน้อย กลัวไม่มีคะแนน
- พร้อม และสะดวกในการใช้สอื่ การเรียนการสอนอย่างดี
- มีความเหมาะสมดีครับ มีแอร์เย็นดี
- ที่เก็บอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน
- บางอย่างอาจขาดแคลน เช่น อุปกรณ์กีฬา
- เพิ่มสถานที่จุดบริการน�้ำดื่ม
- อยากให้สนามเปตองมีร่ม
3. ด้านการวัดและประเมินผล
- ไม่ค่อยสะดวกมากนัก
- มีการทดสอบจากประสบการณ์ที่เรียนมา
- มีการวัดและประเมินผลตรงตามเป้าหมาย
- มีการวัดให้มากกว่านี้

ชภัฏ

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และ
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกทางวิ ช าพลศึ ก ษา ในภาพรวมมี ค วาม
เหมาะสม ร้อยละ 85.1 และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 33.9
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านการวัดและประเมินผลวิชา
พลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 92.7 และมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 32.8
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ปีการศึกษา 2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 และมีปัญหา
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 47.2
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ปีการศึกษา 2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทางวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 และ
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 35.7
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลวิ ช าพลศึ ก ษา
ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 และมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 52.4
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100
และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.0
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา  2558 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทางวิ ช าพลศึ ก ษา ในภาพรวมมี ค วามเหมาะสม
ร้อยละ 80 และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 62.5
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ด้านการวัดและประเมินผลวิชา
พลศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 และมีปัญหา
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 88.9
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จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง สภาพและปั ญ หา
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าพลศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
โดยรวมพบว่า สภาพความเป็นจริงมีความเหมาะสมและปัญหาที่
เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยมี
การก� ำ หนดรายวิ ช าและกิ จ กรรมทางพลศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจง
เนื้อหาสาระ จุดประสงค์ และความมุ่งหมายในการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนทราบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียน
คิดและแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก�ำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ซึ่งสอดคล้องกับ จรวยพร   ธรณินทร์ (2525: 30) ที่ได้กล่าวว่า
ในการสอนแต่ละครัง้ จะต้องก�ำหนดจุดมุง่ หมายให้แน่ชดั ให้นกั เรียน
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนอย่างทั่วถึง ควรหาโอกาส
จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นปลูกฝังคุณธรรมด้วย)
2. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางวิชา
พลศึกษา โดยรวมพบว่าสภาพความเป็นจริงมีความเหมาะสม และ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นระดับน้อย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัย
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3. ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา ควรมีการชีแ้ จง
ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน
มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน สอดคล้องกับความรู้ที่ได้จากการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จากกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น เช่น อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร เป็นต้น
2. ควรมีการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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มี ก ารบริ ห ารการจั ด การ ด้ า นสถานที่ อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกต่ า งๆ ทางวิ ช าพลศึ ก ษามี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ จ� ำ นวน
นักศึกษา ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ยังไม่เหมาะสม ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์และดูแลรักษาสถานที่
อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และ
ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ รียน ควรมีการปลูกฝังและส่งเสริม
ผูเ้ รียนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการจัดให้บริการการยืม
อุปกรณ์ทางพลศึกษานอกเวลาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
เฉลิมชัย  ข�ำแก้ว (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหา
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก ปีการศึกษา 2546 พบว่า ด้านสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก สถานที่ อุปกรณ์ ผู้บริหาร ครูพลศึกษา และนักเรียน
มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น สภาพการเรี ย นการสอนอยู ่ ใ น
ระดับน้อย และมีปัญหาการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย
3. ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลวิ ช าพลศึ ก ษา โดยรวม
พบว่า สภาพความเป็นจริงมีความเหมาะสม และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อยู่
ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนได้มีการชี้แจงให้
ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล มีเกณฑ์การวัดและ
ประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย น
การสอน ค�ำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน พัฒนาการทางด้าน
ต่างๆ และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วาสนา
คุณาอภิสิทธิ์ (2534:31) ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลไว้ว่า อาจารย์พลศึกษาจะต้องวัดผล
และประเมินผลนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษา คือ
ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาหรือพุทธิวิสัย
ความรู้สึกท่าที อารมณ์ ค่านิยม อุดมคติ รวมเรียกว่า เจตคติหรือ
ทัศนคติหรือเจตคติวิสัย ทักษะ ซึ่งเป็นความช�ำนาญเฉพาะคน หรือ
ทักษะวิสัย สมรรถภาพทางกายวิสัย บุคลิกภาพ หรือพัฒนาการ
ด้านสังคมต่างๆ หรือสังคมวิสัย

มห
าว

ข้อเสนอแนะจากการท�ำวิจัย
1 ด้ า นหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช า
พลศึกษา ควรมีการก�ำหนดรายวิชาและกิจกรรมทางพลศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการชี้แจงเนื้อหาสาระ
จุดประสงค์และความมุ่งหมายในการเรียนการสอน มีเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทาง
วิชาพลศึกษา ควรอ�ำนวยความสะดวกในการจัดให้มีบริการการยืม
อุปกรณ์ทางการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกเวลาเรียนเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝกึ ฝนทักษะทางพลศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

บดินทร์ ปั้นบ�ำรุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Development of Mangosteen Stirrer Machine with Semi - Automatic
Temperature Controller  for  Ban Tha Sara Community Enterprise,
Thamai District, Chanthaburi  Province
กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ ส�ำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยโครงสร้างของเครื่องจะผลิตจากเหล็กหนา ตัวกระทะกวนผลิตจากสแตนเลสมีขนาด 3 มิลลิเมตร
พร้อมขอบกันกระเด็น และมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 26 นิ้ว ใบกวนผลิตจากเทปลอนส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ก้านกวนผลิตจาก
สแตนเลสท�ำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ในระบบไฟฟ้าติดตั้งแหล่งจ่ายไฟขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ พร้อมชุดฟิวส์ขนาด 4 แอมป์
จ�ำนวน 1 ชุด ติดตั้งแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ เครื่องตั้งเวลาและเครื่องควบคุมอุณหภูมิอย่างละ 1 ชุดเช่นกัน ติดตั้งสวิทซ์ควบคุมและ
อุปกรณ์แสดงผลการท�ำงานของเครื่อง ในส่วนการสร้างความร้อนจะใช้เป็นระบบแก๊สและมีชุดจ่ายแก๊ส จ�ำนวน 2 ชุด ซึ่งแบ่งจ่ายให้ชุด
หัวเตาแก๊สและชุดหัวไฟล่อแก๊ส จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุด จ�ำนวน 12 กิโลกรัม พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 90-100 องศาเซลเซียส
โดยใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดประมาณ 2 ชั่วโมง การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า ใน 1 ปี จะกวนเนื้อมังคุดประมาณ
40 กระทะ ซึ่งจะมีต้นทุนที่ใช้เครื่องเท่ากับ 13,068.27 บาท/ปี เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนของการใช้แรงงาน คนกวนเนื้อมังคุด
(14,000 บาท/ปี) พบว่า สามารถประหยัดต้นทุนได้ปีละ 931.73 บาท/ปี หรือคิดเป็น 6.65 %  

ลัยร
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ค�ำส�ำคัญ : เครื่องกวน, มังคุด, วิสาหกิจชุมชน, ควบคุมอุณหภูมิ

Abstract
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ิทยา

This research was aimed to development the mangosteen stirrer machine with semi-automatic temperature
controller for Ban ThaSara Community Enterprise, Thamai District, Chanthaburi Province. Structure of stirrer made
from steel. Mixing pan made from stainless with 3 mm. and splash guard thickness with 26 inches diameter.
Spatula made from Teflon that use for food industry. In electrical system composed of a 220 V 50 Hz power
supply with 4 A fuse system for 1 set magnetic contactors, digital timer and temperature controller, Install switch
and display device on machine. For the heat source there are 2 set of gas supply for gas stove and gas point device.
After stirring test using 12 kg of mangosteen, the results shown that the optimal temperature for stirring
mangosteen was 80 - 100 °C for 2 h. The engineer economic analysis found that it should stir mangosteen
40 pans in 1 year with the cost of 13,068.27 Bath per year. When compared the machine cost with hiring man
(14,000 Bath), it can safe cost for 931.73 Bath per year that equal to 6.65 %
Keywords : Stirrer machine, Mangosteen, Community Enterprise, Temperature Control              
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คณะผู้วิจัยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนับว่ามีความส�ำคัญ ราชภัฏร�ำไพพรรณีเป็นองค์กรที่มีความพร้อมอย่างยิ่งในด้านการ
อย่างยิง่ เพราะเนือ่ งจากเป็นการพัฒนาระบบของการจัดการชุมชน บริการวิชาการทางเทคโนโลยี จึงได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นได้อย่างมั่นคง ปัญหาดังกล่าว และเป็นความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
และยั่งยืน การประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจของชุมชนเป็นการ ท่าศาลาอย่างแท้จริงทีไ่ ด้แจ้งถึงปัญหาและแจ้งความต้องการในการ
ประกอบการที่เชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป และ ขอรับบริการมายังคณะผู้วิจัยและต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือทาง
การตลาดของชุมชนเข้าเป็นกระบวนการเดียวกันไม่แยกส่วน และ ด้านเทคโนโลยีเครื่องกวนเนื้อมังคุดดังกล่าว
จะแบ่งบทบาทให้กับกลุ่มคนที่มีทักษะหรืออาชีพเฉพาะที่แตกต่างกัน
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมตัวของกลุ่มชุมชนต่างๆ มากมายเพื่อ วัตถุประสงค์
ผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แต่ในปัจจุบันปัญหา
1. เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งกวนเนื้ อ มั ง คุ ด ชนิ ด
ที่กลุ่มเหล่านี้ก�ำลังประสบก็คือ สินค้าที่ผลิตนั้นไม่สามารถกระจาย ควบคุมอุณหภูมกิ งึ่ อัตโนมัติ ส�ำหรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา
ออกสู่ตลาดในระดับประเทศได้ เนื่องจากคุณภาพของสินค้าหรือ อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การบริ ห ารจั ด การภายในกลุ ่ ม ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ อี ก ทั้ ง ยั ง ขาด
2. เพือ่ วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมของงานวิจยั
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนในกระบวนการผลิต ท�ำให้กลุ่ม
3. เพือ่ ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครือ่ งกวนเนือ้ มังคุด
ขาดโอกาสในการขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจ�ำเป็น ให้กับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย และกลุ่มชุมชนเครือข่ายภายในจังหวัด
ต้องเพิ่มระดับความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีให้กับกลุ่ม จันทบุรี       
วิสาหกิจชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลาตั้งอยู่เลขที่ 31/1 หมู่ 3
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ต�ำบลร�ำพัน อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นการรวมกลุ่มของ
1. ศึ ก ษาข้ อ มู ล และจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ที่ใช้ใน
เกษตรกรทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกันจ�ำนวน 25 คน เพือ่ ร่วมกันสร้างสรรค์
การด�ำเนินงานวิจัย เช่น รูปแบบของเครื่องกวนเนื้อมังคุด อุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและจัดจ�ำหน่าย โดยการน�ำวัตถุดิบที่มีอยู่เป็น
ที่มีความส�ำคัญ แนวทางการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชนิด ตลอดจน
จ�ำนวนมากในพื้นที่ของชุมชน ก็คือมังคุด (Mangosteen) ซึ่งทาง
ทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าศาลาได้น�ำมาแปรรูปเป็นน�้ำมังคุด
พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและมังคุดกวนหรือท๊อฟฟี่มังคุด เพื่อเป็นการ พัฒนาได้
2. ด�ำเนินการออกแบบระบบควบคุมการท�ำงานของเครือ่ ง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชผลภาคเกษตรกรรมและสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับกลุ่มชุมชน ซึ่งประมาณร้อยละ 80 ของการประกอบอาชีพ กวนเนื้อมังคุด พร้อมทั้งส�ำรวจพื้นที่ในการติดตั้งโดยจะด�ำเนินการ
ของกลุ่มชุมชนดังกล่าวจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ด�ำเนินการออกแบบระบบของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
คือการท�ำสวนผลไม้ซึ่งส่งผลท�ำให้มีวัตถุดิบอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ในพืน้ ที่ แต่มกี ำ� ลังการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เช่น การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า การติดตั้งใบกวน การออกแบบและ
สาเหตุเนื่องจากกลุ่มยังขาดเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยี ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ ตลอดทั้งการวางระบบไฟฟ้าทั้งหมด
ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของกลุ่ม กลุ่มประสบปัญหาเรื่อง ของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม
4. ด�ำเนินการออกแบบระบบแหล่งจ่ายไฟให้กับชุดสร้าง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างคนงานกวนเนื้อมังคุด และต้องเสียเวลา
รอคอยในกระบวนการดังกล่าวเป็นเวลานาน ท�ำให้เสียโอกาสใน อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม และมีความ
การขยายตลาดเป็นอันมาก ซึ่งถ้าหากกลุ่มได้รับการสนับสนุน ปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
5. ด�ำเนินการออกแบบระบบการควบคุมอุณหภูมิของ
เครื่องกวนเนื้อมังคุดที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้การด�ำเนินงาน
ของกลุ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น เครื่องกวนเนื้อมังคุด เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้อีกมากมาย ก็อันเนื่องมาจากความหลากหลาย มากที่สุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพที่สม�่ำเสมอ
6. ด� ำ เนิ น การเขี ย นโปรแกรมการท� ำ งานทั้ ง หมดของ
ของผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มได้น�ำผลิตภัณฑ์
ออกจ�ำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ หลายแห่ง และมี เครือ่ งกวนเนือ้ มังคุด ทดสอบการท�ำงานของโปรแกรม และปรับแต่ง
หน่วยงานอื่นๆ ติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานให้มากที่สุด
7. ทดสอบการใช้งานเครื่องกวนเนื้อมังคุด รวบรวมข้อมูล
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างยิ่งและควรค่าเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชน (กลุ่มวิสาหกิจ ที่ส�ำคัญเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ผล การท�ำงานของเครื่อง และการปรับ
แต่งอุปกรณ์ต่างๆในขั้นตอนสุดท้าย
ชุมชนบ้านท่าศาลา, 2558)
กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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ลํา ดับ ถัดมาจะเป็นในด้านของชุดระบบจ่ ายแก๊ สแบบอั ตโนมัติ เพื่ อใช้ สํา หรับสร้ างความร้ อนให้ กับ ตั4วกระทะ
คณะผู้วิจัยเลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากสะดวกและมีความปลอดภัยกว่าระบบน้ํามันร้อน (Hot oil) และการดูแลบํารุงรักษา
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– 5 Hot oil เป็นอย่างมาก โดยจะติดตั้งชุดหัวเตาแก๊สชนิด 3 หัวเพื่อผลในการกระจายความร้อน
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ให้ทั่วทั้งกระทะ และติดตั้งชุดหัวไฟล่อแก๊สเพื่อให้สามารถควบคุมการจ่ายแก๊สได้อย่างอัตโนมัติและตามอุณหภูมิที่ได้
กําหนดไว้ ดังในภาพที่ 3 – 5
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8. ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่กลุ่ม
ชุมชนเป้าหมาย ทั้งสรุปผลการด�ำเนินงานวิจัยและข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้ในการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับต่างๆ

ผลการวิจัย
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1. วาล์วควบคุมชุดหัวเตาแก๊ส 2. โซลินอยด์วาล์ว
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เข้า้อมังคุด
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1. วาล์วควบคุมชุดหัวเตาแก๊ส 2. โซลินอยด์วาล์ว 3. วาล์วชุดหัวล่อแก๊ส 4. ท่อนําแก๊สเข้า

1. วาล์วควบคุมชุดหัวเตาแก๊ส 2. โซลินอยด์วาล์ว 3. วาล์วชุดหัวล่อแก๊ส 4. ท่อนําแก๊สเข้า

ภาพที่ 3 - 5 แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ในชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติให้กับเครื่องกวนเนื้อมังคุด

ชภัฏ

ก่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ารน�ำเสนอผลงการวิจยั ในครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั
ขอชี้แจงรายละเอียดบางประเด็นที่อาจไม่สอดคล้อง กับชื่อเรื่อง
ของงานวิจยั คือในประเด็นเกีย่ วกับชนิดควบคุมอุณหภูมกิ งึ่ อัตโนมัติ
ของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ทางคณะผู้วิจัยขอชี้แจงว่า ได้เปลี่ยน
เป็นการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบ3 3
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ภาพที่ 3 - 5 แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติให้กับเครื่องกวนเนื้อมังคุด
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ในส่วนของชุดควบคุมการท�ำงานด้วยระบบไฟฟ้า จะเริม่ จาก
การติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวล์ท 50 เฮิร์ต
ชนิด 1 เฟส โดยติดตั้งเบรกเกอร์ขนาด 10 A และอุปกรณ์ตัดตอน
ทางไฟฟ้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายของอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ คื อ
5
ชุดฟิวส์ขนาด 4 A อย่างละ 1 ชุด ถัดมาด�ำเนินการติดตั้งชุด
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220 โวล์ท 50 เฮิร์ต ชนิด 1 เฟส โดยติดตั้งเบรกเกอร์ขนาด 10 A และอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันความ
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การท�ำงานในระบบไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7
ไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7

ภาพที่ 1 และ 2 แสดงลักษณะของกระทะกวนชนิดสแตน
เลสปลอดสนิมและชุดโครงสร้างเครื่องกวน
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มห
าว

ล� ำ ดั บ ถั ด มาจะเป็ น ในด้ า นของชุ ด ระบบจ่ า ยแก๊ ส แบบ
อัตโนมัติเพื่อใช้ส�ำหรับสร้างความร้อนให้กับตัวกระทะ คณะผู้วิจัย
เลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากสะดวกและมีความปลอดภัยกว่าระบบ
่ 6ดและ
7 เพืแสดงลั
ษณะการติ
กษณะการติ
ตั้งอุปกรณ์
่อใช้ควบคุกมในระบบไฟฟ้
า ดตั้งอุปกรณ์
น�้ำมันร้อน (Hot oil) และการดูแลบ�ำรุงรักษา  ก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่ภาพที
า ่ 6 และ 7 แสดงลัภาพที
่อใช้ควบคุมในระบบไฟฟ้า
ระบบ Hot oil เป็นอย่างมาก โดยจะติดตั้งชุดหัวเตาแก๊สชนิด 3 หัว ลําดับถัดมาคือทําการติดตั้งชุดเพื
อุปกรณ์แสดงผลต่างๆบริเวณหน้าตู้คอนโทรล โดยการติดตั้งซีเลคเตอร์สวิทซ์
จํานวน 3 ชุด ชุดแรกจะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานโดยภาพรวมของตัวเครื่อง ชุดที่สองจะควบคุมการทํางานของชุด
เพือ่ ผลในการกระจายความร้อนให้ทวั่ ทัง้ กระทะ และติดตัง้ ชุดหัวไฟ
ตั้งเวลาการทํางาน (Timer) ชุดที่สามจะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของชุดตั้งอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
ล่อแก๊สเพือ่ ให้สามารถควบคุมการจ่ายแก๊สได้อย่างอัตโนมัตแิ ละตาม
(PID-Fuzzy Controller) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หลอดไฟแสดงผลการทํางานในส่วนต่างๆจํานวน 4 ชุด
ประกอบด้วย Power, Run, On และ Overload อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อจบการทํางานของเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม
อุณหภูมิที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังในภาพที่ 3 – 5
ทางด้านความปลอดภัยคือ Emergency Switch ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9
กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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ล� ำ ดั บ ถั ด มาคื อ ท� ำ การติ ด ตั้ ง ชุ ด อุ ป กรณ์ แ สดงผลต่ า งๆ
2. หลักการท�ำงานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด
บริเวณหน้าตูค้ อนโทรล โดยการติดตัง้ ซีเลคเตอร์สวิทซ์ จ�ำนวน 3 ชุด
หลั ก การท� ำ งานของเครื่ อ งกวนเนื้ อ มั ง คุ ด คื อ เริ่ ม จาก
ชุดแรกจะท�ำหน้าที่ควบคุมการท�ำงานโดยภาพรวมของตัวเครื่อง ด�ำเนิการต่อถังแก๊สหุงต้มเข้ากับชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ และ
ชุดที่สองจะควบคุมการท�ำงานของชุด ตั้งเวลาการท�ำงาน (Timer) ปรับตั้งปริมาณการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมต่อการใช้งาน จากนั้น
ชุดที่สามจะท�ำหน้าที่ควบคุมการท�ำงานของชุดตั้งอุณหภูมิและ เสียบปลั๊กของเครื่องกวนเนื้อมังคุดเข้ากับระบบไฟฟ้าชนิด 1 เฟส
ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (PID-Fuzzy Controller) นอกจากนี้ ขนาด 220 โวลท์ ยกเบรกเกอร์ขึ้นและเปิดการท�ำงานของสวิทซ์
ภาพที่ 6 และ 7 แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ควบคุมในระบบไฟฟ้า
ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หลอดไฟแสดงผลการท�ำงานในส่วนต่างๆ ทั้งหมด ด�ำเนินการตั้งเวลาและตั้งอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
ำนวน
4 ชุดดตั้งชุประกอบด้
วย Power,
Run,าตูOn
และ Overload
และหากเมื
ลําดับถัดจ�มาคื
อทําการติ
ดอุปกรณ์แสดงผลต่
างๆบริเวณหน้
้คอนโทรล
โดยการติดตั้งซีเลคเตอร์
สวิทซ์ ่ อ อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆและเกิ น กว่ า ที่ ก� ำ หนดไว้
จํานวน 3 ชุด ชุดอุแรกจะทํ
า
หน้
า
ที
่
ค
วบคุ
ม
การทํ
า
งานโดยภาพรวมของตั
ว
เครื
่
อ
ง
ชุ
ด
ที
่
ส
องจะควบคุ
ม
การทํ
า
งานของชุ
ด ปเปิลที่ใช้ส�ำหรับ วัดค่าอุณหภูมิจะสั่งเครื่องให้ท�ำการ
ปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อจบการท�ำงานของเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม ตัวเทอร์โมคั
ตั้งเวลาการทํางาน (Timer) ชุดที่สามจะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของชุดตั้งอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
ทางด้านความปลอดภั
Switch ดังแสดงในภาพ
ดจ่4ายระบบแก๊
สแบบอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิลดต�่ำลงกว่า
(PID-Fuzzy Controller)
นอกจากนี้ยังมียอคืุปอกรณ์Emergency
อื่นๆ เช่น หลอดไฟแสดงผลการทํ
างานในส่วนต่างๆจํหยุ
านวน
ชุด
พิ่มเติม ตั ว เทอร์ โ มคั ป เปิ ล ก็ จ ะสั่ ง เครื่ อ งให้ ท� ำ การจ่ า ยแก๊ ส
ประกอบด้วย Power,
Run,9 On และ Overload อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อจบการทํางานของเครื่อง อุปทีกรณ์
่ก�ำเหนดไว้
ที่ 8 และ
ทางด้านความปลอดภัยคือ Emergency Switch ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9
แบบอัตโนมัติเช่นกัน โดยจะท�ำงานเปิด-ปิดการจ่ายแก๊สแบบ
อัตโนมัติร่วมกับโซลินอยด์วาล์ว และจะท�ำงานสลับกันเช่นนี้เรื่อย
ไปตามอุณหภูมิที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติทั้งระบบ
นั่นเอง        
ในเรือ่ งของการควบุมอุณหภูมเิ พือ่ ใช้งาน จะเน้นการควบคุม
อุณหภูมิที่ตัวกระทะเป็นหลักเพราะผลิตจากสแตนเลสชนิดหนา
พิเศษ ซึ่งจะท�ำให้ทนต่อความร้อนได้สูงและการกระจายความร้อน
ท�ำได้ทั่วทั้งกระทะ และจะมีเทอร์โมคัปเปิลติดตั้งอยู่ใกล้ๆ กับก้น
กระทะเพื่อใช้วัดค่าอุณหภูมิ ในเรื่องความเร็วรอบของการกวนเนื้อ
มังคุดจะใช้ความเร็วรอบประมาณ 300 รอบต่อนาที และเมื่อจบ
การท�ำงานของเครื่องก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นโดยอัตโนมัติ
ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการท�ำงานของเครื่องกวน
ภาพที
แสดงลั
กษณะการติ
ดตั้ง่ออุใช้ปแกรณ์
บริเวณหน้
ภาพที่ 8 แสดงลักษณะการติ
ดตั้ง่ อุ8ปกรณ์
บริเวณหน้
าตู้คอนโทรลเพื
สดงผลการทํ
างาน าตู้
เนือ้ มังคุด และวงจรการท�ำงาน (Diagram) ของเครือ่ งกวนเนือ้ มังคุด
คอนโทรลเพื่อใช้แสดงผลการท�ำงาน
ทีใ่ ช้แนวทางการพัฒ6นามาจากงานวิจยั เก่าของคณะผูว้ จิ ยั (กฤษณะ,
2559) ดังแสดงในภาพที่ 10 และ 11

แสดงลั
กษณะการติดางาน
ตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
แสดงลักษณะการติดตั้งอุปภาพที
กรณ์ตา่ 9งๆในชุ
ดแสดงผลการทํ
ในชุดแสดงผลการท�ำงาน
. หลักการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด
ลักการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุดคือเริ่มจากดําเนิการต่อถังแก๊สหุงต้มเข้ากับชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ
ตั้งปริมาณการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมต่อการใช้งาน จากนั้นเสียบปลั๊กของเครื่องกวนเนื้อมังคุดเข้ากับระบบไฟฟ้า
กฤษณะ
ฟส ขนาด 220 โวลท์ ยกเบรกเกอร์ขึ้นและเปิดการทํางานของสวิทซ์ทั้งหมด ดําเนินการตั้งเวลาและตั
้งอุณหภูจัมนิ ทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
ช้งานต้องการ และหากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเกินกว่าที่กําหนดไว้ ตัวเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้สําหรับ
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ปรับตั้งระบบจ่ายแก๊ส
ให้เหมาะสม

เทอร์โมคัปเปิลทำ�งาน
จ่ายแก๊สอัตโนมัติ

ตั้งเวลาและตั้งอุณหภูมิ
ตามต้องการ

เครื่องจะทำ�งานต่อไป
และครบเป็น 2 ชั่วโมง

การทำ�งานเสร็จสิ้น
มีเสียงสัญญาณเตือน

เปิดระบบไฟฟ้าของ
เครื่องกวนทั้งหมด
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ภาพที่ 10 แสดงกระบวนการท�ำงานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด

ต่อระบบไฟฟ้าเข้าระบบ
เครื่องกวน

พพ
รรณ
ี

ต่อถังแก๊สหุงต้มเข้ากับ
เครื่องกวนเนื้อมังคุด

ออกแบบโดยอาจารย์
อาจารย์กกฤษณะ
ฤษณะ จัจันนทสิ
ออกแบบโดย
ทสิททธิธิ์ ์

ภาพที่ 11 แสดง Diagram การทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด

ิทยา

ภาพที่ 11 แสดง Diagram การท�ำงานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด

มห
าว

2. สรุปผลการทดสอบการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด
การทดสอบการทํ
างานของเครื
่องกวนเนือ้ ้อมัมังงคุคุดดจะแบ่งตัการทดสอบออกเป็
น 2้อมักรณี
หาค่าระดั
ณหภูมิ
2. สรุปผลการทดสอบการท�
ำงานของเครื
อ่ งกวนเนื
้งอุณหภูมิกวนเนื
งคุดเพื
ช่ว่องแรก
80บอุองศาเซลเซี
ยส เมื่อครบครึ่ง
และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยแบ่งเป็นกรณีที่ 1 ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน 12 กิโลกรัมที่อุณหภูมิ
การทดสอบการท�ำงานของเครื
งกวนเนื
อ้ มังคุยดส จะแบ่
งการทดสอบ
ติมน�กิโ้ำลกรั
ตาลทรายลงไปประมาณ
ระหว่าง 70 –อ่ 80
องศาเซลเซี
และกรณี
ที 2 ทดสอบกวนเนืชั้อ่วมัโมงแรกให้
งคุดจํานวน เ12
มเช่นกัน ที่อุณหภูมิระหว่าง 8 ขีด หรือ 800 กรัม
– 100
องศาเซลเซี
ยสมโดยมี
ขั้นตอนในการทดสอบดั
งต่อไปนี้ เมือ่ พบว่าเนือ้ มังคุดเริม่ เหนียวและเริม่ เปลีย่ นสีให้ทำ� การลดอุณหภูมิ
ออกเป็น 2 กรณี เพื90
อ่ หาค่
าระดั
บอุณหภู
แิ ละระยะเวลาที
เ่ หมาะสม
กรณี
ท
่
ี
1.
ทดสอบกวนเนื
้
อ
มั
ง
คุ
ด
จํ
า
นวน
12
เริ่มแรกควรตั
้งเวลาเผื่อไว้ใยห้สสูงจากการทดสอบกวนเนื
ๆก่อนเพื่อจะได้ทํางาน ้อมังคุดในกรณีที่ 1
อ 70 องศาเซลเซี
ต่อการใช้งาน โดยแบ่งเป็นกรณีที่ 1 ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�ำนวนกิโลกรัมลงเหลื
อย่างต่อเนื่อง ตั้งอุณหภูมิกวนเนื้อมังคุดช่วงแรก 80 องศาเซลเซียส เมื่อครบครึ่งชั่วโมงแรกให้เติมน้ําตาลทรายลงไป
พบว่่มาเปลี
จะใช้
มังคุอ ด70นานประมาณ
3 ชั่วโมงครึ่ง
12 กิโลกรัมที่อุณหภู
มิระหว่8าขีงด 70
80กรัองศาเซลเซี
ประมาณ
หรือ -800
ม เมื่อพบว่าเนืยส้อมังและกรณี
คุดเริ่มเหนียวและเริ
่ยนสีเใวลาในการกวนเนื
ห้ทําการลดอุณหภูมิล้องเหลื
องศา
งคุนดในกรณี
เวลาในการกวนเนื
มังคุดนานประมาณ
่วโมงครึอ่งนเล็กน้อย เนื้อมังคุด
้อมังคุดจึงสุก้อและเปลี
่ยนเป็นสี3น�้ำชัตาลอ่
ที่ 2 ทดสอบกวนเนืเซลเซี
้อมังยคุสดจากการทดสอบกวนเนื
จ�ำนวน 12 กิโลกรั้อมมัเช่
กัน ทีท่อี่1ุณ. พบว่
หภูมาจะใช้
ิ เนื
่
ย
นเป็
น
สี
น
ํ
้
า
ตาลอ่
อ
นเล็
ก
น้
อ
ย
เนื
้
อ
มั
ง
คุ
ด
ค่
อ
นข้
า
งเหลวและจั
บ
ตั
ว
เป็
น
เนื
้
อ
เดี
ย
วกั
เนื
้
อ
มั
ง
คุ
ด
จึ
ง
สุ
ก
และเปลี
ไม่ดดี ี (คุณภาพของมังคุด
ระหว่าง 90 - 100 องศาเซลเซียส โดยมีขั้นตอนในการทดสอบ ค่อนข้างเหลวและจับตัวเป็นเนื้อเดียวกันน ไม่
(คุณภาพของมังคุดกวนจะใช้ความชํานาญของกลุ่มชุมชนเป็นผู้ตัดสิน) ทําให้ด้อยคุณภาพไม่เหมาะสมสําหรับนําไป
กวนจะใช้ความช�ำนาญของกลุ่มชุมชนเป็นผู้ตัดสิน) ท�ำให้ด้อย
ดังต่อไปนี้
จําหน่ายและบริโภค ดังแสดงในภาพที่ 12 และ 13

กรณีที่ 1. ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�ำนวน 12 กิโลกรัม
เริม่ แรกควรตัง้ เวลาเผือ่ ไว้ให้สงู ๆ ก่อนเพือ่ จะได้ทำ� งานอย่างต่อเนือ่ ง

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

คุณภาพไม่เหมาะสมส�ำหรับน�ำไปจ�ำหน่ายและบริโภค ดังแสดง
ในภาพที่ 12 และ 13

พพ
รรณ
ี
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ภาพที่ ภาพที
12 และ่ 1213และ
แสดงลั
ษณะกวนเนื
้อมังคุดที้อมั่องุณคุหภู
ยส ซึ่งถืยอสว่ซึา่งยัถืงอไม่ว่ไาด้ยัคงุณ
13 กแสดงลั
กษณะกวนเนื
ดทีม่อิ ุณ70หภู–ม80
ิ 70องศาเซลเซี
- 80 องศาเซลเซี
ไม่ภาพ
ได้คุณภาพ
ภาพที่ 12 และ 13 แสดงลักษณะกวนเนื้อมังคุดที่อุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่ายังไม่ได้คุณภาพ
กรณีที่ 2. ทดสอบกวนเนื
้อมังคุ12ดจํกิาโนวน
ม เริอ้ ่มมัแรกตั
้งเวลาเผื่อ2ไว้ชัใว่ ห้โมงเท่
สูงๆก่าอนันเช่
มิ ย่ น
กรณีที่ 2.  ทดสอบกวนเนื
้อมังคุดจ�ำนวน
ลกรัม12เริ่มกิโลกรั
กวนเนื
งคุดประมาณ
น้ เนืนอ้ กัมันงคุตัด้งจึอุงณสุหภู
กและเปลี
กรณี
ท
่
ี
2.
ทดสอบกวนเนื
้
อ
มั
ง
คุ
ด
จํ
า
นวน
12
กิ
โ
ลกรั
ม
เริ
่
ม
แรกตั
้
ง
เวลาเผื
่
อ
ไว้
ใ
ห้
ส
ู
ง
ๆก่
อ
นเช่
น
กั
น
ตั
้
ง
อุ
ณ
หภู
มิ
กวนเนือ่ ้อไว้มังให้คุสดงู ช่ๆก่
วงแรก
ยส เมือ้ ่อมัครบครึ
เติมน้ํามตาลทรายลงไปประมาณ
8 ขีดยวแต่
หรือไม่800
แรกตัง้ เวลาเผื
อนเช่100
นกัน ตัองศาเซลเซี
ง้ อุณหภูมิ กวนเนื
งคุดช่ว่งงชั่วโมงแรกให้
เป็นสีน�้ำตาลเข้
อมด�ำ  เนื้อมังคุดมีความเหนี
ติดมือและ
กวนเนื
งคุดาช่เนืวงแรก
องศาเซลเซี
เมื่ย่อนสี
ครบครึ
ชั่วโมงแรกให้
เมติิลมงเหลื
น้ําตาลทรายลงไปประมาณ
8 ขีด หรือ 800
ม เมื้อ่อมัพบว่
้ออ่มัครบครึ
งคุด100
เริ่มง่ เหนี
ยวและเริเย่มติสเปลี
ให้ทํา่งการลดอุ
ณ
หภูนเนื
อน90
องศาเซลเซี
ยสงคุจากการทดสอบ
แรก 100กรั
องศาเซลเซี
ย
ส
เมื
ชั
ว
่
โมงแรกให้
ม
น�
ำ
้
ตาลทราย
จั
บ
ตั
ว
เป็
อ
้
เดี
ย
วกั
ได้
ด
ี
(คุ
ณ
ภาพของมั
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดการทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�ำนวน 12 กิโลกรัม ทั้งสองกรณี

พพ
รรณ
ี

ระดับอุณหภูมิในการกวนเนื้อมังคุด (องศาเซลเซียส)

รายละเอียดคุณสมบัติ

90 - 100°C
2 ชั่วโมง

2. สีของมังคุดกวน

สีน�้ำตาลอ่อน

สีน�้ำตาลเข้มอมด�ำ

3. คุณภาพของมังคุดกวน

คุณภาพไม่เหมาะสม
(กลุ่มรับรอง)

คุณภาพดีเหมาะสม
(กลุ่มรับรอง)

4. ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน

3.85 แอมป์

3.85 แอมป์

5. ปริมาณแก๊สหุงต้มที่ใช้ไป

1.6 กิโลกรัม

1 กิโลกรัม

6. ปริมาณน�้ำตาลในเนื้อมังคุด

1.97 กิโลกรัม

1.97 กิโลกรัม

7. ปริมาณน�้ำในเนื้อมังคุด

9.62 กิโลกรัม

9.62 กิโลกรัม

30 รอบต่อนาที

30 รอบต่อนาที

8. ความเร็วรอบในการกวนเนื้อมังคุด

มังคุดกับการใช้เครือ่ งกวนเนือ้ มังคุดก็จะท�ำให้เห็นถึงความแตกต่าง
ได้มากขึ้น ดังจะแสดงในตารางที่ 2

ชภัฏ

จากตารางที่ 1 เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะ
สมต่อการกวนเนือ้ มังคุดและคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญ ถ้าหากน�ำมาเปรียบ
เทียบคุณสมบัติกับการกวนแบบเก่าโดยการจ้างคนงานกวนเนื้อ

รำไ

1. ระยะเวลาในการกวนเนื้อมังคุด

70 - 80°C
3 ชั่วโมงครึ่ง

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการกวนเนื้อมังคุดระหว่างการใช้คนกับการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุด
รายละเอียดคุณสมบัติ

การกวนแบบเก่า (ใช้คน)

การกวนแบบใหม่ (ใช้เครื่อง)

3-4 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

ไม่ต่อเนื่อง มีความเหนื่อยล้า

ต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะ
ความเร็วรอบคงที่

ลัยร
า

1. ระยะเวลาในการกวนเนื้อมังคุด

รูปแบบของการกวนเนื้อมังคุด

2. ความต่อเนื่องในการกวน
3. คุณภาพของมังคุดกวน

ได้คุณภาพแต่ไม่สม�่ำเสมอ          
14,000 บาท/ปี

13,068.27 บาท/ปี

คนงานกวนเนื้อมังคุดหาได้ยากและ
ต้องเสียเวลารอคอยเป็นเวลานาน

ไม่เสียเวลารอคอยและ
เพิ่มหน่วยการผลิตได้ทุกเวลา

ิทยา

4. ต้นทุนในการกวนเนื้อมังคุด

5. การรอคอยในกระบวนการกวน

ได้คุณภาพดี และมี
ความสม�่ำเสมอ

มห
าว

3. สรุปผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ในส่ ว นของการสรุ ป ผลในด้ า นเศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม
คณะผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนของการใช้
เครื่ อ งกวนเนื้ อ มั ง คุ ด กั บ ต้ น ทุ น ของการจ้ า งกวนเนื้ อ มั ง คุ ด ด้ ว ย
แรงงานคน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
3.1 ต้นทุนของการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุด จากผล
ของการศึกษาวิจัยพบว่าต้นทุนของการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุดจะ
สามารถแบ่งได้ คือต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า, ต้นทุนค่าแก๊สหุงต้ม,
และจะบวกกับค่าเสื่อมราคาด้วย ส่วนต้นทุนค่าสร้างเครื่องกวน

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

กับต้นทุนค่าแรงของผู้ควบคุมเครื่องกวนนั้นจะไม่มีต้นทุนในส่วนนี้
เนื่องจากทางคณะผู้วิจัยมอบเครื่องให้ฟรีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้งานเครื่องกวนเนื้อมังคุดให้อย่างครบถ้วน (กลุ่มฯ ควบคุม
เครือ่ งเอง) โดยในด้านแรกคือต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า ได้ดำ� เนินการ
ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะเดินเครื่องท�ำงานพบว่ามีค่ากระแส
ไฟฟ้าที่ใช้งานเท่ากับ 3.85 แอมป์ และเมื่อน�ำค่าของกระแสไฟฟ้า
มาค�ำนวณเพือ่ หาค่าก�ำลังไฟฟ้า ก็จะสามารถหาได้จากสูตร  P = E.I  
(ฟิสิกส์ราชมงคล, ออนไลน์: 2559)
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ค่ายูนิตที่ใช้ไปใน 1 วัน =   1.7 หน่วย/วัน/กระทะ

ราคาซาก (อุปกรณ์
สแตนเลส+อุปกรณ์ไฟฟ้า)

= 30,000 บาท

ราคาทุนของสินทรัพย์

=  150,000 บาท

ชภัฏ

ใน 1 ปี จะกวนมังคุด 40 กระทะ
=  1.7 หน่วย x 40 วัน
=  68 หน่วย/ปี

พพ
รรณ
ี

=   847 วัตต์ x 2 ชั่วโมง
								 1,000 วัตต์

ในการกวนเนื้อมังคุด 1 กระทะจะใช้แก๊สประมาณ
1 กิโลกรัม เพราะฉะนั้นกวนเนื้อมังคุด 40 กระทะ
=  40 x 23.33 บาท
=  933.20 บาท/ปี
		
ในด้านค่าเสื่อมราคาและจากการเข้าศึกษาข้อมูลถึงอายุ
การใช้งานของเครื่องกวนชนิดสแตนเลส พบว่ามีอายุการใช้งาน
ประมาณ 10 ปี (ทัสสุเทค, ออนไลน์: 2560) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้คิดค่าเสื่อมราคาของการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด
โดยการคิดค่าเสื่อมราคาดังกล่าวจะเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาโดย
เฉลี่ยมูลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เป็นค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี
เท่าๆ กันตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้นๆ
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ =  10 ปี

รำไ

เมื่อ P แทนก�ำลังไฟฟ้า หน่วยเป็น วัตต์   (W)
เมื่อ E แทนแรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลท์ (V)
เมื่อ I แทนกระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมป์ (A)
และเมื่อระบบไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 V  
ค่าก�ำลังไฟฟ้า  
P =  220 V X 3.85 A
ดังนั้นค่าก�ำลังไฟฟ้า
=  847 วัตต์
ในการกวนเนื้อมังคุดจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง/วัน/กระทะ
เมื่อน�ำมาค�ำนวณการใช้งานจะได้

ค่าเสื่อมราคาต่อปี  =  ราคาทุนของสินทรัพย์ - ราคาซาก
อายุ			
การใช้งาน
						
		
=  150,000 – 30,000 บาท
10 ปี
			
											
=  120,000 บาท
							 10 ปี
ค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี =  12,000 บาท/ปี
ดังนั้นต้นทุนของการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุด
= ค่าพลังงานไฟฟ้า+ค่าแก๊สหุงต้ม+ค่าเสื่อมราคา
= 135.07+933.20 +12,000  บาท
= 13,068.27 บาท/ปี
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อัตราค่าไฟฟ้าแบบปกติ เท่า 1.357 บาท/หน่วย
=  1.357 บาท x 68 หน่วย
=  92.27 บาท/ปี
ค่า Ft เท่ากับ 0.5 บาท/หน่วย
=  0.5 บาท x 68 หน่วย
=  34 บาท/ปี
เมื่อน�ำค่าไฟ+ค่าFt
=  92.27+34 บาท
=  126.27 บาท/ปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % =  8.8 บาท
ดังนั้นค่าไฟที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
=  126.27+8.8 บาท
=  135.07 บาท/ปี
ในด้านต้นทุนค่าแก๊สหุงต้มนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้สอบถามข้อมูล
ของราคาจ�ำหน่ายแก๊สหุงต้มในพื้นที่ที่ด�ำเนินการวิจัยพบว่า ราคา
แก๊สหุงต้มจ�ำหน่ายอยู่ถังละ 350 บาท เมื่อน�ำมาค�ำนวณจะได้ดังนี้
ราคาค่าแก๊สหุงต้ม 350 บาท/ถัง 1 ถังจะมีน�้ำหนัก 15 กิโลกรัม
=  350
15

ค่าแก๊สหุงต้มเฉลี่ยต่อกิโลกรัม =  23.33  บาท/กิโลกรัม

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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3.2 ต้นทุนของการใช้คนงานกวนเนือ้ มังคุด จากผลของ
การสอบถามข้อมูลในเรือ่ งค่าจ้างคนงานกวนเนือ้ มังคุด พบว่าจะต้อง
เสียค่าจ้างในการจ้างกวนเนื้อมังคุดในราคา 350 บาท/กระทะ และ
ส่วนใหญ่มักเสียเวลารอคอยเป็นเวลานาน ท�ำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ขยายออกสู่ตลาดได้น้อย โดยสามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้ดังนี้
ค่าจ้างคนงานกวนเนื้อมังคุด 350 บาท/กระทะ
ใน 1 ปี กวนเนื้อมังคุด 40 กระทะ = 350 บาท x 40 กระทะ
= 14,000 บาท
ดังนั้นต้นทุนการใช้คนงาน
= 14,000 บาท/ปี
กวนเนื้อมังคุด

สรุปและอภิปรายผล
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ชภัฏ

รำไ
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งานวิจัยนี้เป็นการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด
เพื่อมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับ
สนับสนุนในกระบวนการผลิตมังคุดกวน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้แปรรูปออกจ�ำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิ ต และจั ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของกลุ ่ ม ด้ ว ยจากผล
การทดสอบการท�ำงานของเครื่องกวนเนื้อมังคุดดังกล่าว เมื่อท�ำ
การทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�ำนวน 12 กิโลกรัม พบว่า อุณหภูมิ
ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ต่ อ การกวนเนื้ อ มั ง คุ ด จะอยู ่ ร ะหว่ า ง 90-100
องศาเซลเซี ย ส โดยเมื่ อ เริ่ ม เปิ ด เครื่ อ งท� ำ งานจะตั้ ง เวลาเผื่ อ ไว้
เมื่อน�ำต้นทุนทั้งสองกรณีมาเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้
สูงๆ ก่อน และท�ำการตั้งอุณหภูมิในการใช้งานครั้งแรกไว้ที่ 100
= 14,000 – 13,068.27 บาท องศาเซลเซียส เมื่อเครื่องท�ำงานได้ครึ่งชั่วโมง จะเติมน�้ำตาลทราย
= 931.73 บาท/ปี
ลงไปประมาณ 8 ขีด หรือ 800 กรัม หลังจากนั้นเมื่อครบ 1
ชั่วโมงแรกแล้ว เนื้อมังคุดจะเริ่มสุกและเริ่มเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน
931.73
บาท
x
100
=
ให้ทำ� การตัง้ อุณหภูมลิ ดลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส และเมือ่ กวนเนือ้
14,000 บาท
									 11 มังคุดครบ 2 ชั่วโมงแล้ว ก็พบว่าเนื้อมังคุดสุกได้ที่และเปลี่ยนเป็น
= 6.65 %
สีนำ�้ ตาลเข้ม ซึง่ คุณภาพของมังคุดกวนนีจ้ ะเป็นไปตามความต้องการ
3.2 ต้นทุนของการใช้คนงานกวนเนื้อมังคุด จากผลของการสอบถามข้อมูลในเรื่องค่าจ้างคนงานกวนเนื้อ
มังคุด พบว่าจะต้องเสียค่าจ้างในการจ้างกวนเนื้อมังคุดในราคา 350 บาท/กระทะ และส่วนใหญ่มักเสียเวลารอคอยเป็น
ของกลุ่มฯ โดยจะเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์มังคุดกวนที่มีอยู่เดิม
เวลานาน ทําให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขยายออกสู่ตลาดได้น้อย โดยสามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้ดังนี้
4. ้อการน�
ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่กลุ่มชุมชน หลังจากนั้นตักใส่ถาดพักไว้และรอบรรจุ หีบห่อเพื่อจัดจ�ำหน่าย
ค่าจ้างคนงานกวนเนื
มังคุด 350ำบาท/กระทะ
ใน 1 ปี กวนเนื้อมังคุด 40 กระทะ
บาท x 40 กระทะ
หลังจากได้ด�ำเนิ== 350
นการพั
ต่อไป
14,000
บาท ฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดและได้
ดังนั้นต้นทุนการใช้คนงานกวนเนื้อมังคุด = 14,000 บาท/ปี
ด�
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แ
ละ
ในด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม จะน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
เมื่อนําต้นทุนทั้งสองกรณีมาเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้
= 14,000 – 13,068.27 บาท
เทคโนโลยีที่ได้จากการศึ
กษาวิ
จัยดังกล่าว น�ำลงอบรมถ่ายทอด ระหว่างการกวนเนื้อมังคุดด้วยแรงงานคนกับการใช้เครื่องกวนเนื้อ
= 931.73
บาท/ปี
= 931.73 บาท x 100
เทคโนโลยีให้กับกลุ่มชุมชน
คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา มังคุด โดยจะไม่มีต้นทุนค่าสร้างเครื่องและต้นทุนค่าคุมเครื่องซึ่งได้
14,000 บาท
=
6.65
%
ต�ำบลร�
ำพัน อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และได้ประสานความร่วมมือ อธิบายไว้แล้วในหน้าที่ 9 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ต้นทุนของ
4. การนําผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่กลุ่มชุมชน
หลังก
จากได้
ดําเนิห
นการพั
การทดสอบเพื
่อเก็บข้อมูลทีว
่สํานท้
คัญแล้อวงถิ
ก็ได้น
กับองค์
ารบริ
ารส่ฒวนาเครื
นต�่อำงกวนเนื
บลร�้ำอมัพังคุนดและได้
ซึง่ เป็ดําเนินนองค์
กรปกครองส่
่ นํา การใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุดคือ 13,068.27 บาท/ปี และต้นทุนของ
ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว นําลงอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มชุมชน คือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุที
มชนบ้
านท่าศาลา
ตําบลรําพัน อําคเภอท่
าใหม่ จัวงหวั
ดจันทบุอ
รี และได้
ประสานความร่
วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล การใช้แรงงานคนกวนเนื้อมังคุดคือ 14,000 บาท/ปี คิดเป็นต้นทุน
่คอยดู
แลและให้
วามช่
ยเหลื
คณะวิ
จัย ภาพบรรยากาศของ
รําพัน ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือคณะวิจัย ภาพบรรยากาศของการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
่ 16 และ 17 จะแสดงในภาพที่ 16 และ 17
การถ่จาะแสดงในภาพที
ยทอดเทคโนโลยี
ที่ ป ระหยั ด ได้ 931.73 บาท/ปี หรื อ คิ ด เป็ น 6.65% ในด้ า น
การถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของการใช้ ง านเครื่ อ งกวนเนื้ อ มั ง คุ ด ให้ กั บ กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
บ้านท่าศาลา โดยมีสมาชิกของกลุ่มและผู้สนใจทั่วไปรวม 40 คน

ภาพที่ 16 และ 17 ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด

ภาพที่ 16 และ 17 ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดเพื่อมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับสนับสนุนในกระบวนการผลิตมังคุดกวน ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้แปรรูปออกจําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต และจัดเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ของกลุ่มด้วย จากผลการทดสอบการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุดดังกล่าว เมื่อทําการทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน
12 กิโลกรัม พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดต่อการกวนเนื้อมังคุดจะอยู่ระหว่าง 90-100 องศาเซลเซียส โดยเมื่อเริ่มเปิด
เครื่องทํางานจะตั้งเวลาเผื่อไว้สูงๆก่อน และทําการตั้งอุณหภูมิในการใช้งานครั้งแรกไว้ที่ 100 องศาเซลเซียส เมื่อเครื่อง
ทํางานได้ครึ่งชั่วโมง จะเติมน้ําตาลทรายลงไปประมาณ 8 ขีด หรือ 800 กรัม หลังจากนั้นเมื่อครบ 1 ชั่วโมงแรกแล้ว
เนื้อมังคุดจะเริ่มสุกและเริ่มเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ทําการตั้งอุณหภูมิลดลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส และเมื่อกวนเนื้อ
มังคุดครบ 2 ชั่วโมงแล้ว ก็พบว่าเนื้อมังคุดสุกได้ที่และเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้ม ซึ่งคุณภาพของมังคุดกวนนี้จะเป็นไปตาม
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1. การกวนเนื้อมังคุดจะกวนทั้งเนื้อและเมล็ดมังคุดไป
พร้อมกัน เมือ่ พบว่าเนือ้ มังคุดเป็นลักษณะของเนือ้ แก้วค่อนข้างมาก
หรือเมล็ดของมังคุดนั้นมีขนาดใหญ่ ให้ท�ำการคัดเลือกเนื้อแก้ว
และเมล็ดมังคุดน�ำมาปั่นในเครื่องปั่นก่อน แล้วเมื่อน�ำมากวนจะ
ท�ำให้เนื้อมังคุดและเมล็ดมังคุดเป็นเนื้อเดียวกันได้เร็วขึ้น
2. เนื้อมังคุดที่ท�ำการแช่แข็งไว้ควรน�ำมาวางไว้ในอุณหภูมิ
ปกติเพือ่ ให้นำ�้ แข็งละลายออกไปให้หมดก่อน แล้วจึงน�ำมากวนต่อไป
เพราะจะท�ำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการกวนวัตถุดิบนานขึ้น
3. ปืนจุดแก๊สควรเลือกใช้แบบด้ามจับยาวๆ หรือท�ำด้าม
เสริมเพือ่ ให้ยาวขึน้ เพราะประกายไฟอาจท�ำอันตรายต่อผูใ้ ช้งานได้

เอกสารอ้างอิง
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ี

ข้อเสนอแนะ
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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
Guidelines for Efficiency Development of Project Based Learning (PBL)
for Administration and Quality Assurance in Education Subject
พัชรา  เดชโฮม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
3) เพื่อประเมินประสิทธิผลจัดการเรียนการสอน และ 4) เพื่อน�ำเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ในการศึกษาใช้
วิธีวิจัยแบบผสม แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินการ จัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงลึกด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และระยะที่ 3 การรับรู้การจัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ
คะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80 ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินภาพรวมนักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอน
2) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้มากที่สุด ประเด็นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับด้านแนวการสอน/วิธีการสอน ควรเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน ด้านเอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน ควรเตรียมสื่อการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับกิจกรรมที่ให้
นักศึกษาลงมือปฏิบัติ และด้านอุปกรณ์ประกอบการสอน/สถานที่/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ควรมีแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
นักศึกษาในการท�ำกิจกรรมที่เข้าใจง่ายและชัดเจนผลการประเมินหลังการจัดการเรียนการสอน โดยรวมนักศึกษาเห็นด้วย และมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนยู่ในระดับมาก 3) ผลการทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์พบว่า
คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดเท่ากับ ร้อยละ 87.25 และ 4) การน�ำเสนอแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ควรด�ำเนินตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ
3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4) ขั้นแสวงหาความรู้ 5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ 6) ขั้นน�ำเสนอผลงาน
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The purposes of this research were to 1) evaluate learning and teaching arrangement, 2) develop learning
and teaching process, 3) evaluate the effectiveness of learning and teaching and 4) purposes the guidelines to
develop learning and teaching process. The study used mixed-research methodology consisting of three phases;
the first phrase was the evaluation of learning and teaching arrangement; the second phrase was the in-depth
research using in-depth interview; and the last phrase was the perception toward learning and teaching
arrangement that had been development or rectified. The research instruments were questionnaires and a
semi-structured interview. Statistics used to analyze data were frequency distribution, percentage, mean,
standard deviation and comparison of post-study score with benchmark 80/80. The results found that
1) in general evaluation, the students agreed with learning and teaching arrangement, 2) the students’ opinions
toward learning and teaching development showed that learning summarization was the step needed to be
developed and rectified in learning and teaching process at the highest level. In term of an interview on
teaching style/method found that there should be activities that stimulated students’ interest. In part of handouts/
instructional medias, the medias that were consistent with and related to the students’ activities should be
prepared. And, for teaching equipment/place/learning supportive environment, there should be easy and obvious
guidelines for students in performing the activities. The post- teaching and learning evaluation result, overall,
revealed that the students agreed and satisfied with the result of learning and teaching arrangement at high level,
3) the result of learning effectiveness test comparing with the criteria found that students’ post-learning average
scores were higher than specified criteria equal to 87.25 percent, and 4) the proposed guidelines to develop
efficient learning and teaching process should follow all 6 steps, that was, 1) basic knowledge education,
2) interest stimulation, 3) group collaboration, 4) knowledge seeking, 5) knowledge summarization, and
6) presentation.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

Keywords : Evaluation of instruction, Guidelines for Development, Project Based Learning (PBL) Administration
and Quality Assurance of Education
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ในปัจจุบนั การจัดการเรียนการสอนมีมากมายหลายรูปแบบ
ซึ่งรูปแบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีความ
ส�ำคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากโครงงาน
Project Based Learning เนื่องจากการเรียนการสอนโดยใช้โครง
งาน เป็นการเปิดโอกาสเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิธีแก้ไขปัญหาและ
ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการท�ำ  “โครงงาน” และน�ำเสนอผลการท�ำ
โครงงานนั้นๆ เช่นเดียวกับ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท�ำ
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว โดยผูส้ อนต้องมีการจัดกิจกรรมให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สถานศึกษาจะต้องให้
ความส�ำคัญ เนื่องจากการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
มาตรา  22 และ มาตรา 23 และใช้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางปัญญา  
(Intellectual strategy) เพื่อเอื้อหนุนผู้เรียนให้เข้าถึงตัวความรู้  
(Body of Knowledge) และความช�ำนาญทางด้านทักษะในสิ่งที่
เรียน  (Body of Process)  เพราะเป็นการสอนทีม่ งุ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียน
รู้ด้วยตนเอง   สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล   มีกระบวนการ
ท�ำงานและท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้โดยมีครูเป็นทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำ  
และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยโครงงานจะเป็ น ไปตามความสนใจของ
นักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้น ให้เกิดการค้นคว้า
อย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) ซึ่ง
จากงานวิจัยเกี่ยวกับสมอง ได้ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมการเรียน
รู้ในลักษณะนี้ ศักยภาพในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ของนักเรียน จะถูกยก
ระดับขึ้นเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีความหมาย
และเมื่อนักเรียนได้รับ ความช่วยเหลือให้เข้าใจว่าความรู้กับทักษะ
เหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วยเหตุใด เมื่อไหร่และอย่างไร (Bransford,
Brown, & Conking, 2000) การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะมีประโยชน์
ทีห่ ลากหลายทัง้ ต่อครูและนักเรียนในการทีจ่ ะช่วยสร้างองค์ความรู้
จากการค้นคว้ามีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นที่รับรองว่าการเรียนรู้ด้วย
โครงงานจะท�ำให้นักเรียนมีส่วนร่วมลดการขาดเรียน เพิ่มทักษะใน
การเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(George Lucas Educational Foundation, 2001) ในการจัดการ
เรียนรูท้ ใี่ ช้โครงงาน เป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญวิธี
การหนึง่ ทีจ่ ะช่วย พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านความรูแ้ ละทักษะผ่านการทา
งานทีม่ กี ารค้นคว้าและการใช้ความรูใ้ นชีวติ จริงโดยมีตวั ผลงานและ
การแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ การเรียนรูด้ ว้ ยโครงงานจะ
ถูกขับเคลือ่ นโดยมีคาถามก�ำหนดกรอบการเรียนรูท้ เี่ ป็นตัวเชือ่ มโยง
ระหว่างมาตรฐานการเรียนรูก้ บั ทักษะการคิดขัน้ สูงเข้าสู่ สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง นอกจากนี้การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

