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 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่ 

บทความบทความวิจัยของนักวิจัย	 นักศึกษา	 บัณฑิตศึกษา	 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

เป็นวารสารราย	 4	 เดือน	 โดยเผยแพร่ปีละ	 3	 ฉบับ	 ฉบับที่	 1	 (มกราคม-เมษายน)	 ฉบับที่	 2	 (พฤษภาคม-สิงหาคม)	 

และฉบับที่	 3	 (กันยายน-ธันวาคม)	 โดยฉบับน้ีเป็น	 ปีที่	 12	 ฉบับที่	 1	 ประจ�าปี	 2561	 (มกราคม-เมษายน)	 เพื่อเป็น 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจ 

มากขึน้	ทางวารสารไดเ้ปดิรบับทความวจิยัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้	 จ�านวน	 20	 เรื่อง	 ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ได้ด�าเนินงานมาเป็นปีที่	 12	 โดย 

บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	 ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา	 

ซ่ึงวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ 

ได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด	 ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI	 กลุ่มที่	 2	 กองบรรณาธิการวารสาร 

ได้ด�าเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 ทั่วประเทศ 

เป็นประจ�าทุก	4	เดือน		

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์	ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ	 ให้มี 

ความถูกต้อง	 และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณีฉบับนี้	 ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยดี	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ปีท่ี	 12	 ฉบับท่ี	 1	 ประจ�าปี	 2561	 (มกราคม-เมษายน)	 จะสามารถ 

ตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน	ทุกท่านได้เป็นอย่างดี	ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ	 

หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์	 ได้ที่	 https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php	 

ซ่ึงกองบรรณาธิการวารสาร	 จะได้ด�าเนินการรวบรวม	 คัดกรอง	 เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์มาศ		สุขกสิ

		 		 	 	 บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  5

ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัต	:	กรณีศึกษาวงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	บ้านแบรอ

ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	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

บทคัดย่อ
	 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเร่ือง	 ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัต	 กรณีศึกษาวงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	 

บ้านแบรอ	ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ	1.	ศึกษาสภาพปัจจุบันของปันจักสีลัตฮารีเมา 

ปัตตาน	ี2.	การแสดงปันจกัสลีตัพร้อมดนตรปีระกอบ	โดยปันจกัสีลตัฮารเีมาปัตตาน	ีบ้านแบรอ	ต�าบลตะลโุบะ	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัปัตตานี	 

ผลการศึกษาพบว่า

	 ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีก่อตั้งด้วยความอนุเคราะห์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	1	บ้านแบรอ	ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	 

โดยเกิดจากอาจารย์มะซัพรี	 เพื่อนๆ	 และเด็กๆในหมู่บ้านที่มีความสนใจในการแสดงการต่อสู้รูปแบบต่างๆ	ของปันจักสีลัต	 ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่	1	เล็งเห็นความส�าคัญของปันจักสีลัตที่พัฒนาการขึ้นมาจากการละเล่นสิละ	จึงก่อตั้งเป็นปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีขึ้นมา		 	

	 การแสดงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีการแบ่งชุดการแสดงเป็น	 การไหว้	 4	 ทิศ	 และ	 8	 ชุดการแสดงและท่าร�าขอบคุณหลังจบ 

การแสดง	ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีการแสดงการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ซึ่งท่าร�าการต่อสู้ของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีที่เป็น 

เอกลักษณ์	 คือ	 ท่าเสือ	 ทางปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีเองได้มีการคิดท่าร�าต่างๆ	 ส�าหรับการแสดงการต่อสู้และการป้องกันตัวขึ้นมาจาก 

ท่าเสือเป็นหลักเพื่อใช้ในการแสดงการต่อสู้

	 ดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัตของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	ประกอบด้วย	 ปี่เป็นเครื่องด�าเนินท�านองโดยอยู่ในระดับเสียง 

ใกล้เคียงกับบันไดเสียง	 อี	 โดเรียน	 (E	 Dorian	mode)	 กลองตัวเล็กกลองตัวใหญ่	 และฆ้องเป็นเครื่องประกอบจังหวะ	 โดยมีรูปแบบ 

กระสวนจังหวะหลักในบทเพลงอยู่	 4	 แบบ	 โดยการบรรเลงประกอบการแสดงปันจักสีลัตโดยเป็นการบรรเลงโหมโรงและการไหว้	 4	 ทิศ	 

การไหว้ครู	 อยู่ในจังหวะช้าและเร็วขึ้นในชุดการแสดงต่อสู้และท่าร�าอาวุธต่างๆ	 โดยมีการบรรเลงเพลงตั้งแต่โหมโรงยาวไปตลอดจนจบ 

การแสดง

ค�าส�าคัญ	:	ปันจักสีลัต	,	ดนตรีประกอบการแสดง

วิศรุต เจี้ยงยี่
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Abstract
	 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.																																																																	

                                                                                         

Keywords	:	Pencak	Silat	,	Musical	performance

วิศรุต เจี้ยงยี่
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บทน�า
	 วัฒนธรรมคือความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์	 หรือลักษณะ 

ประจ�าชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่ในสังคม	 ซ่ึงไม่เพียงแต่จะหมายถึง

ความส�าเร็จในด้านศิลปกรรมหรือมารยาททางสังคมเท่านั้น	กล่าวคือ 

ชนทุกกลุ่มต้องมีวัฒนธรรม	 ดังน้ัน	 เม่ือมีความแตกต่างระหว่าง 

ชนแต่ละกลุ่ม	 ก็ย่อมมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันออกไป		 

มนุษย์เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือผลิตสร้างวัฒนธรรมขึ้น	ก็เพื่อ 

ความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตและส่วนรวม	 วิถีแห่งชีวิตของมนุษย ์

ในส่วนร่วมที่ถ่ายทอดกันได้	เรียนกันได้	เอาอย่างกันได้	วัฒนธรรม 

จึงเป็นผลผลิตของส่วนร่วมท่ีมนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนสมัยก่อน 

สืบต่อกันมาเป็นประเพณี	 วัฒนธรรมจึงเป็นท้ังความคิดเห็นหรือ 

การกระท�าของมนษุย์ในส่วนร่วมทีเ่ป็นลักษณะเดยีวกัน	และส�าแดง 

ให้ปรากฏเป็นภาษา	ความเชื่อ	ระเบียบประเพณี	วัฒนธรรมจึงเป็น 

ลักษณะพฤติกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ 

ทั้งบุคคลและสังคมท่ีได้วิวัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างมีแบบแผน 

แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์นั้นไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่เฉพาะในสังคมของ 

ตนเอง	 ได้มีความสัมพันธ์ติดต่อกับสังคมต่างๆ	 ซ่ึงอาจอยู่ใกล้ชิด 

มีพรมแดนติดต่อกัน	 หรือยู่ปะปนในสถานที่เดียวกันหรือ	 การที่ 

ชนชาติหนึ่งตกอยู่ใต้การปกครองของชนชาติหนึ่ง	มนุษย์เป็นผู้รู้จัก 

เปล่ียนแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆ	 จึงน�าเอาวัฒนธรรมที่เห็นจากได้ 

สัมพันธ์ติดต่อมาใช้โดยอาจรับมาเพิ่มเติมเป็นวัฒนธรรมของตนเอง

โดยตรงหรอืน�าเอามาดดัแปลงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพ

วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม

	 วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมท่ีมีมานาน	 เป็นแบบแผน

พฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรูจ้ากการอบรมสัง่สอน	ในฐานะทีเ่ป็น

สมาชิกสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ร่วมกันในกลุ่มคนกลุ่ม

ต่างๆ	ที่ท�าให้สังคมมีระเบียบแบบแผนและมีความสุข	ปกติแล้วค�า

ว่าวัฒนธรรมมักจะใช้พูดกันเป็นประจ�าเพราะคนท่ีมีวัฒนธรรมกับ

คนทีไ่ม่มนีัน้ต่างกนั	โดยบคุคลจะต้องประพฤตตินให้เหมาะสม	ตาม

สภาพของสังคมและวัฒนธรรม	 วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสร้างขึ้นโดย

มนุษย์	 มนุษย์จะเป็นผู้สร้างท�านุบ�ารุง	 ถ่ายทอดและเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรม	มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มีวัฒนธรรมคือ	มีวิธีการ 

เรียนรู้	 รับช่วงสืบต่อกันมาได้และสร้างสรรค์เพิ่มเติม	 การที่มนุษย์ 

สามารถสร้างวัฒนธรรมได้ดีก็เพราะมนุษย์มีลักษณะทางกายและ 

จิตใจเป็นพิเศษเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงและสิ่งนี้เองท�าให้มนุษย์ 

แตกต่างกับสัตว์	 เพราะวัฒนธรรมท�าให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่าง

แท้จริง	(สุพัตรา	สุภาพ,	2536:	139)

	 วัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	 สตูล	 สงขลา	 

ปัตตานี	 ยะลา	 นราธิวาส	 จะได้รับอิทธิพลจากการละเล่นจากชวา	

มลายูเข้ามาประสมอยู่มาก	 เช่น	 สีละ,	 ลิเกฮูลู,	 มะโย่ง,	 ลิเกป่า, 

ดาระ,	 รองแงง	 เป็นต้น	 กลุ่มท้องถ่ิน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

กลุม่นีภ้าษาราชการได้ใช้ค�าว่า	“คนไทยมสุลมิ”	ซึง่เป็นกลุม่คนไทย

นับถือศาสนาอิสลาม	 อันได้แก่	 ปัตตานี,	 นราธิวาส	 และยะลา	

ขนบธรรมเนียมของชนกลุ ่มนี้คล้ายคลึงกับชาวมาเลเซีย	 ท้ังนี้ 

เพราะอาณาเขตติดต่อกัน	 ภาษาที่ใช้พูดเป็นภาษายาวี	 ส่วนการ 

ส่ือสารของคนในพืน้ทีแ่ห่งนี	้คือ	จงัหวดัปัตตาน	ียะลา	และนราธิวาส	 

หากใช ้ภาษาไทยจะใช ้ภาษากลางสื่อความหมาย	 (เสาวภา 

ไพทยวัฒน์,	 2538:	 50)	 ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งได้แก่	 จังหวัดยะลา	 นราธิวาสและ 

ปัตตานี	 ที่ซ่ึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะผสมผสานกัน 

ระหว่างกลุ่มไทยพทุธ	มสุลิม	และกลุ่มคนจนี	วถิจีากการด�าเนนิชวีติ 

ของคนทั้งสามกลุ่ม	 แม้ว่าจะมีแนวทางปฏิบัติตามหลักค�าสอนของ 

ศาสนาที่ต่างกัน	 แต่ในความต่างของศาสนาน้ีเองท�าให้มีสังคมของ 

กลุ่มคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ม ี

เอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงการด�ารงชีวิตของคนในสังคมที ่

ขนบธรรมเนียมประเพณี	 และพิธีกรรมทางศาสนาที่ต ่างกัน 

แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	(วาที	ทรัพย์สิน,	2546:	63)	

	 ดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้มีการสืบทอดทาง 

วฒันธรรมตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัและกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู ่

คนรุ ่นหลัง	 แม้นดนตรีและการละเล่นบางอย่างยังเป็นท่ีนิยม	 

แต่บางอย่างก็เสื่อมความนิยมลงไปตามยุคสมัย	 และเนื่องด้วย 

ประชากรภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม 

มวีฒันธรรมดนตรีและการละเล่นตามความนยิมของสงัคมไทยพทุธ 

และไทยมุสลิม	 ประเภทของดนตรีและการละเล่นภาคใต้จัดแบ่ง 

ตามลักษณะสังคมเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 ดนตรีและการละเล่นพื้นเมือง 

ของชาวไทยพุทธ	 เช่น	 หนังตะลุง	 โนราห์	 ลิเกป่า	 กาหลอ	 โพน 

สวดมาลัย	 เพลงบอก	ค�าตัก	 เพลงนา	 เพลงเรือ	แปดบท	มหาชาติ 

โต๊ะครึม	 ดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิม	 เช่น	 

รองเง็ง	 ซีละ	 มะโย่ง	 ซัมเป็ง	 ลิเกฮูลู	 ลอแก	 สลาเปะ	 อาแวลูตง 

วายังเซียมหรือหนังตะลุงสยาม	 ดิเกีย	 ดาระ	 เป็นต้น	 (บุษกร 

บิณฑสันต์,	2554:	7)

	 ซีละเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของภาคใต้ที่มีรูปแบบเฉพาะ	 

แตกต่างไปจากศิลปะการละเล่นชนิดอื่นเนื่องจากเน้นการฝึกให ้

ผู้เล่นมีพละก�าลังที่แข็งแรงผสมกับศิลปะในการต่อสู ้ที่สวยงาม 

นอกเหนือจากความบันเทิงที่เป็นจุดประสงค์หลักของการละเล่น 

ประเภทต่างๆ	 ของภาคใต้	 นอกจากนี้การเล่นซีละยังมีพิธีกรรมท่ี 

แฝงไว้ด ้วยความเช่ือท่ีผสมผสานระหว่างพราหมณ์กับมุสลิม	 

(บุษกร	บิณฑสันต์,	2554:	349)	ในท�านองเดียวกัน	สิละ	เป็นศิลปะ 

การต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทยมุสลิมอย่างหน่ึง	 คล้ายกับมวยไทย 

ทีม่กีารใช้อวัยวะทกุส่วนของร่างกาย	มหีมดั	เข่า	เท้า	ศอก	เป็นอาวธุ 

ในการต่อสู้	ผิดกันตรงที่มวยไทยใช้นวมสวมมือ	แต่สิละไม่ได้ใช้นวม	 

ดูคล้ายๆ	 คาราเต้ผสมยูโดและกังฟูของจีน	 ที่คู ่ต่อสู้สามารถจับ 

ฟัดเหว่ียงคู่ต่อสู้ได้	 จะเห็นได้ว่าสิละเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

เกิดจากการผสมผสานของศิลปะการต่อสู้หลายรูปแบบ	 ในขั้นแรก 

วิศรุต เจี้ยงยี่
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นกัสลิะจะใช้มอืเปล่าในการต่อสู	้โดยมุง่เน้นลลีาการร่ายร�ามากกว่า 

ที่จะต่อสู้กันจริงๆ	 ต่อมาจะใช่กริชซ่ึงถือเป็นอาวุธประจ�าตัวเข้า 

ประกอบการแสดง	 แต ่ก็ยั ง เน ้นความสวยงามอยู ่ น้ันเอง	 

(เฉลิม	มากนวล,	2530:	81)

	 ในระยะหลังๆ	 “สิละ”	 กลายเป็นกีฬาพื้นเมืองที่เจ้าภาพ 

มักจัดขึ้นแสดงโชว์	 เพื่อความสนุกสนานในงานรื่นเริง	 งานเล้ียง 

ต้อนรับแขกหรืองานพิธีการต่างๆ	 ของชาวไทยมุสลิม	 การต่อสู้ 

เพื่อมุ ่งเอาแพ้เอาชนะกันมีน้อย	 สิละจึงเกือบกลายเป็นศิลปะ 

การแสดงไป	 ประกอบกับมีกีฬาอย่างอื่นท่ีคล้ายกับสิละ	 เช่น	 

มวยไทย	 ซึ่งมีความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นกว่าการถ่ายทอด 

วิชานี้ก็มีน้อย	 ดังนั้นผู้ที่นิยมเล่นสิละจึงมีน้อยลงตามล�าดับขณะที ่

กีฬาสิละได้รับความนิยมน้อยลงน้ัน	 กลับมีเร่ืองท่ีน่ายินดีเพราะใน 

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่	 15	 มีการแข่งขันกันในวันที่	 9	 -	 20	 

กันยายน	 2530	 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ	 กีฬาใหม่อีก 

ประเภทหน่ึงที่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย	 คือ	 กีฬา	 

“ปัญจะสีละ”	หรือ	“ปัญจักสีลัต”ซึ่งก็คือกีฬาที่ชาวไทยมุสลิมรู้จัก 

กันดีมานานแล้วในนามของ	 “สิละ”	 หรือ	 “ดีกา”	 น่ันเอง	 

(เฉลิม	มากนวล,	2530:	32)

	 จากความส�าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาดนตร ี

ประกอบการแสดงของวงปันจกัสลีตัฮารเีมาปัตตาน	ีเพือ่ให้ทราบถงึ 

การแสดงพืน้บ้านทีส่บืทอดต่อๆ	กนัมาในจงัหวดัปัตตาน	ีซึง่ปัจจบุนั 

สิละได้พัฒนารูปแบบมาเป็นปันจักสีลัตเพื่อให้สอดคล้องกับ 

การเปลีย่นแปลงของยคุสมยัมกีารผสมผสานของการออกก�าลงักาย 

แบบเทควันโด้	 ยูโดไทชิ	 เพื่อให้มีความทันสมัยข้ึน	 แต่ยังคงความ 

เป็นสิละเอาไว้	 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการแสดงปันจักสีลัตมีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว	 เพื่อให้ผู้คนทั่วไปที่เกิด 

ความสนใจในการละเล่นปันจักสีลัตและสิละ	 ได้ศึกษาค้นคว้าและ 

หาความรู้เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการละเล่นสิละให ้

คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไปและเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็นและได้ศึกษาใน

ครั้งต่อ	ๆ	ไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 ศึกษาสภาพปัจจุบันของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี 

ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

	 2.	 ศกึษาการแสดงและดนตรปีระกอบการแสดงปันจกัสีลัต 

ฮารีเมาปัตตานี	ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
	 เครื่องมือ

	 -	แบบสัมภาษณ์

	 -	การสังเกต

 อุปกรณ์

	 -	สมุดที่ใช้บันทึกข้อมูลภาคสนาม	และใช้ในการบันทึกโน้ต

	 -	เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล

	 -	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

	 -	เครื่องบันทึกวีดีโอ

	 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ศึกษาสภาพปัจจุบันของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตาน ี

บ้านแบรอ	ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

	 	 1.1	 ประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปัจจบุนัของปันจกัส ี

ลัตฮารีเมาปัตตานี	บ้านแบรอ	ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัด 

ปัตตานี

	 	 1.2	 นักแสดงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี

	 	 1.3	 นักดนตรีปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี

	 	 1.4	 ประวัติรางวัลและผลงานของปันจักสีลัตฮารีเมา 

ปัตตานี	

	 2.	 ศกึษาการแสดงและดนตรปีระกอบการแสดงปันจกัสลีตั 

ของปันจักสลีตัฮารีเมาปัตตาน	ีบ้านแบรอ	ต�าบลตะลโุบะ	อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดปัตตานี

	 	 2.1	 ศึกษาการแสดงป ันจักสี ลัตฮารี เมาป ัตตานี 

บ้านแบรอ	ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

	 	 	 2.1.1	 เครื่องแต่งกายของนักแสดงและนักดนตรี

	 	 	 2.1.2	 อาวุธที่ใช้ในประกอบการแสดงของปันจัก

สีลัตฮารีเมาปัตตานี

	 	 	 2.1.3	 โอกาสที่ใช้ในการแสดง

	 	 	 2.1.4	 ท่าร�าประกอบการแสดงปันจักสีลัต

	 	 2.2	 ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัตของ 

ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	

	 	 	 2.2.1	 เครื่องดนตรีที่ใช้ส�าหรับการแสดง

	 	 	 2.2.2	 ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีใน

แต่ละชิ้น

	 	 	 2.2.3	 ลักษณะการจัดวงของเครื่องดนตรีในการ

ประกอบการแสดง

	 	 	 2.2.4	 ศกึษาบทเพลงประกอบการแสดงปันจกัสลีตั 

ฮารีเมาปัตตานี

ผลการวิจัย	
	 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

	 ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์มะซับร ี

จูฑังคะ	ผู้มีความสนใจในวิชาต่อสู้แบบปันจักสีลัต	โดยเริ่มเรียนจาก 

ผู้เป็นปู่และปันจักสีลัตในจังหวัดนราธิวาสรวมถึงฝึกฝนตนเองใน 

วิชาการต่อสู้แบบปันจักสีลัตอยู่เป็นเป็นจ�า	 จึงท�าให้มัรรุวานผู้ม ี

วิศรุต เจี้ยงยี่



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  9

ความสนใจในวิชาต่อสู้แบบปันจักสีลัตฝากตัวเป็นศิษย์	 และได ้

ชักชวนเพื่อนๆ	 มาฝึกวิชาปันจักสีลัตเพิ่มอีก	 4	 -	 5	 คน	 อาจารย ์

มะซับรี	จูฑังคะ	และลูกศิษย์ฝึกซ้อมและแสดงโชว์โดยไม่คิดค่าจ้าง 

ตามงานต่างๆ	 หลายงาน	 ท�าให้ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่	 1	 ในขณะน้ัน 

เห็นความสามารถของเด็กๆ	 จึงหาบ้านพักเพ่ือก่อตั้งเป็นปันจักสีลัต ิ

ของหมู่บ้าน	 ปัจจุบันปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีเป็นการแสดง 

ปันจักสีลัตหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดปัตตานีและมีท่าเสือที่เป็น 

เอกลักษณ์	 สถานที่ตั้งปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีลักษณะเป็น 

บ้านพกัตัง้อยูใ่นบรเิวณโรงเรยีนตาดกีาโดยจดัตัง้สมาชกิขึน้เป็นสภา 

เพื่อแบ่งการบริหารและจัดการภายในแต่ละวันจะมีการฝึกซ้อม 

ตั้งแต่เวลา	16.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	ของทุกวันและมีการสอน 

ผู้ที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกหรือผู้ท่ีสนใจจะเล่นปันจักสีลัต	 โดยม ี

ครูผู้สอนผู้มีความสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ	

	 นักแสดง

	 ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีมีสมาชิกโดยประมาณ	 30	 คน 

โดยจะมนีกัแสดงหลักอยูใ่นปันจกัสลีตัฮารเีมาปัตตานโีดยประมาณ	

8	-	10	คน	ต่อการแสดงหนึ่งการแสดง	หรือแล้วแต่เจ้าภาพงานจะ 

ก�าหนดการแสดงและตามความเหมาะสม	

	 นักดนตรี

	 นกัดนตรทีีบ่รรเลงประกอบการแสดงปันจกัสลีตัจะมทีัง้หมด	 

4	 คน	 และคนจะมีหน้าที่เล่นเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป 

โดย	 4	 คน	 จะแบ่งเป็นเล่นเครื่องดนตรี	 4	 ชิ้น	 ได้แก่	 ปี ่ซูนา 

กลองตัวเล็ก	กลองตัวใหญ่	และฆ้อง	

 ประวัติรางวัลและผลงาน

	 ผลงานและการแสดงของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีเป็นที่ 

รู้จักในวงกว้างของจังหวัดจังหวัดปัตตานี	 โดยลักษณะและโอกาส 

การแสดงจะแบ่งเป็นในรูปแบบของการต่อสู้แข่งขัน	การแสดงเพื่อ 

แก้บน	 การแสดงเพื่อความสวยงามหรือแสดงในงานมงคลต่างๆ 

เช ่น	 งานต้อนรับอัยฏิลอัฎฮา	 ต้อนรับวันรายอ	 งานวันเด็ก 

งานต้อนรับปีใหม่อิสลาม	 ในส่วนรูปแบบของการต่อสู้แข่งขัน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประเภทการต่อสู้	 และ	 รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทการต่อสู้	2	รางวัล	

	 เครื่องแต่งกาย

	 เครื่องแต่งกายของนักแสดงปันจักสีลัตจะประกอบไปด้วย	 

เสื้อแขนยาวสีด�าพร ้อมโลโก ้ 	 กางเกงขายาวสีด�า	 ผ ้าโสร ่ง 

สายคาดเอว	 และผ้าโพกหัว	 โดยเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ ์

ของแต่ละที่จะประกอบไปด้วย	ผ้าโพกหัว	ผ้าโสร่งและสายคาดเอว	 

ซึ่งสามสิ่งนี้จะเป็นผ้าที่มีสีและลวดลายเดียวกัน	 ในส่วนของ 

นักดนตรีแต่งกายแบบธรรมดาอย่างการแต่งกายในชีวิตประจ�าวัน	 

โดยมีการนุ่งโสร่งหรือนุ่งกางเกงขายาว	 ใส่เสื้อธรรมดาแขนยาว 

หรือแขนสั้นเหมือนที่เคยใส่ปกติ	

	 อาวุธที่ใช้ประกอบการแสดง

	 อาวุธท่ีปันจกัสลัีตฮารเีมาปัตตานนี�ามาใช้ประกอบการแสดง 

ประกอบด้วย	 มีดคารัมบิต	 มีดดาบ	 ไม้พรอง	 นอกจากอาวุธที ่

กล่าวมาข้างต้น	 อาวุธชนิดต่างๆ	 ที่ใช้ส�าหรับการต่อสู้ในการแสดง 

ปันจักสีลัตที่มีน�ามาใช้กันแพร่หลาย	 อาทิเช่น	 ผ้าคาดเอว	 โซ่	 

กระบองสั่น	เป็นต้น	

	 โอกาสที่ใช้ในการแสดง

	 ปันจักสีลัตใช้แสดงในงาน	 รื่นเริงและงานพิธีต่างๆ	 เช่น 

งานฮารีรายอ	 พิธีเข้าสุหนัต	 การแต่งงาน	 งานประเพณีแห่นก 

งานประจ�า	 ปีหลังหลังฤดูเก็บเกี่ยวงานอนุรักษ์เผยแพร่ศิลป 

วฒันธรรมพืน้บ้าน	งานเฉลิมฉลองพธิกีารต่างๆ	งานต้อนรบัแขกบ้าน 

แขกเมือง	 และแสดงเพื่อความสนุกสานานเพื่อผ่อนคลายความ 

ตึงเครียด	 จากการท�างาน	 และมารวมกลุ่มในการ	 สร้างความสนุก 

ครื้นเครงในหมู่บ้าน	

	 ท่าร�าประกอบการแสดง

	 การแสดงประกอบด้วยการไหว้	4	ทิศ	และ	8	ชุดการแสดง 

และท่าร�าขอบคุณหลังจบการแสดง	 โดยเริ่มการแสดงท่าร�าไหว้ครู	 

4	ทิศก่อนการแสดง	ประกอบด้วย	8	ท่าร�า,	ท่าร�าการแสดงชุดที่	1	 

ท่าร�าไหว้ครู	 ประกอบด้วย	 11	 ท่าร�า,	 ท่าร�าการแสดงชุดที่	 2 

การแสดงต่อสู้ชุดที่	 1	 ต่อสู้มือเปล่า	 ประกอบด้วย	 15	 ท่าร�า,	 

ท่าร�าการแสดงชุดที่	 3	 ร�าเดี่ยวมือเปล่า	 (ท่าเสือ)	 ประกอบด้วย	 

8	 ท่าร�า,	 ท่าร�าการแสดงชุดที่	 4	 การแสดงต่อสู้ชุดที่	 2	 ต่อสู ้ 

มือเปล่า	 ประกอบด้วย	 11	 ท่าร�า,	 ท่าร�าการแสดงชุดที่ 	 5	 

การแสดงร�าเดีย่ว	(มดีดาบคู)่	ประกอบด้วย	9	ท่าร�า,	ท่าร�าการแสดง 

ชุดที่	6	การแสดงต่อสู้ชุดที่	3	(ต่อสู้มีดดาบ)	ประกอบด้วย	8	ท่าร�า,	 

การแสดงชุดที่	 7	 ร�ามีดคารัมบิต	 ประกอบด้วย	 10	 ท่าร�า,	 

การแสดงชุดท่ี	 8	 เป็นการต่อสู้มือเปล่าและการต่อสู้แบบใช้อาวุธ 

ประกอบด้วย	28	ท่าร�าท่าร�าขอบคณุหลังจบการแสดงประกอบด้วย	 

14	ท่าร�า	

	 เครื่องดนตรีประกอบการแสดง

	 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงปันจักสีลัต	 มี	 4	 ชิ้น	 

ประกอบด้วย	ปี่ซูนา	กลองตัวใหญ่	กลองตัวเล็ก	และฆ้อง	

	 ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรี

	 ปี่ซูนา	 (ปี่ชวา)	 เลาปี่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเล็กและ 

ยาวภายในโปร่งตลอด	 ท�าจากไม้ขนุน	 ส่วนปลายล�าโพงบานออก 

เล็กน้อยเพื่อกระจายเสียง	 ล�าตัวปี่เจาะรู	 7	 รู	 ตามล�าดับ	 และมีร ู

ด้านหลังอีกหนึ่งรูใกล้กับลูกแก้ว	ลิ้นปี่ท�าด้วยใบตาลแห้งพับซ้อนกัน	 

ใส่ไว้ปลายก�าพวด	มีแผ่นทองเหลืองกั้นไว้ในส่วนปลายก�าพวดก่อน 

ถึงล้ินปี่	 โคนก�าพวด	 ต่อเข้ากับท่อนตะกั่วทรงกระบอกเล็กและต่อ 

เข้ากับล�าตัวของปี่	

วิศรุต เจี้ยงยี่
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	 กลองตัวใหญ่	 มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ท�าจาก 

ไม้ขนุนข้างในโปร่ง	 หนังกลองด้านบนใช้หนังวัว	 ส่วนหนังกลอง 

ด้านล่างใช้หนังแพะ	 มีหนังวัวม้วนกลมหนาเพื่อใช้ส�าหรับขึง 

หน้ากลองด้านบนและหน้ากองด้านล่างให้ตึงและแน่นโดยใช้เชือก 

ที่มีความเข็งแรงมัดขึงสลับไปมาด้านบนและด้านล่างรอบตัวกลอง	

	 กลองตัวเล็ก	 มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ท�าจาก 

ไม้ขนุนข้างในโปร่ง	 หนังกลองด้านบนใช้หนังวัว	 ส่วนหนังกลอง 

ด้านล่างใช้หนังแพะ	 มีหนังวัวม้วนกลมหนาเพื่อใช้ส�าหรับขึง 

หน้ากลองด้านบนและหน้ากองด้านล่างให้ตึงและแน่นโดยใช้เชือก 

ที่มีความเข็งแรงมัดขึงสลับไปมาด้านบนและด้านล่างรอบตัวกลอง

	 ฆ้อง	มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่	ท�าจากโลหะ	มีปุ่ม 

ฆ้องนนูอยูต่รงกลางตวัฆ้องเพือ่ใช้ส�าหรบัตีให้เกดิเสยีง	ด้านข้างเป็น 

ใบฉตัรขอบงุม้ลงเพ่ือให้เกดิเสยีงกงัวาน	ราวแขวนท�าจากไม้ประกอบ 

มีขนาดใหญ่กว่าฆ้องท่ีใช้แขวนเล็กน้อย	 มีไม้ราวด้านบนใช้ส�าหรับ 

แขวนตัวฆ้อง	

	 ลักษณะการจัดวง

	 การจัดวงส�าหรับการแสดงแบ่งเป็น	 2	 แถว	 โดยหันหน้า 

เข้าหาการแสดง	 โดยแถวหน้าเรียงจากกลองตัวเล็กอยู่ทางขวา 

และกลองตัวใหญ่อยู่ทางซ้าย	 แถวหลังปี่ซูนาน่ังหลังกลางระหว่าง 

ต�าแหน่งกลองตัวเล็กและกลองตัวใหญ่	ถัดไปทางซ้ายเป็นฆ้อง

	 ศึกษาบทเพลง

	 1.	โครงสร้างของเพลง	

	 การศึกษาเพลงชุดการแสดงปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี 

โดยในการไหว้	 4	 ทิศ	 และ	 8	 ชุดการแสดงและท่าร�าขอบคุณ 

หลังจบการแสดง	 แต่ละชุดการแสดง	 แบ่งโครงสร้างของบทเพลง 

ตามท่าร�าของชุดการแสดงโดยเริ่มการแสดงท่าร�าไหว้ครู	 4	 ทิศ 

ก่อนการแสดง	ประกอบด้วย	8	ท่อนเพลง,	ท่าร�าการแสดงชุดที่	1	 

ท่าร�าไหว้ครู	ประกอบด้วย	11	ท่อนเพลง,	ท่าร�าการแสดงชุดที่	 2	 

การแสดงต่อสู้ชุดที่	 1	 ต่อสู้มือเปล่า	 ประกอบด้วย	 15	ท่อนเพลง,	 

ท่าร�าการแสดงชุดที่	 3	 ร�าเดี่ยวมือเปล่า	 (ท่าเสือ)	 ประกอบด้วย 

8	 ท่อนเพลง,	 ท่าร�าการแสดงชุดที่	 4	 การแสดงต่อสู้ชุดที่	 2	 ต่อสู้ 

มือเปล่า	 ประกอบด้วย	 11	 ท่อนเพลง,	 ท่าร�าการแสดงชุดที่	 5 

การแสดงร�าเดี่ยว	 (มีดดาบคู่)	 ประกอบด้วย	 9	 ท่อนเพลง,	 ท่าร�า 

การแสดงชุดที่	6	การแสดงต่อสู้ชุดที่	3	(ต่อสู้มีดดาบ)	ประกอบด้วย	 

8	 ท่อนเพลง,	 การแสดงชุดที่	 7	 ร�ามีดคารัมบิต	 ประกอบด้วย 

10	ท่อนเพลง,	การแสดงชุดที่	8	เป็นการต่อสู้มือเปล่าและการต่อสู้ 

แบบใช้อาวุธประกอบด้วย	 28	 ท่อนเพลง,	 ท่าร�าขอบคุณหลังจบ 

การแสดงปรกอบด้วย	14	ท่อนเพลง

	 2.	ระดับเสียง

	 ระดับเสียงของเพลงประกอบชุดการแสดงปันจักสีลัตฮารี

เมาปัตตานี		โดยใน	การไหว้	4	ทิศ	และ	8	ชุดการแสดงและท่าร�า 

ขอบคณุหลงัจบการแสดง	ประกอบด้วยโน้ตทีม่รีะดบัเสียงใกล้เคียง 

กับ		A	B	C#	D	E	F#	G	A	

	 3.	พิสัย

	 พิสัยของเสียงของเพลงประกอบชุดการแสดงปันจักสี 

ลัตฮารีเมาปัตตานี		โดยใน	การไหว้	4	ทิศ	และ	8	ชุดการแสดงและ 

ท่าร�าขอบคุณหลังจบการแสดงพบว่าอยู่ในช่วงเสียงระหว่าง	A	–	A

	 4.	รูปแบบกระสวนจังหวะ	(ฆ้อง	กลองตัวเล็กและกลอง 

	 	 ตัวใหญ่)

	 รูปแบบกระสวนจังหวะหลักของเครื่องประกอบจังหวะใน 

เพลงประกอบการแสดงของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	 มีรูปแบบ 

กระสวนหลักอยู่	4	แบบ
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สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศึกษาปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	 บ้านแบรอ 

ต�าบลตะลุโบะ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 โดยเป็นวิจัยคุณภาพ 

ผู ้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลท้ังเอกสารวิชาการข้อมูล 

ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี 

ส่วนร่วม	เพือ่น�ามาวเิคราะห์ตามจดุมุง่หมายของงานวจัิย	ได้ผลสรุป 

ที่สามารถน�ามาอภิปรายเพิ่มเติมได้ดังนี้

	 ปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	 ได้รับความรู้จักและนับถือจาก 

ปันจักสีลัตที่ต่างๆ	 ในจังหวัดปัตตานี	 รวมไปถึงปันจักสัลัตต่างๆ 

ในจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่าง	 โดยปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานีม ี

ท่าร�าการต่อสูท่้าเสอืทีเ่ป็นเอกลกัษณ์	ทีใ่ช้ส�าหรบัป้องกนัตวั	รวมถงึ 

ใช้เป็นการละเล่นและเป็นกีฬาโดยมีการพัฒนาท่าร�าการต่อสู้มา 

โดยตลอด	 ผลการศึกษาเป็นไปในท�านองเดียวกับ	 สมปราชญ์	 

อัมมะพันธุ์	(2548	:	82	-	84)	“สิละ”	เป็นศิลปะป้องกันตัวอย่างหนึ่ง 

ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีรูปแบบการต่อสู ้

ป้องกันตัวหลายแบบ	 มีท้ังการต่อสู้คล้ายมวยไทยท่ีใช้อวัยวะต่างๆ 

ของร่างกายมีหมัด	เท้าเข่า	ศอก	เป็นอาวุธ	บางอย่างก็คล้ายคาราเต้	 

และยูโดของญี่ปุ่น	กังฟูของจีน	ที่สามารถจับฟัดเหวี่ยงคู่ต่อสู้ได้ด้วย	 

เรียกว่า	 เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวลูกผสมนานาชาติก็ว่าได ้

ในระยะหลังๆ	 สิละ	 กลายเป็นกีฬาพื้นเมืองท่ีเจ้าภาพมักจัดขึ้น 

แสดงโชว์เพื่อความสนุกสนานในงานรื่นเริง	 งานเลี้ยงต้อนรับแขก 

หรืองานพิธีการต่างๆ	 ของชาวไทยมุสลิม	 การต่อสู้เพื่อมุ่งเอาแพ ้

เอาชนะกันมีน้อย	 สิละจึงเกือบกลายเป็นศิลปะการแสดงไป 

ประกอบกับมีกีฬาอย่างอื่นท่ีคล้ายกับสิละเช่น	 มวยไทย	 ซึ่งมี 

ความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นกว่าการถ่ายทอดวิชานี้ก็มีน้อย 

ดังนั้นผู้ที่นิยมเล่นสิละจึงมีน้อยลงตามล�าดับ	

	 เอกลักษณ์ของการแสดงของปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตาน ี

บ้านแบรอ	 ต�าบลตะลุโบะ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 ซึ่งเป็นท่ี 

ทราบกันถึงเรื่องของการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์	 และดนตรีท่ีม ี

การเร้าในอารมณ์ของการแสดง	 โดยดนตรีที่ประกอบไปด้วย 

ปี่บรรเลงประกอบท�านองตลอดทั้งเพลง	 กลองตัวเล็กและกลอง 

ตัวใหญ่ตีจังหวะเร้าอารมณ์ตามการแสดง	 ส่วนฆ้องเป็นตัวควบคุม 

จังหวะให้สม�่าเสมอ	 ดนตรีบรรเลงตามการแสดงที่มีความยาว 

การบรรเลงจึงต้องเข้าใจท่าทางการแสดง	 มีการปลุกเร้าให้ผู้ชม 

เกิดอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงด้วย	ผลการศึกษาเป็นไปในท�านอง 

เดียวกับ	พรเทพ	บุญจันทร์เพชร์	(2544	:	75	-	76)	ดนตรีประกอบ 

การแสดงสิละมีความจ�าเป็นในการเรียกร้องความสนใจจากคนด ู

ท�าให้การแสดงชนิดนี้สนุกสนานคึกคักเพราะแสดงแสดงสิละ 

จะต้องมีดนตรีประกอบตลอดเวลา	 จังหวะช้าเร็ว	 เปลี่ยนแปลงไป 

ตามลีลาการต่อสู้การไหว้ครูก็จะใช้ท่วงท�านองช้าๆ	 ตอนต่อสู้ก็จะ 

เป็นเร็ว	คึกคะนอง

	 นับได้ว ่ากลุ ่มปันจักสีลัตฮารีเมาปัตตานี	 บ ้านแบรอ 

ต�าบลตะลุโบะ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 จึงมีบทบาทหน้าท่ี 

ส�าคญัในการอนรุกัษ์รวมไปถงึการสบืสานการแสดงทีเ่ป็นวฒันธรรม 

ที่เป็นทั้งสิละและปันจักสีลัต	 รวมไปถึงดนตรีที่ใช้ส�าหรับประกอบ 

การแสดง	 ได้ถ่ายทอดต่อสู่คนรุ่นหลัง	 เพื่อให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่ใน

จังหวัดทางภาคใต้และด�ารงสืบต่อไป	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ศึกษาวิเคราะห์เทคนิคท�านองปี่ของปันจักสีลัตฮารีเมา

ปัตตานี	บ้านแบรอ	ต�าบลตะลุโบะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

	 2.	 ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงปันจักสีลัตในจังหวัด 

ปัตตานีและในภาคใต ้ 	 เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและ 

ความแตกต่าง	ทั้งในส่วนของดนตรี	และ	ท่าร�าการแสดง	
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การพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	

อ�าเภอมะขาม	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�าไพพรรณี

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิก 

กองทุนหมู่บ้าน	 2)	 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน	 3)	 เพื่อศึกษาดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐาน 

ทางการเงินของสมาชิก	 4)	 เพื่อศึกษาดัชนีวัดศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน	 5)	 เพื่อศึกษาถึงการสร้างความเข้มแข็งบน 

รากฐานการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านตนเอง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี	 2	 กลุ่มจ�านวน	588	คน	ประกอบด้วย	สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	และกรรมการบริหารกองทุน 

หมู่บ้านอ�าเภอมะขาม	จังหวัดจันทบุรี	โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ค�านวณหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนที่มีระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 และการหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	 ท่ีมีระดับ 

นัยส�าคัญ	0.01	ผลการวิจัยพบว่า

	 ปัจจัยความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านการน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน		 

การจัดการสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบาย 

กองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก	การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ	ระหว่างสมาชิกกองทุน	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอด 

องค์ความรูแ้ละภมิูปัญญาชาวบ้านระหว่างสมาชกิกองทนุ	ความสามารถในการปกครองของผู้น�าหมูบ้่าน	และภัยด้านยาเสพตดิ	อาชญากรรม 

และภัยคุกคามอื่นๆ	 สามารถเป็นดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	และเป็นปัจจัยการพยากรณ์ท่ี 

สามารถท�านายความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 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�าหมู่บ้าน

	 	 h	 =		ภัยยาเสพติด	อาชญากรรมและภัยคุกคามอื่นๆ

	 ปัจจัยเกี่ยวกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม/รายได้/รายจ่าย	การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน	และความสามารถ 

ในการบริหารการเงิน	อื่นๆ		สามารถเป็นดัชนีวัดศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน	และเป็นปัจจัยการพยากรณ์ที่สามารถท�านายศักยภาพและ 

ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน	 ได้ร้อยละ	 88.80	 (R2	 เท่ากับ	 .888)	 โดยสามารถสร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพ่ือพยากรณ ์

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

	 โดยสรุปพบว่าความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู ่บ้านมีผลท�าให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพและ 

ความเข้มแข็งทางการเงินในด้านเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อเงินลงทุนเพิ่มข้ึนการเพิ่มกองทุนเพื่อการกู้ยืม 

ตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมากข้ึนการสร้างสวัสดิการเพื่อสมาชิกเพิ่มขึ้นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนมากขึ้นการเพิ่มผลก�าไรให้กับ 

กองทุนมากขึ้นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินให้สมาชิกได้มากขึ้นการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนได้มากข้ึน	 

และ	การกันเงินส�ารองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้มากขึ้น	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 ผลการวิจัยยังตรวจสอบพบว่า	 ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีผลท�าให้มีความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน 

ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในด้านเงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในครอบครัวมากขึ้น	 และส่งผลต่อการลดภาระหน้ีสิน	 การเพิ่ม/สะสมเงินออม 

การส่งเสริม/สนับสนุนการงานและอาชีพ	 การเพิ่มรายได้	 การลดค่าใช้จ่าย	 การสร้างสวัสดิการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 และการมี 

เงินทุนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับการครองชีพ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า	 ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยสมาชิกได้รับประโยชน์จาก 

กองทุนหมู่บ้านจากการกู้ยืมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน	 การลดภาระดอกเบ้ียจากเงินนอกระบบ	 และการสร้างความมั่นคงด้วยการ 

สร้างเงินออม	 ในส่วนของศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านเป็นผลมาจากสมาชิกให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบใน 

การช�าระหนี้และออมเงินท�าให้เงินกองทุน	เงินออมและเงินประกันกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี

ค�าส�าคัญ	:	กองทุนหมู่บ้าน,	ความเข้มแข็งทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน,	ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน

Abstract
	 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	 

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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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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ทบทวนวรรณกรรม
	 “ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง”	 ตามกรอบตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาต	ิ 

เป็นดัชนีรวม	(composite	 index)	ได้ให้ค�านิยาม	“ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน”	 หมายถึง	 “การที่ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น 

มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและ	 การเรียนรู้ในระดับสูง	 มีองค์กร 

ในชุมชน	 กลุ่มผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 และภาคีเครือข่ายการพัฒนา 

ที่เข้มแข็งของชุมชน	 รวมทั้งมีความสามัคคี	 เอื้ออาทรอยู่ร่วมกัน 

อย่างสงบสุข	 และธ�ารงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญา	ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหรือท้องถิ่น	หรือเอกลักษณ์ 

ความเป็นไทยได้อย่างต่อเนื่อง”	 “ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง”	 ท่ีน�าเสนอ	 

จัดท�าโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	 เป็นองค์ประกอบหน่ึงของ	 “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 

ร่วมกันในสังคมไทย”	 โดยประกอบด้วย	 2	 องค์ประกอบ	 คือ 

1.	ชุมชนพึ่งตนเองได้	(ชี้วัดจาก	1.1	ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน	 

และ	 1.2	 การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง)	 และ 

2.	 ชุมชนเกื้อกูลกัน	 (ชี้วัดจากการมีสวัสดิการชุมชน)	 (ส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.),	2554)

	 กิ่ งกาญจน ์	 นาเอี่ยมและคณะ	 (2551)	 การพัฒนา 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านต�าบลล�าพญา	 

อ.บางเลน	 จ.	 นครปฐม	 พบว่าปัจจัยที่ท�าให้ต�าบลล�าพญาบริหาร 

จัดการกองทุนหมู่บ้านประสบความส�าเร็จ	 คือ	 สมาชิกในหมู่บ้าน 

มีความรักเสียสละความซื่อสัตย์จริงใจและความพร้อมจะท�าให ้

การบริหารกองทุนส�าเร็จได้ด้วยดีสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน 

มีความรับผิดชอบยุติธรรมโปร่งใสและความเป็นผู้น�าของหมู่บ้าน 

ควรจะเป็นผูท้มีมคีวามเสยีสละซือ่ตรงอทุศิเวลาท�างานเพือ่ส่วนรวม

	 คะนึงนิจ	 ศิริสมบูรณ์ฉันธะ	 จันทะเสนา	 และดวงตา	 

สราญรมย์	 (2553)	 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน 

ในเขตอ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวดนครราชสีมา	 พบว่าการมีส่วนร่วมและ 

ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับ 

การบริหารงานกองทนุหมู่บ้านในเขตอ�าเภอสคีิว้	จงัหวดนครราชสมีา

	 จุรีวัลย์	ภักดีวุฒิ	 (2556)	คุณลักษณะที่ส�าคัญที่สุดของการ 

เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีคุณภาพและประสบความส�าเร็จ 

ระบุได้ว่าการมีคุณลักษณะของคณะกรรมการโดยจะต้องมีความรู ้

ความสามารถมีความเข้มแข็งซ่ือสัตย์สามัคคีคุณลักษณะอื่นๆ 

ทีท่�าให้สถาบนัการเงินชุมชนมคุีณภาพและประสบความส�าเรจ็ได้แก่ 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน 

และความซื่อสัตย์ของสมาชิก

	 ชญาณ์นันท์	 ณัชภัคปฐมภพ	 และคณะ	 (2558)	 การวิจัย 

แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน:	 

กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ของได้พบว่ามุมมองของผู้เชี่ยวชาญ 

ถึงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	ได้ให้ 

ความส�าคัญผู้น�าและคณะกรรมการยังเป็นกลไกหลักในการบริหาร 

บทน�า
	 กองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยการน�า 

ของนายกรัฐมนตรีคือพันต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 ซึ่งได้แถลง 

ต่อรัฐสภาในการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ	 

1,000,000	 บาท	 (นโยบายรัฐบาล,	 2544)	 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน 

ส�าหรับสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชนหรือวิสาหกิจขนาดเล็ก 

ซึง่การด�าเนนิงานตามนโยบายกองทนุหมูบ้่านแบ่งออกเป็น		3	ระยะ 

โดยระยะที่	1	ปี	2544	โดยรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุน 

หมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ	1	ล้านบาทระยะที่	2	ได้เพิ่มทุน 

ในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 2555	 ด้วยจ�านวน 

วงเงิน	19,559.2	ล้านบาท	และในระหว่างปี	 2555-2556	 ได้เพิ่ม 

ทุนโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะท่ี	 3	 อีกจ�านวน	 

79,255	 กองทุน	 (79,255	 ล้านบาท)	 โดยโอนเงินให้กองทุน 

หมู่บ้านท่ีมีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว	 53,590	 

กองทุนปัจจุบันการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกองทุน 

หมู่บ้านและชุมชนเมือง	 พบว่า	 จากรายงานการประชุมเครือข่าย 

กองทุนหมู่บ้าน	 (2557)	 กองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขาม	 จังหวัด 

จันทบุรีที่มีกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด	59	กองทุน	มีมูลค่าเงินกองทุน

เติบโตท้ังหมดในปี	 2555	 เป็นจ�านวนถึง	 143,389,330.67	 บาท 

จะเห็นได้ว่ากองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขามประสบความส�าเร็จ 

มากกว่าร้อยละ	 50	 ของกองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขาม	 จังหวัด 

จันทบุรีโดยมีปริมาณเงินกองทุนหมู่บ้านมีการเติบโตของเงินทุน 

มากกว่า	 2	 เท่าของเงินทุนเดิม	 ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญกับ 

กองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขามในการเป็นต้นแบบในการศึกษาถึง	 

การพัฒนาความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุน 

หมู่บ้านมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาถึงความความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ	ที่มีผล 

กระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงความความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ	ที่มีผล 

กระทบต่อพัฒนาศักยภาพกองทุน

	 3.	 เพื่อศึกษาดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน 

ของสมาชิก

	 4.	 เพื่อศึกษาดัชนีวัดความความมีศักยภาพและความ 

เข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน

	 5.	 เพื่อศึกษาถึงการสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานการเงิน 

ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของชุมชน

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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จัดการกองทุนให้ประสบผลส�าเร็จ	 และ	 กลไกการมีส่วนร่วมเป็น 

กลไกทีส่่งผลให้การกองทนุมปีระสทิธภิาพสงูสดุและเกดิความยัง่ยนื 

ของกองทุน

	 มิ่งขวัญ	คงเจริญ	และ	อาชัญญา	รัตนอุบล	(2553)	การวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�านาจของชุมชน	 เพื่อ 

เสรมิสร้างความยัง่ยนืของชมุชนแห่งการเรยีนรู	้พบว่าองค์ประกอบ 

การเสริมสร้างความยัง่ยนืของชมุชนแห่งการเรียนรูม้	ี9	องค์ประกอบ	 

คือ	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน	 การน�าแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาสู ่การปฏิบัติในชุมชน	 ระบบคุณธรรมจริยธรรมใน 

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 และกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู ้ 

ของชุมชน	 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเอง	 ระบบ 

การเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง

	 สมบรูณ์	ธรรมลงการ	(2556)	งานวจิยัรปูแบบการเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นฐานในจังหวัด 

เชียงราย	 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 

มีปัจจัยส�าคัญคือ	 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	 ระบบเครือข่าย	 

ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ในการพัฒนา 

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆ	 เหล่าน้ีมาก�าหนดรูปแบบการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของ 

ชุมชน	 ส่วนกลยุทธ์การน�ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน	 ได้แก่	 กลยุทธ์การบริหาร 

จัดการชุมชน	 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน	 กลยุทธ์การสร้าง 

กระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย	 และกลยุทธ์สร้าง 

จิตส�านึกรักบ้านเกิด

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี	2	กลุ่มจ�านวน	588	คน 

ประกอบด้วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 และกรรมการบริหารกองทุน 

หมู่บ้านวิธีการเลือกโดยสุ่มตัวอย่างทั้ง	 2	 กลุ่มด้วยวิธีแบบหลาย 

ข้ันตอนโดยการน�าคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู ่บ้าน 

กองทนุหมูบ้่านทัง้หมดมาสุม่ตวัอย่างแบบวธิโีควตาโดยใช้เครือ่งมอื 

แบบสอบถามทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์ตวัชีว้ดัความเข้มแขง็ของส�านกังาน 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิบ่งออกเป็น	 

2	ชุดตามกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามชุดที่	1	ส�าหรับสมาชิกกองทุน 

หมู่บ้าน	ซึ่งแบ่งออกเป็น	10	ตอน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน 

ของสมาชิกกองทุนหมู ่บ้านและแบบสอบถามชุดที่	 2	 ส�าหรับ 

คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน	ซึง่แบ่งออกเป็น	6	ตอนวตัถปุระสงค์ 

เพื่อหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพกองทุน 

หมูบ้่าน	การเกบ็ข้อมลูเป็นระยะเวลา	30	วนัระหว่างเดอืนมนีาคม	- 

เดือนพฤษภาคม	 จะนัดเก็บข้อมูลในวันธรรมดา	 (จันทร์	 -	 ศุกร์) 

และ	 วันเสาร์	 -	 อาทิตย์	 	 ในช่วงเวลา	 9.00	 -	 11.00	 น.	 และ 

14.00	 -	17.00	น.	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลค�านวณหาค่าร้อยละ	 

ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

แบบขั้นตอน	 (Stepwise	 Multiple	 Regression	 Analysis) 

(ยุทธ	ไกยวรรณ,	2557;	ส�าราญ		มีแจ้ง,	2557)	ที่มีระดับนัยส�าคัญ	 

0.05	 และการหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ	์ 

(Pearson	correlation)ที่มีระดับนัยส�าคัญ	0.01

	 การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

ด้วยการเก็บข้อมูล	 3	 วิธี	 ได้แก่	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสังเกต	 

(Observation)	 และการใช ้ เอกสาร	 (Documentation) 

(สุภางค์	 จันทวานิช,	 2552	 และ	 อรุณี	 อ่อนสวัสดิ์ ,	 2551)	 

คณะผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการประชุมกลุ ่มย่อย	 

จ�านวน	 5-7	 คน	 และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพร้อมกัน	 เข้าร่วม 

สังเกตการณ์ในการจัดการประชุมกองทุนหมู่บ้านประจ�าปี	 2558	 

และการประชุมย่อยของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	และการใช้ 

เอกสารต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 โดยผู้วิจัยได้จากการศึกษารายละเอียด 

แผนงาน	 รายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน	 และรายงาน 

การประชุม

	 การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	

ประกอบด้วยสถิติดังต่อไปนี้	

	 1.	 สถติบิรรยาย	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ค่าความถี	่ 

ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	 

(Standard	Deviation)	

	 2.	 สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 การทดสอบ 

หาความสมัพนัธ์และความอ่อนไหวของปัจจยัต่างๆ	ด้วยการวเิคราะห์ 

สถิติดังนี้

	 	 2.1	 การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 (Stepwise	 

Multiple	 Regression	 Analysis)	 ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติ	(Level	of	Significant)	ที่ระดับ	.05

	 	 2.2	 การทดสอบหาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์	 (Pearson	 correlation)	 โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ ์

ระหว่างตัวแปรอิสระกลุ่มที่	 1	 และตัวแปรอิสระกลุ่มที่	 2	 ทีละคู	่ 

(Bivariate	 Analysis)	 ด้วยสถิติการหาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

ของเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	 Moment	 Correlation	 

Coefficient)	 โดยก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (Level	 of	 

Significant)	 ที่ระดับ	 .05	 ส�าหรับเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนค่า 

ประสิทธ์สหสัมพันธ์	 (r)	 แบ่งตามเกณฑ์ของประคอง	 กรรณสูตร	 

(2541)	และ	Cohen	(1998)	ให้ระดับความสัมพันธ์	ดังนี้

	 	 r	=	0.1	ถึง	 0.3	แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ์ต�่า

	 	 r	=	0.3	ถึง	 0.7	แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ปานกลาง

	 	 r	สูงกว่า	0.7		 แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ์สูง

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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	 3.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 คณะผู ้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห ์

เชิงเนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 ด้วยการบรรยายเน้ือหาของ 

ข้อความหรือเอกสาร	 การบรรยายนี้จะเน้นเนื้อหาตามท่ีปรากฏ 

ไม่เน้นการตีความหรือการหาความหมายที่ซ ่อนไว้เบ้ืองหลัง 

(แน่งน้อย	ย่านวารี,	2553)	

กรอบแนวคิด
	 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดและ 

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องสามารถประมวลได้ว่า	การพฒันา 

ศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 อ�าเภอมะขาม	 จังหวัดจันทบุรีที่ส่งผลต่อ 

การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู ่บ้านของตนเอง	 โดยมีดัชนีวัด 

ความเข้มแข็งบนรากฐานการเงินสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ�าเภอ 

มะขาม	จงัหวดัจนัทบรีุ	คอื	ความเข้มแขง็ทางการเงนิส่วนบคุคลของ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก 

กองทุนหมู่บ้าน	 การจัดสวัสดิการและการใช้ประโยชน์ทางการเงิน 

ของกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 การให้ความรู้และ 

ความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก	 การมีส่วนร่วมให้ 

ความช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ	 ระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสู ่

สมาชิก	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ความสามารถในการปกครองของผู้น�าหมู่บ้าน	 

และภัยด้านยาเสพติดและอาชญากรรมและภัยคุกคามอื่นๆ	 และ	 

ดัชนีวัดศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านเพื่อการ 

พัฒนาสวัสดิการทางสังคมแก่สมาชิก	 คือ	 ความสามารถในการ 

บรหิารความเสีย่งกองทนุหมูบ้่านของประธานและกรรมการกองทนุ 

หมู่บ้าน	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 ความสามารถ 

ในการบริหารการเงิน	 ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศที่มี 

ผลต่อการออม	รายได้และค่าใช้จ่าย
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ภาพ 1 กรอบแนวคิด 

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(เครือขา่ยกองทุนหมู่บ้านอําเภอมะขาม, 2557) 

ผลการศึกษาข้อมูลและการวิจัยพบว่า 
1.  ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความ

เข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านดังนี้ 
กําหนดให้ 

 a = ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 b = หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 c = การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 d = การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก 
 e = การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ ระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน 
 f = การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 g = ความสามารถในการปกครองของผู้นําหมู่บ้าน 
 h = ภัยยาเสพติด อาชญากรรมและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
 
 
 
 

ภาพ	1	กรอบแนวคิด

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาข้อมูลในปี	พ.ศ.	 2557	พบว่าอ�าเภอมะขาม 

แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น	6	ต�าบล	59	หมู่บ้านประชากร 

จ�านวน	 31,195	 คน	 มีกองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขาม	 59	 กองทุน 

หมู่บ้าน	มีเครือข่ายระดับอ�าเภอ		1	เครือข่าย	เครือข่ายระดับต�าบล	 

6	เครือข่าย	เงินทุนรวมทั้งหมด		197,360,316.30	บาท	(เครือข่าย 

กองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขาม,	2557)

	 ผลการศึกษาข้อมูลและการวิจัยพบว่า

	 1.	 ความเข้มแขง็บนรากฐานทางการเงนิของสมาชิกกองทนุ 

หมู่บ้านผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็ง 

บนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านดังนี้

ก�าหนดให้

	 a	 =	 ความเข้มแขง็ทางการเงนิของสมาชกิกองทนุหมูบ้่าน

	 b	 =	 หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

	 c	 =	 การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงิน 

	 	 	 จากกองทุนสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

	 d	 =	 การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุน 

	 	 	 หมู่บ้านสู่สมาชิก

	 e	 =	 การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหาต่างๆ	 

	 	 	 ระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน

	 f	 =	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้	และ 

	 	 	 ภูมิปัญญาชาวบ้าน

	 g	 =	 ความสามารถในการปกครองของผู้น�าหมู่บ้าน

	 h	 =	 ภัยยาเสพติด	อาชญากรรมและภัยคุกคามอื่นๆ

ปรากฏผลดังตาราง	1

ตาราง	1	 ค่าการพยากรณ์ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	อ�าเภอมะขาม

	 	 จังหวัดจันทบุรี
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ตาราง 1 ค่าการพยากรณ์ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ปัจจัยพยากรณ์ R2 Adjust 
R2 

a 
Constant 

สัมประสิทธ์ิ
สมการถดถอย t Sig. 
b ß 

f :การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน 0.973 0.972 - 0.165 0.303 23.518 .000 
a:ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิก    0.126 0.238 22.459 .000 
d:การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก    0.155 0.337 27.962 .000 
c:การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนหมู่บ้าน    0.115 0.355 34.143 .000 
h:ภัยยาเสพติดและอาชญากรรม และภัยคุกคามอ่ืนๆ    0.113 0.230 22.322 .000 
g:ความสามารถในการปกครองของผู้นําหมู่บ้าน    0.120 0.302 26.050 .000 
e:การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน    0.108 0.251 24.080 .000 
b:หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก    0.102 0.213 20.379 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 การนําตัวแปรการพยากรณ์ท้ังสิ้น 8 ตัวแปรเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณแล้วมีผลให้ค่าอํานาจการทํานาย (R2) 
เท่ากับ 0.973 ซ่ึงหมายความว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเข้มแข็งทางการเงินของ
สมาชิก การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงิน
จากกองทุนหมู่บ้าน และ ภัยยาเสพติดและอาชญากรรม และภัยคุกคามอ่ืนๆ ความสามารถในการปกครองของผู้นําหมู่บ้าน 
การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน และ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก เป็นตัวพยากรณ์ท่ี
สามารถทํานายศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ได้ร้อยละ 97.30 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ โดยใช้คะแนนมาตรฐานดังนี้ 
สรุปสมการ  

 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

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Correlation) และทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง2 
ตารางที่2ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ตัวแปร R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 
กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี(ระดับ) 
ความเข้มแข็งทางการเงิน 

.743** .668** .659** .635** .594** .569** .581** .560** .367** .420**

R14: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งทางการเงิน (ภาพรวม) 

1 .676** .671** .628** .629** .598** .584** .503** .350** .493**

R15: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านเงินทุนหมุนเวียน 

1 .751** .644** .611** .601** .617** .483** .350** .504**

R16: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการลดภาระหนี้สิน 

1 .629** .668** .644** .668** .540** .425** .517**

R17: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการเพิ่ม/สะสมเงินออม 

1 .628** .654** .608** .624** .246** .446**

R18: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมอาชีพ 

1 .760** .718** .520** .442** .592**

R19: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มรายได้ 

1 .729** .605** .424** .495**

	 การน�าตัวแปรการพยากรณ์ท้ังสิ้น	 8	 ตัวแปรเข้าสู่สมการ 

ถดถอยพหุคูณแล้วมีผลให้ค่าอ�านาจการท�านาย	(R
2
)	เท่ากับ	0.973	 

ซึ่งหมายความว่า	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้	และภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน	 ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิก	 การให้ความรู้และ 

ความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก	 การจัดสวัสดิการ 

และการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนหมู่บ้าน	 และภัยยา 

เสพติดและอาชญากรรม	 และภัยคุกคามอ่ืนๆ	 ความสามารถใน 

การปกครองของผู้น�าหมู่บ้าน	 การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ 

ระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน	 และ	 หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ 

สมาชิก	 เป็นตัวพยากรณ์ท่ีสามารถท�านายศักยภาพความเข้มแข็ง 

และยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	ได้ร้อยละ	97.30

	 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความเข้มแขง็บน 

รากฐานทางการเงนิของสมาชกิกองทนุหมูบ้่านสามารถเขยีนสมการ 

พยากรณ์	โดยใช้คะแนนมาตรฐานดังนี้

สรุปสมการ	

	 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.	 การวิเคราะห์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุน 

หมู่บ้านมีผลต่อความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิก 

กองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตร 

ของเพียร์สัน	 (Pearson	 Correlation)	 และทดสอบนัยส�าคัญทาง 

สถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ปรากฏผลดังแสดงในตาราง2

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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20			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพและความเข้ม

แข็งของกองทุนหมู่บ้านกับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน

ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	

โดยแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นรายด้านพบว่าศักยภาพและความ

เข้มแขง็ของกองทนุหมูบ้่านมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางกบัความ

เข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้าน

เงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในครอบครัวมากขึ้น	 การลดภาระหนี้สิน

การเพิ่ม/สะสมเงินออมการส่งเสริม/สนับสนุนการงานและอาชีพ

การเพิ่มรายได้การลดค่าใช้จ่ายการสร้างสวัสดิการการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์	และการมเีงนิทนุส�ารองฉกุเฉนิส�าหรบัการครองชีพ	

และมีความสัมพันธ์ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ความสัมพันธ์

กันในระดับต�่า

	 3.	 การวเิคราะห์ค่าการพยากรณ์ศักยภาพและความเข้มแขง็ 

ของกองทุนหมู่บ้านผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับศักยภาพและ 

ความเข้มแข็งทางการเงินของกองทุนหมู ่บ้าน	 อ�าเภอมะขาม	 

จังหวัดจันทบุรีโดยการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 (Stepwise	 

Multiple	Regression	Analysis)	ดังนี้

ก�าหนดให้

	 w	 =	 ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงกองทุน

หมู่บ้านของประธานและกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

	 x	 =	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

	 y	 =	 ความสามารถในการบริหารการเงิน

	 z	 =	 ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมผีลต่อการออม/รายได้ 

	 	 	 และรายจ่าย

ปรากฏผลดังตาราง3

	 ตารางที่	2	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
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ตาราง 1 ค่าการพยากรณ์ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

ปัจจัยพยากรณ์ R2 Adjust 
R2 

a 
Constant 

สัมประสิทธ์ิ
สมการถดถอย t Sig. 
b ß 

f :การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน 0.973 0.972 - 0.165 0.303 23.518 .000 
a:ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิก    0.126 0.238 22.459 .000 
d:การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก    0.155 0.337 27.962 .000 
c:การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุนหมู่บ้าน    0.115 0.355 34.143 .000 
h:ภัยยาเสพติดและอาชญากรรม และภัยคุกคามอ่ืนๆ    0.113 0.230 22.322 .000 
g:ความสามารถในการปกครองของผู้นําหมู่บ้าน    0.120 0.302 26.050 .000 
e:การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน    0.108 0.251 24.080 .000 
b:หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก    0.102 0.213 20.379 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 การนําตัวแปรการพยากรณ์ท้ังสิ้น 8 ตัวแปรเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณแล้วมีผลให้ค่าอํานาจการทํานาย (R2) 
เท่ากับ 0.973 ซ่ึงหมายความว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเข้มแข็งทางการเงินของ
สมาชิก การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงิน
จากกองทุนหมู่บ้าน และ ภัยยาเสพติดและอาชญากรรม และภัยคุกคามอ่ืนๆ ความสามารถในการปกครองของผู้นําหมู่บ้าน 
การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกัน และ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก เป็นตัวพยากรณ์ท่ี
สามารถทํานายศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ได้ร้อยละ 97.30 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ โดยใช้คะแนนมาตรฐานดังนี้ 
สรุปสมการ  

 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

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Correlation) และทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง2 
ตารางที่2ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ตัวแปร R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 
กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี(ระดับ) 
ความเข้มแข็งทางการเงิน 

.743** .668** .659** .635** .594** .569** .581** .560** .367** .420**

R14: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งทางการเงิน (ภาพรวม) 

1 .676** .671** .628** .629** .598** .584** .503** .350** .493**

R15: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านเงินทุนหมุนเวียน 

1 .751** .644** .611** .601** .617** .483** .350** .504**

R16: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการลดภาระหนี้สิน 

1 .629** .668** .644** .668** .540** .425** .517**

R17: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการเพิ่ม/สะสมเงินออม 

1 .628** .654** .608** .624** .246** .446**

R18: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมอาชีพ 

1 .760** .718** .520** .442** .592**

R19: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มรายได้ 

1 .729** .605** .424** .495**
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ตัวแปร R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 
R20: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการลดค่าใช้จ่าย 

1 .642** .437** .584**

R21: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการสร้างสวัสดิการ 

1 .346** .516**

R22: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

1 .500**

  
R23: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านมีเงินทุนสํารองฉุกเฉิน 

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านกับความเข้มแข็งบนรากฐานทาง

การเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นรายด้านพบว่าศักยภาพ
และความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านด้านเงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในครอบครัวมากข้ึน การลดภาระหนี้สินการเพิ่ม/สะสมเงินออมการส่งเสริม/สนับสนุนการ
งานและอาชีพการเพิ่มรายได้การลดค่าใช้จ่ายการสร้างสวัสดิการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการมีเงินทุนสํารองฉุกเฉิน
สําหรับการครองชีพ และมีความสัมพันธ์ดา้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา 

3.  การวิเคราะห์ค่าการพยากรณ์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพและความเข้มแข็งทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีโดยการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังนี้ 
กําหนดให้ 

 w = ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านของประธานและกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 x  =การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 y  =  ความสามารถในการบริหารการเงิน 
 z  =  ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม/รายได้และรายจ่าย 

ปรากฏผลดังตาราง3 
ตาราง 3การวิเคราะห์ค่าการพยากรณ์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน 
 ปัจจัยพยากรณ์ R2 Adjust 

R2 
a 

Constant
สัมประสิทธ์ิสมการถดถอย t Sig. b ß 

3 z : ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม
รายได้และรายจ่าย 

0.881 0.880 0.502 0.420 0.578 28.174 .000 

x : การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน    0.248 0.385 18.282 .000 
y : ความสามารถในการบริหารการเงิน    0.220 0.542 25.780 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 การนําตัวแปรการพยากรณ์ท้ังสิ้น 4 ตัวแปรเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณแล้วพบว่า มี 3 ตัวแปร มีค่าอํานาจการ

ทํานาย (R2) เท่ากับ 0.880คือความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม/รายได้/รายจ่าย การมีส่วนร่วมของสมาชิก
กองทุน และความสามารถในการบรหิารการเงิน เป็นตัวพยากรณ์ท่ีสามารถทํานายศักยภาพศักยภาพและความเข้มแข็งของ
กองทุนหมู่บ้านได้ร้อยละ 88.80 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับศักยภาพศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ โดยใช้คะแนนมาตรฐานดังนี้ 

 สรุปสมการ  
 Z’ =   0.385 x+ 0.542y+ 0.578z 

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  21

	 การน�าตัวแปรการพยากรณ์ท้ังสิ้น	 4	 ตัวแปรเข้าสู่สมการ
ถดถอยพหุคูณแล้วพบว่า	มี	3	ตัวแปร	มีค่าอ�านาจการท�านาย	(R

2
)	 

เท่ากับ	 0.880	 คือความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม/ 
รายได้/รายจ่าย	การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทนุ	และความสามารถ 
ในการบริหารการเงิน	 เป็นตัวพยากรณ์ท่ีสามารถท�านายศักยภาพ 
ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านได้ร้อยละ	88.80
	 ผลการวิเคราะห์ป ัจจัยท่ีมีความสัมพันธ ์กับศักยภาพ
ศกัยภาพและความเข้มแข็งของกองทนุหมูบ้่านสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์	โดยใช้คะแนนมาตรฐานดังนี้

ตารางที่	3	การวิเคราะห์ค่าการพยากรณ์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน
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ตัวแปร R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 
R20: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการลดค่าใช้จ่าย 

1 .642** .437** .584**

R21: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการสร้างสวัสดิการ 

1 .346** .516**

R22: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

1 .500**

  
R23: กองทุนหมู่บ้านทําให้สมาชิกมี
ความเข้มแข็งในด้านมีเงินทุนสํารองฉุกเฉิน 

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านกับความเข้มแข็งบนรากฐานทาง

การเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นรายด้านพบว่าศักยภาพ
และความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านด้านเงินทุนหมุนเวียนใช้ภายในครอบครัวมากข้ึน การลดภาระหนี้สินการเพิ่ม/สะสมเงินออมการส่งเสริม/สนับสนุนการ
งานและอาชีพการเพิ่มรายได้การลดค่าใช้จ่ายการสร้างสวัสดิการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการมีเงินทุนสํารองฉุกเฉิน
สําหรับการครองชีพ และมีความสัมพันธ์ดา้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา 

3.  การวิเคราะห์ค่าการพยากรณ์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพและความเข้มแข็งทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีโดยการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังนี้ 
กําหนดให ้

 w = ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านของประธานและกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 x  =การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 y  =  ความสามารถในการบริหารการเงิน 
 z  =  ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม/รายได้และรายจ่าย 

ปรากฏผลดังตาราง3 
ตาราง 3การวิเคราะห์ค่าการพยากรณ์ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน 
 ปัจจัยพยากรณ์ R2 Adjust 

R2 
a 

Constant
สัมประสิทธ์ิสมการถดถอย t Sig. b ß 

3 z : ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม
รายได้และรายจ่าย 

0.881 0.880 0.502 0.420 0.578 28.174 .000 

x : การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน    0.248 0.385 18.282 .000 
y : ความสามารถในการบริหารการเงิน    0.220 0.542 25.780 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 การนําตัวแปรการพยากรณ์ท้ังสิ้น 4 ตัวแปรเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณแล้วพบว่า มี 3 ตัวแปร มีค่าอํานาจการ

ทํานาย (R2) เท่ากับ 0.880คือความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม/รายได้/รายจ่าย การมีส่วนร่วมของสมาชิก
กองทุน และความสามารถในการบรหิารการเงิน เป็นตัวพยากรณ์ท่ีสามารถทํานายศักยภาพศักยภาพและความเข้มแข็งของ
กองทุนหมู่บ้านได้ร้อยละ 88.80 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับศักยภาพศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ โดยใช้คะแนนมาตรฐานดังนี้ 

 สรุปสมการ  
 Z’ =   0.385 x+ 0.542y+ 0.578z 

	 สรุปสมการ	
	 Z’	 =		0.385	x+	0.542y+	0.578z
	 4.	 การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ความเข้มแข็งบนรากฐาน 
ทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู ่บ ้านมีผลต่อศักยภาพและ 
ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน	 (Pearson	 Correlation)	 และ 
ทดสอบนยัส�าคญัทางสถติขิองค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	ปรากฏผล 
ดังแสดงในตาราง	4
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4. การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อศักยภาพ
และความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง4 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ความสัมพันธ์ Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 
Q12:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มี(ระดับ)ความเข้มแข็ง .447** .544** .245** .353** .335** .350** .400** .374** .370** .240**

Q13:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านเงินทุนหมุนเวียน 1 .652** .481** .498** .584** .426** .591** .416** .495** .382**

Q14:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านเงินลงทุน 1 .560** .588** .542** .498** .601** .441** .565** .410**

Q15:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มกองทุน.. 1 .524** .506** .400** .462** .342** .417** .391**

Q16:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการสร้างสวัสดิการ 1 .669** .548** .565** .482** .531** .267**

Q17:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มรายได้
ให้กับกองทุน 

1 .716** .610** .455** .554** .405**

Q18:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มผลกําไร
ให้กับกองทุน 

1 .687** .484** .447** .438**

Q19:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการให้ประโยชน์
ตอบแทนทางการเงิน 

 1 .565** .619** .447**

Q20:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านขยายการลงทุน   1 .651** .527**

Q21:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการกันเงินสํารอง
เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 

  1 .457**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อ

ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นรายด้านพบว่า
ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ปานกลางกับศักยภาพและความเข้มแข็งของ
กองทุนหมู่บ้านด้านเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องเพิ่มข้ึนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนการสร้างสวัสดิการเพื่อสมาชิกเพิ่มข้ึนการเพิ่ม
รายได้ให้กับกองทุนมากข้ึนการเพิ่มผลกําไรให้กับกองทุนมากขึ้นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินให้สมาชิกได้มาก
ขึ้นและการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนได้มากขึ้นและมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่าด้านการเพิ่มกองทุนเพื่อ
การกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายมากขึ้นและ การกันเงินสํารองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้มากขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรีท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านคือ ปัจจัยความเข้มแข็งทางการเงินของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  การจัดการสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทาง
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4. การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อศักยภาพ
และความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง4 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ความสัมพันธ์ Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 
Q12:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มี(ระดับ)ความเข้มแข็ง .447** .544** .245** .353** .335** .350** .400** .374** .370** .240**

Q13:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านเงินทุนหมุนเวียน 1 .652** .481** .498** .584** .426** .591** .416** .495** .382**

Q14:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านเงินลงทุน 1 .560** .588** .542** .498** .601** .441** .565** .410**

Q15:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มกองทุน.. 1 .524** .506** .400** .462** .342** .417** .391**

Q16:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการสร้างสวัสดิการ 1 .669** .548** .565** .482** .531** .267**