หรือ PBL ยังเป็นการเรียนรูท้ สี่ นองตอบในการหลีกเลีย่ งความสับสน
กับปัญหาการเรียนการสอน อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ แบบกว้าง
และลึก อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความส�ำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นกระบวน การเรียนการสอนที่
กระตุ ้ น ให้ ผู ้ เรี ย นรู ้ จั ก ค้ น คว้ า หาความรู ้ ด ้ ว ยตนเองอย่ า งเป็ น
กระบวนการซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน�ำมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกท�ำการศึกษาในรายวิชา 1014432 การบริหาร
และการประกันคุณภาพการศึกษา (Administration and Quality
Assurance of Education) ซึ่งเป็นวิชาบังคับระดับปริญญาตรี
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์) โดยการน�ำผลการวิจัย
มาใช้ ส นั บ สนุ น เนื้ อ หาวิ ช าการบริ ห ารและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักศึกษาใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ�ำลอง นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือกระท�ำโดยเลือกปัญหา วางแผนการปฏิบัติงานซึ่งนักศึกษา
ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถความสนใจและความถนัดของตนเอง หลังสิ้นสุด
การเรียนการสอนนักศึกษาต้องสรุปองค์ความรูแ้ ละน�ำเสนอผลงาน
ที่เป็นรูปธรรม จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ โดยที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนวิชานี้
เป็นการสอนแบบบรรยายเนื้อหา ผู้วิจัยจึงน�ำเอาวิธีการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยอาศัยโครงงานเป็นฐานมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียน
การสอน และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี
ความสนใจ ทีจ่ ะประเมินกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
และเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนในระดับอุดมศึกษา
อันได้แก่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมต่อไป

รำไ

บทน�ำ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียน
การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น
ฐาน

ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ใช้
โครงงานเป็นฐาน

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน

ลัยร
า

การประเมินตามรูปแบบโมเดล
CIPP (Stufflebeam, 2004)
1) ด้านบริบท (Context)
2) ด้านปัจจัยนำ�เข้า (Input)  
3) ด้านกระบวนการ (Process)
4) ด้านผลผลิต (Product)

ชภัฏ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ประเมิ น ผล (Evaluation
research) ใช้วิธีการออกแบบวิจัยแบบผสม (Mixed methods
research) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ส�ำหรับประเมินการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เลือกใช้รูปแบบการประเมิน CIPP (Context-

พพ
รรณ
ี

อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

Input-Process-Product: CIPP model) ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม
(Stufflebeam, 2004) แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
ประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) และด้าน
กระบวนการ (Process) เสริมด้วยการศึกษาด้าน กระบวนการ
(Process) ในระยะที่ 2 เป็นการศึกษาเชิงลึกเพื่อหาแนวทางและ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง แก้ไขการจัดการเรียน
การสอนด้วยการสัมภาษณ์ และระยะที่ 3 เป็นการประเมินด้าน
ผลผลิต (Product) เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่ได้รับ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหม่รวมทั้งศึกษาประสิทธิ
ผลการเรี ย นรู ้ โ ดยการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้

รำไ

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. เพื่ อ น� ำ เสนอแนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรี ย น
การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1014432 การบริหาร
และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Administration and
Quality Assurance of Education) จ�ำนวน 18 หมู่เรียน
รวม 461 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1014432 การบริหาร
และการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จ�ำนวน 3 หมู่เรียน รวม 75 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sample) ระยะที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ

จ�ำนวน 36 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sample) และระยะที่ 3 จ�ำนวน 4 หมู่เรียน รวม 120 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sample)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ปลายปิด ประมาณค่ามาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ
และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพเครือ่ งมือโดย ด�ำเนินการสร้างเครือ่ งมือ
ให้ครอบคลุมเนื้อหาและกรอบแนวคิดของการวิจัย จากนั้นตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน�ำแบบสอบถาม
ฉบั บ ร่ า งที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขเสร็ จ แล้ ว น� ำ ส่ ง ให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จ�ำนวน 5 ท่าน แล้วน�ำผลการตรวจ
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการ
สอบมา วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับ
จุ ด มุ ่ ง หมายในการประเมิ น (Index of item objective ของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียน
congruence = IOC) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปที่ การสอน เพื่ อ น� ำ เสนอแนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรี ย น
การหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและ
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�ำมาตรวจสอบความเชื่อมั่น การประกันคุณภาพการศึกษา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ของเครื่องมือ (Reliability) โดยน�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับ
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อน�ำมาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficients) มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (ไพศาล วรค�ำ, 2556)
2. สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ ต าม
ตามวิธีของ Cronbach (1970) ซึ่งค�ำนวณด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ระยะที่ 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นของ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบร้อยละ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.925 และระยะที่ 3 ได้ค่าความเชื่อ ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังสอบกับ “เกณฑ์” ที่ก�ำหนดขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.956
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ผลการวิจัย
1. การเก็บรวมรวมข้อมูลระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ชี้แจงและ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 1 ผลการประเมินการ
1. สถิตกิพารวิ
ื้นฐาน
ได้กแับก่ นัค่กาเฉลี
่ย (Mean)
(Standard Deviation
: S.D.)
(ไพศาล ชวรคํ
า, หาร
อธิบายถึงวัตถุประสงค์
จัยให้
ศึกษาชั
้นปีที่ และส่
4 ที่เวป็นเบี
น ่ยงเบนมาตรฐาน
จัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็
นฐานในรายวิ
าการบริ
2556)
กลุ่มตัวอย่
างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจก และการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
สถิติทกี่ใศึช้กในการศึ
กษาประสิ
ฒนาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบ
แบบสอบถามตามจ�2.ำนวนนั
ษาในหมู
่เรียน ทธิภาพการเรียนรู้ตามแนวทางการพั
75 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.33 เพศชาย
่ยของคะแนนหลั
งสอบกั
“เกณฑ์
” ที่กดําเห็หนดขึ
ยบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ
2.ร้อยละค่
การเก็าบเฉลี
รวมรวมข้
อมูลระยะที
่ 2 สัมบภาษณ์
ความคิ
น ้นคิดโดยการเปรี
เป็
น
ร้
อ
ยละ
34.67 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
80/80
ของนั ก ศึ ก ษาต่ อการจัด การกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ เพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.67 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.16 ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า
ด้านกระบวนการ (Process) ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือด้านปัจจัยนําเข้า (Input) มีค่าเฉลี่ย
4.08 และด้านบริบท (Context) มีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลําดับ
วารสารวิจัย้เรีรำย�นที
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2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ
11
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จากตารางที่ 2 ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
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ขั้นตอนที
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พื้นฐาน (ร้อยละ 21.33) ขั้นแสวงหาความรู้ (ร้อยละ 16.00) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (ร้อยละ 14.67) ขั้นจัดกลุ่ม น
บริหารและการประกั
คุณภาพการศึ
กษา้นนํคืาอเสนอผลงาน
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(ร้อยละ 14.67) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ (ร้อยละ 10.67) และขั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย 1) แนวการสอน/
น�ำเสนอผลงาน (ร้อยละ 9.33) ตามล�ำดับ
วิธีการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเตรียมกิจกรรม
นอกจากการวิเคราะห์ล�ำดับความคิดเห็นต้องการพัฒนา ที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 2) เอกสารประกอบการสอน/
หรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น สื่อการสอน ว่าควรเตรียมสื่อการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียง
ฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาใน กับกิจกรรมที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ และ 3) อุปกรณ์ประกอบ
เชิงปริมาณ (Quantitative data) แล้วนั้น ผลการวิเคราะห์ การสอน/สถานที่/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ควรมี
ข้อเสนอแนะ และเหตุผลที่ต้องการปรับปรุงในรายวิชา พบว่า แนวทางปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษาในการท�ำกิจกรรมที่เข้าใจง่ายและ
ผู ้ เรี ย นให้ ข ้ อ เสนอแนะที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาหรื อ แก้ ไขปรั บ ปรุ ง ชัดเจน
กระบวนการเรียนการสอน เห็นว่า ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ผู้สอนควร
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 3 การรับรู้การจัดการ
บอกขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ขั้นกระตุ้นความสนใจ ควรเพิ่ม เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ
กิจกรรมที่ดึงดูดให้นักศึกษาสนใจมากขึ้นและควรเตรียมค�ำถาม การประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง
ไว้ถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาคิดถึงประเด็นส�ำคัญบางประเด็น กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาได้เก็บ
ที่นักศึกษามองข้าม ส่วนขั้นแสวงหาความรู้   สมาชิกในกลุ่มละเลย ข้อมูลด้วยตนเอง จากแบบสอบถาม จากนักศึกษา 4 หมู่เรียน
การให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ขั้นแสวงหาความรู้ สมาชิก จ�ำนวน 120 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์
ในกลุ่มควรใส่ใจและให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสรุป จ�ำนวน 120 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 สรุปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
สิ่งที่เรียนรู้ผู้สอนควรสรุปเพื่อเป็นแนวทางให้ก่อน และขั้นน�ำเสนอ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.33 เพศชาย คิดเป็น
ผลงาน ควรจัดเวลาให้ได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มากขึ้น
ร้อยละ 31.67 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็น
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 2 พบว่า ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 54.17 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 23.33 และสาขา
ของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน วิชาดนตรีศึกษา ร้อยละ 22.50 ตามล�ำดับ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.00 เป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น
การศึกษา จ�ำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.22 สาขาภาษาอังกฤษ ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สาขาดนตรีศึกษา สาขาละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสาขา ตามรูปแบบการประเมิน CIPP ด้านผลผลิต (Product) พบว่า
นาฏยศิลป์ศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาภาษาไทย และ ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาละ 4 คน คิดเป็น รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3
ร้อยละ 11.11 ตามล�ำดับ
ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมนักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย
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คืนมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์ จํานวน 120 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 68.33 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.67 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 54.17
สาขาวิ
ชาภาษาอัจงัยกฤษ
ร้อยละ ปี23.33
ชาดนตรี
ศึกษา -ร้เมษายน
อยละ 22.50
74   วารสารวิ
รำ�ไพพรรณี
ที่ 12 และสาขาวิ
ฉบับที่ 1 เดื
อนมกราคม
2561ตามลําดับ
ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามรูปแบบการประเมิน CIPP ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้
4.46 ถ้าโครงงานเป็
พิจารณา เป็
นรายข้อ พบว่
า ผู้เรีหยารและการประกั
นเห็นว่า ผู้สอนมีนคุณภาพการศึ
สภาพแวดล้
อมต่ระยะที
างๆ มี่ 3ความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยน้โดยรวม
อยกว่าทุกข้อ
นฐานในรายวิ
ชาการบริ
กษา
ด้านผลผลิต (Product)
การเตรี ยนัมตั
ด้ ว ยมากที
่ สุ ด อ พบว่
มีค่าาเฉลี
กศึวกและความพร้
ษาเห็นด้วย มีอคมในการสอน
่าเฉลี่ย 4.46 ถ้าเห็
พิจนารณา
เป็นรายข้
ผู้เ่ยรีย4.02
นเห็นว่า ผู้สอนมีการเตรียมตัวและความพร้อมใน
มีค่าเฉลี่ยการสอน
4.75 รองลงมา
คื
อ
ผู
้
ส
อนใช้
ต
ั
ว
อย่
า
งประกอบได้
อ
ย่
า
ง
ผลการวิ
เคราะห์ความพึ
อผลการจัาดใจง่
การเรี
เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมา คือผู้สอนใช้ตัวอย่างประกอบได้
อย่างงพอใจต่
เหมาะสมและเข้
าย ยมีนการ
เหมาะสมและเข้
าย และเห็
มีค่าเฉลีนว่่ยาห้4.69
นว่าห้องเรียนและ
โครงงานเป็
นฐานในรายวิ
ารและการประกั
น
ค่าเฉลี่ยาใจง่
4.69
องเรีและเห็
ยนและสภาพแวดล้
อมต่างๆ สอนแบบใช้
มีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี
่ยน้อยกว่าทุชกาการบริ
ข้อ มีคห่าเฉลี
่ย 4.02
ภาพการศึกษา ภาพรวมทุ
กด้นาฐานในรายวิ
น ปรากฏดังตารางที
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรีคุยณนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็
ชาการบริ่ 3หาร
และการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที
ยนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็
นฐานในรายวิ
ชาการบริ
หารหารและการประกัน
ผลการการประเมินการจั
นการจัดการเรี
ดการเรี
ยนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็
นฐานในรายวิ
ชาการบริ
ตารางที่ 3่ 3ผลการการประเมิ
และการประกั
นคุณกภาพการศึ
คุณภาพการศึ
กษา ภาพรวมทุ
ด้าน กษา ภาพรวมทุกด้าน
S.D.
การแปลความหมาย
รายการประเมิ
น
รายการประเมิ
น
X
1. ด้านบรรยากาศ
4.22
0.86
พึงพอใจมาก
2. ด้านกิจกรรมการเรียน
4.50
0.95
พึงพอใจมากที่สุด
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
พึงพอใจมาก
4.48
0.96
รวม
4.40
0.92
พึงพอใจมาก
รวม
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวม ผลการการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวม ผลการการวิเคราะห์
ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางการ
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40
ความพึ ง พอใจต่
อ ผลการจั
ด การเรี
นการสอนแบบใช้
โ ครงงาน
นาการจัดวการเรี
ยนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็
นฐานในรายวิ
ถ้าพิจารณา
เป็นรายด้
าน ยพบว่
า ด้านกิจกรรมการเรี
ยน นักศึพักฒษาพอใจด้
ยมากที
่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50
รองลงมา
คือด้าน ชา
เป็นฐานในรายวิ
ชาการบริ
นคุณานบรรยากาศ
ภาพการศึกษามีค่าเฉลี
การบริ
หารและการประกั
ประโยชน์
ที่ได้รับหมีารและการประกั
ค่าเฉลี่ย 4.48 และด้
่ย 4.22
ตามลําดับ นคุณภาพการศึกษา เทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึผลการศึ
ง พอใจมาก
มี ค ่ าทเฉลี
4.40 ยถ้นรู
า พิ้ตจามแนวทางการพั
ารณา 80/80ฒวินาการจั
เคราะห์ผดลคะแนนสอบหลั
งเรียนของผูโครงงานเป็
เ้ รียนจากกลุ
ม่ ตัวอย่าง
กษาประสิ
ธิภ่ ยาพการเรี
การเรียนการสอนแบบใช้
นฐาน
เป็นรายด้ในรายวิ
าน พบว่ชาการบริ
า ด้านกิหจารและการประกั
กรรมการเรียน นันกคุศึณกภาพการศึ
ษาพอใจด้กวยษา เทีจ�ยำนวน
หมูเ่ รีรย้อนยละ
จ�ำนวน
120 วิคนเคราะห์
คะแนนเต็
ม 100 คะแนน จ�งำแนก
บกับ4เกณฑ์
80/80
ผลคะแนนสอบหลั
มากที่สุด เรีมียคนของผู
่าเฉลี่ย้เรี4.50
รองลงมา
เป็น120
คะแนนโครงงาน
ยนจากกลุ
่มตัวอย่คืาองด้จํานประโยชน์
านวน 4 หมูท่เรีี่ไยด้นรับจํานวน
คน คะแนนเต็(30
ม 100คะแนน)
คะแนนคะแนนน�
จําแนกเป็ำเสนอโครงงาน
นคะแนน
มีค่าเฉลี่ยโครงงาน
4.48 และด้
า
นบรรยากาศ
มี
ค
า
่
เฉลี
ย
่
4.22
ตามล�
ำ
ดั
บ
(30
คะแนน)
คะแนนสอบปลายภาค
(30
คะแนน)
(30 คะแนน) คะแนนนําเสนอโครงงาน (30 คะแนน) คะแนนสอบปลายภาค (30 คะแนน) และคะแนนจิและคะแนน
ตพิสัย
จิ
ต
พิ
ส
ย
ั
(10
คะแนน)
ผลปรากฏดั
ง
ตารางที
่
4
(10 คะแนน) ผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลคะแนนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
ตารางที
4 ผลคะแนนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึก่ ษา
คะแนน ต
คะแนน
คะแนน
คะแนนสอบ
คะแนนจิ
จิตพิพิสสัยัย
โครงงาน
นําเสนอ
ปลายภาค
คะแนนรวม
จํานวน
หมู่เรียน
โครงงาน
นักศึกษา
(30 คะแนน) (30 คะแนน) (30 คะแนน) (10 คะแนน) (100 คะแนน)
D6
32
25.50
25.00
24.00
10.00
84.50
D7
33
26.00
25.50
26.00
10.00
87.50
D10
28
27.00
28.50
28.00
10.00
93.50
D12
27
24.50
26.50
23.00
9.50
83.50
รวม
120
25.75
26.375
25.25
9.88
87.25
จากตารางที่ 4 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
จากตารางที่ 4 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัด
จากการวิ เ คราะห์  ข ้ อ มู ล ท� ำ ให้ ส รุ ป แนวทางการพั ฒ นา
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 กับร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ
การเรียนการสอนแบบใช้
ชาการบริ
หาร กกระบวนการเรี
ยนการสอนแบบใช้
ครงงานเป็
หลังเรียนของนักโครงงานเป็
ศึกษา พบว่นาฐานในรายวิ
คะแนนสอบหลั
งเรียนของนั
ศึกษามีคะแนนเฉลี
่ยเท่ากับ 87.25โคะแนน
คิดนเป็ฐานในรายวิ
นร้อยละ ชา
และการประกั
ภาพการศึ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ได  6 ขั้นตอน คือ
87.25นคุสูณงกว่
าเกณฑ์ทกี่กษา
ําหนดไว้
80 กั บ ร้ อ ยละค่ า4.เฉลีผลการนํ
่ ย คะแนนสอบหลั
ง เรี ย นของนัฒกนากระบวนการเรี
ศึ ก ษา ขั้นให้คยวามรู
้พื้นฐาน ขั้นกระตุ
้นความสนใจ
ขั้นจัดชกลุาการ
่มร่วมมือ
าเสนอแนวทางการพั
นการสอนแบบใช้
โครงงานเป็
นฐานในรายวิ
พบว่า คะแนนสอบหลั
งเรียนของนั
ศึกษามีคะแนนเฉลี
บริหารและการประกั
นคุณกภาพการศึ
กษา ่ยเท่ากับ ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และขั้นน�ำเสนอผลงาน
87.25 คะแนน คิดเป็นร้จากการวิ
อยละ 87.25
สูงกว่
เคราะห์
์ข้อามูเกณฑ์
ลทําให้ทสี่กรุ�ำปหนดไว้
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
4.รายวิ
ผลการน�
ำเสนอแนวทางการพั
ชาการบริ
หารและการประกัฒนคุนากระบวนการเรี
ณภาพการศึกษายได้น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้น
การสอนแบบใช้
น ฐานในรายวิ้ ขัช้นาการบริ
จัดกลุ่มร่โวครงงานเป็
มมือ ขั้นแสวงหาความรู
สรุปสิ่งทีห่เรีารและ
ยนรู้ และขั้นนําเสนอผลงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
พัชรา เดชโฮม 1. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในภาพรวม พบว่า ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
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มห
าว

ิทยา

พพ
รรณ
ี

ลัยร
า

ชภัฏ

สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้
1. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวม พบว่า ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา นักศึกษาเห็นด้วย โดยด้านกระบวนการ (Process)
ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา คือด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input)
มีและด้านบริบท (Context) ตามล�ำดับ
2. ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่า 1) ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คือขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้
รองลงมา ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นกระตุ้น
ความสนใจ  ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  และขั้นน�ำเสนอผลงาน ตามล�ำดับ
2) ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และเหตุผลที่ต้องการปรับปรุง
ในรายวิชา เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้
ผู ้ เรี ย นต้ อ งการให้ พั ฒ นาหรื อ แก้ ไขปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย น
การสอนมากที่สุด รองลงมา ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ส่วนขั้นน�ำเสนอ
ผลงาน น้อยที่สุด
ความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึ ก ต่ อ สภาพการจั ด การเรี ย น
การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากการวิ เ คราะห์ จ ากประเด็ น
การสัมภาษณ์ แนวการสอน/วิธีการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าควรเตรียมกิจกรรมทีจ่ ะกระตุน้ ความสนใจของนักเรียน  
เอกสารประกอบการสอน/สื่ อ การสอน นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นว่า ควรเตรียมสื่อการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับ
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ และอุปกรณ์ประกอบการสอน/
สถานที่/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาส่วนใหญ่
มี ค วามเห็ น ว่ า ควรมี แ นวทางปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาในการท� ำ
กิจกรรมที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังการจัดการเรียนการสอน โดยรวมนักศึกษาเห็นด้วย ถ้าพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู ้ เรี ย นเห็ น ว่ า ผู ้ ส อนมี ก ารเตรี ย มตั ว และ
ความพร้อมในการสอน เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา คือผู้สอนใช้
ตัวอย่างประกอบได้อย่าง เหมาะสมและเข้าใจง่าย และเห็นว่า
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าทุกข้อ

ผลการการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและ
การประกันคุณ ภาพการศึกษา โดยภาพรวม นักศึกษามีความ
พึงพอใจมาก ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรม
การเรียน นักศึกษาพอใจด้วยมากที่สุด รองลงมา คือด้านประโยชน์
ที่ได้รับ และด้านบรรยากาศ ตามล�ำดับ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 กับร้อยละค่าเฉลี่ย
คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
87.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
80 คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ทุกหมู่เรียน
4. การน� ำ เสนอแนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรี ย น
การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและ
การประกันคุณภาพการศึกษาสรุปได 6 ขั้นตอน คือ ขั้นให้ความรู้
พื้นฐาน ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ขั้นแสวงหา
ความรู้ ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และขั้นน�ำเสนอผลงาน
อภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบจะสามารถด�ำเนินไปจนบรรลุผลส�ำเร็จต้องประกอบไปด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ที่ท�ำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้การท�ำงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว ระบบควรประกอบไปด้วย (ทิศนา  แขมมณี,
2556) 1) ตัวป้อน (input) 2) กระบวนการ (process) 3) ผลผลิต
(product) 4) กลไกควบคุม (control) และ 5) ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) ซึง่ จะเป็นข้อมูลป้อนกลับไปสูก ารปรับปรุงกระบวนการ
และตัวป้อน ซึง่ สัมพันธ์กบั ผลผลิตและเป้าหมายนัน้ ซึง่ ประสิทธิภาพ
เป็นสิ่งที่สะท้อนคุณภาพของกระบวนการด�ำเนินงานในการสร้าง
ผลผลิต (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550)
2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้
ควรอ�ำนวยความสะดวกให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสในการค้นคว้าแสดงออก
สะท้อนความคิด เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ จากผลการวิจยั สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาโรงเรียน
ในประเทศไทย ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจาก
แนวคิดที่ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557) โดยมี
ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการท�ำโครงงานก่อนการเรียนรู้ 2) ขั้นกระตุ้น
ความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
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5. ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจมาก ถ้าพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียน นักศึกษาพอใจด้วย
มากที่สุด รองลงมา คือด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านบรรยากาศ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงนิสา เสี้ยวทอง (2551)
เรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
หลักวิชาการใช้โปรแกรมตารางงานของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ พบว่า ความพึงพอใจในการเรียน
การสอน ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก ยกเว้นการทบทวนความรู้
ด้วยตนเอง พึงพอใจในระดับปานกลาง ส่วนแนวทางในการแก้ไข
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น ครู-อาจารย์ ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอนทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความอิสระ
ทางด้านความคิดในการท�ำงาน การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
การลงมือ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน
การทบทวนความรู ้ ด ้ ว ยตนเอง ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ เกี่ ย วกั บ การใช้
โปรแกรม ทักษะการใช้โปรแกรม และความสามารถในการน�ำ
โปรแกรมไปใช้ในงาน
6. ประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 กับร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ
หลังเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.25  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
คะแนนสอบหลั ง เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาสู ง กว่ า เกณฑ์ ทุ ก หมู ่ เรี ย น
สอดคล้องกับมะลิวรรณ ทองค�ำ (2551) ท�ำวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5 โรงเรี ย นโนนหั น วิ ท ยายน ผลวิ จั ย พบว่ า ในด้ า นความรู ้
เรื่อง การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
การประเมิ น โดยคะแนนเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นทั้ ง ชั้ น เท่ า กั บ 17.4
คิดเป็นร้อยละ 87 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนร้อยละ
100 ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้น
เท่ากับ 32.3 คิดเป็นร้อยละ 80.75
7. การน� ำ เสนอแนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรี ย น
การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและ
การประกันคุณภาพการศึกษา สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได  6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นให้
ความรู้พื้นฐาน มีแนวทางพัฒนาดังนี้ ในการจัดกิจกรรมครูจะต้อง
เป็นผูท้ มี่ คี วามพร้อมและมีความแม่นย�ำในเนือ้ หาเพือ่ ให้การจัดการ
เรียนรูเ้ ป็นไปอย่างราบรืน่ และสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้ได้ขณะกิจกรรม 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ มีแนวทาง
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3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้
4) ขั้ น แสวงหาความรู ้ ในขั้ น แสวงหาความรู ้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ
ส�ำหรับนักเรียนในการท�ำกิจกรรม 5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้
นั ก เรี ย นสรุ ป สิ่ ง ที่ เรี ย นรู ้ จ ากการท� ำ กิ จ กรรม โดยครู ใช้ ค� ำ ถาม
ถามนักเรียนน�ำไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ 6) ขั้นน�ำเสนอผลงาน  
ครูให้นักเรียนน�ำเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือ
จัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้น
และนักเรียนอื่นๆ ในโรงเรียนได้ชมผลงาน
3. ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานในรายวิ ช าการบริ ห ารและ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากการวิ เ คราะห์ จ ากประเด็ น
การสัมภาษณ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุไร  จุ้ยก�ำจร (2557)
ศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า แนวการสอน/วิธีการสอน
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มช่วงเวลาการสอน
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมคุมหุ่นยนต์ให้มากขึ้น เอกสาร
ประกอบการสอน/สื่อการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าควรปรับปรุงเนื้อหาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และ
ใบงานใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนหุ่นยนต์ให้ทันสมัยมากขึ้น กิจกรรม
การเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่ม
จ� ำ นวนหุ ่ น ยนต์ ใ ห้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยให้ ส ามารถแบ่ ง กลุ ่ ม ฝึ ก
ปฏิบัติได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ�ำนวนนักเรียน และควรมีรุ่นพี่
นักศึกษาหรือ ครูผู้ช่วยสอนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�ำแนะน�ำ
นักเรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติ และการวัดและการประเมินผล
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า การวัดผลและประเมินผล
ดีอยู่แล้ว ส่วนประเด็นอื่นๆ ไม่มีข้อเสนอแนะ
4. การการประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาหลั ง การจั ด การเรี ย นการสอน มี แ นวทางในการจั ด
การเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การจัดกิจกรรมตามความสนใจของ
ผู้เรียน และการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้น�ำเสนอบทบาทครู
ตามขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ดังนี้ 1) ขัน้ น�ำเสนอ
จัดให้มีการปฐมนิเทศวิธีการเรียนรู้ แบบโครงงานเพื่อให้รู้ถึงหลักการ
วัตถุ ประสงค์ ประโยชน์ ตัวแปร ปัจจัยส�ำคัญในการท�ำโครงงาน
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 2) ขั้นวางแผนให้ค�ำปรึกษา
ในการด�ำเนินงานของ นักเรียนทุกขั้นตอน 3) ขั้นปฏิบัติ ติดตาม
สอบถามความก้าวหน้าและ ดูแลการท�ำโครงงานของนักเรียน
อย่างใกล้ชิด 4) ขั้นประเมินผล สังเกตและประเมินผลการท�ำ
กิจกรรมของนักเรียน และสรุปการท�ำงานและเสนอแนะการท�ำงาน
ของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยรวม
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ข้อเสนอแนะ

1.4 ในห้องเรียนทีไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน อาจารย์ผสู้ อนควรใช้กจิ กรรมทีศ่ กึ ษาภายในห้องเรียนก่อน
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม
ให้กับผู้เรียนก่อนที่จะต้องออกไปปฏิบัติกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน
1.5 จัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นการบูรณาการวิธสี อนทีห่ ลากหลาย
ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนควรประยุกต์วธิ กี ารสอนอืน่ ๆ มาใช้ให้เหมาะสม
กับกระบวนการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็น
ผู ้ แ สดงความรู ้ แ ละสร้ า งความรู ้ ด ้ ว ยตนเองในทุ ก ขั้ น ตอนของ
การเรียนให้แก่นักศึกษา
2.2 ควรมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาของผูเ้ รียนทัง้ ในด้าน ปริมาณและคุณภาพร่วมด้วยเพือ่
ให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 ควรน�ำกระบวนการวิจัยเพื่อประเมินเป็นระยะๆ
(Formative evaluation) กับ ทุกรายวิชา และควรท�ำวิจัยเพื่อ
ประเมินสรุปรวม (Summative evaluation) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับ ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ คุณประโยชน์ของการจัดการ
เรียนการสอน

ชภัฏ

พัฒนาดังนี้ Ribe and Vidal (อ้างในอติกานต์ ทองมาก, 2552)
ได้เสนอขั้นตอนการเรียนการสอนโครงงาน ในขั้นกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจ เป็นขัน้ การสร้างความสนใจให้เกิดขึน้ แก่นกั เรียน อาจใช้
การระดมสมอง 3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ Ribe
and Vidal (อ้างในอติกานต์ ทองมาก, 2552) ได้เสนอขั้นตอน
การเรียนการสอนโครงงาน ในขัน้ สร้างบรรยากาศในชัน้ เรียน เป็นขัน้
เตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุม่ มีความเป็น อันหนึง่ อันเดียวกัน
ในการท�ำงานโดยอาจใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4) ขั้นแสวงหา
ความรู ้ มี แ นวทางพั ฒ นาตามขั้ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามโมเดล
จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ วิจารณ์ พาณิช (2555)
ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝัง
ในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท�ำเป็น
โครงการ (Project) ร่วมมือกันท�ำเป็นทีม และท�ำกับปัญหาที่มีอยู่
ในชีวิตจริง 5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ ครูควรให้
ผู ้ เรี ย นสรุ ป สิ่ ง ที่ เรี ย นรู ้ จ ากการท� ำ กิ จ กรรม โดยครู ใช้ ค� ำ ถาม
ถามผู้เรียนน�ำไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ โดยที่ลัดดา ภู่เกียรติ (2552)
กล่าวว่า ในการท�ำโครงงานผู้สอนจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ 
ช่วยเหลือ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปู
พื้นฐานก่อน และ 6) ขั้นน�ำเสนอผลงาน มีแนวทางพัฒนาดังนี้
คาร์โมนา และคณะ (อ้างในอติกานต์ ทองมาก, 2552) กล่าวถึง
แนวทางการท�ำโครงงานในขั้นน�ำเสนอผลงาน อาจอยู่ในรูปของ
การเขียนรายงาน/วีดิทัศน์/หนังสือพิมพ์โรงเรียน  
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1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร
และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ จ ะท� ำ ให้ ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนมีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ขณะท�ำงานโครงงานจริง
1.2 กระบวนการเรี ย นการสอนแบบใช้ โ ครงงาน
เป็นฐาน เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนความรู้
ความเข้ า ใจในในรายวิ ช าการบริ ห ารและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาให้แก่นกั ศึกษา ดังนัน้ จึงควรใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มาประยุกต์ในรายวิชาอืน่ ๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษา
มีความรู้ในรายวิชาอื่นๆ มากขึ้น
1.3 เพือ่ ให้กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจารย์ผู้สอนควรให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการท�ำโครงงานก่อนการเรียนรู้ เนื่องจากการท�ำ
โครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Learning Process Development of Professional Learning Community (PLC)
in Context of Faculty of Education, Bansomdejchaopaya Rajabhat University
กุลธิดา  ทุ่งคาใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบท
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เพื่อศึกษาลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
3) เพือ่ ศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูแ้ บบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ และ 4) เพือ่ น�ำเสนอแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 381 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและสภาพปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert) ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูแ้ บบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพบริบทคณะครุศาสตร์ โดยภาพรวมนักศึกษาเห็นด้วย
ทุกด้าน
2. ผลการวิเคราะห์สภาพการด�ำเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการท�ำงานร่วมกัน ด้านโครงสร้างสนับสนุน ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการพัฒนาวิชาชีพ ตามล�ำดับ
ส่วนปัญหาโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างสนับสนุน ด้านการท�ำงานร่วมกัน ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการพัฒนาวิชาชีพ
ตามล�ำดับ  
3. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์เอกสาร ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1) การพัฒนา
วิชาชีพ 2) วิสัยทัศน์ร่วม 3) การท�ำงานร่วมกัน และ 4) โครงสร้างสนับสนุน
4. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ควรพัฒนา
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการท�ำงานร่วมกัน และด้านโครงสร้างสนับสนุน ตามล�ำดับ
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The purposes of this research were to 1) study opinions towards learning process of Professional
Learning Community (PLC) in context of Faculty of Education, Bansomdejchaopaya Rajabhat University, 2) study
characteristics and learning process of PLC, 3) to study lessons learned from foreign countries regarding PLC,
and 4) propose guidelines to develop learning of PLC. The subjects were 381 students studying in the first year
in Faculty of Education, Bansomdejchaopaya Rajabhat University in the first semester of academic years 2016,
using stratified random sampling. The research instrument was Five-Likert Rating Scale questionnaire use to
collect opinions and learning process problems of PLC. data. The results found that:
1. Opinions toward learning process of PLC in Faculty of Education context, in general, students agreed
with all aspects.
2. The analysis results on operational condition of learning process of PLC in Faculty of Education context,
overall, it was put into practice at high level for all four aspects, that was, collaborative working, supportive structure,
vision and professional development, respectively;
3. The elements of PLC, getting from document synthesis, consisted of four aspects, that was, 1) Professional
development, 2) vision, 3) collaborative working and 4) supportive structure;
4. Guidelines to efficiently develop learning process of PLC in Faculty of Education context were to improve
professional development, vision, collaborative working and supportive structure respectively.
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นวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
PLC เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด� ำ รงชี วิ ต ที่ ดี ข องครู ในยุ ค วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งหมายถึง
ศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรู้ในโรงเรียนต้องเปลี่ยนไปจากเดิมโดย Community of Practice (CoP) ในการท�ำหน้าที่ครู หรืออีก
สิ้นเชิง ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (teacher) มา เป็น นัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันท�ำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
“ครู ฝ ึ ก ” (coach) หรื อ ครู ผู ้ อ� ำ นวยความสะดวกในการเรี ย น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(learning facilitator) ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอน (class จากประสบการณ์ตรง ท�ำให้การท�ำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการ
room) มาเป็นห้องท�ำงาน (studio) เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่ ท�ำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้
นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มและ ท�ำงานร่วมกัน เปลี่ยนจากการ ต่างโรงเรียนกันก็ได้  หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปลี่ยน
เรียนแบบ เน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือ เรียนรู้ผ่าน ICT ทั้งนี้ หัวใจส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กระบวนการ
แบ่งปันกัน PLC จะเป็นเครือ่ งมือน�ำเอาเกียรติภมู ขิ องครูกลับคืนมา PLC ประสบความส�ำเร็จได้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหนุนเสริม
ไม่ต้องรอให้ ใครหยิบยื่นให้ แต่ท�ำโดยลงมือท�ำ  ครูแต่ละคนลงมือ โดยการเป็นทีป่ รึกษาให้บคุ ลากรครู มีกำ� ลังใจและแรงผลักดันในการ
ศึกษาทักษะเพื่อการ ด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century ท�ำงานร่วมกัน รวมถึงสามารถชีน้ ำ� ทิศทางขับเคลือ่ นกระบวนการได้
Skills) ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น ศตวรรษที่ 21 (21st Century เพื่อให้กระบวนการ PLC มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
ส�ำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนา
Learning) ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century
Teaching) (วิ จ ารณ์    พาณิ ช , 2554) การเปลี่ ย นเช่ น นี้ เ ป็ น บุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
สัญญาณเตือนว่าการท�ำงานและการเรียนรูข้ องวิชาชีพครูไม่สามารถ กระบวนการเรียนรูแ้ บบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ ซึง่ สอดคล้องกับ
ท�ำอย่างโดดเดี่ยวแบ่งแยกกันท�ำตามสายงาน หรือท�ำงาน ภายใน ปรัชญาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรอบแนวคิ ด เดิ ม ที่ มุ ่ ง เน้ น เนื้ อ หาเพื่ อ สอนมากกว่ า การเรี ย นรู ้ มุง่ สร้างครูและพัฒนาครูให้เป็นผูใ้ ฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่หน้าที่ และใฝ่สร้างสรรค์
(Ministry of Education, 2009) จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาวิธี ด้วยพลังแห่งความรัก ความศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของคนให้
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาขององค์กรในบริบทของหน่วยงานทีเ่ ป็นแหล่ง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยมีพันธกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) ผลิตครูและ
ผลิตบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ รียกว่า PLC อย่างหลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมวิทยาฐานะครู 2) ท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและยก
ในบริบทต่างๆ ของแต่ละประเทศที่ตื่นตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อ ระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพ ผู้บริหารทางการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งกรณีศึกษากลุ่ม ศึกษา 3) บริการวิชาการแก่สังคม 4) ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
บทเรียน หรือ Lesson study ในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนา วิชาชีพ 5) ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากความเป็นมา และความส�ำคัญดังทีก่ ล่าวมา จะเห็นว่าชุมชน
ครูแบบ Problem-solving groups ของประเทศฟินแลนด์ และ
การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ Lesson group and research group แห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และ PLC แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ “Teach เป็นการพัฒนา วิชาชีพให้เป็น“ครูเพื่อศิษย์” โดยมองว่าเป็น
less, Learn more” ในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น เป็นรูปแบบ PLC “ศิษย์ของเรา”มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน” และการเปลี่ยนแปลง
ที่หลากหลาย และล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูป การจัดการเรียนรู้ผ่าน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัว
PLC แบบร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง บนฐานงานจริงมากกว่า ตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ
การอบรมนอกหน้างาน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้เกี่ยวกับ PLC จัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ในประเทศไทยยังเป็นแนวคิดทีย่ งั ไม่แพร่หลาย เฉพาะกลุม่ โรงเรียน ความสนใจ ที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ทีม่ งุ่ ปฏิรปู การเรียนรูโ้ ดยใช้ PLC เพือ่ พัฒนาวิชาชีพบนฐานงานจริง เรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มี
ภายในโรงเรียนเป็นหลัก จึงได้มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานคุณภาพส�ำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งถือเป็นแหล่ง
จากเอกสารทางวิชาการทัง้ ภายใน และต่างประเทศ สังเคราะห์เป็น ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครูในการออกไปให้บริการทางการศึกษาทีม่ ี
องค์ความรู้ เพื่อความเข้าใจเกี่ยว กับความเป็นมาและความส�ำคัญ คุณภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการให้การจัดการเรียนการสอนของ
ความหมาย การแบ่งระดับ PLC และองค์ประกอบ PLC ในบริบท คณะครุศาสตร์บรรลุตามวิสัยทัศน์โดยคณะครุศาสตร์ในอนาคตจะ
สถานศึกษา โดยหวังว่าแนวคิด นีจ้ ะสามารถจุดประกายความสนใจ น�ำเทคโนโลยีและการวิจยั มาใช้เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ และยกระดับ
ในการประยุกต์แนวคิด PLC ในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาให้สูงขึ้น
ที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจส�ำคัญ (วรลักษณ์ ชูก�ำเนิด และเอกรินทร์
สังข์ทอง, 2557)

กุลธิดา ทุ่งคาใน

ศาสตร์ในอนาคตจะนําเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพ
ผู้บริหารทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ัยรำ�ไพพรรณี
วัต82   วารสารวิ
ถุประสงค์ขจองการวิ
จัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561
1. เพื่อจศึัยกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุ
งการเรียนจากต่
นรู้วิชาชีางประเทศเกี
พบริบทคณะครุ
าสตร์
3. มเพืชนแห่
อ่ ศึกษาบทเรี
ย่ วกับศกระบวนการ
วัตถุประสงค์ของการวิ

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย

กรอบแนวคิกรอบแนวคิ
ดในการวิจดัยในการวิจัย
ในการศึ
ัยครั้งนี้มีกรอบความคิ
ในการศึกษาวิ
จัยครัก้งนีษาวิ
้มีกจรอบความคิ
ด ในการวิจดัย ในการวิ
ดังภาพ จัย ดังภาพ
ลักษณะและ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ

แนวทางการ
แนวทางการพั
ฒนา
พัฒนา
กระบวนการเรี
กระบวนการ ยนรู้
แบบชุ
การเรียนรู้
เรียนรูม้แชนแห่
บบชุมงชน
วิแห่ชาชี
พ ยนรู้
งการเรี

ชภัฏ

บทเรียนจาก
ต่างประเทศเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ

วิชาชีพ

ความต้องการในการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ

ลัยร
า

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ

รำไ

แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ

พพ
รรณ
ี

ยราชภัฎดบ้เห็านสมเด็
าพระยา ยนรูแ้ บบ เรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
1.มหาวิ
เพือ่ ทศึยาลั
กษาความคิ
นเกีย่ วกัจบเจ้กระบวนการเรี
2. ้วิชาชีพเพืบริ
่อศึบกทคณะครุ
ษาลักษณะและกระบวนการเรี
ยนรู้วิชาชี พบริ
บ ทคณะครุศาสตร์
เพือ่ น�งำการเรี
เสนอแนวทางการพั
ฒนากระบวนการเรี
ยนรูแ้ บบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ยนรู้แบบชุ4.มชนแห่
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฎ
บ้
า
นสมเด็
จ
เจ้
า
พระยา
มหาวิ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. เพื่อศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการเรี
ยนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ประชากร
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ชั้ น ปี ที่ 1-5
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1-5
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 381 คน โดยก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ความเชื่อมั่น
95% จากนั้นท�ำการสุ่ม ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling)

กุลธิดา ทุ่งคาใน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
และสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ กระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้วิชาชีพ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประยุกต์ตาม
แนวทางของลิเคิร์ท (Likert)
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือ
ให้ครอบคลุมเนื้อหาและกรอบแนวคิดของการวิจัย จากนั้นตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน�ำแบบสอบถาม
ฉบับร่างทีป่ รับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วน�ำส่งให้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา จ�ำนวน 5 ท่าน แล้วน�ำผลการตรวจสอบมา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับจุดมุ่งหมาย

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 83

ผลการวิจัย

พพ
รรณ
ี

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ความตรงเชิงเนือ้ หา
(Content validity) และค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถาม
กั บ จุ ด มุ ่ ง หมายในการประเมิ น (Index of item objective
congruence = IOC)

รำไ

ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยตามล�ำดับ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวน
การเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 95.80 เป็นเพศหญิง 224 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.22 เพศชาย 136 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.33 รองลงมา
ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 22.50 และส่วนใหญ่อยู่ในสาขาวิชาสังคมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 11.45 รองลงมาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็น
ร้อยละ 11.45 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คิดเป็นร้อยละ 9.41
ตามล�ำดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 1

ชภัฏ

ในการประเมิน (Index of item objective congruence = IOC)
โดยใช้ เ กณฑ์ IOC ตั้ ง แต่ 0.5 ขึ้ น ไปที่ การหาคุ ณ ภาพด้ า น
ความเชื่อมั่น น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�ำมาตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(Reliability) โดยน�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficients) ตามวิ ธี ข อง
Cronbach (1970) ซึ่ ง ค� ำ นวณด้ ว ยโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป เพื่ อ
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิติ ได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.950
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการดังนี้ 1) ผู้วิจัยได้ชี้แจง
และอธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจยั ให้กบั นิสติ ช่วยงานวิจยั เพือ่ ช่วย
ในการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง และ 3) น�ำแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจ
ความสมบู ร ณ์ และด� ำ เนิ น การลงรหั ส (Coding) เพื่ อ เตรี ย ม
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ

ลัยร
า

ตารางที
ตารางที่ 1่ 1 ผลการวิ
ผลการวิเเคราะห์
คราะห์ขข้อ้อมูมูลลความคิ
ความคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบกระบวนการเรี
กระบวนการเรียยนรู
นรู้แ้แบบชุ
บบชุมมชนแห่
ชนแห่งงการเรี
การเรียยนรู
นรู้ว้วิชิชาชีาชีพพบริบทคณะครุ
บริบทคณะครุ
ศาสตร์ ภาพรวมทุ
กด้าน ศาสตร์ ภาพรวมทุกด้าน
ดเห็บนความคิ
(n=360)
ความคิดดเห็เห็ความคิ
มชนแห่
นกระบวนการเรี
เกี่ยวกับกระบวนการเรี
้ งการ ระดับความคิระดั
ความคิ
นนเกีเกี่ย่ยวกัดวกัเห็
บบกระบวนการเรี
ยยนรูนรู้ ้แบบชุยนรู
ดเห็น (n = 360)
แบบชุ
งการเรี
แบบชุมชนแห่งการเรี
ยนรูมชนแห่
้ เรียนรู
้ ยนรู้
S.D.
การแปลความหมาย
X
1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
4.38
0.88
เห็นด้วย
2. ด้านวิสัยทัศน์
4.12
0.95
เห็นด้วย
3. ด้านการทํางานร่วมกัน
4.32
0.92
เห็นด้วย
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน

0.89

เห็นด้วย

4.23
0.91
เห็นด้วย
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ นักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.23 ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือด้านการทํางานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้าน
วิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และด้านโครงสร้างสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการดํา เนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบ ทคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน
ระดับการปฏิบัติ (n=360 )
การดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
S.D.
การแปลความหมาย
X
1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
3.91
0.92
มาก
2. ด้านวิสัยทัศน์
3.97
0.86
มาก
3. ด้านการทํางานร่วมกัน
4.21
0.81
มาก กุลธิดา ทุ่งคาใน
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าว

ิทยา

รวม

4.09

4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน

4.09

0.89

มาก

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

2. ด้านวิสัยทัศน์
4.12
0.95
เห็นด้วย
เรียนรู้
S.D.
การแปลความหมาย
X
นการทํฒ
างานร่
มกัพน
4.32
0.92
เห็นด้วย
1.3. ด้านการพั
นาวิชวาชี
4.38
0.88
2.4.84   วารสารวิ
ด้ด้าานวิ
สัยทัศน์าจงสนั
0.95
เห็
ัยรำ�บไพพรรณี
เมษายน 2561
นโครงสร้
สนุน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 4.12
4.09
0.89
เห็นนด้ด้ววยย
3. ด้านการทํางานร่วมกัน
4.32
0.92
เห็นด้วย
รวม
4.23
0.91
เห็นด้วย
จากตารางที
่ 1 พบว่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและกระบวนการเรี
4. ด้านโครงสร้
างสนัา บโดยภาพรวม
สนุ
เห็นด้วยยนรู้แบบชุมชน ยนรู้
จากตารางที
่ 1 นพบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมู4.09
ลความคิดเห็0.89
นเกี่ยวกับกระบวนการเรี
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นรู้วิชาชีพบริบยทคณะครุ
ศึกษาเห็
มีค่า4.23
่ย 4.23
ถ้ายพินรู
จารณา
รวม
0.91
เห็นานด้วพบว่
ย า ด้านการ
วิชาชีพบริพับฒทคณะครุ
นักนศึด้กวษาเห็
นด้่สวุดย มีมีคค่า่าเฉลี
เฉลี่ย่ย4.38
4.23รองลงมา
ราชภัฎคือบ้ด้านสมเด็
จเจ้าพระยา
นาวิชาชี
พศาสตร์
ผู้เรียนเห็
านการทํ
น มีค่าเฉลี่ย 4.32
าน มชน
จากตารางที
่ 1 พบว่ยมากที
า โดยภาพรวม
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความคิ
ดเห็นางานร่
เกี่ยวกัวมกั
บกระบวนการเรี
ยนรู้แด้บบชุ
ถ้าพิจารณา
เป็
น
รายด้
า
น
พบว่
า
ด้
า
นการพั
ฒ
นาวิ
ช
าชี
พ
ผู
้
เ
รี
ย
น
2.1
ผลการวิ
เ
คราะห์
ส
ภาพการด�
ำ
เนิ
น
งานเกี
ย่ วกับชุมชน
วิสัยงการเรี
ทัศน์ มียคนรู่าเฉลี
่ย พ4.12
านโครงสร้
น มีนคด้่าวเฉลี
แห่
้วิชาชี
บริบและด้
ทคณะครุ
ศาสตร์างสนั
นักศึบกสนุ
ษาเห็
ย มี่ยค่า4.09
เฉลี่ยตามลํ
4.23าถ้ดัาบพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
เห็นด้วยมากที
่สุดชาชี
มีค2.พ่าเฉลี
4.38นด้เคราะห์
รองลงมา
นการท�
ำงานรองลงมา
แห่งการเรี
นรู
้ทางวิ
ชาชีพวมกั
ศพาสตร์
ข้อ่สมูุดคืลอมีลัด้คกา่าษณะและกระบวนการเรี
้แบบชุ
มางานร่
ชนแห่
งในบริ
การเรี
บริด้บาทคณะครุ
พัฒนาวิ
ผู้เผลการวิ
รี่ยยนเห็
วยมากที
เฉลี่ย 4.38
คือยด้นรู
ายนการทํ
น มีบคยทคณะครุ
่านรู
เฉลี้วิช่ยาชี4.32
นมหาวิทยาลัย
ร่วมกัน มีวิศาสตร์
คสัย่าทัเฉลี
่ย มี4.32
นวิ
สัยและด้
มีค่าจเฉลี
4.12
ราชภั
ฎบ้านสมเด็
ยาลัด้่ยาย4.12
ราชภั
ฎทับ้ศาน์นสมเด็
เจ้า่ายพระยา
ศน์มหาวิ
ค่าทเฉลี
านโครงสร้
งสนั
บสนุและ
น มีค่าเฉลี
่ย 4.09
ตามลําจดัเจ้บาพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2
ด้านโครงสร้างสนับสนุ2.2.1
น มีคผลการวิ
่าเฉลี่ย เ4.09
ตามล�
ผลการวิ
เคราะห์
คราะห์
าเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่
การเรีมชนแห่
ยนรู้ทงางวิ
ชาชียพนรู
ในบริ
บทคณะครุ
ศาสตร์
ขส้อภาพการดํ
มูำลดัลับกษณะและกระบวนการเรี
ยนรู้แงบบชุ
การเรี
้วิชาชี
พบริบทคณะครุ
มหาวิทยาลั
านสมเด็
เจ้าพระยา
ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2
ศาสตร์
มหาวิยราชภั
ทยาลัฎยบ้ราชภั
ฎบ้าจนสมเด็
จเจ้าพระยา
ตารางที
่
2
ผลการวิ
เ
คราะห์
ส
ภาพการด�
ำ
เนิ
น
งานเกี
วกับ่ยชุวกัม่ยชนแห่
งมการเรี
ยงนรู
้ทางวิ
พางวิ
ในบริ
ศาสตร์ ศาสตร์
ตารางที่ 2 2.1
ผลการวิ
เคราะห์
สภาพการดํ
า เนิ
บชุบมชุชนแห่
งการเรี
ยนรู
ชชาชีาชีบพพทคณะครุ
ในบริ
ผลการวิ
เคราะห์
สภาพการดํ
านเนิงานเกี
น่ยงานเกี
วกั
ชนแห่
การเรี
ยชนรู้ทาชี้ทางวิ
ในบริบบทคณะครุ
ทคณะครุ
ทยาลั
ราชภัฎจบ้เจ้านสมเด็
าพระยา กภาพรวมทุ
กด้านงตารางที่ 2
มหาวิทยาลัมหาวิ
ยราชภั
ฎบ้ายนสมเด็
าพระยาจเจ้ภาพรวมทุ
ด้าน ปรากฏดั
ระดับการปฏิบัติ (n=360 )
ตารางที
ผลการวิ
สภาพการดํ
า เนิ้ทางวิ
นงานเกี
การดําเนิ่ น2งานเกี
่ยวกัเบคราะห์
ชุมชนแห่
งการเรียนรู
ชาชีพ่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบ ทคณะครุศาสตร์
S.D.
การแปลความหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน
X
1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
3.91 ระดับ0.92
การปฏิบัติ (n=360 มาก
)
การดํ
า
เนิ
น
งานเกี
ย
่
วกั
บ
ชุ
ม
ชนแห่
ง
การเรี
ย
นรู
ท
้
างวิ
ช
าชี
พ
2. ด้านวิสัยทัศน์
3.97
0.86
มาก
S.D.
การแปลความหมาย
X
นการทํฒ
างานร่
มกัพน
4.21
0.81
1.3. ด้านการพั
นาวิชวาชี
3.91
0.92
มาก
2.4. ด้ด้าานวิ
สัยทัศน์างสนับสนุน
3.97
0.86
มาก
นโครงสร้
4.09
0.89
มาก
3. ด้านการทํางานร่วมกัน
4.21
0.81
มาก
รวม
4.05
0.87
มาก
4. ด้านโครงสร้
า
งสนั
บ
สนุ
น
4.09
0.89
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์สภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมา คือด้านโครงสร้างสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย
วิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการปฏิ
บัติมาก มีค่าเฉลี่ยมาก
4.05 ถ้าพิจารณา
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เป็นรายด้จากตารางที
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ทคณะครุ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3
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มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ายนสมเด็
าพระยาจเจ้ภาพรวมทุ
ด้าน กด้าน X
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2. ด้านวิสัยทัศน์
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S.D.
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X
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นโครงสร้
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3. ด้านการทํางานร่วมกัน
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น้อย
รวม
2.12
0.85
น้อย
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน
2.03
0.89
น้อย
รวม

2.12

0.85

น้อย

มห
าว

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปญ
ั หาการด�ำเนินงาน
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลบทเรียนจากต่างประเทศเกีย่ วกับ
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวม อยู่ใน
จากการสังเคราะห์เอกสารเกีย่ วข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.12 ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ทางวิชาชีพของนักวิชาการ นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 2.21 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบไปด้วย
รองลงมา คือด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 2.14 ด้านการท�ำงานร่วมกัน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) วิสัยทัศน์ร่วม
มีค่าเฉลี่ย 2.09 และด้านโครงสร้างสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 2.03 3) การท�ำงานร่วมกัน และ 4) โครงสร้างสนับสนุน โดยผู้วิจัยได้
สรุปในประเด็นทั้ง 4 องค์ประกอบดังนี้
ตามล�ำดับ
กุลธิดา ทุ่งคาใน