Q17:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มรายได้
ให้กับกองทุน 

1 .716** .610** .455** .554** .405**

Q18:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการเพิ่มผลกําไร
ให้กับกองทุน 

1 .687** .484** .447** .438**

Q19:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการให้ประโยชน์
ตอบแทนทางการเงิน 

 1 .565** .619** .447**

Q20:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านขยายการลงทุน   1 .651** .527**

Q21:สมาชิกกองทุนทําให้กองทุนหมู่บ้าน
มีความเข้มแข็งในด้านการกันเงินสํารอง
เพื่อการป้องกันความเสี่ยง 

  1 .457**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อ

ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นรายด้านพบว่า
ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ปานกลางกับศักยภาพและความเข้มแข็งของ
กองทุนหมู่บ้านด้านเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องเพิ่มข้ึนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนการสร้างสวัสดิการเพื่อสมาชิกเพิ่มข้ึนการเพิ่ม
รายได้ให้กับกองทุนมากข้ึนการเพิ่มผลกําไรให้กับกองทุนมากขึ้นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินให้สมาชิกได้มาก
ขึ้นและการขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนได้มากขึ้นและมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่าด้านการเพิ่มกองทุนเพื่อ
การกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายมากขึ้นและ การกันเงินสํารองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้มากขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรีท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ดัชนีวัดความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านคือ ปัจจัยความเข้มแข็งทางการเงินของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  การจัดการสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทาง

ตารางที่	4	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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	 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มแขง็บนรากฐาน

ทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อศักยภาพและความ

เข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	 .01	 โดยแบ่ง

ความสัมพันธ์ออกเป็นรายด้านพบว่าความเข้มแข็งบนรากฐาน

ทางการเงนิของสมาชิกกองทุนหมูบ้่านมคีวามสมัพนัธ์ปานกลางกบั

ศกัยภาพและความเข้มแขง็ของกองทนุหมูบ้่านด้านเงนิทนุหมนุเวยีน

ที่มีสภาพคล่องเพิ่มข้ึนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นการสร้างสวัสดิการเพื่อ

สมาชิกเพิ่มขึ้นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนมากข้ึนการเพิ่มผลก�าไร

ให้กับกองทุนมากขึ้นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินให้

สมาชกิได้มากขึน้และการขยายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกอง

ทุนได้มากขึ้นและมีความสัมพันธ์ในระดับต�่าด้านการเพ่ิมกองทุน

เพือ่การกูย้มืตามวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายมากขึน้และ	การกนัเงนิ

ส�ารองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้มากขึ้น

สรุปและอภิปรายผล
	 การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพบนรากฐานการเงินอย่าง 

เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 อ�าเภอมะขาม	 

จังหวัดจันทบุรี	 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของ 

ตนเอง		สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ดชันวีดัความเข้มแขง็บนรากฐานทางการเงนิของสมาชกิ 

กองทุนหมู่บ้านคือ	 ปัจจัยความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิก 

กองทุนหมู่บ้านหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน		 

การจัดการสวัสดิการและการให้ประโยชน์ทางการเงินจากกองทุน 

สู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 การให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบาย 

กองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก	การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหา 

ต่างๆ	 ระหว่างสมาชิกกองทุน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ความสามารถใน 

การปกครองของผู้น�าหมู่บ้าน	และภัยด้านยาเสพติด	อาชญากรรม 

และภัยคุกคามอื่นๆ	ปัจจัยดังกล่าวสามารถเป็นปัจจัยการพยากรณ์ 

ทีม่อีทิธพิลและสามารถท�านายความเข้มแขง็บนรากฐานทางการเงนิ 

ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขาม	จังหวัดจันทบุรี

	 2.	 ดัชนีวัดศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน 

คือ	 ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม/รายได้/ 

รายจ่าย	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน	 และความสามารถใน 

การบริหารการเงิน	 และเป็นปัจจัยการพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลและ 

สามารถท�านายศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านซึ่ง 

การพฒันาศกัยภาพบนรากฐานการเงนิอย่างเข้มแขง็และยัง่ยนืของ 

ชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	อ�าเภอมะขาม	จังหวัดจันทบุรีที่ส่งผล 

ต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตนเอง	

	 3.	 ผลการวิจัยสรุปได้ว ่า	 ศักยภาพและความเข้มแข็ง 

ของกองทุนหมู่บ้านที่มีผลต่อความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงิน 

ของสมาชกิกองทนุหมู่บ้านด้านเงนิทนุหมนุเวยีนใช้ภายในครอบครวั 

มากขึ้น	 การลดภาระหนี้สินการเพิ่ม/สะสมเงินออมการส่งเสริม/ 

สนบัสนนุการงานและอาชพีการเพิม่รายได้การลดค่าใช้จ่ายการสร้าง 

สวัสดิการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 การมีเงินทุนส�ารองฉุกเฉิน 

ส�าหรับการครองชีพ	และด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

	 4.	 ผลการวจิยัสรปุว่า	ความเข้มแขง็บนรากฐานการเงินของ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกองทุน 

หมู่บ้านตนเองในด้านเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องเพิ่มข้ึน 

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น	 การสร้างสวัสดิการเพื่อสมาชิกเพิ่มขึ้น	 การเพิ่ม 

รายได้ให้กับกองทุนมากขึ้น	 การเพิ่มผลก�าไรให้กับกองทุนมากขึ้น	 

การให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินให้สมาชิกได้มากขึ้น 

การขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนได้มากขึ้น 

การเพิม่กองทนุเพือ่การกูย้มืตามวตัถปุระสงค์ทีห่ลากหลายมากขึน้ 

และการกันเงินส�ารองเพื่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้ 

มากขึ้น

	 สรปุและอภปิรายผลการวจิยัได้ว่า	ความเข้มแข็งบนรากฐาน 

การเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและศักยภาพและความเข้มแข็ง 

ของกองทนุหมูบ้่านมอีทิธิพลและมผีลซึง่กันและกนัในการเกือ้กลูกนั 

เพือ่ความเข้มแขง็และความยัง่ยนื	หมายความถงึความมปีระสทิธิภาพ 

ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขามจังหวัดจันทบุร	ี 

สามารถท�าให้สมาชกิกองทนุหมูบ้่านมคีวามเข้มแขง็ทางการเงนิโดย 

เป็นแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อการใช้จ่ายหมุนเวียนในงานอาชีพ	 หนี้สิน 

และครัวเรือน	 สามารถเป็นเงินทุนส�ารองและเป็นแหล่งเงินลงทุน 

ให้กับสมาชิกได้	 และ	 ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กองทุนหมู่บ้านอ�าเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี	เป็นผลมาจากสมาชิก 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด�าเนินงานของกองทุนหมู่ด้านในด้าน 

การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน	 	 การออกเสียงด�าเนินงาน	 

การเสนอความคดิเหน็ในการด�าเนนิงานและบรหิารกองทนุหมูบ้่าน	 

และการเสนอผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกกองทุนหมู ่บ้าน	 

และกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ทางการเงิน	 มีความ

สามารถในการบริหารการเงินของกองทุนหมู่บ้าน	 โดยสามารถ 

บริหารจัดการด้านการให้กู้ยืม	 การรับช�าระหนี้สิน	 การลดปัญหา 

การไม่ช�าระหนี้สิน	 และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหาร 

มคีวามรูแ้ละเข้าใจในการจดัอนัดบักองทนุหมูบ้่านเพือ่ความเข้มแขง็ 

ของกองทุนหมู่บ้าน	

	 ศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านผลงานวิจัย 

ได้แสดงให้เห็นว่ามีผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน	 และ 

ความสามารถในการบริหารการเงินของคณะกรรมการกองทุน 

หมูบ้่านสอดคล้องกบังานวจิยั	1)	การพฒันาประสทิธภิาพการบริหาร 

จัดการกองทุนหมู่บ้านต�าบลล�าพญา	 อ.บางเลน	 จ.นครปฐม	 ของ 

กิ่งกาญจน์	นาเอี่ยม	และคณะ	(2551)	พบว่า	สมาชิกในหมู่บ้านมี 

ความรักเสียสละความซื่อสัตย์จริงใจและความพร้อมจะท�าให้ 

การบริหารกองทุนส�าเร็จได้ด้วยดี	 2)	 งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการ 

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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บริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวดนครราชสีมา 

ของคะนึงนิจ	ศิริสมบูรณ์ฉันธะ	จันทะเสนา	และดวงตา	สราญรมย์ 

(2553)	 พบว ่าการมีส ่วนร ่วมและความรู ้ความเข ้าใจของ 

คณะกรรมการหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานกองทุน 

หมู ่บ ้านในเขตอ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวดนครราชสีมา	 3)	 งานวิจัย 

ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินจังหวัดมหาสารคามของสยุมพร	 

ผลสนอง	 (2556)	 พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของ 

องค์กรการเงินชุมชนวัฒนธรรมขององค์กร	 การได้รับสนับสนุน 

จากองค์กรภายนอกด้านการพัฒนาองค์กรภาวะผู้น�า	 และการม ี

ส่วนร่วมของสมาชิก	และ	4)	งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

จัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต 

จังหวัดภาคกลางตอนบนของวิทยา	 จันทร์แดง	 และ	 จ�านงค  ์

อดิวัฒนสิทธิ	 (2555)	 พบว่า	 (1)	 นโยบายการน�าหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 มีการด�าเนินการ 

ในด้านการเพิม่ศกัยภาพขององค์กรชมุชน	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 

การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูข้องคนในชมุชน	5)	งานวจิยัรปูแบบ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นฐานในจังหวัดเชียงรายของสมบูรณ์	 ธรรมลงการ	 (2556)	 

พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนมีปัจจัยส�าคัญคือ	 

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	ระบบเครือข่าย	ระบบความสัมพันธ์ 

ในชมุชน	และภมูปัิญญาท้องถ่ิน	ในการพฒันารูปแบบการเสรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นฐานได้ใช้ 

ปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้มาก�าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน	6)	การวิจัยแนวทาง 

การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน	 :	 กรณี 

ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ของชญาณ์นันท์	ณัชภัคปฐมภพ	และคณะ	 

(2558)	 ได้พบว่ามุมมองของผู้เช่ียวชาญถึงแนวทางการบริหาร 

จัดการกองทุน	หมู่บ้านและชุมชนเมือง	ได้ให้ความส�าคัญผู้น�า	และ 

คณะกรรมการ	 ยังเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการกองทุนให้ 

ประสบผลส�าเร็จ	 และ	 กลไกการมีส่วนร่วมเป็นกลไกท่ีส่งผลให้ 

การกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนของกองทุน

	 การสร้างความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิก 

กองทุนหมู่บ้าน	 ผลงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเป็น 

แหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การสร้างรายได้	การลดภาระหนีส้นิ	และ 

เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินของสมาชิก	 เป็นที่พึ่งพิงด้านการเงิน	 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน 

การค�้าประกันการกู้ยืมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 การได้รับ 

สวัสดิการเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน	 มีความ 

สอดคล้องกับ	 นโยบายการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้าน	 จากการแถลง 

นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2544	 คือ 

1)	 ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับปรัชญาของกองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมือง	 ซึ่งได้ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ	 (1)	 เสริมสร้างส�านึก 

ความเป็นชุมชนและท้องถิ่น	 (2)	 ชุมชนเป็นผู้ก�าหนดอนาคต	 และ 

จัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง 

(3)	 เก้ือกูลประโยชน์ต ่อผู ้ด ้อยโอกาสในหมู ่บ ้านและชุมชน	 

(4)	 เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน	 ราชการ	 

เอกชนและประชาสังคม	 (5)	 กระจายอ�านาจให้ท้องถ่ิน	 และ 

พัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน	 2)	 ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ 

วตัถุประสงค์ซึง่ได้ก�าหนดไว้เกีย่วกบั		(1)	เป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีน 

ในหมู ่บ้านและชุมชนเมืองสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ	 

สร้างงาน	สร้างรายได้	หรือเพิ่มรายได้	การลดรายจ่าย	การบรรเทา 

เหตุฉุกเฉิน	 และความจ�าเป็นเร่งด่วนและสาหรับการน�าไปสู่การ 

สร้างกองทุนสวัสดิภาพท่ีดีแก่ประชาชนในหมู ่บ้านหรือชุมชน 

(2)	 การส่งเสริมการพัฒนาหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองให ้มีขีด 

ความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนตนเอง 

(3)	การเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้าน	และชุมชน 

เมืองในการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม	 เพื่อแก้ไข 

ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพ	 และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของ 

หมู่บ้านและชุมชนเมือง	(4)	กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ 

ประเทศ	 รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศในอนาคต	 (5)	 เสริมสร้างศักยภาพ	 และความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 

3)	 ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับหลักการจัดสรรเงินโดย 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีหลักการ 

ในการจัดสรรเงินทุน	 คือ	 (1)	 ความพร้อม	 ความสนใจ	 และการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง	 (2)	 ความพร้อม 

ของคณะกรรมการกองทุนที่เน้นความพร้อมของบุคคลทั้งในด้าน 

ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุน	 สอดคล้อง 

กับหลักการศาสนา	 (3)	 ความพร้อมของระบบการตรวจสอบ	 และ 

การประเมนิผลการดาเนนิงานของคณะกรรมการกองทนุโดยสมาชิก 

อย่างโปร่งใส	 (4)	 ความพร้อมของการบริหารจัดการที่สอดรับและ 

เกื้อกูลกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับกองทุนอื่นๆ 

ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน	 4)	 ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับขั้นตอน 

การจัดตั้งกองทุน	 (1)	 การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุน 

หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามข้ันตอนการสร้างจิตส�านึก	 และ 

กระบวนการรู้ร่วมกัน	 (1)	 สร้างจิตส�านึกร่วมกันของประชาชน 

ในการเป็นเจ้าของกองทุนที่จะต้องร่วมกันบริหารจัดการสอดคล้อง 

กับหลักการศาสนาและภูมิปัญญาของตน	 (2)	 สร้างกระบวนการ 

เรียนรู้ร่วมกัน	 เพื่อให้ทราบนโยบาย	 กลไก	 แนวทางการบริหาร 

จัดการกองทุนของตน	 (3)	 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการด�าเนินงาน	 การบริหารจัดการกองทุนโดยเริ่มจาก 

การร่วมรับรู้	คิด	ท�า	ติดตาม	ตรวจสอบ	รับผลประโยชน์ตลอดจน 

ร่วมกันสร้างกองทุนและขยายเครือข่ายไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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24			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

	 นอกจากนี้	 ผลงานวิจัยความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน 

ท่ีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ 

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของสมาชิกกองทุน 

หมู่บ้าน	มีความสอดคล้องกับค�ากล่าวของส�านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2550)	 ได้ระบุว ่า 

ความเข้มแข็งขององค์ ์กรชุมชนหมายถึง	 องค์ ์กรในชุมชนใดๆ	 

มีการรวมตัวกันอย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่น	 มีการจัดการอย่าง 

มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี	 เป็นที่พึ่งพิงของคนใน 

ชุมชนในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้้ดีขึ้น	 

ซึ่งผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกับ 

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญในประการที่	 1	ความเข้มแข็งขององค์์กรชุมชนโดย 

มีตัวชี้วัดที่ส�าคัญคือ	(1)		ตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือ 

ความมัน่คงขององค์์กรต่างๆ	ในชมุชนโดยรวม	ซึง่สะท้อนถงึศกัยภาพ 

ขององค์์กรต่างๆ	 ของชุมชนในการพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งพิงของ 

สมาชิกกลุ่ม	 (2)	 ตัวชี้วัดกลุ่มองค์์กรในชุมชน	 ซ่ึงสะท้อนถึงความ 

พยายามแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ ้

มีความมั่นคงและพ่ึงตนเองได้ในท่ีสุด	 (3)	 ตัวช้ีวัดการพึ่งพิงทุน 

การเงินในชุมชน	 ที่สะท้อนถึงขีดความสามารถการพึ่งพิงทุนของ 

องค์์กรต่างๆ	 ในชุมชน	 (4)	 ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มผู้น�าใน 

ชุมชนสะท้อนถึงกลไกการขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข็มแข็งและ	 

ประการที่	 2	 การวัดศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ตามเกณฑ์ของกรม 

การพัฒนาชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น	4	ปัจจัย	คือ	(1)	ปัจจัยด้าน 

โครงสร้างและกระบวนการท�างาน	 ประกอบด้วย	 การได้มาของ 

คณะกรรมการ	 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 

การประชุมคณะกรรมการ	 สัดส่วนสมาชิกกับจ�านวนประชาชน	 

การมีส่วนร่วมของสมาชิก	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 (2)	 

ปัจจัยด้านการบรหิารเงนิทนุและทรพัยากรประกอบด้วย	การจดัท�า 

เอกสารหลกัฐานทางการเงนิ	การจดัท�าบญัช	ีการฝากเงนิกบัสถาบนั 

การเงิน	 การรายงานสถานะทางการเงิน	 การตรวจสอบบัญชีและ 

หลกัฐานการเงนิ	การน�าเงนิทนุไปลงทนุ	และผลการด�าเนนิกจิกรรม 

ของกลุ่ม	 (3)	 ปัจจัยด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	 

ประกอบด้วย	การเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน	การแลกเปลี่ยน 

แนวคดิหลกัการ	การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกลุม่	การจดัฝึกอบรม	 

ศึกษาดูงาน	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม	 และ 

การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม	 (4)	 ปัจจัยด้านผลประโยชน ์

ต่อสมาชิกและชุมชน	 ประกอบด้วย	 การจัดสรรผลก�าไร	 การจัด 

สวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชนและผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงาน 

วจิยัความเข้มแขง็ขององค์กรการเงนิชมุชนในเขตอ�าเภอกาญจนดษิฐ์	 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีของชาญวิทย์	 ทองโชติ	 และภวิษณ์ณัฏฐ์	 

เวชวฐิาน	(2558)	ผลการวจิยัเชงิปริมาณพบว่าองค์กรการเงนิชุมชน	 

มีความเข้มแข็งด้านด้านการจัดการเงินทุน	 ด้านผลการด�าเนินงาน 

และด้านการเรียนรู	้และผลการจัดสนทนากลุม่พบว่า	องค์กรการเงนิ 

ชุมชนจ�าเป็นต้องได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะ 

ภาครฐัเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัองค์กร	ซึง่ภาครฐัควรมบีทบาท 

ในการก�าหนดกฎระเบียบและบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อใช้บังคับ 

คณะกรรมการและสมาชิก	 ก�าหนดการจัดท�าข้อบังคับงบประมาณ 

ประจ�าปี	 รวมถึงก�าหนดให้มีการข้อมูลที่เป็นรูปธรรม	 ชัดเจน	 

ตรวจสอบได้	 และมีการพัฒนาคณะกรรมการในด้านความรู ้ 

ความสามารถ	ส่งเสรมิคณุลกัษณะภาวะผูน้�า	คณุธรรมและจรยิธรรม 

อย่างต่อเนื่อง

	 การอภิปรายผลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์สมาชิกและ 

การสังเกตการประชุมสมาชิกได้แสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยที่สร้าง 

ความเข้มแข็งบนรากฐานทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 

คือ	 1)	 ความเข้มแข็งทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผล 

จากการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการรับภาระการช�าระหนี้ 

ครบถ้วนตรงเวลา	 ซื่อสัตย์ในการน�าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ี 

ขอกู ้ยืมเงินและเป็นกรรมการบริหารที่บริหารเงินกองทุนด้วย 

ความโปร่งใส	รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน	มีวินัย	และการสร้างระบบ 

การออมด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง	 2)	 หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ 

สมาชกิกองทนุหมูบ้่าน	โดยสมาชกิเน้นการประหยดั	สร้างรายได้เสริม 

ออมเงินและแบ่งปัน	 3)	 การจัดสวัสดิการและการให้ประโยชน์ 

ทางการเงินจากกองทุนสู ่สมาชิกกองทุนหมู ่บ้าน	 ที่มีอยู ่เดิมที่ 

เหมาะสม	 ได้แก่	 เงินกองทุนช่วยเหลือการเจ็บป่วยและเสียชีวิต 

ของสมาชิก	 ทุนการศึกษาบุตร	 และที่ต้องการเพิ่มเติมคือจ�านวน 

เงินกู้ยืมที่เพ่ิมขึ้นเพื่อการสร้างเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่อง 

ที่ดีขึ้น	 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการลดภาระหนี้สิน	 และ 

การจ่ายผลตอบแทนคืนจากเงินฝากและเงินดอกเบี้ยที่ช�าระให ้

กับเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน	 4)	 การให้ความรู้และความเข้าใจใน 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านสู่สมาชิก	 สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสาร	 

และร่วมการให้ความคิดเห็นและค�าปรึกษาในการบริหารจัดการ 

กองทุนอย่างเหมาะสม	 ท�าให้การด�าเนินงานกองทุนเป็นไปด้วยดี 

5)	 การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในปัญหาความมั่นคงทาง 

เศรษฐกิจต่อครอบครัวระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกันสมาชิกมีการ 

รับฟัง	 การพูดคุยระหว่างกันในด้านปัญหาต่างๆ	 การแลกเปลี่ยน 

ของกินและของใช ้ซึ่งกันและกัน	 การแสดงความคิดเห็นใน 

การประชุมช่วยเหลือสมาชิกร่วมกัน	 การระดมความคิดเห็นใน 

การแก้ปัญหาหน้ีสินของสมาชิกและการออมเงินประจ�าเดือน 

การจับกลุ่มเป็นคู่ค�้าประกันในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านระหว่าง 

สมาชกิ		แม้แต่การก�าหนดให้สมาชกิร่วมมอืกนัช�าระหนีใ้ห้ตรงเวลา	 

ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างหลักความม่ันคงให้กับสมาชิกซ่ึงกันและกัน					 

6)	การแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญา 

ชาวบ้านสมาชิกกองทุนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอด 

องค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งกันและกันในงานอาชีพหลัก 

และอาชีพเสริมเพื่อเป็นการช่วยเหลือกัน	 7)	 ความสามารถใน 

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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การปกครองของผู้น�าหมู่บ้านผู้น�าหมู่บ้าน/ผู้น�าชุมชนมีวิสัยทัศน ์

ที่ดีในการท�างาน	 สามารถดูแลและให้ค�าแนะน�าให้กับคนในชุมชนได้ 

และการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนในชุมชน	 ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน	 8)	 ด้านภัยยาเสพติดและ 

อาชญากรรมและภยัคกุคามอืน่ๆ	ส่วนมากเกอืบทกุหมูบ้่านมปัีญหา 

ด้านภยัยาเสพตดิ	การพนนั	และการลกัเลก็ขโมยน้อยมบ้ีางเล็กน้อย 

แต่มกีารร่วมมอืกนัระหว่างผูน้�าชุมชนและชาวบ้านช่วยกนัสอดส่อง 

ดแูละช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเพือ่ลดปัญหาและป้องกนัไม่ให้เกดิขึน้

	 ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดศักยภาพและความเข้มแข็งของ 

กองทุนหมู่บ้านสามารถอภิปรายผลได้ว่า	 1)	 ความสามารถใน 

การบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านของประธานและกรรมการ 

กองทุนหมู่บ้าน	 มีปัจจัยที่ส�าคัญคือ	 การมีความรู้ความเข้าใจใน 

การก�าหนดความเสี่ยงและการหาแนวทางป้องกันความเส่ียง 

การก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อบังคับ 

ทางกฎหมาย	และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมใน 

การบริหารความเสี่ยง	 ติดตาม	 ควบคุมและประเมินผลการท�างาน 

อย่างเป็นระบบ	 2)	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

(ในทศันะของกรรมการบรกิารกองทนุหมูบ้่าน)	โดยหลกัการบรหิาร 

จดัการกองทนุหมูบ้่านก�าหนดให้สมาชกิมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน 

ได้ตามวาระการประชุมสามัญปีละ	 1	 ครั้ง	 3)	 ความสามารถใน 

การบริหารการเงินของกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน	 พบว่า 

การด�าเนินงานเป็นไปตามระบบและระเบยีบข้อบงัคบัตามทีก่�าหนด 

และการก�าหนดผลประโยชน์ทางการเงินของสมาชิกโดยรวมและ 

ประโยชน์สาธารณะเป็นไปตามระเบียบและความเห็นของกลุ่ม

สมาชิกพิจารณาร่วมกันด้วยใช้หลักธรรมาภิบาล	 4)	 ความผันผวน

ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีผลต่อการออม/รายได้และค่าใช้จ่าย

ของกองทุนหมู่บ้านเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารกองทุน

หมู่บ้านน้อยมาก	เนือ่งจากสมาชกิทกุคนต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ข้อบังคับที่ก�าหนด

	 การอภิปรายผลระหว่างความเข้มแข็งบนรากฐานทาง 

การเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและศักยภาพและความเข้มแข็ง 

ของกองทุนหมู่บ้านแสดงให้เห็นว่า	 สมาชิกได้รับประโยชน์จาก 

กองทนุหมูบ้่านโดยการส่งเสรมิสนบัสนนุด้านการกู้ยมืเพือ่การสร้าง 

สภาพคล่องและเงนิทนุหมนุเวยีนและการลดภาระดอกเบีย้จากเงนิ 

นอกระบบ	รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้วยการสร้างเงินออม	และ 

กองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งทางการเงินและมีศักยภาพทาง 

การเงินค่อนข้างสูงมาก	 ซึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกให้ความร่วมมือ 

และมคีวามรบัผดิชอบในการช�าระหนีแ้ละออมเงนิเป็นอย่างด	ีท�าให้ 

เงินกองทุน	เงินออมและเงินประกันกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี		

	 นอกจากนี้การวิจัยเชิงคุณภาพยังพบว่า	 สมาชิกในหมู่บ้าน 

ส่วนมากเป็นญาติพี่น้องกันและการก�าหนดให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในสัญญาการกู้ยืมซึ่งกันและกันในการเป็นผู้กู้ยืมและผู้ค�้าประกัน	 

ท�าให้สมาชิกมคีวามรบัผิดชอบมากขึน้ในการด�าเนนิการตามสญัญา	 

ท�าให้ความเส่ียงในการบริหารจัดการหน้ีสินมีความเส่ียงต�่า	 และ 

มีผลให้การบริหารจัดการด้านการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 

ไม่เป็นภาระของกรรมการบริหาร	 และมีผลให้ละเลยการป้องกัน 

ความเส่ียงด้านการผิดนัดช�าระหนี้ในหลายๆ	 กองทุนหมู่บ้าน	 และ 

เน่ืองจากความเป็นญาติพี่น้องกันและกัน	 ยังพบว่าการบริหาร 

จัดการกองทุนหมู่บ้านมีความไว้วางใจสูงมากในการบริหารจัดการ 

กองทุนหมู่บ้าน	 ซึ่งอาจละเลยด้านการตรวจสอบและการควบคุม 

ภายในด้านการบริหารจัดการการเงินของคณะกรรมการบริหาร 

จัดการกองทุนหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวจิยัเรือ่งการพฒันาศกัยภาพบนรากฐานการเงนิ 

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 อ�าเภอ 

มะขาม	 จังหวัดจันทบุรี	 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพกองทุน 

หมู ่บ้านของตนเอง	 แสดงให้เห็นผลได้ว ่า	 การความเข้มแข็ง 

บนรากฐานการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและศักยภาพและ 

ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านมีอิทธิพลและมีผลในการเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกันเพื่อความเข ้มแข็งและความยั่งยืน	 ดังน้ันจึงม ี

ข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	 การพัฒนาความเข้มแข็งของสมาชิกควรเน้นการสร้าง 

รากฐานทางการเงินของสมาชิกให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในด้าน 

การให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุน	 แหล่งเรียนรู้	 ศูนย์กลาง 

การพึ่งพิงทางการเงินและสวัสดิการของสมาชิกเพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อน	 โดยการให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกคนได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจ	 และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในความเป็น 

เจ้าขององค์การการเงนิรวมถงึการเรยีนรูใ้นกฎระเบยีบและข้อบงัคบั 

ตามกฎหมายของกองทุนหมู่บ้าน

	 2.	 การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านควรเน้นการพัฒนา 

สมาชกิให้มส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการกองทนุ 

หมู่บ้านด้วยความโปร่งใสและเสียสละในการบริหารจัดการกองทุน 

หมู่บ้านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 และ 

สร้างแนวคิดในการปกป้องสถาบันทางการเงินที่สมาชิกทุกคนเป็น 

เจ้าของและเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

	 3.	 การบริหารจัดการที่อาจเกิดโอกาสการละเลยด้าน 

การตรวจสอบและการควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการ 

การเงนิของคณะกรรมการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน	ควรช้ีแนะ 

ให้เห็นแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของกรรมการบริหารจัดการ 

กองทุนหมู ่บ ้านในการตรวจสอบและการควบคุมภายในด้าน 

การบริหารจัดการการเงินของกองทุนหมู่บ้าน

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์  นิยมวงศ์
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	 4.	 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านควรให้แนวคิดแก ่
สมาชิกทุกคนในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพของ 
กองทุนหมู ่บ้าน	 ควบคู ่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบนรากฐาน 
การเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนสมาชิก	 เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของท้ังองค์การกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก 
กองทุนหมู่บ้าน	 ได้แก่การสร้างความรู้และความเข้าใจในนโยบาย 
กองทุนหมู่บ้าน	 การสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างกองทุนหมู่บ้าน 
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
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ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

พนักงานองค์การมหาชน

Relations	Between	Organizational	Climate	and	Employees’s	Quality	of

Working	Life	in	Public	Organizations

สุดปราโมทย์	วัฒนรัตน์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การมหาชน	 

2)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การมหาชน	 3)	 เพื่อศึกษาปัญหา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การมหาชน	 โดยเป็นการวิจัย 

แบบผสมผสาน	ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจากพนักงานองค์การมหาชนกลุ่ม	 2	 จ�านวน	 7	 องค์การ	 และเก็บข้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับพนักงานองค์การมหาชน	องค์การละ	1	ท่าน	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	7	คน	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 องค์การมหาชนมีบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง	 และคุณภาพชีวิตในการท�างานโดยรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง	 ซึ่งบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 ทั้งนี้พนักงานองค์การมหาชนท่ีมีอาย	ุ 

ประสบการณ์ท�างาน	 และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน	 มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ไม่แตกต่างกัน	 ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันมีคุณภาพ 

ชีวิตในการท�างานที่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 .05	 และจากผลการศึกษาพบปัญหา	 และอุปสรรค	 โดยเฉพาะประเด็นด้าน

แนวทางการบรหิาร	เช่น	รปูแบบการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีย่งัไม่มปีระสทิธภิาพ	รวมถงึรปูแบบการสือ่สารทีย่งัไม่สอดคล้องกบัแนวทาง

ขององค์การมหาชน	จงึมข้ีอเสนอแนะให้พฒันาบรรยากาศองค์การและคณุภาพชวีติในการท�างานในด้านทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ดงักล่าวให้

มีระดับที่สูงขึ้นตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ	:	องค์การมหาชน,	พนักงานองค์การมหาชน,	ปัจจัยส่วนบุคคล,	บรรยากาศองค์การ,	คุณภาพชีวิตในการท�างาน

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  29

Abstract
	 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.

Keywords	:	 Public	 Organizations,	 Employee	 of	 Public	 Organizations,	 Personal	 factors,	 Organizational	 Climate,	 

	 	 	 Quality	of	working	life
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บทน�า
	 ในช ่วงทศวรรษท่ีผ ่ านมาสั งคมและเศรษฐกิจโลก 

เปลี่ยนแปลงไป	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากข้ึน	 ส่งผลให้เกิดกระแสพัฒนา 

ประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงาน	 ท�าให้ทุกหน่วยทั้งภาครัฐ 

และเอกชนจ�าเป็นต้องปรับกระบวนการท�างานให้สอดรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถอยู่รอดได้	ทั้งนี้แนวคิดในการปฏิรูป 

ระบบราชการท่ีส�าคัญเกิดข้ึนในสมัยนายกรัฐมนตรี	 ชวน	 หลีกภัย 

และมีต ่อเนื่องมาอีกหลายครั้ง	 อย่างไรก็ดี	 สังคมไทยมีการ 

เปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อน	ท�าให้ภาครัฐมีความจ�าเป็นต้องจัดการ 

บริการที่หลากหลายมากข้ึน	 เพื่อตอบสนองความต้องการและ 

การเรียกร้องของประชาชน	 โดยแนวคิดที่ถูกหยิบยกข้ึนมาเพื่อ 

ประยุกต์ใช้	 คือ	 แนวคิดองค์การมหาชน	 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 

รูปแบบใหม่	 โดยวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชนตามพระราช 

บญัญตัอิงค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	คอื	เป็นกลไกภาครฐัทีใ่ห้บรกิาร 

ประชาชน	มอีสิระในเชงิบรหิาร	ถกูก�าหนดกรอบให้เป็นองค์การทีม่ี 

ประสทิธภิาพในการจดัการสงู	มกีารท�างานคล้ายกบัองค์การเอกชน 

ที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

และให้ประสิทธิผลสูงสุด	การส่งเสริมการให้บริการ	หรืองานส่วนที่ 

ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศักยภาพที่จะด�าเนินการ	 (พระราช 

บัญญัติองค์การมหาชน,	2542)

	 ในทางกลับกัน	 องค์การมหาชนจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ประสบ 

ความส�าเร็จในการบริหารตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว ้	 เนื่องจาก 

ข้อจ�ากัดหลายประการ	 เช่น	 ด้านโครงสร้างการบริหารภายใน	 

การจัดบริการสาธารณะ	 รวมถึงการก�าหนดบทบาทภารกิจที่ 

เหมาะสม	 น�าไปสู่ปัญหาด้านการบริหาร	 โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง 

ค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน	 เห็นได้จากข้อสังเกตของคณะ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 2551	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 

ราษฎร,	 2558)	 ที่กล่าวว่า	 องค์การมหาชนหลายแห่งมีแนวทาง 

การด�าเนินงานคล้ายคลึงกับส่วนราชการ	 แต่มีการใช้จ่ายในอัตรา 

ที่สูงและมีลักษณะไม่ประหยัด	รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนภารกิจ	 

ผลการด�าเนินงาน	 โครงสร้างองค์การ	 และค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ของ 

องค์การ	 รวมทั้งอาจพิจารณายุบเลิกหน่วยงานซ่ึงมีผลการด�าเนิน 

การทีไ่ม่คุม้ค่ากบัการลงทนุ	และไม่เกดิประโยชน์คุ้มค่าอย่างแท้จรงิ	

	 ทั้งนี้	ข้อจ�ากัดและปัญหาขององค์การมหาชน	แสดงให้เห็น 

ถึงผลกระทบที่มีต่อระบบราชการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

งานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน	และยังมีแนวโน้มที่จะ 

สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้การประสบปัญหาขององค์การมหาชนเอง 

ยงัส่งผลโดยตรงกบัทกุระดับในองค์การ	ตัง้แต่การก�ากบัดแูลองค์การ	 

ปัญหาการปฏิบัติงาน	ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ	 ไปจนถึง 

ด้านทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน	 (ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาผู ้แทนราษฎร,	 2558)	 ซึ่งในระดับบุคลนี้ถือเป็นสิ่งส�าคัญ	 

เพราะบุคลากรย่อมเกิดปัญหาหากประเด็นปัญหาระดับองค์การ 

ไม ่ได ้รับการแก ้ไข	 สอดคล้องกับการศึกษาของนักนักวิจัย 

หลายท่านที่กล่าวว่า	 ปัญหาเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยที่เรียกโดยรวม 

ว่า	 “บรรยากาศขององค์การ”	 (Litwin	 &	 Stringer,	 1968;	 

Steers	&	Porter,	1979;	Brown	&	Moberg,	1980)

	 บรรยากาศองค์การมีความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์	 สามารถเป็นได้ทั้งอุปสรรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ 

ท�างานของพนักงาน	 เนื่องจากบรรยากาศองค์การสามารถบ่งช้ี 

และท�านายคุณภาพชีวิตในการท�างานที่เกิดขึ้นในองค์การได้	 ดังนั้น 

คุณภาพชีวิตในการท�างานจึงเป็นส่ิงส�าคัญเช่นกัน	 เพราะมนุษย์ 

เป็นทรัพยากรและเป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า	 การเข้าสู่ชีวิต 

การท�างานของมนุษย์มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 และการที ่

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อองค์การได้ 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตาม 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนต่อไป	ทั้งยังสอดคล้อง 

กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2560-2579)	 

ตามวิสัยทัศน์	 “ประเทศมีความม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศ 

พัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนา	 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

น�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข	 มีคุณภาพชีวิตและรายได ้

ที่ดีขึ้น	 สู่การเป็นประเทศที่พัฒนา	 สร้างสังคมที่มั่นคง	 เสมอภาค	 

และเป็นธรรม	 น�าประเทศสู่การแข่งขันท่ามกลางระบบเศรษฐกิจ 

ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาระดบับรรยากาศองค์การและคณุภาพชีวติใน 

การท�างานของพนักงานองค์การมหาชน

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ 

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การมหาชน

	 3.	 เพือ่ศึกษาปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน 

องค์การมหาชน

สมมติฐานในงานวิจัย
 สมมติฐานที่	1	 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานองค์การ 

มหาชนที่แตกต่างกัน	มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่	2	 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การมีความ 

สัมพนัธ์เชิงบวก	กบัคุณภาพชวีติในการท�างานของพนกังานองค์การ 

มหาชน

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
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	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	 

ด้วยสถิติ	 ความถี่	 และร้อยละ	 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่สองกลุ่มข้ึนไป	 ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวน	 

(One-Way	 ANOVA)	 วิเคราะห์บรรยากาศองค์การ	 และคุณภาพ 

ชีวิตในการท�างาน	ด้วยการหาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

และประเมินระดับจากค่าเฉล่ีย	 จ�าแนกตามรายด้านและโดยรวม 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ	 กับ 

คุณภาพชีวิตในการท�างาน	 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

เพยีร์สนั	(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 

(Content	 Analysis)	 ได้แก่	 สร้างความเช่ือถือได้	 (Credibility)	 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลรวมกับผู้ช่วยวิจัย	 3	 ท่าน	 ในการถอดข้อมูล 