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 85

รำไ

พพ
รรณ
ี

1996) การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครู บนพื้นฐานงานที่มี
ลักษณะต้องมีการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน
แนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน การประเมินผลร่วมกัน จากสถานการณ์ทงี่ านจริง
ถือเป็นโจทย์ร่วม (Hargreaves, 2003 ; Stoll & Louis, 2007)
ซึ่งรูปแบบของทีมจะมีเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์หรือ
พันธกิจในการด�ำเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น ทีมร่วมสอน
ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น (วิจารณ์   พานิชม, 2554 ;
Olivier, 2009; Mclaughlin & Talbert, 2001)
องค์ประกอบที่ 4 : โครงสร้างสนับสนุน โครงสร้างทีส่ นับสนุน
PLC มีลักษณะดังนี้ ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบ
ราชการ หันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน
และเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด�ำเนินการที่ต่อเนื่อง
และมุ่งความยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชนมี
โครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์ (Sergiovanni, 1994) หรือ
โครงการปกครองตนเองของชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครู
ผู้ปฏิบัติการสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก
(Hord, 1997) การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการด�ำเนินการ
ของ PLC เช่น เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญก�ำลังใจ
ข้อมูลสารสนเทศ และอื่นๆ ที่ตามความจ�ำเป็นและบริบทของ
แต่ละชุมชน (Boyd, 1992)
4. ผลการน�ำเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้ตั้งค�ำถามแบบปลายเปิด
(Open Ended Questionnaire) ส�ำหรับผู้ตอบแบบสอบถามได้
น�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น�ำค�ำตอบเหล่านั้นมาจัดกลุ่มหรือ
หมวดหมู่จากประโยคหรือค�ำส�ำคัญ (Key word) การพิจารณา
จะดูได้จากความถี่ของแต่ละกลุ่มโดยยึดค�ำตอบที่มีความถี่สูงมาใช้
เป็นประเด็นในการอภิปรายหรือถือเป็นประเด็นส�ำคัญ ใช้วิเคราะห์
ความถี่ (Frequency) และน�ำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
จากเสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถสรุปเป็นแนวทางพัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ดั ง นี้
1) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ควรสร้างความตระหนัก
ต่อการสร้างผลงานทางวิชาชีพ 2) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม นักศึกษาควร
มีความกล้าที่จะออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อคณะครุศาสตร์ 3) ด้านการท�ำงานร่วมกัน ควรมีการจัดตั้งทีม
งานวางแผนการด�ำเนินงานของคณะครุศาสตร์ที่ชัดเจน และ 4)
ด้านโครงสร้างสนับสนุน คณะครุศาสตร์ควรมีอินเตอร์เน็ตใช้อย่าง
ครอบคลุมพื้นที่
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องค์ประกอบที่ 1 : การพั ฒ นาวิ ช าชี พ การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
พัฒนาวิชาชีพ หัวใจส�ำคัญการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ตรง
ในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก จะมีส่วนการเรียนรู้
มากกว่าการอบรมจากหน่วยงานภายนอก อ้างถึงแนวคิดของ
Dale (1969) แนวคิดกรวยประสบการณ์ (Cone Experience)
ยืนยันอย่างสอดคล้องว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มากที่สุด ด้วยบริบท
PLC ที่มีการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม (Sergiovanni, 1994) จึงท�ำให้
การเรียนรู้จากโจทย์และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ
(Dufour, 2006) ท�ำให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึก
ไม่โดดเดี่ยว คอยสะท้อนการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ถือเป็นพื้นฐานที่การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย
องค์ประกอบที่ 2 : วิสัยทัศน์ร่วม วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการ
มองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง
เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มีทิศทางร่วมกัน โดยมี
วิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994)
คือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความส�ำเร็จที่มุ่งหวัง
ในการท�ำงานร่วมกัน (Hord,1997) อาจเป็นการมองเริ่มจากผู้น�ำ
หรือกลุ่มผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ที่ท�ำหน้าที่เหนี่ยวน�ำให้ผู้ร่วมงานเห็น
วิสัยทัศน์นั้นร่วมกันหรือการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มีวิสัยทัศน์
เห็ น ในสิ่ ง เดี ย วกั น เหนี่ยวน�ำซึ่งกัน และกัน สู่เป็น วิสัย ทั ศ น์ ร ่ ว ม
วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ (4 Shared) มีรายละเอียด
ส�ำคัญ ดังนี้ 1) การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision)
จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็นความส�ำเร็จร่วมกันถึงทิศทางส�ำคัญ
ของการท�ำงานแบบมอง “เห็นภาพเดียวกัน” (Hord, 1997 ;
Hargreaves, 2003) 2) เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้ง
เป้าหมายปลายทาง ระหว่างทาง และเป้าหมายชีวิตของสมาชิก
แต่ ล ะคนที่ สั ม พั น ธ์กัน กับ เป้าหมายร่ว มของชุม ชนการเรี ย นรู ้ ฯ
ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการท�ำงาน
ร่วมกัน โดยเฉพาะเป้าหมายส�ำคัญคือพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Hargreaves, 2003 ; Schmoker, 2004 ; Dufour, 2006)  
3) คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย
(Hord, 1997 ; Hargreaves, 2003) และ 4) ภารกิจร่วม (Shared
Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายร่วม รวมถึงการเรียนรู้ของครูในทุกๆภารกิจ สิ่งส�ำคัญ
คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจส�ำคัญ
(Hord, 1997) โดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ
เพื่อศิษย์ร่วมกันของครู (Louis & Kruse, 1995 ; Senge, 2000 ;
Dufour, 2006)
องค์ประกอบที่ 3 : การท�ำงานร่วมกัน  ลักษณะการท�ำงาน
ร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน
รวมกันด้วยใจจนเกิดเจตจ�ำนงในการท�ำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Louis, Kruse, Marks,
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สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูแ้ บบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ โดยภาพรวมนักศึกษา
เห็นด้วยทุกด้าน โดย ด้านการพัฒนาวิชาชีพ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือด้านการท�ำงานร่วมกัน ด้านวิสัยทัศน์ และ
ด้านโครงสร้างสนับสนุน ตามล�ำดับ
2. ลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรูว้ ชิ าชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์สภาพการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการท�ำงานร่วมกัน ด้านโครงสร้างสนับสนุน
ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการพัฒนาวิชาชีพ ตามล�ำดับ 2) ปัญหา
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบท
คณะครุศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ ได้แก่
ด้านโครงสร้างสนับสนุน ด้านการท�ำงานร่วมกัน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม
และด้านการพัฒนาวิชาชีพ ตามล�ำดับ  
3. การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเกีย่ วกับกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ จากการสังเคราะห์เอกสาร
เกีย่ วข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของนักวิชาการ พบว่า
นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า องค์ประกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
วิสัยทัศน์ร่วม การท�ำงานร่วมกัน มีความถี่มากที่สุด รองลงมา
การพัฒนาวิชาชีพ และโครงสร้างสนับสนุน ตามล�ำดับ ดังนั้นสรุป
ได้ว่า ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1) การพัฒนา
วิชาชีพ 2) วิสัยทัศน์ร่วม 3) การท�ำงานร่วมกัน และ 4) โครงสร้าง
สนับสนุน
4. แนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบชุ ม ชน
แห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ บริ บ ทคณะครุ ศ าสตร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
บริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สามารถสรุปเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนา
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ควรสร้างความตระหนักต่อการสร้างผลงาน
ทางวิชาชีพ 2) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม นักศึกษาควรมีความกล้าที่จะ
ออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะครุศาสตร์

3) ด้านการท�ำงานร่วมกัน ควรมีการจัดตั้งทีมงานวางแผนการ
ด�ำเนินงานของคณะครุศาสตร์ที่ชัดเจน และ 4) ด้านโครงสร้าง
สนับสนุน คณะครุศาสตร์ควรมีอนิ เตอร์เน็ตใช้อย่างครอบคลุมพืน้ ที่
อภิปรายผล ได้ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนการ
เรี ย นรู ้ แ บบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ บริ บ ทคณะครุ ศ าสตร์
จะเห็นได้ว่าด้านการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเห็นด้วยกับ การส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมการเรียน
การสอนด้านการคิดวิเคราะห์มากกว่าการจดจ�ำ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรีดา  กองจินดา (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และ เขต 2 ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย การสร้างและส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในหมู่คณะ เช่น ผู้บริหารผลักดันให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม กระตุ้นและส่งเสริมให้
คณะครูได้คิดในสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภารกิจของสถาน
ศึกษา
2. ลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรูว้ ชิ าชีพบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประกอบด้วย
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งด้านการท�ำงาน
ร่วมกัน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่มุ่งเน้นให้ชุมชนและ
บุคลากร มีกระบวนการท�ำงานที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ  
โดยการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท�ำ และร่วมเรียนรู้ ร่วมกันของ
ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกัน ด�ำเนินการแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้น�ำร่วมกัน
และผูบ้ ริหารแบบผูด้ แู ลสนับสนุน เพือ่ ร่วมเรียนรูแ้ ละพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพตนเองสู ่ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น
ความส�ำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส�ำคัญและความสุข
ของการท�ำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน (วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์,
2548)
2.2 ผลการวิเคราะห์ปญั หาการด�ำเนินงานเกีย่ วกับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างสนับสนุน ส�ำหรับด้าน
โครงสร้างสนับสนุน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความจ�ำเป็นของการ
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เนื่องจากโรงเรียน
ส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการ ที่มีสายงาน
บังคับบัญชาด้วยอ�ำนาจโดยต�ำแหน่งที่ลดหลั่นตามล�ำดับลงมา
กล่าวคือ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มามากมายที่ต้องปฏิบัติตาม

รำไ

สรุปและอภิปรายผล

กุลธิดา ทุ่งคาใน

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 87

รำไ

พพ
รรณ
ี

และแนวทางทีส่ ามารถบรรลุได้จริง และไม่ควรเป็นเพียงแต่ขอ้ ความ
สั้นๆ ที่กระชับชัดเจนดึงดูดใจเท่านั้น แต่ควรมีพลังในการก�ำกับ
พฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบตั งิ านสอนได้ตรงกับความคาดหวังอย่าง
มีความหวัง และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งส่วนตนและ
ของทีมงานโดยเต็มความสามารถ โดยยึดหลักการท�ำเพื่อส่วนรวม
ร่วมกัน (Senge, 1990)
องค์ประกอบที่ 3 : การท�ำงานร่วมกัน ลักษณะการท�ำงาน
ร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน
ซึ่ง Senge (1990) เชื่อว่ากิจกรรมการจัดเสวนาหรือการอภิปราย
นอกจากสามารถช่วยสร้างการเรียนรู้ของทีมแล้ว ยังเป็นกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based
staff development) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารหนึ่ ง ที่ มี
ประสิทธิผล และเป็นการสร้างภาวะผูน้ ำ� ให้แก่ทกุ คนทีร่ ว่ มอยูใ่ นทีม
ดังนั้นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ จึงควรมีกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิก
ของทีมได้แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูล รวมทัง้ ครรชิต พุทธโกษา (2544)
ยังได้กล่าวว่าการท�ำงานร่วมกัน หมายถึง การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ เป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้สมาชิกมีส�ำนึก
ความเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม และตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน
เกิ ด การรั บ รู ้ ตั ด สิ น ใจและร่ ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นนามของกลุ ่ ม
หากด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย
และมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จะท�ำให้กลุ่มมี
ความเข้มแข็ง
องค์ประกอบที่ 4 : โครงสร้างสนับสนุน โครงสร้างที่ว่าการ
สนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย นและชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ เ ป็ น
สิง่ ส�ำคัญน�ำไปสูค่ วามมีประสิทธิผลและนวัตกรรมการสอนในระดับ
ห้องเรียน โครงสร้างการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสิง่ แวดล้อมถูกอธิบาย
ว่า “มีปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ส�ำคัญที่สุด” ส�ำหรับการพัฒนาปรับปรุง
โรงเรี ย นให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ และ “ธุ ร กิ จ คื อ สิ่ ง แรกที่ ต ้ อ งท� ำ ”
ส�ำหรับคนก�ำลังหาเพือ่ จะยกระดับความประสบผลส�ำเร็จของโรงเรียน
(Eastwood & Louis, 1992)
4. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ บริ บท คณะครุ ศ าสตร์ ใ ห้ มีประสิ ท ธิภาพนั้น
มีแนวทางดังนี้  1) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ควรสร้าง
ความตระหนักต่อการสร้างผลงานทางวิชาชีพ 2) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม
นักศึกษาควรมีความกล้าที่จะออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะครุศาสตร์ 3) ด้านการท�ำงานร่วมกัน ควรมี
การจัดตัง้ ทีมงานวางแผนการด�ำเนินงานของคณะครุศาสตร์ทชี่ ดั เจน
และ 4) ด้านโครงสร้างสนับสนุน คณะครุศาสตร์ควรมีอินเตอร์เน็ต
ใช้อย่างครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับ Murphy and Dale
(2005) ได้เสนอแนวทางส�ำคัญที่ควรใช้เพื่อให้ครูเกิดการรวมกลุ่ม
และเกิดการท�ำงานแบบร่วมมือรวมพลังซึ่งจะท�ำให้ในโรงเรียนเกิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น โดยการสร้างกลุ่มหรือทีม ได้แก่  
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ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะตึงตัวและใช้ได้ดีในอดีตที่เป็นโลก
ยุคอุตสาหกรรม แต่เป็นอุปสรรคส�ำคัญในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ที่ต้องการมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง
พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย
ตลอดเวลา ความเป็นไปได้ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นใน
โรงเรียนได้นั้น โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้จึง
เป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข (Louis and Miles, 1994)
3. การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวน
การเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ จากการสังเคราะห์
เอกสารเกีย่ วข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของนักวิชาการ
นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า องค์ประกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) วิสัยทัศน์ร่วม 3) การท�ำงานร่วมกัน และ
4) โครงสร้างสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 1 : การพัฒนาวิชาชีพ  การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
วิชาชีพ หัวใจส�ำคัญการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ตรงในงาน
ที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก จะมีส่วนการเรียนรู้มากกว่า
การอบรมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งวรลักษณ์ ชูก�ำเนิด และ
เอกรินทร์ สังข์ทอง (2557: 99) กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพหรือ
การเรียนรู้และการใน PLC มีจุดเน้นส�ำคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู
1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หัวใจส�ำคัญการเรียนรู้บนพื้นฐาน
ประสบการณ์ ต รงในงานที่ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก
จะมีส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงานภายนอก
2) การเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองจากข้างใน หรือ วุฒิภาวะความเป็นครูให้เป็นครูที่
สมบูรณ์ โดยมีนัยยะส�ำคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การรู้จักตนเอง
ของครู เพื่อที่จะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติ
ของความเป็นมนุษย์ เมื่อครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว
จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์ของจนเองอย่างถ่องแท้
จนสามารถสอนหรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของผู้อื่นเป็น
ส�ำคัญได้
องค์ประกอบที่ 2 : วิสัยทัศน์ร่วม วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการ
มองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง
เป็ น เสมื อ นเข็ ม ทิ ศ ในการขั บ เคลื่ อ น PLC ที่ มี ทิ ศ ทางร่ ว มกั น
รวมทั้ ง ภาพในอนาคตของโรงเรียนที่ทุก คนร่ว มกัน วาดฝั น และ
ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนของตน วิสัยทัศน์ร่วมจึง
ทรงพลังที่ช่วยยึดเหนี่ยวทุกคนให้เกิดความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวขึ้น
และมี ค วามรู ้ สึ ก ร่ ว มในเป้ า หมายที่ จ ะต้ อ งก้ า วไปให้ ถึ ง ดั ง นั้ น
วิสัยทัศน์ร่วมจึงเป็นพลังขับเคลื่อน ให้ภารกิจทุกอย่างของโรงเรียน
มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน วิสยั ทัศน์รว่ มมิได้เกิดขึน้ หรือเป็นของผูห้ นึง่
ผู้ใดโดยเฉพาะ วิสัยทัศน์ร่วมที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งเป้าหมาย
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2.2 ควรศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ บบชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่ประสบผลส�ำเร็จในด้านการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครู ด้วยการวิจัยแบบกรณีศึกษา เพื่อให้ได้แนวทางใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ชู่ มุ ชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพของครู
2.3 ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของนักศึกษาครู เพื่อให้ได้
รูปแบบในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพของครู

พพ
รรณ
ี

กลุม่ คณะกรรมการ (Committees) กลุม่ วิพากษ์ (Critical Friends
Group) กลุ่มให้ค�ำปรึกษา (Peer Coaching Team) กลุ่มเรียนรู้
(Study Groups/Independent or Stand-Alone) ทีมวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research Team) และชุมชนการเรียนรู้ย่อย
(Small Learning Community) นอกจากการสร้างกลุม่ หรือทีมแล้ว
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
เช่น การประชุมกลุ่ม (Department, Team, and Grade-Level
Meetings) ซึ่งมุ่งเน้นการประชุมของสมาชิกในหลายๆ ระดับ
อาจเป็นกลุ่มครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือระดับ
ชั้นเดียวกัน หรือมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน มารวมกลุ่มกัน
เพื่อมุ่งพัฒนาตาม เป้าหมายที่โรงเรียนหรือเขตพื้นที่ก�ำหนดไว้
โดยใช้วิธีการพูดคุยเป็นหลัก หรือ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
(Lesson Study) ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาครูที่มีการรวมกลุ่ม
ของครู อาจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำในโรงเรียน หรือใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(school-based) โดยมุง่ ทีก่ ารศึกษาตัวบทเรียนซึง่ หมายถึง แผนการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการสังเกต สะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ ในบริบทการท�ำงานจริงและการวิจัยใน
ชัน้ เรียน เป็นวงจรการปฏิบตั ิ ก็อาจจะช่วยให้เกิดการรวมตัวกันของ
สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�ำคัญของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ
ระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้านการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
โดยศึกษาจากพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตจังหวัดอยุธยา จ�ำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  t-test One-Way ANOVA และ Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-35 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท อายุงาน 6-10 ปี ปัจจัยด้านการบริหารภาพรวมอยู่ในระดับส�ำคัญมาก ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุงาน   สถานภาพ รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 และปัจจัยด้านการวางแผนงานในเรื่องของการก�ำหนดแผนและขั้นตอน และการปรับแผนให้เหมาะสม
ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร การจัดแบ่งสายงานในสาขา ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ จัดให้มีการควบคุมดูแล  ให้พนักงานระดับบริหาร
มีส่วนร่วม ปัจจัยด้านผู้น�ำในเรื่องของ สั่งการโดยยึดแผนปฏิบัติการ ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้ และปัจจัย
ด้านการควบคุมในเรื่องของ มีการสื่อสารประสานงาน การประเมินแผนงาน มีอิทธิพลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อเสนอแนะ ส�ำหรับผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา ควรใช้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ การวางแผน
มีการก�ำหนดแผนและขั้นตอนการด�ำเนินงาน มีการจัดแบ่งสายงานในสาขาให้ชัดเจน มีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ มีการประเมินผลการท�ำงานของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาพนักงานต่อไป
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The purposes of this study were to determine the important level of key performance indicator of Krungsri
Ayutthaya Bank managers and factors of management effect to Krungsri Ayutthaya bank managers. The samplings
were 100 Krungsri Ayutthaya Bank personnel by usingquantitative research method, statistics applications were
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Anova, correlation, and regression analysis.
The findings from the study revealed that most of respondents were females, age between 31-35 years old,
married status, earned bachelor degree, monthly income less than 25,000 baht, and work for Krungsri Ayutthaya Bank
for period of 10 years. The overall picture of the opinions of management were at high level. The overall picture of
the opinions of Key performance indicator of Krungsri Ayutthaya Bank managers were at high level. The results of
hypothesis testing indicated that factors of personal different, such as period of work for the bank, marital status,
and income affected the key performance indicator of Krungsri Ayutthaya Bank managers at statistically significant
0.05 level. The overall picture of the opinion of factors of management planning, such as planning and procedure,
adjust for appropriate planning, regulate personnel responsibility, provide supervision, personnel collaborate, and
evaluation influenced key performance indicator of Krungsri Ayutthaya Bank managers at statistically significant
0.05 level.
Recommendations from the study were that branch managers should manage with efficiency, by
concentrating on the subject planning, there procedural and scheduling operations, clear assignment for
personnel, having the skills to influence customers as well. In addition, the evaluation of work performance
regularly, and personnel development
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การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด
ผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนคร
ศรี อ ยุ ธ ยา เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวนทั้งสิ้น 100 คน เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็ น การสอบถาม ในเรื่ อ ง เพศ อายุ รายได้
การศึกษา สถานภาพ อายุงาน ขนาดสาขา การสร้างลักษณะ
ค�ำถามเป็นลักษณะ นามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัด
ข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด
โดยมีค�ำตอบให้เลือกหลายค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ
เพียงข้อเดียว ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�ำนวณ
คือ ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วยจ�ำนวน
ค�ำถามทัง้ สิน้ 7 ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย
การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
สาขา โดยเป็นลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนน
ระดับความส�ำคัญ  ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert)
แบบสอบถาม  ทีส่ ร้างขึน้ เป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale)  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในส่วนของด้านการวางแผน  
การจัดการองค์การ  การน�ำ และการควบคุม มีคำ� ถามจ�ำนวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยเป็น
ลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) มีค�ำถามจ�ำนวน 20 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสอบถามฉบับร่างทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
และความถูกต้องในส�ำนวนภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามจ�ำนวน 3ท่าน โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับ
เท่ากับ .90
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุงจาก
เพื่อศึกษาระดับความส�ำคัญของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของผูจ้ ดั การธนาคารกรุงศรีอยุธยาและศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วน�ำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ พิจารณาความสมบูรณ์
ที่ มี ผ ลต่ อ ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ จั ด การสาขาธนาคาร อีกครั้งและน�ำไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งปั จ จั ย การบริ ห ารจั ด การที่ ส ่ ง ผลต่ อ ตั ว ชี้ วั ด ผล
กรุงศรีอยุธยา
การปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขา จ�ำนวน 10 ชุด แล้วน�ำมาหาค่า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ไ ปทดสอบ
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ในปัจจุบนั ธนาคารในประเทศไทยมีการแข่งขันในด้านธุรกิจ
ต่างๆ ที่สูงมาก โดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ทั้งใน
ด้านการบริการและการตลาดด้าน อสังหาริมทรัพย์ ด้านไฟแนนซ์
เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
นั่นคือ ทรัพยากรมนุษย์ โดยองค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถ รักในงานบริการ มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ องค์กร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมใน
ปัจจุบันต่อไปได้ นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญในการช่วยให้องค์การมีประสิทธิผลและ เป็นแรงผลักดันให้
พนักงานนั้นปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การ
เป็นทัศนคติที่ ตอบสนองของแต่ละบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ
บุคคลจะมีความผูกพันสูงเมื่อเขาได้เป็น สมาชิกขององค์การและได้
ท�ำงานที่มีคุณภาพ โดยปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ขององค์การ
โดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าการดึงดูดและ
รักษาคนให้อยู่กับองค์กรนานๆ นั้น ขึ้นอยู่กับเงินหรือค่าตอบแทน
ที่น่าพอใจ ซึ่งจริงๆ แล้วเงินนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่ส�ำคัญเพียงอย่างเดียว
เพราะการลาออกของพนักงานนัน้ มาจากหลายสาเหตุ โดยส่วนหนึง่
นัน้ มาจากหัวหน้างาน ซึง่ การทีพ่ นักงานจะขึน้ ไปเป็นระดับหัวหน้างาน
นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องมีการเรียนรู้พนักงาน ปรับทัศนคติต่างๆ
ดังนั้นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญเป็น
อย่างมากกับการบริหารจัดการ การเป็นผู้น�ำ  การเรียนรู้ภายใน
องค์กร และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเป็นหัวหน้างาน คือ การเป็นบุคคล
ที่ผู้อื่นอยากจะปฏิบัติตาม โดยทุกๆ สิ่งที่คุณกระท�ำจะเป็นสิ่งที่ชี้
ให้เห็นว่า ผูค้ นมีความนับถือในตัวคุณ และต้องการท�ำตามคุณหรือไม่
ดังนั้น การที่ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น จะสามารถ
บรรลุผลการปฏิบัติงานโดยผ่านตัวชี้วัดนั้น ต้องอาศัยปัจจัยใน
หลายๆ ด้าน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อ
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน�ำไปเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินงานและ
เป็นแนวทางส�ำหรับผู้บริหารองค์กรในการศึกษาปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานต่อไป
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พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 100 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-35 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
25,000 บาท อายุงาน 6-10 ปี และต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับส�ำคัญมาก ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
การวางแผน การจั ด การองค์ ก ร ภาวะผู ้ น� ำ  และการควบคุ ม
ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านการวางแผน
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้าน
การวางแผน มีระดับความส�ำคัญอยู่ในระดับความส�ำคัญมากที่สุด
2 รายการ ประกอบด้วย การมอบหมายหน้าที่ และการก�ำหนดแผน
และขัน้ ตอนรองลงมามีระดับความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมาก 4 รายการ
ประกอบด้วย การชี้แจงนโยบาย การจัดประชุมชี้แจง การปรับ
แผนงานให้เหมาะสมและการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
ด้านการจัดการองค์กร
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้าน
การจั ด การองค์ ก รมี ร ะดั บ ความส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ
มากที่สุด 1 รายการ ประกอบด้วย การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ รองลงมามีระดับความส�ำคัญอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก
4 รายการประกอบด้วย การจัดแบ่งสายงานในสาขา การจัดให้มี
การควบคุมดูแลการสื่อสารกับพนักงานและ การให้พนักงานใน
ระดับบริหารมีส่วนร่วม ตามล�ำดับ
ด้านผู้น�ำองค์กร
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้าน
ผู้น�ำองค์กร มีระดับความส�ำคัญอยู่ในระดับความส�ำคัญมากที่สุด
3 รายการ ประกอบด้ ว ย การสั่ ง การโดยยึ ด แผนปฏิ บั ติ ก าร)
สามารถโน้ ม น้ า วจิ ต ใจลู ก ค้ า ได้ ส ามารถชั ก จู ง ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา

รองลงมามีระดับความส�ำคัญอยูใ่ นระดับความส�ำคัญมาก 3 รายการ
ประกอบด้วย การศึกษาข้อขัดแย้งในที่ท�ำงาน การปรึกษาหารือกับ
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบกล้าตัดสินใจ การมอบหมายตรงกับ
ความรู้
ด้านการควบคุม สื่อสาร
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าระดับความส�ำคัญของปัจจัย
ด้านการควบคุม สือ่ สาร มีระดับความส�ำคัญอยูใ่ นระดับความส�ำคัญ
มากที่สุด 2 รายการ ประกอบด้วยการใช้ภาษาสื่อสาร การติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงาน รองลงมามีระดับความส�ำคัญอยู่ในระดับ
ความส�ำคัญมาก 5 รายการ ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับลูกค้า   การประเมินแผนงาน มีระบบการตรวจสอบภายใน
การประสานงานภายในองค์กร  มีการสื่อสารประสานงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ที่แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุงาน
ด้านสถานภาพ และด้านรายได้ แตกต่างกันส่งผลต่อตัวชี้วัดผล
การปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทีแ่ ตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีอิทธิพลกับตัวชี้วัด
ผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากการ
ศึกษาพบว่า พบว่าปัจจัยด้านการวางแผนงาน ในเรื่องของการ
ก�ำหนดแผนและขั้นตอน และในเรื่องของการปรับแผนให้เหมาะสม
ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรในเรื่องของ การจัดแบ่งสายงานใน
สาขาก� ำ หนดขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ จั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ล
ให้พนักงานระดับบริหารมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านผู้น�ำในเรื่องของ
สั่งการโดยยึดแผนปฏิบัติการ ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร สามารถ
โน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้ และปัจจัยด้านการควบคุมในเรื่องของ
มีการสื่อสารประสานงาน การประเมินแผนงาน มีอิทธิพลต่อตัว
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

รำไ

ความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไปจะตอบแบบสอบถามที่มี
ความเชื่อมั่นเพียงพอส�ำหรับใช้เป็นมาตรฐานของมาตรวัดผู้วิจัย
หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ชุดนีจ้ ำ� นวน 30 ชุด กับปัจจัย
การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
สาขา ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างพบว่าค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Cronbach’s
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.90 มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
ท�ำการประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับสร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง
(Bar Chart) พร้ อ มค� ำ อธิ บ ายผล และน� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากแผนภู มิ
มาน�ำเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาเรื่องเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารทีส่งมีผลต่อตัว
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัด
อยุธยา ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะมาอภิปรายดังนี้    ปัจจัยการบริหาร
ทีส่งผลต่อตัวชี้วัดผลของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัด
อยุธยา ตามปัจจัยด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านผู้น�ำ
องค์ ก าร และด้ า นการควบคุ ม สื่ อ สาร พบว่ า ภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ จิตติมา เต็งเมืองปัก
(2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานีพบว่า โดยรวมส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก
สุวดี พึ่งสุ, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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ด้านการน�ำ
พบว่า ระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้านการน�ำ  มีระดับ
ความส�ำคัญอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วิโรจน์ สาระรัตนะ (2546) ที่กล่าวว่า ผู้น�ำเป็นเรื่องของ
การพยายามให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งผู้บริหารจะต้องจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้บรรลุความส�ำเร็จขององค์การเท่าที่ท�ำได้
สรุปความคิดเห็นของผู้ศึกษา พบว่า ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อตัว
ชี้วัดของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ด้านการน�ำ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ด้านการน�ำ  ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญใน
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรใน หน่ ว ยงานให้ ศึ ก ษาหา
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ
ด้านการควบคุม
พบว่า ระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้านการควบคุม มีระดับ
ความส�ำคัญอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ บาร์ โ ทล และมาร์ ติ น (Bartol & Martin, 1997: 8)
การควบคุ ม เป็ น กระบวนการที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอของ
องค์การ ในการที่จะปรับการปฏิบัตงิ านจริงให้เป็นไปตามมาตรการ
หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ สรุปความคิดเห็นของผู้ศึกษา พบว่า
ปัจจัยการบริหารทีม่ ผี ลต่อตัวชีว้ ดั ของผูจ้ ดั การธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จั ง หวั ด อยุ ธ ยา ด้ า นการควบคุ ม อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ ใ นด้ า น
การควบคุม ผู้บริหารควรใช้ภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และ
มีการติดตามควบคุมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
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ชภัฏ

ด้านการวางแผน
พบว่าระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้านการวางแผน มีระดับ
ความส�ำคัญอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอนุรัตน์ จักรเจิรญพรชัย (2550) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล: ศึกษากรณีองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลหมอนนาง
อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรพี บว่า พบว่า ผูบ้ ริหารหน่วยงานแต่ละ
แห่งมีการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร  สรุปความคิดเห็นของผูศ้ กึ ษาพบว่า ปัจจัยการบริหาร
ที่มีผลต่อตัวชี้วัดของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา
ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากด้าน การวางแผน
จะต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้มีความ
หยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
ด้านการจัดองค์การ
พบว่า ระดับความส�ำคัญของปัจจัยด้านการจัดการองค์การ
มีระดับความส�ำคัญอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ จิ ต ติ ม า เต็ ง เมื อ งปั ก (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ในด้านการจัดองค์กร ผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
และมีการแบ่งสายงานอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการท�ำ
ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจัดให้มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการท�ำงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
มีการก�ำหนดปฏิทินการท�ำงานล่วงหน้า มีการก�ำหนดตัวบุคคล
รับ ผิ ดชอบงานแต่ ละด้านเป็น ส่ว นใหญ่ สรุป ความคิดเห็น ของ
ผู้ศึกษา พบว่า ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อตัวชี้วัดของผู้จัดการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ด้านการจัดองค์การ อยู่ใน
ระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ด้านการจัดองค์การต้องมีการจัดโครงสร้าง
ให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่และต้องสอดคล้องกับ นโยบายของ
ผู้บริหาร โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน

สุวดี พึ่งสุ, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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1. ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้กว้างมากขึ้น
2. ควรศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้ผจู้ ดั การสาขาเติบโต
และก้าวหน้าในสายงาน
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
Factors The Quality Development Learner in Early Childhood Education Level
Chonburi Primary Educational Service Area Office 2
ปิยะนุช ศรีตะปัญญะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียนระดับปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย เป็นวิจัยแบบผสม (Mixed Method)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูปฐมวัยในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านผู้บริหาร
อยู่ในระดับมาก
2. การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา ตามล�ำดับ
3. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียนระดับปฐมวัยพบว่า ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านครูผสู้ อน และปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียนระดับปฐมวัยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กปฐมวัยต้องได้รับ
การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมกัน เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเด็กเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือกระท�ำ
ไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ตงั้ แต่ระดับปฐมวัยเหมือนเป็นการกระโดดข้ามพัฒนาการตามช่วงวัย เมือ่ เด็กได้รบั การพัฒนา
ทั้ง 4 ด้านอย่างสมบูรณ์ เด็กก็จะด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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The purposes of the research were to study the factors related the quality development of learner early
childhood education level under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 and guidelines study the quality
development of learner in early childhood education level. Mixed Method was the methodology in their research.
This sample consisted of Early Childhood Teacher in Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 Academic
Year 2016 and 140 people. The instruments used in the research were questionnaires and interview forms. Statistics
used for data analysis were mean scores ( x ), standard deviations (SD) and Pearson product moment correlation.
The findings revealed as follows:
1. The overall and by-dimension of teacher factor and environmental factor were
rated at the highest level while the school administrator factor was rated at high level.
2. The overall and by-dimension of learner early childhood education level factor
were rated at high level. The finding, according to each dimension that was the rankings from highest to lowest were
based on the following aspects: physical development, emotional development and cognitive development.
3. Three factors that were school administrator factor, teacher factor and
environmental factor related the quality development of learner early childhood education level under the Chonburi
Primary Educational Service Area Office 2 with statistically significance difference at .01 level.
4. The guidelines study the quality development of learner in early childhood education level was the
development of all four aspects simultaneously that caused their lifestyle happily. Four aspects were physical
development, emotional development, social development and cognitive development.
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และจั ด ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ พบกั บ ปั ญ หาของสั ง คม
การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ ประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งยิ่ ง ต่ อ เด็ ก ปฐมวั ย ไทยคื อ
ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา ความอ่อนแอของ สถาบันครอบครัวในการท�ำหน้าที่อบรมเลี้ยง
ทั้งปวง โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักชุมชนและสังคมเป็น ดูเด็ก เด็กปฐมวัยจ�ำนวนหนึ่งอาจได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
ฐานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน (ส�ำนักงาน อั น ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา นอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม สุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
จากสภาพที่กล่าวมาในบทความนี้ ส่งผลกระทบต่อการ
แต่ ล ะคน ตามศั ก ยภาพภายใต้ บ ริ บ ทสั ง คม วั ฒ นธรรมที่ เ ด็ ก
อาศัยอยู่ การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมเน้นการเล่นและกิจกรรม ด�ำเนินการจัดการศึกษา ในฐานะที่ผู้วิจัยท�ำงานเกี่ยวกับการศึกษา
ที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด�ำรงชีวิต ปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ประจ�ำวันได้อย่างมีคุณภาพมีความสุข และประสานความร่วมมือ ศึกษาชลบุรีเขต 2 จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ระหว่างครอบครัว ชุมชนสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก (กระทรวง พัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไป
ศึกษาธิการ, 2546)
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการประเมิน ใช้ในการวางแผนจัดแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านผู้เรียน
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา (สมศ.) มีสถานศึกษาที่อยู่ใน ระดับปฐมวัย ประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
ระดับดีเพียงร้อยละ 34.14 ผู้บริหารยังขาดการจัดการหลักสูตร และด้านสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย
การศึกษาทีเ่ หมาะสม ขาดการน�ำมาตรฐานคุณภาพทีเ่ หมาะสมไปใช้
ขาดกระบวนการผลิต และการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ
ขาดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ (ส�ำนักงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) ปัญหาเรื่องครู/ครูพี่เลี้ยง ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
สอนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่มักใช้ครูอัตราจ้างที่มีคุณวุฒิต�่ำไม่ได้
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
จบการศึกษา หรือไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ระดับปฐมวัยมา รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษามักไม่ให้ความส�ำคัญ
3.    เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพ
กับการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (ยศกมล เรืองสง่า, 2551) ด้านผูเ้ รียนระดับปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
และจากการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี พบว่ามี ศึกษาชลบุรีเขต 2
การไหลเข้าของแรงงานทัง้ ภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเทีย่ ว และ
4.    เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียนระดับ
ภาคการเกษตรจ�ำนวนมาก และเมื่อพิจารณาประชากรในจังหวัด ปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรเี ขต 2
ชลบุรี พบว่าประชากรในจังหวัดชลบุรีมี 2 ส่วน คือ ประชากรที่มี
ทะเบี ย นบ้ า นในจั ง หวั ด ชลบุ รี จ� ำ นวน 1,636,422 คน และ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรแฝง จ�ำนวน 1,500,000 คน และยังมีแรงงานต่างด้าว
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูปฐมวัย
ที่ ล งทะเบี ย นถู ก ต้ องตามกฎหมายและได้รับ อนุญ าตให้ ท� ำ งาน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2
ณ เดือนมีนาคม 2558 จ�ำนวน 18,801 คน (ส�ำนักงานแรงงาน จ�ำนวน 221 คน
จังหวัดชลบุรี, 2558) จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมใน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูปฐมวัย
จังหวัดชลบุรีดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ท�ำให้ประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2
เป็นเงาตามตัวเนื่องจากย้ายติดตามผู้ปกครองเข้ามาอยู่ในจังหวัด ตามตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
ชลบุรีเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งส�ำนักงาน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608-609) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงาน แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) ตามอ�ำเภอ
ทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 140 คน
พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นฐานที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน
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แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Item Discrimination
Power) เลือกในข้อที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกไม่น้อยกว่า 0.2 โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item - Total Correlation) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.21 - 0.81
6. น�ำค�ำถามทัง้ หมดมาหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coeffecient)
ของครอนบาค (Cronbach, 1990) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97
ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความคงเส้นคงวาในการวัดสูง
และสามารถน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้
7. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้ว
เสนอกรรมการทีป่ รึกษา เพือ่ ตรวจสอบพิจารณาเป็นขัน้ ตอนสุดท้าย
เพื่อจัดท�ำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
8. น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย จ�ำนวน
3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
8.1 ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาปฐมวั ย ในระดั บ
มหาวิทยาลัย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา
8.2 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในระดับผูบ้ ริหาร
นางสาวอุษาวดี เหลืองอ่อน ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขา
ชะอางค์
8.3 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในระดับผูบ้ ริหาร
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย นางชลลดา วัดโส หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองรี

รำไ

3. ผู้เชี่ยวชาญระดับการศึกษาปฐมวัย จ�ำนวน 3 ท่าน
เพื่ อสั ม ภาษณ์ ห าแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรี ย นระดั บ
ปฐมวัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  sampling) ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด
3.1 ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาปฐมวั ย ในระดั บ
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่า
ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณ์ด้าน
การศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในกลุ่มผู้บริหาร
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่า ระดับ
ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณ์ดา้ นการศึกษา
ปฐมวัยไม่น้อยกว่า 10 ปี   
3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในกลุ่มผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ ส�ำเร็จการศึกษา
ไม่ตำ�่ กว่าระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณ์
ด้านการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
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การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
จากเอกสาร ต�ำราต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์
2. ศึกษาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
เนือ้ หาเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียนระดับ
ปฐมวัย
4. น�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และรั บ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถาม
แล้วน�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยวิธีหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of item objective congruence : IOC) ผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อค�ำถามในแต่ละด้านที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้อ
ที่มีค่าตั้งแต่ 0.60-1.00  
5. น�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดสอบใช้กับครูปฐมวัย ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ส�ำเร็จรูป
เลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
ศึกษาค้นคว้าและทดสอบสมมติฐาน  ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย
( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพด้านผูเ้ รียนระดับปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)
3. วิเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ด้านผูเ้ รียนระดับปฐมวัย โดยการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ ด้
เทียบกับทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
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4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
การศึกษาปัจจัยที่มีการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดังนี้
4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย
ปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จัดกิจกรรมตามความสามารถของเด็ก
เขต 2 สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ โดยสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยทีค่ วรจะได้รบั ทัง้ กล้าม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ และ
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน กระตุน้ ให้เด็กอยากเรียนรู้ พัฒนาการด้านร่างกายมีความส�ำคัญมาก
เพราะเป็นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปยังพัฒนาการด้านอื่นๆ ได้
มาตรฐาน
1.1 ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ของผูเ้ รียนระดับปฐมวัยสังกัด หากร่างกายไม่พร้อมก็จะไม่สามารถท�ำสิ่งต่างๆ ได้ จะส่งผลให้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม พัฒนาการทางด้านอื่นๆ มีความบกพร่องไปด้วย
4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอารมณ์
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงอารมณ์
ได้อย่างอิสระ เช่น การร้องเพลง การเล่านิทาน การเต้นประกอบ
ผู้ปกครอง
1.2 ปัจจัยด้านครูผสู้ อน ของผูเ้ รียนระดับปฐมวัยสังกัด จังหวะ และการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะท�ำให้เราสามารถมองเห็น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของผู้เรียนได้ชัดเจน เนื่องจากเวลาที่เด็ก
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย พูดคุยกับเพื่อน การท�ำงานร่วมกับเพื่อน การใช้ของร่วมกับเพื่อน
ในส่วนของอารมณ์จะออกมาค่อนข้างชัดเจน พัฒนาการด้านอารมณ์
จากมากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ ด้านสื่อ อุปกรณ์
1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ของผูเ้ รียนระดับปฐมวัย ถือว่าส�ำคัญ เพราะเด็กที่มีอารมณ์ดีพัฒนาไปตามวัยเด็กจะสามารถ
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
4.3 แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นด้ า นสั ง คม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
พบว่าผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น
จากมากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ ด้านโภชนาการ
2. การศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย การเล่นกลางแจ้ง การละเล่นของเด็กไทย การที่เด็กเล่นร่วมกัน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เด็กได้ฝกึ การแบ่งปัน การช่วยเหลือ การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ การให้อภัย
โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งกันและกัน พัฒนาการทางด้านสังคมจึงส�ำคัญ เพราะหากเด็ก
ด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย ของสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในสังคมไม่ได้ เด็กก็จะด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างไม่มีความสุข
4.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสติปัญญา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน เห็นว่าพัฒนาการในส่วนนี้จะเป็นผล
มาจากกระบวนการการพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน หากมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย
ั ญาจะพร้อม
3. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียน ด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมอย่างดีแล้ว ด้านสติปญ
ระดับปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ตามไปด้วย เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารเด็กจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือกระท�ำ  ไม่เห็นด้วยกับการให้
เขต 2
3.1 ปัจจัยด้านผู้บริหารโดยรวมและรายด้าน มีความ เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ตงั้ แต่ระดับปฐมวัยเหมือนเป็นการกระโดด
สั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับ ปฐมวั ย สั ง กั ด ข้ามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
สรุปและอภิปรายผล
และรายด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
3.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับ ปฐมวั ย สั ง กั ด คุณภาพด้านผูเ้ รียนระดับปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า
1. การศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ
และรายด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้าน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย มาตรฐาน
รวมและรายด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปิยะนุช ศรีตะปัญญะ
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ชาวอเมริกัน ผู้เริ่มก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก ณ มหาวิทยาลัยเยล
ระหว่างปี ค.ศ.1930-1940 อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กว่าการเจริญเติบโตของเด็กทางร่างกาย
เนือ้ เยือ่ อวัยวะ หน้าทีข่ องอวัยวะต่าง ๆ และพฤติกรรมทีป่ รากฏขึน้
เป็นรูปแบบที่แน่นอนและเกิดขึ้นเป็นล�ำดับขั้น ประสบการณ์ และ
สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบรองที่ต่อเติมเต็มเสริมพัฒนาการ
ต่างๆ กีเซลเชื่อว่าวุฒิภาวะจะถูกก�ำหนดโดยพันธุกรรม และมีใน
เด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กแต่ละวัยมี
ความพร้อมท�ำสิ่งต่างๆ ได้
3. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียน
ระดับปฐมวัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2
3.1 ปัจจัยด้านผู้บริหารโดยรวมและรายด้าน มีความ
สั มพั น ธ์ กั บการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นผู ้ เรี ย นระดั บปฐมวั ย สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
แนวคิดของแบนดูรา (Bandura Albert, 1997) กล่าวว่า พฤติกรรม
ของเด็กขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบของบุคคล และองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้บริหาร จึงเป็นบุคล
ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตั ว เด็ ก ผู ้ ป กครองและ
ผู้ร่วมงาน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการสอนและ
ด้านการบริหาร และควรมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย
สิ่งจ�ำเป็นของการบริหารงานปฐมวัย จะก่อให้เกิดผลส�ำเร็จทาง
การพัฒนาคุณภาพได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันใน 3 ส่วน คือ
สถานศึ ก ษา ครู และผู ้ ป กครอง เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพด้าน
ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน มีความ
สั มพั น ธ์ กั บการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นผู ้ เรี ย นระดั บปฐมวั ย สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
แนวคิ ด ของฟอสเตอร์ แ ละเฮดเลย์ (Foster and Headley)
(พราวพรรณ เหลื อ งสุ ว รรณ และพู น สุ ข บุ ณ สวั ส ดิ์ , 2552)
ที่ ก ล่ า วว่ า ครู จ ะต้ อ งให้ เ ด็ ก เชื่ อ มั่ น ว่ า จะเป็ น ผู ้ น� ำ ของเด็ ก ได้
มีความรู้พื้นฐานและจะต้องมีคุณลักษณะที่จะท�ำงานกับเด็กและ
ท�ำให้เด็กชอบ ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับวิจัยของคมคาย พลสมัคร (2544) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสอนของครูระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เกีย่ วกับพฤติกรรมการสอนของครู
ระดับก่อนประถมศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่ส�ำเร็จ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1.1 ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ของผูเ้ รียนระดับปฐมวัยสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ยังคงอยู่ในความดูแล
ของผู้ปกครอง เพราะไม่สามารถดูแลตนเองได้ ระดับความห่วงใย
ของผู ้ ป กครองที่ มี ต่อตัว เด็ก จึงมาก แต่หากผู้บ ริหารมี ก ารวาง
กฎเกณฑ์ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ก็จะสามารถ
สื่อสารขอความร่วมมือในการใช้กฎเกณฑ์ของโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง เกี่ยวกับ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กได้อย่างสมบูรณ์
1.2 ปัจจัยด้านครูผสู้ อน ของผูเ้ รียนระดับปฐมวัยสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ ด้านสื่อ อุปกรณ์ เนื่องจากช่วงวัย
ของเด็ก เป็นช่วงวัยที่เปราะบางต่อสมาธิ ความสนใจและการอยู่นิ่ง
น้อยมาก สื่อและอุปกรณ์ จะเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการเร้าเด็กให้มีความ
สนใจ ในตัวครู ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ท�ำให้เกิดค�ำถามความอยากที่จะ
เรียนรู้ เพื่อหาค�ำตอบ นอกจากครูผู้สอนเด็กปฐมวัยต้องมีสื่อและ
อุปกรณ์ช่วยสอนแล้ว ยังควรมีสื่อและอุปกรณ์ให้หลากหลายด้วย
เพื่อที่จะรองรับต่อความสนใจของเด็กปฐมวัย
1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ของผูเ้ รียนระดับปฐมวัย
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ ด้านโภชนาการ เนื่องจาก
โภชนาการเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะส่งผลโดยตรงกับเด็กทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะเกิดกระบวน
การเรียนรู้จดจ�ำอย่างมีศักยภาพรายบุคคล และสุขภาพที่แข็งแรง
ในผู ้ เรี ย นเกิ ด จากการดู แ ลรั ก ษาความสะอาด ตนเอง สถานที่
รวมไปถึงการรับประทานอาหารของเด็ก อาหารที่มีปะโยชน์จะมี
ผลต่อความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายของเด็ก ซึ่งจะ
ส่งผลให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และตอบสนองได้ตลอด
ทุกกิจกรรม
2. การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย ของสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ 1 ได้แก่ ด้านร่างกาย เนื่องจาก
ครูปฐมวัย ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 2 ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยทางด้านร่างกาย เนื่องจากพัฒนาการทางด้านร่างกาย
เป็นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปยังพัฒนาการด้านอื่นๆ สอดคล้อง
กับ อาร์โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell, 1984) เป็นนักจิตวิทยา
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ว่าการเจริญเติบโตของเด็กจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมด้านต่างๆ
ในการจั ดกระท� ำ กั บวั ส ดุ เช่ น การเล่ น ลู ก บอล การขีดเขียน
เด็กต้องใช้ความสามารถของการใช้สายตาและกล้ามเนือ้ มือ ซึง่ เป็น
พฤติ ก รรมที่ ต ้ อ งอาศั ย การเจริ ญเติ บโตของระบบประสาทและ
การเคลื่อนไหวประกอบกัน ลักษณะพัฒนาการที่ส�ำคัญของเด็ก
ในระยะนี้ ก็คือการท�ำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ การพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมร่างกาย การบังคับส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย
4.2 แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นผู ้ เรี ย นระดั บ
ปฐมวัย ด้านอารมณ์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้แสดงอารมณ์ได้อย่างอิสระ เช่น การร้องเพลง การเล่านิทาน
การเต้นประกอบจังหวะ และการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะท�ำให้เรา
สามารถมองเห็นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของผู้เรียนได้ชัดเจน
เนือ่ งจากเวลาทีเ่ ด็กพูดคุยกับเพือ่ น การท�ำงานร่วมกับเพือ่ นในส่วน
ของอารมณ์จะออกมาค่อนข้างชัดเจน เด็กทีม่ อี ารมณ์ดพี ฒ
ั นาไปตาม
วัยเด็กจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับ ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ซิกมันด์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์
มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้ส�ำนึก การท�ำงานของจิต แบ่งออกเป็น
3 ระดับ คือ จิตไร้สำ� นึก (Unconscious Mind) การแสดงพฤติกรรม
ของมนุษย์โดยออกไปโดยไม่รู้ตัว จิตส�ำนึก (Conscious Mind)
บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะมีการรู้ตัวตลอด
เวลาว่ า ก� ำ ลั ง ท� ำ อะไรอยู ่ คิ ด อะไรอยู ่ คิ ด อย่ า งไรเป็ น การรั บ รู ้
โดยทั่วไปของมนุษย์ ที่ควบคุมการกระท�ำส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับ
รู ้ ตั ว (Awareness) และเป็ น พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมาโดยมี
เจตนา และจิตก่อนส�ำนึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนของ
ประสบการณ์ที่สะสมไว้ หรือเมื่อบุคคลต้องการน�ำกลับมาใช้ใหม่
ก็สามารถระลึกได้และสามารถน�ำกลับมาใช้ในระดับจิตส�ำนึกได้
และเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตรู้ส�ำนึกมากกว่าจิตไร้ส�ำนึก
4.3 แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นผู ้ เรี ย นระดั บ
ปฐมวัย ด้านสังคม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
การเล่น เช่น การเล่นกลางแจ้ง การที่เด็กเล่นร่วมกัน เด็กได้ฝึกการ
แบ่งปัน การช่วยเหลือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การให้อภัยซึ่งกันและ
กัน หากเด็กอยู่ในสังคมไม่ได้ เด็กก็จะด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
ไม่มีความสุข สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสังคม อีริสัน
(Erikson’s Theory of Development)  เน้นถึงความส�ำคัญของ
บุคลิกภาพของมนุษย์ว่าจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จ
ในแต่ละช่วงอายุ การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิต ถ้าได้รับ
การตอบสนองเต็มที่ บุคคลจะมีบุคลิกภาพดี และพร้อมที่จะพัฒนา
ขัน้ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีของอีรคิ สัน (Erikson) เด็ก
จะพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้นอยู่กับการได้รับการตอบสนองความ
ต้องการด้านการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่
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การศึกษาวิชาเอกอนุบาล มีพฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มากกว่าครูที่ส�ำเร็จการศึกษาวิชา
เอกอื่น ดังนั้นปัจจัยในด้านครูจรรยาบรรณเป็นเสมือนเครื่องก�ำหนด
บทบาทหน้าของครูที่พึงมีต่อศิษย์ต่อการปฏิบัติตามวิชาชีพของตน
อย่างสุจริตชอบ หากครูมกี ารปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณทีด่ แี ล้วครู
จะค� ำ นึ ง ถึ ง การจั ด ประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็ น ส� ำ คั ญ
ล้วนแล้วต้องเกิดจากความเอาใจใส่ของครูผสู้ อนและการให้ความส�ำคัญ
ของวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มที่ เมื่อครูมีความเมตตาต่อศิษย์
รักให้ความอบอุ่นต่อศิษย์ได้มาก การรับรู้ก็มีมากจะเกิดเป็นแรงจูงใจ
ทางบวกให้นกั เรียนมีการพัฒนาทัง้ 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างสมบูรณ์
3.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้าน
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 เป็นไปตามทฤษฎี
ของอีริค อีริคสัน (Erik H. Erikson) (อารมณ์ สุวรรณปาล, 2552)
ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการที่มีชื่อเสียง และให้ความส�ำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมมาก มีแนวคิดว่า วัยเด็กเป็นวัยที่ส�ำคัญและพร้อมเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมรอบตัว หากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัว
เด็กดี เด็กจะมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นปัจจัย
ในด้านสภาพแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีผ่ บู้ ริหารควรให้ความส�ำคัญ
หากมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีอาคารสถานที่ที่ดี มีพื้นที่
ใช้สอยที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย มีการค�ำนึงถึงความปลอดภัยทีอ่ าจเกิดจากความซุกซนของ
เด็กที่มีตามช่วงวัย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ง่าย
นอกจากนี้ต้องค�ำนึงถึงพัฒนาการ ด้านการเจริญเติบโตของเด็ก
ผูบ้ ริหารควรมีการบริหารจัดการให้ผเู้ รียนได้บริโภคอาหารอย่างถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ เพื่อการพัฒนาทางร่างกายที่สมบูรณ์และ
แข็งแรงมีภูมิต้านทาน ท�ำให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ รับรู้
อย่างสมบูรณ์ก็จะท�ำให้ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษาสามารถสร้าง
ให้เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้อย่างง่ายดาย
4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดังนี้
4.1 แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นผู ้ เรี ย นระดั บ
ปฐมวัย ด้านร่างกาย พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จัดกิจกรรมตาม
ความสามารถของเด็กโดยสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละ
วัยที่ควรจะได้รับทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยมี
ครูเป็นผู้คอยชี้แนะและกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ พัฒนาการด้าน
ร่างกายมีความส�ำคัญมาก เพราะเป็นพืน้ ฐานทีส่ ามารถต่อยอดไปยัง
พัฒนาการด้านอื่นๆ ได้ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย กีเซลล์ (Gesell) กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกาย
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1. ควรมีการศึกษาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาและส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาแนวทางทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วม
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นผู ้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย ในเขตสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
คุ ณ ภาพด้ า นผู ้ เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี อื่ น ๆ เช่ น ขนาดสถานศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหาร

เอกสารอ้างอิง

รำไ

     4.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย ด้าน
สติปัญญา พบว่าผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน เห็นว่าพัฒนาการในส่วนนี้
จะเป็นผล มาจากกระบวนการการพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน หากมีการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมอย่างดีแล้ว ด้านสติปญ
ั ญาจะ
พร้อมตามไปด้วย เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารเด็กจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือกระท�ำ  ไม่เห็นด้วยกับ
การให้เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเหมือนเป็นการ
กระโดดข้ามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์   (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการ
อย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบ
ที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตาม
พัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็น
ล�ำดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่ง
เด็กให้ขา้ มจากพัฒนาการจากขัน้ หนึง่ ไปสูอ่ กี ขัน้ หนึง่ เพราะจะท�ำให้
เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในช่วงทีเ่ ด็กก�ำลังจะพัฒนาไปสู่ ขัน้ ทีส่ งู กว่า สามารถช่วยให้เด็ก
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว (Hasemoh kalupea, 2555)
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ส�ำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สปภ.อผศ.)
Model for Quality Improvement of the Security Guard Service at
The Security Office, The War Veterans Organization of Thailand (WVO).
มนัสยา แรกค�ำนวน  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ำรวจสภาพแวดล้อมในการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ.
2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ว่าจ้าง 3) สร้างรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95 ประชากรคือ พนักงานรักษาความปลอดภัยมีจ�ำนวน 19,879 คน
กลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถาม จ�ำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก มีจ�ำนวน 10 คน ได้แก่ ตัวแทนจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง บริษัทละ 1 คน จ�ำนวน 3 บริษัท ผู้บริหารระดับสูงจาก สปภ.อผศ.
ที่รับผิดชอบเรื่องการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน
และรับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการจ�ำนวน 3 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย การจัดกลุ่มโครงสร้างเนื้อหา การทดสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์เนื้อหาใช้วิธีการแบบสามเส้า
ผลการวิจัย พบว่า
1. การส�ำรวจสภาพแวดล้อมในการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าภาพรวม ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ตามล�ำดับ
2. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. มี 4 ด้านคือ (ก) ด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการเพิ่มก�ำลังพลที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ (ข) ด้านการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
คุณภาพในการให้บริการ (ค) ด้านการรักษาชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (ง) ด้านการเพิ่มความพึงพอใจ
จากผู้ว่าจ้างโดยการลดค่าปรับที่ต้องเสียให้น้อยลงทุกปี
3. รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. มี 3 ส่วนคือ (ก) การคัดเลือก
พนักงานต้องมีคุณสมบัติตามที่ สปภ.อผศ. ก�ำหนด (ข) การรักษาระดับความพึงพอใจต้องให้อยู่ในระดับมากทั้งของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยและของผู้ว่าจ้าง และ (ค) การรับประกันคุณภาพในการให้บริการโดยให้ผู้ว่าจ้างได้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจ�ำทุกหกเดือน
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The objectives of this research were to 1) survey the service environment at the Security Guard in
Security Office, WVO; 2) study the guidelines for developing the quality of Security Guard service in Security
Office, WVO in order to response the requirements of the employers; and 3) create the model for developing
the quality of Security Guard service in Security Office, WVO. The research instrument for quantitative research
method was questionnaire with the reliability of .95. The population was 19,879 and the research sample was
400 selected from Security Guard employees at WVO by using simple random sampling technique. The data
were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. The research instrument for qualitative
research methods were unstructured in-depth interview and focus group. Totally, there were 10 key informants
including the representative from the 3 companies who have employed the security guard employees from
WVO, one person from each company, 7 executives from WVO (2 executives from recruiting department,
2 executive from training department and 3 executive from service quality of Security Guard employees in
the Security Office). The data from unstructured in-depth interview and focus group were analyzed by using
content analysis which had based on the research objectives, created the theme of the content and test the
validity of the data by using the triangulation technique.
The results showed that
1. Overall, the service environment of the security guards was overall at high level. When considering
each aspect, it was found that the efficiency of employee performance and the operational standards had
lower mean than the overall one, respectively,
2. There were the guidelines for quality improvement of the security guard service at WVO consisted
of 4 aspects (a) improving the operational efficiency by increasing the number of security guards in order to
meet the demands; (b) maintaining operational standards and service quality; (c) preserving the employers’
reputation especially ones from governmental organizations and state enterprises; (d) increasing employers’
satisfaction by reducing the fine every year, and
3. There were the model for quality improvement of the security guard service at WVO consisted of
3 parts including (a) the selection of the security guards must be correlated with the qualification requirements of
WVO; (b) the high level of satisfaction of both employers and employees; and (c) the service quality assurance
from the employers every six months.
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พบประเด็นที่สอดคล้องกันคือ ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยและการ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังมากที่สุด
ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ปรากฏรูปแบบที่ นอกจากนี้ การสร้างแรงจูงใจและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านในการให้
ชัดเจนในปี พ.ศ.2508 ในช่วงระยะ 5 ปีทผี่ า่ นมา อัตราการขยายตัว บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย การมีมาตรฐานทางวิชาชีพ
ของธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ว่าจ้าง
ร้อยละ 12.8 ต่อปี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2553 : 15) ประกอบ และต่อตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยเองต้องการให้มกี ารส่งเสริม
กับมูลค่าทางตลาดของธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยสูงขึ้นทุกปี ด้านความมั่นคงในอาชีพ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (พลเอก
แต่ในขณะเดียวกันค่านิยมของคนไทยทีม่ องว่าอาชีพพนักงานรักษา สาธิต สุวรรณประกร, 2559 : 58)
ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาสภาพแวดล้อมในการให้บริการของ
ความปลอดภัยไม่มเี กียรติ เสีย่ งต่อการชดใช้คา่ เสียหาย เสีย่ งต่อชีวติ
ท�ำให้แรงงานระดับนีข้ าดแคลนและอัตราการลาออกเพือ่ หางานใหม่ พนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. ตลอดจนแนวทางใน
ทีส่ ร้างความพึงพอใจได้มากกว่าการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย
สปภ.อผศ. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง และเพื่อ
มีเพิ่มสูงขึ้น
การให้บริการรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษาส�ำนักงาน สร้างรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สปภ.อผศ.) พนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. ให้มีประสิทธิภาพมี
เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษของภาครัฐทีม่ พี นื้ ทีร่ บั ผิดชอบครอบคลุม มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จากสภาพการด�ำเนินงานที่ผ่านมาทาง ให้ดีขึ้นกว่าที่มาตรฐานก�ำหนด อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการแก้ไข
หน่วยงานได้รับการร้องเรียนจากผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการรักษาความ ปัญหา ลดความผิดพลาดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพและมี
ปลอดภัย เรื่องของคุณภาพและการจ้างงานพนักงานรักษาความ มาตรฐานเดียวกัน
ปลอดภัยยังไม่ดีพอ การปฏิบัติงานยังไม่เป็นที่พอใจไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ว่าจ้างได้เท่าที่ควร เนื่องจาก วัตถุประสงค์ของการวิจัย
หน่ ว ยงานต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาการขาดแคลนพนั ก งานรั ก ษา
1. เพือ่ ส�ำรวจสภาพแวดล้อมในการให้บริการของพนักงาน
ความปลอดภัย ทั้งด้านจ�ำนวนและด้านคุณภาพ ผู้ว่าจ้างไม่เชื่อมั่น รักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ.
ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
รักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานทีผ่ วู้ า่ จ้างก�ำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. เพื่อตอบสนองต่อ
จึงต้องมีการสร้างรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการในการก�ำกับดูแล ความต้องการของผู้ว่าจ้าง
และพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยในการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
3. เพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแนวคิดการรักษาความปลอดภัย ร่วมกับรูปแบบบริการ การให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ.
รักษาความปลอดภัยและหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
สภาพแวดล้อมและสภาพการให้บริการ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ.
1) ประสิทธิภาพ 2) มาตรฐาน
3) การตอบสนอง 4) ความพึงพอใจ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quatitative Research)
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.
อผศ.