จากเครื่องบันทึกเสียง	 เพื่อให้ได้แนวทางและข้อมูลที่ถูกต้องใน 

การท�าวจิยัร่วมกบัวธิกีารตรวจสอบโดยสมาชกิ	(Member	Checking)	 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เท่ียงตรง	 โดยทั้งน้ีหลังจากที่คณะผู้วิจัยท�าการ 

ถอดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จึงส่งผลให้แก่ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ 

อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการถ่ายทอดความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์	 

หลังจากน้ันน�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยศึกษาอย่างละเอียด	 จับใจ 

ความหลัก	 จัดกลุ ่มขัอมูลแต่ละประเภท	 พิจารณาเชื่อมโยง 

ความเหมือน	ความแตกต่าง	ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 

และน�าเสนอข้อค้นพบทั้งหมดในรูปแบบพรรณนา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การมหาชน	 โดย 

ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต	์ 

เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการด�าเนินการวิจัย	 โดยใน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ	(Mixed	Methods)

	 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ 

เป็นพนักงานองค์การมหาชนในกลุ่มท่ี	 2	 ตามการแบ่งประเภท 

องค์การมหาชน	 จ�านวน	 19	 แห่ง	 โดยใช้การสุ ่มตัวอย่างจาก 

พนักงานทั้งหมดโดยการค�านวณจากตารางของเครจซี่และ 

มอร์แกน	(R.V.Krejcie	and		D.W.Morgan)	ที่ระดับความเชื่อมั่น 

ร้อยละ	 95	 และได้รับความอนุเคราห์จากองค์การมหาชนทั้งส้ิน 

7	 แห่ง	 ได้จ�านวนกลุ ่มตัวอย่างประมาณ	 400	 คน	 มีผู ้ตอบ 

แบบสอบถามกลับ	จ�านวน	353	ชุด

	 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เป็นพนักงานองค์การมหาชนกลุ่ม	 2	 ใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบ 

ไม่อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น	 (Nonprobability	 Sampling)	 

ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 

จ�านวน	1	ท่าน	ต่อ	1	องค์การ	และเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ 

ท�างาน	 5	 ปีขึ้นไป	 โดยไม่ระบุต�าแหน่งงานในองค์การ	 ซึ่งการวิจัย 

ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การมหาชนทั้งหมด	7	องค์การ	 

มีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น	7	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง	 

และแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	4	ส่วน	ส่วนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคล 

ของผูต้อบแบบสอบถาม	ส่วนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกบับรรยากาศ 

องค์การ	ส่วนที่	3	แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 

และส่วนที่	4	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
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ผลการวิจัย
	 เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตใน 

การท�างานของพนักงานองค์การมหาชน	

	 พนักงานองค์การมหาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 

61.8)	มีอายุต�่ากว่า	30	ปี	(ร้อยละ	31.4)	โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพ 

ถ่ายทอดความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ หลังจากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยศึกษาอย่างละเอียด จับใจความหลัก จัดกลุ่มขัอมูล
แต่ละประเภท พิจารณาเช่ือมโยงความเหมือน ความแตกต่าง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนําเสนอข้อค้นพบ
ทั้งหมดในรูปแบบพรรณนา 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การมหาชน  
1.1 พนักงานองค์การมหาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 61.8) มีอายุต่ํากว่า 30 ปี (ร้อยละ 31.4) โดยส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 63.2) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 46.7) ประสบการณ์ทํางานต่ํากว่า 5 
ปี (ร้อยละ 45.6) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่มากกว่า 35,000 บาท(ร้อยละ 25.8) (ตารางที่ 
1.1) 

ตารางที่ 1.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานองค์การมหาชน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายุ 
2. ประสบการณ์ทํางาน 
3. สถานภาพสมรส 
4. รายได้ 
 

บรรยากาศองค์การ 
1. โครงสร้างและข้อจํากัด  
2. การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล  
3. ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน  
4. การให้รางวัลและการลงโทษ  
5. การอดทนต่อความขดัแย้ง  
6. มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการ
ปฏิบัติงาน  
7. ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันและความ
จงรักภักดีต่อกลุ่ม  
8. ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน 
 

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

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่	1			กรอบแนวคิดในการวิจัย

โสด	 (ร้อยละ	 63.2)	 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 

(ร้อยละ	 46.7)	 ประสบการณ์ท�างานต�่ากว่า	 5	 ปี	 (ร้อยละ	 45.6)	 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความใกล้เคียงกัน	โดยส่วนใหญ่มากกว่า	 

35,000	บาท	(ร้อยละ	25.8)	(ตารางที่	1.1)

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวนคน ร้อยละ 
เพศ  
อายุ 
สถานภาพ 
การศึกษา  
ประสบการณ์ทํางาน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

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

218 
111 
223 
165 
161 
91 

61.8 
31.4 
63.2 
46.7 
45.6 
25.8 

 
1.2 องค์การมหาชนมีระดับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง (� � =3.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านโครงสร้างและข้อจํากัด ด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ด้านความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน ด้านความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ตา่งอยู่ในระดับสูง นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการเน้นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (� � =3.79) และด้านการอดทนต่อความขดัแย้ง มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด 
(� � =3.31) (ตารางที ่1.2) 

ตารางที่ 1.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบรรยากาศองค์การ ขององค์การมหาชน 

บรรยากาศองค์การ �� S.D. ระดับ 
โครงสร้างและข้อจํากัด  
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล  
ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน  
การให้รางวัลและการลงโทษ  
การอดทนต่อความขดัแย้ง  
มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงาน  
ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันและความจงรักภักดตี่อกลุ่ม  
ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน 

3.44 
3.79 
3.52 
3.36 
3.31 
3.38 
3.57 
3.40 

.755 

.849 

.860 

.778 

.813 

.795 

.886 

.777 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 

รวม 3.47 .692 สูง 
 

1.3 พนักงานองค์การมหาชนมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (� � =3.38) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายใน
องค์การ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก นอกจากนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ด้าน ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมภายใน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (� � =3.87) รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
(� � =3.59) ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคะแนนเฉล่ียต่ําสุด (� � =3.01) (ตารางที่ 1.3) 

ตารางที่ 1.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ขององค์การมหาชน  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน �� S.D. ระดับ 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
สภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
โอกาสความก้าวหน้า ความมั่นคงในงาน  
โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบคุคล  
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ  

3.01 
3.59 
3.14 
3.40 
3.87 

.944 

.823 

.903 

.787 

.908 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 

 ตารางที่	1.1	ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานองค์การมหาชน

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
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	 	 1.3	 พนักงานองค์การมหาชนมีคุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (x =	 3.38)	 เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า	ด้านสภาพการท�างานที่มีความปลอดภัยและส่ง

เสริมสุขภาพ	 ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ	 ด้าน

การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก	 นอกจากน้ันอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	โดยทีด้่าน	ด้านการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมภายใน	มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด	(x =	3.87)	รองลงมา	ได้แก่	ด้านสภาพการท�างานที่มี 

ความปลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพ	(x =	3.59)	ส่วนด้านค่าตอบแทน 

ที่เพียงพอและยุติธรรม	มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	(x =	3.01)	(ตารางที่ 

1.3)

	 	 1.2	 องค์การมหาชนมีระดับบรรยากาศองค์การ

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 (x	 =	 3.47)	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านโครงสร้างและข้อจ�ากัด	 ด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 

ด้านความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน	 ด้านความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม	ต่างอยู่ในระดับสูง	นอกนั้น 

อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด	 (x =	 3.79)	 และด้านการอดทนต่อความ 

ขัดแย้ง	มีคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด	(x =	3.31)	(ตารางที่	1.2)

	 ตารางที่	1.2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับของบรรยากาศองค์การ	ขององค์การมหาชน

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวนคน ร้อยละ 
เพศ  
อายุ 
สถานภาพ 
การศึกษา  
ประสบการณ์ทํางาน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

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

218 
111 
223 
165 
161 
91 

61.8 
31.4 
63.2 
46.7 
45.6 
25.8 

 
1.2 องค์การมหาชนมีระดับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง (� � =3.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านโครงสร้างและข้อจํากัด ด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ด้านความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน ด้านความเป็น
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รับผิดชอบส่วนบุคคล มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (� � =3.79) และด้านการอดทนต่อความขดัแย้ง มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด 
(� � =3.31) (ตารางที ่1.2) 

ตารางที่ 1.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบรรยากาศองค์การ ขององค์การมหาชน 

บรรยากาศองค์การ �� S.D. ระดับ 
โครงสร้างและข้อจํากัด  
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล  
ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน  
การให้รางวัลและการลงโทษ  
การอดทนต่อความขดัแย้ง  
มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงาน  
ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันและความจงรักภักดตี่อกลุ่ม  
ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน 

3.44 
3.79 
3.52 
3.36 
3.31 
3.38 
3.57 
3.40 

.755 

.849 

.860 

.778 

.813 

.795 

.886 
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สูง 
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ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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รวม 3.47 .692 สูง 
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องค์การ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก นอกจากนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ด้าน ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมภายใน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (� � =3.87) รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
(� � =3.59) ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคะแนนเฉล่ียต่ําสุด (� � =3.01) (ตารางที่ 1.3) 

ตารางที่ 1.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ขององค์การมหาชน  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน �� S.D. ระดับ 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
สภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
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1.2 องค์การมหาชนมีระดับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง (� � =3.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านโครงสร้างและข้อจํากัด ด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ด้านความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน ด้านความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ตา่งอยู่ในระดับสูง นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการเน้นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (� � =3.79) และด้านการอดทนต่อความขดัแย้ง มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด 
(� � =3.31) (ตารางที ่1.2) 

ตารางที่ 1.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบรรยากาศองค์การ ขององค์การมหาชน 

บรรยากาศองค์การ �� S.D. ระดับ 
โครงสร้างและข้อจํากัด  
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล  
ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน  
การให้รางวัลและการลงโทษ  
การอดทนต่อความขดัแย้ง  
มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงาน  
ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันและความจงรักภักดตี่อกลุ่ม  
ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน 

3.44 
3.79 
3.52 
3.36 
3.31 
3.38 
3.57 
3.40 

.755 

.849 

.860 

.778 

.813 

.795 

.886 

.777 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 

รวม 3.47 .692 สูง 
 

1.3 พนักงานองค์การมหาชนมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (� � =3.38) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายใน
องค์การ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก นอกจากนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ด้าน ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมภายใน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (� � =3.87) รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
(� � =3.59) ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคะแนนเฉล่ียต่ําสุด (� � =3.01) (ตารางที่ 1.3) 

ตารางที่ 1.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ขององค์การมหาชน  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน �� S.D. ระดับ 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
สภาพการทํางานที่มคีวามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
โอกาสความก้าวหน้า ความมั่นคงในงาน  
โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบคุคล  
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ  

3.01 
3.59 
3.14 
3.40 
3.87 

.944 

.823 

.903 

.787 

.908 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
การรักษาสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว  
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก 

3.32 
3.28 
3.48 

.775 

.960 

.854 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
รวม 3.38 .682 ปานกลาง 
 

1.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน พบว่า ช่วงอายุ ประสบการณ์ทํางาน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นระดับรายได้ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกัน  และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่
ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD พบว่า พนักงานองค์การมหาชนที่มีรายได้ต่ํากว่า15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกต่าง จากพนักงานที่มีรายได้ 15,001–20,000 บาท, 20,001–25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,000– 35,000 
บาท และมากกว่า 35,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (ตาราง
ที่ 1.4) 

ตารางที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่ (POST HOC) ของรายได้ของพนักงานองค์การมหาชน ที่มตี่อคุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน 

รายได้ Mean S.D. 
ต่ํากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 
– 
20,000 
บาท 

20,001 
– 
25,000 
บาท 

25,001 
– 
30,000 
บาท 

30,001 
– 
35,000 
บาท 

มากกว่า 
35,000 
บาท 

ต่ํากว่า 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 35,000 บาท 
มากกว่า 35,000 บาท 

2.93 
3.43 
3.36 
3.52 
3.29 
3.48 

.828 

.642 

.649 

.667 

.726 

.635 

- -0.496* 
- 

-0.433* 
0.063 

- 

-0.590* 
0.093 
0.157 

- 

-0.364* 
0.132 
0.069 
0.225 

- 

-0.555* 
0.059 
0.122 
0.035 
0.191 

- 
 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การมหาชน 

2.1 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การมหาชน พบว่า
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (r = 
.881) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2.1) 

ตารางที่ 2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การจําแนกรายด้าน กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
องค์การมหาชน 

บรรยากาศองค์การ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

p-Value ระดับ 

โครงสร้างและข้อจํากัด  
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล  

.723 

.658 
.000 
.000 

สูง 
ปานกลาง 

สูง

	 	 1.4	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 

พบว่า	 ช่วงอายุ	 ประสบการณ์ท�างาน	 และสถานภาพสมรสที ่

แตกต่างกัน	 มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ไม่แตกต่างกัน	 ยกเว้น 

ระดับรายได ้ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที ่

แตกต่างกัน		และเมื่อท�าการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่ด้วยวิธี 

การทดสอบของ	 LSD	 พบว่า	 พนักงานองค์การมหาชนที่มีรายได ้

ต�่ากว่า15,000	 บาท	 มีคุณภาพชีวิตในการท�างานแตกต่างจาก 

พนักงานที่มีรายได้	15,001-20,000	บาท,	20,001-25,000	บาท,	 

25,001-30,000	 บาท,	 30,000-35,000	 บาท	 และมากกว่า 

35,000	 บาท	 โดยมีค่าเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ต�่าที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05	(ตารางที่	1.4)

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี
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	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การมหาชน

	 	 2.1	 ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างบรรยากาศองค์การกับ

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานองค์การมหาชน	 พบว่า

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพ

ชีวิตในการท�างาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 .05	 (r	 =	 .881)	 

 ตารางที่	1.4	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่	(POST	HOC)	ของรายได้ของพนักงานองค์การมหาชน	ที่มีต่อ

	 	 	 	 	 คุณภาพชีวิตในการท�างาน

การรักษาสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว  
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก 

3.32 
3.28 
3.48 

.775 

.960 

.854 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
รวม 3.38 .682 ปานกลาง 
 

1.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน พบว่า ช่วงอายุ ประสบการณ์ทํางาน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นระดับรายได้ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกัน  และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่
ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD พบว่า พนักงานองค์การมหาชนที่มีรายได้ต่ํากว่า15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกต่าง จากพนักงานที่มีรายได้ 15,001–20,000 บาท, 20,001–25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,000– 35,000 
บาท และมากกว่า 35,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (ตาราง
ที่ 1.4) 

ตารางที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่ (POST HOC) ของรายได้ของพนักงานองค์การมหาชน ที่มตี่อคุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน 

รายได้ Mean S.D. 
ต่ํากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 
– 
20,000 
บาท 

20,001 
– 
25,000 
บาท 

25,001 
– 
30,000 
บาท 

30,001 
– 
35,000 
บาท 

มากกว่า 
35,000 
บาท 

ต่ํากว่า 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 35,000 บาท 
มากกว่า 35,000 บาท 

2.93 
3.43 
3.36 
3.52 
3.29 
3.48 

.828 

.642 

.649 

.667 

.726 

.635 

- -0.496* 
- 

-0.433* 
0.063 

- 

-0.590* 
0.093 
0.157 

- 

-0.364* 
0.132 
0.069 
0.225 

- 

-0.555* 
0.059 
0.122 
0.035 
0.191 

- 
 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การมหาชน 

2.1 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การมหาชน พบว่า
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (r = 
.881) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2.1) 

ตารางที่ 2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การจําแนกรายด้าน กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
องค์การมหาชน 

บรรยากาศองค์การ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

p-Value ระดับ 

โครงสร้างและข้อจํากัด  
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล  

.723 

.658 
.000 
.000 

สูง 
ปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก 

ในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .05	 ยกเว้นด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 ที่มี 

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตใน 

การท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(ตารางที่	2.1)

	 3.	 เพือ่ศึกษาปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน 

องค์การมหาชน

	 	 3.1	 จากการศึกษาเชิงคุณภาพ	 พนักงานองค์การ 

มหาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในเรื่องบรรยากาศ 

องค์การและคุณภาพชีวิตในการท�างานไว้	 ได้แก่	 ปัญหาระหว่าง 

บคุคลในองค์การ	ความไม่เป็นมอือาชพีของผูบ้รหิาร	สภาพแวดล้อม 

ไม่เอื้ออ�านวย	 ปัญหาจากแนวทางการบริหาร	 และค่าตอบแทน 

ไม่เหมาะสม

 ตารางที่	2.1	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การจ�าแนกรายด้าน	กับคุณภาพชีวิตในการท�างาน

	 	 	 	 	 	 ของพนักงานองค์การมหาชน

การรักษาสิทธิส่วนบุคคลในองค์การ  
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว  
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมภายนอก 

3.32 
3.28 
3.48 

.775 

.960 

.854 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
รวม 3.38 .682 ปานกลาง 
 

1.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน พบว่า ช่วงอายุ ประสบการณ์ทํางาน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นระดับรายได้ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกัน  และเมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่
ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD พบว่า พนักงานองค์การมหาชนที่มีรายได้ต่ํากว่า15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกต่าง จากพนักงานที่มีรายได้ 15,001–20,000 บาท, 20,001–25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,000– 35,000 
บาท และมากกว่า 35,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานต่ําที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (ตาราง
ที่ 1.4) 

ตารางที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายคู่ (POST HOC) ของรายได้ของพนักงานองค์การมหาชน ที่มตี่อคุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน 

รายได้ Mean S.D. 
ต่ํากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 
– 
20,000 
บาท 

20,001 
– 
25,000 
บาท 

25,001 
– 
30,000 
บาท 

30,001 
– 
35,000 
บาท 

มากกว่า 
35,000 
บาท 

ต่ํากว่า 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 35,000 บาท 
มากกว่า 35,000 บาท 

2.93 
3.43 
3.36 
3.52 
3.29 
3.48 

.828 

.642 

.649 

.667 

.726 

.635 

- -0.496* 
- 

-0.433* 
0.063 

- 

-0.590* 
0.093 
0.157 

- 

-0.364* 
0.132 
0.069 
0.225 

- 

-0.555* 
0.059 
0.122 
0.035 
0.191 

- 
 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การมหาชน 

2.1 ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานองค์การมหาชน พบว่า
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (r = 
.881) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2.1) 

ตารางที่ 2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การจําแนกรายด้าน กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
องค์การมหาชน 

บรรยากาศองค์การ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

p-Value ระดับ 

โครงสร้างและข้อจํากัด  
การเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล  

.723 

.658 
.000 
.000 

สูง 
ปานกลาง 

ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน  
การให้รางวัลและการลงโทษ  
การอดทนต่อความขดัแย้ง  
มาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงาน  
ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันและความจงรักภักดตี่อกลุ่ม  
ความเส่ียงและการรับความเส่ียงในงาน 

.767 

.801 

.770 

.746 

.805 

.721 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

รวม .881 .000 สูง 
 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานองค์การมหาชน 

3.1 จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พนักงานองค์การมหาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในเรื่องบรรยากาศ
องค์การและคุณภาพชีวิตในการทํางานไว้ ได้แก่ ปัญหาระหว่างบุคคลในองค์การ ความไม่เป็นมืออาชีพของผู้บริหาร 
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออํานวย ปัญหาจากแนวทางการบริหาร และค่าตอบแทนไม่เหมาะสม 

3.2 พนักงานองค์การมหาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี้ 
ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีประสิทธิภาพ เวลาการทํางานควรมีความยืดหยุ่น
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ค่าตอบแทนและสวัสดิการควรปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ กิจกรรม
ภายในองค์การควรผ่อนคลายลดความตึงเครียดในการทํางาน แนวทางการปฏิบัติงานควรมีความชัดเจน คล้องตัวและทันสมัย 
การมอบหมายงานควรพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และควรมีปริมาณที่เหมาะสม ความก้าวหน้าในอาชีพต้องมีเกณฑ์
และช่องทางที่ชัดเจน 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานองค์การมหาชนส่วนใหญ่ที่มีช่วงอายุ ประสบการณ์ทํางาน และสถานภาพสมรสที่
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน แม้การศึกษาของ Nichols (1971) จะพบว่า บุคคลที่มีสถานภาพ
โสดจะมีอิสระในการตัดสินใจเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ง่ายกว่า แต่เนื่องมาจากพนักงานองค์การมหาชนที่มีสถานภาพสมรสที่
ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น โสด สมรส หรือ อื่นๆ ต่างสามารถแบ่งเวลาให้สมดุลในชีวิตครอบครัวและการทํางานได้ ซึ่งไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําให้มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานไม่แตกต่างกัน มีเพียงระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
เท่าน้ันที่จะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน เน่ืองจากรายได้มีความสําคัญ ซ่ึงหากได้รับไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพใน
ปัจจุบันจะทําให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวได้ ทั้งนี้การศึกษาเชิงคุณภาพยังพบว่า ความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
องค์การมหาชนมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน จากการสัมภาษณ์พนักงาน พบว่า พนักงานมักกล่าวเปรียบเทียบรายได้
ตนเองกับองค์การมหาชนอื่นว่ามีความแตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณี เอกวงศ์ตระกูล (2545) และ สมพร สังข์
เพิ่ม (2555) ที่ทําการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ได้รับรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน  

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 การศึกษาด้านบรรยากาศองค์การ พนักงานองค์การมหาชนแสดงความคิดเห็น
ว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง  (� � =3.47) โดยบรรยากาศองค์การที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ เมื่อพิจารณารายด้าน อภิปรายได้ว่า  

ด้านโครงสร้างและข้อจํากัดขององค์การมหาชนนั้นมีสายบังคับบัญชาสั้น ไม่ซับซ้อน รวมถึงการสื่อสารคล้องตัวกว่า
ระบบราชการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัจฉิมา ธนสันติ (2543) และศักดา ศรีภูมี (2552) พบว่า โครงสร้างบริหารของ
องค์การมหาชนมีแนวคิดในการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการทํางานขององค์การ และสร้างบรรยากาศองค์การแบบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นโครงสร้างและข้อจํากัดขององค์การมหาชนจึงอยู่ในระดับสูง (� � =3.44)  

	 	 3.2	 พนักงานองค์การมหาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 ดังนี้	 ผู้บริหาร 

ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานต้องม ี

ประสิทธิภาพ	เวลาการท�างานควรมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ 

สภาพการณ์ปัจจุบัน	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการควรปรับให้มี 

ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ	 กิจกรรมภายในองค์การควร 

ผ่อนคลายลดความตึงเครียดในการท�างาน	แนวทางการปฏิบัติงาน 

ควรมีความชัดเจน	 คล้องตัวและทันสมัย	 การมอบหมายงานควร 

พิจารณาจากความรู้ความสามารถ	 และควรมีปริมาณที่เหมาะสม	 

ความก้าวหน้าในอาชีพต้องมีเกณฑ์และช่องทางที่ชัดเจน

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
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สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยพบว่า	 พนักงานองค์การมหาชนส่วนใหญ ่
ทีม่ช่ีวงอาย	ุประสบการณ์ท�างาน	และสถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั 
มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ไม่แตกต่างกัน	 แม้การศึกษาของ	 
Nichols	 (1971)	 จะพบว่า	 บุคคลท่ีมีสถานภาพโสดจะมีอิสระใน 
การตดัสนิใจเปลีย่นแปลงต่างๆ	ได้ง่ายกว่า	แต่เนือ่งมาจากพนกังาน 
องค์การมหาชนทีม่สีถานภาพสมรสทีต่่างกนั	ไม่ว่าจะเป็น	โสด	สมรส	 
หรือ	 อื่นๆ	 ต่างสามารถแบ่งเวลาให้สมดุลในชีวิตครอบครัวและ 
การท�างานได้	 ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน	 ท�าให้มี 
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่แตกต่างกัน	 มีเพียง 
ระดับรายได้ที่แตกต่างกันเท่าน้ันท่ีจะมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน 
แตกต่างกัน	เนื่องจากรายได้มีความส�าคัญ	ซึ่งหากได้รับไม่เพียงพอ 
ต่อการด�ารงชีพในปัจจุบันจะท�าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจใน 
ครอบครัวได้	 ทั้งนี้การศึกษาเชิงคุณภาพยังพบว่า	 ความแตกต่าง 
ของรายได้ระหว่างองค์การมหาชนมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ 
ท�างาน	 จากการสัมภาษณ์พนักงาน	 พบว่า	 พนักงานมักกล่าว 
เปรียบเทียบรายได้ตนเองกับองค์การมหาชนอื่นว่ามีความแตกต่าง 
กันสอดคล้องกับการศึกษาของ	อรุณี	เอกวงศ์ตระกูล	(2545)	และ	 
สมพร	 สังข์เพิ่ม	 (2555)	 ท่ีท�าการศึกษา	 พบว่า	 บุคลากรที่ได้ 
รับรายได้ที่แตกต่างกัน	จะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน	
	 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี	 1	 การศึกษาด้าน 
บรรยากาศองค์การ	พนักงานองค์การมหาชนแสดงความคิดเห็นว่า	 
บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู ่ในระดับสูง	 (x =	 3.47)	 โดย
บรรยากาศองค์การที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย	8	องค์ประกอบ	
เมื่อพิจารณารายด้าน	อภิปรายได้ว่า	
	 ด้านโครงสร้างและข้อจ�ากัดขององค์การมหาชนนั้นมีสาย
บังคับบัญชาสั้น	 ไม่ซับซ้อน	 รวมถึงการสื่อสารคล้องตัวกว่าระบบ
ราชการ	สอดคล้องกับการศึกษาของ	ปัจฉิมา	ธนสันติ	(2543)	และ
ศักดา	ศรีภูมี	(2552)	พบว่า	โครงสร้างบริหารขององค์การมหาชนมี
แนวคดิในการเปิดโอกาสในการมส่ีวนร่วมในการท�างานขององค์การ	
และสร้างบรรยากาศองค์การแบบประชาธิปไตย	 ดังนั้นโครงสร้าง
และข้อจ�ากัดขององค์การมหาชนจึงอยู่ในระดับสูง	(x =	3.44)	
	 ด้านการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล	เนื่องจากองค์การ 
มหาชนเป็นองค์การที่มีภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ที่ชัดเจน	พนักงานควรรับรู้หน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ 
ของงาน	 ดังนั้นบรรยากาศองค์การด้านการเน้นความรับผิดชอบ 
ส่วนบุคคลขององค์การมหาชนจึงอยู่ในระดับสูง	(x =	3.79)	
	 ด้านความอบอุน่และการให้การสนบัสนนุในองค์การมหาชนนัน้	 
มีบรรยากาศในการท�างานท่ีดีและมีความอบอุ่น	 ผู้บริหารไม่ถือตัว	
มกีจิกรรมทีแ่สดงให้เหน็ถงึความร่วมมอืและรบัผดิชอบร่วมกนัและ
สร้างความผกูพนัในองค์การ	อกีทัง้จ�านวนพนกังานมจี�านวนไม่มาก
ยงัเป็นอกีหนึง่ปัจจัยท่ีมผีลกบัความรูส้กึอบอุน่และให้การสนบัสนนุ	 
บรรยากาศองค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับสูง	(x =	3.52)	

	 ด้านการให้รางวลัและการลงโทษนัน้เป็นบทบาทหน้าทีข่อง 
ผูบ้รหิารทีจ่ะประเมนิผลการปฏบิตัติามระบบอย่างมคีวามยติุธรรม	 
แต่ทั้งน้ีผู้บริหารบางส่วนมาจากระบบราชการ	 ทัศนคติการท�างาน 
ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การมหาชน	 ดังนั้นบรรยากาศ 
องค์การด้านการให้รางวลัและการลงโทษขององค์การมหาชนจงึอยู่ 
ในระดับปานกลาง	 (x =	 3.36)	 ด้านการอดทนต่อความขัดแย้ง 
ในองค์การมหาชนมีรูปแบบความขัดแย้งจากหลายสาเหตุ	 ซึ่ง 
องค์การมหาชนได้จดัการตามรปูแบบการจดัการความขดัแย้งต่างๆ	 
เช่น	 การพูดคุยปรับทัศนคติ	 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
องค์การ	เป็นต้น	บรรยากาศองค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง	 
(x =	3.31)	
	 ด้านมาตรฐานและความคาดหวังต่อผลการปฏิบัติงาน 
องค์การมหาชนใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในการช่วยให้ 
พนักงานรับรู ้มาตรฐานและความคาดหวังขององค์การ	 ทั้งนี ้
มาตรฐานและความคาดหวังยังสามารถสร้างทั้งความเครียด 
ความกดดัน	 แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจในองค์การได้เช่นกัน	 
บรรยากาศองค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง	(x =	3.38)	
	 ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีต่อ 
กลุ่มน้ัน	เนือ่งจากองค์การมหาชนมเีป้าหมายและพนัธกจิทีแ่ตกต่าง 
ไปจากองค์การรูปแบบอื่น	 ประกอบกับจ�านวนพนักงานมีไม่มาก	 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
จึงเป็นส่ิงส�าคัญ	 เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ	 จึงเป็นส่ิงที่แสดงให ้
เห็นถึงความสามัคคี	 และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 มีส่วนช่วย 
หล่อหลอมและปลกูฝังวฒันธรรมองค์การอกีด้วย	ดงันัน้บรรยากาศ 
องค์การด้านนี้จึงอยู่ในระดับสูง	(x =	3.57)	
	 ด้านความเสีย่งและการรบัความเสีย่งในงาน	องค์การมหาชน 
มีทั้งความเส่ียงส่วนบุคคล	 และความเส่ียงในงานอันเน่ืองมาจาก 
ลักษณะงานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง	 จึงท�าให้มีความเสี่ยง 
กว่าองค์การอืน่ๆ	ดงันัน้การจดัการความเสีย่งจ�าเป็นต้องมรีปูแบบท่ี 
หลากหลาย	ติดตามผลเป็นระยะๆ	และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
อยู ่เสมอ	 บรรยากาศองค์การด้านนี้จึงอยู ่ในระดับปานกลาง	 
(x =	 3.40)	 ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับการศึกษาของ	 จุฑาวด	ี 
กลิ่นเฟื่อง	(2543)	ที่ผลการศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกัน
	 จากวตัถปุระสงค์ของการวจิยัข้อที	่1	การศกึษาด้านคณุภาพ 
ชีวิตในการท�างาน	 พนักงานองค์การมหาชนแสดงความคิดเห็นว่า 
คณุภาพชวีติในการท�างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	(x =	3.38)	 
โดยการศึกษาประกอบด้วย	8	องค์ประกอบ	เมื่อพิจารณารายด้าน	 
อภิปรายได้ว่า	
	 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม	เนื่องจากองค์การ 
มหาชนยังมีค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการ 
ครองชีพ	 ท�าให้พนักงานรู้สึกไม่มั่นคงทัดเทียมกับองค์การลักษณะ 

เดียวกัน	 หรือเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 อัญชลี	 มันตะรักษ์	 (2556)	 และ	 

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
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ภิรดา	 ชัยรัตน์	 (2554)	 ซ่ึงพบว่า	 การก�าหนดวิธีการบริหารด้าน 

ทรัพยากรมนุษย์ยังมีความคล้ายคลึงกับราชการและรัฐวิสาหกิจอยู่	 

ซึง่องิตามข้อก�าหนดของส�านกังาน	ก.พ.ร.	จงึท�าให้ความอิสระลดลง	 

และยังถูกแทรกแซงจากการเมืองได้ง่าย	 ดังน้ันคุณภาพชีวิตในการ 

ท�างานด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง	(x =	3.01)	
	 ด้านสภาพการท�างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริม 

สุขภาพขององค์การมหาชน	 มีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ	ภายใน 

องค์การตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างชัดเจน	 รวมถึงระบบรักษา 

ความปลอดภยั	ซึง่พนกังานบางส่วนกล่าวว่า	องค์การมหาชนมรีะบบ 

ความปลอดภยัค่อนข้างด	ีเนือ่งจากหลายสถานทีอ่ยูใ่นศนูย์ราชการ	 

ซึง่มรีะบบความปลอดภยัและระบบเตอืนภยัต่างๆ	ของศนูย์อยูแ่ล้ว	 

ดงันัน้คณุภาพชวีติในการท�างานด้านนีจ้งึอยูใ่นระดบัสงู	(x =	3.59)	
	 ด้านโอกาสความก้าวหน้าความมั่นคงในงาน	สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	กันต์ฤทัย	หอพิบูลสุข	(2548)	และอัญชลี	มันตะรักษ์	 

(2556)	 ที่ศึกษาพบว่า	 โอกาสท่ีตนเองจะก้าวหน้าหรือได้เล่ือนขั้น 

เลื่อนต�าแหน่งเป็นไปได้น้อย	หากผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุน 

และประเมินผลงานหรือพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม	

ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านน้ีจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

(x =	3.14)	
	 ด้านโอกาสในการพฒันาและการใช้ความสามารถของบคุคล	 

องค์การมหาชนมกีารจดักิจกรรมพัฒนาบคุลากรและได้รบัการเอาใจใส่ 

จากผู้บริหาร	 ตลอดจนมีการกระจายงานอย่างเหมาะสมท�าให้เกิด 

การพัฒนา	สร้างความผูกพันในองค์การ	และส่งเสริมให้พนักงานมี 

คุณภาพชีวิตในการท�างานท่ีดีขึ้น	 แต่ท้ังน้ียังไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ ์

อย่างเป็นรปูธรรม	พนกังานจงึไม่เหน็ความส�าคญัในจดุนี	้สอดคล้อง 

กับการศึกษาของ	สมพร	สังข์เพิ่ม	 (2555)	ซึ่งผลการศึกษาออกมา 

ในลักษณะเดียวกัน	ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านนี้จึงอยู่ใน 

ระดับปานกลาง	(x =	3.40)
	 ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ	 คุณภาพ

ชีวิตในการท�างานด้านนี้อยู่ในระดับสูง	(x =	3.87)	อาจเป็นเพราะ 

ความเป็นกันเองของผู้บริหาร	 รูปแบบการท�างานเป็นทีม	กิจกรรม 

ภายในองค์การ	 รวมถึงสถานท่ีท�างานและจ�านวนพนักงาน 

มีรูปแบบการด�าเนินการท่ีดี	 จึงเป็นปัจจัยท่ีสะท้อนให้ความรู้สึก 

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายในองค์การ	 ถึงแม้ว่าองค์การจะม ี

ขนาดเล็กและจ�านวนพนักงานค่อนข้างน้อย	 แต่ทุกคนก็จะภูมิใจ 

เพราะได้ท�าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบตามจุดประสงค์ขององค์การ	 

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 สมพร	 สังข์เพิ่ม	 (2555)	 ซึ่งผล 

การศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกันว่า	 การเปิดโอกาสให้พนักงาน 

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันบ่อย	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

เพื่อการยอมรับและร่วมมือกันท�างานด้วยดี	

	 ด้านการรักษาสทิธส่ิวนบคุคลในองค์การ	ด้านนีอ้ยูใ่นระดบั 

ปานกลาง	(x =	3.32)	โดยองค์การมหาชนนั้น	ให้ความส�าคัญกับ 

สิทธิส่วนบุคคลในประเด็นเรื่องระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่มีมาตรฐาน	 อีกทั้งพนักงานรู ้สึกพอใจในการปฏิบัติงาน	 เมื่อ 

ผู้บริหารไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงาน	และให้ 

ความเสมอภาคในการปฏบิตังิานและแสดงความคิดเหน็อย่างเตม็ท่ี	

	 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตส่วนตัว 

คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง	(x =	3.28) 
เน่ืองมาจาก	 ความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว	 

เป็นความรู้สึกที่เกิดจาก	 2	 ปัจจัย	 คือ	 ความรู้สึกที่เกิดจากปัจจัย 

ภายในองค์การ	และภายนอกองค์การ	ดังนั้นงานในองค์การจะต้อง 

ไม่ท�าให้พนกังานรูส้กึห่างเหนิกบัครอบครวั	โดยต้องมคีวามเหมาะสม 

ของเวลาพักผ่อนส่วนตัว	 โดยความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในการ 

ท�างานด้านน้ีขึ้นอยู่กับการการบริหารจัดการขององค์การและการ 

บริหารจัดการชีวิตของแต่ละบุคคล	 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

สมพร	สังข์เพิ่ม	 (2555)	ซึ่งพบว่า	หากพนักงานมีความสามารถใน 

การวางแผนชีวิต	สามารถแยกแยะหน้าที่การงานและครอบครัวให้ 

มคีวามสมดลุกนั	จะส่งผลให้บคุลากรสายสนบัสนนุมรีะดบัคุณภาพ 

ชีวิตในการท�างาน	 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิต

ส่วนตัวอยู่ในระดับสูง	

	 ด้านการเกีย่วข้องสมัพนัธ์กับสงัคมภายนอก	เป็นการส่งมอบ

คุณค่าสู่สังคม	 ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นรากฐานของการพัฒนา

ประเทศ	ทัง้นีภ้ารกจิขององค์การมหาชนทีม่วีตัถปุระสงค์เฉพาะและ

มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมในหลายบริบท	 ซ่ึงการเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับสังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการด�าเนินงานกับ

หน่วยงานภายนอก	หรือการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	ล้วนมี

ผลทีต่ามมา	คือ	ความรูสึ้กของพนกังานทีม่ต่ีอองค์การ	หากองค์การ

ท�าประโยชน์และมีผลกับสังคมในวงกว้าง	ท�าให้พนักงานรู้สึกภูมิใจ

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของส่ิงนั้น	 เมื่อประชาชนได้รับประโยชน์จากการ

ด�าเนินงาน	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ความภูมิใจที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ช่วยยก

ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของตนเองเช่นกัน	 ดังนั้นคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานด้านนี้จึงอยู่ในระดับสูง	(x =	3.48)
	 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่	 2	 ด้านความสัมพันธ ์

ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 ผลการ 

วจิยัพบว่า	มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทาง 

สถิติที่ระดับ	 .05	(r	=.881)	สอดคล้องกับการศึกษาของ	ศิริวรรณ์	 

ช่ืนบุญ	 (2553)	 จุฑาวดี	 กล่ินเฟื่อง	 (2543)	 อรุณี	 เอกวงศ์ตระกูล	 

(2545)	และ	พับพลึง	ใจ๋คอดี	(2552)	ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร 

ที่รับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง	 จะมีคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง	 และมีความสัมพันธ์กันใน 

ทิศทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่	 3	 การศึกษาพบว่า 

พนักงานองค์การมหาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาท่ีพบใน 

เรื่องบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท�างานไว้ท่ีม ี

สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์
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ความเช่ือมโยงกัน	 ได ้แก ่	 ป ัญหาระหว่างบุคคลในองค์การ 

ความไม่เป็นมืออาชีพของผู้บริหาร	 สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�านวย	 

ปัญหาจากแนวทางการบริหาร	 และค่าตอบแทนไม่เหมาะสม 

โดยเฉพาะประเด็นปัญหาจากแนวทางการบริหาร	 เห็นได้จากการ 

แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวถึง	19	ครั้ง	ซึ่งพบว่า	ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นมาจากหลายรูปแบบด้วยกัน	 เช่น	 รูปแบบการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ยังไม่มีประสิทธิภาพ	 การบริหารค่าตอบแทน 

และปริมาณพนักงานที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	 รูปแบบการ 

กระจายงาน	 รวมถึงรูปแบบการสื่อสารและกฎระเบียบต่างๆ 

ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การมหาชน	 ดูได้จากการให ้

กฎระเบียบที่อิงระบบราชการมากเกินไป	 ท�าให้ระบบการท�างาน 

ล่าช้าไม่สะท้อนความเป็นองค์การมหาชนท่ีแท้จริง	 ทั้งนี้ระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจาก 

แนวทางบริหาร	เนือ่งจากเกณฑ์ทีใ่ช้ท�างานให้พนกังานมุง่ท�างานของ

ตนเองเกินไป	 จนขาดการท�างานเป็นทีม	 ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน	 น�าไปสู่ปัญหาเรื่องความสามัคคีใน

องค์การ		

ข้อเสนอแนะ
	 จากการวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตใน 

การท�างานบางด้านยังอยู่ในระดับปานกลาง	 ข้อเสนอแนะส�าหรับ 

การน�าไปปฏิบัติ	 คือควรส่งเสริมบรรยากาศองค์การและคุณภาพ 

ชวีติในการท�างานด้านดงักล่าวให้มรีะดบัทีส่งูขึน้		รวมถงึพัฒนาการ 

ให้บรกิารขององค์การมหาชนให้มรีปูแบบทีท่นัสมยัและมคีวามเป็น 

เอกชนมากขึ้น	 ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บริหารให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอย่าง

แท้จริง	เพื่อรองรับและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

	 งานวิจยัชิน้นีย้งัหาค�าตอบได้ไม่ชัดเจนว่าปัจจยัหรอืตัวแปรใด 

ที่ควรท�าการวิจัยต่อ	ดังนั้น	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป	 

คือ	ควรมีการศึกษาในองค์การมหาชนกลุ่มอื่น	และควรมีการศึกษา 

ปัจจัยอ่ืนที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 

เช่น	 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ	 ความผูกพันใน 

องค์การ	อัตราการลาออกจากงาน	เป็นต้น
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

Self-Healthcare	Behavior	of	The	Elderly	in	Bangkok

ศิริสุข		นาคะเสนีย์

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์			

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ	 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง	 และความต้องการ 

สวสัดกิารจากรฐัของผูส้งูอายใุนกรงุเทพมหานคร		กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอืผูส้งูอาย	ุจ�านวน	400	คน	โดยใช้วธิสีุม่ตวัอย่างแบบหลาย 

ขั้นตอน		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	ทดสอบค่าที	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพโดยภาพรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 2)	 กลุ่มตัวอย่างมี 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 3)	 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด	4)	กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน	มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี 

อายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน	มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		 

5)	 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกัน	 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

ที่มีอายุแตกต่างกัน	มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

ค�าส�าคัญ	:		ผู้สูงอายุ,	การเปิดรับข่าวสาร,	พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ,	ความต้องการสวัสดิการจากรัฐ		

Abstract
	 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			
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บทน�า
	 สถานการณ์ของประชากรท่ีก�าลังได้รับความสนใจของ 

สังคมโลกปัจจุบัน	 น่ันคือโครงสร้างของประชากรท่ีก�าลังมีการ 

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุ”	 ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน			 

เนื่องจากประชากรในวัยเด็ก	 และวัยแรงงาน	 มีจ�านวนลดลง 

ส่งผลให้จ�านวนประชากรผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 อันเป็นผล 

มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพ่ิมของประชากร	 ประกอบกับ 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่	 และ 

การด�าเนินงานทางด้านสาธารณสุข	 ท�าให้อัตราการเสียชีวิตจาก 

โรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ	ลดลง	ท�าให้ผูส้งูอายมุชีวีติยนืยาวขึน้	โดยตวัเลข 

จากการคาดประมาณแนวโน้มของประชากรสูงอายุในประเทศไทย	 

ปี	พ.ศ.2563	หรืออีก	5	ปีข้างหน้า	จะมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ 

จะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	15	และอีกเกือบ	20	ปีข้างหน้า	ประเทศไทย 

จะมีผู้สูงอายุราว	1	ใน	4	ของประเทศ

	 	ในขณะท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่11	 

(พ.ศ.	2555-2559)	นัน้	คาดว่าประชากรผูส้งูอายใุนโลกจะมจี�านวน 

เพิม่ขึน้ประมาณ	81.9	ล้านคน	ซึง่จะมผีลกระทบต่อการเคลือ่นย้าย 

ก�าลงัคนข้ามประเทศ		ท�าให้เกิดความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม	 

ส่วนโครงสร้างการผลิต	 ได้มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคน	 

เป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น	 มีผลท�าให้เกิด 

การพฒันาก�าลงัคนท่ีมุง่สร้างให้มคีวามรู	้ทกัษะและความเชีย่วชาญ 

ในงานมากขึน้ตามไปด้วย	ในขณะทีส่งัคมผูสู้งอายจุะมค่ีาใช้จ่ายด้าน 

สุขภาพเพิ่มข้ึน	 ตามโครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน 

ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง	 โดยประเทศไทยจะ 

ก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี	พ.ศ.2568	ซึ่งมีผลกระทบ 

ต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต	 การแข่งขัน 

เพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น	 โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

ท�าให้ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน 

การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	 อันจะ 

ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ	 และค่าใช้จ่ายของภาคครัว 

เรือนในการดูแลสุขภาพอนามัยและการจัดสวัสดิการทางสังคม	 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 

2557)	จากผลการวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า	ปัญหาส�าคัญที่ผู้สูงอายุ 

ไทยประสบก็คือ	 ปัญหาทางเศรษฐกิจ	 และสุขภาพ	 เกือบครึ่งหนึ่ง 

ของผูส้งูอายมุรีายได้ไม่เพยีงพอต่อการเลีย้งชพี	มสีขุภาพอยูใ่นระดบั 

ปานกลางถึงไม่ดีมาก	เช่น	มีอาการปวดหลัง	ปวดเอว	ไขข้ออักเสบ	 

ความดันโลหิตสูง	โรคกระเพาะ	โรคหัวใจ	เป็นต้น	จึงเป็นประเด็นที่ 

น่าสนใจว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้สงูอายมุอีายยุนืยาวขึน้	มสีขุภาพแขง็แรง 

ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน	 สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทาง

สังคมและเศรษฐกิจ	 โดยผู้สูงอายุสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพ	 สวัสดิการต่างๆ	 ท่ีหน่วยงานของรัฐจัดให้บริการ

ผ่านสื่อต่างๆ	ได้

ด ้วยเหตุนี้ 	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว ่าผู ้สูงอายุใน 

กรงุเทพมหานครมกีารเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัสขุภาพอยูใ่นระดบัใด 

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไร	 ตลอดจนผู้สูงอายุม ี

ความต้องการสวสัดกิารจากรฐัในด้านใดบ้าง	เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐาน 

ต่อการก�าหนดนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให ้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 และเป็นแนวทางในการ 

สร้างเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของคนใน 

ครอบครัว	 ชุมชน	 ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ	 ในการจัดกิจกรรมที่ 

หลากหลายเพือ่ส่งผลต่อการสร้างความตระหนกัในการดแูลสขุภาพ 

ของผู้สูงอายุต่อไป		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของ 

ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูสู้งอายุ 

ในกรุงเทพมหานคร

	 3.	 เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการจากรัฐของผู้สูงอายุ 

ในกรุงเทพมหานคร	

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	 มีการเปิดรับ 

ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพแตกต่างกัน

	 2.	 ผู้สูงอายุท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกัน	

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุจาก	 50	 เขตใน 

กรุงเทพมหานคร	โดยมีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	จ�านวน	942,586	คน	 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2557)

	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั	คอื	ผูส้งูอายใุนกรงุเทพมหานคร	 

ที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีข้ึนไป	 จาก	 50	 เขต	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบหลายขั้นตอน	 จ�านวน	 5	 เขต	 ได้แก่	 เขตพระนคร	 เขตทุ่งคร ุ

เขตทวีวัฒนา	 เขตจตุจักร	 และเขตปทุมวัน	 จ�านวน	 400	 คน	 

จากการก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างของ	Taro	Yamane	ทีร่ะดบั 

ความเชื่อมั่น	95%	(ณรงค์		โพธิ์พฤกษานันท์,	2556)	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น	4	ส่วน	 

คือ	 ส่วนที่	 1	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอาย ุ

มีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด	 ส่วนที่	 2	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับ 

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ	 มีลักษณะเป็น 

ค�าถามปลายปิด	 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท	 (Likert	 

Scale)	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.7692	 ส่วนที่	 3	 เป็นค�าถาม 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	 มีลักษณะเป็น 
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ค�าถามปลายปิด	 ใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท	 (Likert	 

Scale)	 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	 0.8961	 ส่วนท่ี	 4	 เป็นค�าถาม 

เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการจากรัฐของผู้สูงอายุ	มีลักษณะเป็น 

ค�าถามปลายปิด	 ใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท	 (Likert	 

Scale)	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.9688

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการแจกแบบสอบถาม	 จ�านวน	 400	 ชุด 

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์	 สามารถน�าไป 

วิเคราะห์ข้อมูล	 จ�านวน	 400	 ชุด	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 และน�าไป 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าความถี่		 

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	way	ANOVA)	และ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี	 Scheffe	 ในการ 

แปลความหมายของค่าเฉลี่ย	 ใช้เกณฑ์	 ดังน้ี	 (สรชัย	 	 พิศาลบุตร,	

2551)

	 ค่าเฉลี่ย	 4.21-5.00	 หมายถึง	 มากที่สุด

	 ค่าเฉลี่ย	 3.41-4.20	 หมายถึง	 มาก

	 ค่าเฉลี่ย	 2.61-3.40	 หมายถึง	 ปานกลาง

	 ค่าเฉลี่ย	 1.81-2.60	 หมายถึง	 น้อย

	 ค่าเฉลี่ย	 1.00-1.80	 หมายถึง	 น้อยที่สุด

ผลการวิจัย	
	 1.	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 227	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 56.75	 เป็นเพศชาย	 จ�านวน	 173	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	43.25	มีอายุระหว่าง	60-64	ปี	จ�านวน	165	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	41.25	รองลงมา	อายุระหว่าง	65-69	ปี	จ�านวน	123	คน		 

คิดเป็นร้อยละ	 30.75	 อายุระหว่าง	 70-74	 ปี	 จ�านวน	 79	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 19.75	 และอายุ	 75	 ปีข้ึนไป	 จ�านวน	 33	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 8.25	 ตามล�าดับ	 การศึกษาระดับประถมศึกษา	 

จ�านวน	215	คน	คิดเป็นร้อยละ	53.75	รองลงมา	การศึกษาระดับ 

ปรญิญาตร	ีจ�านวน	71	คน	คดิเป็นร้อยละ	17.75	ระดบัมธัยมศกึษา/ 

ปวช.	 จ�านวน	 70	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 17.50	 ไม่ได้รับการศึกษา			 

จ�านวน	 28	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.00	 สูงกว่าปริญญาตรี	 จ�านวน 

9	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.25	และระดับปวส.	จ�านวน	7	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	1.75	ตามล�าดับ

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.01	 เมื่อ 

พิจารณารายด้าน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ 

สุขภาพจากส่ือบุคคลอยู่ในระดับมาก	 ค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.43	 มีการ 

เปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพจากส่ือมวลชนอยูใ่นระดบัปานกลาง	

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.37	และมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจาก

สื่ออื่นๆ	อยู่ในระดับน้อย	ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.22			

	 3.	 กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองโดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.31	 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการ 

ป้องกนัโรค	ด้านการฟ้ืนฟสุูขภาพ	และด้านการส่งเสรมิสขุภาพ	อยูใ่น 

ระดบัมากทีส่ดุ	ซึง่มีค่าเฉลีย่เท่ากบั	4.32,	4.32	และ	4.28	ตามล�าดบั

	 4.	 กลุม่ตัวอย่างมีความต้องการสวสัดกิารจากรฐัโดยรวมอยู ่

ในระดบัมากทีสุ่ด	ค่าเฉล่ียเท่ากับ	4.37	เมือ่พจิารณารายด้าน	พบว่า	 

กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการสวสัดกิารจากรฐัในด้านความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน	 ด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนและด้อยโอกาส	 ด้านที่อยู่อาศัย	 ด้านการศึกษา	 และ 

ด้านนันทนาการ	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.51,	 

4.45,	4.36,	4.34,	4.30	และ	4.26	ตามล�าดับ

	 5.	 ผลการเปรยีบเทยีบการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพ 

ของผู้สูงอายุจ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ปรากฏผล 

ดังตารางที่	1-3

สวัสดิการจากรัฐของผู้สูงอายุ  มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด  ใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale)  มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9688 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ 
สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์ ดังนี้(สรชัย  พิศาลบุตร, 2551) 

ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถงึ  มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง  มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

ผลการวิจัย  
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 เป็นเพศชาย จํานวน 173 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.25 มีอายุระหว่าง 60-64 ปี จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมา อายุระหว่าง 65-69 ปี 
จํานวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.75   อายุระหว่าง 70-74 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และอายุ 75 ปี
ขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามลําดับ การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.75  รองลงมา การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 70 
คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50  ไม่ได้รับการศึกษา   จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.25 และระดับปวส. จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลําดับ 

2. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อมวลชนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และมีการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่ออื่นๆ อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22    

3.  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32, 4.32 และ 4.28 ตามลําดับ 

4. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านการศึกษา และด้านนันทนาการ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51, 4.45, 4.36, 4.34, 4.30 และ 4.26 ตามลําดับ 

5.  ผลการเปรียบเทียบการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 1-3 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ จําแนกตามเพศ 

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพ 

เพศชาย เพศหญิง t p 
     X S.D.      X S.D. 

ภาพรวม 
สื่อบุคคล 
สื่อมวลชน 
สื่ออ่ืนๆ 

2.95 
3.45 
3.33 
2.09 

.712 

.818 

.886 

.949 

3.04 
3.42 
3.40 
2.32 

.727 

.820 

.956 

.951 

-1.22 
.35 
-.73 
-2.36 

.22 

.72 

.46 
.01* 

*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

	 ตารางที่	1	การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ	จ�าแนกตามเพศ

ศิริสุข  นาคะเสนีย์
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42			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ผู้สูงอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน	 มีการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม	 ไม่มีความแตกต่างกัน	
ส�าหรับประเภทสื่อพบว่า	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 0.05	 ในประเภทสื่ออื่นๆ	 โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย		

 ตารางที่	2	การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ	จ�าแนกตามอายุ

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกัน สําหรับประเภทสื่อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในประเภทสื่ออื่นๆ โดย
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย   
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ จําแนกตามอายุ 

ประเภทสื่อ แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

สื่อบุคคล Between Groups 3.475 3 1.158 1.737 .159
  Within Groups 264.125 396 .667  
  Total 267.600 399   
สื่อมวลชน Between Groups 8.230 3 2.743 3.251 .022*
  Within Groups 334.157 396   
  Total 342.386 399   
สื่ออ่ืนๆ Between Groups 14.094 3 4.698 5.304 .001*
  Within Groups 350.766 396 .886  
  Total 364.859 399   
ภาพรวม Between Groups 7.739 3 2.580 5.108 .002*
  Within Groups 200.013 396 .505  
  Total 207.752 399   
*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า อายุกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม ประเภทสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการทดสอบเป็นรายคู่ของแต่ละประเภทสื่อ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า อายุแตกต่างกัน ทําให้มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อมวลชน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-64 ปี มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
จากสื่อมวลชนและโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 75 ปีขึ้นไป และอายุแตกต่างกัน ทําให้มีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพจากสื่ออื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-64 
ปี มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่ออื่นๆ มากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 70-74 ปี และผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 75 
ปีขึ้นไป 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภทสื่อ แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

สื่อบุคคล Between Groups 18.576 5 3.715 5.878 .000*
  Within Groups 249.024 394 .632  
  Total 267.600 399   
สื่อมวลชน Between Groups 3.941 5 .788 .918 .469
  Within Groups 338.445 394 .859  
  Total 342.386 399   
สื่ออ่ืนๆ Between Groups 29.496 5 5.899 6.931 .000*
  Within Groups 335.363 394 .851  
  Total 364.859 399   
ภาพรวม Between Groups 13.872 5 2.774 5.638 .000*
  Within Groups 193.879 394 .492  
  Total 207.752 399   

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 อายุกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ 
สุขภาพโดยภาพรวม	 ประเภทสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ	 มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 จึงได้ท�าการ 
ทดสอบเป็นรายคู่ของแต่ละประเภทสื่อ	 ด้วยวิธี	 Scheffe	 พบว่า	 
อายุแตกต่างกัน	 ท�าให้มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจาก 
สื่อมวลชน	 และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ	0.05	แสดงว่าผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง	60-64	ปี	มีการเปิด 

รบัข่าวสารเกีย่วกบัสุขภาพจากส่ือมวลชนและโดยภาพรวมมากกว่า 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ	 75	ปีขึ้นไป	และอายุแตกต่างกัน	ท�าให้มีการเปิด 
รบัข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพจากสือ่อ่ืนๆ	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 
ทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงว่า	ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง	60-64	ปี	 
มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่ออื่นๆ	มากกว่าผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุระหว่าง	70-74	ปี	และผู้สูงอายุที่มีอายุ	75	ปีขึ้นไป

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกัน สําหรับประเภทสื่อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในประเภทสื่ออื่นๆ โดย
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย   
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ จําแนกตามอายุ 

ประเภทสื่อ แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

สื่อบุคคล Between Groups 3.475 3 1.158 1.737 .159
  Within Groups 264.125 396 .667  
  Total 267.600 399   
สื่อมวลชน Between Groups 8.230 3 2.743 3.251 .022*
  Within Groups 334.157 396   
  Total 342.386 399   
สื่ออ่ืนๆ Between Groups 14.094 3 4.698 5.304 .001*
  Within Groups 350.766 396 .886  
  Total 364.859 399   
ภาพรวม Between Groups 7.739 3 2.580 5.108 .002*
  Within Groups 200.013 396 .505  
  Total 207.752 399   
*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า อายุกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม ประเภทสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการทดสอบเป็นรายคู่ของแต่ละประเภทสื่อ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า อายุแตกต่างกัน ทําให้มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อมวลชน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-64 ปี มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
จากสื่อมวลชนและโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 75 ปีขึ้นไป และอายุแตกต่างกัน ทําให้มีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพจากสื่ออื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-64 
ปี มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่ออื่นๆ มากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 70-74 ปี และผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 75 
ปีขึ้นไป 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภทสื่อ แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

สื่อบุคคล Between Groups 18.576 5 3.715 5.878 .000*
  Within Groups 249.024 394 .632  
  Total 267.600 399   
สื่อมวลชน Between Groups 3.941 5 .788 .918 .469
  Within Groups 338.445 394 .859  
  Total 342.386 399   
สื่ออ่ืนๆ Between Groups 29.496 5 5.899 6.931 .000*
  Within Groups 335.363 394 .851  
  Total 364.859 399   
ภาพรวม Between Groups 13.872 5 2.774 5.638 .000*
  Within Groups 193.879 394 .492  
  Total 207.752 399   

	 ตารางที่	3	การเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ	จ�าแนกตามระดับการศึกษา

*ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05

ศิริสุข  นาคะเสนีย์
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	 จากตารางที	่3	พบว่าระดบัการศกึษากบัการเปิดรบัข่าวสาร 

เก่ียวกับสุขภาพโดยภาพรวม	 ประเภทสื่อบุคคล	 และส่ืออ่ืนๆ	 มี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงได้ท�า 

การทดสอบเป็นรายคู่ของแต่ละประเภทสื่อ	 ด้วยวิธี	 Scheffe 

พบว่า	 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 ท�าให้มีการเปิดรับข่าวสาร 

เกีย่วกบัสขุภาพจากส่ือบคุคล	สือ่อืน่ๆ	และโดยภาพรวมแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 แสดงว่า	 ผู้สูงอายุที่มีการ 

ศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจาก 

ส่ือบุคคล	 ส่ืออ่ืนๆ	 และโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับ 

การศึกษา	และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา	

	 6.	 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

ของผู้สูงอายุจ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ปรากฏผล 

ดังตารางที่	4-6	

 ตารางที่	4		การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง	จ�าแนกตามเพศ

*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับการศึกษากับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม ประเภทสื่อบุคคล 

และสื่ออื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการทดสอบเป็นรายคู่ของแต่ละประเภท
สื่อ ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทําให้มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคล สื่ออื่นๆ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคล สื่ออื่นๆ และโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการศึกษา และมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา  

6.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4-6  
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามเพศ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพศชาย เพศหญิง t p 

     X S.D.      X S.D. 
ภาพรวม 
ด้านการป้องกันโรค 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 

4.37 
4.41 
4.34 
4.36 

.476 

.549 

.576 

.543 

4.26 
4.24 
4.24 
4.28 

.449 

.516 

.564 

.524 

2.48 
3.28 
1.58 
1.46 

.01* 

.00* 
.11 
.14 

*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ในด้านการป้องกันโรค โดยผู้สูงอายุเพศชายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง   
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามอายุ 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการป้องกันโรค Between Groups .990 3 .330 1.144 .331 
 Within Groups 114.149 396 .288   
 Total 115.139 399    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ Between Groups .328 3 .109 .333 .801 
 Within Groups 129.739 396 .328   
 Total 130.067 399    
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ Between Groups 1.633 3 .544 1.924 .125 
 Within Groups 112.039 396 .283   
  Total 113.672 399    
ภาพรวม Between Groups .789 3 .263 1.223 .301 
  Within Groups 85.145 396 .215   
  Total 85.935 399    
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่มีความแตกต่างกัน  
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการป้องกันโรค Between Groups 5.101 5 1.020 3.653 .003* 

*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับการศึกษากับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม ประเภทสื่อบุคคล 

และสื่ออื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการทดสอบเป็นรายคู่ของแต่ละประเภท
สื่อ ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทําให้มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคล สื่ออื่นๆ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคล สื่ออื่นๆ และโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการศึกษา และมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา  

6.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4-6  
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามเพศ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพศชาย เพศหญิง t p 

     X S.D.      X S.D. 
ภาพรวม 
ด้านการป้องกันโรค 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 

4.37 
4.41 
4.34 
4.36 

.476 

.549 

.576 

.543 

4.26 
4.24 
4.24 
4.28 

.449 

.516 

.564 

.524 

2.48 
3.28 
1.58 
1.46 

.01* 

.00* 
.11 
.14 

*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ในด้านการป้องกันโรค โดยผู้สูงอายุเพศชายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง   
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามอายุ 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการป้องกันโรค Between Groups .990 3 .330 1.144 .331 
 Within Groups 114.149 396 .288   
 Total 115.139 399    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ Between Groups .328 3 .109 .333 .801 
 Within Groups 129.739 396 .328   
 Total 130.067 399    
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ Between Groups 1.633 3 .544 1.924 .125 
 Within Groups 112.039 396 .283   
  Total 113.672 399    
ภาพรวม Between Groups .789 3 .263 1.223 .301 
  Within Groups 85.145 396 .215   
  Total 85.935 399    
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่มีความแตกต่างกัน  
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการป้องกันโรค Between Groups 5.101 5 1.020 3.653 .003* 

	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 ผู ้สูงอายุ ท่ีมีเพศแตกต่างกัน 

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ส�าหรับรายด้าน	 พบว่า	 มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ในด้านการ 

ป้องกนัโรค	โดยผูสู้งอายเุพศชายมพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง 

มากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง		

	 ตารางที่	5	การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง	จ�าแนกตามอายุ

	 จากตารางที่ 	 5	 พบว ่าผู ้สูงอายุที่มีอายุแตกต ่างกัน 

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน	 ไม่ม ี

ความแตกต่างกัน	

ศิริสุข  นาคะเสนีย์
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44   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

	 จากตารางที	่6	พบว่าผูสู้งอายท่ีุมรีะดับการศกึษาแตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้านม ี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงได ้

ท�าการทดสอบเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

แต่ละด้าน	 ด้วยวิธี	 Scheffe	 พบว่า	 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

ท�าให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการป้องกันโรค	 

ด้านการส่งเสริมสขุภาพแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 

0.05	 แสดงว่าผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองด้านการป้องกันโรคและด้านส่งเสริม 

สขุภาพมากกว่าผูส้งูอายทุีไ่ม่ได้รบัการศกึษา	และมกีารศกึษาระดบั 

ประถมศึกษา	 ส่วนระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 ท�าให้มีพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองด้านการฟื้นฟูสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติระดับ	 0.05	 แสดงว่าผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับ 

มธัยมศกึษา/ปวช.	มพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองด้านการฟ้ืนฟู 

สขุภาพมากกว่าผูส้งูอายทุีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา	นอกจากนี ้

ยังพบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 ท�าให้มีพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ	0.05	แสดงว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.	 

มพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพตนเองโดยภาพรวมมากกว่าผูสู้งอายทุีมี่ 

ไม่ได้รับการศึกษา	และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา	

สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร	 มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปราย	

ดังนี้																								

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาตามประเภทสื่อ	พบว่า	 

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

จากบุคคลในครอบครัวอยู ่ในระดับมาก	 มีการเปิดรับข่าวสาร 

เกี่ยวกับสุขภาพ	 จากเพื่อน	 และญาติพี่น้อง	 อยู่ในระดับปานกลาง	 

ในขณะที่กลุ ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

จากส่ือมวลชนโดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีการเปิดรับ 

ข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพจากโทรทศัน์	อยู่ในระดบัมาก	มกีารเปิดรบั 

ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากหนังสือพิมพ์	 และวิทยุ	 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ 

สุขภาพจากสื่ออื่นๆ	 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย	 โดยมีการเปิดรับ 

ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากป้ายประกาศ	 วารสาร/นิตยสาร	 

อนิเทอร์เนต็	การอบรม	และจดหมายข่าว/แผ่นพับ	อยูใ่นระดบัน้อย	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา	 	 ศรีส�าอางค์	 (2552)	 พบว่า	 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านอาหารและ 

สุขภาพ	 1-2	 วันต่อสัปดาห์	 การรับชม	 1	 ช่ัวโมงต่อวัน	 ช่วงเวลา 

กลางวัน	 ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว	 เพราะต้องการรับรู้ข่าวสาร 

ด้านอาหารและสุขภาพ	 กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์และ 

ความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านอาหารและ 

สุขภาพในระดับมาก	 และช่วยให้ผู้สูงอายุรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

ด้านอาหารและสุขภาพที่จ�าเป็นมากที่สุด	 สอดคล้องกับ	 สุค ี

ศิริวงศ์พากร	 (2556)	 พบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทัศน ์

เป็นประจ�า	 เปิดรับสื่อวิทยุ	 สิ่งพิมพ์	 อินเทอร์เน็ต	 กิจกรรมต่างๆ	 

นานๆ	ครัง้	ส่วนส่ือบคุคลมกีารเปิดรบับ่อยครัง้	เช่นเดยีวกับงานวจิยั 

 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    
*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวม
และรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงได้ทําการทดสอบเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองแต่ละด้าน ด้วยวิธี Scheffe  พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองด้านการป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่าผู้สูงอายุท่ี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการป้องกันโรคและด้านส่งเสริมสุขภาพมากกว่า
ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการศึกษา และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ส่วนระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองด้านการฟื้นฟูสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่าผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการฟื้นฟูสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทําให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีไม่ได้รับการศึกษา และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควร
นํามาอภิปราย ดังนี้                         

1. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามประเภท
สื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากบุคคลในครอบครัวอยู่ในระดับมาก มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ จากเพื่อน และญาติ
พ่ีน้อง อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อมวลชนโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพจากหนังสือพิมพ์ และวิทยุ อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
จากสื่ออื่นๆ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากป้ายประกาศ วารสาร/นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต การอบรม และจดหมายข่าว/แผ่นพับ อยู่ในระดับน้อย   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา  ศรีสําอางค์ 
(2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านอาหารและสุขภาพ 1-2 วันต่อสัปดาห์ การรับชม 1 
ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลากลางวัน ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพราะต้องการรับรู้ข่าวสารด้านอาหารและสุขภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้านอาหารและสุขภาพในระดับมาก และ
ช่วยให้ผู้สูงอายุรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและสุขภาพที่จําเป็นมากท่ีสุด สอดคล้องกับ สุคี  ศิริวงศ์พากร (2556) 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทัศน์เป็นประจํา เปิดรับสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต กิจกรรมต่างๆ นานๆ ครั้ง 
ส่วนสื่อบุคคลมีการเปิดรับบ่อยคร้ัง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นุชจรี  คําโชติรส (2556) ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุมีความคาดหวัง
ท่ีมีต่อเนื้อหาสื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสื่อนิตยสาร สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ และความคาดหวังที่มีต่อ
รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต และจากงานวิจัยของมนฑิญา กงลา และ
จรวย กงลา (2558) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยเสริมด้านการได้รับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลและด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร

*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับการศึกษากับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยภาพรวม ประเภทสื่อบุคคล 

และสื่ออื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทําการทดสอบเป็นรายคู่ของแต่ละประเภท
สื่อ ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทําให้มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคล สื่ออื่นๆ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อบุคคล สื่ออื่นๆ และโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการศึกษา และมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา  

6.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4-6  
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามเพศ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เพศชาย เพศหญิง t p 

     X S.D.      X S.D. 
ภาพรวม 
ด้านการป้องกันโรค 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 

4.37 
4.41 
4.34 
4.36 

.476 

.549 

.576 

.543 

4.26 
4.24 
4.24 
4.28 

.449 

.516 

.564 

.524 

2.48 
3.28 
1.58 
1.46 

.01* 

.00* 
.11 
.14 

*ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ในด้านการป้องกันโรค โดยผู้สูงอายุเพศชายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง   
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามอายุ 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการป้องกันโรค Between Groups .990 3 .330 1.144 .331 
 Within Groups 114.149 396 .288   
 Total 115.139 399    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ Between Groups .328 3 .109 .333 .801 
 Within Groups 129.739 396 .328   
 Total 130.067 399    
ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ Between Groups 1.633 3 .544 1.924 .125 
 Within Groups 112.039 396 .283   
  Total 113.672 399    
ภาพรวม Between Groups .789 3 .263 1.223 .301 
  Within Groups 85.145 396 .215   
  Total 85.935 399    
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่มีความแตกต่างกัน  
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จําแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

แหล่งความแปรปรวน Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการป้องกันโรค Between Groups 5.101 5 1.020 3.653 .003* 

	 ตารางที่	6	การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง	จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ศิริสุข  นาคะเสนีย์
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  45

ของ	นุชจรี		ค�าโชติรส	(2556)	ที่พบว่า	ผู้สูงอายุมีความคาดหวังที่มี 

ต่อเนื้อหาสื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับสื่อนิตยสาร 

สื่อวิทยุ	 และสื่อโทรทัศน์	 และความคาดหวังที่มีต่อรูปแบบมี 

ความสมัพนัธ์เชงิบวกกับการเปิดรบัสือ่โทรทศัน์และสือ่อนิเทอร์เนต็	 

และจากงานวิจัยของมนฑิญา	 กงลา	 และจรวย	 กงลา	 (2558) 

ซึ่งพบว่า	 ปัจจัยเสริมด้านการได้รับค�าแนะน�าสนับสนุนจากบุคคล 

และด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ	 มีความสัมพันธ ์

ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 จะเห็นได้ว่า	 จากการท่ีกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีการเปิด 

รบัข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพจากสือ่โทรทศัน์	เนือ่งจาก	สือ่ประเภทนี ้

มีการน�าเสนอทั้งภาพและเสียง	 ซ่ึงเหมาะกับวัยของผู ้สูงอาย ุ

ในปัจจบุนันี	้รายการโทรทศัน์เกีย่วกบัสขุภาพมกีารน�าเสนอข่าวสาร 

ทีทั่นสมยั	เป็นประโยชน์ต่อผูส้งูอายใุนการเลอืกรบัชม	และสามารถ

น�าความรู้ที่ได้รับจากการชมรายการไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อ

ตนเองและครอบครัว

	 2.	 กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองโดยรวม	 

และรายด้านอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	เมือ่พิจารณาในด้านการป้องกันโรค 

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยสวม 

เสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้ว	 อาบน�้าและแปรงฟันทุกวัน	 ทานอาหารที ่

ปรุงสุกแล้ว	ตรวจสุขภาพประจ�าปี/ตามแพทย์นัด	ท�าความสะอาด 

ห้องนอน/ห้องน�้า	 ทานอาหารครบ	 5	 หมู่	 และล้างมือก่อนทาน 

อาหาร	อยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

โดยรักษาน�้าหนักตัวให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 ท�ากิจกรรมเพื่อ 

ยืดเส้นยืดสาย	 เลือกประเภทการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมกับ 

สุขภาพ	 และออกก�าลังกายครั้งละ	 20-30	 นาที	 อยู่ในระดับมาก 

ในด้านการส่งเสรมิสุขภาพ	กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการดแูลสุขภาพ 

ตนเองโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด	ดื่มน�้าสะอาดวันละ	6-8	แก้ว	 

หลกีเลีย่งการใช้ยานอนหลบั	หลกีเลีย่งการสบูบหุรี	่ขบัถ่ายอจุจาระ 

เป็นประจ�า	 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์	 หลีกเลี่ยงการกล้ัน 

ปัสสาวะ	 และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ	 อยู ่ในระดับ 

มากที่สุด	 ในขณะที่การดูแลสุขภาพตนเองโดยคลายเครียดด้วย 

การท�ากจิกรรมต่างๆ	หลกีเลีย่งอาหารทีม่ไีขมนัสงู	หลกีเลีย่งอาหาร 

ที่มีรสหวานจัด	 เค็มจัด	 และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน	 อยู่ใน 

ระดับมาก	 ส�าหรับด้านการฟื้นฟูสุขภาพ	 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพตนเองโดยจะปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าของแพทย์	 

พักผ่อนอย่างเพียงพอขณะเจ็บป่วย	 ไปพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ 

เจ็บป่วย/ผิดปกติ	 สามารถสังเกตอาการผิดปกติด้วยตนเอง	 และ 

จดัพืน้ทีภ่ายในบ้านให้เหมาะสม/เป็นระเบยีบ	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	 

ส่วนการดูแลสุขภาพตนเองโดยหาข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

สุขภาพ	และไม่ซื้อยามาทานเอง	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ	สิริพร		สุธัญญา	(2550)	และ	ชนัดดา		เกิดแพร	(2558) 

พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

มีการสังเกตอาการผิดปกติในตนเอง	 ระดับมากที่สุด	 จากงานวิจัย 

ของจารี		ศรีปาน	(2554)	อนุสรณ์		เป๋าสูงเนิน	และคณะ	(2558)	 

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู ่ในระดับด ี

มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	 โดยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านโภชนาการมคีะแนนสูงสดุ	รองลงมา	คอื	การจดัการความเครยีด	 

และการออกก�าลังกาย		จากงานวิจัยของวิภาพร		สิทธิศาสตร์	และ 

สุชาดา	สวนนุ่ม	 (2550)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 

สุขภาพที่ปฏิบัติมากที่สุด	 โดยการปรึกษาแพทย์	 พยาบาล	 หรือ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที	เมื่อมีอาการผิดปกติ	ด้านความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติมากที่สุด	 โดยมีคนในครอบครัวดูแลและ 

ช่วยเหลือ	 และด้านการจัดการกับความเครียดที่ปฏิบัติมากที่สุด	 

โดยสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ	 ได้อย่างมีสติ	 นอกจากนี้ยัง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ไพบูลย์	 	 พงษ์แสงพันธุ ์	 และยุวดี		 

รอดจากภัย	 (2557)	 ซึ่งพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู ้

ภาวะสุขภาพของตนเองมีสุขภาพดี	 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย	 รองลงมาคือ	 

ด้านจิตวิญญาณและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย	 และด้านการ 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและดีมาก	 จะเห็นได้ว่า	 ในปัจจุบันน้ี 

ผู้สูงอายุได้ให้ความส�าคัญ	 และสนใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองเพิ่ม 

มากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร	 การออก 

ก�าลังกาย	การจดัการความเครยีด	การมปีฏิสัมพนัธ์ทางสังคม	เป็นต้น	

อันเป็นการลดอาการเจ็บป่วย	ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว	และ

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

	 3.	 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาในด้านสุขภาพ 

อนามยั	กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการสวสัดกิารจากรฐัโดยมกีารตรวจ 

รักษาพยาบาลฟรี	 มีช่องทางพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 

มีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน	 และมีการตรวจเยี่ยมบ้าน/ 

ให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด	 ส่วนความต้องการสวัสดิการจากรัฐมีการบริการ

แพทย์แผนไทย	 อยู่ในระดับมาก	 ด้านการศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างม ี

ความต้องการสวัสดกิารจากรฐัโดยต้องการได้รบัความรูด้้านสขุภาพ/ 

สวสัดกิารจากรฐั	การรณรงค์ให้สงัคมมจีติส�านกึ/ตระหนกัถงึคุณค่า 

ของผู้สูงอายุ	 ได้รับความรู้จากการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ	มีสถานท่ี 

ให้ผู้สูงอายุได้อ่านหนังสือ/ค้นคว้า	อยู่ในระดับมากที่สุด	ส่วนความ 

ต้องการสวสัดกิารจากรฐัโดยต้องการได้รบัการฝึกอบรมด้านอาชพี/ 

ความรู ้ที่จ�าเป็น	 และให้โอกาสผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ 

ในชุมชน	 อยู่ในระดับมาก	 ด้านนันทนาการ	 กลุ่มตัวอย่างมีความ 

ต้องการสวสัดกิารจากรฐัโดยต้องการมกีารลดราคาค่าโดยสารต่างๆ	 

เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้สูงอายไุด้ท่องเทีย่วและพกัผ่อน	มกีารจดัสนามกฬีา/ 

สวนสาธารณะที่เหมาะสม	 ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ	 มีเจ้าหน้าที่ให้ 

ศิริสุข  นาคะเสนีย์
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ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายที่ถูกต้อง/เหมาะสม	 และมีการจัดตั้ง 

ชมรมผู้สูงอายุ/เครือข่ายผู้สูงอายุ	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ส่วนความ 

ต้องการสวสัดกิารจากรฐัโดยต้องการมกีารจดักจิกรรมทางศาสนา/ 

ท่องเท่ียวให้ผู้สูงอายุ	 และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ ์

ในชุมชน	 อยู่ในระดับมาก	 ด้านที่อยู่อาศัย	 กลุ่มตัวอย่างมีความ 

ต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการมีการจัดสวัสดิการสงเคราะห ์

แก่ผู้สูงอายุฟรี	 มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง 

อยู่ในระดับมากที่สุด	 ส่วนความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยมี 

การจดัโครงการเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่เพือ่ปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยัแก่ผู้สูงอายุ	 

อยู ่ ในระดับมาก	 ด ้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ์ สิน 

กลุ ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการจากรัฐโดยต้องการมี 

หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตราย 

จากการทารุณกรรม	 การทอดทิ้ง	 และการแสวงหาผลประโยชน ์

โดยมิชอบ	 มีการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะ 

แก่ผู้สูงอายุ	 เช่น	 ทางเดิน	 ท่ีจอดรถ	 สุขา	 และมีการจัดการรักษา 

ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุภายในอาคาร/สถานที่สาธารณะอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด	 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส	 

กลุม่ตวัอย่างมคีวามต้องการสวสัดกิารจากรฐัโดยต้องการมกีารจดัตัง้ 

กองทุนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ	มีการจัดตั้งศูนย์บริการทาง 

สังคมแก่ผู้สูงอายุทุกเขต	มีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน 

แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการท�างาน	 และมีการเพ่ิมจ�านวนเงินเบี้ยยังชีพ 

รายเดือนแก่ผู้สูงอายุท่ีขาดคนดูแล/ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้

อยู่ในระดับมากที่สุด	 สอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย	 ชูประดิษฐ	์ 

(2554)	จันทร์เพ็ญ		ลอยแก้ว	และคณะ	(2555)	จรีวัฒนา		กล้าหาญ	 

(2558)	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการสังคมโดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ในงานวิจัยของอุบล		วัดแจ้ง	(2556)	และ 

สมสมัย	 	 พิลาแดง	 (2557)	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ 

สวัสดิการสังคมโดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 โดยด้านท่ีต้องการ 

มากที่สุด	 คือด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส	 

และงานวิจัยของตรีภพ		กองศรีมา	(2553)	และนันทนา		อยู่สบาย	

(2556)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสวัสดิการสังคมโดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก	โดยด้านทีต้่องการมากทีส่ดุ	คอื	ด้านความปลอดภยั 

ในชีวิต	 เนื่องจากในปัจจุบันน้ี	 ประเทศไทยก�าลังเข้าสู ่สังคม 

ผู้สูงอายุ	 ดังนั้น	 จึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐในการดูแล 

และจัดสวัสดิการต่างๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 

ในการใช้ชวีติอย่างปกตสิขุในสงัคม	โดยสวสัดกิารสงัคมในทุกด้านนัน้ 

นับว่าเป็นความต้องการขัน้พ้ืนฐานตามทฤษฎีล�าดบัขัน้ความต้องการ

ของมนุษย์ของ	Maslow	ทั้งสิ้น

	 4.	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน	 มีการเปิดรับข่าวสาร 

เก่ียวกับสุขภาพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที ่

มอีายแุละระดบัการศกึษาแตกต่างกัน	มกีารเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบั 

สุขภาพโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

0.05	 	 สอดคล้องกับงานวิจัยของภรณี	 	 ตังสุรัตน์	 และวิมลฤดี 

พงษ์หิรัญญ์	 (2558)	 พบว่า	 ระดับความรู้เก่ียวพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	0.05		ตามเพศ	ระดับการศึกษา	การรับรู้ข่าวสาร 

สขุภาพ	จะเหน็ได้ว่า	กลุม่ตวัอย่างผูส้งูอายทุัง้เพศชายและเพศหญงิ	 

จะให้ความสนใจและมกีารเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพเหมอืนกนั	 

ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยจะมีการเปิดรับข่าวสาร 

เกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อโดยภาพรวมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมาก	 

เช่นเดยีวกับกลุ่มตวัอย่างผูส้งูอายทุีม่รีะดบัการศกึษาสูงจะมกีารเปิด 

รบัข่าวสารเกีย่วกบัสุขภาพจากส่ือโดยภาพรวมมากกว่าผู้สงูอายทุีม่ี 

การศึกษาน้อย	เนื่องด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุมาก	ส่วนใหญ่จะมีปัญหา 

เรื่องสายตาในการมองภาพหรืออ่านหนังสือ	ส่วนผู้สูงอายุที่มีระดับ 

การศึกษาสูงจะมีความได้เปรียบในเรื่องการค้นหาข้อมูล	 ข่าวสาร 

ต่างๆ	เกี่ยวกับสุขภาพได้มากกว่า

	 5.	 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ	 และระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารี	 	 ศรีปาน	 (2554)	 ขวัญดาว 

กล�่ารัตน์	 และคณะ	 (2556)	 วัชพลประสิทธิ์	 	 ก้อนแก้ว	 (2557)	 

ภรณ	ี	ตงัสรุตัน์	และวมิลฤด	ี	พงษ์หริญัญ์	(2558)	พบว่า	กลุ่มตวัอย่าง 

ที่มีเพศ	 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จากงานวิจัย 

ของเบญจพร	 สว่างศรี	 และ	 เสริมศิริ	 แต่งงาม	 (2556)	 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน	 มีการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกัน	 

ส่วนงานวิจัยของเบญจมาศ	นาควิจิตร	(2551)		พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง 

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และงานวิจัย 

ของวิชัย		เสนชุ่ม	และคณะ	(2554)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านการศึกษามี 

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการส่งเสรมิสุขภาพผู้สงูอาย	ุแสดงให้เห็นว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิง	 จะมีพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองแตกต่างกัน	ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมการ 

ดูแลสุขภาพในภาพรวม	กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง	 ส�าหรับกลุ่ม 

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ตนเองแตกต่างกันนั้น	 ในงานวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ 

การศึกษาสูง	 จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาน้อยกว่า	 ระดับการศึกษาจึงเป็น 

ปัจจัยที่มีความส�าคัญและมีผลต่อความสามารถในการแสวงหา 

ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวจิยัของ 

วัชพลประสิทธิ์		ก้อนแก้ว	(2557)	มนฑิญา	กงลา	และจรวย	กงลา	 

ศิริสุข  นาคะเสนีย์
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(2558)	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างทีม่อีายแุตกต่างกนั	มพีฤตกิรรมสขุภาพ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	แสดงให้เหน็ว่า	กลุม่ตวัอย่างผูส้งูอายทุกุช่วง 

อายุ	จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 ส�าหรบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสามารถน�าผลวจิยัไปใช้ในการ 

ก�าหนดนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ	 การจัดตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ	 รวมทั้ง 

การวางแผน	 รณรงค์	 และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ 

เหมาะสม	 สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงและยั่งยืน				

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรท�าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ 

การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร	 ตลอดจน 

เครือข่ายต่างๆ	 ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งผลต่อ 

การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป	
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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558

Guideline	to	Develop	Learning	and	Teaching	Physical	Education

in	Rambhai	Barni	Rajabhat	University,	Academic	Year	2015	

บดินทร์	ปั้นบ�ารุงกิจ,	ติยาพร	ธรรมสนิท,	ปภินวิชตฎ์	โพธิ์กาศ

ภาควิชาพลศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
		 การศกึษาครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาสภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณ	ี 

ปีการศึกษา	2558	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ภาคเรียนที่	1	 

ปีการศึกษา	 2558	 จ�านวน	 220	 คน	 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 

มี	3	ด้าน	คือ	ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	ด้านสถานที่	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา	 

และด้านการวัดและประเมินผลทางวิชาพลศึกษา	 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.88	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่	 

และหาค่าร้อยละ		

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 สภาพโดยรวมมี 

ความเหมาะสม	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา	และด้านการวัดและประเมินผลทางวิชาพลศึกษา	มีความเหมาะสม	คิดเป็นร้อยละ	91.6,	89.9	 

และ	94.9	ตามล�าดับ	

	 2.	 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558	ปัญหาโดยรวม	มีปัญหา 

อยู่ในระดับน้อย	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา	และด้านการวัดและประเมินผลทางวิชาพลศึกษา	มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	คิดเป็นร้อยละ	41.5,	 

39.5	และ	38.8	ตามล�าดับ	

ค�าส�าคัญ	:	การจัดการเรียนการสอน,	สาขาวิชาพลศึกษา,	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บดินทร์ ปั้นบำารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Learning	and	Teaching,	Physical	Education,	Rambhai	Barni	Rajabhat	University
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บทน�า
	 จากแผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร	ฉบบัท่ี	11 

พ.ศ.2555	 -	 2559	 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2550	 และ 

ที่แก้ไข้เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 แผนการศึกษาแห่งชาต	ิ 

ฉบับปรับปรุง	 (พ.ศ.2555	 -	 2559)	 รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	(พ.ศ.2555	-	2559)	มุ่งหวังจะพัฒนา 

คณุภาพคนไทยทกุกลุ่ม	ทกุวยั	ให้มคีวามพร้อมทัง้กาย	ใจ	สตปัิญญา	 

มจีติส�านกึ	วฒันธรรมทีด่งีามและรูค้ณุค่าของความเป็นไทย	มโีอกาส 

และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	 มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ	 เชื่อมโยงกับบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวง 

ศึกษาธิการมาเป็นกรอบแนวคิดในการด�าเนินการ	 โดยมีเป้าหมาย 

ส�าคญัคอื	มุง่ให้คนไทยได้เรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างมคุีณภาพ	เป็นคนด	ี 

คนเก่ง	มคีวามสขุ	มภีมูคิุม้กนั	รูเ้ท่าทนัเวทโีลก	(แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 11	 พ.ศ.2555	 -	 2559)	 ซึ่งมีความ 

สอดคล้องกับพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 

ความตอนหนึ่ งจากพระบรมราโชวาทในพีธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล	 วันที่	 22	ตุลาคม	พ.ศ.2522	 

กล่าวว่า	“การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง	เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจ 

ที่ดีและสังคมที่ ม่ันคง	 เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอ�านวยผล 

ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์	 และเม่ือมีสุขภาพสมบูรณ์	 ดีพร้อม 

ทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว	 ย่อมมีก�าลังท�าประโยชน์	 สร้างสรรค ์

เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มท่ี”	 (ส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	2552)			

		 มหาวทิยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณ	ีได้จดัท�าหลกัสตูรการเรยีน 

การสอน	และก�าหนดมาตรฐานการศึกษา	 ให้มีความสอดคล้องกับ 

มาตรฐานการศกึษาชาตแิละมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน	 ให้เป็นคนดี	 คนเก่ง 

มีความสุข	 และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งจัด 

การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนม ี

ศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล	บนพื้นฐานความเป็นไทย	โดย 

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ในส่วนของวิชาพลศึกษาจึงเข้ามา 

มบีทบาททีส่�าคญัยิง่ต่อการพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพของมนษุย์	 

ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ	 ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ 

เรยีนรูแ้ละมพีฒันาการเกีย่วกบัความมัน่ใจในตนเอง	เกดิการเรยีนรู ้

ด้วยพลงัทีม่คีวามสามารถในการน�าความรูแ้ละทกัษะไปประยกุต์ให้ 

เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสมรรถภาพ 

ทางกายของตนเอง	 และสามารถตัดสินใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี

และความปลอดภยัของผู้อืน่บนพืน้ฐานของความเป็นไทย	(กระทรวง 

ศึกษาธิการ,	 2545:	 1)	 วิชาพลศึกษาเป็นวิชาท่ีมีบทบาทส�าคัญ 

อย่างหนึ่งในหลักสูตร	 มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ 

มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์และสังคม	สามารถ 

ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ	 (วรศักดิ ์

เพียรชอบ,	 2523	 :	 1)	 โดยใช้กิจกรรมการออกก�าลังกายหรือการ

เล่นกีฬาที่ได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้

	 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ 

ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจทักษะการปฏิบัติทางกีฬา	 ดังนั้น 

จะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาให้ได้ 

ผลดี	ดังที่	จรวยพร		ธรณินทร์	(2525	:	30	)	ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า	 

ในการสอนวิชาพลศึกษาให้ได้ผลดี	 อาจารย์ควรจะต้องปฏิบัติการ 

สอนตามลักษณะ	ดังนี้

	 1.	 การสอนแต่ละครั้งจะต้องก�าหนดจุดมุ่งหมายให้แน่ชัด

	 2.	 ให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการสอนอย่าง 

ทั่วถึง

	 3.	 ท�าบทบาทให้สนุกสนาน	 จัดบรรยากาศการเรียนเป็น 

กันเอง

	 4.	 อาจารย์ผูส้อนวชิาพลศกึษา	ต้องสามารถวเิคราะห์ทกัษะ 

การเคล่ือนไหวให้นักศึกษาเข้าใจ	 และปฏิบัติตามได้ตามล�าดับ 

ขั้นตอน

	 5.	 การสอนพลศึกษา	 ควรให้นักศึกษาได้แสดงออกพอ 

สมควร

	 6.	 ถ้าหากอาจารย์พลศึกษาใช้นักหวีด	 ควรใช้เมื่อจ�าเป็น	 

ต้องใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

	 7.	 อาจารย์ผู้สอนควรมีทัศนคติที่ดีกับนักศึกษาทุกคน

	 8.	 อาจารย์ควรเคารพและเชื่อในความสามารถของผู้เรียน	 

ทุกคนมีความสามารถ

	 9.	 นกัศกึษาทีม่าเรยีนพลศกึษา	เป็นนกัศกึษาทีต้่องการเล่น 

และออกก�าลงักาย	ฉะนัน้อาจารย์ไม่ควรใช้เวลานีพ้ดูคยุหรอืบรรยาย 

มากเกินไป	ควรให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทันที

	 10.	อาจารย์ผู้สอนพลศึกษาควรใช้วิธีการสอนหลายๆ	แบบ	

เพื่อให้นักศึกษามีความส�าเร็จในการเรียน

	 11.	การสอนอาจารย์ควรเน้นท่าทางให้ถกูต้องและช่วยเหลอื 

แนะน�านักศึกษาให้ทั่วถึง

	 12.	ถ้ามีการอธิบายควรเป็นไปอย่างสั้นๆ	 เฉพาะจ�าเป็น	

ถ้าหากเป็นไปได้	 ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือ 

วิเคราะห์ปัญหาการเล่นหลังการกีฬา

	 13.	การสอนวิชาพลศึกษาทุกครั้งอาจารย์ควรฉวยโอกาส 

จากสภาพการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้	ปลกูฝังคณุธรรมในตวันักศกึษาควบคู ่

กันไปด้วย

	 14.	ในการสอนอาจารย์ต้องค�านึงว่า	 สอนให้นักศึกษาเพื่อ 

ให้ได้รับการศึกษาโดยวิธีทางการพลศึกษา	 อาจารย์สอนพลศึกษา	 

ไม่ใช่ครูฟุตบอล	บาสเกตบอล	หรือครูกีฬาอื่นๆ

บดินทร์ ปั้นบำารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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	 15.	อาจารย์พลศึกษาจะต้องสอนและช่วยนักศึกษา	เพื่อให้ 

นักศึกษาบรรลุได้ตามที่ก�าหนดไว้ไม่ใช่ยืนคอยดูเฉยๆ

		 ดังน้ันในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นผู้สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณ	ีพบว่า	การทีจ่ะพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน 

พลศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น	จึงต้องให้ทราบถึงสภาพและปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจริงจากการเรียนการสอน	 พลศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี	 เพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและปัญหาที ่

เกิดขึ้น	 เพื่อสรุปเป็นข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

การจดัการเรียนการสอนพลศกึษาในด้านต่างๆ	นัน้	จะเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 หรือผู้ที่มีส่วน 

เกีย่วข้องได้ทราบ	และหาแนวทางแก้ไข	พฒันาให้มมีาตรฐานสงูขึน้	 

อนัจะส่งผลให้มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณมีคีณุภาพการจดัการ 

เรียนการสอนพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา 

พลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558

ขอบเขตของการวิจัย
		 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 ประชากรท่ีใช้ในการ 

วิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักศึกษาที่เรียนวิชาพลศึกษา	ปีการศึกษา	2558

		 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย	

		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 นักศึกษาที่เรียนวิชา

พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	 2558	 

จ�านวน	600	คน	เป็นนักศึกษาชาย	198	คน	นักศึกษาหญิง	402	คน	

		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้คอื	นกัศกึษาท่ีเรยีนวชิา 

พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 

จากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ 

เครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 ;	 &	 Morgan,	 1970	 อ้างถึงใน	 

เทเวศร์	 พิริยะพฤนท์,	 2545:	 128)	 ได้จ�านวนตัวอย่างเท่ากับ 

322	คน	จากจ�านวนประชากรจ�านวน	600	คน	

	 ตัวแปรที่ศึกษา

	 1.	 ตัวแปรอิสระ	(Independent	Variable)	ได้แก่	

	 	 1.1	 ระดับชั้น	คือ	นักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 	 1.2	 คณะ	ประกอบด้วย	คณะครุศาสตร์	คณะนติศิาสตร์	 

คณะนเิทศศาสตร์	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีคณะเทคโนโลย ี

การเกษตร	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	คณะวิทยาการจัดการ	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	 

และคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

	 2.	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 สภาพและปัญหาการจัดการเรียน 

การสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

ปีการศึกษา	2558

 นิยามศัพท์

		 แนวทางการพัฒนา	 หมายถึง	 สภาพและปัญหาท่ีน�าไปสู ่

การพัฒนาทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นทางที่ดีขึ้น

	 การจัดการเรียนการสอน	 หมายถึง	 การจัดการเรียนรู ้ 

และการออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ 

	 วิชาพลศึกษา	 หมายถึง	 วิชาพลศึกษาที่มีการจัดการเรียน

การสอนในปีการศึกษา	2558	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บดินทร์ ปั้นบำารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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วิธีการศึกษาวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 นักศึกษาที่เรียนวิชา 

พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	 2558	 

จ�านวน	 2,000	 คน	 เป็นนักศึกษาชาย	 800	 คน	 นักศึกษาหญิง 

1,200	คน	

	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้คอื	นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิา 

พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	 2558	 

จากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูป 

ของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 ;	 &	Morgan,	 1970	อ้างถึงใน 

เทเวศร์	 พิริยะพฤนท์,	 2545:	 128)	 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	 

322	คน	แต่ในงานวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	220	คน	 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	 

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที	่1	เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น	 ของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม	มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ

	 ตอนที	่2	แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียน 

การสอนพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	

2558	โดยแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คือ

	 	 1.	ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษา

	 	 2.	ด้านสถานที	่อปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวกทาง

วิชาพลศึกษา

	 	 3.	ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา

		 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 (Rating	

scale)	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลางน้อย	และน้อยที่สุด

	 ตอนที	่3	แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะอื่นๆ	 เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษา	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด	(Open-Ended	

Questionnaires)

	 ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	เป็นเครือ่งมอื 

ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีขั้นตอนการสร้าง	ดังนี้

แบบทดสอบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	ปีการศึกษา	2558	ทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่

	 1.	ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

	 2.	ด้านสถานที่	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา

	 3.	ด้านการวัดประเมินผลวิชาพลศึกษา

นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาพลศึกษาของ

ปีการศึกษา	2558	ระดับชั้นปีที่	1-3

คณะที่ศึกษาได้แก่

	 -	 ครุศาสตร์

	 -	 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

	 	 สารสนเทศ

	 -	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 -	 มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี

	 -	 วิทยาการจัดการ

	 สภาพและปญัหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558

	 1.	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษา

	 2.	 ด้านสถานที	่อปุกรณแ์ละสิง่อ�านวยความสะดวกทาง

วิชาพลศึกษา

	 3.	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	

บดินทร์ ปั้นบำารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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	 1.	 ศึกษาจากต�ารา	เอกสาร	บทความ	ทฤษฏี	และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย

	 2.	 รวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาน�ามาก�าหนดเป็นขอบเขตใน 

การสร้างแบบสอบถาม

		 3.	 น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง 

เบื้องต้น

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ	 

จ�านวน	3	คน	 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 

validity)	

		 5.	 แบบสอบถามตรวจสอบอีกคร้ัง	 เพื่อพิจารณาความ 

ถูกต้องก่อนน�าไปใช้

	 6.	 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญ 

ไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ร�าไพพรรณ	ีจ�านวน	30	คน	ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	และน�าผลการตอบ 

แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม	 

โดยหาค่าความสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า	 (α-Coefficient)	 ตามวิธีของ 

ครอนบัค	(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.88	

	 7.	 น�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปด�าเนินการเก็บข้อมูล 

กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

		 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 การศึกษาทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ในการศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา 

พลศึกษา	 รวมทั้งผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อ 

การเรียนของนักศึกษา

	 2.	 การใช้แบบสอบถาม	 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่	 

นักศึกษาที่เรียนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ	ี 

จ�านวน	220	ชุด

  

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 หลังจากตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาทั้งหมด		 

พบว่า	 มีแบบสอบที่ได้ท�าการสอบถาม	 จ�านวน	 220	 คน	 ได้รับ 

กลับคืนมาเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์		จ�านวน	220	ฉบับ 

คดิเป็นร้อยละ	100	จากนัน้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู	ดงันี้

	 1.	 น�าแบบสอบถาม	ตอนที่	1	 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม	 มาแจกแจงความถี่	 หาค่าร้อยละ	 และน�าเสนอใน 

รูปแบบตารางประกอบความเรียง

	 2.	 น�าแบบสอบถาม	ตอนที่	2	 สภาพและปัญหาการจัด 

การเรียนการสอนวชิาพลศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณี	 

ประจ�าปี	พ.ศ.2558	มาแจกแจงความถี่	หาค่าร้อยละ	และน�าเสนอ 

ในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง	เพือ่วเิคราะห์หาปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

ในการจัดการเรียนการสอน

	 3.	น�าแบบสอบถาม	ตอนที	่3		ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
เกีย่วกับสภาพและปัญหาการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษามาสรปุและ
น�าเสนอเป็นความเรียง	

สรุปผลการวิจัย
		 ตอนที่	1	ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม		
		 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	 ส�าหรับข้อมูลการ
จ�าแนกประเภทของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ี		มหาวทิยาลยัราชภฏั
ร�าไพพรรณี	 ที่ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	 220	 คน	 สามารถสรุป 
ผลได้	ดังนี้
	 เพศ		พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	68.18
	 ระดับชั้น	พบว่า	 นักศึกษาระดับชั้นปีที่	 1	 คิดเป็นร้อยละ		 
44.09	 นักศึกษาระดับชั้นปีที่	 2	 คิดเป็นร้อยละ	 31.36	 นักศึกษา 
ระดับชั้นปีท่ี	 3	 คิดเป็นร้อยละ	 24.55	 คณะท่ีศึกษา	 พบว่า 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 70.91	 นักศึกษา 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 70.91	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 70.91	 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
คิดเป็นร้อยละ	 70.91	 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	 คิดเป็น 
ร้อยละ	70.91
		 ตอนที่	2	สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา 
พลศกึษา	ของมหาวทิยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณ	ีปีการศกึษา	2558		
	 1.	 โดยรวม
	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 ในภาพรวมมี 
ความเหมาะสม	 ร้อยละ	 92.0	 และมีปัญหาอยู ่ในระดับน้อย 
ร้อยละ	39.9
	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558	ด้านหลักสูตร 
และกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความ 
เหมาะสม	ร้อยละ	91.6	และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	41.5
	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 ด้านสถานที	่ 
อุปกรณ์และส่ิงอ�านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวม 
มีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 89.9	 และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	 
ร้อยละ	39.5

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 ด้านการวัด 

และประเมินผลวิชาพลศึกษา	ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	 

94.9	และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	38.8

บดินทร์ ปั้นบำารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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	 2.	 จ�าแนกตามระดับชั้น

		 สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา		 

2558	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	 

ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 88.2	 และมีปัญหาอยู่ใน 

ระดับน้อย	ร้อยละ	40.7

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา		 

2558	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชา 

พลศึกษา	ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	87.0	และมีปัญหา 

อยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	43.1

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 

2558	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมม ี

ความเหมาะสม	 ร้อยละ	 93.6	 และมีปัญหาอยู ่ในระดับน้อย 

ร้อยละ	35.9

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 

2558	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	 

ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 100	 และมีปัญหาอยู่ใน 

ระดับน้อย	ร้อยละ	41.1

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา 

2558	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชา 

พลศึกษา	ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	95.7	และมีปัญหา 

อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	38.1

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 

2558	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมม ี

ความเหมาะสม	 ร้อยละ	 98.6	 และมีปัญหาอยู ่ในระดับน้อย	 

ร้อยละ	33.8

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 

2558	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	 

ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 91.9	 และมีปัญหาอยู่ใน 

ระดับน้อย	ร้อยละ	42.6

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	

2558	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชา 

พลศึกษา	ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	90.7	และมีปัญหา

อยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	46.8

		 สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 

2558	 ด้านด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา	 วิชาพลศึกษา	 

ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 91.5	 และมีปัญหาอยู่ใน 

ระดับน้อย	ร้อยละ	47.6

	 3.	 จ�าแนกตามคณะที่ศึกษา

		 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

ปีการศึกษา	 2558	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 93.3	 และมี

ปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	45.9

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 

ปีการศึกษา	2558	ด้านสถานที่	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ทางวิชาพลศึกษา	ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	91.3	และ 

มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	49.7

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

ปีการศึกษา	 2558	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา 

ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 93.7	 และมีปัญหาอยู่ใน 

ระดับน้อย	ร้อยละ	46.7

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558	ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน 

การสอนวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 100	 

และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	39.3

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558	ด้านสถานที่	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกทางวชิาพลศึกษา	ในภาพรวมมคีวามเหมาะสม	ร้อยละ	 

95.0	และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	39.2

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชา 

พลศึกษา	ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	97.8	และมีปัญหา 

อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	37.0

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของ 

นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์		มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558	ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน 

การสอนวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 85.4	 

และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	36.3

บดินทร์ ปั้นบำารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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	 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความ 

เหมาะสม	ร้อยละ	85.1	และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	33.9

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์		มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชา 

พลศึกษา	ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	92.7	และมีปัญหา 

อยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	32.8

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

ปีการศกึษา	2558	ด้านหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอนวชิา 

พลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	100	และมีปัญหา 

อยู่ในระดับน้อย	ร้อยละ	47.2

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

ปีการศึกษา	2558	ด้านสถานที่	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ทางวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	100	และ 

มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด	ร้อยละ	35.7

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

ปีการศึกษา	 2558	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา 

ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 100	 และมีปัญหาอยู่ใน 

ระดับน้อย	ร้อยละ	52.4

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558	ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน 

การสอนวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 ร้อยละ	 100	 

และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	40.0

	 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ของนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลัยราชภฏั

ร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา		2558	ด้านสถานที่	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกทางวิชาพลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	 

ร้อยละ	80	และมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ	62.5

	 สภาพและปัญหาการจดัการเรยีนการสอนวชิาพลศึกษาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2558	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชา 

พลศึกษา	 ในภาพรวมมีความเหมาะสม	ร้อยละ	100	และมีปัญหา 

อยู่ในระดับมาก	ร้อยละ	88.9

	 ตอนที	่3		 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	 เกี่ยวกับ 

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา	 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558

	 1.	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน

		 	 -	 มีการสอนให้ใช้การเล่นน�าเสนอการละเล่น

		 	 -	 มีความเหมาะสมตรงกับเนื้อหาความรู้

	 	 -	 เนือ้หาการเรยีนการสอนตรงกบัความเข้าใจในการเรยีน

		 2.	 ด้านสถานที่	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก

		 	 -	 เนื้อหาและงานที่ให้ท�าน้อย	กลัวไม่มีคะแนน

		 	 -	 พร้อม	และสะดวกในการใช้สือ่การเรยีนการสอนอย่างดี

		 	 -	 มีความเหมาะสมดีครับ	มีแอร์เย็นดี

		 	 -	 ที่เก็บอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน

		 	 -	 บางอย่างอาจขาดแคลน	เช่น	อุปกรณ์กีฬา

		 	 -	 เพิ่มสถานที่จุดบริการน�้าดื่ม

		 	 -	 อยากให้สนามเปตองมีร่ม

		 3.	 ด้านการวัดและประเมินผล

		 	 -	 ไม่ค่อยสะดวกมากนัก

		 	 -	 มีการทดสอบจากประสบการณ์ที่เรียนมา

	 	 -	 มีการวัดและประเมินผลตรงตามเป้าหมาย	

		 	 -	 มีการวัดให้มากกว่านี้

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยครั้งนี้	 ท�าให้ทราบถึงสภาพและปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	ปีการศึกษา	2558	ดังนี้

		 1.	 ด้านหลกัสตูรและกิจกรรมการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา	

โดยรวมพบว่า	 สภาพความเป็นจริงมีความเหมาะสมและปัญหาที่ 

เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อย	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 มหาวิทยาลัยม ี

การก�าหนดรายวิชาและกิจกรรมทางพลศึกษาที่หลากหลาย	 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 อาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจง

เนื้อหาสาระ	 จุดประสงค์	 และความมุ่งหมายในการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนทราบ	 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียน

คิดและแก้ปัญหา	 ฝึกให้ผู้เรียนท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ปลูกฝังให้ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีระเบียบวินัยและมีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก�าลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์ 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 จรวยพร	 	 ธรณินทร์	 (2525:	 30)	 ที่ได้กล่าวว่า 

ในการสอนแต่ละครัง้จะต้องก�าหนดจดุมุง่หมายให้แน่ชดั	ให้นกัเรยีน 

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนอย่างท่ัวถึง	 ควรหาโอกาส 

จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นปลูกฝังคุณธรรมด้วย)

	 2.	 ด้านสถานที	่อปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวกทางวิชา 

พลศึกษา	โดยรวมพบว่าสภาพความเป็นจริงมีความเหมาะสม	และ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้อยูใ่นระดบัน้อย	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่ามหาวทิยาลยั 

บดินทร์ ปั้นบำารุงกิจ, ติยาพร ธรรมสนิท, ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ
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มีการบริหารการจัดการ	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกต่างๆ	 ทางวิชาพลศึกษามีไม่เพียงพอต่อจ�านวน 

นักศึกษา	 ด้านสถานท่ี	 อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 

ยังไม่เหมาะสม	ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์และดูแลรักษาสถานที่	 

อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ให้อยู่ในสภาพที่ดี	 และ 

ต้องค�านงึถงึความปลอดภัยของผูเ้รยีน	ควรมกีารปลกูฝังและส่งเสรมิ 

ผูเ้รยีนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการจดัให้บรกิารการยมื 

อุปกรณ์ทางพลศึกษานอกเวลาการเรียนการสอน	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

เฉลิมชัย		ข�าแก้ว	(2546:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหา 

การเรยีนการสอนวชิาพลศกึษา	ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา	ส�านกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศกึษาพษิณุโลก	ปีการศกึษา	2546	พบว่า	ด้านสิง่อ�านวย

ความสะดวก	สถานที่	อุปกรณ์	ผู้บริหาร	ครูพลศึกษา	และนักเรียน 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน	 สภาพการเรียนการสอนอยู ่ใน 

ระดับน้อย	และมีปัญหาการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย

		 3.	 ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา	 โดยรวม 

พบว่า	สภาพความเป็นจรงิมคีวามเหมาะสม	และปัญหาทีเ่กดิขึน้อยู ่

ในระดับน้อย	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนได้มีการชี้แจงให้ 

ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล	 มีเกณฑ์การวัดและ 

ประเมินผลที่ชัดเจน	 สอดคล้องกับความรู ้ ท่ีได้จากการเรียน 

การสอน	 ค�านึงถึงความสามารถของผู้เรียน	 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�านาญเฉพาะคน	หรือ 

ทักษะวิสัย	 สมรรถภาพทางกายวิสัย	 บุคลิกภาพ	 หรือพัฒนาการ 

ด้านสังคมต่างๆ	หรือสังคมวิสัย

ข้อเสนอแนะ
		 ข้อเสนอแนะจากการท�าวิจัย

		 1	 	 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 

พลศึกษา	 ควรมีการก�าหนดรายวิชาและกิจกรรมทางพลศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 มีการชี้แจงเนื้อหาสาระ 

จุดประสงค์และความมุ่งหมายในการเรียนการสอน	 มีเนื้อหาและ 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

	 2.	 ด้านสถานที่	 อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกทาง 

วิชาพลศึกษา	ควรอ�านวยความสะดวกในการจัดให้มีบริการการยืม 

อุปกรณ์ทางการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกเวลาเรียนเพื่อให ้

นักศกึษาได้ฝึกฝนทักษะทางพลศกึษา	และเป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

	 3.	ด้านการวดัและประเมนิผลวชิาพลศึกษา	ควรมกีารชีแ้จง 

ให้ผู ้เรียนได้ทราบถึงเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน 

มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน	 สอดคล้องกับความรู้ที่ได้จากการ 

เรียนการสอนวิชาพลศึกษา

		 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 จากกลุ่ม 

ตัวอย่างอื่น	เช่น	อาจารย์ผู้สอน	ผู้บริหาร	เป็นต้น

	 2.	 ควรมกีารเปรยีบเทยีบสภาพและปัญหาการจดัการเรยีน 

การสอนวิชาอื่นๆ	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	
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การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ

ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา	อ�าเภอท่าใหม่	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�าไพพรรณี

 บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ	ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา	 

อ�าเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยโครงสร้างของเครื่องจะผลิตจากเหล็กหนา	 ตัวกระทะกวนผลิตจากสแตนเลสมีขนาด	 3	 มิลลิเมตร 

พร้อมขอบกันกระเด็น	 และมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด	 26	 นิ้ว	 ใบกวนผลิตจากเทปลอนส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร	 ก้านกวนผลิตจาก 

สแตนเลสท�าความสะอาดได้อย่างง่ายดาย	 ในระบบไฟฟ้าติดตั้งแหล่งจ่ายไฟขนาด	 220	 โวลท์	 50	 เฮิรตซ์	 พร้อมชุดฟิวส์ขนาด	 4	 แอมป์	 

จ�านวน	 1	 ชุด	 ติดตั้งแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์	 เครื่องตั้งเวลาและเครื่องควบคุมอุณหภูมิอย่างละ	 1	 ชุดเช่นกัน	 ติดตั้งสวิทซ์ควบคุมและ 

อุปกรณ์แสดงผลการท�างานของเครื่อง	 ในส่วนการสร้างความร้อนจะใช้เป็นระบบแก๊สและมีชุดจ่ายแก๊ส	 จ�านวน	 2	 ชุด	 ซึ่งแบ่งจ่ายให้ชุด 

หัวเตาแก๊สและชุดหัวไฟล่อแก๊ส	จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุด	จ�านวน	12	กิโลกรัม	พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ	90-100	องศาเซลเซียส	 

โดยใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดประมาณ	2	 ชั่วโมง	 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า	 ใน	 1	ปี	 จะกวนเนื้อมังคุดประมาณ 

40	 กระทะ	 ซึ่งจะมีต้นทุนท่ีใช้เคร่ืองเท่ากับ	 13,068.27	 บาท/ปี	 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนของการใช้แรงงาน	 คนกวนเนื้อมังคุด	 

(14,000	บาท/ปี)	พบว่า	สามารถประหยัดต้นทุนได้ปีละ	931.73	บาท/ปี	หรือคิดเป็น	6.65	%		