รำไ

ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย
1) ทฤษฎีการสร้างรูปแบบ
2) ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ
3) ทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผลการวิจัย

ชภัฏ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการส�ำรวจ
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ.
จ�ำนวน 400 คน จ�ำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ต�ำแหน่งงาน อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานรักษา
ความปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 351 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.75 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ�ำนวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.5 มีระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
จ�ำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 สถานภาพสมรส จ�ำนวน
178 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.5 มี ต� ำ แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย จ�ำนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 อายุงาน
ไม่เกิน 3 ปี จ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท จ�ำนวน 310 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.5
2. คุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย
สปภ.อผศ. ทั้ ง 4 ด้ า นคื อ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ า นมาตรฐาน
ด้านการตอบสนองและด้านความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรักษา
ความปลอดภั ย มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้ า นการตอบสนองการปฏิ บัติ ง าน (x = 4.15) รองลงมาคือ
ด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงาน (x = 4.01) ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (x = 3.94) และด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(x = 3.77) ตามล�ำดับ
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การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ด้วยวิธีการส�ำรวจ (Survey) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และ
การท�ำสนทนากลุ่มเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม
ที่ มี ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) เท่ า กั บ .95 ประชากรคื อ
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีจ�ำนวน 19,879 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่แจกแบบสอบถาม จ�ำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้ประกอบไปด้วย
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง (In-depth
Unstructured Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มีจ�ำนวน
10 คน ได้แก่ ตัวแทนจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง บริษัทละ 1 คน จ�ำนวน
3 บริษัท ผู้บริหารระดับสูงจาก สปภ.อผศ. ที่รับผิดชอบเรื่องการ
คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน รับผิดชอบในเรื่อง
การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน และรับผิดชอบ
ในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการจ�ำนวน 3 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย การจัดกลุ่มโครงสร้างเนื้อหา การทดสอบความถูกต้อง
ของการวิเคราะห์เนื้อหาใช้วิธีการแบบสามเส้า (Triangulation
Technique)
มนัสยา แรกค�ำนวน
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3. แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย สปภ.อผศ. เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มี
โครงสร้างกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย สปภ.อผศ.
ทัง้ 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน องค์กรควรเพิม่
ก�ำลังพลให้เพียงพอกับความต้องการของผูว้ า่ จ้าง 2) ด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างให้ความเชื่อถือในคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กร 3) ด้านการตอบสนองการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่
ที่ใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการตอบรับ
ค่ อ นข้ า งดี จ ากสถิ ติ ก ารจ้ า งงานพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย
และจ�ำนวนสัญญาจ้างที่เพิ่มมากขึ้น 4) ด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ควรเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ของทั้งสองฝ่าย
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รำไ
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เพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยลาออกบ่อย สาเหตุมาจาก
พนักงานไม่ภูมิใจในอาชีพและรู้สึกไม่ก้าวหน้าในอาชีพเลยอยาก
เปลี่ยนงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพพงศ์ เหล่าแสนสุข
(2559) เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน
2 ปี แสดงให้เห็นถึงอัตราการลาออกที่สูงมาก และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท เพราะสปภ.อผศ. มีอัตราค่าบริการ
ที่เป็นมาตรฐานบนฐานค่าแรงขั้นต�่ำที่รัฐบาลก�ำหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พลเอกสาธิต สุวรรณประกร (2559) เรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่
10,000-14,999 บาท
2. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของ
35 of Security Service
ผู้ว่าจ้าง มี 4 ด้านคือ
1) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์กรควรเพิ่ม
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
ก� ำ ลั ง พลให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ว ่ า จ้ า ง นอกจากนี้
SATISFACTION
SERVICE
SELECTION
ควรปลูกฝังยังให้พนักงานรักษาความปลอดภัยภูมใิ จในอาชีพของตน
สาเหตุเกิดจากสังคมภายนอกมองว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย
เป็นอาชีพทีต่ อ้ ยต�ำ 
่ อีกทัง้ ค่าตอบแทนทีน่ อ้ ย จึงท�ำให้ไม่มใี ครอยาก
ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
มาสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ.
ของ ทวียศ บิลมาศ (2550) ศึกษาเรื่องการสร้างคุณค่าในงานรักษา
ความปลอดภัย โดยต้องการศึกษาสภาพการท�ำงาน อุปสรรคใน
การท�ำงาน ความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าในงาน ผลการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
1. สภาพแวดล้ อ มในการให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานรั ก ษา พบว่า ท�ำให้เข้าใจผูป้ ระกอบอาชีพนีม้ ากขึน้ แรงจูงใจในค่าตอบแทน
ความปลอดภั ย สปภ.อผศ. พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย และรางวัลส่งผลต่อการสร้างคุณค่าในงาน ท�ำให้พนักงานรักษา
เพราะการประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นงาน ความปลอดภัยมีทศั นะคติทดี่ ตี อ่ งาน และเห็นว่าอาชีพการให้บริการ
ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พลเอกสาธิ ต รักษาความปลอดภัยมีความส�ำคัญต่อสังคม
2) ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ผูว้ า่ จ้างให้ความเชือ่ ถือ
สุวรรณประกร (2559) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานรักษา ในคุณภาพการให้บริการขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ
ความปลอดภัยเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี เพราะเป็น Parasuraman, Ziethaml & Berry (1990 : 62) กล่าวว่า
ช่วงอายุการท�ำงาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับงาน ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ เป็นการส่งมอบบริการตามที่ได้
วิจัยของ นาวาอากาศเอกชวลิต นุชกูล (2556) เรื่อง ความผูกพัน สัญญาไว้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลาอย่างถูกต้อง และสม�่ำเสมอ
ต่อองค์การกับประสิทธิผลองค์การของข้าราชการทหาร สังกัดศูนย์ รวมถึงการตรงตามค�ำสั่งหรือความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้
รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษา องค์กรได้จัดตั้งโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
พบว่า ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ที่ได้มาตรฐานการให้บริการรักษา
31-40 ปี มีต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นาวาอากาศเอก ความปลอดภัย อาทิเช่น ศิลปะการป้องกันตัว การเฝ้าระวังต่างๆ
ชวลิต นุชกูล (2556) เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผล การปลูกฝังจิตใต้ส�ำนึกให้มีใจรักในการให้บริการ โดยพนักงาน
องค์การของข้าราชการทหาร สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารที่ ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนรักษา
ปฏิบัติหน้าที่มีสถานภาพสมรส ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ความปลอดภัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับ Dhar (2015 : 419-427)
มนัสยา แรกค�ำนวน
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ส่วนแรก คือ SELECTION การคัดเลือกพนักงานเข้ามา
ปฏิบัติงานการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีคุณสมบัติการเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่ สปภ.อผศ. ก�ำหนด ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Armstrong (2006) ที่กล่าวว่า แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือก
การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
ค่าจ้างและค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ Noe, Hollenbeck,
Gerhart & Wright (2012) เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพจะน�ำมา ซึ่งความส�ำเร็จหรือผลการด�ำเนินงานที่ดี
ขององค์กร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
น�้ำพร ธเนศสุนทร นิธิมา สมนายัง และ วิลาวัณย์ ท้วมโสภา
(2553 : 139) เรื่อง การพัฒนารูปแบบจิตส�ำนึกทางด้านการรักษา
ความปลอดภัย และแผนกการฝึกอบรมพัฒนาส�ำหรับองค์การรักษา
ความปลอดภัย : กรณีศกึ ษาของส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผลการศึกษา
พบว่า การคัดเลือกคนเข้ามาท�ำงาน ควรให้ความส�ำคัญกับประเด็น
ทางด้านจิตส�ำนึกทางด้านการรักษาความปลอดภัย
ส่วนทีส่ อง คือ SATISFACTION ความพึงพอใจของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย สปภ.อผศ. และความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดี ในส่วน
ของค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ การประกันชีวิต ความมั่นคงใน
อาชี พ และความก้ า วหน้ า ในต� ำ แหน่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี
ความเหมาะสมระหว่ า งบุ ค คล และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Person Environment Fit Theory) ของ French & Caplan (1972)
โดยเชือ่ ว่าความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในทีท่ ำ� งานเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์
ของบุคคล และสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน จะมีผลกระทบต่อความ
ผิดปกติทางร่างกาย การท�ำงานในอาชีพงานรักษาความปลอดภัย
ซึง่ มีลกั ษณะการท�ำงานเป็นช่วงเวลาหรือกะการท�ำงาน (Work Shift)
เป็นงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัย
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาพพงศ์ เหล่าแสนสุข (2559)
เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษา ด้านสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานและความมั่นคงปลอดภัยในการท�ำงาน และ
ด้านค่าจ้าง พบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่พอใจในงาน
ส่วนทีส่ าม คือ SERVICE คุณภาพการให้บริการ มีการปฏิบตั ิ
งานที่ ดี การประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา
คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ซึ่ ง ฉั ฐ ชสรณ์
กาญจนศิลานนท์ (2555 : 11) ได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการเกิด
จาก “ความพึงพอใจ” หรือ “ความไม่พงึ พอใจ” ของผูร้ บั บริการทีม่ ี
ความความต้องการและความคาดหวัง (Expectation) การบริการ
จากผู้ให้บริการ ส่วนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (2555 : 4) ได้กล่าวว่า คุณภาพงานบริการ หมายถึง
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กล่าวว่า การเข้าถึงการฝึกอบรม การสนับสนุนส�ำหรับการฝึกอบรม
และประโยชน์จากการฝึกอบรม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและ
ทางอ้อมต่อคุณภาพการให้บริการ โดยส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การ
3) ด้านการตอบสนองการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่
ที่ใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการตอบรับ
ค่อนข้างดีจากสถิติการจ้างงานพนักงานรักษาความปลอดภัย และ
จ�ำนวนสัญญาจ้างที่เพิ่มมากขึ้น องค์กรได้พัฒนาการฝึกทักษะ
การปฏิบตั งิ านรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการ
รวมถึงจัดการประชุมทุกสัปดาห์กับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
ข้อขัดข้องของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ส่งไป ว่ามีอะไรที่จะ
ให้ปรับปรุงแก้ไข โดยองค์กรมีตัวแทนผู้บริหารเข้าไปพบกับผู้ว่าจ้าง
สอดคล้องกับ Sekiguchi (2013 : 471) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีอิทธิพลต่อผลการด�ำเนินงานของ
องค์การ ทั้งผลการปฏิบัติงาน ความอยู่รอดขององค์การ และ
Nezakati et al. (2013 : 19) กล่าวสรุปว่า การเพิม่ ขีดความสามารถ
ของทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
4) ด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงาน ควรเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างของทั้งสองฝ่าย ซึ่งการผิดข้อ
ตกลงจะต้องเสียค่าปรับ สามารถใช้ตวั นีเ้ ป็นตัวชีว้ ดั ความพึงพอใจได้
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ (2555 : 11)
ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริการเกิดจาก “ความพึงพอใจ” หรือ
“ความไม่พึงพอใจ” ของผู้รับบริการที่มีความความต้องการ และ
ความคาดหวัง (Expectation) การบริการจากผู้ให้บริการ เนื่องจาก
ตอนนี้ องค์ ก รมี ผู ้ ว ่ า จ้างสนใจต้องการจ้างพนัก งานรักษาความ
ปลอดภั ย เยอะมาก ผู ้ ว ่ า จ้ า งให้ ค วามเชื่ อ ถื อ ตรงแบรนด์ แ ละ
ภาพลักษณ์ขององค์กร นอกจากนี้การเข้มงวดในการคัดเลือก
จัดสรรพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย การฝึก
อบรม และการท�ำแบบประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านการให้บริการ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้การบริการ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ
ตรงตามความต้ อ งการของผู ้ ว ่ า จ้ า ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Armstrong (2006) ที่กล่าวว่า แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้คา่ จ้างและค่าตอบแทน
และแรงงานสัมพันธ์ Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright
(2012) เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
จะน�ำมา ซึ่งความส�ำเร็จหรือผลการด�ำเนินงานที่ดีขององค์กร
3. รูปแบบที่เหมาะสม ส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสปภ.อผศ. คือ
รูปแบบที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
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1. ควรมีการศึกษาวิจัยธุรกิจการให้บริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ของภาคเอกชนเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ และ ศึกษาวิจยั ความต้องการจากผูใ้ ช้บริการ
ประกอบด้วย
2. อาจจะท�ำการพัฒนาปัจจัยชีว้ ดั คุณภาพการบริการอืน่ ๆ
ทีส่ ามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
และท�ำการพัฒนาตัวชีว้ ดั คุณภาพการให้บริการใหม่ให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

นาวาอากาศเอกชวลิต นุชกูล. (2556). ความผูกพันต่อองค์การ
กับประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษาข้าราชการทหาร
สังกัดศูนย์รกั ษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย.
วิทยานิพนธ์ คณะรัฐศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก.
สุภาพพงศ์ เหล่าแสนสุข. (2559). การยกระดับคุณภาพชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร
แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
อรปภา คุม้ พูล. (2559). การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง,
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource
Management Practice. 10th ed. Noida : Gopsons
Paper Ltd.
Dhar, R.L. (2015). “Service Quality and the Training of
Employees : The Mediating Role of Oraganizational
Commitment.” Tourism Management. 46 : 419-430.
French, J. R. P., & Jr., Caplan, R. D., (1972). Organizational
stress and individual strain. In A.J. Marrow (Ed.),
The failure of success. New York : Amacom.
Gronroos Christian. (1990). Service Management and
Marketing. Loxington : Lexington Books.
Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. (2012).
Human resource management : gaining a
competitive advantage, 3rd edition. New York,
USA : McGraw-Hill Education.
Nezakati, H., Kohzadi, V., Karimi, F. and Asgari, o. (2013).
“Fostering Organizational Citizenship Behavior
(OCB) through Human Resources Empowerment
(HRE).” Proceedings of 6th International Business
and Social Science Reserch Conference. 27, 1-21.
Parasuraman, A., Ziethaml, V. A. & Berry, L. L. (1990).
Delivering Quality Service : Balancing Customer
Perception. New York : The Free Press.
Sekiguchi, T. (2013). “Theoretical Implications from
the Case of Performance based Human
Resource Mnagement Practies in Japan :
Management Fashion, Institutionalization and
Strategic Human Resource Mnagement
Perspectives.” The International Journal of
Human Resource Management. 24(3), 471-486.

รำไ

กระบวนการด�ำเนินงานการให้บริการตามมาตรฐาน เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเมื่อได้
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ของการบริการที่ลูกค้ารับรู้” (Perceive Service Quality - PSQ)
และ “คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด” (Total Perceived Quality)
ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและ
ผลกระทบที่เกิดจาก “ความคาดหวัง” ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินค้าทีม่ ตี อ่ “การประเมินคุณภาพ” ของสินค้าหลังจากบริโภค
สินค้านั้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรปภา คุ้มพูล (2559)
เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ผลการศึกษา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ด�ำเนินธุรกิจโดยให้
ความส�ำคัญในด้านคุณภาพของการให้บริการ
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การศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
The Academic Leadership of Administrators in Basic School
at Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces
ศราวุธ   ทองอากาศ, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

ชภัฏ

รำไ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในจังหวัดจันทบุรี
ระยอง และตราด จ�ำแนกตามตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในจังหวัด จันทบุรี ระยองและตราด จ�ำนวน 358 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.26 - 0.85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
จ�ำแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา
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The purposes of this research were to study and to compare the academic leadership of the administrators in
basic school at Chanthaburi, Rayong and Trat provinces. The samples used in this research were 358 Administrators
and teacher in Chanthaburi Rayong and Traf provinces. The sample size used by Kerjcie and Morgan ‘s table and
stratified random sampling. The instrument used in this research was the 5-rating scale questionnaires that had the
discrimination index at 0.26 - 0.85 level and the reliability index at 0.94 level. The data were statistically analized
by the percentage, mean, the standard diviation, t-test, and One-way Analysis of variance (One-way ANOVA) and  
Scheffe’s method.
The findings of this research were as follows 1) the academic leadership of the administrators in basic school
at Chanthaburi, Rayong and Trat provinces overall aspect was at the high level; 2) the comparison of the academic
leadership of the administrators in basic school at Chanthaburi, Rayong and Trat provinces, when classified by
status, was not statistically significant; and 3) the comparison of the academic leadership of the administrators in
basic school at Chanthaburi, Rayong and Trat provinces, when classified by school size, was not statistically significant.
Keywords : Academic Leadership, school administrators
ศราวุธ ทองอากาศ, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
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เด่ น ชั ด เมื่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการประสบผลส� ำ เร็ จ จะท� ำ ให้
ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงของโลกส่งผลกระทบทัง้ ทางสังคม สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้ตาม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเมืองของ มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานวิ ช าการเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการจั ด
ที่ท�ำให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลก การเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
ไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมใน ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของสถานศึ ก ษา
วันพรุ่งนี้ถูกก�ำหนดโดยทักษะและความรู้ที่ต้องการในปัจจุบัน งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ทัศนะ จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ มีความ พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการไปสถานศึกษา
ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อนการศึกษาที่จะท�ำให้โลก ให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�ำเนินการได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาทรัพยากร โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิด สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายซึง่ จะเป็น
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การสื่อสารและการท�ำงานร่วมกับ ปัจจัยส�ำคัญท�ำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ผู้อื่น การศึกษามีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาท สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล
โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ สมบัติ ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ุ ภาพและ มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ หัวใจของ
สอดคล้องกับความต้องการในการใช้กำ� ลังคนของประเทศ การศึกษา ชุมชนท้องถิน่ ได้อย่างมีคณ
จึงเป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของ การบริหารสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานวิชาการ ประกอบด้วย งานด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ประเทศ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การจัดสิ่งส่งเสริมด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานด้านวิชาการจะมีขนั้ วางแผนงานด้านวิชาการ
คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพมีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ ขั้นจัดการและด�ำเนินการ ขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการ
สติปัญญา มีจิตส�ำนึกของความเป็นไทย มีความเป็น พลเมืองที่ดี หลักการบริหารงานด้านวิชาการคือ หลักแห่งประสิทธิภาพและ
ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) สถานศึกษาที่จะ
ที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทาง ประสบความส�ำเร็จมักจะมีผบู้ ริหารทีม่ คี วามสามารถในการอ�ำนวย
การพั ฒ นาประเทศ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ความสะดวก สนับสนุน และเป็นผูน้ ำ� นวัตกรรม เข้ามาสูส่ ถานศึกษา
พุทธศักราช 2551 จึงมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะในส่วน                  
ทั้ง 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี การจัดการเรียนการสอนนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยผู้น�ำที่มีความรอบรู้
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในการพัฒนาผู้เรียน ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ�ำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและ ทางวิชาการสามารถปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดี
ุ ภาพการสอนของครูดขี นึ้ ซึง่ จะ
การมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ส่งผลต่อการท�ำงานของครู ท�ำให้คณ
สถานศึ ก ษา ครู ผู ้ ส อน ครู ป ระจ� ำ ชั้ น ผู ้ ป กครอง และชุ ม ชน ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลทีม่ ี
ต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ ความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นบุคคลทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� ทางวิชาการและ
ผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง จึงต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ถานศึกษา เป็นผู้น�ำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสามีความพร้อมที่จะน�ำ
ก�ำหนดให้จัดขึ้นแล้วส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ การศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด (สถาบันพัฒนาความ
อันพึงประสงค์ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ก้าวหน้า, 2553)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) มีนโยบายในการพัฒนาผูเ้ รียน
2557)
สถานศึกษาจึงมีภารกิจทีจ่ ะต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยมี เ ป้ า ประสงค์ ใ นการจั ด การศึ ก ษา อยู ่ 3 ประการ ได้แก่
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ การที่จะ 1) ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ประชากร
ท�ำให้สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพต้องอาศัยการบริหารงานด้านต่างๆ ของ ทุ ก คนได้ รั บ โอกาสในการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน 12 ปี ตามสิ ท ธิ
สถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของ อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ 2) ด้านการพัฒนา
สถานศึกษามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุ คุณภาพการเรียนรู้ ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ จะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาจะปรากฏ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ3) ด้ า นความสามารถใน

ศราวุธ ทองอากาศ, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์

114 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการตาม ล�ำดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อด�ำเนินการ
2. สร้างแบบสอบถามตามทีไ่ ด้ศกึ ษาแล้วน�ำเสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective
Congruence : IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน�ำไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ตราด ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนน รายข้อกับคะแนนรวม ได้ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกของแบบสอบถามเท่ากับ 0.26 - 0.85
5. น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแล้วมาวิเคราะห์
หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ, 2550) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
6. น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา แล้ ว ไปใช้กั บกลุ ่ มตั ว อย่ า งที่ ก� ำหนดเพื่อ น� ำผลมาวิเ คราะห์ตาม
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำทางวิชาการผู้บริหารสถาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำแนกตาม
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา  
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ถึงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ จันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
เป็นแบบสอบถามมี จ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
การวิจัย และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขนาดของ การวิจัย
สถานศึกษา
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นภาวะผู้น�ำทางวิชาการ พร้อมแบบสอบถามให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดจันทบุรี ระยอง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ และตราด และก�ำหนดวันรับคืนแบบสอบถาม
ตราด ซึ่งก�ำหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
3. ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองจากสถานศึกษา

การแข่งขัน ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
สมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ได้ด�ำเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าว และจากการประเมินภายนอกสถานศึกษาของส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (รอบสี่ พ.ศ. 2559-2563) ผลการประเมิน พบว่า
ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร ภาพรวมผลการประเมินอยู่
ในระดับพอใช้ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งจากการพิจารณามาตรฐานทั้ง 3 ด้าน
จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมทุกสิ่ง
ทุกอย่างในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ได้ผลดี และ มีประสิทธิภาพนั้น ควรได้รับการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยการใช้ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สงู ขึน้
ทุกด้าน (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน), 2558 : ออนไลน์)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญดังกล่าว ภาวะผู้น�ำทาง
วิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึกษาของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด เพื่อจะน�ำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานด้านวิชาการ รวมทั้ง
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติงาน
วิชาการของครูผู้สอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป
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จากการศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด สรุปผล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการค�ำนวณหาค่าทาง การวิจัยได้ ดังนี้
สถิติโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ปฏิ บั ติ ง านมาก จ� ำ นวน 223 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.30
สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย จ�ำนวน 135 คน คิดเป็น
2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการผู ้ บ ริ ห ารของ ร้อยละ 37.70 และครูผู้สอนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระยอง และตราด ขนาดกลาง จ�ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 ขนาดเล็ก
วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�ำ จ�ำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และขนาดใหญ่ จ�ำนวน
ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วง 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30
คะแนน (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550)
2. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�ำทางวิชาการผู้บริหารของ ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระยอง และตราด ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประเมิน
เปรียบเทียบตามสถานภาพ โดยการทดสอบค่าที (t-test)
ผลนักเรียนรูข้ องนักเรียน ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
4. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�ำทางวิชาการผู้บริหารของ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระยอง และตราด ด้านการวางแผนเพือ่ พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และด้านการ
เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน ประเมินผลการสอนของครู
ทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัย
3. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำแนกตามสถานภาพ โดยรวม
ตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
5. น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำในรูปตารางประกอบ
4. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
บรรยาย
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
1. ค�ำนวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ (%)
สรุปและอภิปรายผล
1.2 ค่าเฉลี่ย ( x )
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับ
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในจังหวัด
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จันทบุรี ระยอง และตราด ดังต่อไปนี้
2.1 ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามและ
1. ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC)
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายด้าน
2.2 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัด
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนน จันทบุรี ระยอง และตราด มียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้มี
รายข้อกับคะแนนรวม  
คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ
2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ และมี ก าร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค พัฒนาการศึกษาเพื่อสู่อาเซียน ประกอบกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ
(Cronbach)
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมี
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
3.1 การทดสอบค่าที (t-test)
ตนเองให้รู้รอบด้าน อีกทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความส�ำคัญกับ
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way การบริหารสถานศึกษา จึงจัดฝึกการอบรมให้กับผู้บริหารและ
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างราย บุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ�ำ  (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557)
คู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
จึงส่งผลภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ศราวุธ ทองอากาศ, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
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ที่มีขนาดต่างกันก็ได้รับแนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
ตามนโยบายและเป้าหมายที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ก� ำ หนดไว้ เ ป็ น แนวทางเดี ย วกั น หมด ขนาดของ
สถานศึ ก ษาเป็ น เพี ย งการก� ำ หนดขอบเขตการบริ ห ารงานใน
สถานศึกษาประสบผลส�ำเร็จได้ และปัจจุบันสถานศึกษามีการจัด
รวมเป็นกลุ่มประสิทธิภาพการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ก็มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการพัฒนางานวิชาการให้ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จึงท�ำให้ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนต่อภาวะ
ผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของสารัตน์
พวงเงิน และอาคม มหามาตย์ (2551) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พิ ษ ณุ โ ลก เขต 2 พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรชาติ วิลาศรี
(2550) ได้วจิ ยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ชภัฏ

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของค�ำอาน ไชยะสอน (2550)
ได้วจิ ยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดแผนกการศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของชโลทร  ปิงเมือง (2555) ได้วิจัยเรื่อง
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
ในอ� ำ เภอวั ง เหนื อ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ล�ำปาง เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ในอ�ำเภอวังเหนือ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาล�ำปาง เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
2. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำแนกตามสถานภาพ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ทั้ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ทั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อน
มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน
ท�ำให้มองเห็นความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาเหมือนกัน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตาม
นโยบายของระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถาน
ศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การด�ำเนินงาน (สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 2553) จึงท�ำให้
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิทรัตน์  บรรจงงาม
(2557) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอ�ำเภอหนองบัวระเหว สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�ำแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชโลทร  ปิงเมือง
(2555) ได้วจิ ยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ในอ�ำเภอวังเหนือ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล�ำปาง เขต 3 พบว่าภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จ�ำแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
3. ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้จดั อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาวิสยั ทัศน์ให้แก่บคุ ลากรทางการศึกษาอยูเ่ สมอ ซึง่ สถานศึกษา
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จากการศึกษาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรก�ำหนดรูปแบบวิธีการ และ
เวลาในการประเมินผลการสอนของครูอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรด�ำเนินการสนับสนุนการประเมิน
ผลการสอนของครูตามแผนและโครงการที่ก�ำหนด และเปิดโอกาส
ให้ครูผู้ถูกประเมินซักถามข้อสงสัย
3. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพครูโดยสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การศึกษาบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
The Creative Leadership Role of Administrators under the Secondary
Educational Service Area Office Area 17
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รำไ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน และขนาดของสถานศึกษา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำนวน 304 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่
(Scheffe’)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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The objectives of this research were to study and compare the roles of creative leadership of administrators
under the Secondary Educational Service Area  Office  Area 17. The samples consisted of 304 teachers who operate
at schools under the supervision of the office of the secondary educatioaln service area 17 and are selected by
applying the tables of Krejcie and Morgan, and then proportionately randomize the samples. They were classified
by their work experience and sizes of the schools. The tools used in this research include the rating scale
questionnaires form which has discriminated values between 0.27-0.77 and a reliability value of 0.95.
The statistical values used to analyze the data include the percentage, the average, the standard deviation,
the t-test, the One-way ANOVA analysis, and Scheffe’s comparison test.
The research has found that 1) the overall of creative leadership roles of the administrators under the
Secondary Educational  Service Area Office  Area 17 were at the high level; 2) the comparison result showed that
the creative leadership roles of administrators under the Secondary Education Service Area Office   Area 17
classified by their work experience contain no differences with no statistical significance; 3) and the result of
comparison test on the creative leadership roles of administrators under the Secondary Educational Service Area
Office  Area 17 were classified by school sizes, in overall, showed some differences with no statistical significance.
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ผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์จะแสดงออกซึง่ การเป็นผูเ้ รียนรูต้ ลอดเวลา
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก มี ทั ศ นคติ ใ นเชิ ง บวกต่ อ โลกและต่ อ ชี วิ ต เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า และ
การเติบโตทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ท�ำให้ ศักยภาพของตนเองและผู้อื่นที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน
สังคมกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลีย่ นไป มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิด
ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ แนวทางการ และการกระท�ำ  รวมทั้งเป็น ผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จักพัฒนา
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง ระดั บ การศึ ก ษา ความต้ อ งการของบุ ค คล ตนเองเสมอ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ กุญแจ
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหล่านีผ้ ลักดันให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนั แห่งความส�ำเร็จประการหนึ่งของภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ คือ
ต้ อ งเตรี ย มตั ว รั บ มื อ หรื อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ ส ามารถบริ ห าร ความสามารถในการกล้าน�ำความเปลี่ยนแปลงและความสามารถ
จัดการและด�ำรงอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ ในขณะที่แผน ในการกล้าเผชิญกับความท้าทายด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เป้าหมาย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่วางไว้บรรลุผลส�ำเร็จ จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเปลี่ยนของประเทศไทย จากประเทศ จ�ำเป็นส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ ให้มีประสิทธิภาพ (เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) ภาวะผู้น�ำ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน�ำไปสู่การบรรลุ เชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ โรบินสัน (Robinson, 2007 : 120)
วิสัยทัศน์ระยะยาว มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับการ เป็นแนวคิดที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีคุณภาพ บนพื้นฐาน
มีสว่ นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม มุง่ ประโยชน์สว่ นรวม ของความเชื่ อ ที่ ว ่ า ในสถานศึ ก ษาหนึ่ ง อาจมี ผู ้ น� ำ ได้ ห ลายคน
อย่างยั่งยืน ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ  ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกัน ซึ่ ง แสดงบทบาทการใช้ ภ าวะผู ้ น� ำ ในลั ก ษณะต่ า งๆ มากมาย
รับผลประโยชน์ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ บทบาทภาวะผู้น�ำจึงมิได้จ�ำเพาะเจาะจง แต่ผู้บริหารสถานศึกษา
เท่านั้น แต่หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การสร้างโอกาส
และสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์ : 2558)
สถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัย การเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้
หลายด้านประกอบเข้าด้วยกัน การที่จะประสบผลส�ำเร็จได้นั้น คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้น�ำที่สร้างสรรค์ ทฤษฎี
จะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อการ ภาวะผู้น�ำืแบบสร้างสรรค์นี้มีมุมมองว่า ครูคือผู้น�ำโดยมีผู้บริหาร
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น ความเจริญเติบโต สถานศึกษาคือผู้น�ำของผู้น�ำ  กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เพียง
ทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มขึ้น แต่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริม
อย่างรวดเร็วของจ�ำนวนนักเรียน สิ่งเหล่านี้จะต้องน�ำมาเป็นข้อมูล การเรียนรูข้ องครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาอีกด้วย ผูว้ จิ ยั
ในการท� ำ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ซึ่ ง ผู ้ ที่ มี บ ทบาทความส� ำ คั ญ จึงได้น�ำแนวคิดของโรบินสัน (Robinson, 2007) มาประยุกต์ใน
มากที่สุดในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล คือ ผู้บริหาร การวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย
สถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส�ำคัญใน ด้ า นการมี วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า นการค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษา ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปสู ่ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์  
ความส�ำเร็จ ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น�ำ  เพราะภาวะผู้น�ำมีความ และด้านการท�ำงานเป็นทีม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 สังกัด
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวในการด�ำเนินงาน
ของกลุ ่ ม คน หน่ ว ยงาน และองค์ ก รต่ า งๆ อี ก ทั้ ง ภาวะผู ้ น� ำ มี ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ความเกีย่ วข้องและส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบตั งิ านร่วมกันของบุคคล มีหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน ก�ำกับติดตามการบริหารจัดการการศึกษา
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับภาวะ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรแี ละจังหวัดตราด
ผู้น�ำของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยมีวิสัยทัศน์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี และ
ด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจืในหลักการต่างๆ เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิผล ซึง่ สมรรถนะของผูน้ ำ� ทีเ่ รียกว่า ผูน้ ำ� ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีนโยบายการศึกษา
เชิงสร้างสรรค์  เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้รอดพ้นและได้รับ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรปู ระบบความรูข้ องสังคมไทย
ชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยน และสามารถตอบสนอง สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
ต่อความคาดหวัง ความต้องการของบุคคล ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยค�ำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเหมาะสม (กรองทิพย์  นาควิเชตร, แก่ประชากรทุกกลุม่ ปฏิรปู ครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูงอย่าง
แท้จริง ซึ่งจากสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันพบว่า ผู้บริหาร
2552)
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบเก่า พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ รักษา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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ชภัฏ

1. เพือ่ ศึกษาบทบาทภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17  จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา

ตอนที่ 2 -เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บบทบาทภาวะผู้น�ำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก�ำหนดระดับบทบาท
ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550)
การสร้ า งและการหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อด�ำเนินการ
3. สร้างแบบสอบถามตามทีไ่ ด้ศกึ ษาแล้วน�ำเสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective
Congruence : IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00
5. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามที่ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
จากนั้นน�ำไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์
หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของ เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมได้ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกของแบบสอบถามเท่ากับ 0.27 - 0.77
6. แบบสอบถามที่หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแล้วมาวิเคราะห์
หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม ทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95
7. น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น
แล้ ว ไปใช้ กั บกลุ ่ มตั ว อย่ า งที่ ก� ำหนดเพื่อ น� ำผลมาวิเ คราะห์ตาม
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

รำไ

ระบบแบบอนุรักษ์นิยม ไม่คิดจะริเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ทดี่ กี ว่าด้วยตนเอง ถ้าไม่มใี ครสัง่ หรือไม่มสี ถานการณ์บบี บังคับ
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นผู้มี ประสบการณ์
การท�ำงานมานาน มีทัศนคติแบบเดิม ยึดติดกับความคิดของตนเอง
ฝ่ายเดียว ไม่เปิดรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่ จึงน�ำไปสู่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบผล
ส� ำ เร็ จ อย่ า งล่ า ช้ า (ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 17, 2559)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษา บทบาทภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ส�ำหรับใช้ในการวางแผนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น�ำเชิง
สร้างสรรค์ให้ทันต่อสภาวะ ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อส่งผล
ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผสู้ อนในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา   เขต 17 ปีการศึกษา
2560 จ�ำนวน 1,435 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผสู้ อนในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา
2560 ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และใช้
การสุม่ แบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling) โดยใช้ ข นาดของสถานศึ ก ษาเป็ น ชั้ น ในการสุ ่ ม ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 304 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 -เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดของ
สถานศึกษา
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2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จะตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของ
เชฟเฟ่ (Sheffe’)

รำไ

จากการศึกษาบทบาทภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลของครูผู้สอน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การปฏิ บั ติ ง านมาก จ� ำ นวน 184 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.50
มีประสบการณ์การปฏิบัติงานน้อย จ�ำนวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.40 และครูผู้สอนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ขนาดกลาง
จ�ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 และขนาดเล็ก จ�ำนวน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00
2. บทบาทภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการ
ค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวตามล�ำดับ
3. การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา มีดังนี้
3.1 บทบาทภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และด้านการ
ท�ำงานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัว แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3.2 บทบาทภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั
ส�ำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการค�ำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการท�ำงาน
เป็นทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
การมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ ขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยก�ำหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และ
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการค�ำนวณหาค่าทาง
สถิติดังกล่าว โดยอาศัยการค�ำนวณจากโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา โดยหา
ค่าร้อยละ แล้วน�ำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�ำ
ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วง
คะแนน (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยการทดสอบค่าที (t-test)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Sheffe’)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน
1. ร้อยละ (%)
2. ค่าเฉลี่ย ( x )
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์
(Index of item Objective Congruence : IOC)
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม
3. ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การทดสอบค่าที (t-test)
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การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับ
บทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ดังต่อไปนี้
1. บทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาจึง
ท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ปรับตัวให้ทนั ต่อสภาพการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาในยุคปัจจุบนั
และด้วยสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ได้บริหารงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีการพัฒนาครูผสู้ อนและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดประชุม อบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้บริหารเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงท�ำให้บทบาท
ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(บุญช่วย สายราม, 2557)  สอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา  ศิลา
(2556)  ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ ส�ำนักงานเขตบางเขน ผลการศึกษาพบว่า
1) ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพ ส�ำนักงานเขตบางเขน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
2. บทบาทภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
จ�ำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบันสถานศึกษา
แต่ละสถานศึกษาได้มีการจัดอบรมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้สอนรวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเติมความรู้
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้พัฒนาขึ้น ประกอบกับ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว และทันสมัย
ท�ำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ได้
อย่างรวดเร็วและหลากหลายทุกที่ ทุกเวลา ซึง่ เป็นการเปิดโลกทัศน์
ทางความคิดอันส่งผลให้มีแนวคิด มุมมองในการพิจารณา วินิจฉัย
เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ประสบการณ์มาก
(ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ , 2550) ดั ง นั้ น จึ ง ท� ำ ให้ บ ทบาทภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติสอดคล้องกับงาน
วิจัยจักรกฤษณ์  โพดาพล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผู้น�ำ
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห ารเทศบาลต� ำ บลในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
เทศบาล จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนัยนา  ชนาฤทธิ์ (2556) ได้ศึกษา ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการท�ำงาน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ            
3. บทบาทภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาทุกขนาด พึงประสงค์
ที่จะพัฒนาองค์การให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีความพร้อม
มีสมรรถนะและศักยภาพ สามารถบริหารจัดการศึกษาและด�ำเนิน
การปฏิรปู การเรียนรูใ้ นสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (บุญช่วย
สายราม, 2557) จากองค์ประกอบต่างๆ จึงท�ำให้บทบาทภาวะผู้น�ำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติสอดคล้องกับงาน
วิจัยของดวงแข ข�ำนอก (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ�ำแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ์กาญจน์   ปฏิพันธ์ (2555) ได้ศึกษา
โมเดลสมการโครงสร้ า งภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ�ำแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

รำไ

สรุปและอภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาบทบาทภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี วิ ธี ก ารท� ำ งานที่
หลากหลาย ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบและคิดสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ
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2. ด้านการท�ำงานเป็นทีม ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริม
สนับสนุน ครูและบุคลากรให้มีบทบาทเป็นผู้วิเคราะห์ความคิดเห็น
ต่างๆ ในทีมและมีความเชื่อมั่นในทีมงาน มีการก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ เพื่อจะท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากร โดยเปิดโอกาสรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคลากร มีความเข้าใจ ความสามารถที่
แตกต่างของแต่ละบุคคลที่สามารถพัฒนาได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17
2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17
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การศึกษาบทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
A Study of the Leadership of School Administrators
Under Chanthaburi Primary  Educational Service Area Office
ธัญพร  ตันหยง, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน 324 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้คา่ อ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง 0.35 - 0.74 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธกี ารตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ  3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์, ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

ธัญพร ตันหยง, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์

126   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

Abstract
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The purposes of this research were to study and compare the role of leadership of school administrators
under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office classified by work experience and school size. The samples
used in this research consisted of 324 teachers under Chanthaburi   primary educational service area Office,
selected by using Krejcie and Morgan’s table and proportional stratified radom sampling. The instrument used
to collect the data was a 5-rating scale questionnaires. The discrimination was between 0.35 and 0.74, and the
reliability was 0.93. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way
analysis of variance (One - way ANOVA) and Scheffe’s comparison test.
The results showed that: 1) the role of leadership of school administrators under Chanthaburi Primary
Educational  Service Area Office were at a high level in both overall and in all aspects; 2) the comparative results
of the role of leadership of school administrators under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office,
which classified by work experience, was not statistically significant; and 3) The comparative results of the role of
situation leadership of school administrators under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office, which
classified by school size, was statistically significant at the .05 level.
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Keywords : situation leadership , Chanthaburi Primary Educational Service Area Office
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ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่า
ช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียมและมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและ
สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพจึงได้จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเป้าหมาย
ทีส่ ำ� คัญคือ คนไทยมีลกั ษณะเป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์ มีวนิ ยั มีทศั นคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมือง
ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและท�ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลส�ำคัญที่เป็นแกนน�ำใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาและจะต้องหาแนวทาง วิธีการบริหาร
จัดการที่หลากหลายเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหารเป็นผู้น�ำ
ด้วยแล้วจะมีผลต่อการพัฒนาการศึกษา เป็นอย่างมาก โดยทั่วไป
คุณลักษณะผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีไหวพริบดี
มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รู้จักปรับปรุงแก้ไข มีความสามารถ
โน้มน้าวจิตใจ เข้าใจบุคคลทัว่ ไป มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและมีความยุติธรรม ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอ�ำนาจ รู้จักใช้อ�ำนาจ
อย่างเชี่ยวชาญ การด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยภาวะ
ผู้น�ำในการโน้มน้าวบุคลากรในสถานศึกษาให้ท�ำงานร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งบุคคลที่ใช้ความสามารถนี้ก็คือ
ผู้น�ำที่ต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี ความเป็นผู้น�ำนี้มี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ได้
(ธร สุนทรายุทธ, 2556)
สถานการณ์สร้างผูน้ ำ 
� เมือ่ เวลาทีจ่ ะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ
ทีเ่ กิดจากปัจจัยภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
อาจมีความต้องการความรู้ความสามารถที่เฉพาะทางของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งบริหารหรือที่เรียกว่าผู้น�ำตาม
สถานการณ์ ความแตกต่างที่ส�ำคัญคือ ผู้บริหารอาจต้องพยายาม
แก้ไขสถานการณ์ในฐานะผู้บริหารแต่ผู้น�ำเมื่อแก้ปัญหาเรียบร้อย
แล้วต้องมาพิจารณาดูว่าสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร และ

จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร ซึ่งในความ
เป็นจริงผู้บริหารต้องท�ำงานภายใต้ความไม่แน่นอน การบริหาร
ถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวก�ำหนดว่า
ควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนั้น การบริหาร
เชิงสถานการณ์นนั้ ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั สถานการณ์  
สถานการณ์จะเป็นตัวก�ำหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหาร
ที่เหมาะสม ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุดโดยเป็น
การผสมผสานแนวคิด สถานการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจ
อย่างเฉียบขาด บางสถานการณ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ บางครั้งก็ต้องค�ำนึงถึงหลักมนุษย์และแรงจูงใจ บางครั้งก็
ต้องค�ำนึงถึงเป้าหมาย การบริหารจึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็นตัว
ก�ำหนดใน การตัดสินใจ (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, 2557)  
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ
ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม
เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการด�ำรงชีวิตใน
อนาคต ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�ำหนด
นโยบายโดยก�ำหนดจุดเน้นการด�ำเนินงาน 3 ส่วน คือ จุดเน้น
ด้านผู้เรียน จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและจุดเน้น
ด้านการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ดำ� เนินการตามนโยบายเฉพาะของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ 1) การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ 2) การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ  
3) ทบทวนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาโดยลดเวลาเรี ย นไม่ มี
กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียน 4) การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 5) การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ใช้โครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาทางไกลและผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน ให้หาความสมดุลระหว่าง
การควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)   
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาบทบาท
ภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อจะน�ำข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาบทบาทภาวะ
ผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารงานต่างๆ ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

บทบาทภาวะผูน้ ำ�ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
1. ภาวะผู้นำ�แบบสั่งการณ์
2. ภาวะผู้นำ�แบบขายความคิด
3. ภาวะผู้นำ�แบบมีส่วนร่วม
4. ภาวะผู้นำ�แบบมอบหมายงาน

ชภัฏ

1. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1.1 ประสบการณ์น้อย
1.2 ประสบการณ์มาก
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ่
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น� ำ ตามสถานการณ์ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อด�ำเนินการ
ศึกษาจันทบุรี
2. สร้างแบบสอบถามตามทีไ่ ด้ศกึ ษาแล้วน�ำเสนอประธาน
2. เพือ่ เปรียบเทียบบทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้
ศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
ขนาดของสถานศึกษา  
จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาบทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหาร ระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุร  ี Congruence : IOC) ซึง่ ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 - 1.00
โดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัยตามทฤษฎีภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์
ของ เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersay and Blanchard, 1996 : 200)

สมมุติฐานการวิจัย

ลัยร
า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามที่ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
1. บทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตาม จากนั้นน�ำไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลองที่เป็นครูผู้สอน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่ไม่ใช่
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
2. บทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตาม หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
ขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกัน
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ได้ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกระหว่าง 0.35 - 0.74
วิธีด�ำเนินการวิจัย
5. น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแล้วมาวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดย การหาค่าสัมประสิทธิ์
เป็นแบบสอบถามมีจ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการ แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.93
ปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา
6. น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน แล้ ว ไปใช้กั บกลุ ่ มตั ว อย่ า งที่ ก� ำหนดเพื่อ น� ำผลมาวิเ คราะห์ตาม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ซึ่งก�ำหนดคะแนนแบ่ง วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
เป็น 5 ระดับ
ธัญพร ตันหยง, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
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3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

รำไ

จากการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น� ำ ตามสถานการณ์ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. บทบาทภาวะผู ้ น� ำ ตามสถานการณ์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะผู้น�ำแบบสั่งการ ภาวะผู้น�ำแบบขาย
ความคิด ภาวะผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น�ำแบบมอบหมายงาน
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล�ำดับ
2. บทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า
2.1 บทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.2 บทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิต  ิ
ภาวะผู้น�ำแบบสั่งการ ภาวะผู้น�ำแบบขายความคิด และภาวะผู้น�ำ
แบบมอบหมายงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
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ชภัฏ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ถึงผู้อ�ำนวยการ สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เพื่ อ แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความอนุเคราะห์ใน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
พร้ อ มแบบสอบถามให้ ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และก�ำหนดวันรับคืนแบบสอบถาม
3. น�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับบทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี โดยการหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แล้วน�ำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย
เป็นช่วงคะแนน
3. วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยการทดสอบค่าที (t-test)
4. วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมือ่ พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
5. น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำในรูปตารางประกอบ
บรรยาย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค�ำนวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย
( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of
item Objective Congruence : IOC) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ค่าความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (α - Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)

สรุปและอภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับ
บทบาทภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ดังต่อไปนี้
1. บทบาทภาวะผู ้ น� ำ ตามสถานการณ์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารมีการบริหารงานตามสถานการณ์ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีส่วนใหญ่
สามารถผสมผสานความคิดและวิเคราะห์บทบาทภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ ดังที่ ธร  สุนทรายุทธ (2556) กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องเผชิญสถานการณ์หรือต้องเผชิญกับปัญหา และ
มีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็เป็นเรื่องง่ายเพราะเป็น
ธัญพร ตันหยง, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
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บริหารสถานศึกษาได้ เพียงแต่มีประสบการณ์ก็สามารถท�ำได้แล้ว
ซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไป แต่หากผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาทาง
ด้านการบริหารการศึกษาแล้วย่อมสามารถน�ำหลักทฤษฎีไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ ซึ่งเป็นลักษณะและความ
สามารถเฉพาะบุ ค คล ซึ่ ง วิ เชี ย ร วิ ท ยอุ ด ม (2553) กล่ า วว่ า
ภาวะผู้น�ำเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมออกมา
เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มี
การท�ำงานร่วมกันหรืออยู่ในสถานการณ์เดียวกันในอันที่จะท�ำให้
กิจกรรมของกลุ่มด�ำเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส�ำเร็จ
สอดคล้องกับ สุเทพ  พงษ์ศรีวัฒน์ (2550) กล่าวว่า การเป็นผู้น�ำที่ดี
นั้นจ�ำเป็นต้องปรับภาวะผู้น�ำของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ อาจมีลกั ษณะไม่เหมือนกัน
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามสามารถเฉพาะตั ว ของแต่ ล ะคน ดั ง นั้ น
ประสบการณ์จึงไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของบทบาทภาวะ
ผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุพัตรา ศรีมาวงษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทภาวะ
ผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู ้ บ ริ ห ารและครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เมื่อจ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ  
3. บทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีสภาพบริบทที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีจ�ำนวนบุคลากรและนักเรียนมาก ท�ำให้
ผู้บริหารสามารถวางระบบการท�ำงานและมีการมอบหมายงานให้
กับบุคคลากรอย่างเป็นระบบ ถึงแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
แตกต่างออกไปสถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ในงานทีช่ ดั เจนเพือ่ เตรียมรับมือกับสถานการณ์นนั้ ๆ โดยทีผ่ บู้ ริหาร
เป็นเพียงผู้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้
สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ มั ก มี ภ าระงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงท�ำให้บคุ ลากร
ภายในสถานศึกษาขนาดใหญ่ต้องเผชิญกับบุคคล สถานการณ์ที่
มากขึ้น จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับนโยบายต่างๆ
เป็นอย่างดี แต่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีบุคลากรน้อย
ผูบ้ ริหารจึงมีบทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์มากกว่า เพราะต้อง
ผสานงานโดยตรงกับบุคลากรภายในสถานศึกษาหรือต้องมีส่วน
ช่วยในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดกลางจึงมีลักษณะภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ทั้งแบบสั่งการ
แบบขายความคิ ด แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม และแบบมอบหมายงาน
ที่ ป รั บ เปลี่ ย นตามตามความเหมาะสมของภาระงานและความ
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งานประจ�ำ บางครั้งก็เป็นเรื่องยากสลับซับซ้อน แต่ละครั้งผู้บริหาร
จะต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาของสถานการณ์นั้นคืออะไร มีสาเหตุ
จากอะไร รุ น แรงแค่ ไ หน แล้ ว จึ ง หาวิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หานั้ น ๆ ซึ่ ง
สถานการณ์บางสถานการณ์อาจมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทาง
มีผลแตกต่างกัน จึงมีความจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเลือกที่ดี และ
โชติ บดี รั ฐ (2558) กล่ า วว่ า การน� ำ พาสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ
จุดมุ่งหมายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการปรับตัว ในบางสถานการณ์ก็ส่งผล
กระทบต่อสถานศึกษาที่ไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
มีหน้าที่ส�ำคัญในการจัดการกระบวนการท�ำงานตามสถานการณ์
ที่ได้เผชิญให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัชฎา เมธีทรงกิจ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�ำ
ตามสถานการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย พบว่า ภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลริศา วงษ์ภักดี (2556)
ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้น�ำโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดระยอง พบว่าภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของ
ผู้น�ำโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยองโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา พรหมเทศ
(2557) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ตาม
สถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่าภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. บทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เป็นการปฏิบัติงานที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารแต่ละคนที่ได้รับมีความแตกต่างกัน
ตามภารกิจของงาน ท�ำให้ผู้บริหารแต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่
แตกต่างกันจึงท�ำให้มบี ทบาทภาวะผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ในด้านต่างๆ
แตกต่างกันออกไปด้วย สอดคล้องกับ ธร สุนทรายุทธ (2556)
กล่าวว่า ปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ คือ การมีผบู้ ริหาร
ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของผู้บริหารที่จะสามารถ
น�ำพาสถานศึกษาให้มีความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามารถสร้าง
อ�ำนาจชักน�ำและมีอิทธิพลได้เหนือกว่าผู้อื่น ผู้บริหารสถานศึกษา
บางคนไม่จำ� เป็นต้องเรียนทางด้านการบริหารสถานศึกษาก็สามารถ
ธัญพร ตันหยง, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
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เหมาะสมบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาของตน สอดคล้ อ งกั บ กุลริศา  วงษ์ภักดี,ว่าที่ร้อยตรี. (2556). การศึกษาภาวะผู้น�ำตาม
ณิรดา  เวชญาลักษณ์ (2560) กล่าวว่าผู้บริหารที่ดีควรเป็นบุคคล
สถานการณ์ของผูน้ ำ� โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง.
ทีม่ คี วามคิดทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพตนเองอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดียวกัน
วิ ท ยานิ พ นธ์ กศ.ม. (การบริ ห ารการศึ ก ษา). ชลบุ รี :
ต้องพัฒนาตนเองให้สามารถปกครองผู้อื่นโดยปรับเปลี่ยนให้เข้า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
กับบุคคลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับงานวิจัย ชัชฎา เมธีทรงกิจ. (2558). การศึกษาภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์
ของ ธนะชัย เชาว์พลกรัง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แบบภาวะผู้น�ำตาม
ของผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน อ� ำ เภอเชี ย งคาน
สถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การจัดการทั่วไป). เลย :
การศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมือ่ จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2557). ภาวะผู้น�ำร่วมสมัย. กรุงเทพฯ :
ปัญญาชน.
ข้อเสนอแนะ
โชติ บดีรัฐ. (2558). เทคนิคการบริหาร.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จากการศึ ก ษาบทบาทภาวะผู ้ น� ำ ตามสถานการณ์ ข อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม โชติกา   พรหมเทศ. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ศึกษาจันทบุรี   พบว่า ภาวะผู้น�ำแบบมอบหมายงาน ภาวะผู้น�ำ
ภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น�ำแบบขายความคิด เรียงตามค่าเฉลี่ย
และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา
จากน้อยไปมากตามล�ำดับ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดัง ต่อไปนี้
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
ข้อเสนอแนะทั่วไป
เขต 2. วิทยานิพนธ์  ค.ม. (การบริหารการศึกษา). พิษณุโลก :
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนการกระจาย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ�ำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบและตัดสินใจด้วยตนเอง ให้ ณิ ร ดา เวชญาลั ก ษณ์ . (2560). ภาวะผู ้ น� ำ ทางการบริ ห าร.
การช่วยเหลือค�ำ้ จุนแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา และเชือ่ ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สามารถท�ำงานให้เป็นที่พอใจได้โดยไม่ต้องคอยควบคุม
ธนะชัย  เชาว์พลกรัง. (มกราคม - มิถนุ ายน 2554). “แบบภาวะผูน้ ำ�
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ  และ
ตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 4,” วารสารศึกษาศาสตร์
ร่วมตัดสินใจในกระบวนการท�ำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 34 (1 - 2) : 61-69.
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำงานและ
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เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น
ทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :
3. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้ ก ารสนั บ สนุ น อ� ำ นวย
เนติกุลการพิมพ์.
ความสะดวกต่างๆ ในการท�ำงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือสนับสนุนความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา วิเชียร  วิทยอุดม. (2553). ภาวะผู้น�ำ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
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และเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำความเข้าใจในรายละเอียดงาน
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2550). ภาวะผู้น�ำ ทฤษฎีและการปฏิบัติ :
ด้วยตนเอง
ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น�ำที่สมบูรณ์. กรุงเทพฯ :
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
วิรัตน์ เอ็นดูเคชั่น.
1. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบทบาทภาวะผู ้ น�ำ ตาม
สถานการณ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา สุพัตรา ศรีมาวงษ์. (2556). บทบาทภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู ้ บ ริ ห ารและครู สั ง กั ด
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2.
2. ศึกษาแนวทางส่งเสริมภาวะผู้น�ำตามสถานการณ์ของ
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
Learning Povision Model Based on The Experience-Based Approach
for Promoting Teaching Competency of Child Care Teachers
in The East of Local Organization
วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์, นภัส ศรีเจริญประมง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
การสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็ก
ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ดูแลเด็กในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำนวน 30 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมี
การแทรกแซง ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนา
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ และปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้                           
ระยะที่ 2 การสรุป น�ำเสนอ และถ่ายทอดผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน มีขั้นตอนการด�ำเนินการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ประสบการณ์ 2) สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอภิปราย 3) สรุปอ้างอิง 4) ประยุกต์ใช้ /ทดลองใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ 2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่าหลังจากทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน
ผู้ดูแลเด็กมีสมรรถนะทางการสอน ในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพิ่มสูงขึ้น

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้, แนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน, สมรรถนะทางการสอน    

Abstract

มห
าว

ิทยา

The propose of this research was to develop a learning provision model based on the experience-based
approach for promoting teaching competency of child care teachers in the east of local organization and to study  
knowledge about the development of teaching competency of child care teachers. The research participants  
were 30 child care teachers poviders in Chanthaburi, Rayong and Trat. This study was a qualitative research  
with intervention. The  research consisted of two phases : Phase I, the development of learning process consisting
of three steps : (1) construction of the initial process, (2) preliminary field study of the process, and (3) analysis and  
revision of the process and  Phase II, the  conclusion, presentation and  review of the research results.
The finds were as follows : 1. The learning provision model based on the experience-based approach
consisted of four steps : 1) experience 2) reflection, exchange experiences and discussion 3) generalization
4) Application/experimentation. 2. After the field used the learning provision model based on the experience-based  
approach, child care teachers have increased teaching competency in knowledge, skill and attributes.
Keywords : Learning provision model, Experience-based approach, Teaching competency
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ความใกล้ชดิ กับท้องถิ่นมากกว่า และมีมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน
เด็กปฐมวัย คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความส�ำคัญกับการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ทั้งนี้เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศ เด็กปฐมวัยควรได้รับการศึกษา และการอบรม จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545-2559
เลี้ยงดูในทางที่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิน่                               
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ทั้งนี้เนื่องจาก ให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ
ในช่วงวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นที่สุดของการพัฒนา และความต้ อ งการของสั ง คมและประเทศชาติ ตามหลั ก แห่ ง
สมอง คือ ช่วงเวลา 5 ปีแรก ของชีวิต เพราะถือว่าเป็นช่วงอายุที่มี การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น
อัตราของพัฒนาการสูงสุด ด้วยเหตุนี้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เลี้ยง ภาระกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
ดูเด็กต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการ ศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก
พัฒนาเด็กในช่วงนี้ ให้การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ ตั้งแต่แรกเกิด ถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวัย
เรี ย นรู ้ ที่ ส นองต่ อ ธรรมชาติ พั ฒ นาการของเด็ ก แต่ ล ะคนตาม ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา                      
ศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความ และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รักและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศได้พยายามปฏิบตั ภิ ารกิจด้าน
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและ การศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ภารกิจการจัดการ
ศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมีความพร้อม
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
แต่ ทั้ ง นี้ จ ากรายงานวิ จั ย และการศึ ก ษาพั ฒ นาการและ ไม่แตกต่างกันมากนัก สภาพปัญหาทีพ่ บยังเป็นปัญหาด้านโครงสร้าง
ความสามารถของเด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบันพบว่า เป็นที่น่าวิตก องค์กร ปัญหาบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านความรู้
และถื อ เป็ น วิ ก ฤติ ข องเด็ก ปฐมวัยเนื่องจากข้อเท็จจริ ง จากการ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้บริหาร (กองราชการ
ประเมินสถานการณ์และทดสอบพัฒนาการอย่างคัดกรองในเด็ก ส่วนต�ำบล กรมการปกครอง, 2539)
ปั จ จุ บัน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บการถ่า ยโอน
ปฐมวัย พบว่าโดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้า
ในทุกๆ ด้าน และพบว่า สมองเด็กแรกเกิดไม่มีปัญหา แต่พอถึง ภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่ และงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์
อายุ 6 ปีระดับไอคิวเด็กไทยต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบร้อยละ พัฒนาเด็กเล็กจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 14,326 แห่ง
ั นาเด็กเล็ก มาสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
20 และเด็กอายุ 0-3 ปี ที่ได้รับบริการจากสถานรับเลี้ยงเด็กพบว่า จากการถ่ายโอนศูนย์พฒ
สถานรับเลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ยังด้อยคุณภาพทั้งในด้านการบริหาร และการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเองนั้น ทางนักประสานและ
และการจัดการ โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม รวมทั้ง การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ ได้ศกึ ษาสภาพการจัดการศึกษา
ยังมีการก�ำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง ที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครอง                    
ต่อเนื่อง และศูนย์เด็กเล็กยังขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้ ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ของเด็ก จิตวิทยา และพัฒนาการ\ของเด็ก รวมทั้งขาดการก�ำกับ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง ท�ำให้ขาดแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย
ดูแลคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ (กระทรวง และมี จุ ด อ่ อ นด้ า นบุ ค ลากร คื อ ส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา และอ�ำนาจ การตัดสินในส่วนใหญ่
ศึกษาธิการ, 2546)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 อยู่ที่ผู้บริหารท้องถิ่น (ส�ำนักประสานและการพัฒนาการจัดการ
มาตรา 41 บัญญัตใิ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิจดั การศึกษา ศึกษาท้องถิ่น, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ ทัศนีย์
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม นาคุณทรง (2553) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและหารูปแบบการเรียน
และความต้องการภายในท้องถิ่น ซึ่งพระราชบัญญัติก�ำหนดแผน การสอน พบว่ามีปัญหาด้านการบริหารงาน ด้านสถานที่ ด้านการ
และขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ
พ.ศ.2542 ก� ำ หนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก รู ป แบบ นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลและรายงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและ
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น เขตภาคตะวันออก พบว่า
ศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดการ การให้บริการในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กเล็กก็จัดได้ไม่เพียงพอ
ศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้ และมีปัญหา ในเรื่องคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก
หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยถ่ายโอนการจัดการศึกษา ปัญหาด้านบุคลากรทีย่ งั ขาดความรูค้ วามช�ำนาญในการจัดการเรียน
ระดับปฐมวัยไปยังองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือเทศบาลทีส่ ถานศึกษา การสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ และระดับอายุของเด็กที่อยู่ใน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งนับว่าปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาส�ำคัญของ
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สมศักดิ์ ภู่วิภาวรรธน์ (2544) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้
ที่ เ น้ น ประสบการณ์ เ ป็ น ฐาน ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน คื อ
1. ประสบการณ์ (Experience) 2. น�ำเสนอและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ (Publishing) 3. อภิ ป รายผล (Discussing)
4. สรุปอ้างอิง (Generalizing) และ 5. ประยุกต์ใช้ (Applying)  
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นประสบการณ์เป็นฐานว่าเป็นกระบวนการ ที่มีความเป็น
พลวั ต ร โดยอาจเริ่ ม ที่ ขั้ น ตอนใดขั้ น ตอนหนึ่ ง แล้ ว เคลื่ อ นย้ า ย
ไปมาระหว่ า งขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่
1. ประสบการณ์ (Experience) 2. การสะท้อนและอภิปราย
(Reflection and Discussion) 3. ความเข้าใจและเกิดความคิด
รวบยอด (Understanding and Conceptualization) และ
4. การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment or Application)
ทั้งนี้การน�ำแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์
เป็นฐานมาใช้ในการพัฒนาครู เป็นการน�ำแนวทาง การพัฒนา
การเรี ย นรู ้ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ นั บ ว่ า มี ป ระโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาครู
อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาตนเองของครู ซึ่ ง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานมุ่งเน้นให้เกิด
การประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะ
ต่ า งๆ ในเวลาเดี ย วกั น สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ไ ด้ ด ้ วยตนเอง
เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ จนเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่างๆ โดยผ่านการคิด
วิเคราะห์ปัญหา และหาเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง สรุปผล
และน�ำเสนอสิ่งที่ค้นพบ
โครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะทางการสอน ในด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการใช้แนวคิด
ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience-Based Approach) เป็น
แนวทางการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้ดูแลเด็กได้ ผู้วิจัยจึงต้องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดประสบการณ์เป็น
ฐาน โดยมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้มีความเป็นรูปธรรมและ
มีรายละเอียดเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ครูผดู้ แู ลเด็กสามารถพัฒนา
ตนเองได้ จึงเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถค้นหา
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมส�ำหรับครูผดู้ แู ลเด็ก
ในระดับปฐมวัย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบปรากฏการณ์การเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นกับครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้น ในสภาพจริง ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
อธิบายรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ รวมทัง้ ยังสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับครูผู้ดูแลเด็กในด้านความรู้ เจตคติ
และทักษะของครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้นั้น                       
สามารถวิเคราะห์ให้เห็นสภาพการณ์ เงื่อนไขการกระท�ำ  ผลลัพธ์
ของกระบวนการนั้นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ กับการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กต่อไป
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ดังนั้นจึง
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็กในระดับปฐมวัย
การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดประสบการณ์
เป็นฐาน (Experience-Based Approach) เป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อน
สิ่งต่างๆ (Reflection) ที่ได้รับจากประสบการณ์ออกมา เพื่อ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ๆ (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษา
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็น
ฐานไว้ดังนี้
Kolb (1984) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ขั้นที่ 2 ผู้เรียนสะท้อนความคิด
จากประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ขั้นที่ 3 ผู้เรียนสรุป
ความรู ้ จ ากการสั ง เกตและการสะท้ อ นความคิ ด เป็ น ความคิ ด
รวบยอด ซึ่งเป็นนามธรรมและสรุป เป็นหลักการซึ่งได้จากการ
บูรณาการการสังเกตกับทฤษฎี และขั้นที่ 4 ผู้เรียนน�ำหลักการนั้น
ไปประยุกต์ใช้ หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบ
อิงประสบการณ์ มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ประเมินก่อน
เผชิ ญ ประสบการณ์ (Pretest) ขั้ น ที่ 2 ปฐมนิ เ ทศการเผชิ ญ
ประสบการณ์   (Briefing) ขั้นที่ 3 เผชิญประสบการณ์ (Coping)
ขั้นที่ 4 รายงานความก้าวหน้า (Reporting) ขั้นที่ 5 รายงานผล
การเผชิญประสบการณ์ (Debriefing) ขั้นที่ 6 สรุปผลการเผชิญ
ประสบการณ์ เป็นการสรุปการเผชิญประสบการณ์ และ ขั้นที่ 7   
ประเมินผลหลังเผชิญประสบการณ์ (Posttest)  
Marlowe & Page (1998) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูท้ เี่ น้นประสบการณ์เป็นฐาน 5 ขัน้ ตอน ในรูปแบบประสบการณ์
(Experiential Model) คือ 1. ก�ำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
2. การมี ส ่ ว นร่ ว มของประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ว างแผนร่ ว มกั น
(Experiencing หรือ Participate in a Planed Experience)
3. การสะท้อน (Reflecting) ที่ผ่านกระบวนการสังเกต (Process
through Observation) ผ่านการก�ำหนดเป้าหมายแล้ว มีการ
สะท้อน และวิเคราะห์ (Reflection and Analysis) 4. การสรุป
อ้างอิงเป็นหลักฐานแนวความคิดรวบยอด (Generalizing) ที่ได้
จากประสบการณ์และการประมวลผล (Formulate Abstract
Concepts, Rules, and Principles from Experience and
Processing) และ 5. การประยุกต์ใช้ (Application) ในสถานการณ์
ใหม่ๆ   
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วัตถุประสงค์

ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
2) การประเมินผลการทดลองใช้ตน้ แบบการจัดการ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด เรียนรู้
3) การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ประสบการณ์เป็นฐาน เพือ่ พัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผูด้ แู ล
ระยะที่ 2 การสรุป น�ำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย
เด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย
2.1 รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
ทางการสอนของผู้ดูแลเด็ก
2.2 น�ำเสนอผลการวิจัย คือ รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ประสบการณ์ เ ป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาโดยใช้ ทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก (ฉบับ
วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบมี ก ารแทรกแซง (intervention) สมบูรณ์)
2.3 น�ำเสนอผลการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กที่
แบ่งการด�ำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการสอน
2.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
แนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอน
ของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบ ผลการวิจัย
ผลการด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งมี
ด้วยขั้นตอนดังนี้
1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด และองค์ ค วามรู ้ ที่ รายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
เกี่ยวข้องกับแนวคิดการใช้ประสบการณ์ เป็นฐาน (ExperienceBased Approach) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครู แนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอน
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ ของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก ประกอบด้วย
ช่ ว งที่ 1 การพั ฒ นาต้ น แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
วิชาชีพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล การวัด 		
มีผลการวิจัยดังนี้
และประเมินผลสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการศึกษา
2) พัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ประสบการณ์เป็นฐาน โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ วิเคราะห์แนวคิด และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการใช้
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานของนักวิชาการ ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience-Based Approach) แนวคิด
และนักการศึกษา จากนั้นน�ำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน การพัฒนาสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครูในด้านความรู้ ทักษะ
ตรวจสอบคุณภาพ และความถูกต้องของกระบวนการกับผูเ้ ชีย่ วชาญ และคุณลักษณะส่วนบุคคล จากนัน้ พัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่
แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ตน้ แบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบ เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพ และความถูกต้อง
ของกระบวนการ จากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข ซึง่ ต้นแบบ
ด้วยขั้นตอนดังนี้   
1) คัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็นผูด้ แู ลเด็ก สังกัดองค์กร การเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระยอง และตราด ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประสบการณ์ คือ การเปิดโอกาสให้ได้รับ
จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง   
2) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะทางการ ประสบการณ์ทเี่ ป็นรูปธรรม ซึง่ เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการให้ความรูห้ รือน�ำไป
สอนทักษะต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ประสบอยู่ก่อนแล้ว เป็นการ
สอนของผู้ดูแลเด็ก  
3) ด�ำเนินการตามขั้นตอนของต้นแบบการจัดการ กระตุ้นให้ครูดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้
และแสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ทเี่ หมือนหรือแตกต่าง
เรียนรู้
4) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพแบบมี จากของตนเอง โดยผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group)
การแทรกแซง คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก หรืออาจจะท�ำกิจกรรมในใบงาน เพื่อกระตุ้นให้ดึงประสบการณ์
การบันทึกการไตร่ตรองตนเอง (reflection) และการสนทนากลุ่ม นั้นออกมาใช้
(focus group)
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เป็นฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.50 และด้านการน�ำไปใช้ คิดเป็นร้อยละ
93.87 และนอกจากนี้ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากการ
สังเกต และการสัมภาษณ์ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ เรื่องระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการในขั้นที่ 4 คือ การประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ควรมีการเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น กล่าวคือ ควรเพิ่มระยะ
เวลาในขั้นตอนนี้เป็น 3 สัปดาห์ ซึ่งจากเดิมใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการในขั้นของการประยุกต์ใช้และทดลองใช้                   
ได้อย่างเต็มที่ และควรมีการติดตามผลการน�ำไปใช้ของครูด้วย  
3.3 การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการ
สะท้อนถึงปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการ ด�ำเนินการในขั้นที่ 4
ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ปรับระยะเวลาในการด�ำเนินการให้
เพิ่มขึ้นเป็น 3 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ระยะที่ 2  การสรุป น�ำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
จากต้นแบบการจัดการเรียนรู้ จากนั้นน�ำเสนอ รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ประสบการณ์ เ ป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
ทางการสอนของผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในท้ อ งถิ่ น เขตภาคตะวั น ออก
(ฉบับสมบูรณ์) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ และ
น�ำเสนอผลการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็กที่
ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เข้าร่วมโครงการ  
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ขั้นที่ 2 สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และอภิปราย คือ การได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเอง
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ครู
เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ท�ำให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัย
จะเป็นผู้ก�ำหนดประเด็นวิเคราะห์วิจารณ์  
ขั้นที่ 3 สรุปอ้างอิง คือ การสรุปข้อความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการค้นคว้าจากเอกสาร ต�ำรา งานวิจัย และ
อินเตอร์เน็ต หรือจากการสังเกต การอภิปราย การสะท้อนความคิด
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มมาเป็นความคิดรวบยอดของ
ตนเอง  
ขั้นที่ 4 ประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
คือ การน�ำหลักการมาประยุกต์ใช้ หรือทดลองใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ ต ้ น แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
มีวิธีการด�ำเนินการดังนี้
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น และสมรรถนะทางการ
สอนของครูผู้ดูแลเด็ก จากนั้นคัดเลือกผู้ดูแลเด็กที่สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จ�ำนวน
30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นด�ำเนินการตามขั้นตอน
ของต้นแบบการเรียนรูต้ ามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้                        
ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยทั้ง 4 ขั้นตอนใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการ
2 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น
4 เดือน จากนัน้ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ
คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกการ
ไตร่ตรองตนเอง (reflection) และการสนทนากลุ่ม (focus group)
		
ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้
3.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลั ง จากทดลองใช้ ต ้ น แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของครู
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในท้ อ งถิ่ น เขตภาคตะวั น ออก พบว่ า ครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก
มีสมรรถนะทางการสอนในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในทุ ก ด้ า น ซึ่ ง พิ จ ารณาจากการสั ง เกต การสนทนา
การสัมภาษณ์ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ร่วมกัน และการสะท้อนความคิดผ่านทางบันทึกการไตร่ตรอง
ตนเอง
3.2 การประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบการจัด
การเรียนรู้ จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน โดยพิจารณา
รายด้านพบว่า ความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.50 ด้านความรู้
ความเข้าใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์
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สรุปและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดประสบการณ์
เป็นฐานได้ผ่านขั้นตอนการศึกษาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
และการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของครูผดู้ แู ลเด็กตามแนวคิด
ประสบการณ์เป็นฐาน ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และ
น�ำเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบค�ำถามการวิจัย 2 ข้อ คือ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์
เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่น
เขตภาคตะวันออก มีลักษณะและขั้นตอนในการด�ำเนินการอย่างไร
รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดประสบการณ์เป็น
ฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขต
ภาคตะวันออก โดยมีลกั ษณะและขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท้ งั้ 4 ขัน้
ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ประสบการณ์ คื อ การเปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ทเี่ ป็นรูปธรรม ซึง่ เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการให้ความรูห้ รือน�ำไป
สอนทักษะต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ประสบอยู่ก่อนแล้ว เป็นการ
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โดยครูเป็นเพียงผู้สาธิตและอ�ำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
เท่านั้น ซึ่งพบว่าบรรยากาศ ในห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
เด็กๆ ตื่นเต้นและสนใจในการท�ำกิจกรรมเป็นอย่างมาก ส่วนใน
ด้านทักษะ การสอนพบว่า ผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนาสมรรถนะใน
ด้านทักษะทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ จากการสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์  
และจากบันทึกการไตร่ตรองตนเองพบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความช�ำนาญ
และมี ทั ก ษะในการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ส อน
เพิ่มมากขึ้น และมีการค้นคว้ากิจกรรมที่ทันสมัยทั้งของไทยและ
ต่างประเทศในลักษณะต่างๆ ที่จะน�ำมา ประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางโซเชียล ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ
มีความทันสมัย ซึ่งเป็นผลมาจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
อภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการท�ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนั้น
ท�ำให้ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งข้อ
เสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท�ำให้ตระหนักถึง รูปแบบการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูยังได้สร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอน
ทดลองใช้สื่อ และฝึกปฏิบัติการท�ำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความ
ช�ำนาญก่อนน�ำไปใช้ในการจัด กิจกรรมกับเด็กในชั้นเรียนอีกด้วย
และในด้านการพัฒนาคุณลักษณะพบว่า ผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนา
สมรรถนะ ด้านคุณลักษณะ อันได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย และ
อัตมโนทัศน์ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ดูแล
เด็กรู้สึกภูมิใจ ดีใจ และมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่น และ
มีความกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ
ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากเด็กๆ และยังเกิดความภูมใิ จทีส่ อื่ ทีผ่ ลิตขึน้
เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก นอกจากนี้ยังพบว่าในการผลิตสื่อการเรียน
การสอนนั้นไม่จ�ำเป็นต้องซื้อหรือใช้วัสดุที่มีราคาแพง แต่สามารถ
ใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อการเรียนการสอน
ส�ำหรับเด็กได้อีกด้วย   
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
ประสบการณ์เป็นฐานเพือ่ พัฒนาสมรรถนะทางการสอน ของผูด้ แู ล
เด็กในท้องถิน่ เขตภาคตะวันออก สามารถน�ำผลการวิจยั มาอภิปราย
ได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์
เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่น
เขตภาคตะวันออกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ มีความเป็นรูปธรรมและมีขนั้ ตอน
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็ก สามารถพัฒนาสมรรถนะทาง
การสอนของตนเองให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ทั้ ง 4 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ประสบการณ์ ขั้ น สะท้ อ นความคิ ด
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และอภิ ป ราย ขั้ น สรุ ป อ้ า งอิ ง และ
ขั้นประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นั้น เป็นการเปิด
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กระตุ้นให้ครูดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้
และแสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่าง
จากของตนเอง โดยผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group)
หรืออาจจะท�ำกิจกรรมในใบงาน เพื่อกระตุ้นให้ดึงประสบการณ์
นั้นออกมาใช้
ขั้นที่ 2 สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และอภิปราย คือ การได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเอง
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ครู
เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ท�ำให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัย
จะเป็นผู้ก�ำหนดประเด็นวิเคราะห์วิจารณ์  
ขั้นที่ 3 สรุปอ้างอิง คือ การสรุปข้อความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการค้นคว้าจากเอกสาร ต�ำรา งานวิจัย
และอินเตอร์เน็ต หรือจากการสังเกต การอภิปราย การสะท้อน
ความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม มาเป็นความคิด
รวบยอดของตนเอง  
ขั้นที่ 4 ประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ คือ
การน�ำหลักการมาประยุกต์ใช้ หรือทดลองใช้ ในการจัดการเรียน
การสอน โดยในขั้นนี้ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติขึ้นอยู่กับการน�ำไป
ใช้ของแต่ละบุคคล
2. ผลการเรียนรูข้ องครูผดู้ แู ลเด็กทีม่ ตี อ่ การพัฒนาสมรรถนะ
ทางการสอน
หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน เพือ่ พัฒนาสมรรถนะทางการสอนของ
ผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ประสบการณ์ ขั้นที่ 2 สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และอภิปราย ขัน้ ที่ 3 สรุปอ้างอิง และขัน้ ที่ 4 ประยุกต์
ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นั้น จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกการไตร่ตรองตนเอง และการสนทนากลุม่
พบว่า ผูด้ แู ลเด็กมีสมรรถนะทางการสอนในด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน กล่าวคือ สมรรถนะทางการสอน
ในด้านความรู้พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ตนเองสอนเพิ่มมากขึ้น สังเกตจากการที่ได้ทบทวนความรู้เดิม
และเพิม่ พูนความรูใ้ หม่ มีการอภิปราย และแลกเปลีย่ นความรู้ และ
ประสบการณ์ตา่ งๆ ร่วมกัน และการสะท้อนความคิดผ่านทางบันทึก
การไตร่ตรองตนเอง ท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวเรื่อง
ที่ตนเองต้องสอนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพบว่าแต่ละคนมีการพัฒนา
ตนเองในด้านความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
จัดการเรียนการสอนเพิม่ มากขึน้ ซึง่ สังเกตจากการน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของ
ตนเอง ตัวอย่างเช่น ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของหนู
จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่ามีการจัด
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง
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2. จากการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพือ่ พัฒนาสมรรถนะทางการสอนของ
ผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึก
การไตร่ ต รองตนเอง และการสนทนากลุ ่ ม ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ เข้ า ไป
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งท�ำให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ดูแลเด็กอย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งใน
ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ จากการที่
ผู ้ วิ จั ย เข้ า ไปสั ง เกตและมี ส ่ ว นร่ ว มในการสะท้ อ นความคิ ด และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์พบว่า ผู้ดูแลเด็กแต่ละคนมีการน�ำ
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นด้ า นการสอนของตนเองมาแลก
เปลี่ยนให้สมาชิกในกลุ่มได้ ซึ่งท�ำให้เกิดการเรียนรู้ มากยิ่งขึ้น เช่น
การแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ ซึ่งแต่ละคนได้
เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ท�ำให้ได้กิจกรรมที่
หลากหลายและตรงกับความสนใจของเด็ก ตลอดจนได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการเลือกใช้วัสดุในการท�ำกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
พบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสนทนา
ซักถามและการโต้ตอบ ท�ำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกในสภาพจริง
จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซงนั้น ท�ำให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกและเห็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับตัวผู้ดูแลเด็กอย่างเห็นได้ชัด จึงนับว่าการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
มีการแทรกแซง เป็นกระบวนการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กในอีก
รูปแบบหนึ่งที่สามารถอธิบายรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
และยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์การปรับเปลี่ยนทางความรู้
เจตคติ และทักษะของผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้
นั้นได้เป็นอย่างดี
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โอกาสให้ได้ทบทวนความรู้ประสบการณ์เดิมและค้นคว้าเพิ่มเติม
แล้ ว กระตุ ้ น ให้ ส ะท้ อ นการเรี ย นรู ้ ต ่ า งๆ ออกมา โดยอาศั ย
กระบวนการกลุ ่ ม การอภิ ป ราย การแสดงความคิ ด เห็ น และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิธีคิดใหม่ๆ และพัฒนาทักษะ
การสอนใหม่ๆ ตัวอย่างเช่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรือ่ งวิทยาศาสตร์นา่ รูส้ ำ� หรับเด็กปฐมวัยนัน้ หลังจากทีผ่ า่ นขัน้ ตอน
ของการทบทวนความรู้เดิม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การอภิปราย
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ
แล้วน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กล่าวคือ ครูมีการจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อประกอบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ด้ ว ยตนเอง ให้ เ ด็ ก ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทั้ ง เป็ น กลุ ่ ม และ
รายบุคคล ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนประสบ
ความส�ำเร็จและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ จะเห็นได้ว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะทางการสอน
ของครูได้นั้นสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่ส�ำคัญ 3 ประการของ
การจัดการเรียนรู้เน้นประสบการณ์เป็นฐาน ของ Doyle Eva &
Ward Susan (2001) ที่กล่าวว่า (1) การเรียนรู้จะมีประสิทธิผล
สู ง สุ ด นั้ น ผู ้ เรี ย นต้ อ งเข้ า มามี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสบการณ์
การเรียนรู้ (2) ความรู้ที่ผู้เรียนได้ค้นพบนั้นจะมีความหมายหรือ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ (3) การเรียนรู้ที่ก่อให้
เกิดความผูกพัน ผู้เรียนจะต้องก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และ
มีการจูงใจให้ มีส่วนร่วมภายใต้กรอบการท�ำงานที่ได้ก�ำหนดขึ้น
ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550) ที่กล่าวว่า การที่ครู ได้ประยุกต์ใช้ความคิด
ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะต่างๆ ในเวลาเดียวกันจน
สามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง จากนัน้ เกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องนั้นๆ จนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการหา
กระบวนการ และวิธีการต่างๆ นอกจากนี้การจัดบรรยากาศให้
ไม่เคร่งเครียด ได้แสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบต่องานของ
ตนเองและกลุ่ม ให้ครูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ อีกทั้งยัง
เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ ร ่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ ป ั ญ หา และหาเหตุ ผ ลใน
การแก้ปัญหาด้านตนเอง และกระบวนการกลุ่มได้สรุปผลและ
น�ำเสนอสิง่ ทีค่ น้ พบ ซึง่ รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ตามแนวคิด
ประสบการณ์เป็นฐานนั้น ล้วนส่งผลดีต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการสอนในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้ดูแลเด็ก
ได้เป็นอย่างดี
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ประสบการณ์เป็นฐานไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการสอน
ของครูผู้สอนในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
2. ควรมี ก ารน� ำ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
ประสบการณ์เป็นฐานไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ในการท�ำงาน
ด้านอื่นๆ ของผู้ดูแลเด็กในระดับปฐมวัย หรือครูในระดับชั้นอื่นๆ
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รำไ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมในการใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา การรับรู้ข่าวสารโรงเรียนกวดวิชา
ของผู้ปกครองและนักเรียนจากการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการส�ำหรับโรงเรียนกวดวิชาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ปกครองและ นักเรียนจ�ำนวน 400 คน และแบบสัมภาษณ์ส�ำหรับผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สอนใน
โรงเรียนกวดวิชาจ�ำนวน 15 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มใช้ Pearson Correlation
ผลการวิจัย พบว่า 1) ส่วนบุคคล ในกลุ่มผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 44-50 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีบุตรหลานที่ก�ำลังเรียนอยู่ 1-2 คน ในระดับประถม เรียนกวดวิชา 1 คน กลุ่มนักเรียน เป็นเพศหญิง
อายุ 13-18 ปี ผู้ปกครองอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ทั้ง 2 กลุ่มมีรายได้ของครอบครัวมากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน เริ่มกวดวิชาใน
ระดับประถม เริ่มเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 2) พฤติกรรมการใช้บริการทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ต้องการเรียนกวดวิชาเพราะต้องการเนื้อหาที่
เข้มข้นกว่าที่โรงเรียนเพื่อน�ำไปใช้ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ต้องการเรียนกวดวิชาช่วงเปิดเทอมวันเสาร์-วันอาทิตย์ วิชาที่ต้องการ
เรียนมากที่สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์ มีการวางแผนค่าเรียนกวดวิชาประมาณ 5,001-10,000 บาท 3) การรับรู้ข่าวสารในกลุ่มผู้ปกครอง
มีระดับการรับรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านทีม่ รี ะดับการรับรูส้ งู สุด คือการโฆษณา ด้านทีต่ ำ�่ สุด คือ การประชาสัมพันธ์ กลุม่ นักเรียน
มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีระดับการรับรู้สูงสุด คือ การขายโดยบุคคล ด้านที่ต�่ำสุด คือ การประชาสัมพันธ์
ส่วนระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครอง พบว่ามีระดับการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับ
การตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน ด้านต�่ำสุด คือ ด้านมาตรฐาน กลุ่มนักเรียนมีระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน ด้านต�่ำสุด
คือ ด้านความเชือ่ มัน่ ในการให้บริการและสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูข้ า่ วสารโรงเรียนกวดวิชากับการตัดสินใจเลือกสถานที่
เรียนกวดวิชา สรุปว่ามีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ด้านการขายโดยบุคคลกับด้านความรู้
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.342) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) แนวทางในการพัฒนาการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�ำหรับโรงเรียนกวดวิชา คือ การใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย คือ การขายโดยบุคคล การโฆษณา กิจกรรม
ทางการตลาด และการตลาดทางตรง ทีไ่ ด้ทพ่ี บว่ามีระดับการรับรูม้ ากในกลุม่ ตัวอย่างแล้วน�ำมาสร้างเครือ่ งมือการสือ่ สารให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารของโรงเรียนกวดวิชา
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This research purposes. to personal factors behavior in a tutorial school. The perception of schools, parents
and students of the integrated marketing communications to influence decisions. To guide the development of
integrated marketing communications for schools and the needs. The instrument used in this study was a
questionnaire. The sample was 400 parents and students and interview administrators, parents, students and
teachers in schools. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard and
compared between groups using Pearson Correlation. The results showed details were as follows. First, it’s
the personal factor. It’s found that most of the parents were female aged between 44-50 years old.  
They graduated in bachelor degree and worked as employee in private business. For student, most of them
were female junior high school students aged between 13-18 years old. Their parents were running family
business. All groups earned over 80,000 Baht monthly started their tutoring sessions in elementary level and
their first tutoring subject was Mathematics. Second, it’s the consumer behavior of 2 groups. Most of them
would like to enroll their children in tutoring sessions for more intensive context which would advance them
in the academic tests. Saturday and Sunday during the term and Mathematics were mostly selected time and
subject for tutoring. The tutoring fee was planned between 5,001-10,000 Baht.   Third, it’s the information
exposure about the tutoring school among the parents via marketing communication tools which showed
average. The tool with highest mean was advertisement and public relation demonstrated the lowest.
The overall information exposure about the tutoring school among the students via marketing communication
tools was average. The tools with the highest mean was personal selling and public relation showed the lowest
the parent’s decision-making level it’s found that the overall level was high. The factors with the highest and
lowest means were teacher and the standard respectively. The overall decision-making level of the student was
very good. The factors with the highest and lowest means were teacher and the reliability of the service.
All correlation values showed positive on the relationship between the information exposure about the
tutoring school via integrated marketing communication and the selection of the tutoring school. It can be
concluded that they’re related. The overall relationship was average. By considering each factor, it’s found that
information exposure which highly related to the selection of the tutoring school was the personal selling
and knowledge with average correlation coefficient value (r = 0.342) and .01 significance level. Fourth,
The development in integrated marketing communications for tutorial schools is the use of information
obtained from research led. create a communication tool in the same direction. to create awareness about the
news of the tutorial school.
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การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย แรกและปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
รากฐานการด�ำรงชีวิตในอนาคต เพราะการศึกษาที่ดีจะพัฒนา
ศักยภาพตัวบุคคลให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการ
เลือกอาชีพที่มีความมั่นคงในอนาคตได้อย่างมีหลักการ (วิจารณ์  
พานิช, 2552) ทั้งยังเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
ปั จ จุ บั น ในประเทศไทยยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การส่ ง
บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่
เพราะมีความมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจะสามารถ
เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และความสามารถให้บตุ รหลานหรือตัวผูเ้ รียน
เองสอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในทุกๆ ระดับของการเข้าเรียน
ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง สิ่งแรกที่มักจะพบคือการสอบ
คัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งจะมีนักเรียนสนใจ
สมัครสอบเป็นจ�ำนวนมาก เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
ต้องการเข้าเรียน ยกตัวอย่าง เช่น จากข้อมูลการเปิดรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1
มีโรงเรียนในพื้นที่ จ�ำนวน 67 โรง มีผู้สมัคร 23,107 คน แผนรับ
17,740 คน โดยโรงเรียนที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผู้สมัคร 1,185 คน แผนรับ
300 คน 2. โรงเรียนโยธินบูรณะ ผู้สมัคร 996 คน แผนรับ 300 คน  
3. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ผู้สมัคร 970 คน
แผนรับ 500 คน 4. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผู้สมัคร 898 คน
แผนรับ 300 คน   5.โรงเรียนศึกษานารี ผู้สมัคร 871 แผนรับ
450 คน ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียนชั้น
ม.4 นั้ น ผู ้ ส มั ค ร 11,417 คน แผนรั บ 1,480 คน เป็ น ต้ น
จากข้อมูล พบว่า จ�ำนวนการรับนักเรียนกับจ�ำนวนผู้สมัครสอบ
ในแต่ละโรงเรียนนั้นมีจ�ำนวนของการรับเข้าเรียนน้อยกว่าในทุกๆ
โรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสอบแข่งขันเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการสอบคัดเลือกว่า
ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถพอที่จะสอบผ่านการคัดเลือกได้
โดยการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนจะเป็นการทบทวนความรู้ใน
สิง่ ทีเ่ รียน ฝึกท�ำแบบฝึกหัดเพิม่ เติมอย่างสม�ำ่ เสมอ และอีกทางเลือก
หนึ่งคือการเรียนกวดวิชา
การกวดวิชาได้รับความสนใจมากขึ้นทุกปีและพบว่า ธุรกิจ
กวดวิชาเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีนักเรียนใน
หลายประเทศเรียนกวดวิชาเป็นจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะมี
การขยายตัวเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากนักเรียนให้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์
จากการสอบแข่งขันเพิม่ มากขึน้ และต้องการรักษาระดับการเรียนใน
ห้องเรียนด้วย (Mark Bray,1999) ในประเทศไทยเป็นหนึง่ ในหลายๆ
ประเทศทีพ่ บว่ามีจำ� นวนโรงเรียนกวดวิชาเพิม่ ขึน้ เช่นกัน จากข้อมูล

ของส�ำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่า
ในปี พ.ศ.2556 มี จ� ำ นวนโรงเรี ย นกวดวิ ช าเพิ่ ม มากขึ้ น จากปี
พ.ศ.2555 จาก 2,005 แห่ง เป็น 2,342 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8
และมีผู้เรียนเพิ่มขึ้นจาก 453,881 คน เป็น 535,695 คน เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 18 และในปี พ.ศ.2558 พบว่า เพิ่มขึ้นอีกจากเดิม
เป็น 2,629 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับงาน
วิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) ที่ได้ประมาณการว่า แนวโน้ม
ของโรงเรียนกวดวิชาจะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งผู้เรียนและการลงทุนจัดตั้ง
โรงเรียนกวดวิชา ซึง่ จะส่งผลให้ธรุ กิจโรงเรียนกวดวิชามีการแข่งขันกัน
เพิม่ ขึน้ เพราะธุรกิจกวดวิชาเป็นธุรกิจบริการด้านการศึกษาทีม่ มี ลู ค่า
การตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ต่างๆ ในระดับต�่ำ 
การขยายตัวของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่มีเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชามองหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนหรือผูป้ กครองของนักเรียนสนใจและตัดสินใจเลือก
เข้ารับบริการของตนมากขึ้น จากมติอนุมัติให้มีการเก็บภาษีเงินได้
กับโรงเรียนกวดวิชา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 ส่งผลให้
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการ
โรงเรียนกวดวิชาต้องตระหนักถึงความคุม้ ค่าในการน�ำกลยุทธ์ตา่ งๆ
มาปรับใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสมในสภาวะที่เศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าการบริหารด้านการตลาดที่ดีย่อมมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้ เพราะสื่อสารการตลาดเป็นตัวกลาง
ระหว่างลูกค้ากับองค์กร ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร
มีความเจริญก้าวหน้ามาก ส่งผลให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการรับ
ข่าวสารหลากหลายขึ้นและการสื่อสารการตลาดจัดเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการน�ำข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด (ณัฐา ฉางชูโต,
2558) ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการสรรหากลยุทธ์ในการสื่อสาร
การตลาดในการน�ำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมี
แนวคิด หลากหลายรูปแบบมาก ผู้วิจัยมีความสนใจในรูปแบบ
การสื่อ สารการตลาดเชิ ง บูร ณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักการตลาดใน
ธุรกิจต่างๆ เริ่มน�ำมาปรับใช้ในองค์กรของตน เพราะการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการนัน้ เป็นการน�ำเครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาด
และกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การติดต่อกับลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุด เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เข็มแข็งขึ้น
เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี และเกิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ย
(ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Susan
(2004) ที่กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีความส�ำคัญ
ต่อกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและเป็นกุญแจที่ส�ำคัญในการสร้าง
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งออกเป็ น 2 กลุ ่ ม คื อ ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จ�ำนวน 200 ชุด และ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จ�ำนวน 200 ชุด เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวด
วิชากับนักเรียนทีเ่ รียนกวดวิชา พฤติกรรมการใช้บริการในการเรียน
กวดวิชา การรับรู้ข่าวสารของผู้ปกครองกับโรงเรียนกวดวิชาจาก
การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงเรียนกวดวิชาและแบบสัมภาษณ์กับผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา
ผูส้ อน ผูป้ กครองและนักเรียนจ�ำนวนอย่างละ 5 คน เพือ่ หาแนวทาง
ในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อไป โดยสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ใช้ Pearson Correlation
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ตราสินค้าและคุณค่าต่อตราสินค้าและบริการอีกด้วย โดยหลักการ
ของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนั้นเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
ของผู้บริโภคมาปรับใช้ในการสร้างเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้างสื่อในการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (ณัฐา ฉางชูโต, 2558)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกท�ำวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�ำหรับโรงเรียนกวดวิชาขึ้น เพื่อ
ต้องการศึกษาว่าปัจจัยส่วนบุคคล  พฤติกรรมการใช้บริการโรงเรียน
กวดวิชา การสื่อสารการตลาดรูปแบบใดที่มีผลต่อรับรู้ และการ
ตัดสินใจด้านใดที่มีผลในการเลือกใช้บริการโรงเรียนเรียนกวดวิชา
เพราะหลักการส�ำคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า แล้วจึงมาวางแผนเลือกใช้เครื่อง
การสือ่ สารการตลาดมาผสมผสานกันให้สอดคล้องกับความต้องการ
หรือการรับรู้ของลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ดอน   ชูลท์
และไฮด์ดี้  ชูลท์, 2550) เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทาง
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�ำหรับโรงเรียนกวดวิชาต่อไป
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการโรงเรียนกวดวิชาทีม่ คี วามสนใจในการวางแผน
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บริการของตนให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา จนเกิดการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนกวดวิชาในที่สุด
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ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 44-50 ปี คิดเป็น ร้อยละ 74
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.4 ประกอบอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีนักเรียนที่ก�ำลัง
เรียนอยู่ 1-2 คน ในระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.8
มีเรียนกวดวิชา 1 คนคิดเป็นร้อยละ 57 กลุ่มนักเรียน พบว่า
ร้อยละ 61.7 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 13-18 ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 83.2
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ผูป้ กครองประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 38.8
1. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน มีนักเรียนที่ก�ำลังเรียนอยู่ จ�ำนวน 2 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
มีเรียนกวดวิชา 1 คิดเป็นร้อยละ 44.4 โดยทั้ง 2 กลุ่มมีรายได้ของ
เข้าเรียนกวดวิชากับนักเรียนที่เรียนกวดวิชา
2. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารในการเรี ย นกวดวิ ช า ครอบครัวมากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.1
ผู ้ ป กครองที่ ส ่ ง บุ ต รหลานเข้ า เรี ย นกวดวิ ช ากั บ นั ก เรี ย นที่ เรี ย น และ ร้อยละ 34.2 ตามล�ำดับ เริ่มกวดวิชาในระดับประถมศึกษา
กวดวิชา
คิดเป็นร้อยละ 85.6 และ 81.3 ตามล�ำดับ โดยวิชาที่เริ่มกวดวิชา
3. ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของผู้ปกครองและนักเรียนจาก คือ วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 85.6 และร้อยละ 76.8
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ตามล�ำดับ
โรงเรียนกวดวิชา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา
4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาด พบว่าทั้งกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มนักเรียนต้องการเรียนกวดวิชา
เชิงบูรณาการส�ำหรับโรงเรียนกวดวิชา
เพราะต้องการเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าที่โรงเรียน เพื่อน�ำไปใช้ในการสอบ
แข่งขันทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 69.8 และร้อยละ 62.8 ตามล�ำดับ
และเชื่อว่าการเรียนกวดวิชาจะท�ำให้เข้าใจในวิชาที่เรียนได้มากขึ้น
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.7 และร้อยละ 73.5 ตามล�ำดับ โดยช่วงเวลาที่
จากการหากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอนของ ต้องการเรียนกวดวิชาคือ ช่วงเปิดเทอมวันเสาร์-วันอาทิตย์ คิดเป็น
Cochran จากกลุ่มผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานและนักเรียนที่เรียน ร้อยละ 67.2 และร้อยละ 66.8 ตามล�ำดับ กลุ่มวิชาที่ต้องการเรียน
โรงเรียนกวดวิชาย่านสยามสแควร์ โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ มากที่สุดคือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 94.8 และร้อยละ
โควต้าด้วยการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีความเต็มใจและ 81.1 มีการวางแผนค่าเรียนกวดวิชาประมาณ 5,001-10,000 บาท
สะดวกที่ให้ข้อมูลแล้วรอรับคืน จ�ำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยแบ่ง คิดเป็นร้อยละ 27.1 และร้อยละ 24.0 ผูท้ มี่ สี ว่ นในการตัดสินใจเลือก
กรรณิการ์ พรมค�ำ, อุทุมพร อินทจักร์, นงลักษณ์ มโนวลัยเลา

144 วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

รำไ

พพ
รรณ
ี

มากทีส่ ดุ คือ การรับรูข้ า่ วสารด้านการตลาดทางตรงกับการตัดสินใจ
ด้านครูผู้สอน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.326) ในกลุ่มนักเรียน
พบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันใน
ระดั บ ปานกลาง โดยด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มากที่ สุ ด คื อ
การรับรู้ข่าวสารด้านการขายโดยบุคคลกับการตัดสินใจด้านความรู้
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0436)
4. ข้อมูลด้านการสัมภาษณ์ของผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สอนในโรงเรียนกวดวิชา เพื่อศึกษา
ข้อมูลที่ได้น�ำมาสร้างแนวทางการพัฒนาการการสื่อสารการตลาด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สรุ ป ได้ ดั ง นี้
ด้านผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชามีการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง
การจัดกิจกรรมทางการตลาด และใช้การขายโดยบุคคล และคิดว่า
การขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรงเป็นเครื่องมือการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพสูงส�ำหรับโรงเรียนกวดวิชา ในบางครั้งมีการน�ำ
เครื่องมือหลายรูปแบบมาใช้เพื่อเสริมกันแต่ไม่ทราบว่าเป็นหลัก
การของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดในอนาคต มีความต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการ เพื่อวางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู ้ ใช้ บ ริ ก ารให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจจนเกิ ด การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา ด้านความต้องการในการ
เรียนกวดวิชาในอดีต และปัจจุบันพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน คือ
ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้เพียงพอในการสอบ
คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ และการสอบแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการต่ า งๆ
ด้านนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สอนในโรงเรียนกวดวิชา พบว่า
จะเริ่มต้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาจากการถาม ชักชวน
จากเพื่อน คนรู้จัก และการได้รับการแจกโบรชัวร์โรงเรียนกวดวิชา
ที่บริเวณหน้าโรงเรียน โดยการหาข้องมูลเกี่ยวโรงเรียนกวดวิชานั้น
จะใช้วิธีการถามจากคนรู้จัก ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เฟสบุ๊คก่อน
จากนั้นจึงเข้ามาดูสถานที่ สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน
กวดวิชา เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจจะพิจารณาจาก
ข้อมูลหลายๆ ด้านก่อนการตัดสินใจ มีข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มี
การทดลองเรียนหรือสื่อการเรียนตัวอย่าง อยากได้ข้อมูลหลายๆ
ด้านแสดงในเว็บไซต์ เพราะบางครัง้ ไม่สะดวกในการเข้าไปทีโ่ รงเรียน
กวดวิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ด้านความแตกต่างของ
การเรียนกวดวิชาในอดีตและและปัจจุบัน เหมือนกันในด้านความรู้
แต่แตกต่างกันในด้านเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้น
ท�ำให้เกิดความสะดวกสบายขึ้น
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เรี ย นกวดวิ ช านั้ น ทั้ ง ผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย นช่ ว ยกั น ตั ด สิ น ใจ
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคือ มาตรฐานหลักสูตร
และเนื้อหาตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 75 และร้อยละ
75.5 ตามล�ำดับ
3. ข้อมูลด้านการรับรูข้ า่ วสารของกลุม่ ผูป้ กครองและกลุม่
นักเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาจากการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
ข้อมูลระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา และข้อมูล
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารโรงเรียนกวด
วิชาจากการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่เรียนกวดวิชา พบว่า 1) ด้านระดับการรับรู้ข่าวสาร ในกลุ่ม
ผู ้ ป กครองมี ร ะดั บ การรั บ รู ้ ข ่ า วสารเกี่ ย วกั บ โรงเรี ย นกวดวิ ช า
ผ่ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาด ประกอบด้ ว ย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล และ
กิ จ กรรมทางการตลาด โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง พบว่ า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการโฆษณา รองลงมาคือ การขายโดย
บุคคล,กิจกรรมทางการตลาด,การตลาดทางตรง โดยมีค่าเฉลี่ย
คือ 2.87, 2.86, 2.62, 2.62 ตามล�ำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คือ การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย คือ 2.38 กลุ่มนักเรียน มีระดับ
การรับรู้ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
คื อ การขายโดยบุ ค คล รองลงมาคื อ กิ จ กรรมทางการตลาด,
การโฆษณา, การตลาดทางตรง โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 3.43, 3.41,
3.27, 3.21 ตามล� ำ ดั บ และด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด คื อ
การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย คือ 3.02   2) ระดับการตัดสินใจ
พบว่ากลุ่มผู้ปกครองมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียน
กวดวิชา ประกอบด้วยข้อมูลด้านความรู้ ด้านครูผสู้ อน ด้านมาตรฐาน
และด้านความเชื่อมั่นด้านการให้บริการ สถานที่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน รองลงมา
คือ ด้านความรู้, ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการและสถานที่
โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 4.44, 4.14, 4.04 ตามล�ำดับ และด้านที่มีค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย คือ 3.92 กลุ่มนักเรียนมี
ระดับการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านครูผู้สอน รองลงมา คือ ด้านความรู้, ด้านมาตรฐาน
โดยมีคา่ เฉลีย่ คือ 4.40, 4.21, 4.11 คามล�ำดับ และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต�่ำสุด คือ ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการและสถานที่ มีค่าเฉลี่ย
คือ 3,97  3) ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารโรงเรียน
กวดวิชาจากการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่เรียนกวดวิชา พบว่า ในกลุ่มผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีความ
สัมพันธ์กัน ยกเว้น การรับรู้ข่าวสารด้านการขายโดยบุคคลกับการ
ตัดสินใจด้านมาตรฐานทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย นอกนัน้ ส่วนใหญ่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย โดยด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
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1. ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย น
พบว่า กลุ่มผู้ปกครองที่ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอาชีพของผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น พนักงาน ลูกจ้างเอกชนและค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว กลุ่มผู้ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาในย่านสยามสแควร์
มีความต้องการเรียนกวดวิชาเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถาม พบว่า ทุกครอบครัวต้องมีนักเรียนอย่างน้อย
1 คน ที่เรียนกวดวิชา ด้านรายได้ของครอบครัวพบว่า มีรายได้
มากกว่า 80,000 บาทต่อเดือน ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ
ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว ต�่ ำ กว่ า 10,000 บาท
(จุ ฬ าภรณ์    มาลั ย , 2551; วริ น ทรา   แก้ ว ประดิ ษ ฐ์ , 2555)
ในขณะที่งานวิจัยของพัชรินทร์   พิริยะสงวนพงษ์ (2547) ได้ผล
การวิจัย ว่า รายได้ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชา
โดยวิชาที่เริ่มเรียนกวดวิชาและต้องการเรียนมากที่สุด คือ วิชา
คณิตศาสตร์ (ศิโรจน์  ผลพันธิน, 2549) ซึง่ โรงเรียนกวดวิชาสามารถ
น�ำข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เพราะกลุ่ม
ผู้ใช้บริการโรงเรียนมีทุกระดับชั้น และโรงเรียนกวดวิชาแต่ละ
ประเภทอาจมีกลุม่ ของผูใ้ ช้บริการแตกต่างกัน เช่น ประเภทการเรียน
แบบแบ่งตามระดับชั้นที่สอน หรือแบ่งตามรายวิชาที่สอน เป็นต้น
(โชคชัย   ทวีเจริญพันธ์, 2556) ดังนั้นควรมีการศึกษาข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการในโรงเรียนกวดวิชาของตน เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ใน
ด้านต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ควรค�ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทาง
การด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่ค�ำนึงแต่ผลก�ำไรอย่างเดียว
2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการเรียนกวดวิชา พบว่า ปัจจัย
ในการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา ทัง้ 2 กลุม่ ส่วนใหญ่ตอ้ งการ
ให้บุตรหลานเรียนกวดวิชาเพราะต้องการเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าที่
โรงเรียนเพื่อน�ำไปใช้ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ และเชื่อว่า
การเรียนกวดวิชาจะท�ำให้เข้าใจในวิชาทีเ่ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ช่ ว งเวลาที่ ต ้ อ งการเรี ย นกวดวิ ช า คื อ ช่ ว งเปิ ด เทอม
วันเสาร์-วันอาทิตย์ มากที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงเรียนกวดวิชามากที่สุด คือ มาตรฐานของหลักสูตรและเนื้อหา
ตรงกับความต้องการ (พัชรินทร์   พิริยะสงวนพงษ์, 2547; ศิโรจน์  
ผลพันธิน, 2549) จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยหลักในการเรียน
กวดวิชาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ ประเด็นแรก
คือ ปัจจัยที่เกิดจากผู้เรียน เพราะผู้เรียนต้องการเพิ่มพูนความรู้ไป
ใช้ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ หรือเรียนเพื่อช่วยเพิ่มเกรดใน
โรงเรียน อีกประเด็น คือ ปัจจัยที่เกิดจากผู้ปกครองสนับสนุนที่
เห็นว่าการเรียนกวดวิชาเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่า
ให้บุตรหลานอยู่บ้านเฉยๆ หรือท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นพฤติกรรม

เสี่ยงต่างๆ เช่น ติดเกมส์ ติดยาเสพติด เป็นต้น ทั้งยังเป็นการหา
คนช่วยดูแลบุตรหลานระหว่างที่ผู้ปกครองท�ำงาน ดังนั้น โรงเรียน
กวดวิชาควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่างๆ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการให้หลากหลายตามความ
ต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้เหมาะสมได้
3. ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสารโรงเรียนกวดวิชา พบว่าใน
กลุ่มผู้ปกครองมีการระดับการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด คือ การโฆษณา
รองลงมาคือ การขายโดยบุคคล, กิจกรรมทางการตลาด, การตลาด
ทางตรง และด้านที่ต�่ำสุด คือ การประชาสัมพันธ์ กลุ่มนักเรียน
มีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ การขายโดยบุคคล รองลงมา คือ
กิจกรรมทางการตลาด, การโฆษณา, การตลาดทางตรง และด้านที่
ต�่ำสุด คือ การประชาสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการโรงเรียน
กวดวิชายังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากข้อมูลทีส่ ง่ ไปนัน้
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพราะการรับรู้ข่าวสาร
ในบางด้านเกิดการรับรู้น้อย ซึ่งหลักการส�ำคัญของการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ คือการให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการโรงเรียนกวดวิชาควรท�ำการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เพือ่ หาแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือสือ่ สารทางการตลาดให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้าและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาในด้านต่างๆ พบว่า เกือบทุกด้านมี
ระดับในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
ครู ผู ้ ส อน เป็ น ด้ า นที่ มี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจมากที่ สุ ด โดยพบว่ า
การที่ครูผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนและมี
เทคนิคการสอนทีเ่ ข้าใจง่าย ท�ำให้ผเู้ รียนรูส้ กึ สนุก ไม่นา่ เบือ่ รองลงมา
คือ ด้านความรู้ที่โรงเรียนกวดวิชามีการเรียนการสอนที่เข้มข้น
เจาะลึกในเนื้อหาสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน
ต่างๆ ได้ ดังนั้น โรงเรียนกวดวิชาควรสร้างจุดเด่นจากการสอนของ
ครูผู้สอนที่สอนสนุกพร้อมทั้งได้ความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจและ
น�ำความรู้ไปปรับใช้การเรียนในชั้นเรียนหรือการสอบแข่งขันต่างๆ
หรือสถานศึกษาควรมีการร่วมมือกับโรงเรียนกวดวิชาเพื่อแลก
เปลีย่ นแนวการสอนให้สอดคล้องกันโดยทีค่ รูทสี่ อนในโรงเรียนจะได้
เห็นวิธีการสอนที่ท�ำให้นักเรียนไม่เบื่อกับการสอนแบบเดิมๆ ผู้สอน
ในโรงเรียนกวดวิชาจะได้แนวการการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสถานศึกษาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่
ไม่ได้เรียนกวดวิชาได้เรียนบ้าง และนักเรียนอาจได้ลดเวลาในการ
เรียนกวดวิชาลงเพราะได้เรียนในโรงเรียนแล้วท�ำให้มีเวลาไปท�ำกิจ
กรรมอื่นๆ ได้มากขึ้น โรงเรียนกวดวิชาถือว่าเป็นการท�ำกิจกรรม
คืนประโยชน์สู่สังคม
4. แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ส�ำหรับโรงเรียน เนือ่ งจากการสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการจะเริม่
ต้นจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยจะค้นหาวิธีที่จะติดต่อสื่อสาร