ค�าส�าคัญ	:	เครื่องกวน,	มังคุด,	วิสาหกิจชุมชน,	ควบคุมอุณหภูมิ

Abstract
	 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														

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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บทน�า
	 ปัจจุบันการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนับว่ามีความส�าคัญ 
อย่างยิง่	เพราะเนือ่งจากเป็นการพฒันาระบบของการจดัการชมุชน 
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นได้อย่างมั่นคง 
และยั่งยืน	 การประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจของชุมชนเป็นการ 
ประกอบการที่เชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตร	 การแปรรูป	 และ 
การตลาดของชุมชนเข้าเป็นกระบวนการเดียวกันไม่แยกส่วน	 และ 
จะแบ่งบทบาทให้กับกลุ่มคนท่ีมีทักษะหรืออาชีพเฉพาะท่ีแตกต่างกัน  
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมตัวของกลุ่มชุมชนต่างๆ	 มากมายเพื่อ 
ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 แต่ในปัจจุบันปัญหา 
ที่กลุ่มเหล่านี้ก�าลังประสบก็คือ	สินค้าที่ผลิตนั้นไม่สามารถกระจาย 
ออกสู่ตลาดในระดับประเทศได้	 เน่ืองจากคุณภาพของสินค้าหรือ 
การบริหารจัดการภายในกลุ ่มที่ยังไม่เป็นระบบ	 อีกท้ังยังขาด 
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนในกระบวนการผลิต	 ท�าให้กลุ่ม 
ขาดโอกาสในการขยายตลาดให้เพิ่มมากข้ึน	 จึงมีความจ�าเป็น 
ต้องเพิ่มระดับความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีให้กับกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลาตั้งอยู่เลขท่ี	 31/1	 หมู่	 3	 
ต�าบลร�าพัน	 อ�าเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นการรวมกลุ่มของ 
เกษตรกรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัจ�านวน	25	คน	เพือ่ร่วมกนัสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและจัดจ�าหน่าย	 โดยการน�าวัตถุดิบที่มีอยู่เป็น 
จ�านวนมากในพื้นที่ของชุมชน	 ก็คือมังคุด	 (Mangosteen)	 ซึ่งทาง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 บ้านท่าศาลาได้น�ามาแปรรูปเป็นน�้ามังคุด 
พร้อมด่ืมเพื่อสุขภาพและมังคุดกวนหรือท๊อฟฟี่มังคุด	 เพ่ือเป็นการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชผลภาคเกษตรกรรมและสร้างรายได้เพิ่ม 
ให้กับกลุ่มชุมชน	 ซึ่งประมาณร้อยละ	 80	 ของการประกอบอาชีพ 
ของกลุ่มชุมชนดังกล่าวจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	 
คือการท�าสวนผลไม้ซึ่งส่งผลท�าให้มีวัตถุดิบอยู่เป็นจ�านวนมาก 
ในพืน้ที	่แต่มกี�าลงัการผลติยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาด	 
สาเหตุเนื่องจากกลุ่มยังขาดเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลย ี
ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่ม	 กลุ่มประสบปัญหาเรื่อง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างคนงานกวนเน้ือมังคุด	 และต้องเสียเวลา 
รอคอยในกระบวนการดังกล่าวเป็นเวลานาน	 ท�าให้เสียโอกาสใน 
การขยายตลาดเป็นอันมาก	 ซ่ึงถ้าหากกลุ่มได้รับการสนับสนุน 
เครื่องกวนเน้ือมังคุดที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้การด�าเนินงาน 
ของกลุ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น 
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ได้อีกมากมาย	 ก็อันเน่ืองมาจากความหลากหลาย 
ของผลไม้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั่นเอง	 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มได้น�าผลิตภัณฑ์ 
ออกจ�าหน่ายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ	 หลายแห่ง	 และม ี
หน่วยงานอื่นๆ	 ติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็น 
อย่างยิ่งและควรค่าเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชน	 (กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนบ้านท่าศาลา,	2558)

	 คณะผู้วิจัยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณีเป็นองค์กรที่มีความพร้อมอย่างยิ่งในด้านการ

บริการวิชาการทางเทคโนโลยี	 จึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

ปัญหาดังกล่าว	และเป็นความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ท่าศาลาอย่างแท้จรงิทีไ่ด้แจ้งถงึปัญหาและแจ้งความต้องการในการ

ขอรับบริการมายังคณะผู้วิจัยและต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือทาง

ด้านเทคโนโลยีเครื่องกวนเนื้อมังคุดดังกล่าว

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิด 

ควบคมุอณุหภมูกิึง่อตัโนมตั	ิส�าหรบักลุม่วสิาหกจิชมุชนบ้านท่าศาลา	 

อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

	 2.	 เพ่ือวเิคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมของงานวจิยั

	 3.	 เพือ่ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยเีครือ่งกวนเนือ้มงัคุด 

ให้กับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย	 และกลุ่มชุมชนเครือข่ายภายในจังหวัด 

จันทบุรี							

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 ศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การด�าเนินงานวิจัย	เช่น	รูปแบบของเครื่องกวนเนื้อมังคุด	อุปกรณ์ 

ที่มีความส�าคัญ	 แนวทางการติดต้ังอุปกรณ์แต่ละชนิด	 ตลอดจน 

ทฤษฎีต่างๆ	 ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการ 

พัฒนาได้

	 2.	 ด�าเนนิการออกแบบระบบควบคุมการท�างานของเครือ่ง

กวนเนื้อมังคุด	 พร้อมทั้งส�ารวจพื้นที่ในการติดตั้งโดยจะด�าเนินการ 

ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 3.	 ด�าเนินการออกแบบระบบของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	 

เช่น	 การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า	 การติดตั้งใบกวน	 การออกแบบและ 

ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ	 ตลอดทั้งการวางระบบไฟฟ้าท้ังหมด 

ของเครื่องกวนเนื้อมังคุด	ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม

	 4.	 ด�าเนินการออกแบบระบบแหล่งจ่ายไฟให้กับชุดสร้าง 

อุณหภูมิ	 เพ่ือให้ได้ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม	 และมีความ 

ปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด

	 5.	 ด�าเนินการออกแบบระบบการควบคุมอุณหภูมิของ 

เครื่องกวนเน้ือมังคุด	 เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

มากที่สุด	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพที่สม�่าเสมอ

	 6.	 ด�าเนินการเขียนโปรแกรมการท�างานทั้งหมดของ 

เครือ่งกวนเนือ้มงัคุด	ทดสอบการท�างานของโปรแกรม	และปรบัแต่ง 

โปรแกรมให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานให้มากที่สุด

	 7.	 ทดสอบการใช้งานเครื่องกวนเนื้อมังคุด	รวบรวมข้อมูล 

ที่ส�าคัญเพื่อน�ามาวิเคราะห์ผล	การท�างานของเครื่อง	และการปรับ 

แต่งอุปกรณ์ต่างๆในขั้นตอนสุดท้าย

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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	 8.	 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่กลุ่ม 
ชุมชนเป้าหมาย	 ทั้งสรุปผลการด�าเนินงานวิจัยและข้อเสนอแนะ	 
เพื่อใช้ในการน�าเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในวารสาร 
ระดับต่างๆ

ผลการวิจัย
	 ก่อนทีจ่ะเข้าสูก่ารน�าเสนอผลงการวจิยัในครัง้นี	้คณะผูว้จิยั 
ขอชี้แจงรายละเอียดบางประเด็นที่อาจไม่สอดคล้อง	 กับช่ือเรื่อง 
ของงานวจัิย	คอืในประเดน็เกีย่วกบัชนดิควบคมุอณุหภมูกิึง่อตัโนมตัิ 
ของเครื่องกวนเนื้อมังคุด	 ทางคณะผู้วิจัยขอชี้แจงว่า	 ได้เปลี่ยน 
เป็นการพัฒนาเครื่องกวนเน้ือมังคุดให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบ	 
เหตุผลก็เนื่องจากมีความสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าระบบ 
กึ่งอัตโนมัติ	 อีกทั้งงบประมาณในการพัฒนาก็เกินกว่าระบบกึ่ง 
อัตโนมัติไม่มากนัก	 คณะผู้วิจัยจึงตัดสินใจพัฒนาเครื่องกวนเนื้อ 
มังคุดให้เป็นระบบอัตโนมัติท้ังระบบ	 เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ดังกล่าวได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดต่อไป
	 1.	 สรุปผลการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด
	 ในส่วนของการพัฒนาเครื่องกวนเน้ือมังคุดฯ	 จะประกอบ 
ไปด้วยการออกแบบและพัฒนาในด้านของชุดโครงสร้างหรือ 
ตวัเครือ่งทีผ่ลติจากเหลก็ชนดิหนาขนาด	8	มลิลเิมตร	เพือ่เสรมิสร้าง 
ความแข็งแรงและความคงทนต่อการใช้งาน	 ในส่วนของตัวกระทะ 
กวนจะท�าจากสแตนเลสปลอดสนิมส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยเฉพาะ	 โดยจะน�ามาตีขึ้นรูปด้วยมือมีความหนา	 3	 มิลลิเมตร	 
พร้อมติดต้ังขอบกันกระเด็นเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน	 ท�าให้ 
ไม่เปรอะเปื้อนพื้นที่ปฏิบัติงาน	 ลักษณะของชุดโครงสร้างและ 
กระทะกวนเนื้อมังคุดจะแสดงดังในภาพที่	1	และ	2

     

ภาพที่	1	และ	2	แสดงลักษณะของกระทะกวนชนิดสแตน
เลสปลอดสนิมและชุดโครงสร้างเครื่องกวน

	 ล�าดับถัดมาจะเป็นในด้านของชุดระบบจ่ายแก๊สแบบ
อัตโนมัติเพื่อใช้ส�าหรับสร้างความร้อนให้กับตัวกระทะ	 คณะผู้วิจัย
เลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากสะดวกและมีความปลอดภัยกว่าระบบ
น�้ามันร้อน	(Hot	oil)	และการดูแลบ�ารุงรักษา		ก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า
ระบบ	Hot	oil	เป็นอย่างมาก	โดยจะติดตั้งชุดหัวเตาแก๊สชนิด	3	หัว
เพือ่ผลในการกระจายความร้อนให้ทัว่ทัง้กระทะ	และตดิตัง้ชดุหวัไฟ
ล่อแก๊สเพ่ือให้สามารถควบคมุการจ่ายแก๊สได้อย่างอตัโนมตัแิละตาม
อุณหภูมิที่ได้ก�าหนดไว้	ดังในภาพที่	3	–	5

ภาพที่	3	-	5	แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	

ในชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติให้กับเครื่องกวนเนื้อมังคุด

	 ในส่วนของชุดควบคุมการท�างานด้วยระบบไฟฟ้า	จะเริม่จาก 
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ทางไฟฟ้าเพื่อป ้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ต ่างๆ	 คือ 
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การท�างานในระบบไฟฟ้า	ดังแสดงในภาพที่	6	และ	7

     

ภาพที่	6	และ	7	แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์

เพื่อใช้ควบคุมในระบบไฟฟ้า

3 
 
          3. ดําเนินการออกแบบระบบของการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า การติดตั้งใบกวน        
การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ ตลอดท้ังการวางระบบไฟฟ้าท้ังหมดของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ให้มีความ
ปลอดภัยและสวยงาม 

    4. ดําเนินการออกแบบระบบแหล่งจ่ายไฟให้กับชุดสร้างอุณหภูมิ เพ่ือให้ได้ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีเหมาะสม   
และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด 
     5. ดําเนินการออกแบบระบบการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกวนเนื้อมังคุด เพื่อให้ได้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการ
ใช้งานมากที่สุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพที่สมํ่าเสมอ 
         6. ดําเนินการเขียนโปรแกรมการทํางานทั้งหมดของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ทดสอบการทํางานของโปรแกรม      
และปรับแต่งโปรแกรมให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานให้มากที่สุด 
 7. ทดสอบการใช้งานเครื่องกวนเนื้อมังคุด รวบรวมข้อมูลท่ีสําคัญเพื่อนํามาวิเคราะห์ผล การทํางานของเครื่อง 
และการปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆในขั้นตอนสุดท้าย 

    8. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่กลุ่มชุมชนเป้าหมาย ท้ังสรุปผลการดําเนินงานวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ 

 
ผลการวิจัย 
    ก่อนที่จะเข้าสู่การนําเสนอผลงการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอชี้แจงรายละเอียดบางประเด็นที่อาจไม่สอดคล้อง  
กับชื่อเรื่องของงานวิจัย คือในประเด็นเกี่ยวกับชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ทางคณะผู้วิจัย
ขอชี้แจงว่า ได้เปลี่ยนเป็นการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดให้เป็นระบบอัตโนมัติท้ังระบบ เหตุผลก็เนื่องจากมีความสะดวก
ต่อการใช้งานมากกว่าระบบกึ่งอัตโนมัติ อีกท้ังงบประมาณในการพัฒนาก็เกินกว่าระบบกึ่งอัตโนมัติไม่มากนัก คณะผู้วิจัย
จึงตัดสินใจพัฒนาเคร่ืองกวนเนื้อมังคุดให้เป็นระบบอัตโนมัติท้ังระบบ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้นําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุดต่อไป 

   1. สรุปผลการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด 
         ในส่วนของการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดฯ จะประกอบไปด้วยการออกแบบและพัฒนาในด้านของชุดโครงสร้าง
หรือตัวเคร่ืองที่ผลิตจากเหล็กชนิดหนาขนาด 8 มิลลิเมตร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความคงทนต่อการใช้งาน    
ในส่วนของตัวกระทะกวนจะทําจากสแตนเลสปลอดสนิมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ โดยจะนํามาตีขึ้นรูปด้วย
มือมีความหนา 3 มิลลิเมตร พร้อมติดต้ังขอบกันกระเด็นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน ทําให้ไม่เปรอะเปื้อนพื้นที่
ปฏิบัติงาน ลักษณะของชุดโครงสร้างและกระทะกวนเนื้อมังคุดจะแสดงดังในภาพที่ 1 และ 2 
 

    
 
ภาพที่ 1 และ 2 แสดงลักษณะของกระทะกวนชนิดสแตนเลสปลอดสนิมและชุดโครงสร้างเครื่องกวน 
 
 
 

3 
 
          3. ดําเนินการออกแบบระบบของการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า การติดตั้งใบกวน        
การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ ตลอดท้ังการวางระบบไฟฟ้าท้ังหมดของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ให้มีความ
ปลอดภัยและสวยงาม 

    4. ดําเนินการออกแบบระบบแหล่งจ่ายไฟให้กับชุดสร้างอุณหภูมิ เพ่ือให้ได้ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีเหมาะสม   
และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด 
     5. ดําเนินการออกแบบระบบการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องกวนเนื้อมังคุด เพื่อให้ได้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการ
ใช้งานมากที่สุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพที่สมํ่าเสมอ 
         6. ดําเนินการเขียนโปรแกรมการทํางานทั้งหมดของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ทดสอบการทํางานของโปรแกรม      
และปรับแต่งโปรแกรมให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานให้มากที่สุด 
 7. ทดสอบการใช้งานเครื่องกวนเนื้อมังคุด รวบรวมข้อมูลท่ีสําคัญเพื่อนํามาวิเคราะห์ผล การทํางานของเครื่อง 
และการปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆในขั้นตอนสุดท้าย 

    8. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่กลุ่มชุมชนเป้าหมาย ท้ังสรุปผลการดําเนินงานวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ 

 
ผลการวิจัย 
    ก่อนที่จะเข้าสู่การนําเสนอผลงการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอชี้แจงรายละเอียดบางประเด็นที่อาจไม่สอดคล้อง  
กับชื่อเรื่องของงานวิจัย คือในประเด็นเกี่ยวกับชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติของเครื่องกวนเนื้อมังคุด ทางคณะผู้วิจัย
ขอชี้แจงว่า ได้เปลี่ยนเป็นการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดให้เป็นระบบอัตโนมัติท้ังระบบ เหตุผลก็เนื่องจากมีความสะดวก
ต่อการใช้งานมากกว่าระบบกึ่งอัตโนมัติ อีกท้ังงบประมาณในการพัฒนาก็เกินกว่าระบบกึ่งอัตโนมัติไม่มากนัก คณะผู้วิจัย
จึงตัดสินใจพัฒนาเคร่ืองกวนเนื้อมังคุดให้เป็นระบบอัตโนมัติท้ังระบบ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้นําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุดต่อไป 

   1. สรุปผลการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด 
         ในส่วนของการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดฯ จะประกอบไปด้วยการออกแบบและพัฒนาในด้านของชุดโครงสร้าง
หรือตัวเคร่ืองที่ผลิตจากเหล็กชนิดหนาขนาด 8 มิลลิเมตร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความคงทนต่อการใช้งาน    
ในส่วนของตัวกระทะกวนจะทําจากสแตนเลสปลอดสนิมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ โดยจะนํามาตีขึ้นรูปด้วย
มือมีความหนา 3 มิลลิเมตร พร้อมติดต้ังขอบกันกระเด็นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน ทําให้ไม่เปรอะเปื้อนพื้นที่
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หัวไฟล่อแก๊ส จ่ายแก๊สให้กับหัวเตาแก๊สชนิด 3 หัว 

   ลําดับถัดมาจะเป็นในด้านของชุดระบบจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติเพื่อใช้สําหรับสร้างความร้อนให้กับตัวกระทะ 
คณะผู้วิจัยเลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากสะดวกและมีความปลอดภัยกว่าระบบน้ํามันร้อน (Hot oil) และการดูแลบํารุงรักษา  
ก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าระบบ Hot oil เป็นอย่างมาก โดยจะติดต้ังชุดหัวเตาแก๊สชนิด 3 หัวเพ่ือผลในการกระจายความร้อน
ให้ท่ัวท้ังกระทะ และติดต้ังชุดหัวไฟล่อแก๊สเพื่อให้สามารถควบคุมการจ่ายแก๊สได้อย่างอัตโนมัติและตามอุณหภูมิท่ีได้
กําหนดไว้ ดังในภาพที่ 3 – 5 

 

  
 

 
 

 
 

1. วาล์วควบคุมชุดหัวเตาแก๊ส 2. โซลินอยด์วาล์ว 3. วาล์วชุดหัวล่อแก๊ส 4. ท่อนําแก๊สเข้า 
 
ภาพที่ 3 - 5 แสดงลักษณะการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆในชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติให้กับเครื่องกวนเนื้อมังคุด 
 
 

1 

2 
3 

4 
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   ลําดับถัดมาจะเป็นในด้านของชุดระบบจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติเพื่อใช้สําหรับสร้างความร้อนให้กับตัวกระทะ 
คณะผู้วิจัยเลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากสะดวกและมีความปลอดภัยกว่าระบบน้ํามันร้อน (Hot oil) และการดูแลบํารุงรักษา  
ก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าระบบ Hot oil เป็นอย่างมาก โดยจะติดต้ังชุดหัวเตาแก๊สชนิด 3 หัวเพ่ือผลในการกระจายความร้อน
ให้ท่ัวท้ังกระทะ และติดต้ังชุดหัวไฟล่อแก๊สเพื่อให้สามารถควบคุมการจ่ายแก๊สได้อย่างอัตโนมัติและตามอุณหภูมิท่ีได้
กําหนดไว้ ดังในภาพที่ 3 – 5 

 

  
 

 
 

 
 

1. วาล์วควบคุมชุดหัวเตาแก๊ส 2. โซลินอยด์วาล์ว 3. วาล์วชุดหัวล่อแก๊ส 4. ท่อนําแก๊สเข้า 
 
ภาพที่ 3 - 5 แสดงลักษณะการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆในชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติให้กับเครื่องกวนเนื้อมังคุด 
 
 

1 

2 
3 

4 

1.	วาล์วควบคุมชุดหัวเตาแก๊ส	2.	โซลินอยด์วาล์ว

3.	วาล์วชุดหัวล่อแก๊ส	4.	ท่อน�าแก๊สเข้า

หัวไฟล่อแก๊ส จ่ายแก๊สให้กับหัวเตาแก๊สชนิด	3	หัว
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   ในส่วนของชุดควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟ้า จะเริ่มจากการติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับขนาด    
220 โวล์ท 50 เฮิร์ต ชนิด 1 เฟส โดยติดตั้งเบรกเกอร์ขนาด 10 A และอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันความ
เสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ คือชุดฟิวส์ขนาด 4 A อย่างละ 1 ชุด ถัดมาดําเนินการติดตั้งชุดแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์
พร้อมโอเวอร์โหลดจําวน 1 ชุด และรีเลย์อเนกประสงค์ของ Omron จํานวน 2 ชุด เพื่อใช้ควบคุมการทํางานในระบบ
ไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7 

    
 

ภาพที่ 6 และ 7 แสดงลักษณะการติดต้ังอุปกรณ์เพื่อใช้ควบคุมในระบบไฟฟ้า 
 

ลําดับถัดมาคือทําการติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงผลต่างๆบริเวณหน้าตู้คอนโทรล โดยการติดตั้งซีเลคเตอร์สวิทซ์ 
จํานวน 3 ชุด ชุดแรกจะทําหน้าท่ีควบคุมการทํางานโดยภาพรวมของตัวเครื่อง ชุดท่ีสองจะควบคุมการทํางานของชุด   
ตั้งเวลาการทํางาน (Timer) ชุดท่ีสามจะทําหน้าท่ีควบคุมการทํางานของชุดต้ังอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
(PID-Fuzzy Controller) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น หลอดไฟแสดงผลการทํางานในส่วนต่างๆจํานวน 4 ชุด 
ประกอบด้วย Power, Run, On และ Overload อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อจบการทํางานของเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม
ทางด้านความปลอดภัยคือ Emergency Switch ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9 

   
 
ภาพที่ 8 แสดงลกัษณะการติดต้ังอุปกรณ์บริเวณหน้าตู้คอนโทรลเพื่อใช้แสดงผลการทํางาน 

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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	 ล�าดับถัดมาคือท�าการติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ 

บรเิวณหน้าตูค้อนโทรล	โดยการตดิต้ังซีเลคเตอร์สวทิซ์	จ�านวน	3	ชดุ	 

ชุดแรกจะท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานโดยภาพรวมของตัวเครื่อง	 

ชุดที่สองจะควบคุมการท�างานของชุด	ตั้งเวลาการท�างาน	(Timer)	 

ชุดที่สามจะท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของชุดตั้งอุณหภูมิและ 

ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ	(PID-Fuzzy	Controller)	นอกจากนี้ 

ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ	 เช่น	 หลอดไฟแสดงผลการท�างานในส่วนต่างๆ

จ�านวน	4	ชุด	ประกอบด้วย	Power,	Run,	On	และ	Overload	

อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อจบการท�างานของเครื่อง	 อุปกรณ์เพิ่มเติม

ทางด้านความปลอดภัยคือ	Emergency	Switch	ดังแสดงในภาพ 

ที่	8	และ	9

   

ภาพที่	8	แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์บริเวณหน้าตู้

คอนโทรลเพื่อใช้แสดงผลการท�างาน

 

5 
 

   ในส่วนของชุดควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟ้า จะเริ่มจากการติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับขนาด    
220 โวล์ท 50 เฮิร์ต ชนิด 1 เฟส โดยติดต้ังเบรกเกอร์ขนาด 10 A และอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันความ
เสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ คือชุดฟิวส์ขนาด 4 A อย่างละ 1 ชุด ถัดมาดําเนินการติดตั้งชุดแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์
พร้อมโอเวอร์โหลดจําวน 1 ชุด และรีเลย์อเนกประสงค์ของ Omron จํานวน 2 ชุด เพื่อใช้ควบคุมการทํางานในระบบ
ไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7 

    
 

ภาพที่ 6 และ 7 แสดงลักษณะการติดต้ังอุปกรณ์เพื่อใช้ควบคุมในระบบไฟฟ้า 
 

ลําดับถัดมาคือทําการติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงผลต่างๆบริเวณหน้าตู้คอนโทรล โดยการติดตั้งซีเลคเตอร์สวิทซ์ 
จํานวน 3 ชุด ชุดแรกจะทําหน้าท่ีควบคุมการทํางานโดยภาพรวมของตัวเครื่อง ชุดท่ีสองจะควบคุมการทํางานของชุด   
ตั้งเวลาการทํางาน (Timer) ชุดท่ีสามจะทําหน้าท่ีควบคุมการทํางานของชุดต้ังอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
(PID-Fuzzy Controller) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น หลอดไฟแสดงผลการทํางานในส่วนต่างๆจํานวน 4 ชุด 
ประกอบด้วย Power, Run, On และ Overload อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อจบการทํางานของเครื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม
ทางด้านความปลอดภัยคือ Emergency Switch ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9 

   
 
ภาพที่ 8 แสดงลกัษณะการติดต้ังอุปกรณ์บริเวณหน้าตู้คอนโทรลเพื่อใช้แสดงผลการทํางาน 

6 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงลกัษณะการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆในชุดแสดงผลการทํางาน 
 
 2. หลักการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด 
     หลักการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุดคือเริ่มจากดําเนิการต่อถังแก๊สหุงต้มเข้ากับชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ  
และปรับต้ังปริมาณการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมต่อการใช้งาน จากนั้นเสียบปลั๊กของเครื่องกวนเนื้อมังคุดเข้ากับระบบไฟฟ้า
ชนิด 1 เฟส ขนาด 220 โวลท์ ยกเบรกเกอร์ขึ้นและเปิดการทํางานของสวิทซ์ท้ังหมด ดําเนินการตั้งเวลาและตั้งอุณหภูมิ
ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ  และหากเม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ ตัวเทอร์โมคัปเปิลท่ีใช้สําหรับ    
วัดค่าอุณหภูมิจะสั่งเครื่องให้ทําการหยุดจ่ายระบบแก๊สแบบอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลงกว่าท่ีกําหนดไว้ตัวเทอร์
โมคัปเปิลก็จะสั่งเครื่องให้ทําการจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติเช่นกัน โดยจะทํางานเปิด-ปิดการจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติร่วมกับ   
โซลินอยด์วาล์ว และจะทํางานสลับกันเช่นนี้เรื่อยไปตามอุณหภูมิท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติท้ังระบบนั่นเอง         
          ในเรื่องของการควบุมอุณหภูมิเพื่อใช้งาน จะเน้นการควบคุมอุณหภูมิท่ีตัวกระทะเป็นหลักเพราะผลิตจากสแตน
เลสชนิดหนาพิเศษ ซ่ึงจะทําให้ทนต่อความร้อนได้สูงและการกระจายความร้อนทําได้ท่ัวท้ังกระทะ และจะมีเทอร์
โมคัปเปิลติดต้ังอยู่ใกล้ๆกับก้นกระทะเพื่อใช้วัดค่าอุณหภูมิ ในเรื่องความเร็วรอบของการกวนเนื้อมังคุดจะใช้ความเร็วรอบ
ประมาณ 300 รอบต่อนาที และเมื่อจบการทํางานของเครื่องก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน    
ซ่ึงสามารถอธิบายกระบวนการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด และวงจรการทํางาน (Diagram) ของเครื่องกวนเนื้อมังคุด
ท่ีใช้แนวทางการพัฒนามาจากงานวิจัยเก่าของคณะผู้วิจัย (กฤษณะ. 2559) ดังแสดงในภาพที่ 10 และ 11  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  แสดงกระบวนการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด 

ต่อถังแก๊สหุงต้มเข้ากับ
เครื่องกวนเนื้อมังคุด 

ปรับตั้งระบบจ่ายแก๊ส  
ให้เหมาะสม

ต่อระบบไฟฟ้าเข้าระบบ
เครื่องกวน 

เปิดระบบไฟฟ้าของเครื่อง
กวนทั้งหมด 

ตั้งเวลาและตั้งอุณหภูมิ
ตามต้องการ

เทอร์โมคัปเปิลทํางาน
จ่ายแก๊สอัตโนมัติ

เครื่องจะทํางานต่อไป
และครบเป็น 2 ชั่วโมง 

การทํางานเสร็จสิ้น      
มีเสียงสญัญาณเตือน

	 2.	หลักการท�างานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด

	 หลักการท�างานของเครื่องกวนเน้ือมังคุดคือเริ่มจาก 

ด�าเนิการต่อถังแก๊สหุงต้มเข้ากับชุดจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ	 และ 

ปรับตั้งปริมาณการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมต่อการใช้งาน	 จากนั้น 

เสียบปลั๊กของเครื่องกวนเน้ือมังคุดเข้ากับระบบไฟฟ้าชนิด	 1	 เฟส	 

ขนาด	 220	 โวลท์	 ยกเบรกเกอร์ขึ้นและเปิดการท�างานของสวิทซ์ 

ทั้งหมด	 ด�าเนินการตั้งเวลาและตั้งอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้งานต้องการ	 

และหากเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆและเกินกว่าที่ก�าหนดไว ้

ตัวเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้ส�าหรับ	 วัดค่าอุณหภูมิจะส่ังเครื่องให้ท�าการ 

หยุดจ่ายระบบแก๊สแบบอัตโนมัติ	 และเมื่ออุณหภูมิลดต�่าลงกว่า 

ที่ก�าหนดไว้ตัวเทอร์โมคัปเปิลก็จะส่ังเครื่องให้ท�าการจ่ายแก๊ส 

แบบอัตโนมัติเช่นกัน	 โดยจะท�างานเปิด-ปิดการจ่ายแก๊สแบบ 

อัตโนมัติร่วมกับโซลินอยด์วาล์ว	 และจะท�างานสลับกันเช่นนี้เรื่อย 

ไปตามอุณหภูมิที่ได้ก�าหนดไว้	 ซ่ึงจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติท้ังระบบ

นั่นเอง								

	 ในเรือ่งของการควบมุอณุหภมูเิพือ่ใช้งาน	จะเน้นการควบคุม 

อุณหภูมิที่ตัวกระทะเป็นหลักเพราะผลิตจากสแตนเลสชนิดหนา 

พิเศษ	ซึ่งจะท�าให้ทนต่อความร้อนได้สูงและการกระจายความร้อน 

ท�าได้ทั่วทั้งกระทะ	 และจะมีเทอร์โมคัปเปิลติดต้ังอยู่ใกล้ๆ	 กับก้น 

กระทะเพื่อใช้วัดค่าอุณหภูมิ	 ในเรื่องความเร็วรอบของการกวนเนื้อ 

มังคุดจะใช้ความเร็วรอบประมาณ	 300	 รอบต่อนาที	 และเมื่อจบ 

การท�างานของเครื่องก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นโดยอัตโนมัต ิ

ด้วยเช่นกัน	 ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการท�างานของเครื่องกวน 

เนือ้มงัคดุ	และวงจรการท�างาน	(Diagram)	ของเครือ่งกวนเนือ้มงัคดุ 

ทีใ่ช้แนวทางการพฒันามาจากงานวจิยัเก่าของคณะผูว้จิยั	(กฤษณะ, 

2559)	ดังแสดงในภาพที่	10	และ	11	

ภาพที่	9	แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

ในชุดแสดงผลการท�างาน

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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	 2.	 สรปุผลการทดสอบการท�างานของเครือ่งกวนเนือ้มงัคดุ 

การทดสอบการท�างานของเครือ่งกวนเนือ้มงัคดุจะแบ่งการทดสอบ 

ออกเป็น	2	กรณ	ีเพือ่หาค่าระดบัอณุหภมูแิละระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ต่อการใช้งาน	โดยแบ่งเป็นกรณีที่	1	ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�านวน	 

12	กิโลกรัมที่อุณหภูมิระหว่าง	70	-	80	องศาเซลเซียส	และกรณี 

ที่	2	ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�านวน	12	กิโลกรัมเช่นกัน	ที่อุณหภูมิ 

ระหว่าง	 90	 -	 100	 องศาเซลเซียส	 โดยมีขั้นตอนในการทดสอบ 

ดังต่อไปนี้

	 กรณีที่	 1.	 ทดสอบกวนเน้ือมังคุดจ�านวน	 12	 กิโลกรัม 

เริม่แรกควรตัง้เวลาเผือ่ไว้ให้สงูๆ	ก่อนเพือ่จะได้ท�างานอย่างต่อเนือ่ง	 

ตั้งอุณหภูมิกวนเนื้อมังคุดช่วงแรก	80	องศาเซลเซียส	เมื่อครบครึ่ง 

ชั่วโมงแรกให้เติมน�้าตาลทรายลงไปประมาณ	8	ขีด	หรือ	800	กรัม	 

เมือ่พบว่าเนือ้มงัคุดเริม่เหนยีวและเริม่เปล่ียนสีให้ท�าการลดอณุหภมู ิ

ลงเหลือ	70	องศาเซลเซียส	จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุดในกรณีที่	1 

พบว่าจะใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดนานประมาณ	 3	 ชั่วโมงครึ่ง	 

เน้ือมังคุดจึงสุกและเปล่ียนเป็นสีน�้าตาลอ่อนเล็กน้อย	 เนื้อมังคุด 

ค่อนข้างเหลวและจับตัวเป็นเนื้อเดียวกันไม่ดี	 (คุณภาพของมังคุด 

กวนจะใช้ความช�านาญของกลุ่มชุมชนเป็นผู้ตัดสิน)	 ท�าให้ด้อย 

คุณภาพไม่เหมาะสมส�าหรับน�าไปจ�าหน่ายและบริโภค	 ดังแสดง 

ในภาพที่	12	และ	13

ต่อถังแก๊สหุงต้มเข้ากับ
เครื่องกวนเนื้อมังคุด

เทอร์โมคัปเปิลท�างาน
จ่ายแก๊สอัตโนมัติ

เครื่องจะท�างานต่อไป
และครบเป็น	2	ชั่วโมง

ปรับตั้งระบบจ่ายแก๊ส
ให้เหมาะสม

ตั้งเวลาและตั้งอุณหภูมิ
ตามต้องการ

การท�างานเสร็จสิ้น
มีเสียงสัญญาณเตือน

ต่อระบบไฟฟ้าเข้าระบบ
เครื่องกวน

เปิดระบบไฟฟ้าของ
เครื่องกวนทั้งหมด

ภาพที่	10		แสดงกระบวนการท�างานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด
7 

 
 

 
ออกแบบโดย อาจารย์กฤษณะ จันทสิทธิ์ 

 
ภาพที่ 11 แสดง Diagram การทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด 

 
2. สรุปผลการทดสอบการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด 
การทดสอบการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุดจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กรณี เพื่อหาค่าระดับอุณหภูมิ

และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยแบ่งเป็นกรณีท่ี 1 ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน 12 กิโลกรัมท่ีอุณหภูมิ
ระหว่าง 70 – 80 องศาเซลเซียส และกรณีที 2 ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน 12 กิโลกรัมเช่นกัน ท่ีอุณหภูมิระหว่าง    
90 – 100 องศาเซลเซียส โดยมีขั้นตอนในการทดสอบดังต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1.  ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน 12 กิโลกรัม เริ่มแรกควรตั้งเวลาเผื่อไว้ให้สูงๆก่อนเพื่อจะได้ทํางาน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งอุณหภูมิกวนเนื้อมังคุดช่วงแรก 80 องศาเซลเซียส เมื่อครบครึ่งชั่วโมงแรกให้เติมน้ําตาลทรายลงไป
ประมาณ 8 ขีด หรือ 800 กรัม เมื่อพบว่าเนื้อมังคุดเริ่มเหนียวและเริ่มเปลี่ยนสีให้ทําการลดอุณหภูมิลงเหลือ 70 องศา
เซลเซียส จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุดในกรณีท่ี1. พบว่าจะใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดนานประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง 
เนื้อมังคุดจึงสุกและเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนเล็กน้อย เนื้อมังคุดค่อนข้างเหลวและจับตัวเป็นเนื้อเดียวกันไม่ดี      
(คุณภาพของมังคุดกวนจะใช้ความชํานาญของกลุ่มชุมชนเป็นผู้ตัดสิน) ทําให้ด้อยคุณภาพไม่เหมาะสมสําหรับนําไป
จําหน่ายและบริโภค ดังแสดงในภาพที่ 12 และ 13 

 

ออกแบบโดย	อาจารย์กฤษณะ	จันทสิทธิ์

ภาพที่	11	แสดง	Diagram	การท�างานของเครื่องกวนเนื้อมังคุด

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  63

	 กรณีที่	2.		ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�านวน	12	กิโลกรัม	เริ่ม

แรกตัง้เวลาเผือ่ไว้ให้สงูๆก่อนเช่นกนั	ตัง้อณุหภมู	ิกวนเนือ้มงัคดุช่วง

แรก	100	องศาเซลเซยีส	เมือ่ครบครึง่ชัว่โมงแรกให้เตมิน�า้ตาลทราย

ลงไปประมาณ	8	ขีด	หรือ	800	กรัม	เมื่อพบว่าเนื้อมังคุดเริ่มเหนียว

และเริ่มเปลี่ยนสีให้ท�าการลดอุณหภูมิลงเหลือ	 90	 องศาเซลเซียส	

จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุดในกรณีที่	1.	พบว่าจะใช้เวลาในการ 

8 
 

   
 

ภาพที่ 12 และ 13 แสดงลักษณะกวนเนื้อมังคุดท่ีอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงถือว่ายังไม่ได้คุณภาพ 
 

กรณีที่ 2.  ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน 12 กิโลกรัม เริ่มแรกตั้งเวลาเผื่อไว้ให้สูงๆก่อนเช่นกัน ตั้งอุณหภูมิ 
กวนเนื้อมังคุดช่วงแรก 100 องศาเซลเซียส เมื่อครบคร่ึงชั่วโมงแรกให้เติมน้ําตาลทรายลงไปประมาณ 8 ขีด หรือ 800 
กรัม เม่ือพบว่าเนื้อมังคุดเริ่มเหนียวและเริ่มเปลี่ยนสีให้ทําการลดอุณหภูมิลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส จากการทดสอบ
กวนเนื้อมังคุดในกรณีท่ี1. พบว่าจะใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น เนื้อมังคุดจึงสุกและเปลี่ยนเป็น
สีน้ําตาลเข้มอมดํา เนื้อมังคุดมีความเหนียวแต่ไม่ติดมือและจับตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี (คุณภาพของมังคุดกวนจะใช้ความ
ชํานาญของกลุ่มชุมชนเป็นผู้ตัดสิน) ทําให้ได้คุณภาพที่ดีเหมาะสําหรับนําไปจําหน่ายและบริโภคต่อไป ซ่ึงจะแสดงดังใน
ภาพ 14 และ 15 

 

   
 
ภาพที่ 14 และ 15 แสดงลักษณะการกวนเนื้อมังคุดท่ีอุณหภูมิ 90 – 100 องศาเซลเซียส ซ่ึงถือว่าได้มังคุดกวนที่มี
คุณภาพ เหมาะสมสําหรับนําไปจําหน่ายและบริโภค 
 
  จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุดท้ังสองกรณีเพื่อหาค่าระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานของเครื่องก็จะเห็น
ได้ว่าระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการกวนเนื้อมังคุดจะอยู่ระหว่าง 90 – 100 องศาเซลเซียสนั่นเอง เนื่องจากเป็นระดับ
อุณหภูมิความร้อนของจุดเดือดทําให้เนื้อมังคุดสุกเร็วขึ้นและใช้เวลาในการกวนน้อยลง เม่ือเนื้อมังคุดเริ่มเหนียวและเป็น
เนื้อเดียวกันได้ดีจะทําให้เนื้อมังคุดไหม้ได้ง่าย จึงจําเป็นต้องลดอุณหภูมิลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส ส่วนในระดับอุณหภูมิ
ท่ี 70 – 80 องศาเซลเซียส เนื่องจากปริมาณความร้อนไม่เพียงพอจึงทําให้ต้องใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดยาวนานข้ึน
และการเปลี่ยนสีของเนื้อมังคุดน้อยลง ซ่ึงการทดสอบทั้งสองกรณีนี้ก็จะสัมพันธ์กับปริมาณน้ําตาลในเนื้อมังคุดและ
ปริมาณน้ําท่ีอยู่ในเนื้อมังคุดด้วยนั่นเอง โดยในมังคุด 100 กรัม จะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ท่ี 80.2 กรัม และจะมีปริมาณ
น้ําตาลอยู่ที่ 16.42 กรัม (สุขภาพกระปุก.ออนไลน์.2560) โดยจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