รำไ
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ทีผ่ บู้ ริการโรงเรียนกวดวิชาให้ความคิดเห็นว่า การขายโดยบุคคลและ
การตลาดทางตรงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับโรงเรียน
กวดวิชา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารจากผลการวิจยั
ที่มีผู้ใช้บริการมีระดับการรับรู้มากที่สุด มีดังนี้
การขายโดยบุคคล จากแนวคิดของ ไมเคิล เอ เบลช์ และ
จอร์จ อี เบลช์ (2551) ได้กล่าวว่า การขายโดยบุคคลเป็นการติดต่อ
สื่อสารแบบ 2 ทาง ระหว่างบุคคล เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง
ในการช่ ว ยเหลื อ เชิ ญ ชวน กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การซื้ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้
ซึ่งพนักงานขายต้องเป็นบุคคลที่มีข้อมูลของสินค้าและบริการ
เป็นอย่างดี ดังนั้นควรมีการอบรมเกี่ยวกับความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลคอร์สเรียนรวมถึงการให้บริการให้กับพนักงานขายอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้านการให้ข้อมูล แนะน�ำคอร์ส
เรียนให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างแม่นย�ำ นอกจากนั้น
การโฆษณา คื อ การใช้ สื่ อ ประเภทต่ า งๆ ที่ ส ามารถส่ ง
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นการสร้างแรง
จูงใจ และสร้างความแตกต่างได้ ซึ่งในโรงเรียนกวดวิชาจะใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ แผ่นพับ ใบปลิว
โบรชัวร์ หรือโปสเตอร์ ไปตั้งหรือแจกตามจุดใกล้กับสถานศึกษา
หรือสนามสอบคัดเลือกต่างๆ เป็นต้น นอกจากนัน้ ควรมีการโฆษณา
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่นการสร้างเว็บไซต์ การสร้างแฟนเพจใน
โปรแกรมเฟสบุก๊ เนือ่ งจาก เป็นเครือ่ งมือทีม่ ผี เู้ ข้าใช้เป็นจ�ำนวนมาก
และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
กิจกรรมทางการตลาด จะมีบทบาทในการสร้างประสบการณ์
ระหว่างตราสินค้ากับองค์กร จากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือจาก
ของที่ระลึกต่างๆ โรงเรียนกวดวิชาควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้
บริการได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดการแข่งขันสอบทางวิชาการ
เพื่อชิงรางวัล การสะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณ เช่น กระเป๋า
เสื้อ เป็นต้น นอกจากนั้นควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น
การลดราคา การจัดโปรโมชั่นเรียนฟรี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความน่าสนใจทางด้านราคา เป็นต้น
การตลาดทางตรง เป็ น การสื่ อ สารโดยตรงไปยั ง กลุ ่ ม
เป้ า หมายโดยตรงเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การตอบสนองในการซื้ อ สิ น ค้ า
ได้ง่ายขึ้น เช่นการส่งโบรชัวร์คอร์สเรียนไปให้ที่บ้าน การโทรศัพท์
แนะน�ำคอร์สเรียน ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการจัดฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ
เพื่อที่จะได้มีการวางแผนในการขายให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
ขั้นตอนที่ 4 ก�ำหนดระยะเวลา โดยปกติโรงเรียนกวดวิชาจะ
มีการเปิดเรียนเป็นช่วงการเรียน เช่น ช่วงปิดเทอม เปิดเทอม
ช่วงก่อนสอบต่างๆ ดังนั้นการก�ำหนดช่วงเวลาจะเป็นการก�ำหนด
ตามช่วงการเรียนนั้นอยู่แล้ว
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ไปให้ถงึ ช่องทางการรับรูข้ า่ วสารของกลุม่ เป้าหมายนัน้ สนใจ จนเกิด
การตัดสินใจในที่สุด ผู้ใช้บริการ จากแนวคิดของ ดอน  ชูลท์ และ
ไฮด์ดี้   ชูลท์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่าหลักการส�ำคัญของการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ คือการให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่ง
ผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของ
ผู้ใช้บริการก่อนท�ำการวางแผนสื่อ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี เพราะสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการต้องใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้บริการในการส่งข่าวสาร
เฉพาะบุ ค คลมากกว่ า ข้ อ มู ล โดยรวม สอดคล้ อ งตามแนวคิ ด
งานวิจัยของ Susan (2004) ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการกับประสิทธิผลของการโฆษณาและคุณค่าตราสินค้า
ได้ ผ ลของการศึ ก ษาว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการมี
ความส�ำคัญต่อกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและยังเป็นกุญแจส�ำคัญ
ในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าและบริการอีกด้วย โดย
คุณค่าของตราสินค้าจะเป็นการผสมผสานของทัศนคติที่มีต่อตรา
สินค้าของผู้ซื้อที่มีความต้องการซื้อ และเห็นคุณค่าของตราสินค้า
โดยลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตราสินค้าเป็นหัวใจที่ส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก
จากแนวคิดของ ดอน   ชูลท์และไฮด์ดี้   ชูลท์ (2550
ได้ ก ล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนการน� ำ การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ
มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ก�ำหนด
กลุ่มลูกค้า ประเมินผลกลุ่มลูกค้าเพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ ก�ำหนด
เครื่องมือการตลาดที่เหมาะสม ก�ำหนดระยะเวลา และจัดสรร
งบประมาณและการประเมินผล ผู้วิจัยน�ำมาสร้างแนวทางการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�ำหรับโรงเรียนกวดวิชาได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก�ำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ก�ำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าเก่า และกลุ่ม
ลูกค้าใหม่
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินกลุม่ ผูใ้ ช้บริการ เพือ่ ก�ำหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอนนี้จะน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นข้อมูลซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ปกครองและนักเรียน โดยวัตถุประสงค์
การสื่อสารจะเป็นการสร้างการสื่อสารกาตลาดเชิงบูรณาการให้
สอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการจากการตัดสิน
ใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้าน
ผู้สอน ด้านมาตรฐาน ด้านความเชื่อมั่นในการบริการและสถานที่
ขั้นตอนที่ 3 ก� ำ หนดเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ เ หมาะสม
ซึ่งหลักการของการสื่อสารการตลาดบูรณาการจะใช้ทุกรูปแบบ
ของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคหรือในสิ่งที่ผู้บริโภค
เปิดรับ โดยผลจากการท�ำวิจัยในครั้งนี้ท�ำให้ทราบว่า ผู้ปกครองมี
ระดับการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด คือ การโฆษณา รองลงมา คือ
การขายโดยบุคคล และนักเรียนมีระดับการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด
คือ การขายโดยบุคคล รองลงมา คือ กิจกรรมทางการตลาด ในขณะ

กรรณิการ์ พรมค�ำ, อุทุมพร อินทจักร์, นงลักษณ์ มโนวลัยเลา
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดสรรงบประมาณและการประเมินผล
generation : Five steps for derivering value and
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการน�ำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติขั้นที่ 1-3 ต่อ
measuring financial returns). ณฤดี   เต็มเจริญ
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการด�ำเนินงาน
คริสธานินทร์ และพนารัตน์  ลิม้ (ผูแ้ ปล). กรุงเทพมหานคร.
เพื่อขออนุมัติด้านงบประมาณ จากนั้นประเมินผลจากการด�ำเนินงาน
พิฆเณศพรินท์ติ้ง เซ็นเตอร์.
ว่าได้ผลลัพธ์ตามทีค่ าดหวังหรือไม่ ซึง่ ผลของการด�ำเนินงาน สามารถ มติชนออนไลน์. (2559) สรุปยอดรับ ม.1 ใน 10 ร.ร.ดัง กทม.
วัดได้หลายแบบ เช่น ยอดขาย การวัดทัศนคติ ความพึงพอใจ หรือ
ร.ร.สวนกุหลาบฯ มากสุด1.2 พัน. ออนไลน์ (Online)  
การสอบถามจากผู้ใช้บริการโดยตรง เป็นต้น เพื่อน�ำผลที่ได้มา
https://www.matichon.co.th/news/84161. วันที่ 26
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
มีนาคม 2559.
ของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการใช้เครื่องมือ ไมเคิล เอ เบลช์ และ จอร์จ อี เบลช์. (2551). การโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม
การส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion).
กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล.
ข้อเสนอแนะ
พัชรินทร์   พิริยะสงวนพงษ์. (2547). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
1. งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการสือ่ สาร
กั บ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ป กครองในการส่ ง บุ ต รหลาน
การตลาดเชิงบูรณาการ ยังไม่ได้มีการศึกษาผลของการน�ำไปใช้
เข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6.
หรือประสิทธิผลของการน�ำไปใช้ จึงควรศึกษาถึงผลจากการน�ำ
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
แนวทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนี้ไปใช้ในโรงเรียนกวด
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิชาด้วย
วรินทรา  แก้วประดิษฐ์. (2555). ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชาของผูป้ กครองนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. ควรมีการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนกวดวิชา
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
ประเภทต่างๆ หรือเก็บข้อมูลในเขตอื่นๆ อาจได้ข้อมูลการรับรู้
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ข่าวสารหรือข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ออกไปที่แตกต่างกันไป
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่ใน วิจารณ์   พานิช. (2552). การจัดการความรู้คืออะไร. ออนไลน์
(Online). http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.
บริเวณสยามสแควร์ทมี่ ผี ใู้ ช้บริการโรงเรียนกวดวิชาเป็นจ�ำนวนมาก
html. 15 มกราคม 2560
ท�ำให้ขอ้ มูลเกิดความคล้ายคลึงกัน หากเพิม่ พืน้ ทีข่ องการเก็บข้อมูล
หรือก�ำหนดจ�ำนวนการเก็บข้อมูลในแต่ละจุดให้เท่ากันอาจได้ขอ้ มูล ศิโรจน์   ผลพันธิน และคณะ. (2549). การศึกษาการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบโรงเรียน ประเภท
ที่แตกต่างกันมากขึ้น
กวดวิชา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารอ้างอิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
โชคชัย  ทวีเจริญพันธ์. (2556). ใครๆ ก็ทำ� กวดวิชาให้รวยได้งา่ ยๆ.   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2558). โรงเรียนกวดวิชาปี’58 แข่งขัน
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
รุนแรงขึ้น คาดจ�ำนวนนักเรียนไม่ลดลงส่งผลให้ตลาดยัง
จุฬาภรณ์   มาลัย. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
คงโตขึ้น 6.8% (ปีที่ 21 ฉบับที่ 2601, วันที่ 11 มีนาคม
ผูป้ กครองในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา. การศึกษาค้นคว้า
2558).  http://www.kasikornresearch.com
อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, ส�ำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. (2556).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สถิ ติก ารศึ ก ษาเอกชน ปี ก ารศึ ก ษา 2556. ออนไลน์
ชืน่ จิตต์  แจ้งเจนกิจ. (2556). IMC & Marketing Communication
(Online). http://www.opec.go.th/ckfinder/userfiles/
กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาด. พิมพ์ครัง้ ที่ 6.  กรุงเทพมหานคร :
files/stat56.pdf.
แบรนด์เอจ บุ๊คส์.
Mark, B. (1999). The Shadow Education System : Private
ณัฐา   ฉางชูโต. (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Tutoring and its Implications for Planner. Paris :
(Integrated Marketing Communications).
UNESCO/IIEP.
พิมพ์ครั้งที่ 8. ปทุมธานี: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. Susan, F. (2004). Marketing : Integrated Communications,
Advertising Effectiveness and Brand Equity.
ดอน  ชูลท์และไฮด์ดี้   ชูลท์. (2550). The Next generation
(On-line). http://www.emeraldinsight.com., April
IMC : ห้าขั้นตอนการสร้างมูลค่าและวัดผลตอบแทน
28, 2016.
โดยการใช้ ก ารสื่ อ สารการตลาด (IMC, the next
กรรณิการ์ พรมค�ำ, อุทุมพร อินทจักร์, นงลักษณ์ มโนวลัยเลา

148   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

พพ
รรณ
ี

การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่การค้าชายแดนกัมพูชา
The Analysis of Fruit Transportation Route from Chanthaburi Province
to Cambodia Border Trade
กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปสู่การค้าชายแดนกัมพูชา และเพื่อวิเคราะห์เส้นทาง
รวมถึงจุดผ่านแดนในการขนส่งผลไม้ไปชายแดนกัมพูชา เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งมากที่สุด โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
เส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยังชายแดนกัมพูชา แล้วน�ำข้อมูลมาประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพของเส้นทาง
การขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมินทั้ง 9 ปัจจัย ได้แก่ จ�ำนวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของผิวจราจร ความกว้าง
ของไหล่ทาง วัสดุผวิ จราจร ความคดเคีย้ วลาดชันของถนน การเสือ่ มสภาพความเสียหายของผิวจราจร จุดอันตรายในเส้นทาง ความสามารถ
ในการเชือ่ มต่อกับการขนส่งรูปแบบ อืน่ ๆ และความสามารถในการเชือ่ มต่อกับต่างประเทศ จากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์ศกั ยภาพของแต่ละเส้น
ทางโดยใช้การวิเคราะห์ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ โดยวิธีการรวมแบบถ่วงน�้ำหนัก (SAW) โดยวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งไปยังจุด
ผ่านแดนต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 5 เส้นทาง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จุดผ่อนปรน
บ้านบึงชนังล่าง จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม และจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี
จากการวิเคราะห์และประเมินเส้นทางการขนส่งพบว่า เส้นทางที่มีความเหมาะสมที่จะขนส่งผลไม้ไปสู่ชายแดนกัมพูชามากที่สุด
คือ เส้นทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม โดยเส้นทางนี้มีศักยภาพร้อยละ 80 รองลงมา คือ เส้นทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
มีศักยภาพร้อยละ 71.11 และจะเห็นได้ว่า เส้นทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านซับตารีมีศักยภาพใกล้เคียงกับเส้นทางไปยังจุดผ่านแดนถาวร
โดยมีศักยภาพร้อยละ 66.67 ซึ่งจุดผ่อนปรนนี้สามารถพัฒนาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ในอนาคต
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The purposes of this study were to explore the fruit transport routes from Chanthaburi to Cambodia border
trade, to analyse the routes and the border crossing points, in order to find the most suitable routes for transporting
the fruits. This study collected data of fruit transport routes from Chanthaburi province to Cambodia border trade.
And then evaluated data by evaluation set : Transport Potential Assessment Criteria : 1) the number of lanes in the
direction, 2) the width of the road, 3) the wind of the pavement, 4) the kind of road surface, 5) the slope of winding road, 6) the degradation of damaged surface, 7) number of the hazardous in route, 8) the ability to connect to
other modes, and 9) the ability to connect with other countries. After that analyze potential transportation routes by
MCDM (Multiple – Criteria Decision Making) in SAW (Simple Additive Weighting) method. The study has revealed that
there are 5 crossing points in Chanthaburi province : 1) Ban Pakkad permanent border crossing point 2) Ban Laem
permanent border crossing point 3) Ban Bueng Chanang Lang check point border trade 4) Ban Suansom check point
border trade 5) Ban Sabtaree check point border trade.
The results of the study showed the best potential transport route from Chanthaburi province to Cambodia
border is the route to Ban Laem permanent border crossing point (the result Level is 80 percent). The second is the
route to Ban Pakkad permanent border crossing point (the result Level is 71.1 percent). Moreover, the route to Ban
Sabtaree check point border trade which was the highest potential compare to other check point border trade so
this could be a potential permanent border crossing point in the future.
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จังหวัดจันทบุรีมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาหลายจุดจึงนับว่า
ผลไม้ นั บ เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ประเภทหนึ่ ง ของ เป็นโอกาสในการท�ำการค้าผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย โดยผลไม้สามารถท�ำรายได้เข้าประเทศปีละหลายพัน ซึง่ การเพิม่ ช่องทางการค้าให้มากขึน้ ย่อมส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจให้ดขี นึ้
ล้านบาท และผลไม้ไทยยังเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในประเทศ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาช่องทางการขนส่งผลไม้ไปสูช่ ายแดนกัมพูชา
และต่างประเทศ นอกจากนี้ ความต้องการบริโภคผลไม้นับวันจะ และวิเคราะห์เปรียบเทียบเส้นทางการขนส่ง เพือ่ เป็นแนวทางในการ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ห ลั ก คื อ จ� ำ นวนประชากรที่ เ พิ่ ม เพิ่มช่องทางในการจ�ำหน่ายผลไม้ และเพื่อเป็นแนวทางการบริหาร
มากขึ้นและความสนใจในสุขภาพยังมีมากขึ้นด้วย ในการผลิต จัดการ การขนส่งผลไม้ไปยังชายแดนให้เหมาะสมสร้างความได้
ผลไม้ ถื อ ได้ ว ่ าไทยเป็น ประเทศที่มีสภาพพื้น ที่แ ละภูมิ อ ากาศที่ เปรียบเชิงการค้าได้มากยิ่งขึ้น
เหมาะสมต่อการผลิตผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิด (กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ, 2555) จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาค วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตะวันออกของไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมประเภทผลไม้
1. เพื่อศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่
ส�ำคัญอย่างมากของประเทศ มีสัดส่วนการผลิตผลไม้กว่าครึ่งหนึ่ง ชายแดนกัมพูชา
ของผลไม้ไทยผลิตจากภาคตะวันออก โดยมีผลผลิตที่ส�ำคัญคือ
2. เพือ่ วิเคราะห์และเปรียบเทียบเส้นทางการส่งออกผลไม้
ทุเรียน เงาะและมังคุด โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ส�ำนักงาน สู่ชายแดนกัมพูชา
จังหวัดจันทบุรี, 2556) ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดจันทบุรีจะมีผลผลิต
จ�ำนวนมาก ส่งผลท�ำให้เกษตรกรประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด อุปกรณ์และวิธีการด�ำเนินงานวิจัย
ส่งผลกระทบถึงราคาของผลผลิตให้ตกต�่ำลง ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้า ซึ่งส่วนแล้วผลผลิตผลไม้ของ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นีค้ อื ชุดเกณฑ์การประเมิน
จังหวัดจันทบุรีจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ศักยภาพของเส้นทางการขนส่งทางบก ซึ่งผ่านการทดสอบความ
เงาะ ฯลฯ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557)
สอดคล้องของปัจจัยโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา นับตัง้ แต่ปี 2546 เป็นต้นมา Item – Objective) (วรพจน์ มีถม และสมชาย พรชัยวิวฒ
ั น์, 2554;
ประเทศไทยเกินดุลการค้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมูลค่า วรพจน์ มีถม, 2558) (ตารางที่ 1) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
การส่งออกชายแดนของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าการน�ำ กายภาพ (Physical Data) จากการลงส�ำรวจพื้นที่จริงโดยใช้การ
เข้าชายแดนกัมพูชา (ปิยนุช เสนสุวรรณ, 2552; กีรติ จงแจ่มฟ้า, สังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Observation) โดยการ
2559) โดยสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญของไทย ได้แก่ น�้ำมันเชื้อเพลิง ศึกษาเส้นทางการขนส่งในครัง้ นี้ มีจดุ เริม่ ต้นจากสีแ่ ยกตลาดเนินผล
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้เนินสูง จังหวัดจันทบุรี จนถึงจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน
สินค้า สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่า ทั้ง 5 แห่งของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
ของสินค้าน�ำเข้าจากกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี จุดผ่อนปรน
เนื่องจากสินค้าของไทยนั้นเป็นที่นิยมและยอมรับของประชาชน บ้านสวนส้ม และจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง
ชาวกัมพูชาเป็นอย่างยิ่ง (จุดผ่านแดนศุลกากรจันทบุรี, 2559) และ
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินเส้นทางขนส่งทางบก
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินเส้นทางขนส่งทางบก
ระดับคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1
2
3
4
5
มีช่องทางต่อ
มี 2 ช่องทางต่อ มี 3 ช่องทางต่อ มี 4 ช่องทางต่อ
ทิศทางน้อยกว่า1 ทิศทาง หรือมี 1 ทิศทาง หรือมี 2 ทิศทางหรือมี 3
จํานวนช่องทาง
มีมากกว่า 4
หรือ1ช่องทางต่อ
ช่องทางต่อ
ช่องทางต่อ
ช่องทางต่อ
จราจรต่อทิศทาง
ช่องขึ้นไป
ทิศทางที่ไม่มีเกาะ ทิศทางที่มีเกาะ ทิศทางที่มีเกาะ ทิศทางที่มีเกาะ
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
ช่องทางวิ่งกว้าง ช่องทางวิ่งกว้าง ช่องทางวิ่งกว้าง
ความกว้างของผิว ช่องทางวิ่งกว้างไม่ ช่องทางวิ่งกว้าง
ตั้งแต่ 3-3.25
ตั้งแต่ 3.25ตั้งแต่ 3.50
จราจร
เกิน 2 เมตร
ตั้งแต่ 2-3 เมตร
เมตร
3.50 เมตร
เมตร ขึ้นไป
ไหล่ทางมีความ ไหล่ทางมีความ ไหล่ทางมีความ ไหล่ทางมีความ ไหล่ทางมีความ
ความกว้างของไหล่
กว้างน้อยกว่า 0.5 กว้าง 0.5 - 1
กว้างตั้งแต่ 1- กว้างตั้งแต่ 1.5- กว้างตั้งแต่ 2
ทาง
เมตร
เมตร
1.5 เมตร
2 เมตร
เมตร ขึ้นไป
ผิวจราจรเป็น
ผิวจราจรเป็น
ผิวจราจรเป็น
ผิวจราจรเป็น
วัสดุผิวจราจร
ผิวจราจรเป็นดิน
คอนกรีต/
ลูกรัง
แอสฟัลต์
คอนกรีต
แอสฟัลต์
มากกว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 31-40 ร้อยละ 21-30 ร้อยละ 11-20
ร้อยละ 0-10
ความคดเคี้ยวและ
ของระยะทาง
ของระยะทาง ของระยะ ทาง ของระยะทาง
ของระยะทาง
ลาดชันของถนน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ความเสื่อมสภาพ มากกว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 31-40 ร้อยละ 21-30 ร้อยละ 11-20
ร้อยละ 0-10
ความเสียหายของ
ของระยะทาง
ของระยะทาง
ของระยะทาง
ของระยะทาง
ของระยะทาง
ผิวหน้าจราจร
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
จํานวนจุด
จํานวนจุด
จํานวนจุด
จํานวนจุด
จํานวนจุดอันตราย
จุดอันตรายใน
อันตรายใน
อันตรายใน
อันตรายใน
อันตรายใน
ในเส้นทางมากกว่า
เส้นทาง
เส้นทาง 5-7
เส้นทาง 3-5
เส้นทาง 1-3 เส้นทางน้อยกว่า
7 จุด/กิโลเมตร
จุด/กิโลเมตร
จุด/กิโลเมตร
จุด/กิโลเมตร 1 จุด/กิโลเมตร
ความสามารถใน
การเชื่อมต่อกับ
มากกว่าสาม
ไม่มี
หนึ่งรูปแบบ
สองรูปแบบ
สามรูปแบบ
การขนส่งรูปแบบ
รูปแบบ
อื่น
ความสามารถใน
มากกว่าสาม
การเชื่อมต่อกับ
ไม่มี
หนึ่งประเทศ
สองประเทศ
สามประเทศ
ประเทศ
ต่างประเทศ
ที่มา. วรพจน์ มีถม (2558)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์
ข้อมูล
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การสนับสนุนการตัดสินใจจากเกณฑ์การประเมินศักยภาพเส้นทาง
การศึกษาเส้ นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุ รีไปยังชายแดนกัมพู ชา ใช้เกณฑ์ การวัดศักยภาพของ
การศึ
กษาเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยัง ทาง โดยใช้
ง โดยมี
เส้นทางการขนส่งทางบกมาประเมินศักยภาพของแต่ละเส้นการขนส่
การวิสมการดั
เคราะห์งนีต้ัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
ชายแดนกั(Multiple
มพูชา ใช้เCriteria
กณฑ์การวั
ดศักยภาพของเส้
∑WiXAdditive
ij
Decision
Making น: ทางการขนส่
MCDM) โดยวิง ธีการรวมแบบถ่วงน้ําหนักAi  =
(Simple
Weighting :
ทางบกมาประเมินศักยภาพของแต่ละเส้นทาง โดยใช้การวิเคราะห์
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision โดยที่
Ai คือ ทางเลือกหลายทางเลือก
Making : MCDM) โดยวิธกี ารรวมแบบถ่วงน�ำ้ หนัก (Simple Additive 				Wi คือ ค่าถ่วงน�้ำหนัก
Weighting : SAW) (อภิรดี สรวิสูตร, 2559 ; Malczewski, 1999;
Xij คือ ค่าเฉลี่ยของทางเลือกที่ i
Mardani et al, 2015) มาวัดศักยภาพของการขนส่งเพื่อเป็น
ในข้อคุณลักษณะที่ j
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Ai คือ ทางเลือกหลายทางเลือก
Wi คือ ค่าถ่วงน้ําหนัก
Xij คือ ค่าเฉลี่ยของทางเลือกที่ i ในข้อคุณลักษณะที่ j
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ผลไม้จขากจั
นทบุรีไปยังชายแดนกั
มพูชา โดย
3. วิเงคราะห์
อ้ มูลงทีหวัไ่ ด้ดจจัากการประเมิ
นศักยภาพของแต่
ละ
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปและรวบรวมข้อมูลเส้นทางการขนส่
ผ่านจุดผ่านแดนชายแดนจังหวัดจันทุบรีทั้ง 5 แห่ง ได้เส้
แก่นทาง
จุดผ่โดยใช้
านแดนถาวรบ้
า
นแหลม
จุ
ด
ผ่
า
นแดนถาวรบ้
า
นผั
ก
กาด
การวิเคราะห์ตดั สินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiจุด1. ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปและรวบรวมข้อมูลเส้นทางการขนส่ง
ผ่อนปรน บ้านซับตารี จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม และจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง
ผลไม้จากจังหวัดจันทบุรไี ปยังชายแดนกัมพูชา โดยผ่านจุดผ่านแดน Criteria Decision Making : MCDM) โดยวิธกี ารรวมแบบถ่วงน�ำ้ หนัก
2. นําชุดเกณฑ์การประเมินศักยภาพของเส้นทางการขนส่งทางบก มาประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่งผลไม้
(Simple Additive Weighting : SAW) เพื่อเป็นการสนับสนุน
ชายแดนจังหวัดจัจากจั
นทุบงรีหวั
ทงั้ ด5จัแห่
ง ได้รีไแปยั
ก่ จุงจุดดผ่ผ่านแดนถาวรบ้
านแหลม
นทบุ
านแดนชายแดนทั
้ง 5 แห่ง โดยการลงสํารวจพื้นที่จริงโดยใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
จุดผ่านแดนถาวรบ้
านผักกาด จุดObservation)
ผ่อนปรน บ้านซับตารี จุดผ่อนปรน การตัดสินใจในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณา
(Participatory
จากผลรวมค่าลคะแนนในแต่
ละหลักการวิ
เกณฑ์
จากค่ตาัดน�สิ้ำหนั
กของข้อมูล
บ้านสวนส้ม และจุดผ่อนปรนบ้
านบึงชนัขง้อล่มูาลงที่ได้จากการประเมินศักยภาพของแต่
3. วิเคราะห์
ะเส้นทาง โดยใช้
เคราะห์
นใจแบบหลาย
ละเกณฑ์โดยวิ
โดยเส้ธีกนารรวมแบบถ่
ทางทีด่ ที สี่ ดุ พิวจงน้ารณาจากเส้
นทางทีม่ Additive
คี ะแนน
2. น�ำชุหลั
ดเกณฑ์
การประเมิ
นทางการขนส่
ง ในแต่
กเกณฑ์
(Multiนศั–กยภาพของเส้
Criteria Decision
Making
: MCDM)
ําหนัก (Simple
สูงที่สุด อกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากผลรวมค่า
ทางบก มาประเมิ
นศักยภาพเส้
นทางการขนส่
งผลไม้บจสนุากจั
งหวัดดสินใจในการเลื
Weighting
: SAW)
เพื่อเป็นการสนั
นการตั
4. สรุโดยเส้
ปผลการวิ
เคราะห์
เ่ หมาะสมที
ส่ ดุ
จันทบุรีไปยังจุดคะแนนในแต่
ผ่านแดนชายแดนทั
ง 5 แห่
ง โดยการลงส�
ำรวจ
ละหลัก้เกณฑ์
จากค่
าน้ําหนักของข้
อมูลในแต่ละเกณฑ์
นทางที
่ดีที่สเุดส้พินจทางการขนส่
ารณาจากเส้งนทีทางที
่มีคะแนน
พื้นที่จริงโดยใช้สูกงารสั
ที่สงุดเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory โดยงานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 1)
4. สรุปผลการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด
Observation)
โดยงานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการดําเนินงานดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 1)
รวบรวมข้อมูลของการขนส่งผลไม้
ไปยังชายแดนกัมพูชา

ศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้
ไปยังชายแดนกัมพูชา

กําหนดเส้นทางในการขนส่งผลไม้
ไปยังชายแดนกัมพูชา

ชภัฏ

กำ�หนดเกณฑ์
ในการประเมิ
กยภาพ
กําหนดเกณฑ์
ในการประเมิ
นศันกศัยภาพของแต่
ของแต่
นทาง
ละเส้ละเส้
นทาง

รำไ

พพ
รรณ
ี

โดยที่

ลัยร
า

วิเคราะห์เส้นทางการขนส่งผลไม้ไปยังชายแดนกัมพูชาแต่ละเส้นทาง

ประเมินศักยภาพของแต่ละเส้นทาง

ภาพทีภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิ
จัย จัย
่ 1 กรอบแนวคิ
ดการวิ
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สรุปผลการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งที่
เหมาะสมที่สุด
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ชภัฏ

จากการศึกษาเส้นทางขนส่งจากจังหวัดจันทบุรไี ปชายแดน
กัมพูชาจะศึกษาเส้นทางทัง้ หมด 5 เส้นทาง (กรมการค้าต่างประเทศ,
2557) ประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่งได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร
บ้านแหลมและจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด และจุดผ่อนปรน
3 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและ
จุดผ่อนปรน บ้านบึงชนังล่าง จากการลงส�ำรวจพื้นที่จริงโดยทุก
เส้นทางจะเริ่มต้นจากเส้นทางเดียวกันมีจุดเริ่มต้นบริเวณเดียวกัน
คือ ตลาดผลไม้เนินสูง และใช้ถนนสายหมายเลข 3 เดินทางไปจนถึง
สามแยกปากแซงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายหมายเลข 317 (จันทบุรี สระแก้ว) เป็นถนน 4 เลน มีสภาพถนนและการจราจรที่ดี ช่วงขึ้น
เขาเกลือพบว่า มีการจราจรติดขัดเนือ่ งจากมีความชันของเนินสันเขา
มีจดุ ตรวจสิง่ ผิดกฎหมายและยาเสพติดชายแดนส่งผลให้สภาพถนน
สามารถสัญจรได้เพียง 2 เลน และกลับสู่สภาพปกติเมื่อผ่านพ้น
จุดตรวจ โดยตลอดเส้นทางเส้นทางสามารถใช้ความเร็วเฉลี่ยใน
การเดินทางประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลการศึกษามีดังนี้
จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จากตลาดผลไม้เนินสูงจนถึง
สามแยกทับไทร มีระยะทาง 51 กิโลเมตร จากสามแยกทับไทร
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายหมาย 3193 สภาพถนนดีเป็นถนนลาดยาง
ไม่มีหลุมแต่มีพื้นผิวขรุขระเป็นบางช่วง เมื่อเดินทางจนถึงทางเข้า
สู่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด มีเส้นทางเป็นถนน 2 เลน มีพื้นผิว
ขรุขระเป็นหลุมอยู่บางจุด ระยะทางรวมทั้งหมด 80 กิโลเมตร และ
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 13 นาที
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จากตลาดผลไม้เนินสูงถึง
สามแยก ป.เกษตร ระยะทาง 59 กิโลเมตร จากสามแยก ป.การเกษตร
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายหมายเลข 3210 เป็นถนนลาดยาง มีสภาพ
ถนนดีไม่มีหลุม แต่มีพื้นผิวขรุขระเป็นบางช่วง และมีทางโค้ง
ค่อนข้างเยอะ เดินทางไปอีก 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย
หมายเลข 3193 จากนั้นเดินทางต่อไปอีก 7 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า
สู่ถนนสายหมาเลข 3455 และเดินทางต่อไปอีก 4 กิโลเมตร
ถนนสายนี้เป็นถนน 2 เลน ไม่มีหลุม สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าชุมชนตลาดบ้านแหลมซึ่งมีเส้นทางเดินรถที่
ค่อนข้างแคบ จากนั้นตรงไปประมาณ 500 เมตร จะถึงจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านแหลม รวมระยะทางทั้งหมด 85 กิโลเมตรและใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 17 นาที
จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง จากตลาดผลไม้เนินสูงถึง
สามแยก ป.เกษตร ระยะทาง 59 กิ โ ลเมตร จากสามแยก
ป.การเกษตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3210 เป็นถนนลาดยาง
ไม่มีหลุมแต่จะมีพื้นผิวขรุขระ เป็นบางช่วงและมีทางโค้งหลายโค้ง
เดินทางไปอีก 14.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3193
เดินทางต่อไปอีก 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านบึง
ชนังล่าง พื้นผิวถนนเป็นถนนคอนกรีต 2 เลน ไม่มีหลุมหรือพื้นที่
ขรุขระแต่เป็นเขตชุมชม เดินทางไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีจดุ ตรวจ

จุดแรก ผ่านไปได้อีกประมาณ 500 เมตร มีจุดตรวจจุดที่ 2 ตรงไป
อี ก ประมาณ 200 เมตรก็ จ ะพบจุ ด ผ่ อ นปรนบ้ า นบึ ง ชนั ง ล่ า ง
ถนนก่อนถึงจุดผ่านจุดผ่านแดนเป็นถนนลูกรังมีหลุมและพื้นผิว
ขรุขระตลอดทั้งเส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 87 กิโลเมตรและ
ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม จากตลาดผลไม้เนินสูงเดินทางไป
สามแยกตรงข้ามร้านบุญเรืองการเกษตรระยะทางรวมประมาณ
75 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายหมายเลข 3424
เป็นถนนลาดยาง 2 เลน สภาพเส้นทางถนนค่อนข้างเก่าและช�ำรุด
ของถนนตามสภาพการใช้งาน มีพื้นผิวขรุขระบ้างเป็นบางช่วง
เดินทางไปอีก 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3424
บริเวณตรงข้ามโรงเรียนทรัพย์เจริญ เดินทางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร
จะพบสี่ แ ยกมุ ่ ง หน้ า ตรงเข้ า หมู ่ บ ้ า นสวนส้ ม เดิ น ทางไปอี ก
1.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายและเดินทางต่อไปอีก 2 กิโลเมตร จะพบ
จุดตรวจ โดยเส้นทางสายนีม้ สี ภาพถนนเป็นลูกรัง ขรุขระตลอดเส้น
ทางและมีหลุมลึกบ้างเป็นบางช่วง เดินทางต่ออีก 4 กิโลเมตร
จะถึงจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม รวมระยะทางทั้งสิ้น 98 กิโลเมตร
และใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 36 นาที
จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี จากตลาดผลไม้เนินสูงเดินทางไป
75 กิ โ ลเมตรจะถึ ง สามแยกตรงข้ า ม ร้ า นบุ ญ เรื อ งการเกษตร
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3424 เป็นถนนลาดยาง 2 เลน
สภาพถนนค่อนข้างเก่าและช�ำรุดตามสภาพการใช้งาน มีพื้นผิว
ขรุ ข ระบ้ า งเป็ น บางช่ ว ง เดิ น ทางไปประมาณ 10 กิ โ ลเมตร
เลี้ ย วซ้ า ยตรงข้ า มโรงเรี ย นทรั พ ย์ เจริ ญ เดิ น ทางต่ อ ไปบนถนน
หมายเลข 3424 ระยะทาง 9 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนหมายเลข 3405 ถนนสายนี้เป็นถนน 2 เลน สภาพถนน
ค่อนข้างดี มีพื้นที่ขรุขระบางช่วง ตรงไปอีก 3.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวา
ตรงสามแยกเข้ า สู ่ บ ้ า นซั บ ตารี เดิ น ทางไปอี ก 3 กิ โ ลเมตร
พบจุดตรวจที่ 1 เดินทางต่อไปอีก 2.5 กิโลเมตร สภาพเส้นทาง
เป็นถนนลูกรัง มีพื้นที่ขรุขระตลอดเส้นทาง มีหลุมลึกบางช่วง
เมื่ อ พบจุ ด ผ่ า นแดนตรวจจุ ด ที่ 2 เดิ น ทางต่ อ ไปอี ก ประมาณ
300 เมตร จะพบจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี สภาพถนนภายในจุด
ผ่อนปรนบ้านซับตารีเป็นทางลูกรัง มีพื้นที่ขรุขระเป็นส่วนใหญ่
รวมระยะทางทั้งหมด 101 กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินทาง
1 ชั่วโมง 37 นาที
จากเส้นทางการขนส่งทั้ง 5 เส้นทางน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้
ปัจจัยในการวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่งประกอบด้วย 9 ปัจจัย
ได้แก่ จ�ำนวนช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของผิวจราจร
ความกว้างของไหล่ทาง วัสดุผิวจราจร ความคดเคี้ยวลาดชันของ
ถนนการเสือ่ มสภาพความเสียหายของผิวจราจร จุดอันตรายในเส้น
ทาง ความสามารถในการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ และ
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ (วรพจน์ มีถม, 2558)
โดยผลจากการวิเคราะห์ของแต่ละช่องทางแสดงดังตารางที่ 2

รำไ

ผลการด�ำเนินงานวิจัย

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

ประกอบด้วย 9 ปัจจัยได้แก่ จํานวนช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของผิวจราจร ความกว้างของไหล่ทาง วัสดุผิวจราจร
ความคดเคี้ยวลาดชันของถนน การเสื่อมสภาพความเสียหายของผิวจราจร จุดอันตรายในเส้นทาง ความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ (วรพจน์ มีถม, 2558) โดยผลจาก
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การวิเคราะห์ของแต่ละช่องทางแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที
แสดงผลการประเมินนเส้เส้นนทางการขนส่
ทางการขนส่งง
ตารางที่ 2่ 2 แสดงผลการประเมิ
คะแนน
(score) บ้านแหลม

ปัจจัย

พพ
รรณ
ี

ลําดับ

เส้นทางการขนส่งไปยังปลายทาง

บ้าน

บ้าน
ผักกาด

บ้าน
ซับตารี

บ้าน
สวนส้ม

นบึงง
บึบ้งาชนั
ชนังล่าง

3

1

1

5

4

4

2

1

1

2

1

4

3

1

2

ล่าง

จํานวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง

5

3

2

2

ความกว้างของผิวจราจร

5

5

5

3

ความกว้างของไหล่ทาง

5

2

1

4

วัสดุผิวจราจร

5

5

5

5

4

3

5

5

4

4

2

4

5

5

5

5

5

5

6
7
8
9

ความคดเคี้ยว ลาดชัน
ของถนน
การเสื่อมสภาพ ความ
เสียหายของผิวหน้าจราจร
จุดอันตรายในเส้นทาง
ความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับการขนส่ง
รูปแบบอื่น
ความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับต่างประเทศ

ชภัฏ

5

รำไ

1

5

5

5

4

2

2

5

2

2

2

2

2

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

จากตารางทีจากตารางที
่ 1 แสดงผลการประเมิ
นศักยภาพเส้
นแดนที่ มี ค ะแนนน้
ได้ แาก่ (1)จุ ดปัผ่จอจันปรนบ้
นสวนส้ ม
่ 1 แสดงผลการประเมิ
นศันกทาง
ยภาพเส้ผ่นาทางการขนส่
งทั้ง 9 อปัยที
จจั่ สยุ ดพบว่
ยด้านจําานวน
การขนส่งช่ทัอ้ง งทางจราจร
9 ปัจจัย พบว่พบว่
า (1)า ปัจุจดจัผ่ยาด้นแดนมี
านจ�ำนวนช่
องทางจราจร
5) ปัจจัายนแหลมและจุ
ด้านความคดเคีด้ยผ่วและความลาดชั
ของถนน
ค ะแนนสู
ง ที่สุ ด คือ จุ(1ด ผ่คะแนน)
า นแดนถาวรบ้
อ นปรนบ้า นซับนตารี
พบว่า จุดผ่(3คะแนน)
านแดนมีคะแนนสู
ดุ คือ จุด่มผ่ีคานแดนถาวรบ้
า จุ ด ผ่าานสวนส้
นแดนทีม่ มและจุ
ี ค ะแนนมากที
่ สุ ดาคืนบึ
อ จุงชนั
ด ผ่งาล่นแดนถาวร
ส่วนจุดงผ่ทีาส่ นแดนที
ะแนนน้อยที่าสนแหลม
ุด ได้แก่ จุดพบว่
ผ่อนปรนบ้
ดผ่อนปรนบ้
าง (1
และจุดผ่อคะแนน)
นปรนบ้า(2)
นซัปับจตารี
คะแนน) าส่งของผิ
วนจุดวผ่จราจร
านแดนที
่มี า จุบ้ดาผ่นแหลม
ส่วนจุ
ะแนนน้อยที่สุด
จัยด้(3า นความกว้
พบว่
า นแดนที(4่มีคคะแนน)
ะแนนมากที
่สุดดผ่ได้าแนแดนที
ก่ จุ ดผ่่มาีคนแดนถาวร
คะแนนน้อบ้ยที
่สุด ได้แจุก่ดผ่จุาดนแดนถาวรบ้
ผ่อนปรนบ้าานสวนส้
มและจุ
จุดผ่(อ5นปรนบ้
านสวนส้
คะแนน)่มีค6)ะแนนน้
ปัจจัยด้อายที
นการเสื
านแหลม
นผักกาด
และจุดดผ่ผ่ออนปรน
นปรนบ้าได้
นซัแบก่ตารี
คะแนน)
ส่วนจุมดผ่(1านแดนที
่สุด ่อม
ผ่อนปรนบ้
และจุดผ่อานปรนบ้
นบึงชนังล่สภาพและความเสี
าง (4 คะแนน) 3)ยหายของผิ
ปัจจัยความกว้
างของไหล่
พบว่า ม่ จุคี ดะแนน
บ้านบึงชนัได้งล่แาก่ง จุ(1ดคะแนน)
(2)าปันสวนส้
จจัยด้ามนความกว้
งของผิวาจราจร
วจราจร
พบว่า จุดทผ่างานแดนที
านแหลมและจุ
บตารี (2 คะแนน)
ส่วนจุ(5ดคะแนน)
ผ่านแดนทีส่ว่ นจุด
พบว่า จุดผ่ผ่าานแดนที
นแดนที่ม่มีคีคะแนนมากที
ะแนนมากที่สุด่สคืุดอได้จุดแผ่ก่านแดนถาวรบ้
จุดผ่านแดนถาวร
มากที่สดุดผ่อได้นปรนบ้
แก่ จุดาผ่นซั
านแดนถาวร
บ้านแหลม
อยที่สุด ได้าแนผั
ก่ กจุกาด
ดผ่า นแดนถาวรบ้
า นผั กากาด
อนปรนบ้
นสวนส้อมยที
และจุ
นบึง ชนัาง ล่นสวนส้
าง ม
บ้านแหลมมีคจุะแนนน้
ดผ่านแดนถาวรบ้
และจุดผ่อนปรนบ้
น จุผ่ดาผ่นแดนที
่มีคาะแนนน้
่สุด ดได้ผ่อแนปรนบ้
ก่ จุดผ่อานปรนบ้
นแดนถาวรบ้
คะแนน) ส่4)วนจุ
ปัจดจัผ่ยาด้นแดนที
านวัสดุผ่มิวีคจราจร
ผ่าแนแดนที
ะแนนมากที
ก่ จุดดอัผ่นาตรายในเส้
ซับตารี (5(1 คะแนน)
ะแนนน้พบว่
อยทีา่สจุุดดได้
ก่ (2่มีคคะแนน)
7) ปั่สจุดจัยได้ด้าแนจุ
นทางานแหลมและ
พบว่า ทั้ง 5 จุด
จุ
ด
ผ่
า
นแดนถาวรบ้
า
นผั
ก
กาด
(5คะแนน)
ส่
ว
นจุ
ด
ผ่
า
นแดนที
่
ม
ี
ค
ะแนนน้
อ
ยที
่
ส
ุ
ด
ได้
แ
ก่
จุ
ด
ผ่
อ
นปรนบ้
า
นสวนส้
ม
(1คะแนน)
จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง (4 คะแนน) ผ่านแดนมีคะแนนเท่ากันทุกจุดผ่านแดน (5 คะแนน)
8) ปัจจัย
5)
ปั
จ
จั
ย
ด้
า
นความคดเคี
้
ย
วและความลาดชั
น
ของถนน
พบว่
า
จุ
ด
ผ่
า
นแดนที
่
ม
ี
ค
ะแนนมากที
่
ส
ุ
ด
คื
อ
จุ
ด
ผ่
า
นแดนถาวร
3) ปั จ จั ย ความกว้ า งของไหล่ ท าง พบว่ า จุ ด ผ่ า นแดนที่ มี ด้านความสามารถในการเชื่อมต่อขนส่งรูปแบบอื่น พบว่า จุดผ่าน
บ้านแหลม
ส่วนจุดาผ่นแหลมและจุ
านแดนที่มีคดะแนนน้
อยที่สุดแดนที
ได้แก่่มีคจุะแนนมากที
ดผ่อนปรนบ้่สาุดนสวนส้
6) ปัจาจันแหลมและ
ยด้าน
คะแนนมากที
่สุดคือ จุ(4ดผ่คะแนน)
านแดนถาวรบ้
ผ่อนปรน
ได้แก่มจุ(1ดผ่คะแนน)
านแดนถาวรบ้
บ้านซับตารี (2 คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนทีม่ คี ะแนนน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด (5 คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มี
จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุด คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรน           
ผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง (1 คะแนน) 4) ปัจจัยด้านวัสดุผิวจราจร บ้านบึงชนังล่าง (2 คะแนน) และ 9) ปัจจัยด้านความสามารถใน
พบว่า จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร การเชือ่ มต่อกับต่างประเทศ พบว่า ทัง้ 5 จุดผ่านแดนอยูใ่ นระดับต�ำ่
บ้านแหลมและจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด (5 คะแนน) ส่วนจุด ทุกจุดผ่านแดน (2 คะแนน) ดังภาพที่ 2

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

การเชื่อมต่อขนส่งรูปแบบอื่น พบว่า จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านผักกาด (5 คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุดได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรน
บ้านบึงชนังล่าง (2 คะแนน) และ 9) ปัจจัยด้านความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ พบว่า ทั้ง 5 จุดผ่านแดนอยู่
วารสารวิ
จัยรำ�่ ไพพรรณี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 155
ในระดับต่ําทุกจุดผ่านแดน (2 คะแนน)
ดังภาพที
2

9

2

ด่านบ้านผักกาด

8

ด่านบ้านสวนส้ม

ด่านบ้านบึงชนังล่าง

7
6

5

รำไ

ด่านบ้านซับตารี

1.จํานวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง
2.ความกว้างของผิวจราจร
3.ความกว้างของไหล่ทาง
4.วัสดุผิวจราจร
5.ความคดเคี้ยว ลาดชันของถนน
6.การเสื่อมสภาพ ความเสียหาย
3 ของผิวหน้าจราจร
7.จุดอันตรายในเส้นทาง
8.ความสามารถ ในการเชื่อมต่อกับ
การขนส่งรูปแบบอื่น
9.ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ
4
ต่างประเทศ

พพ
รรณ
ี

1

ด่านบ้านแหลม

ภาพที
2 แสดงผลการวิ
เคราะห์
แยกตามเกณฑ์
การประเมิ
กยภาพเส้
นทางการขนส่
ภาพที
่ 2 ่ แสดงผลการวิ
เคราะห์
แยกตามเกณฑ์
การประเมิ
นศันกศัยภาพเส้
นทางการขนส่
งง

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากการประเมิ น ศั ก ยภาพเส้ น ทางการขนส่ ง ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น เส้ น ทางการขนส่ ง ทั้ ง 9 ปั จ จั ย อั น
จากการประเมิ
ศักายภาพเส้
นทางการขนส่
: SAW) (อภิ
รดี สรวิสทตู างร, 4.วั
2559
ประกอบด้วย น1.จํ
นวนช่องทางจราจรต่
อทิงศตามเกณฑ์
ทาง 2.ความกว้Additive
างของผิวWeighting
จราจร 3.ความกว้
างของไหล่
สดุ;ผMalczewski,
ิวจราจร
1999)
เพื
่
อ
เป็
น
การสนั
บ
สนุ
น
การตั
ด
สิ
น
ใจจากเกณฑ์
ารประเมิ
การประเมิ5.ความคดเคี
น เส้ น ทางการขนส่
ง
ทั
้
ง
9
ปั
จ
จั
ย
อั
น
ประกอบด้
ว
ย
8. น
้ยวและลาดชันของถนน 6.การเสื่อมสภาพและความเสียหายของผิวหน้าจราจร 7.จุดอันตรายในเส้นกทาง
ศักยภาพเส้นทางการขนส่่อมต่
ง โดยมี
งนี้ หลังจากนั้นนํา
1. จ�ำนวนช่
องทางจราจรต่อทิศทาง
วจราจร
ความสามารถในการเชื
่อมต่อ2.กับความกว้
การขนส่างงของผิ
รูปแบบอื
่น และ 9.ความสามารถในการเชื
อกับต่สมการดั
างประเทศ
3. ความกว้ผลการวิ
างของไหล่
ทาง ท4.ี่ได้วัมสาทํ
ดุผาิวการวิ
จราจรเคราะห์
5. ความคดเคี
เคราะห์
การตัดสิ้ยนวและ
ใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making :
ลาดชันของถนน
การเสื
มสภาพและความเสี
หน้า Weighting
คะแนนทางเลื
อก ร(Aดีi) สรวิ
= สูตร, 2559 ; Malczewski,
MCDM)6.โดยวิ
ธีก่อารรวมแบบถ่
วงน้ําหนัยกหายของผิ
(SimpleวAdditive
: SAW) (อภิ
เพื่อเป็นการสนั
นการตัดสินใจจากเกณฑ์
การประเมิ
นศักยภาพเส้
นทางการขนส่
โดยมี
มการดังนี้ ละปัจจัย(Xij) ]
จราจร 7. 1999)
จุดอันตรายในเส้
นทางบสนุ
8.ความสามารถในการเชื
่อมต่
อ
∑ [ คะแนนแต่
ละปัจจังย(W
i) xสคะแนนแต่
กับการขนส่งรูปแบบอื่น และ 9. ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ
= ∑เคราะห์
[ คะแนนแต่ละปัจจัจากการวิ
ย(Wi) x คะแนนแต่
จจัย(Xij) ] อ กแสดงผลของการ
คะแนนทางเลื
ต่างประเทศ หลังจากนัน้ น�ำผลการวิ
เคราะห์ทอไี่ ด้กม(Aาท�i)ำการวิ
เ คราะห์ ลคะปั
ะแนนทางเลื
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision วิเคราะห์ทางเลือกของแต่ละเส้นทางการขนส่ง และศักยภาพของ
คราะห์คะแนนทางเลื
อกของแต่
Making : MCDM)จากการวิ
โดยวิธีกเารรวมแบบถ่
วงน�้ำหนักอกแสดงผลของการวิ
(Simple แต่ละเส้เคราะห์
นทาง ดัทงางเลื
ตารางที
่ 3 ละเส้นทางการขนส่ง และ
ศักยภาพของแต่ละเส้นทาง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนทางเลือกและศักยภาพของเส้นทาง
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนทางเลือกและศักยภาพของเส้นทาง
คะแนนทางเลือก
ศักยภาพของเส้นทาง
เส้นทางการขนส่ง
(คะแนน)
(ร้อยละ)
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
180
80.00
160

71.11

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี

150

66.67

จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม

95

42.22

จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง

125

55.56

มห
าว

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

จากตารางที่ 3 พบว่า จุดผ่านแดนถาวรที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ จุดผ่านถาวรบ้านแหลม (180 คะแนน) มี
ศักยภาพของเส้นทางร้อยละ 80 รองลงมาคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด (160 คะแนน) มีศักยภาพของเส้นทางร้อย
ละ 71.11 เมื่อพิจารณาจุดผ่อนปรนทั้ง 3 จุดคือ จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม และจุดผ่อนปรน
บ้านซับตารี พบว่า จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี เป็นจุดผ่อนปรนที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ 150 มีศักยภาพของเส้นทางร้อยละ
66.67 ซึ่งมีคะแนนต่ํากว่าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดเพียงร้อยละ 4.44 รองลงมาคือ จุดผ่อนปรนบึงชนังล่าง และจุด
ผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ตามลําดับ ดังภาพที่ 3
กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม

95

42.22

ค ะ แ น น ท า ง เ ลื อ ก
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(คะแนน)

55.56

รำไ

42.22

66.67

71.11

80

95

125

150

160

180

จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง
125
55.56
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จากตารางที่ 3 พบว่า จุดผ่านแดนถาวรที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ จุดผ่านถาวรบ้านแหลม (180 คะแนน) มี
จากตารางที
่ 3 นพบว่
า อจุดยละ
ผ่านแดนถาวรที
่มีคอะแนนสู
ที่สุด จุดผ่าอนผั
ศักยภาพของเส้
ทางร้
80 รองลงมาคื
จุดผ่างนแดนถาวรบ้
กกาดา(160
คะแนน)
อย เป็นจุด
นปรนบ้
นซับตารี
พบว่ามีศจุักดยภาพของเส้
ผ่อนปรนบ้านนซัทางร้
บตารี
คือ จุดผ่ละ
านถาวรบ้
า
นแหลม
(180
คะแนน)
มี
ศ
ก
ั
ยภาพของเส้
น
ทาง
71.11 เมื่อพิจารณาจุดผ่อนปรนทั้ง 3 จุดคือ จุดผ่อนปรนบ้ผ่าอนบึ
งชนังล่่มาีคงะแนนสู
จุดผ่อนปรนบ้
ดผ่อนปรน นทาง
นปรนที
งที่สุด าคืนสวนส้
อ 150ม มีและจุ
ศักยภาพของเส้
ร้อยละ บ้80านซั
รองลงมาคื
อ จุดาผ่จุาดนแดนถาวรบ้
นผับกตารี
กาด (160
บตารี พบว่
ผ่อนปรนบ้าานซั
เป็นจุคะแนน)
ดผ่อนปรนทีร้่มอีคยละ
ะแนนสู
งที่สุดซึ่งคืมีอคะแนนต�
150 มีศ่ำักกว่
ยภาพของเส้
นทางร้อยละ
66.67
าจุดผ่านแดนถาวรบ้
านผักกาด
66.67 ซึ่งนมีทางร้
คะแนนต่
าจุดผ่เมื
านแดนถาวรบ้
กกาดเพี้ง ยงร้เพี
อยละ
อ จุดผ่ออนปรนบึ
งชนังล่างงชนัและจุ
มีศักยภาพของเส้
อยละํากว่71.11
่อพิจารณาจุดาผ่นผั
อนปรนทั
ยงร้อ4.44
ยละ รองลงมาคื
4.44 รองลงมาคื
จุดผ่อนปรนบึ
งล่างด และจุด
านสวนส้
ภาพที่ 3านสวนส้ม และ ผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ตามล�ำดับ ดังภาพที่ 3
3 จุดคือผ่จุอดนปรนบ้
ผ่อนปรนบ้
านบึงมชนัตามลํ
งล่างาดัจุบดผ่ดัองนปรนบ้

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง เ ส น ท า ง

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี
จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม

สรุปผลการวิจัย

ลัยร
า

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางเลือก และศักยภาพ ของเส้นทางการขนส่ง
ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางเลือก และศักยภาพ ของเส้นทางการขนส่ง

มห
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จากผลการศึกษาและประเมินเส้นทางการขนส่งผลไม้จาก
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ไ ปยั ง ชายแดนกั ม พู ช าทั้ ง หมด 5 เส้ น ทาง คื อ
1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
3. จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี 4. จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม และ
5. จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง พบว่า จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
เป็นจุดผ่านแดนการค้าชายแดนไทย - กัมพูชาที่มีศักยภาพของ
เส้นทางการขนส่งผลไม้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 80 (180 คะแนน)
รองลงมาคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด มีศักยภาพของเส้นทาง
การขนส่งร้อยละ 71.11 (160 คะแนน) โดยจุดผ่านแดนถาวร
บ้ า นแหลมใช้ เวลาในการเดิ น ทางจากสี่ แ ยกตลาดผลไม้ เ นิ น สู ง
1 ชั่วโมง 17 นาที ระยะทาง 85 กิโลเมตร สภาพการเดินทางเป็น
ถนนลาดยาง มีพื้นผิวดี ไม่มีหลุม เดินทางสะดวก มีช่องทางจราจร
3 ช่องทางต่อทิศทางที่มีเกาะกลาง มีเพียงในเขตชุมชมตลาด
บ้านแหลมที่มีถนนที่ค่อนข้างแคบและการจราจรค่อนข้างติดขัด

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

แต่ไม่มากนัก โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมได้รับการยกระดับ
จากจุดผ่อนปรนเป็นจุดผ่านแดนถาวรในปี พ.ศ.2546 จึงได้รับ
การพัฒนาจากภาครัฐในจุดผ่านแดนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง
ขั้นพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค จึงส่งผลท�ำให้จุดผ่านแดนถาวร
บ้านแหลมมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ จุดผ่านแดนถาวร
บ้านแหลมยังเป็นเขตติดต่อกับบ้านกร็อมเรียง อ�ำเภอกร็อมเรียง
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา อันเป็นดินแดนแห่งเกษตรกรรม
และมีประชากรมากถึง 1.2 ล้านคน นอกจากนั้นเส้นทางจังหวัด
พระตะบองยังสามารถเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังกรุงพนมเปญ
และสามารถเชือ่ มต่อไปยังนครโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนามได้อกี ด้วย
นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่า จุดผ่อนปนบ้านซับตารีมีคะแนนรวม
150 คะแนน (ร้อยละ 66.67) ซึ่งมีศักยภาพใกล้เคียงกับจุดผ่าน
แดนถาวรบ้านผักกาด ซึ่งจุดผ่อนปรนนี้สามารถพัฒนาให้เป็นจุด
ผ่านแดนถาวรได้ในอนาคต เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางการส่งออกและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
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กีรติ จงแจ่มฟ้า. (2559) การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดน
ผลจากการศึ ก ษาท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ศั ก ยภาพของเส้ น ทาง
ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัด
การขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยังชายแดนกัมพูชา ทั้ง 5
จันบุรี. ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เส้นทาง สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผปู้ ระกอบการขนส่งผลไม้ น�ำใช้
รามค�ำแหง.
ในการเลือกเส้นทางในการขนส่งผลไม้ไปยังจุดผ่านแดนกัมพูชา จุดผ่านแดนศุลกากรจันทบุร.ี สินค้าน�ำเข้า - ส่งออกส�ำคัญ 10 อันดับ.
โดยเลือกใช้เส้นทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเนื่องจากเป็น
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.chanthaburi.
ทางที่มีศักยภาพมากที่สุด ซึ่งท�ำให้ลดเวลา และลดความเสี่ยงใน
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พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับการตกแต่งภายใน
Consumer Behavior on Shopping for Home Interior Decoration Construction Material
ธีรยุทธ์ เรืองศิริวัฒน์, สุธรรม  พงศ์ส�ำราญ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับการตกแต่งภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเบื้อง
ของผู้บริโภค จากร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไป และร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นน�ำ (Homepro บุญถาวร ไทวัสดุ SCG) ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยท�ำการเก็บตัวอย่างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถึงสองครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76 อายุ
อยู่ในช่วง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 39
และรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 พฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกซื้อวัสดุจากที่ Homepro คิดเป็น
ร้อยละ 24 ประเภทของวัสดุก่อสร้างที่เลือกซื้อคือกระเบื้องแกรนิตโต้ คิดเป็นร้อยละ 30 ปัจจัยส�ำคัญที่เลือกซื้อคือราคา คิดเป็น
ร้อยละ 28 การเลือกซื้อจะตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 45 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อตกแต่ง/แก้ไข คิดเป็น
ร้อยละ 40 ความถี่ในการซื้อวัสดุก่อสร้างประมาณ 2 ครั้งต่อปี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย
ด้านส่งเสริมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากตามล�ำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างส�ำหรับตกแต่งภายในอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับนัย 0.05
โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยในระดับมากและเมื่อ
จ�ำแนกปัจจัยเหล่านี้ก็ให้ผลความส�ำคัญต่อความหลากหลายของสินค้าและครบทุกหมวดหมู่ในระดับมาก ให้ความส�ำคัญต่อเงื่อนไข
การช�ำระเงินในระดับมาก เช่นเดียวกับป้ายชื่อร้านและการจัดร้านให้สวยงาม และส่งเสริมการตลาดสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลในระดับมากต่อการซื้อวัสดุก่อสร้าง  

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : วัสดุก่อสร้าง, กระเบื้อง, การตกแต่งภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 159

Abstract

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

To study consumer behavior on shopping for interior construction materials from the general stores and
leading construction material stores, such as Home Pro, Boontavorn, Thai Vatsadu, and SCG. in Bangkok area.
The results from the study revealed that most of respondents were males, yielding 76 percent, age between
31-35 years old, yielding 33 percent, bachelor degree graduated, yielding 42 percent, worked for private
industries, yielding 39 percent, and monthly income between 15,001-20,000 baht, yielding 39 percent.
Consumer purchased for interior construction material from Home Pro, yielding 24 percent, and consumer
purchased granito tiles, yielding 30 percent for the reason of prices, yielding 28 percent, self-decision, yielding
45 percent for the reason of decoration, yielding 40 percent, and frequency of buying construction material
around twice per year. The overall picture of their opinions on marketing mix was at high level consisted of
marketing promotion, distribution channel, prices, and products, respectively. The different personal factors,
such as level of education and income affected consumer behavior on shopping for home interior decoration
construction material at statistical significant 0.05. The factors of marketing mix influenced consumer satisfaction
on shopping for home interior decoration construction material at high level which emphasized on the marketing
mix factors, such as variety of assorted products, method of payment, store sign, well organized with beautiful
displays, and marketing promotion. Therefore, marketing mix factors influenced consumer behavior on shopping
for home Interior decoration construction material.
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การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับ
การตกแต่ ง ภายในเป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research)
ประชาการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เลือกซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง ส�ำหรับตกแต่งภายใน ที่ Homepro บุญถาวร ไทวัสดุ
SCG และร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
จ� ำ นวนประชากรกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี จ� ำ นวนมากไม่ ท ราบจ� ำ นวนที่
แน่นอนของประชากรกลุ่มนี้ กลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Yamane
(1967) ที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อน
ที่ระดับร้อยละ ±5
การสุม่ ตัวอย่างเป็นการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 385 คน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�ำนวน
400 กลุ่มตัวอย่าง โดยทั้งนี้จะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกค�ำตอบ
(Self Administered)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูศ้ กึ ษาสร้างขึน้ เองมีขนั้ ตอน
การสร้างดังนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ ต ่ อ เดื อ น การสร้ า งลั ก ษณะค� ำ ถามเป็ น ลั ก ษณะ
นามบัญญัติ   (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่ง
ข้อมูลเป็นกลุ่มๆ ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด โดยมีค�ำตอบให้เลือก
หลายค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว ข้อมูล
ที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�ำนวณคือ ค่าร้อยละ
โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วยจ�ำนวนค�ำถามทั้งสิ้น 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับการ
ตกแต่งภายใน เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
สอบถาม ในเรื่องสถานที่เลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทของวัสดุ
ก่อสร้างทีเ่ ลือกซือ้ ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะเลือกซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง บุคคลทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เหตุผลใดทีต่ ดั สินใจเลือกซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
ความถี่ในการซื้อวัสดุก่อสร้าง และมูลค่าในการซื้อวัสดุก่อสร้าง
การสร้างลักษณะค�ำถามเป็นลักษณะ นามบัญญัติ (Nominal Scale)
เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามคุณสมบัติ
ที่ก�ำหนด โดยมีค�ำตอบให้เลือกหลายค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้อง) เลือกตอบเพียงข้อเดียวข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายใน
ส�ำหรับการตกแต่งภายใน และเพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการ การค�ำนวณคือ ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 2 ประกอบด้วย
ตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง (กระเบือ้ ง) จ�ำนวนค�ำถามทั้งสิ้น 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ส�ำหรับการตกแต่งภายใน
ประกอบด้ ว ยด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ด้ า นราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
(Promotion) โดยเป็นลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่า
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ในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวม ของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น โดยการวัดผล
ได้จากสถิติการเข้าใช้บริการเลือกซื้อชองลูกค้า และวัดผลจาก
ยอดขายทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการวัสดุกอ่ สร้าง ต่างเริม่ ปรับแผน
การด�ำเนินธุรกิจเตรียมรองรับความต้องการการใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีจ่ ะ
เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต่างเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มา
พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดกันอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, กรกฎาคม 2559)
สถานการณ์ในปัจจุบนั การขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่ อ สร้ า งมี รู ป แบบใหม่ ที่ ทั น สมั ย และพื้ น ที่ ที่ ก ว้ า งขวางให้ เ ลื อ ก
หลากหลายรูปแบบมีการจัดสินค้าที่เป็นระเบียบง่ายต่อการเลือก
ซื้อสินค้า และการขยายสาขาออกไปตามพื้นที่ต่างๆ โดยมีระบบ
มาตรฐานการบริการเดียวกันในทุกๆ สาขา และมีการกระจาย
สาขาไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้างมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริการ ทีส่ ำ� คัญสินค้า
มีคุณภาพแบบครบวงจร มีการจัดท�ำแคมเปญการตลาดอย่างหนัก
โดยผ่านสือ่ โฆษณาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่นการจัดกิจกรรมลดราคา
การน�ำเสนอบริการหลังการขาย การจัดท�ำเอกสารให้ความรู้แก่
ลูกค้าเกีย่ วกับการใช้งานวัสดุอปุ กรณ์กอ่ สร้าง ส�ำหรับลูกค้ารายย่อย
ทีต่ อ้ งการซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยเอง สามารถปรึกษาถึงปัญหาต่างๆ ฟรี
ทั้ ง นี้ จ ะมี สิ น ค้ า จ� ำ นวนที่ ห ลากหลายแบบ ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง
ขนาดใหญ่ กลุ่มนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบ โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุน
ที่อาจจะต�่ำกว่าคู่แข่ง ความหลากหลายของสินค้ามีจ�ำนวนมาก
เนื่ อ งจากมี ก� ำ ลั ง ของเงิ น ลงทุ น ที่ ม าก และสามารถแข่ ง ขั น กั บ
ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างรายอื่นๆ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาในเรือ่ งพฤติกรรมการ
เลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับการตกแต่งภายใน โดยท�ำการศึกษา
ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล และส่ ว นของการตลาด ด้ า นใดที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับการตกแต่งภายในเพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน�ำไปเป็นแนวทางในการวางแผน
และก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมตรง
ตามความต้องการของผู้ซื้อ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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คะแนนระดับ ความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด
(Likert) แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
ผู้ศึกษาด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครัง้ นีใ้ ห้กลุม่ ตัวอย่างได้ทราบ  พร้อมทัง้ อธิบายค�ำชีแ้ จง
ในการตอบแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้จาก การตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย และรับ
กลับคืนมาด�ำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อให้แน่ใจว่า
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถน�ำไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ จ�ำนวน 400 คน  
ท�ำการประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ
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รำไ

พพ
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ี

ซื้อคือตัดสินใจด้วยตนเอง เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง
เพื่อตกแต่ง/แก้ไข ความถี่ในการซื้อวัสดุก่อสร้างเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี
และมูลค่าในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเฉลี่ย 11,452.55 บาท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย
ประโยชน์ของการใช้สอย ความหลากหลายของสินค้า คุณภาพของ
สินค้าความสวยงาม/ดีไซน์ของสินค้า และภาพลักษณ์ของตราสินค้า
อยู่ในระดับมากตามล�ำดับ
ด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับมากประกอบด้วย สินค้ามี
ป้ายราคาระบุชัดเจนและมีเงื่อนไขการช�ำระหลายแบบ (เงินสด/
สินเชื่อ) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสินค้าแต่ละชนิดมีหลายระดับ
ราคาให้เลือก  ราคาถูกกว่ายีห่ อ้ อืน่   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินค้าอยู่ในระดับมากตามล�ำดับ
ผลการวิจัย
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�ำนวน
306 คน คิดเป็นร้อยละ 76 อายุอยู่ในช่วง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ ประกอบด้วย มีบริการขนส่งสินค้ามีความส�ำคัญมากที่สุด ส่วนใน
ที่จอดรถ
ท�ำเลที่ตาั้งระหลาย
ร้านเดินทางไปมาสะดวก  
33 ระดับการศึกษาอยู
่ในช่วงปริญญาตรี่ในระดั
คิดเป็บมากประกอบด้
นร้อยละ 42 อาชี
ด้านราคาภาพรวมอยู
วย พสินค้ามีเรืป่อ้างความสะดวกมี
ยราคาระบุชัดเจนและมี
เงื่อนไขการชํ
ดสิบนราคาให้
ค้าเป็นเระเบี
บดึงดูดกสายตา
ยงของร้าน อยูใ่ นระดับ
แบบ(เงิ
นสด/สินคิเชืด่อเป็)อยูน่ใร้นระดั
่สุด ส่วนสินตค้่อาเดื
แต่อลนอยู
ะชนิ่ดมีหการจั
ลายระดั
ลือก ยราคาถู
กว่ายี่ห้อชือือ่ ่นเสีราคา
พนักงานบริ
ษัทเอกชน
อยละบมากที
39 และรายได้
มากตามล�ำดับ
เหมาะสมกับคุณภาพของสิ
นค้นาร้อยูอยละ
่ในระดั39
บมากตามลําดับ
ในช่วง 15,001-20,000
บาท คิดเป็
มการตลาดภาพรวมอยู
ด้านช่องทางการจั
่ในระดับมาก
ริการขนส่
งสินค้ามีความสําใ่ คันระดั
ญมากบมาก ประกอบด้วย
พฤติกรรมการเลื
อกซื้อวัสดุดกจํา่อหน่
สร้าายภาพรวมอยู
ง ส�ำหรับการตกแต่
ง ประกอบด้ด้วายนส่มีงบเสริ
การจัดรายการส่
หรังบดูดลูสายตา
กค้าประจ�ำอยู่ในระดับ
ที่สุดาผูส่้ตวอบแบบสอบถามเลื
นในเรื่องความสะดวกมี
ที่จ้ออดรถ
ทําเลที
่ตั้งร้านเดินทางไปมาสะดวก
การจังดเสริ
สินค้มาการขายส�
เป็นระเบียำบดึ
ภายใน พบว่
อกซื
วัสดุจากที
่ Homepro
ชื่อเสียสงของร้
น าอยู
บมากตามลํ
ดับ ้องแกรนิตโต้   มากทีส่ ดุ ส่วนการจัดแสดงแนะน�ำสินค้าตามสถานที่ การรับประกัน
ประเภทของวั
ดุก่อาสร้
งที่ใ่ทนระดั
่านเลื
อกซื้อคือากระเบื
นส่อ้ งคืเสริ
มการตลาดภาพรวมอยู
่ในระดั
บมาก
ประกอบด้
ยการจัดรายการส่
งเสริมวการขายสํ
าหรัอยู
บลู่ในระดั
กค้า บมากตามล�ำดับ
หลังวการขาย
และการมอบส่
นลดพิเศษ
ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะเลืด้อากซื
อราคา
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่
อการตั
ดสินใจ
ประจําอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการจัดแสดงแนะนําสินค้าตามสถานที
่
การรั
บ
ประกั
น
หลั
ง
การขาย
และการมอบ
(ภาพที่ 1)

มห
าว

ิทยา

ส่วนลดพิเศษ อยู่ในระดับมากตามลําดับ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ค่าเฉลีย่ ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ค่าเฉลี่ย

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่แตกต่าง
่ 1 ค่าานเฉลี
ยส่วรายได้
นประสมการตลาด
กันด้านระดับการศึกษาพบว่าปัจจัยส่ภาพที
วนบุคคลด้
ระดั่ยของปั
บการศึจกจัษา
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการการเลือกซื้อ
วัสดุก่อสร้าง สําหรับตกแต่งภายในที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง สําหรับตกแต่งภายใน พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ด้านราคา เงื่อนไขการชําระหลายแบบ(เงินสด/
สินเชื่อ) ด้านส่งเสริมการตลาด การมอบส่วนลดพิเศษ และการจัดรายการส่งเสริมการขายสําหรับลูกค้าประจํา มี
อิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับตกแต่งภายใน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ที่เลือกส่วนซื้อใหญ่จะเน้นประโยชน์ของ
การใช้สอย คือ มีรูปแบบหลายหลากประเภท ในแต่ละรูปแบบมีวิธี
การใช้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น กระเบือ้ งผิวหยาบจะช่วยในการ
ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และยังมีรปู แบบอืน่ ๆ ทีใ่ ช้สอยง่าย สะดวก
สบาย และมีความสวยงามในตัวของผลิตภัณฑ์
ด้านราคา สินค้ามีป้ายราคาระบุชัดเจน คือ ป้ายบ่งชี้ตัว
ผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกเรื่องของชื่อสินค้า ราคาขาย จ�ำนวน/กล่อง
เป็นต้น ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ง่าย และง่ายต่อการปรีย
บเทียบราคาของคู่แข่งอีกด้วย ป้ายราคาในบางช่วงเวลาอาจมีโปร
โมชั่นแสดงให้ผู้บริโภครับทราบ เพื่อเป็นจุดขายของร้านค้า ท�ำให้
เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย มีบริการขนส่งสินค้า คือ
บริการจัดส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย เช่น
การจัดถึงบ้านลูกค้า,ใช้บริการขนส่งต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจกับ
ผู้บริโภคที่จะเข้ามาเลือกซื้อ
ด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดรายการส่งเสริมการขาย
ส�ำหรับลูกค้าประจ�ำ  คือ การส่งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ
ให้ผู้บริโภครับทราบ การส่งเสริมการตลาดจะมีหลายด้าน เช่น
มีโปรโมชั่นส�ำหรับลูกค้าประจ�ำ  มีของสัมนาคุณให้กับลูกค้าทุกปี
มีเครดิตในการซื้อสินค้า บริการขนส่งฟรี มีส่วนลดต่างๆ มากมาย
เป็นต้น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ครั้งต่อๆ ไป
พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับการตกแต่ง
ภายใน ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเลื อ กซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่
Homepro คิดเป็นร้อยละ 24 ประเภทที่เลือกซื้อคือกระเบื้อง
แกรนิตโต้ คิดเป็นร้อยละ 30 ราคาเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อ
คิดเป็นร้อยละ 28 การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจะตัดสินใจด้วยตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 45 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อคือตกแต่ง/แก้ไข

คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 ความถี่ ใ นการเลื อ กซื้ อ 1.72 ครั้ ง ต่ อ ปี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมัคร ค�ำด้วง, 2013) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของกลุ่มชาติพันธุ์ใจ
เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ที่พบว่าราคาเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อ ส่วนใหญ่
การเลือกซื้อจะตัดสินใจด้วยตนเอง เหตุผลในการเลือกซื้อตกแต่ง/
แก้ไข สถานที่เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่ Homepro และ ร้านจ�ำหน่าย
วัสดุก่อสร้างทั่วไป
ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
เลื อ กซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง พบว่ า ผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ลื อ กซื้ อ ภาพรวมให้
ความส� ำ คั ญอยู ่ ใ นระดั บมาก สอดคล้ อ งกั บงานวิ จั ย ของ (วิชัย
เกี ย รติ เ ดชานุ ภ าพ, 2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งของ
ผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สมัคร ค�ำด้วง,
2013) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ใจเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ฟ้าหลวง
อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ� ำ หน่ า ย และปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   สอดคล้องกับ (สุทัศน์ ทัศนา
นุตริยกุล, 2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างใน
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าใน
จังหวัดเพชรบุรี ปัจจัยด้านราคาภาพรวมในระดับเห็นด้วยมาก  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิชัย เกียรติเดชานุภาพ, 2553) ศึกษา
เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งของผู ้ ซื้ อ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับการตกแต่งภายในที่
แตกต่างกัน ในด้านเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
จากสถานที่การเลือกซื้อ ประเภทของวัสดุก่อสร้าง ปัจจัยเลือกซื้อ
บุคคลต่อการตัดสินใจซือ้ และเหตุผลทีต่ ดั สินใจเลือกซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุคนธา แสงโชติไกร, 2551) ศึกษา
เรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและ
ตกแต่งบ้านโฮมโปรสาขาประชาชื่น พบว่าด้านอายุที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อจากสถานที่การเลือกซื้อ ประเภทของวัสดุ
ก่อสร้าง ปัจจัยเลือกซื้อ บุคคลต่อการตัดสินใจซื้อ และเหตุผล
ที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
(สุทัศน์ ทัศนานุตริยกุล, 2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกซื้อ
วัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่
ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี ในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อจากสถานที่การเลือกซื้อ ประเภทของวัสดุ

รำไ

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  
ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่แตกต่างกันด้านระดับ
การศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา รายได้
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับ
ตกแต่งภายในที่แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับตกแต่งภายใน พบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า
ด้านราคา เงือ่ นไขการช�ำระหลายแบบ (เงินสด/สินเชือ่ ) ด้านส่งเสริม
การตลาด การมอบส่วนลดพิเศษ และการจัดรายการส่งเสริม
การขายส�ำหรับลูกค้าประจ�ำ  มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
วัสดุก่อสร้างส�ำหรับตกแต่งภายใน  ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
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ก่อสร้าง ปัจจัยเลือกซื้อ บุคคลต่อการตัดสินใจซื้อ และเหตุผลที่
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อจากสถานที่การเลือกซื้อ ประเภทของวัสดุ
ก่อสร้าง ปัจจัยเลือกซื้อ บุคคลต่อการตัดสินใจซื้อ และเหตุผล
ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ ที่แตกต่างกัน ในด้านรายได้ที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อจากสถานที่การเลือกซื้อ ประเภทของวัสดุ
ก่อสร้าง ปัจจัยเลือกซื้อ บุคคลต่อการตัดสินใจซื้อ และเหตุผล
ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ ที่แตกต่างกัน   สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(วิชัย เกียรติเดชานุภาพ, 2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของ
ผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง ส�ำหรับ
การตกแต่งภายใน ด้านผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ของตราสินค้า
ด้านราคามีเงื่อนไขในการช�ำระหลายแบบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (สมั ค ร ค� ำ ด้ ว ง, 2013) ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาพฤติ ก รรม
การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของกลุ่มชาติพันธุ์ใจเขตองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลแม่ ฟ ้ า หลวง อ� ำ เภอแม่ ฟ ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
เน้นประโยชน์ของการใช้สอย และความหลากหลายของสินค้า
ด้ า นราคา และราคาถู ก กว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ยี่ ห ้ อ อื่ น และ
ด้านส่งเสริมการตลาดการมอบส่วนลด การจัดรายการส่งเสริม
การขายส�ำหรับลูกค้าประจ�ำมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุทัศน์ ทัศนานุตริยกุล, 2552)
ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี
จะเน้นในเรื่องการจัดสินค้าเป็นระเบียบ ดึงดูดสายตา

มห
าว

ิทยา

1. ควรเพิ่ ม แหล่ ง เก็ บ ตั ว อย่ า งให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
2. ควรเพิ่มประเภทของวัสดุก่อสร้างให้ครบวงจร
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การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
The Development of Contemplative Education Learning Plans to Enhance Students’
Desirable Characteristics in Faculty of Education, Rajabhat Universities
พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และพัฒนาแผนการเรียนรูแ้ บบจิตตปัญญาศึกษา เพือ่ สร้างเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�ำนวน 400 คน โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบเพื่อทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการพัฒนาแผน
การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 30 คน กลุ่มควบคุม
จ�ำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทดสอบค่าที (t-test)
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ ด้านการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ส่วนล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีวินัย เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา จ�ำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำแนกตามชั้นปีและผลการศึกษาโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน  
2. การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้สุนทรียสนทนา การสะท้อนการเรียนรู้
การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง และการทบทวนความรู้ด้วยการจดบันทึก เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
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This research aimed to study and compare the desirable characteristics of students in Faculty of Education,
Rajabhat Universities   and develop learning plans based on contemplative education in order to enhance the
desirable characteristics of the students in Faculty of Education, Rajabhat Universities. The sample consisted of
400 undergraduate students from Faculty of Education, Rajabhat Universities. The samples were selected by
multi-stage sampling method. The tool used in this study was students’ desirable characteristics test. The data
was analyzed using  percentage, frequency, mean, standard deviation, parametric statistics, t-test, one way-ANOVA.
In part of the development of learning plans to promote students’ desirable characteristics was conducted in
line with contemplative education. There were 30 students in experimental group and another 30 students in
the control group. These population were selected by simple random sampling. The data were analyzed using
percentage, frequency, mean, standard deviation, parametric statistics, t-test, and content analysis. The result
revealed that:
1. The students’ desirable characteristics in Faculty of Education, Rajabhat Universities , as a whole, were high.
When considered each specific area, ranging from high to low, namely, Love and faith in profession, responsibility
in profession, being a good role model, maintaining a proper life and, lastly, having discipline, then compared
the students’ desirable characteristics classified by gender, totally, there was statistically significant difference at .
05 level. However, when classified by years of study and educational result, there was no statistically significant
difference.
2. The learning plan development based on contemplative education to promote students’ desirable
characteristics in Faculty of Education, Rajabhat Universitie was consisted of five processes: the preparation
for dialogue learning, learning, learning reflection, self review practicing and knowledge review using journals.
The students’ desirable characteristics of both experimental and control groups were compared and found that
there was statistically significant difference at .05 level, by which, the experimental groups was higher than the
control groups
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การศึ ก ษาเป็ น เสมื อ นเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์
โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
ความมุ ่ ง หมายและหลั ก การของการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   มาตรา 6 ที่ว่า
“การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์
ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ั ญ ญา ความรู ้ แ ละคุ ณ ธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2545) จากสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยบริบททางสังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลถึงการรับรู้ ความรู้สึก ทักษะชีวิต
และค่านิยมของคนในสังคมปรับเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมาะสม
สะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่ต้องขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปการจัดการ
ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศทาง วิถีหนึ่ง
ในการปฏิรูปการศึกษาที่ส�ำคัญก็คือ การปฏิรูปการผลิตครู เพราะ
ครูเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการพัฒนาการศึกษา ครูจ�ำเป็น
ต้องมีคุณลักษณะที่มีทั้งความดี ความเก่ง และทันสมัย สมกับเป็น
ครูวิชาชีพ สามารถเอื้ออ�ำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามแก่ผู้เรียน โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับผู้เรียนและ
คนในสังคม สามารถด�ำรงชีวิตที่ดีงามและมีความสุข (สุพัฒน์
เศรษฐคมกุล, 2556) สอดคล้องกับการบรรยายพิเศษของ พินิติ
รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2558) ที่กล่าวว่า การท�ำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ครูมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึงจ�ำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะ
ที่จ�ำเป็น ดังนั้น สถาบันผลิตครูจะต้องมีกระบวนการเพื่อพัฒนา
ครูรุ่นใหม่ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีอุดมการณ์ในวิชาชีพ
และมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ป
การศึกษาบรรลุเป้าหมายอันน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้
ครูถือเป็นวิชาชีพที่สังคมยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องใช้ระยะ
เวลาในการศึกษาวิทยาการหล่อหลอมและฝึกอบรมให้เกิดความ
ช�ำนาญ มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีภาระหน้าที่
ส�ำคัญยิ่งต่อสังคม จึงต้องมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถในการสอน มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีศรัทธา และเจตคติ
ทีด่ ตี อ่ วิชาชีพครู สามารถน�ำความรูไ้ ปจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้
ผู้เรียนมีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ศิษย์ได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันนี้พบว่า
ครูมีปัญหาด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ ข่าวสาร
และความคิดเห็นที่บุคคลรับรู้ถึงการประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ดี
ของครูเป็นไปอย่างกว้างขวาง เช่น ปัญหาจริยธรรมครู ทั้งในด้าน

ความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์
ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความประหยัดอดออม ด้านความ
เสียสละ ด้านความสามัคคี ด้านศรัทธาในอาชีพครู ด้านยุติธรรม
ด้ า นความกตั ญ ญู ก ตเวที ด้ า นความเมตตากรุ ณ า เป็ น ต้ น
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ครู รวมทั้งผู้อื่น
ในสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต (อัจฉรา พลายเวช, 2549)
นอกจากปั ญ หาด้ า นพฤติ ก รรมและคุ ณ ลั ก ษณะไม่ พึ ง ประสงค์
ของครูแล้ว เมื่อย้อนกลับไปศึกษาถึงการผลิตครูและคุณภาพของ
ผูเ้ รียนครู พบว่า การผลิตครูยงั ไม่ประสบความส�ำเร็จตามมาตรฐาน
โดยมีนักวิชาการศึกษาหลายท่านกล่าวว่า ปัญหาที่พบในด้าน
คุณภาพของผู้ที่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์นั้น พบว่า
ผู้ที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดศรัทธาอุดมการณ์ และความสามารถ
พื้นฐานที่จะเป็นครู เนื่องจากเกณฑ์การคัดเลือกครูยังไม่เหมาะสม
ท�ำให้ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ มีความศรัทธา
มีอุดมคติ เข้าศึกษาได้ ดังนั้นครูจึงเป็นอาชีพเผื่อเลือก เมื่อเข้า
ศึกษาที่ไหนไม่ได้แล้วจึงเลือกเรียนครู ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อ
มาตรฐานวิชาชีพครู ท�ำให้สถานภาพครูไม่เป็นที่ยอมรับที่ทัดเทียม
วิชาชีพอื่น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2542) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสุวิมล ว่องวานิช (2544) เรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครู
และผู้บริหารสถานศึกษา ที่พบว่า การผลิตครูยังไม่ประสบความ
ส�ำเร็จตามมาตรฐาน ตั้งแต่ปัจจัยป้อนเข้า การคัดเลือกคนเข้าเรียน
ครูไม่สามารถคัดเลือกคนที่มีสติปัญญาสูงเข้าเรียนหรือคนที่เข้ามา
เรียนไม่ต้องการเป็นครูอย่างแท้จริง ด้านกระบวนการผลิตไม่เข้มข้น
ไม่ เ น้ น ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง และผลการวิ จั ย ของพฤทธิ์
ศิรบิ รรณพิทกั ษ์ และคณะ (2544) เรือ่ ง ภาวะวิกฤติและยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพือ่ ปฏิรปู การศึกษาในแผน
พัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2554) พบว่า ยุทธศาสตร์
การผลิตครูไม่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งคุรุสภาได้ก�ำหนด
มาตรฐานการผลิตครูว่า “หน่วยการผลิตบัณฑิตครูต้องมีระบบ
การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาต้องผ่าน
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู โดยมีหลักสูตรคูม่ อื การจัด
กิจกรรมที่ชัดเจนมีแผนการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ครูดีและครูเก่ง”
จากปัญหาที่กล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า สถาบันการ
ผลิ ต ครู ค วรจะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กระบวนการผลิ ต ครู เ ป็ น
อย่างมาก ประกอบกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ (2558) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะครูและแนวทาง
การพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ว่า ควรมีวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อันเป็นคุณลักษณะร่วม
ทีค่ รูและบุคลากรทางการจ�ำเป็นต้องยึดถือเป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านวินัย 2) คุณลักษณะด้าน
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 3) คุณลักษณะด้าน

รำไ

บทน�ำ
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคคลให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เน้นการพัฒนาด้านจิตใจ
และปัญญา พบว่า แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative
Education) เป็นแนวคิดที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผลให้เกิดการ
พั ฒ นาจิ ต ใจและปั ญญา ผู ้ เข้ า ร่ ว มกระบวนการสามารถเข้า ถึง
ความจริง ความดี ความงามอย่างแท้จริง ผ่านกิจกรรมการเรียนรูใ้ น
รูปแบบต่างๆ ที่จะน�ำไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญและการตระหนัก
รู้ในตนเอง แนวคิด จิตตปัญญาศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความสมดุลทั้งด้านความรู้และจิตใจ ก่อให้เกิดการค้นพบแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม มีความสุข สามารถสัมผัสคุณค่าของการ
ด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ร ่ ว มกั น เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น เป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ ธรรม
ความดีงาม รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีชีวิตที่ก่อประโยชน์เกื้อกูลกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 2553) จึงถือ
ได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีกระบวนการที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรูห้ รือจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการตระหนักรู้
ในตนเอง  มีการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา ก่อเกิดเป็นคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในตัวบุคคลได้
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความส�ำคัญ
และความจ�ำเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิด
มีขึ้นในนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ หี น้าทีส่ ง่ เสริมความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ เ หมาะสมกั บ การเป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
การศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาแผนการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน อันเป็นแนวคิดที่มีกระบวนการ
มุง่ ผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา จะช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการเป็น “ครูวิชาชีพ” ต่อไป
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การด�ำรงตนอย่างเหมาะสม 4) คุณลักษณะด้านความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ และ 5) คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ซึ่งคุณลักษณะที่กล่าวมานี้สถาบันการผลิตครูทุกแห่งควรตระหนัก
และต้องมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการผลิตครูทมี่ คี วามส�ำคัญ
มีรากฐานมาจากวิทยาลัยครู ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ก�ำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ สริ ม สร้ า งพลั ง ปั ญ ญาของ
แผ่นดิน ฟืน้ ฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภมู ปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์
ศิ ล ปวิ ท ยา เพื่ อความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่น คงและยั่ ง ยื น ของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ท�ำการสอนวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 นี้ จึงท�ำให้วิชาชีพครูถือเป็นรากฐานหนึ่งที่ส�ำคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตราที่ 8 ข้อ 5 ได้ก�ำหนดให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีหน้าที่ส�ำคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547) จึงกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็ น สถาบั น การผลิ ต ครู อั น เก่ า แก่ และมี ค วามส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น
การขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ครูจึงควรเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตครูให้
ไปรับใช้สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พัฒนานักศึกษาครูให้เป็น
ผู้ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้
ทักษะการสอน และคุณธรรม ตามหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นส�ำคัญ (ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2543) โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครูให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สังคมต้องการ เป็นครูดี
ครูเก่ง มีจิตส�ำนึกในความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีการด�ำเนิน
ชีวติ ทีด่ งี าม มีวนิ ยั มีจริยธรรมวิชาชีพครู พร้อมทีจ่ ะออกไปประกอบ
วิชาชีพครูอย่างสมศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนา
นักศึกษาครูให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นและส�ำคัญ
เพราะครูเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิ
ยราชภัปีฏที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. เพศ
2. ชั้นปี
3. ผลการศึกษา

1. การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้
(Check-in)
2. สุนทรียสนทนา (Dialogue)
3. การสะท้อนการเรียนรู้
(Learning Reflection)
4. การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
(Check-out)
5. การทบทวนความรู้ด้วยการจดบันทึก
(Journaling)

1. ด้านการมีวินัย
2. ด้านการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
3. ด้านการดํารงตนอย่างเหมาะสม
4. ด้านความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ
5. ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ

รำไ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
					
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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แผนการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาศึกษา

ภาพที
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
1. ได้ข้อมูลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อมูลผลการเปรียบเทียบ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ�ำนวน 400 คน ตามเกณฑ์
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าความคลาดเคลื่อน .05 ของ
ราชภัฏ จ�ำแนกตามเพศ ชั้นปี และผลการศึกษา
ยามาเน่ (Yamane, 1970)
2. ได้แผนการเรียนรูแ้ บบจิตตปัญญาศึกษา ทีส่ ามารถน�ำไป
3. ขอบเขตระยะเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ
4. ขอบเขตตัวแปร
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จ�ำแนกตามเพศ ชั้นปี และผลการศึกษา
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
ขอบเขตของการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึง นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ประกอบด้ ว ย
การมีวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การด�ำรงตน
ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ขอบเขตเนือ้ หา เป็นการศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ อย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน คือ ในวิชาชีพ
ตอนที่ 2 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา
คุณลักษณะด้านการมีวินัย คุณลักษณะด้านการประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณลักษณะด้านการด�ำรงตนอย่างเหมาะสม เพือ่ สร้างเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
คุณลักษณะด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ คุณลักษณะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ขอบเขตเนื้อหา เป็นการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบ
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
จิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแผนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�ำนวน 38 แห่ง ประกอบด้วย กลุม่ รัตนโกสินทร์ ทีส่ ร้างขึน้ ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ประกอบด้วย 5 กระบวนการ
5 แห่ง กลุ่มภาคกลาง 3 แห่ง กลุ่มภาคตะวันออก 2 แห่ง กลุ่มภาค คือ การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ (Check-in) สุนทรียสนทนา
ตะวันตก 4 แห่ง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง กลุ่มภาค (Dialogue) การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection)
เหนือ 8 แห่ง และกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง (Check-out) และการทบทวน
ความรู้ด้วยการจดบันทึก (Journaling)
จ�ำนวน 79,633 คน
พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ตัดทิ้งจ�ำนวน 1 ข้อ เหลือจ�ำนวน 44 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach, 1990) และได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .96 จากนั้นน�ำแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปยังคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล
กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทุก
มหาวิทยาลัย โดยขออนุญาตอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ เข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลและอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยตามชั้นเรียนที่ก�ำหนดไว้ จากนั้นน�ำแบบสอบถามที่เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาแล้วมาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์
ลงรหัสให้คะแนนน�ำ้ หนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ พร้อมกับน�ำ
ข้อมูลมาหาค่าคะแนนรวมทั้งฉบับ และปรับเป็นคะแนนมาตรฐาน
ที (T-Score)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐาน จ�ำแนกตามเพศ ชั้นปี
ที่ศึกษา และผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) โดยเรียง
จากปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ของลิเคอร์ท
(Best & Kahn, 1993) ผู้วิจัยก�ำหนดเกณฑ์และแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ยส�ำหรับประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 5 ระดับ โดยเอา
คะแนนเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ก�ำหนดเป็นเกณฑ์และ
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ย ตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ดั ง นี้
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535)
4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามมาหาค่าคะแนน
รวมทั้งฉบับ และปรับเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ก�ำหนด
เกณฑ์การแปลความหมายจากการปรับเป็นคะแนนมาตรฐานที ดังนี้
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2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง
ทดลองใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาที่สร้างขึ้น
กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี โดยใช้วิธีการเลือกมหาวิทยาลัยแบบเจาะจง แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ�ำนวนกลุ่มละ 30 คน โดยการสุ่ม
แบบง่าย จากนักศึกษาที่มีคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ต�่ำกว่า 45
3. ขอบเขตระยะเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
4. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ศึกษา ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ การเตรียมความพร้อมสู่
การเรียนรู้ (Check-in) สุนทรียสนทนา (Dialogue) การสะท้อน
การเรียนรู้ (Learning Reflection) การฝึกทบทวนความรู้ด้วย
ตนเอง (Check-out) และการทบทวนความรู้ด้วยการจดบันทึก
(Journaling)
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ประกอบด้ ว ย
การมีวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การด�ำรงตน
อย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ
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ตอนที่ 1 การศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นส�ำหรับ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จ�ำแนกตามเพศ ชั้นปีที่ศึกษา และ
ผลการศึกษา โดยมีลักษณะแบบเลือกตอบ และตอนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแบบประเมินค่าตามแบบของลิเคอร์ท
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัย
สร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน จ�ำนวน 45 ข้อ
น�ำแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม แล้วน�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง .11 - .80 น�ำแบบสอบถามที่มี
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกแต่ละข้อ ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป จากจ�ำนวน 45 ข้อ

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

ตั้งแต่ T 55 – 65
หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดี
ตั้งแต่ T 45 – 55
หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ปานกลาง
ตั้งแต่ T 35 – 45
หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย
ตั้งแต่ปีTที่ 35
หมายถึง- เมษายน
คุณลักษณะที
170   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี
12 และต่
ฉบับําทีกว่
่ 1าเดือนมกราคม
2561่พึงประสงค์น้อยมาก
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ตั้งแต่ T 65 และสูงกว่า หมายถึง คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ แผนการเรียนรู้ และน�ำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 5 กระบวนการ
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนการเรียนรู้ ดังนี้
								 ดีมาก
ตั้งแต่ T 55 - 65
หมายถึง คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ (Analysis) โดยการวิเคราะห์
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข
อ
้
มู
ล
เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การวิเคราะห์คณ
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ตั้งแต่ T 45 - 55
หมายถึง คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั่อยราชภัฏ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่
จากข้อมูลผลการศึกษาวิจัยตอนที่ 1
ปานกลาง
ด้วยวิธีการของ LSD
ตั้งแต่ T 35 - 45
หมายถึง คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) รวบรวมและ
ตอนที่ 2 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
น�ำข้อมูลจากการผลการศึกษาวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัน้ฏอย
ตั้งแต่ T 35
า หมายถึง คุณยลันรูกษณะที
ประสงค์
นักศึผูก้วษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิ
ยราชภัADDIE
ฏ ในตอนที
่ 1 มาใช้เป็น
1. และต�
การพั่ำกว่
ฒนาแผนการเรี
้แบบจิพ่ ตงึ ตปั
ญญาศึกษา
ิจัยดําเนินการโดยใช้
หลัทกยาลั
การของ
Model
ข้อนมูขัล้นประกอบในการก�
หนดเนื้อหาในแผนการเรี
้ และประยุ
(Strickland, 2006; สมจิต จันทร์น้อฉยมาก
าย, 2557) มากําหนดเป็
ตอนของการพัฒำนาแผนการเรี
ยนรู้ และนํยานรู
แนวคิ
ด กต์
ใช้แนวคิดจิตยตปั
จิตตปัญญาศึกษา 5 กระบวนการ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนการเรี
นรูญ้ ดัญาศึ
งนี้ กษาในการออกแบบแผนการเรียนรู้ ซึง่ แต่ละ
แผนการเรี
ยนรู
้ ประกอบด้
วย 5 กระบวนการ
5. สถิติที่ใช้1.1
ในการวิ
ข้อมูเลคราะห์ (Analysis) โดยการวิ
ตอนการวิ
เคราะห์
เอกสาร
วรรณกรรมและงานวิ
จัยทีได้
่เกีแ่ยก่วข้การเตรี
อ ง ยม
ขั้นเคราะห์
สถิติพเคราะห์
ื้นฐาน คไดุ้ณแลัก่กค่ษณะที
าร้อยละ
ความถี่ ค่ขาองนั
เฉลีก่ยศึ(กxษาคณะครุ
) ส่วน ศความพร้
อมสู่กทารเรี
้ (Check-in)
ทรียสนทนา
การวิ
่พึงประสงค์
าสตร์ มหาวิ
ยาลัยนรู
ราชภั
ฏ จากข้อมูสุลนผลการศึ
กษาวิ(Dialogue)
จั ย
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 1 (SD) สถิติเปรียบเทียบเพื่อทดสอบค่าที (t-test) การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) การฝึกทบทวน
1.2 ขั้นตอนการออกแบบ
(Design)และรวบรวมและนํ
ข้อมูลจากการผลการศึ
กษาวิจัยคุณลักษณะที้ด่ ้วยการ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี
ยว (One - Way ANOVA)
ความรู้ด้วายตนเอง
(Check-out) และการทบทวนความรู
พึงประสงค์ขาองนั
กศึ่ กด้ษาคณะครุ
ศาสตร์
มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดเนื้อหา
ทดสอบความแตกต่
งรายคู
วยวิธีการของ
LSDมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในตอนที
จดบันทึก่ 1(Journaling)
ในแผนการเรี
้ และประยุกยต์นรู
ใช้แ้แบบจิ
นวคิดตตปั
จิตตปั
ญญาศึ
ยนรูฒ้ ซึนา
่งแต่(Development)
ละแผนการเรียนรู้ น�ำแผน
ตอนที่ 2 การพัยนรู
ฒนาแผนการเรี
ญญาศึ
กษากษาในการออกแบบแผนการเรี
    1.3 ขั้นตอนการพั
5 พ่ กระบวนการ
อมสู่กยารเรี
นรู้ ต(Check-in)
นทรี่ออกแบบและพั
ยสนทนา (Dialogue)
เพือ่ สร้าประกอบด้
งเสริมคุณลัวกยษณะที
งึ ประสงค์ของนัได้กศึแกก่ษาการเตรี
คณะครุยศมความพร้
าสตร์ การเรี
นรู้แยบบจิ
ตปัญญาศึกสุษาที
ฒนาขึ้น จ�ำนวน
การสะท้
อ
นการเรี
ย
นรู
้
(Learning
Reflection)
การฝึ
ก
ทบทวนความรู
้
ด
้
ว
ยตนเอง
(Check-out)
และการทบทวนความรู
้
5 เรื่อง รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 กระบวนการของแนวคิ
ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้1.วยการจดบั
น
ทึ
ก
(Journaling)
การพัฒนาแผนการเรียนรูแ้ บบจิตตปัญญาศึกษา ผูว้ จิ ยั จิตตปัญญาศึกษา ดังปรากฎในตารางที่ 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นADDIE
ตอนการพั
ฒนา(Strickland,
(Development)
ยนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาที
่ออกแบบและ
นิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม
ความเที
่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ด�ำเนินการโดยใช้หลัก1.3
การของ
Model
2006; ดุนํษาฎีแผนการเรี
พัฒนาขึ้น จํานวน 5 เรื่อง รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 กระบวนการของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดังปรากฎในตาราง
สมจิต จันทร์ฉาย, 2557) มาก�ำหนดเป็นขั้นตอนของการพัฒนา (Content Validity)
ที่ 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ตารางที่ 1่ 1การพั
การพั
ฒนาแผนการเรี
้แบบจิ
ญญาศึ
ตารางที
ฒนาแผนการเรี
ยนรูย้แนรูบบจิ
ตตปัตตปั
ญญาศึ
กษากษา
แผนการเรียนรู้ที่ เรื่อง
จํานวน (ชั่วโมง)
เรื่อง
1
การมีวินัย
8
2
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
6
3
การดํารงตนอย่างเหมาะสม
8
4
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4
5
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
4
รวม
30
นําเสนอแผนการเรี
นรูญ้แญาศึ
บบจิกตษาต่
ตปัญอญาศึ
วุฒิ จํขัาน้ นวน
5 ท่าน เพื่อพิำไปใช้
จารณาตรวจสอบ
น�ำเสนอแผนการเรี
ยนรู้แบบจิตยตปั
ผู้ทรงกษาต่อผู้ทรงคุณ1.4
ตอนการทดลองน�
(Implementation)
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความถูกต้อง จากนั้นแก้ไขปรับปรุงแผนการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง 		
ออกแบบการทดลองแบบ Pre-test Post-test Control
1.4 ขั้นตอนการทดลองนําไปใช้ (Implementation) ออกแบบการทดลองแบบ Pre-test Post-test
ความเหมาะสมและความถูกต้อง จากนั้นแก้ไขปรับปรุงแผนการ Group Design แบ่งกลุม่ ในการวิจยั ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง
Control Group Design แบ่งกลุ่มในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองสอนโดยใช้แผนแบบจิตตปัญญาศึกษาและ
เรียนรู้ตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
สอนโดยใช้แผนแบบจิตตปัญญาศึกษาและกลุ่มควบคุมสอนแบบ
ปกติ มีการประเมินก่อนและหลังการทดลอง การออกแบบแผน
การทดลอง ปรากฏในตารางที่ 2 (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ
นัยพัฒน์, 2551)

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

กลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ มีการประเมิ
นก่อจัยนและหลั
งการทดลอง
การออกแบบแผนการทดลอง
ปรากฏในตารางที
วารสารวิ
รำ�ไพพรรณี
ปีที่ 12 ฉบั
บที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
2561 171 ่ 2
(ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551)

กลุ่มควบคุม (CR)

การทดลอง
X
-

O2

การประเมินหลังทดลอง

o

พพ
รรณ
ี

ตารางที
การออกแบบแผนการทดลอง
ตารางที่ 2่ 2 การออกแบบแผนการทดลอง
การประเมินก่อนทดลอง
กลุ่มทดลอง (ER)
o1

1

o

2
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ชภัฏ

รำไ

ทดลองนําใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึแบบจิ
กษา ไปใช้
การเรี
ยนการสอนกั
ยน
ตตปัจญัดญาศึ
กษาที
่สร้างขึ้นกับบกลุ
นัก่มศึทดลอง
กษากลุ่มในภาคเรี
ทดลอง โดยสอน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 13.00 -15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน
ทดลองน�ำใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ไปใช้ ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. และใช้การสอนแบบปกติกับ
2560
จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา นักศึกษากลุ่มควบคุม โดยสอนทุกวันพุธเวลา 15.00 - 17.00 น.
1.5 ขั้นตอนประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ทั้งสองกลุ่มใช้ระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ คือ ภาคการ
2559 ทุกวัและประเมิ
นพุธของสันปจากสมุ
ดาห์ เวลา
13.00
15.00าร่น.
วันที่ 11 ยนการสอน
ดจดบั
นทึก-การเข้
วมกิตั้งจแต่
กรรมการเรี
มกราคม 2560 ถึงวั2.
นที่ 19
กษาที่ 2 ยปีนรูการศึ
กษา
ท�ำการทดลองตั
แต่วัน5ที่ 11
เครืเมษายน
่องมือที่ใ2560
ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึแผนการเรี
้แบบจิ
ตตปั2559
ญญาศึเริก่มษาที
่พัฒนาขึ้น จํา้งนวน
มกราคมข2560
นที่ 19 เมษายน
นผล (Evaluation)
นผล่พึงประสงค์
เรื่1.5
อง 2)ขั้นตอนประเมิ
แบบสอบถามเพื
่อประเมินคุณประเมิ
ลักษณะที
องนักศึถึงกวัษาคณะครุ
ศาสตร์2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลั
ง
การทดลองครบ
15
สั
ป
ดาห์
ิจัยน�ำแบบสอบถาม
โดยใช้แบบสอบถาม
แบบสั
ม
ภาษณ์
แ
บบมี
โ
ครงสร้
า
ง
และประเมิ
น
ที่พัฒนาขึ้นในตอนที่ 1 เพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลอง 3)ผู้วแบบสั
มภาษณ์
จากสมุดจดบั
นทึโกครงสร้
การเข้าางร่วจํมกิ
จกรรมการเรี
ประเมิ
น คุวณแทนนั
ลั ก ษณะที
่ พึ ง ประสงค์
เดิ มดมาใช้
แบบมี
านวน
2 ฉบับ ใช้ยนการสอน
สัมภาษณ์อาจารย์คณะครุเพืศ่ อาสตร์
และตั
กศึกษากลุ
่มทดลองฉ บั4)บสมุ
จดบันปทึระเมิ
ก น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
2.การเข้
เครื่อาร่งมืวมกิ
อทีจ่ใกรรมการเรี
ช้ในการวิจยั นการสอนของนั
ประกอบด้วย ก1)ศึกแผนการ
ษากลุ่มทดลอง
เรี ย นรู ้ แ บบจิ ต ตปั3.ญ ญาศึ
ก ษาที
่ พั ฒ นาขึ้ นอมูลจ� ำ นวน 5 เรื่ อ ง ที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้ง 2 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการเก็
บรวบรวมข้
้วิจัยทํานหนั
ญาตและขอความร่
อในการวิจำัยเร็จากคณะศึ
มหาวิขท้อยาลั
ยบูรพา
ง
จรูปทางสถิกตษาศาสตร์
ิ และวิเคราะห์
มูลตามวั
ตถุปถึระสงค์
2) แบบสอบถามเพื่ อผูประเมิ
คุ ณงสืลัอกขออนุ
ษณะที
่ พึ ง ประสงค์ ข องวมมืโปรแกรมส�
่อประเมิ
นคุโครงสร้
ณลักษณะที
คณะครุศศาสตร์
ยราชภั
ฏรํฏาไพพรรณี
นําแบบสอบถามเพื
ของการวิผูจ้วัยิจัยจากนั
้นน�ำแบบสัมภาษณ์
แบบมี
างที่พ่พัฒึงนาขึ้น
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ
าสตร์มหาวิ
มหาวิทยาลั
ท ยาลั
ย ราชภั
ที่ พั ฒ นาขึก่้ นอในนการทดลอง
ที่สนร้คุางขึ
ัยในตอนที
่ 1 มาใช้
ประเมิ
ลักษณะที
ประสงค์
ของนัศกาสตร์
ศึกษาชั
้นปีทยาลั
ี่ 1 คณะครุ
มภาษณ์่พอึงาจารย์
คณะครุ
มหาวิ
ยราชภัฏศร�าสตร์
ำไพพรรณี
ตอนที่ 1 ประสงค์
เพื่อประเมิ
ณลั้นกจากการวิ
ษณะที่พจึงประสงค์
ของนั
กศึกษาก่
อนนคุณมาสั
จํ
า
นวนทั
้
ง
หมด
367
คน
ได้
น
ั
ก
ศึ
ก
ษากลุ
่
ม
ที
่
ม
ี
ค
ุ
ณ
ลั
ก
ษณะที
่
พ
ึ
ง
ประสงค์
ร
ะดั
บ
น้
อ
ยและน้
อ
ยมาก
(คะแนนมาตรฐานที
และหลังการทดลอง 3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ�ำนวน จ�ำนวน 5 ท่าน และสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษากลุ่มทดลอง จ�ำนวน
า 45) อจําจารย์
านวน ค297
คนศาสตร์และตัวแทนนักศึกษา 5 คน เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
2 ฉบับ ใช้ต่สํากว่
ัมภาษณ์
ณะครุ
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บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยแผนการเรียนรูแ้ บบจิตตปัญษาที
ญาศึ่ กษา
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง
มีความยินยอมและสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย เป็นจํานวน 60 คน เข้าร่วม
มาท�ำการวิเคราะห์เนือ้ หา เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาผลการ
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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2560ข้อถึมูงวัลนที่ 19 เมษายน 2560
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เข้าร่วมเป็นกลุ่มควบคุม จ�ำนวน 30 คน ทดลองใช้แผนการเรียนรู้ เบนมาตรฐาน (SD) และสถิติเปรียบเทียบเพื่อทดสอบค่าทีบบ
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1. ผลศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน
อยูร่ ะดับมาก 3 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้ อ ย ได้แ ก่ ด้านความรัก และศรัทธาในวิ ช าชี พ
ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ส่วนล�ำดับสุดท้าย
ได้แก่ ด้านการมีวินัย
1.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�ำแนกตามเพศ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิง
สูงกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ
เพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีวินัย เพศชายและ
เพศหญิงมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ไม่แตกต่างกัน จ�ำแนกตามชัน้ ปี
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ และจ�ำแนกตามผลการศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา
เพือ่ สร้างเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.1 แผนการเรี ย นรู ้ แ บบจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา เพื่ อ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การมีวินัย (8 ชั่วโมง) แผนการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (6 ชั่วโมง) แผนการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การด�ำรงตนอย่างเหมาะสม (8 ชั่วโมง) แผนการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (4 ชั่วโมง) แผนการ
เรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (4 ชั่วโมง) รวมจ�ำนวน
30 ชั่วโมง ในแต่ละแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 กระบวนการ
ของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่การ
เรียนรู้ (Check-in) สุนทรียสนทนา (Dialogue) การสะท้อนการ
เรียนรู้ (Learning Reflection) การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
(Check-out) การทบทวนความรู้ด้วยการจดบันทึก (Journaling)
2.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษากลุม่ ทดลอง

ระยะหลังทดลองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านโดย
เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ส่วนล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีวินัย
2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระยะก่อน
ทดลอง พบว่า โดยรวมและรายด้าน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาระยะหลัง
ทดลอง พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2.4 ในทัศนะของอาจารย์คณะครุศาสตร์ในรายวิชาที่
นักศึกษากลุม่ ทดลองลงทะเบียนเรียน สะท้อนว่ามีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สังเกตได้ชัดเจน
3 ด้านได้แก่ 1) ด้านการมีวินัย นักศึกษามีวินัยต่อตนเองมากขึ้น
โดยแสดงออกในการเข้ า เรี ย นที่ ต รงตามเวลาที่ ผู ้ ส อนก� ำ หนด
การส่งงานตรงตามก�ำหนดเวลา และมีวนิ ยั ในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดมากขึ้น โดยการปิดไฟ-ปิดแอร์ ก่อนออกจากห้องเรียน
ทุกครั้ง 2) ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักศึกษา
มีการแต่งกายได้ถูกต้องและเหมาะสม มีมารยาท และใช้ถ้อยค�ำ
สุภาพในการพูดมากขึน้ 3) ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ นักศึกษา
ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาในรายวิชาชีพครูมากขึ้น แสวงหา
ความรูเ้ กีย่ วกับการศึกษาในวิชาชีพครู เอาใจใส่ สนใจเกีย่ วกับโอกาส
และความก้าวหน้าในวิชาชีพครูมากขึ้น
2.5 ในทัศนะของตัวแทนนักศึกษากลุม่ ทดลอง สะท้อน
ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นักศึกษา ได้แก่ 1) ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ นักศึกษา
มีความรู้สึกรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมากขึ้น พร้อมที่จะปกป้อง
เกียรติภมู ขิ องวิชาชีพครูไม่ให้ผอู้ นื่ ว่ากล่าว ดูหมิน่ ได้ มีความคิดมุง่ มัน่
ตั้งใจในการเป็นครู และคิดจะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครูมากขึ้น 2) ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
นักศึกษาตัง้ ใจเป็นแบบอย่างเรือ่ งของการแต่งกายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาครู 3) ด้านการด�ำรงตนอย่างเหมาะสม
นักศึกษาตั้งใจจะรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่นตั้งใจปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากอบายมุข ด�ำเนินชีวิตในทาง
ที่ถูกต้องดีงาม ด�ำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
มีใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เบียดเบียนผู้อื่น 4) ด้านความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ นักศึกษาจะยอมรับผลจากการกระท�ำของตน
ในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นนักศึกษาครู และให้ความส�ำคัญกับการศึกษาในรายวิชาชีพครู
มากขึน้   5) ด้านการมีวนิ ยั นักศึกษาตัง้ ใจจะปฏิบตั ติ นให้เป็นผูม้ วี นิ ยั
โดยเริ่มต้นที่การเข้าเรียนและส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด และ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการวิจัย
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จากผลการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยออก
เป็นประเด็น ดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน
อยู่ระดับมาก 3 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล�ำดับตาม
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ส่วนล�ำดับสุดท้าย
ได้แก่ ด้านการมีวินัย ซึ่งผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวม
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในระดับมาก โดยคุณลักษณะด้านความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษาที่
ตัดสินใจมาศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ส่วนหนึ่งมีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพเป็นพืน้ ฐาน จึงท�ำให้มคี า่ เฉลีย่ ในด้านความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพสูงกว่าด้านอื่น ส่วนคุณลักษณะที่ควรสร้างเสริม
ให้เกิดมีมากขึ้นคือ ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม และด้านการ
มีวินัย โดยเฉพาะด้านการมีวินัย เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยที่ต�่ำกว่าด้าน
อื่นๆ และสอดคล้องกับที่ พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (2540) ได้สรุปถึง
แนวทางในการผลิตครูแนวใหม่ในด้านเป้าหมายของการผลิตครู
แนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรปู การฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏว่า
เพือ่ ให้ได้ทงั้ ครูเก่งและดี ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีห่ ลากหลาย และ
มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ครูสูง ครูดีต้องมีลักษณะด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ประกอบด้วย มีวินัย เป็นต้น สอดคล้องกับส�ำนัก
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา (2551) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
คุณลักษณะส�ำคัญที่บัณฑิตควรจะต้องมี คือ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยในตนเอง ดังนั้นคุณลักษณะด้านการมีวินัยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ควรสร้างเสริมให้มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�ำแนกตามเพศ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิง
สูงกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ
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เพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีวินัย เพศชายและ
เพศหญิงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้
สะท้อนให้เห็นว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาด้าน
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการด�ำรงชีวิตอย่าง
เหมาะสม ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ
ในวิ ช าชี พ เพศชายและหญิ ง แตกต่ า งกั น แต่ ด ้ า นการมี วิ นั ย
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
อาจมีความแตกต่างกันแต่ที่ควรสร้างเสริมให้เกิดมีขึ้นอย่างยิ่งคือ
ด้านการมีวนิ ยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิพฒ
ั น์ เพิม่ ผล (2545)
ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง รูปแบบการพัฒนานิสติ นักศึกษาเพือ่ ส่งเสริมจริยธรรม
วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร์ ด้านความ
มีวนิ ยั และความซือ่ สัตย์อยูใ่ นขัน้ ตอบสนองเท่านัน้ ส่วนความอดทน
ความรับผิดชอบ ความเมตตา ความศรัทธาในวิชาชีพ ความขยัน
หมั่นเพียร ความประหยัด และความยุติธรรม อยู่ในขั้นเห็นคุณค่า
ผลการวิจยั เมือ่ จ�ำแนกตามชัน้ ปี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คือ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ และจ�ำแนกตามผลการศึกษา โดย
รวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สะท้อน
ให้เห็นว่า นักศึกษาไม่ว่าจะศึกษาอยู่ชั้นปีใด หรือมีผลการศึกษา
ระดั บ ใดจะมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น
การพัฒนาสร้างเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ควรเริม่ ต้นในชัน้ ปีที่ 1
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างลึกซึง้ และพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ผู้เรียนที่ดีและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Daniel David
Seitz (2009) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการจิตตปัญญา : การเรียนรู้
แบบลึกซึ้ง ผลการศึกษาพบว่า การใช้กระบวนการจิตตปัญญา
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและช่วยพัฒนาการคิด
เชิ ง วิ พ ากษ์ การวิ เ คราะห์ แ ละความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา
ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ การยอมรับตนเองและสังคม
นอกจากนั้นยังท�ำให้ผู้เรียนสามารถฟังอย่างลึกซึ้ง ประทับใจและ
เข้าใจ มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับนับถือตนเอง
และสังคม นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
คิดใหม่ ผลการใช้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษาสูงกว่าการใช้วธิ ปี กติ และควรใช้กระบวนการเรียนรูน้ กี้ บั
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาทุกสาขาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ Kathryn Byrnes (2009)
ศึกษาเรื่อง การสอนตามแนวจิตตปัญญา : ทางเลือกที่สาม ผลการ
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2.6 การบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 86.67 รองลงมาคือ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี คิดเป็นร้อยละ 70.00 ด้านการด�ำรงตนอย่างเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 56.67 และด้านการมีวินัย คิดเป็นร้อยละ 50.00
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ได้ ว ่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ตัวแทนนักศึกษากลุ่มทดลอง ที่สะท้อนคิดว่าภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตนเองมาก
คือ ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ส่วนด้านอื่นๆ นักศึกษาได้
สะท้อนคิดว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงมากน้อยแตกต่างกันไป สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสะท้อนการเรียนรู้จากการ
จดบันทึกของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยแผนการ
เรียนรู้แบบจิตตปัญญาว่า ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป็นไปในลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่
นักศึกษาสะท้อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพมากที่สุด เนื่องจากการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญาศึกษา เป็นการสอนที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของการ
ตระหนักรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และความเมตตา ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น โดยใช้สมาธิและวิธีการด้านการเรียนรู้ด้วยใจใคร่ครวญ
ต่างๆ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการสังเกตและสืบค้นภายใน
ตนเองอย่างลึกซึง้ สอดคล้องกับที่ สุพชิ ญา โคทวี (2553) กล่าวไว้วา่
จุ ด มุ ่ ง หมายของกระบวนจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษามี 2 ประการ คื อ
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง
โดยการเกิดความรู้ความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งอย่าง
ลึกซึ้ง การเกิดจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง
โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงความจริงสูงสุด คือ ความจริง
ความดี ความงาม แล้วน�ำไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลง
สังคมและโลก ดังนัน้ การพัฒนานักศึกษาโดยใช้แผนการเรียนรูแ้ บบ
จิตตปัญญาศึกษาจึงมีผลให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพของนักศึกษามีคุณลักษณะที่สูงกว่าด้านอื่นๆ
5. คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาระยะก่ อ น
ทดลอง พบว่า โดยรวมและรายด้าน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาระยะหลัง
ทดลอง พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งผล
การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตต
ปั ญ ญาศึ ก ษาสามารถสร้ า งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ให้สูงขึ้นได้   โดยเฉพาะการพัฒนาจาก
ภายในตนเอง ที่พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการมีวินัย
และด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งระยะก่อนทดลองมีค่า
เฉลีย่ รายข้อทีเ่ ป็นการพัฒนาจากภายในตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
แต่ในระยะหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยรายข้อมากขึ้น ท�ำให้เห็นได้ว่า
แผนการเรียนรูแ้ บบจิตตปัญญาศึกษาสามารถสร้างเสริมคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลง
จากภายในภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา น้อยมานพ
(2552) ศึกษาเรือ่ ง การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดจิตตปัญญา
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ศึกษาพบว่า กระบวนการจิตตปัญญาท�ำให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
ความดี ความงามของจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง และสามารถน�ำไปใช้
ในการด�ำเนินชีวิตของตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข การสะท้อนความคิดจากผู้สอน 3 คน พบว่า การสอน
ตามแนวจิ ต ตปั ญ ญาท� ำ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจชุ ม ชน
มองความสัมพันธ์กันในสังคมและยังท�ำให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์ เน้นการบันทึกความรู้
ของตนเองเป็นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
3. แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างเสริม
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ทั้งหมด 5 เรื่อง
ได้ แ ก่ การมี วิ นั ย การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
การด�ำรงตนอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และ
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ รวมจ�ำนวน 30 ชั่วโมง มีการก�ำหนด
ชั่วโมงการเรียนการสอนแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป โดยเรื่องการ
ด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เรื่องการมีวินัย สอนเรื่องละ 8 ชั่วโมง
เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่ศึกษาแล้วกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าอยู่ในระดับน้อยกว่าเรื่องอื่นๆ ส่วนเรื่อง
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอนจ�ำนวน 6 ชั่วโมง
และเรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เรื่องความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ สอนเรื่องละ 4 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่ศึกษา
แล้วกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าอยูใ่ นระดับ
มากกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ ในแต่ละแผนการเรียนรูป้ ระกอบด้วยกระบวนการ
5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเรียนรู้ สุนทรียสนทนา
การสะท้อนการเรียนรู้ การฝึกทบทวนความรูด้ ว้ ยตนเอง การทบทวน
ความรู้ด้วยการจดบันทึก ซึ่งกระบวนการทั้ง 5 ขั้นนี้ สอดคล้องกับ
ที่ เมธินี วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ข้อสรุปจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดความสามารถคณะศึกษา
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาทีม่ คี วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ได้แนะน�ำแนวทางการ
จัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ สุนทรียสนทนา การสะท้อน
การเรียนรู้ การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง และการทบทวน
ความรู้ด้วยการจดบันทึก ที่สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาในการจัดการศึกษา โดยวิธกี ารน�ำไปใช้ในการด�ำเนินการสอน
หรือจัดกิจกรรมได้
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ระยะหลังทดลองโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพ ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ส่วนล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีวินัย ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็น
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คุณลักษณะบัณฑิตครูทพี่ งึ ประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาหลังการใช้พบว่า 1) นักศึกษา
ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา
สามารถประยุกต์นำ� ความรูไ้ ปใช้ในการปฎิบตั ติ นและการสอนสูงขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักศึกษาครูมีคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ครู ที่ พึ ง ประสงค์ มี ค วามตระหนั ก รู ้ ใ นตนเอง เมตตาต่ อ
เพื่อนมนุษย์ ท�ำงานเพื่อส่วนรวมและคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล (2556) ศึกษาเรื่อง กิจกรรมสร้างเสริมวินัย
ในตนเองของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย
การประยุกต์ใช้กระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมวินัย
ในตนเองมากขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .01 และเชิงคุณภาพ
เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าภายในตนเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มากขึ้น
เห็นคุณค่าของเวลามากขึ้น เร่งกระท�ำความดี ด�ำเนินชีวิตด้วย
ความไม่ประมาท เปิดใจยอมรับตนเองในข้อดีและข้อเสีย เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของการมีสว่ นร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติที่ดีงามด้วยการมี
คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู และ
มีความตั้งใจจะเป็นครูที่ดีในอนาคต  
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ศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษารายวิ ช าการแนะแนวและการพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและเจตคติ รู้จัก
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ผู้เรียนเกิดจิตส�ำนึกในธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ติ นให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จันทร์ชลี มาพุทธ (2552) ศึกษาเรื่อง ผลการจัด
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปรัชญาและแนวคิดทางการ
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ช่วย
พัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ การยอมรับตนเอง
และสั ง คม นอกจากนั้ น ยั ง ท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง
ซาบซึง้ และเข้าใจ มีความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกัน และยังส่งผล
ต่อการคิดเชิงสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้เรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) ศึกษา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการบูรณาการคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วย
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่า เมื่อน�ำมาทดลองกับนักเรียนนักศึกษา
ในประเทศไทย พบว่า รูปแบบดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเปลีย่ นแปลงความคิดและพฤติกรรมไปในทางทีพ่ งึ ประสงค์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พักตร์วิภา โพธิ์ศรี (2553) ศึกษาเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา รายวิชา
สังคมวิทยาการศึกษา ส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า 1) นิสติ ได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ตรงและเกิดการคิดอย่างไตร่ตรอง ท�ำให้รู้และเข้าใจ
ตนเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในอนาคตอย่างลึกซึ้ง
2) นิ สิ ต เกิ ด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด และเริ่ม ตระหนั ก ถึ ง
การรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) นิสิตเปลี่ยนแปลงความคิด และเกิด
มุมมองทีก่ ว้างไกลและมีเหตุผลมากขึน้ 4) นิสติ มีจติ ส�ำนึก ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อส่วนรวม 5) นิสิตยอมรับความ
หลากหลายทางความคิด และความแตกต่างของคนในสังคมมากขึน้
และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้สันติสุข ข้อค้นพบ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะความตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา
และจิตสาธารณะเปลีย่ นไปจากเดิม หลังการทดลองสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพลวัต วุฒิประจักษ์ (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาครูเพือ่ เสริมสร้าง

ข้อเสนอแนะ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรมีการก�ำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5 ด้าน โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ที่ประกอบด้วย
5 กระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้กับนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
2. คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ควรมี น� ำ
กระบวนการจากแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้ง 5 กระบวนการ
ไปถ่ า ยทอดความรู ้ สู ่ ค ณาจารย์ ในลั ก ษณะการจั ด การความรู ้
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาและเปรียบเทียบผลการใช้แผนการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมการใช้กระบวนการแบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน
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ปริมาณใยอาหารและคุณสมบัติการต้านแบคทีเรียของใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ที่ผ่านการท�ำแห้งแบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง
Amount of Dietary Fiber and Antibacterial Property of Dietary Fiber from
Durian Shell Using Oven Drying and Freeze Drying
หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณใยอาหารและการต้านแบคทีเรียของใยอาหารที่สกัดจากเปลือกทุเรียนโดยผ่าน
การท�ำแห้งแบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง การทดลองท�ำได้โดยสกัดเปลือกทุเรียนด้วยน�้ำกลั่นที่อัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 1:3
กวนอย่างสม�่ำเสมอที่อุณหภูมิ 60 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 10 และ 15 นาที น�ำใยอาหารที่ได้มาท�ำแห้งแบบลมร้อนและ
แบบแช่เยือกแข็ง ค�ำนวณปริมาณผลผลิต วิเคราะห์ปริมาณใยอาหารและการต้านแบคทีเรีย การทดลองแสดงให้เห็นว่าใยอาหารที่เตรียม
ได้ด้วยการใช้น�้ำกลั่นที่อัตราส่วน 1:1 ผ่านความร้อนและกวนอย่างสม�่ำเสมอที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที และท�ำแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดใยอาหารโดยมีสัดส่วนปริมาณใยอาหารที่ละลายน�้ำและใยอาหารที่ไม่ละลายน�้ำ
ต่อปริมาณใยอาหารทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 19.11 และ 80.89 ตามล�ำดับ สารสกัดจากใยอาหารที่ผ่านการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
และแบบลมร้อนสามารถต้านเชื้อ Bacillus subtilis TISTR 2372, Staphylococcus aureus TISTR 2329, Escherichia coli TISTR
073 และ Salmonella typhimurium TISTR 1469 ได้เมื่อเทียบกับตัวควบคุม

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : ใยอาหาร, เปลือกทุเรียน, การต้านแบคทีเรีย, ท�ำแห้งแบบลมร้อน, ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
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This research aimed to compare the amount of dietary fiber and antibacterial property of dietary fiber that
extracted from durian shell and dried by oven drying and freeze drying. The experiment were conducted by
extracting the durian shell by distilled water at the ratio of 1:1, 1:2 and 1:3, continuous stirring at temperature of
60 and 90 °C for 5, 10 and 15 min. The extracted dietary fiber was dried by using oven drying and freeze drying,
calculated the yield, amount of fiber and antibacterial property. The results indicated that the dietary fiber
extracted using the ratio of 1:1, continuous stirring at 60 °C for 5 min and freeze dried was the optimal condition
to produce dietary fiber from durian shell with the ratio of soluble dietary fiber and insoluble dietary fiber per total
dietary fiber at 19.11% and 80.89%, respectively. The crude extracted of dietary fiber that were dried using
freeze drying and oven drying had ability to resist Bacillus subtilis TISTR 2372, Staphylococcus aureus TISTR
2329, Escherichia coli TISTR 073 and Salmonella typhimurium TISTR 1469 compared with the control.  
Keywords : dietary fiber, durian shell, antibacterial property, oven drying, freeze drying
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1. วัตถุดิบและเชื้อแบคทีเรีย
  เตรียมตัวอย่างเปลือกทุเรียนพันธุห์ มอนทองซึง่ ได้รบั ความ
อนุเคราะห์จากร้านผลไม้ ตลาดผลไม้เนินสูง จังหวัดจันทบุรี โดย
การน�ำเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองทั้งส่วนที่เป็นสีเขียวและขาว
ล้างท�ำความสะอาดเพือ่ ก�ำจัดสิง่ สกปรกทีต่ ดิ มากับทุเรียนออก น�ำมา
ลดขนาดโดยการหั่นและบดในเครื่องปั่น หากยังไม่ท�ำการทดลอง
ให้บรรจุใส่ถุงและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
แบคทีเรียที่ใช้ ประกอบด้วย Bacillus subtilis TISTR
2372, Staphylococcus aureus TISTR 2329, Escherichia
coli TISTR 073 และ Salmonella typhimurium TISTR 1469
2. ศึกษาวิธีการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
สกัดใยอาหารโดยดัดแปลงจากวิธีของ Larrauri et al.
(1997) และ Fuentes-Alventosa et al. (2009) โดยแช่เปลือก
ทุ เรี ย นที่ ผ ่ า นการลดขนาดในสารละลายที่ ใช้ ส กั ด ในอั ต ราส่ ว น
ระหว่าง เปลือกทุเรียน : น�้ำ  (น�้ำหนัก : ปริมาตร) ที่อัตราส่วน
1:1, 1:2 และ 1:3 และมีการกวนอย่างสม�่ำเสมอที่อุณหภูมิ 60
และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5, 10 และ 15 นาที น�ำตัวอย่าง
ที่ผ่านการสกัดแล้วไปแยกส่วนกากออกจากส่วนน�้ำ  น�ำส่วนกากไป
ท�ำแห้งโดยใช้วธิ กี ารท�ำแห้ง 2 แบบ คือ แบบลมร้อน (Oven drying)
และแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) โดยได้รับความอนุเคราะห์
ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งจากบริษทั ซันไชน์ อินเตอร์แนชัน่ แนล จ�ำกัด
จังหวัดจันทบุรี บดตัวอย่างแห้งด้วยเครือ่ งบด เก็บในภาชนะปิดสนิท
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะห์ ค�ำนวณผลผลิต
(Yield) เพื่อใช้คัดเลือกสภาวะที่ใช้ในการสกัด ดังนี้
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ตลาดส่งออกทุเรียนขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 ปี
ทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะทุเรียนพันธุห์ มอนทอง ซึง่ ลักษณะการส่งออกอยูใ่ น
รูปของทุเรียนเนื้อแช่เยือกแข็ง ส่วนตลาดภายในประเทศทุเรียนเป็น
ทีน่ ยิ มบริโภคสด และน�ำไปแปรรูป เช่น ทุเรียนกวนและทุเรียนทอด
เป็นต้น จากการขยายตัวดังกล่าว ท�ำให้เปลือกทุเรียนมีเพิม่ ขึน้ ตามมา
เปลือกทุเรียนเป็นเศษเหลือทิง้ ทีจ่ ะพบเป็นจ�ำนวนมากเมือ่ ถึงฤดูกาล
ทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออกช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงกรกฎาคม โดยเปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนคิดเป็น
มากกว่าร้อยละ 50 ของน�้ำหนักทุเรียนทั้งผล (Manshor et al.,
2014) ถ้ า สามารถน� ำ เปลื อ กทุ เรี ย นที่ เ ป็ น เศษเหลื อ ทิ้ ง มาเพิ่ ม
มูลค่าให้มากขึ้นโดยสกัดใยอาหารจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ใยอาหาร
แบ่งตามการละลายในล�ำไส้ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใยอาหาร
ที่ละลายน�้ำ  (Soluble dietary fiber) และใยอาหารที่ไม่ละลายน�้ำ
(Insoluble dietary fiber) และผลรวมของใยอาหารทั้งสองชนิด
เรียกว่าใยอาหารทั้งหมด (Total dietary fiber) (สุรัตน์ โคมินทร์,
2534) ใยอาหารไม่มีสารอาหารและไม่ให้พลังงานแต่ได้รับการ
ยอมรั บ ว่ า มี ผ ลดี ต ่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ สามารถป้ อ งกั น โรคได้
หลายโรค รวมทั้งการป้องกันโรคมะเร็ง (Rodriguez et al., 2006)
มี ผู ้ ศึ ก ษาการสกั ด ใยอาหารและน� ำ ไปใช้ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
การท� ำ เป็ น ใยอาหารผง (หยาดฝน ทนงการกิ จ , 2556) และ
การเสริมใยอาหารในขนมปัง (โศรดา วัลภา และคณะ, 2553)
เป็นต้น แต่การศึกษาวิธีการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของใยอาหารที่ได้จาก
การสกัดยังมีอยูน่ อ้ ย โดยเฉพาะคุณสมบัตกิ ารเป็นสารต้านจุลนิ ทรีย์
มีรายงานการวิจัย (พงศธร ล้อสุวรรณ และคณะ, 2551) พบว่า
สารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกมะม่วงมีประสิทธิภาพเป็น
สารต้านจุลินทรีย์ได้ สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ (2555) รายงาน
การยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ ซึ่งพบว่าเปลือก
มังคุดที่สกัดด้วยอะซิโตนมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Bacillus
subtilis, Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
ดีทสี่ ดุ รองลงมาคือสารสกัดเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตน นอกจากนัน้
ยังมีการน�ำสารสกัดจากเปลือกส้มโอ เปลือกมังคุด และเปลือกกล้วย
น�้ำว้าดิบ ไปประยุกต์ใช้ในเจลล้างมือเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรค
(วิสสุตา คุ้มวงษา และคณะ, 2558) ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการเป็นสารต้านจุลินทรีย์ของใยอาหารที่ได้
จากเปลือกทุเรียน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณใยอาหารและคุณสมบัติการต้าน
จุลินทรีย์ของใยอาหารที่สกัดจากเปลือกทุเรียนโดยผ่านการท�ำแห้ง
แบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง

ผลผลิต (ร้อยละ)

=   น�้ำหนักของใยอาหาร x 100
           น�้ำหนักเปลือกสด

3. วิเคราะห์ปริมาณใยอาหารทีส่ กัดได้จากเปลือกทุเรียน
               นำ� ใยอาหารทีส่ กัดได้และผ่านการอบแห้งแล้วมาวิเคราะห์
ปริมาณใยอาหารทั้งหมด (Total dietary fiber) ปริมาณใยอาหาร
ทีไ่ ม่ละลายน�ำ 
้ (Insoluble fiber) และปริมาณใยอาหารทีล่ ะลายน�ำ้
(Soluble fiber) ด้วยวิธี AOAC (2012) 985.29, 991.43 และ
991.42 ตามล�ำดับ
4. การเตรียมสารสกัดจากใยอาหาร
น�ำตัวอย่างใยอาหารเปลือกทุเรียนปริมาณ 100 กรัม มาแช่
ด้วยตัวท�ำละลายเมทานอล ปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร เป็นเวลา
24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นน�ำสารที่กรองได้ไประเหยเอาตัว
ท�ำละลายออกด้วยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศ หลังจากนั้นน�ำ
สารสกัดที่ได้เก็บในขวดสีชา เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
หากยังไม่ท�ำการวิเคราะห์
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1. ผลการศึกษาการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
จากการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
แล้วน�ำใยอาหารที่ได้ไปท�ำแห้งแบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง
ใยอาหารมีลักษณะ ดังภาพที่ 1 ซึ่งจะเห็นว่าใยอาหารที่ผ่านการท�ำ
แห้งแบบแช่เยือกแข็งจะมีสเี หลืองจางกว่าใยอาหารทีไ่ ด้จากการท�ำ
แห้งแบบลมร้อน ซึ่งใยอาหารมีสีน�้ำตาลคล�้ำ  และเมื่อบดใยอาหาร
ทีไ่ ด้จากการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะได้ลกั ษณะละเอียดกว่า เมือ่
ค�ำนวณปริมาณผลผลิตของใยอาหารเป็นร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบ
สภาวะการสกัดและการท�ำแห้ง ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 1
ซึ่งจะเห็นว่าสภาวะที่ให้ปริมาณผลผลิตมากที่สุดคือ การสกัดที่
อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 10 นาที
ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รองลงมาคือ การสกัดที่อัตราส่วน 1:1
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 5 นาที ท�ำแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง และการสกัดที่อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เวลาสกัด 10 นาที ท�ำแห้งแบบลมร้อน ตามล�ำดับ
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5. ศึกษาการต้านแบคทีเรียของใยอาหารที่สกัดได้จาก
เปลือกทุเรียน
น�ำเชือ้ แต่ละชนิดทีต่ อ้ งการทดสอบ ประกอบด้วย B. subtilis
TISTR 2372, S. aureus TISTR 2329, E. coli TISTR 073 และ
S. typhimurium TISTR 1469 มาเลี้ยงบน Mueller Hinton
Agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เขี่ยเชื้อแต่ละชนิดที่เลี้ยงบนอาหาร Mueller Hinton Agar มา
1 ลูป ใส่ลงในอาหารเหลว Mueller Hinton Broth บ่มที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น�ำหลอดเชื้อที่บ่มไว้มา
ปรับค่าความขุน่ ให้มคี า่ เท่ากับค่ามาตรฐาน McFarland 0.5 จากนัน้
เจือจางแบคทีเรียที่ได้นี้ 10 เท่า (มีจ�ำนวนเซลล์ 1.5x107 CFU ต่อ
มิลลิกรัม ใช้ไม้พันส�ำลีที่ฆ่าเชื้อแล้ว จุ่มเชื้อที่ปรับความขุ่นแล้ว
กดส�ำลีขา้ งหลอดเพือ่ ป้องกันการได้รบั เชือ้ ทีม่ ากเกินไป น�ำไม้พนั ส�ำลี
ที่มีเชื้อมาป้ายลงบนผิวหน้าอาหาร Mueller Hinton Agar ใช้ที่
เจาะหลุม (Cork borer) เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 มิลลิเมตร
เจาะลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ใส่สารสกัดใยอาหารเปลือกทุเรียนที่
เจือจางให้ได้ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร
30 ไมโครลิตรต่อหลุม หลุมตรงกลางใส่น�้ำกลั่นที่ฆ่าเชื้อแล้วเป็น
ตัวควบคุม บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (Inhibition zone)
ท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ 
6. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized
Design (CRD) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้ Duncan’s multiple
range test (DMRT)

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ

ภาพที่ 1 ลักษณะของใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

ภาพที่ 1 ลักษณะของใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ก) ใยอาหารหลังผ่านการทําแห้งแบบลมร้อน ข) ใยอาหารผ่านการทํา
ก)ยดใยอาหารหลั
งผ่งผ่าานการท�
แห้งแบบแช่
งแบบลมร้
อนง ง) ใยอาหารผ่านการทําแห้งแบบ
แห้งแบบลมร้อนและบดละเอี
ค) ใยอาหารหลั
นการทําำแห้
เยือกแข็
แช่เยือกแข็งและบดละเอียดข) ใยอาหารผ่านการท�ำแห้งแบบลมร้อนและบดละเอียด

ค) ใยอาหารหลังผ่านการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ง) ใยอาหารผ่านการท�ำแห้งแบบ แช่เยือกแข็งและ
บดละเอียด

สิ่งทดลองที่

สิ่งทดลองที่

ิทยา

อัตราส่วน

สภาวะการสกัด
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

เวลา (นาที)

15.03±1.18abc
15.18±0.89abc
15.04±0.87abc
14.52±0.93abcdef
14.63±2.21abcde
13.59±0.45bcdefghi
13.24±0.81cdefghi
11.80±0.64hi
13.36±0.42cdefghi
11.88±0.26hi
13.05±0.81cdefghi
12.73±0.63defghi
13.16±0.33cdefghi
14.83±0.85abcd
13.09±0.84cdefghi
12.04±0.67hi
12.24±0.07ghi
13.57±0.17bcdefghi

ปริมาณผลผลิต (ร้อยละ)

สภาวะการทําแห้ง

ปริมาณผลผลิต (ร้อยละ)

พพ
รรณ
ี

ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน

สภาวะการทําแห้ง

รำไ

ชภัฏ

ลัยร
า

สภาวะการสกัด
อัตราส่วน
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เวลา (นาที)
1
1:1
60
5
2
1:1
60
10
3
1:1
60
15
4
1:1
90
5
5
1:1
90
10
6
1:1
90
15
7
1:2
60
5
8
1:2
60
10
9
1:2
60
15
10
1:2
90
5
11
1:2
90
10
12
1:2
90
15
13
1:3
60
5
14
1:3
60
10
15
1:3
60
15
16
1:3
90
5
17
1:3
90
10
18
1:3
90
15
หมายเหตุ : อักษร abc ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่สภาวะต่างๆ และทําแห้งแบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง
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หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ

ลัยร
า

ิทยา

อัตราส่วน

สภาวะการสกัด
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เวลา (นาที)

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
15.67±0.56ab
13.89±2.17bcdefgh
14.86±0.11abcd
15.05±0.42abc
16.21±2.17a
14.37±0.42abcdefg
12.83±1.44defghi
13.17±1.03cdefghi
12.26±1.11ghi
12.05±0.15hi
13.00±0.54cdefghi
12.63±0.08efghi
11.80±0.14hi
12.54±0.19efghi
12.35±0.68fghi
12.03±0.35hi
11.62±0.15i
11.54±0.41i

ปริมาณผลผลิต (ร้อยละ)

13.16±0.33
14.83±0.85abcd
13.09±0.84cdefghi
12.04±0.67hi
12.24±0.07ghi
13.57±0.17bcdefghi

พพ
รรณ
ี

แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง
แช่เยือกแข็ง

สภาวะการทําแห้ง

ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน
ลมร้อน

รำไ

ชภัฏ

19
1:1
60
5
20
1:1
60
10
21
1:1
60
15
22
1:1
90
5
23
1:1
90
10
24
1:1
90
15
25
1:2
60
5
26
1:2
60
10
27
1:2
60
15
28
1:2
90
5
29
1:2
90
10
30
1:2
90
15
31
1:3
60
5
32
1:3
60
10
33
1:3
60
15
34
1:3
90
5
35
1:3
90
10
36
1:3
90
15
หมายเหตุ : อักษร abc ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)

สิ่งทดลองที่

มห
าว

13
1:3
60
5
14
1:3
60
10
15
1:3
60
15
16
1:3
90
5
17
1:3
90
10
18
1:3
90
15
หมายเหตุ : อักษร abc ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ตารางที่ 1 (ต่อ)
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ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

2.เคราะห์
ผลการวิปริเคราะห์
ปริมาณใยอาหารที
่สกัดได้
กทุเรียน ยส สกัดเป็นเวลา 10 นาที ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
2. ผลการวิ
มาณใยอาหารที
ส่ กัดได้จากเปลื
อกจากเปลื
90 อองศาเซลเซี
จากผลการทดลองสกัดใยอาหารด้วยสภาวะต่าง ๆ และใช้ปริมาณผลผลิตที่ได้เป็นตัวคัดเลือกสภาวะในการ
ทุเรียน
สิ่งทดลองที่ 2 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สกัดเป็น
สกัดใยอาหาร โดยเลือกจากสภาวะที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด ซึ่งจากผลการทดลองคัดเลือกได้ 3 สิ่งทดลอง เรียงลําดับ
จากผลการทดลองสกัดใยอาหารด้วยสภาวะต่างๆ และใช้ เวลา 5 นาที ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และสิ่งทดลองที่ 3 อัตราส่วน
จากมากไปน้อยและกําหนดเป็นสิ่งทดลอง ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา
ปริมาณผลผลิ
ตทีทํ่ได้าเแห้
ป็นงตัแบบแช่
วคัดเลืเอยืกสภาวะในการสกั
ณหภู
หภูมมิิ 60
60 องศาเซลเซี
องศาเซลเซียยสส สกั
เวลาสกั
10 นาที
10 นาที
อกแข็ง สิ่งทดลองทีด่ ใยอาหาร
2 อัตราส่วน 1:1
1:1 อุอุณ
ดเป็นดเวลา
5 นาทีท�ำทํแห้
า งแบบ    
โดยเลือกจากสภาวะที
ีปริมงาณผลผลิ
ตมากที่ส่ 3ุด อัซึต่งราส่
จากผลการ
่อน�ำใยอาหารจากทั
้ง 3 สิด่งทดลอง
เคราะห์
แห้งแบบแช่เยือ่มกแข็
และสิ่งทดลองที
วน 1:1 อุณลมร้
หภูอมนิ 60เมืองศาเซลเซี
ยส เวลาสกั
10 นาทีมาวิ
ทําแห้
งแบบปริมาณ
ทดลองคัลมร้
ดเลืออนกได้
่งทดลอง เรียงล�
ยและปริมใยอาหารที
่ละลายน�
้ำได้ําได้ใยอาหารที
่ละลายน�
้ำไม่ําไม่ได้ได้และปริ
เมื่อ3นําสิใยอาหารจากทั
้ง 3ำดัสิบ่งจากมากไปน้
ทดลอง มาวิเอคราะห์
าณใยอาหารที
่ละลายน้
ใยอาหารที
่ละลายน้
และ มาณ
ก�ำหนดเป็ปรินมสิาณใยอาหารทั
่งทดลอง ดังนี้ ้งสิหมด
่งทดลองที
่ 1 อัตราส่วนง1:1
อุณ่ 2หภูมิ ใยอาหารทั้งหมด ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 2
ได้ผลการทดลองดั
ภาพที

ลัยร
า

ภาพที่ 2 ปริมาณใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากสภาวะการสกัดต่าง ๆ
ภาพที่ 2 ปริมาณใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากสภาวะการสกัดต่าง ๆ

มห
าว

ิทยา

จากผลการทดลองพบว่
าสิ่งทดลองที
มีปริมาณใยอาหาร
แบคทีเรีย้ทังหมด
้งแกรมลบและแกรมบวกจ�
4 ชนิด ได้ผลดัง่ ตาราง
จากผลการทดลองพบว่
าสิ่ ่ง2ทดลองที
่ 2 มีปริมาณใยอาหารทั
ใยอาหารที่ละลายน้ําำไม่นวน
ได้ และใยอาหารที
ทั้งหมด ละลายน้
ใยอาหารที
ไม่ได้ มและใยอาหารที
่งทดลองที
่ 2 13.17±0.35
มีความสามารถใน
ําได้ส่ลูงะลายน�
ที่สุด ซึ้ำ่งพบปริ
าณ 68.89±1.87่ละลายน�
กรัม ต่อ้ำ 100ที่ กรั2 มจากตารางจะเห็
55.73±2.21 กรันมได้ต่วอ่าสิ100
กรัม และ
ได้ สู ง ที่ สกรั
ุ ด มซึต่่ งอพบปริ
68.89±1.87
กรั ม ต่ อ 100 กรั ม การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่น�ำมาทดสอบทั้งแกรมลบและแกรมบวก
100 มกรัาณ
ม ตามลํ
าดับ
55.73±2.21 กรัม ต่อ 100 กรัม และ 13.17±0.35 กรัม ต่อ 100 กรัม และแตกต่างจาก ตัวควบคุมที่ใช้น�้ำกลั่นฆ่าเชื้ออย่างมีนัยส�ำคัญ
ตามล�ำดับ
ทางสถิ
ติ เ(P≤0.05)
3. ผลการต้านแบคทีเรียของใยอาหารที่สกัดได้จากเปลื
อกทุ
รียน เมื่อพิจารณาการยับยั้งเชื้อแต่ละชนิดจะพบว่า
สารสกัดเจากสิ
่งทดลองที่ 2 และ
3 จมาทดสอบการต้
านแบคที
สาเหตุที่เบลือยักสิ
่งทดลองที
่ 2 ้อและ
3. ผลการต้นําานแบคที
รี ย ของใยอาหารที
่ ส กั ด ได้
าก สิ่งทดลองที
่ 2 และเรี3ย สามารถยั
้งการเจริ
ญของเชื
ทั้ง 43ชนิดได้
งใยอาหารทีด่ทจากสิ
ําแห้่งด้ทดลองที
วยลมร้อ่ นและการทํ
า แห้ง ด้วยการ บ ยั้ ง
2 มี ค วามสามารถในการยั
เปลือกทุเนื
เรี่ยอนงจากสามารถใช้เป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบระหว่าโดยสารสกั
เยือกแข็ดจากสิ
ง โดยทดสอบกั
แบคที
รียทั้งแกรมลบและแกรมบวกจํ
านวนTISTR
4 ชนิด2372
ได้ผลดัและ
งตารางที
่ 2 จากตารางจะเห็
น�แช่ำสารสกั
่งทดลองทีบ่ 2เชื้อและ
3 เมาทดสอบการต้
าน B. subtilis
S. typhimurium
TISTRน 1469
่าสิ่งทดลองที
มีความสามารถในการยั
ยั้งเชื้อแบคทีเรียทีได้่นดํามาทดสอบทั
้งแกรมลบและแกรมบวก
และแตกต่
แบคทีเรียได้วสาเหตุ
ที่เลือกสิ่ 2่งทดลองที
่ 2 และ 3 เนื่อบงจากสามารถ
ีกว่าสิ่งทดลองที
่ 3 ส่วน S. aureus
TISTR างจาก
2329 และ
ตั
ว
ควบคุ
ม
ที
ใ
่
ช้
น
า
ํ
้
กลั
น
่
ฆ่
า
เชื
อ
้
อย่
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(P≤0.05)
เมื
อ
่
พิ
จ
ารณาการยั
บ
ยั
้
ง
เชื
้
อ
แต่
ล
ะชนิ
ด
จะพบว่
า
สิ
่
ง
ทดลอง
ใช้เป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบระหว่างใยอาหารที่ท�ำแห้งด้วย E. coli TISTR 073 สารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 มีความ
ที่ 2 และำ3แห้สามารถยั
้อทั้ง 4 ชนิ
ดจากสิบ่งยัทดลองที
2 นมีความสามารถในการยับยั้ง
สามารถในการยั
้งใกล้เคีย่ งกั
ลมร้อนและการท�
งด้วยการบยัแช่้งการเจริ
เยือกแข็ญงของเชื
โดยทดสอบกั
บเชืด้อได้ โดยสารสกั
B. subtilis TISTR 2372 และ S. typhimurium TISTR 1469 ได้ดีกว่าสิ่งทดลองที่ 3 ส่วน S. aureus TISTR 2329
และ E. coli TISTR 073 สารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 มีความสามารถในการยับยั้งใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2 ผลการต้านจุลินทรีย์ของใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน
เชื้อจุลินทรีย์

ขนาดวงใสของการยับยั้งการเจริญ (มิลลิเมตร)
ตัวควบคุม

สิ่งทดลองที่ 2

สิ่งทดลองที่ 3

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ

ได้ว่าสิ่งทดลองที่ 2 มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่นํามาทดสอบทั้งแกรมลบและแกรมบวก และแตกต่างจาก
ตัวควบคุมที่ใช้น้ํากลั่นฆ่าเชื้ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อพิจารณาการยับยั้งเชื้อแต่ละชนิดจะพบว่าสิ่งทดลอง
ที่ 2 และ 3 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง 4 ชนิด ได้ โดยสารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 มีความสามารถในการยับยั้ง
รำ�ไพพรรณี
ี่ 12 ฉบับที่ 1 เดืTISTR
อนมกราคม
- เมษายน
2561 ่ 3 ส่วน S. aureus TISTR 2329
B.184   วารสารวิ
subtilis TISTRจัย2372
และ S.ปีทtyphimurium
1469 ได้
ดีกว่าสิ่งทดลองที
และ E. coli TISTR 073 สารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 มีความสามารถในการยับยั้งใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2 ผลการต้านจุลินทรีย์ของใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน

พพ
รรณ
ี

ขนาดวงใสของการยับยั้งการเจริญ (มิลลิเมตร)

เชื้อจุลินทรีย์

ตัวควบคุม

สิ่งทดลองที่ 2

สิ่งทดลองที่ 3

B. subtilis TISTR 2372

6.0±0.0b

7.6±0.1a

6.2±0.1b

S. aureus TISTR 2329

6.0±0.0b

10.4±0.2a

10.1±0.2a

S. typhimurium TISTR 1469

6.0±0.0c

28.6±0.3a

27.0±0.4b

E. coli TISTR 073ns

6.0±0.0

6.6±0.1

6.4±0.1

รำไ

หมายเหตุ : อักษร abc ตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
อักษร ns แสดงค่าต่าง ๆ ในแนวนอนไม่แตกต่างกัน

สรุปปและอภิ
สรุปและอภิ
รายผลปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

10 นาที มีปริมาณผลผลิตร้อยละ 15.18±0.89 รองลงมาคือทีส่ ภาวะ
ใยอาหารที
่
ไ
ด้
จ
ากการทํ
า
แห้
ง
แบบแช่
เ
ยื
อ
กแข็
ง
มี
ส
ี
เ
หลืองจาง
ดด้วเมื
ยอั่อตบดมี
ราส่วลนักษณะละเอี
1:1 อุณหภูยมดิ ส่60วนใยอาหารจากการ
องศาเซลเซียส เวลาสกัด
ใยอาหารทีไ่ ด้จากการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีสเี หลืองจาง การสกั
ทําแห้ง แบบลมร้อนจะมีสีน้ําตาลคล้ํา และเมื่อบดมีลักษณะหยาบ
ทั
้
ง
นี
้
เ
นื
่
อ
งจากการทํ
า
แห้
ง
แบบแช่
เยือกแข็งอาศัย
เมือ่ บดมีลกั ษณะละเอียด ส่วนใยอาหารจากการท�ำแห้งแบบลมร้อน 15 นาที และ อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด
หลักการดึงโมเลกุลของน้ําออกจากสิ่งที่ต้องการทําแห้ง เช่น ผัก ผลไม้ โดยทําให้อาหารอยู่ในสภาพเยือกแข็งและอาศัย
จะมีสีน�้ำตาลคล�้ำและเมื่อบดมีลักษณะหยาบ ทั้งนี้เนื่องจากการ 5 นาที มีปริมาณผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 15.04±0.87 และร้อยละ
การระเหิดของน้ําจากสภาพของแข็งให้กลายเป็นไอ การทําแห้งจึงสามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร คุณภาพทางประสาท
ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งอาศัยหลักการดึงโมเลกุลของน�้ำออกจาก 15.03±1.18 ตามล� ำ ดั บ โดยปริ ม าณผลผลิ ต ของใยอาหารที่
สั มผัส ได้ดีกว่า การทํา แห้ง ด้วยวิธี อื่น ผลิตภัณ ฑ์ ที่ผ่า นการทํ า แห้ง ด้ว ยวิธี นี้จ ะมีโ ครงสร้า งเป็ นรูพรุน และคื นรูป ได้ ดี
สิ่งที่ต้องการท�ำแห้ง เช่น ผัก ผลไม้ โดยท�ำให้อาหารอยู่ในสภาพ มากที่สุดที่ได้จากการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและแบบลมร้อน
(วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, 2559)
เยือกแข็งและอาศัยการระเหิดของน�้ำจากสภาพของแข็งให้กลาย มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของผลผลิตใยอาหารจากเปลื
กทุเรียนที
่ได้จากการสกั้งดหมด
และทํใยอาหารที
าแห้งแบบ่ละลาย
เมื่อพิจอารณาปริ
มาณใยอาหารทั
เป็นไอ การท�ำแห้งจึงสามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร คุณภาพทาง
ลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง พบว่าที่สภาวะการสกัดโดยใช้อัตราส่วนเปลือกทุเรียนต่อน้ําสกัด 1:1 ที่อุณหภูมิ 90 องศา
ประสาทสัมผัสได้ดีกว่าการท�ำแห้งด้วยวิธีอ่ืน ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ น�้ำและใยอาหารที่ไม่ละลายน�้ำจากทั้ง 3 สภาวะที่คัดเลือก พบว่า
เซลเซียส สกัดเป็นเวลา 10 นาที และทําแห้งโดยวิธีทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีปริมาณผลผลิตใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ท�ำแห้งด้วยวิธีนี้จะมีโครงสร้างเป็นรูพรุน และคืนรูปได้ดี (วีรเชษฐ์ ที่อุณหภูมิการสกัดสูงขึ้น คือ สิ่งทดลองที่ 1 ที่ใช้อุณหภูมิในการ
มาณผลผลิ
ตคิดยเป็สนปริ
ร้อมยละ
16.21±2.17
มากกว่าสภาวะอื่น ๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยมี
สกัดปริ90
องศาเซลเซี
าณใยอาหารที
่ไม่ลและพบว่
ะลายน�้ำมีาคมี่าน้อย
จิตตาณิชย์, 2559)
ค่าใกล้เคียงกับสภาวะการสกัดที่อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด 5 นาที และทําแห้งด้วยวิธีการทํา
เมือ่ เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของผลผลิตใยอาหารจาก กว่าสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณใยอาหารทั้งหมดมี
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยมีปริมาณผลผลิตร้อยละ 15.67±0.57 จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนของเปลือกทุเรียนต่อน้ําสกัด
ค่าน้อยกว่าสภาวะที่ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจึงมีผล
เปลือกทุเเพิ
รีย่มนที
่ได้จ้นากการสกั
ดและท�ตำจะน้
แห้งอแบบ
อนและแบบ
มากขึ
ปริมาณผลผลิ
ยลง ซึลมร้
่งสอดคล้
องกับงานวิจัยของอังคณา คงคชวรรณ, ตรี อินดราริณี เวียร์ยันโตโร และ
มาณใยอาหาร ส�ำหรับอัตราส่วนปริมาณใยอาหารทีล่ ะลายน�ำ้
แช่เยือกแข็อภิง รพบว่
าทีย่สรมงคล
ภาวะการสกั
อัตราส่วานเปลื
กทุเรียน ต่่ผอลิปริตได้
ักษ์ เพี
(2557)ดโดยใช้
ที่รายงานว่
ปริมอาณใยอาหารที
จะผันแปรตามอัตราส่วนของน้ําที่ใช้ต้มล้างกากของ
และใยอาหารที่ไม่ละลายน�้ำต่อปริมาณใยอาหารทั้งหมด ควรเป็น
ต่อน�้ำสกัเปลื
ด 1:1
ที
่
อ
ุ
ณ
หภู
ม
ิ
90
องศาเซลเซี
ย
ส
สกั
ด
เป็
น
เวลา
อกสับปะรด เมื่ออัตราส่วนของน้ําที่ใช้ต้มล้างกากของเปลือกสับปะรดเพิ่มขึ้น ปริมาณใยอาหารทั้งหมดจะลดลง เมื่อ
ใยอาหารทีล่ ะลายน�ำ้ ร้อยละ 30-50 และเป็นใยอาหารทีไ่ ม่ละลายน�ำ    
้
10 นาที และท�
ำแห้งโดยวิตธที ใยอาหารที
ำ� แห้งแบบแช่
อกแข็งมีาปแห้
ริมงาณผลผลิ
พิจารณาผลผลิ
่ได้จเยืากการทํ
แบบลมร้ตอน พบว่าปริมาณผลผลิตใยอาหารมากที่สุดได้จากการสกัดด้วย
ยละ 70-50 (Grigelmo-Miguel & Martin-Belloso, 1999)
ใยอาหารจากเปลื
สภาวะอื
่นๆ อย่ยาสงมีนเวลาสกั
ัยส�ำคัญด 10ร้อนาที
อัตราส่วอนกทุ
1:1เรียนมากกว่
อุณหภูมาิ 60
องศาเซลเซี
มีปริมาณผลผลิตร้อยละ 15.18±0.89 รองลงมาคือที่
เมื่อเทียบอัตราส่วน ใยอาหารที่ละลายน�้ำต่อปริมาณ ใยอาหาร
ทางสถิติ (P≤0.05)
โดยมี
ป
ริ
ม
าณผลผลิ
ต
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
16.21±2.17
สภาวะการสกัดด้วยอัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด 15 นาที และ อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60
ทั้งหมดของสิ่งทดลองที่ 1-3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 21.73, 19.11 และ
และพบว่าองศาเซลเซี
มีคา่ ใกล้เคียยงกั
สภาวะการสกั
วน 1:1 อุตณคิหภู
ดเป็มนิ ร้อยละ 15.04±0.87 และร้อยละ 15.03±1.18 ตามลําดับ โดย
ส บเวลาสกั
ด 5 นาทีดทีมีอ่ ปตั ริราส่
มาณผลผลิ
17.71 ตามล�ำดับ ส่วนอัตราส่วนใยอาหารทีไ่ ม่ละลายน�ำ้ ต่อปริมาณ
60 องศาเซลเซี
ยส เวลาสกั
ด 5 นาที และท�
ำแห้่สงดุ้ดวทียวิ
ารท�ำแห้างแห้งแบบแช่
ปริมาณผลผลิ
ตของใยอาหารที
่มากที
่ได้ธจีกากการทํ
เยือกแข็งและแบบลมร้อนมีความแตกต่างอย่างไม่มี
ใยอาหารทั้งหมดของสิ่งทดลองที่ 1-3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 78.27,
แบบแช่ เนัยืยอสํกแข็
ง
โดยมี
ป
ริ
ม
าณผลผลิ
ต
ร้
อ
ยละ
15.67±0.57
าคัญทางสถิติ (P>0.05)
82.29 ตามล�ำ่ไดัม่บละลายน้ําจากทั้ง 3 สภาวะที่
จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่
เรียนต่อน�้ำสกั้งดหมด
เพิ่มมากขึ
้น ่80.89
เมื่อวพินของเปลื
จารณาปริอมกทุาณใยอาหารทั
ใยอาหารที
ละลายน้และ
ําและใยอาหารที
าน B.
subtilis
TISTRยส2372,
S. aureus TISTR
ปริมาณผลผลิ
อยลง
สอดคล้
องกัดบสูงงานวิ
งคณา่ 1 ที่ใช้อุณหภูผลการต้
คัดเลืตอกจะน้
พบว่
าที่อุณซึ่งหภู
มิการสกั
ขึ้น คืจอัยของอั
สิ่งทดลองที
มิในการสกั
ด 90
องศาเซลเซี
ปริมาณใยอาหาร
E. coli TISTR้งหมดมี
073 และ
typhimurium
คงคชวรรณ,  ตรี
อินดราริ
ร์ยันาโตโร
และอภิ่ 2รักษ์และ
เพีย3รมงคล
ที่ไม่ละลายน้
ํามีคณ่าน้ี เวีอยยกว่
สิ่งทดลองที
ซึ่งส่งผลให้2329,
ปริมาณใยอาหารทั
ค่าน้อS.ยกว่
าสภาวะที่ใช้อTISTR
ุณหภูมิ 1469
องกัวนปริ
บรายงานการวิ
จัยของ่ละลายน้
Tantipaibulvut,
et al.่ไม่(2012)
(2557) ที60่รายงานว่
า ปริยสมาณใยอาหารที
่ผลิอตปริ
ได้มจาณใยอาหาร
ะผันแปรตามสําหรัสอดคล้
องศาเซลเซี
อุณหภูมิจึงมีผลต่
บอัตราส่
มาณใยอาหารที
ําและใยอาหารที
่ ว ่ า สารสกั
ด จากเปลื
เรี ย นพันใยอาหารที
น ธุ ์ ห มอนทองด้
ว ยอะซิ
อัตราส่วนของน�
ำ้ ทีําใ่ ช้ต่ตอม้ ปริล้ามงกากของเปลื
อกสั
บปะรด
เมือ่ นอัใยอาหารที
ตราส่วน ่ลทีะลายน้
ละลายน้
าณใยอาหารทั
้งหมด
ควรเป็
ําร้อยละ
30-50อ กทุและเป็
่ไม่ละลายน้
ํา โ ตน
เอทานอลและน�
น สามารถยั
บยั้งการเจริ
subtilis
ของน�ำ้ ทีใ่ ร้ช้อตยละ
ม้ ล้างกากของเปลื
อกสับปะรดเพิม่ ขึ&น้ ปริMartin-Belloso,
มาณใยอาหาร 1999)
70-50 (Grigelmo-Miguel
เมื่อเทียบอั้ำร้ตอราส่
วน ใยอาหารที
่ละลายน้ญําของ
ต่อปริB.มาณ
และ 19.11
S. aureus
ได้ แต่ตามลํ
ขนาดวงใสแตกต่
งกันวนใยอาหาร
ตามชนิดของตัว
ทั้งหมดจะลดลง
เมื่อ้งพิหมดของสิ
จารณาผลผลิ
ตใยอาหารที
ากการท�
ใยอาหารทั
่งทดลองที
่ 1-3 มี่ได้คจ่าเท่
ากับร้อำแห้
ยละง 21.73,
และ 17.71
าดับ ส่วนอัตาราส่
จากเปลื80.89
อกทุเรีและ
ยนด้82.29
วยอะซิตามลํ
โตนมีาขดันาดวงใส
แบบลมร้ทีอ่ไนม่ลพบว่
าปริํามต่อาณผลผลิ
ตใยอาหารมากที
่สุดได้่งจทดลองที
ากการ ่ 1-3ละลาย
บ
ะลายน้
ปริมาณใยอาหารทั
้งหมดของสิ
มีค่าเท่โดยสารสกั
ากับร้อยละด78.27,
การยั
บ
ยั
้
ง
การเจริ
ญ
ของ
B.
subtilis
สู
ง
กว่
า
สารสกั
ด
จากเปลื
สกัดด้วยอัตราส่วน ผลการต้
1:1 อุณาหภู
ม
ิ
60
องศาเซลเซี
ย
ส
เวลาสกั
ด
น B. subtilis TISTR 2372, S. aureus TISTR 2329, E. coli TISTR 073 และ S. typhimurium อก
TISTR 1469 สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Tantipaibulvut, et al. (2012) ที่ว่าสารสกัดจากเปลือกทุเรียนพันธุ์
หมอนทองด้วยอะซิโตน เอทานอลและน้ําร้อน สามารถยับยั้งการเจริญของ B. subtilis และ S. aureus ได้ แต่ขนาดวง
หยาดรุ้ง สุใสแตกต่
วรรณรัตางกั
น์, นจิตามชนิ
รพร สวัดสของตั
ดิการวละลาย โดยสารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตนมีขนาดวงใสการยับยั้งการเจริญของ
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หยาดฝน ทนงการกิจ. (2556). การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้
เหลือทิ้งเพื่อผลิตเป็นใยอาหารผง. วารสารเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม. 9(1), 31-38.
อภิรักษ์ เพียรมงคล. (2549). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นใยอาหารผง
จากกากส้มเขียวหวาน กากส้มสายน�้ำผึ้ง กากส้มสีทอง
และเปลือกส้มโอ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เชียงใหม่.
อังคณา คงคชวรรณ และคณะ. (2557). การสกัดเส้นใยอาหาร
จากเปลือกและแกนสับปะรด. ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 891-895.
AOAC. (2012). Official Method of Analysis. 19th edition
Association of Official Analytical Chemistry.
Fuentes-Alventosa, J.M. et al. (2009). Effect of Extraction
Method on Chemical Composition and Functional
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Chemistry. 113: 665-671.
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and Technology. 205: 39-42.
Manshor, M.R. et al. (2014). Mechanical, Thermal and
Morphological Properties of Durian Skin Fibre
Reinforced PLA Biocomposites. Materials and
Design. 59: 279-286.
Rodriguez, R. et al. (2006). Dietary Fibre from Vegetable
Products as Source of Functional Ingredients.
Trends in Food Science and Technology.
17: 3-15.
Shan, B. et al. (2007). The invitro Antibacterial Activity
of Dietary Spice and Medicinal Herb Extracts.
International Journal of Food Microbiology.
117: 112-119.
Tantipaibulvut, S. et al. (2012). Antibacterial Activity of
Some Fruit-Peel Extract. KKU Research Journal.
17(6): 880-894.

ชภัฏ

ทุเรียนด้วยน�ำ้ ร้อนและเอทานอลอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สารสกัด
จากเปลือกทุเรียนด้วยน�้ำร้อนไม่สามารถยับยั้ง S. typhimurium
และ E. coli ได้ แต่สารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยเอทานอลและ
อะซิโตน สามารถยับยั้งการเจริญของ S. typhimurium ได้ส่วน
สารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตนเท่านั้นที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของ E. coli
จะเห็นได้ว่าแบคทีเรียแกรมบวกที่มีความไวต่อสารสกัด
จากใยอาหารเปลือกทุเรียนมากที่สุด คือ S. aureus TISTR 2329
ส่วนแบคทีเรียแกรมลบทีม่ คี วามไวต่อสารสกัดจากใยอาหารเปลือก
ทุเรียนมากที่สุด คือ S. typhimurium TISTR 1469 และที่มีความ
ไวน้อยที่สุด คือ E. coli TISTR 073 ผลการทดลองนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Shan, et al. (2007) ซึ่งรายงานสารสกัดจาก
สมุนไพรและเครื่องเทศด้วยเมทานอลมีความสามารถในการยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมลบ E. coli น้อยที่สุด โดยทั่วไปแบคทีเรียแกรมลบ
จะมีความต้านทานต่อสารสกัดหรือตัวยับยั้งได้ดีกว่าแบคทีเรีย
แกรมบวก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแบคทีเรียแกรมลบมีเยื่อชั้นนอก
(Outer membrane) และเพอริพลาสมิค สเปซ (Periplasmic
space) สารไลโพพอลิแซกคาไรด์ (Lipopolysaccharide) จะเป็น
ตัวกั้นการซึมผ่านของสารต่างๆ ได้

ข้อเสนอแนะ

ศึกษาการท�ำให้ใยอาหารบริสทุ ธิแ์ ละการประยุกต์ใช้ในอาหาร

เอกสารอ้างอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

พงศธร ล้อสุวรรณและคณะ. (2551). สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการต้านจุลินทรีย์ของ
เปลือกผลไม้. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
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สุรัตน์ โคมินทร์. (2534). อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ :
แนวทางในการบริโภคน�ำ้ ตาลและใยอาหารมีความส�ำคัญ
หรือไม่. สถาบันวิจัยโภชนาการและคณะแพทยศาสตร์
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หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

วารสารวิจัยรําไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยจัดทําเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคมสิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ

รำไ

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย
กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จํานวน ไม่เ กิน 10-12 หน้า และกํา หนดให้ใ ช้ ตัว อัก ษร TH SarabunPSK โดยทุก
บทความต้อ งมีบ ทคัด ย่อ เป็ น ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ และมีส ่ ว นประกอบดัง นี้ บทนํา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์

มห
าว
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ลัยร
า
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1) ผู้วิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า
ทาง ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรําไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/
research/article_research/index.php
กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องชําระค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 2,500 บาท
4) ผู้วิจัยสามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินได้ท่ี
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรําไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php
กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็น
ค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
6) เมื่อผู้วิจัยได้ดําเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ขนาดกระดาษ A4
ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ที่อยู่ผู้เขียน ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
o บทคัดย่อ
- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o คําสําคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
- เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด
14 point
o รายละเอียดบทความ (Body)
- คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
- หัวข้อย่อยขนาด 14 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทนํา วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดําเนิน การวิจัย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
 คําศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คําบรรยายรูปภาพ
ให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
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1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย
ปัญหาปัจจุบนั และการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ
จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence
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ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ
จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence
from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International
Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester
Wheatsheaf. pp. 152-159.
3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.
Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). // ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กกําแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy
Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of
Development Administration.
5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจยั /เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง :
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.
ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette.
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รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
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พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.
ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette.
118, 85A (27 September 2001): 1-4.
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7. อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).
ตัวอย่าง :
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available:
gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994.
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available :
http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998.

ทั้ ง นี้ ส ามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดและดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ หรื อ สมั ค รส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์ ได้ ที่
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
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ต้องเป็นบทความที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใดๆ
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้
ผู้เขียนแก้ไข หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่
ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ พร้อมวารสารฉบับที่
บทความนั้นตีพิมพ์ จํานวน 1 ฉบั บ โดยจะให้ ผู้ เ ขี ย นที่ เ ป็นชื่อแรก
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย

1. ความเป็นมา / ความสําคัญของปัญหาวิจัย

รำไ
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....................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน...........................................................................................ส่งคืนภายในวันที่.................................................
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....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ /
ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)
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3. วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)

ิทยา

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)

มห
าว

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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6. อื่น ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

รำไ

ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชภัฏ

โดย

7. โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจยั นี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย 3)
1) ควรตีพมิ พ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น คําผิด)
2) ควรตีพมิ พ์ โดยอาจแก้ตามคําแนะนําของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้
3) ควรตีพมิ พ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ประเมินก่อน โดย
ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง

ลัยร
า

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
(................................................................)
วันที่
................................................

หมายเหตุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได้
2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์
และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 10800 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
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