8 
 

   
 

ภาพที่ 12 และ 13 แสดงลักษณะกวนเนื้อมังคุดท่ีอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงถือว่ายังไม่ได้คุณภาพ 
 

กรณีที่ 2.  ทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน 12 กิโลกรัม เริ่มแรกตั้งเวลาเผื่อไว้ให้สูงๆก่อนเช่นกัน ตั้งอุณหภูมิ 
กวนเนื้อมังคุดช่วงแรก 100 องศาเซลเซียส เมื่อครบคร่ึงชั่วโมงแรกให้เติมน้ําตาลทรายลงไปประมาณ 8 ขีด หรือ 800 
กรัม เม่ือพบว่าเนื้อมังคุดเริ่มเหนียวและเริ่มเปลี่ยนสีให้ทําการลดอุณหภูมิลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส จากการทดสอบ
กวนเนื้อมังคุดในกรณีท่ี1. พบว่าจะใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น เนื้อมังคุดจึงสุกและเปลี่ยนเป็น
สีน้ําตาลเข้มอมดํา เนื้อมังคุดมีความเหนียวแต่ไม่ติดมือและจับตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี (คุณภาพของมังคุดกวนจะใช้ความ
ชํานาญของกลุ่มชุมชนเป็นผู้ตัดสิน) ทําให้ได้คุณภาพที่ดีเหมาะสําหรับนําไปจําหน่ายและบริโภคต่อไป ซ่ึงจะแสดงดังใน
ภาพ 14 และ 15 

 

   
 
ภาพที่ 14 และ 15 แสดงลักษณะการกวนเนื้อมังคุดท่ีอุณหภูมิ 90 – 100 องศาเซลเซียส ซ่ึงถือว่าได้มังคุดกวนที่มี
คุณภาพ เหมาะสมสําหรับนําไปจําหน่ายและบริโภค 
 
  จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุดท้ังสองกรณีเพื่อหาค่าระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานของเครื่องก็จะเห็น
ได้ว่าระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการกวนเนื้อมังคุดจะอยู่ระหว่าง 90 – 100 องศาเซลเซียสน่ันเอง เนื่องจากเป็นระดับ
อุณหภูมิความร้อนของจุดเดือดทําให้เนื้อมังคุดสุกเร็วขึ้นและใช้เวลาในการกวนน้อยลง เม่ือเนื้อมังคุดเริ่มเหนียวและเป็น
เนื้อเดียวกันได้ดีจะทําให้เนื้อมังคุดไหม้ได้ง่าย จึงจําเป็นต้องลดอุณหภูมิลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส ส่วนในระดับอุณหภูมิ
ท่ี 70 – 80 องศาเซลเซียส เนื่องจากปริมาณความร้อนไม่เพียงพอจึงทําให้ต้องใช้เวลาในการกวนเนื้อมังคุดยาวนานข้ึน
และการเปลี่ยนสีของเนื้อมังคุดน้อยลง ซ่ึงการทดสอบทั้งสองกรณีนี้ก็จะสัมพันธ์กับปริมาณน้ําตาลในเนื้อมังคุดและ
ปริมาณน้ําท่ีอยู่ในเนื้อมังคุดด้วยนั่นเอง โดยในมังคุด 100 กรัม จะมีน้ ําเป็นส่วนประกอบอยู่ท่ี 80.2 กรัม และจะมีปริมาณ
น้ําตาลอยู่ที่ 16.42 กรัม (สุขภาพกระปุก.ออนไลน์.2560) โดยจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ภาพที่	12	และ	13	แสดงลักษณะกวนเนื้อมังคุดที่อุณหภูมิ	70	-	80	องศาเซลเซียส	ซึ่งถือว่ายังไม่ได้คุณภาพ

กวนเนือ้มงัคดุประมาณ	2	ชัว่โมงเท่านัน้	เนือ้มังคดุจงึสกุและเปล่ียน

เป็นสีน�้าตาลเข้มอมด�า	 เน้ือมังคุดมีความเหนียวแต่ไม่ติดมือและ 

จบัตวัเป็นเนือ้เดียวกนัได้ด	ี(คณุภาพของมงัคดุกวนจะใช้ความช�านาญ 

ของกลุม่ชมุชนเป็นผูต้ดัสนิ)	ท�าให้ได้คณุภาพทีด่เีหมาะส�าหรบัน�าไป

จ�าหน่ายและบริโภคต่อไป	ซึ่งจะแสดงดังในภาพ	14	และ	15

ภาพที่	14	และ	15	แสดงลักษณะการกวนเนื้อมังคุดที่อุณหภูมิ	90	-	100	องศาเซลเซียส

ซึ่งถือว่าได้มังคุดกวนที่มีคุณภาพ	เหมาะสมส�าหรับน�าไปจ�าหน่ายและบริโภค

	 จากการทดสอบกวนเนื้อมังคุดทั้งสองกรณีเพื่อหาค่าระดับ 

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งานของเครื่องก็จะเห็นได้ว่าระดับ 

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการกวนเนื้อมังคุดจะอยู่ระหว่าง	90	-	100	 

องศาเซลเซียสนั่นเอง	 เนื่องจากเป็นระดับอุณหภูมิความร้อนของ 

จดุเดอืดท�าให้เนือ้มงัคดุสกุเรว็ขึน้และใช้เวลาในการกวนน้อยลง	เมือ่ 

เนือ้มงัคดุเริม่เหนยีวและเป็นเนือ้เดยีวกนัได้ดจีะท�าให้เนือ้มงัคดุไหม้ 

ได้ง่าย	 จึงจ�าเป็นต้องลดอุณหภูมิลงเหลือ	 90	 องศาเซลเซียส	 

ส่วนในระดับอุณหภูมิที่	70	–	80	องศาเซลเซียส	เนื่องจากปริมาณ 

ความร้อนไม่เพียงพอจึงท�าให้ต้องใช้เวลาในการกวนเน้ือมังคุด 

ยาวนานขึ้นและการเปลี่ยนสีของเนื้อมังคุดน้อยลง	 ซึ่งการทดสอบ 

ทั้งสองกรณีนี้ก็จะสัมพันธ์กับปริมาณน�้าตาลในเนื้อมังคุดและ 

ปริมาณน�้าท่ีอยู่ในเนื้อมังคุดด้วยนั่นเอง	 โดยในมังคุด	 100	 กรัม 

จะมีน�้าเป็นส่วนประกอบอยู่ที่	 80.2	กรัม	 และจะมีปริมาณน�้าตาล 

อยู่ที่	16.42	กรัม	(สุขภาพกระปุก,	ออนไลน์:	2560)	โดยจะสามารถ 

อธิบายรายละเอียดได้ดังแสดงในตารางที่	1	

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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64			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

	 จากตารางที่	1	เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะ

สมต่อการกวนเนือ้มงัคดุและคณุสมบตัทิีส่�าคญั	ถ้าหากน�ามาเปรยีบ

เทียบคุณสมบัติกับการกวนแบบเก่าโดยการจ้างคนงานกวนเน้ือ

มงัคดุกบัการใช้เครือ่งกวนเนือ้มงัคดุกจ็ะท�าให้เหน็ถงึความแตกต่าง

ได้มากขึ้น	ดังจะแสดงในตารางที่	2

	 ตารางที่	1	ตารางแสดงรายละเอียดการทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�านวน	12	กิโลกรัม	ทั้งสองกรณี

รายละเอียดคุณสมบัติ
ระดับอุณหภูมิในการกวนเนื้อมังคุด	(องศาเซลเซียส)

70	-	80°C 90	-	100°C

1.	ระยะเวลาในการกวนเนื้อมังคุด 3	ชั่วโมงครึ่ง 2	ชั่วโมง

2.	สีของมังคุดกวน สีน�้าตาลอ่อน สีน�้าตาลเข้มอมด�า

3.	คุณภาพของมังคุดกวน คุณภาพไม่เหมาะสม	

(กลุ่มรับรอง)

คุณภาพดีเหมาะสม

(กลุ่มรับรอง)

4.	ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน 3.85	แอมป์ 3.85	แอมป์

5.	ปริมาณแก๊สหุงต้มที่ใช้ไป 1.6	กิโลกรัม 1	กิโลกรัม

6.	ปริมาณน�้าตาลในเนื้อมังคุด 1.97	กิโลกรัม 1.97	กิโลกรัม	

7.	ปริมาณน�้าในเนื้อมังคุด 9.62	กิโลกรัม 9.62	กิโลกรัม

8.	ความเร็วรอบในการกวนเนื้อมังคุด 30	รอบต่อนาที 30	รอบต่อนาที

	 3.	 สรุปผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

	 ในส่วนของการสรุปผลในด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 

คณะผู้วิจัยจะน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนของการใช ้

เครื่องกวนเนื้อมังคุดกับต้นทุนของการจ้างกวนเน้ือมังคุดด้วย 

แรงงานคน	โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

	 	 3.1	 ต้นทุนของการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุด	 จากผล 

ของการศึกษาวิจัยพบว่าต้นทุนของการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุดจะ 

สามารถแบ่งได้	 คือต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า,	 ต้นทุนค่าแก๊สหุงต้ม,	 

และจะบวกกับค่าเสื่อมราคาด้วย	 ส่วนต้นทุนค่าสร้างเคร่ืองกวน 

	 ตารางที่	2	การเปรียบเทียบคุณสมบัติการกวนเนื้อมังคุดระหว่างการใช้คนกับการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุด

รายละเอียดคุณสมบัติ
รูปแบบของการกวนเนื้อมังคุด

การกวนแบบเก่า	(ใช้คน) การกวนแบบใหม่	(ใช้เครื่อง)

1.	ระยะเวลาในการกวนเนื้อมังคุด 3-4	ชั่วโมง 2	ชั่วโมง

2.	ความต่อเนื่องในการกวน ไม่ต่อเนื่อง	มีความเหนื่อยล้า ต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะ

ความเร็วรอบคงที่

3.	คุณภาพของมังคุดกวน ได้คุณภาพแต่ไม่สม�่าเสมอ										 ได้คุณภาพดี	และมี

ความสม�่าเสมอ

4.	ต้นทุนในการกวนเนื้อมังคุด 14,000	บาท/ปี 13,068.27	บาท/ปี

5.	การรอคอยในกระบวนการกวน คนงานกวนเนื้อมังคุดหาได้ยากและ

ต้องเสียเวลารอคอยเป็นเวลานาน

ไม่เสียเวลารอคอยและ

เพิ่มหน่วยการผลิตได้ทุกเวลา

กับต้นทุนค่าแรงของผู้ควบคุมเครื่องกวนนั้นจะไม่มีต้นทุนในส่วนนี	้ 

เนื่องจากทางคณะผู้วิจัยมอบเครื่องให้ฟรีและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การใช้งานเครื่องกวนเนื้อมังคุดให้อย่างครบถ้วน	 (กลุ่มฯ	 ควบคุม 

เครือ่งเอง)	โดยในด้านแรกคือต้นทนุค่าพลงังานไฟฟ้า	ได้ด�าเนินการ 

ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะเดินเครื่องท�างานพบว่ามีค่ากระแส 

ไฟฟ้าที่ใช้งานเท่ากับ	3.85	แอมป์	 และเมื่อน�าค่าของกระแสไฟฟ้า 

มาค�านวณเพือ่หาค่าก�าลงัไฟฟ้า	กจ็ะสามารถหาได้จากสตูร		P	=	E.I		 

(ฟิสิกส์ราชมงคล,	ออนไลน์:	2559)

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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	 เมื่อ	P	แทนก�าลังไฟฟ้า	หน่วยเป็น	วัตต์			(W)

	 เมื่อ	E	แทนแรงดันไฟฟ้า	หน่วยเป็น	โวลท์	(V)

	 เมื่อ	I	แทนกระแสไฟฟ้า	หน่วยเป็น	แอมป์	(A)

	 และเมื่อระบบไฟฟ้า	1	เฟส	มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ	220	V		

	 ค่าก�าลังไฟฟ้า			 P	 =		220	V	X	3.85	A

	 ดังนั้นค่าก�าลังไฟฟ้า	 	 =		847	วัตต์

	 ในการกวนเนื้อมังคุดจะใช้เวลา	2	ชั่วโมง/วัน/กระทะ

	 เมื่อน�ามาค�านวณการใช้งานจะได้	

	 	 	 	 	 	 =			847	วัตต์	x	2	ชั่วโมง

                                                   

	 ค่ายูนิตที่ใช้ไปใน	1	วัน	 =			1.7	หน่วย/วัน/กระทะ

	 ใน	1	ปี	จะกวนมังคุด	40	กระทะ

	 	 	 	 	 	 =		1.7	หน่วย	x	40	วัน	

	 	 	 	 	 	 =		68	หน่วย/ปี	

	 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�าค่าไฟ+ค่าFt	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 =		92.27+34	บาท

	 	 	 	 	 	 =		126.27	บาท/ปี

	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%	 	 =		8.8	บาท

	 ดังนั้นค่าไฟที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 =		126.27+8.8	บาท

	 	 	 	 	 	 =		135.07	บาท/ปี

	 ในด้านต้นทุนค่าแก๊สหงุต้มนัน้	คณะผูวิ้จยัได้สอบถามข้อมลู

ของราคาจ�าหน่ายแก๊สหุงต้มในพื้นที่ที่ด�าเนินการวิจัยพบว่า	 ราคา

แก๊สหุงต้มจ�าหน่ายอยู่ถังละ	350	บาท	เมื่อน�ามาค�านวณจะได้ดังนี้

ราคาค่าแก๊สหุงต้ม	350	บาท/ถัง	1	ถังจะมีน�้าหนัก	15	กิโลกรัม

	 	 	 	 	 	 =		350 

 

	 ค่าแก๊สหุงต้มเฉลี่ยต่อกิโลกรัม	 =		23.33		บาท/กิโลกรัม

1,000	วัตต์

	 ในการกวนเนื้อมังคุด	1	กระทะจะใช้แก๊สประมาณ

	 1	กิโลกรัม	เพราะฉะนั้นกวนเนื้อมังคุด	40	กระทะ	 	

	 	 	 	 	 	 =		40	x	23.33	บาท

	 	 	 	 	 	 =		933.20	บาท/ปี	 	

  

	 ในด้านค่าเส่ือมราคาและจากการเข้าศึกษาข้อมูลถึงอาย ุ

การใช้งานของเครื่องกวนชนิดสแตนเลส	 พบว่ามีอายุการใช้งาน 

ประมาณ	10	ปี	(ทัสสุเทค,	ออนไลน์:	2560)	ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น�าข้อมูล 

ดังกล่าวมาใช้คิดค่าเส่ือมราคาของการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด	 

โดยการคิดค่าเสื่อมราคาดังกล่าวจะเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาโดย 

เฉลี่ยมูลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เป็นค่าเสื่อมราคาในแต่ละป ี

เท่าๆ	กันตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้นๆ

	 อายุการใช้งานของสินทรัพย์	 =		10	ปี

	 ราคาซาก	(อุปกรณ์	 	 	 =	30,000	บาท

	 สแตนเลส+อุปกรณ์ไฟฟ้า)		

	 ราคาทุนของสินทรัพย์		 	 =		150,000	บาท	

	 ค่าเสื่อมราคาต่อปี		=		ราคาทุนของสินทรัพย์	-	ราคาซาก

                           

  

	 	 	 	 	 =		150,000	–	30,000	บาท

   

           

	 	 	 	 	 =		120,000	บาท

       

	 ค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี		 =		12,000	บาท/ปี

	 ดังนั้นต้นทุนของการใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุด	 	

	 	 	 =	ค่าพลังงานไฟฟ้า+ค่าแก๊สหุงต้ม+ค่าเสื่อมราคา

	 	 	 =	135.07+933.20	+12,000		บาท

	 	 	 =	13,068.27	บาท/ปี

15

อายุการใช้งาน

10	ปี

10	ปี

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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66			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

	 	 3.2	 ต้นทนุของการใช้คนงานกวนเนือ้มงัคุด	จากผลของ 

การสอบถามข้อมลูในเรือ่งค่าจ้างคนงานกวนเนือ้มงัคดุ	พบว่าจะต้อง 

เสียค่าจ้างในการจ้างกวนเนื้อมังคุดในราคา	350	บาท/กระทะ	และ 

ส่วนใหญ่มักเสียเวลารอคอยเป็นเวลานาน	 ท�าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 

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

เมื่อน�าต้นทุนทั้งสองกรณีมาเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้

	 	 	 	 	 =	 14,000	–	13,068.27	บาท

	 	 	 	 	 =	 931.73	บาท/ปี

	 	 	 	 	 =	 931.73	บาท	x	100

         

	 	 	 	 	 =	 6.65	%

	 4.	การน�าผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่กลุ่มชุมชน

	 หลังจากได้ด�าเนินการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดและได ้

ด�าเนินการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลท่ีส�าคัญแล้ว	 ก็ได้น�าความรู้และ 

เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว	 น�าลงอบรมถ่ายทอด 

เทคโนโลยีให้กับกลุ่มชุมชน	 คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา	 

ต�าบลร�าพนั	อ�าเภอท่าใหม่	จงัหวดัจนัทบรุ	ีและได้ประสานความร่วมมอื 

กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลร�าพนั	ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือคณะวิจัย	 ภาพบรรยากาศของ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะแสดงในภาพที่	16	และ	17

    

ภาพที่	16	และ	17	ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด

14,000	บาท
11 

 
  3.2 ต้นทุนของการใช้คนงานกวนเนื้อมังคุด จากผลของการสอบถามข้อมูลในเรื่องค่าจ้างคนงานกวนเนื้อ
มังคุด พบว่าจะต้องเสียค่าจ้างในการจ้างกวนเนื้อมังคุดในราคา 350 บาท/กระทะ และส่วนใหญ่มักเสียเวลารอคอยเป็น
เวลานาน ทําให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขยายออกสู่ตลาดได้น้อย โดยสามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้ดังนี้ 
ค่าจ้างคนงานกวนเนื้อมังคุด 350 บาท/กระทะ 
ใน 1 ปี กวนเนื้อมังคุด 40 กระทะ  = 350 บาท x 40 กระทะ 
        = 14,000 บาท 
ดังนั้นต้นทุนการใช้คนงานกวนเนื้อมังคุด = 14,000 บาท/ปี 
เมื่อนําต้นทุนทั้งสองกรณีมาเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้ 
        = 14,000 – 13,068.27 บาท 
        = 931.73 บาท/ปี 
        = 931.73 บาท x 100 
                                            14,000 บาท        
        = 6.65 % 
         4. การนําผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่กลุ่มชุมชน 
 หลังจากได้ดําเนินการพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดและได้ดําเนินการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลท่ีสําคัญแล้ว ก็ได้นํา
ความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว นําลงอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มชุมชน คือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท่าศาลา ตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล
รําพัน ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือคณะวิจัย ภาพบรรยากาศของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจะแสดงในภาพที่ 16 และ 17 
 

   
 

ภาพที่ 16 และ 17 ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
         งานวิจัยนี้เป็นการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดเพื่อมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อําเภอ  
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับสนับสนุนในกระบวนการผลิตมังคุดกวน ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้แปรรูปออกจําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต และจัดเป็นผลิตภัณฑ์หลัก   
ของกลุ่มด้วย จากผลการทดสอบการทํางานของเครื่องกวนเนื้อมังคุดดังกล่าว เมื่อทําการทดสอบกวนเนื้อมังคุดจํานวน 
12 กิโลกรัม พบว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมที่สุดต่อการกวนเนื้อมังคุดจะอยู่ระหว่าง 90-100 องศาเซลเซียส โดยเมื่อเริ่มเปิด
เครื่องทํางานจะตั้งเวลาเผื่อไว้สูงๆก่อน และทําการตั้งอุณหภูมิในการใช้งานครั้งแรกไว้ท่ี 100 องศาเซลเซียส เมื่อเครื่อง
ทํางานได้ครึ่งชั่วโมง จะเติมน้ําตาลทรายลงไปประมาณ 8 ขีด หรือ 800 กรัม หลังจากนั้นเมื่อครบ 1 ชั่วโมงแรกแล้ว   
เนื้อมังคุดจะเริ่มสุกและเริ่มเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ทําการตั้งอุณหภูมิลดลงเหลือ 90 องศาเซลเซียส และเมื่อกวนเนื้อ
มังคุดครบ 2 ชั่วโมงแล้ว ก็พบว่าเนื้อมังคุดสุกได้ท่ีและเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้ม ซ่ึงคุณภาพของมังคุดกวนนี้จะเป็นไปตาม

สรุปและอภิปรายผล
	 งานวิจัยนี้เป็นการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด 

เพ่ือมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา	 อ�าเภอท่าใหม	่ 

จังหวัดจันทบุรี	 จ�านวน	 1	 เครื่อง	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับ 

สนับสนุนในกระบวนการผลิตมังคุดกวน	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทาง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้แปรรูปออกจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ของผลผลิต	 และจัดเป็นผลิตภัณฑ์หลัก	 ของกลุ ่มด้วยจากผล 

การทดสอบการท�างานของเคร่ืองกวนเนื้อมังคุดดังกล่าว	 เมื่อท�า 

การทดสอบกวนเนื้อมังคุดจ�านวน	 12	 กิโลกรัม	 พบว่า	 อุณหภูมิ 

ที่เหมาะสมท่ีสุดต่อการกวนเนื้อมังคุดจะอยู่ระหว่าง	 90-100	 

องศาเซลเซียส	 โดยเมื่อเร่ิมเปิดเครื่องท�างานจะตั้งเวลาเผื่อไว้ 

สูงๆ	 ก่อน	 และท�าการตั้งอุณหภูมิในการใช้งานครั้งแรกไว้ท่ี	 100	 

องศาเซลเซียส	 เมื่อเครื่องท�างานได้ครึ่งชั่วโมง	 จะเติมน�้าตาลทราย 

ลงไปประมาณ	 8	 ขีด	 หรือ	 800	 กรัม	 หลังจากน้ันเม่ือครบ	 1	 

ชั่วโมงแรกแล้ว	 เนื้อมังคุดจะเริ่มสุกและเริ่มเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน	 

ให้ท�าการตัง้อุณหภมูลิดลงเหลอื	90	องศาเซลเซยีส	และเมือ่กวนเนือ้ 

มังคุดครบ	 2	 ชั่วโมงแล้ว	 ก็พบว่าเนื้อมังคุดสุกได้ที่และเปลี่ยนเป็น 

สนี�า้ตาลเข้ม	ซึง่คณุภาพของมงัคดุกวนนีจ้ะเป็นไปตามความต้องการ 

ของกลุ่มฯ	 โดยจะเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์มังคุดกวนที่มีอยู่เดิม	 

หลังจากนั้นตักใส่ถาดพักไว้และรอบรรจุ	 หีบห่อเพื่อจัดจ�าหน่าย

ต่อไป

	 ในด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	จะน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบ 

ระหว่างการกวนเน้ือมังคุดด้วยแรงงานคนกับการใช้เครื่องกวนเนื้อ 

มังคุด	โดยจะไม่มีต้นทุนค่าสร้างเครื่องและต้นทุนค่าคุมเครื่องซึ่งได้ 

อธิบายไว้แล้วในหน้าที่	9	จากผลการศึกษาวิจัย	พบว่า	ต้นทุนของ 

การใช้เครื่องกวนเนื้อมังคุดคือ	13,068.27	บาท/ปี	และต้นทุนของ 

การใช้แรงงานคนกวนเนื้อมังคุดคือ	14,000	บาท/ปี	คิดเป็นต้นทุน 

ที่ประหยัดได้	 931.73	 บาท/ปี	 หรือคิดเป็น	 6.65%	 ในด้าน 

การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีคณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ของการใช้งานเครื่องกวนเนื้อมังคุดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

บ้านท่าศาลา	โดยมีสมาชิกของกลุ่มและผู้สนใจทั่วไปรวม	40	คน

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การกวนเน้ือมังคุดจะกวนท้ังเน้ือและเมล็ดมังคุดไป 

พร้อมกนั	เมือ่พบว่าเนือ้มงัคุดเป็นลักษณะของเนือ้แก้วค่อนข้างมาก	 

หรือเมล็ดของมังคุดนั้นมีขนาดใหญ่	 ให้ท�าการคัดเลือกเนื้อแก้ว 

และเมล็ดมังคุดน�ามาปั่นในเครื่องปั่นก่อน	 แล้วเมื่อน�ามากวนจะ 

ท�าให้เนื้อมังคุดและเมล็ดมังคุดเป็นเนื้อเดียวกันได้เร็วขึ้น

	 2.	 เนื้อมังคุดที่ท�าการแช่แข็งไว้ควรน�ามาวางไว้ในอุณหภูมิ 

ปกตเิพ่ือให้น�า้แขง็ละลายออกไปให้หมดก่อน	แล้วจึงน�ามากวนต่อไป	 

เพราะจะท�าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการกวนวัตถุดิบนานขึ้น

	 3.	 ปืนจุดแก๊สควรเลือกใช้แบบด้ามจับยาวๆ	 หรือท�าด้าม 

เสรมิเพือ่ให้ยาวขึน้	เพราะประกายไฟอาจท�าอนัตรายต่อผูใ้ช้งานได้

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์  จิตรพัฒนากุล
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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
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน	 2)	 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3)	 เพ่ือประเมินประสิทธิผลจัดการเรียนการสอน	 และ	 4)	 เพ่ือน�าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน	 ในการศึกษาใช ้

วิธีวิจัยแบบผสม	 แบ่งการวิจัยเป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 ระยะที่	 1	 การประเมินการ	 จัดการเรียนการสอน	 ระยะที่	 2	 การวิจัยเชิงลึกด้วยการ 

สัมภาษณ์เชิงลึก	 และระยะท่ี	 3	 การรับรู้การจัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง	 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและ 

แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง	 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการเปรียบเทียบ 

คะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ	 80/80	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การประเมินภาพรวมนักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอน	 

2)	 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียน 

การสอนขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้มากที่สุด	 ประเด็นการสัมภาษณ์	 เก่ียวกับด้านแนวการสอน/วิธีการสอน	 ควรเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้น 

ความสนใจของนักเรียน	 ด้านเอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน	 ควรเตรียมสื่อการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับกิจกรรมที่ให ้

นักศึกษาลงมือปฏิบัติ	 และด้านอุปกรณ์ประกอบการสอน/สถานที่/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้	 ควรมีแนวทางปฏิบัติส�าหรับ 

นักศึกษาในการท�ากิจกรรมที่เข้าใจง่ายและชัดเจนผลการประเมินหลังการจัดการเรียนการสอน	 โดยรวมนักศึกษาเห็นด้วย	 และมี 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนยู่ในระดับมาก	 3)	 ผลการทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้เม่ือเปรียบเทียบเกณฑ์พบว่า 

คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดเท่ากับ	 ร้อยละ	 87.25	 และ	 4)	 การน�าเสนอแนวทางการพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	ควรด�าเนินตามขั้นตอนทั้ง	6	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน	2)	ขั้นกระตุ้นความสนใจ	 

3)	ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ	4)	ขั้นแสวงหาความรู้	5)	ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้	และ	6)	ขั้นน�าเสนอผลงาน

ค�าส�าคัญ	:	การประเมินการจัดการเรียนการสอน,	 แนวทางการพัฒนา,	 กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานการบริหาร 

	 	 และประกันคุณภาพการศึกษา

พัชรา  เดชโฮม
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Evaluation	 of	 instruction,	 Guidelines	 for	 Development,	 Project	 Based	 Learning	 (PBL)	 Administration 

	 	 	 and	Quality	Assurance	of	Education
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บทน�า
	 ในปัจจุบนัการจดัการเรยีนการสอนมมีากมายหลายรปูแบบ	 

ซึ่งรูปแบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีความ

ส�าคัญ	 คือ	 การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากโครงงาน	

Project	Based	Learning	เนื่องจากการเรียนการสอนโดยใช้โครง

งาน	 เป็นการเปิดโอกาสเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิธีแก้ไขปัญหาและ

ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการท�า	“โครงงาน”	และน�าเสนอผลการท�า

โครงงานนั้นๆ	เช่นเดียวกับ	Active	Learning	ซึ่งเป็นกระบวนการ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท�า

มากกว่าการฟังเพยีงอย่างเดยีว	โดยผูส้อนต้องมกีารจัดกจิกรรมให้ผู้

เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน	การเขียน	การโต้ตอบ	และการวิเคราะห์

ปัญหา	 กระบวนการจัดการเรียนการสอน	ที่สถานศึกษาจะต้องให้

ความส�าคัญ	 เนื่องจากการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียน

การสอนแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม

มาตรา		22	และ	มาตรา	23	และใช้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางปัญญา		

(Intellectual	 strategy)	 เพื่อเอื้อหนุนผู้เรียนให้เข้าถึงตัวความรู้		

(Body	 of	 Knowledge)	 และความช�านาญทางด้านทักษะในส่ิงที่

เรียน		(Body	of	Process)		เพราะเป็นการสอนทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู้ด้วยตนเอง	 	 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล	 	 มีกระบวนการ

ท�างานและท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้โดยมีครูเป็นทีป่รกึษาให้ค�าแนะน�า		

และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ

	 การเรียนรู ้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของ

นักเรียน	 การออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุ้น	 ให้เกิดการค้นคว้า

อย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง	(Thomas,	1998)	ซึ่ง

จากงานวิจัยเกี่ยวกับสมอง	 ได้ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมการเรียน

รู้ในลักษณะนี้	ศักยภาพในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ	ของนักเรียน	จะถูกยก

ระดับขึ้นเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีความหมาย	

และเมื่อนักเรียนได้รับ	 ความช่วยเหลือให้เข้าใจว่าความรู้กับทักษะ

เหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วยเหตุใด	 เม่ือไหร่และอย่างไร	 (Bransford,	

Brown,	&	Conking,	2000)	การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะมีประโยชน์

ทีห่ลากหลายทัง้ต่อครแูละนกัเรยีนในการทีจ่ะช่วยสร้างองค์ความรู้	

จากการค้นคว้ามีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นท่ีรับรองว่าการเรียนรู้ด้วย

โครงงานจะท�าให้นักเรียนมีส่วนร่วมลดการขาดเรียน	 เพิ่มทักษะใน

การเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

(George	Lucas	Educational	Foundation,	2001)	ในการจดัการ

เรยีนรู้ทีใ่ช้โครงงาน	เป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญัวธิี

การหนึง่ทีจ่ะช่วย	พฒันาผูเ้รยีนทัง้ด้านความรูแ้ละทกัษะผ่านการทา

งานทีม่กีารค้นคว้าและการใช้ความรูใ้นชวีติจรงิโดยมตีวัผลงานและ

การแสดงออกถงึศักยภาพจากการเรยีนรู	้การเรยีนรูด้้วยโครงงานจะ

ถกูขบัเคลือ่นโดยมคีาถามก�าหนดกรอบการเรยีนรูท้ีเ่ป็นตวัเชือ่มโยง

ระหว่างมาตรฐานการเรยีนรูก้บัทกัษะการคดิขัน้สงูเข้าสู	่สถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง	 นอกจากน้ีการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน	

หรือ	PBL	ยงัเป็นการเรยีนรูท้ีส่นองตอบในการหลกีเลีย่งความสบัสน 

กับปัญหาการเรียนการสอน	อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้	แบบกว้าง 

และลึก	อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากความส�าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น	 จะเห็นว่าการจัดการ 

เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นกระบวน	 การเรียนการสอนท่ี 

กระตุ ้นให้ผู ้เรียนรู ้จักค้นคว้าหาความรู ้ด ้วยตนเองอย่างเป็น 

กระบวนการซ่ึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน�ามาใช้ในการพัฒนาการ 

จัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา	และ	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	การวิจัย

คร้ังนี้	 ผู้วิจัยเลือกท�าการศึกษาในรายวิชา	 1014432	 การบริหาร 

และการประกนัคณุภาพการศกึษา	(Administration	and	Quality	 

Assurance	 of	 Education)	 ซึ่งเป็นวิชาบังคับระดับปริญญาตรี 

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 (ครุศาสตร์)	 โดยการน�าผลการวิจัย 

มาใช้สนับสนุนเนื้อหาวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 และการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการ 

เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักศึกษาใน 

สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ�าลอง	นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการ 

ลงมือกระท�าโดยเลือกปัญหา	 วางแผนการปฏิบัติงานซึ่งนักศึกษา 

ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม 

ความสามารถความสนใจและความถนัดของตนเอง	 หลังสิ้นสุด 

การเรยีนการสอนนกัศกึษาต้องสรปุองค์ความรูแ้ละน�าเสนอผลงาน 

ที่เป็นรูปธรรม	 จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียน 

อย่างเต็มศักยภาพ	 โดยที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ 

เป็นการสอนแบบบรรยายเนื้อหา	 ผู้วิจัยจึงน�าเอาวิธีการจัดการ 

เรยีนรูโ้ดยอาศัยโครงงานเป็นฐานมาพฒันาเป็นแผนการจดัการเรยีน 

การสอน	 และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงม ี

ความสนใจ	ทีจ่ะประเมนิกระบวนการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 

และเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ 

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ 

ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน 

คุณภาพสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนในระดับอุดมศึกษา 

อันได้แก่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	

	 2.	 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช ้

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา
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	 3.	 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนแบบใช้ 

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ

การศึกษา

	 4.	 เพ่ือน�าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยประเมินผล	 (Evaluation	 

research)	 ใช้วิธีการออกแบบวิจัยแบบผสม	 (Mixed	methods	 

research)	 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิง 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ส�าหรับประเมินการจัดการเรียนการสอน 

แบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา	 เลือกใช้รูปแบบการประเมิน	 CIPP	 (Context- 

Input-Process-Product:	 CIPP	 model)	 ของสตัฟเฟิลบีม	 

(Stufflebeam,	 2004)	 แบ่งเป็น	 3	 ระยะคือ	 ระยะที่	 1	 เป็นการ 

ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

ในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ 

ประเมินด้านบริบท	(Context)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	(Input)	และด้าน 

กระบวนการ	 (Process)	 เสริมด้วยการศึกษาด้าน	 กระบวนการ	 

(Process)	 ในระยะที่	 2	 เป็นการศึกษาเชิงลึกเพ่ือหาแนวทางและ 

ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง	 แก้ไขการจัดการเรียน 

การสอนด้วยการสัมภาษณ์	 และระยะที่	 3	 เป็นการประเมินด้าน 

ผลผลิต	 (Product)	 เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่ได้รับ 

การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหม่รวมทั้งศึกษาประสิทธ ิ

ผลการเรียนรู ้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 โดยมีกรอบ 

แนวคิดในการวิจัยดังนี้

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการเรยีน

การสอนแบบใช้โครงงานเป็น

ฐาน

การประเมินตามรูปแบบโมเดล	

CIPP	(Stufflebeam,	2004)

1)	ด้านบริบท	(Context)	

2)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	(Input)		

3)	ด้านกระบวนการ	(Process)	

4)	ด้านผลผลิต	(Product)

ประสิทธิภาพการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อนแบบ ใช้  

โครงงานเป็นฐาน

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้

โครงงานเป็นฐาน

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ประชากร	 คือ	 นักศึกษาชั้นป ีที่ 	 4	 คณะครุศาสตร ์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ปีการศึกษา	 2559 

ภาคเรียนที่	 1	 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 1014432	 การบริหาร 

และการประกันคุณภาพการศึกษา	 (Administration	 and	 

Quality	 Assurance	 of	 Education)	 จ�านวน	 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�านวน	 3	 หมู่เรียน	 รวม	 75	 คน	 ซ่ึงได้จากการสุ่ม 

แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sample)	 ระยะที่	 2	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	

จ�านวน	 36	 คน	 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 

Sample)	และระยะที่	3	จ�านวน	4	หมู่เรียน	รวม	120	คน	ซึ่งได้ 

จากการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 แบบสอบถาม	 

ปลายปิด	ประมาณค่ามาตรวัดประเมินค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	 

และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

	 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 การพฒันาคณุภาพเครือ่งมอืโดย	ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอื 

ให้ครอบคลุมเนื้อหาและกรอบแนวคิดของการวิจัย	 จากนั้นตรวจ

สอบความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	validity)	โดยน�าแบบสอบถาม

ฉบับร่างท่ีปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วน�าส่งให้	 ผู ้ เชี่ยวชาญเพ่ือ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	จ�านวน	5	ท่าน	แล้วน�าผลการตรวจ
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72			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

สอบมา	 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับ 

จุดมุ ่งหมายในการประเมิน	 (Index	 of	 item	 objective	 

congruence	 =	 IOC)	 โดยใช้เกณฑ์	 IOC	 ตั้งแต่	 0.5	 ขึ้นไปที่ 

การหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น	น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	แล้วน�ามาตรวจสอบความเชื่อมั่น 

ของเครื่องมือ	 (Reliability)	 โดยน�าไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับ 

ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	เพื่อน�ามาวิเคราะห์ 

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficients)	 

ตามวิธีของ	Cronbach	(1970)	ซึ่งค�านวณด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	 ระยะท่ี	 1	 ได้ค่าความเชื่อมั่นของ 

แบบสอบถามทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.925	และระยะที่	3	ได้ค่าความเชื่อ 

มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	0.956

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 การเก็บรวมรวมข้อมูลระยะท่ี	 1	 ผู้วิจัยได้ช้ีแจงและ 

อธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 ที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยการแจก 

แบบสอบถามตามจ�านวนนักศึกษาในหมู่เรียน

	 2.	 การเกบ็รวมรวมข้อมลูระยะที	่2	สมัภาษณ์ความคดิเหน็ 

ของนักศึกษาต่อการจัดการกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ 

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 

ด้วยตนเองตามจ�านวน

	 3.	 การเก็บรวมรวมข้อมูลระยะท่ี	 3	 ผู้วิจัยได้ช้ีแจงและ 

อธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 ที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยการแจก 

แบบสอบถามตามจ�านวนนักศึกษาในหมู่เรียน

	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการ 

ของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียน 

การสอน	 เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	S.D.)	(ไพศาล	วรค�า,	2556)

	 2.	 สถิติที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู ้ตาม 

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบร้อยละ 

ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังสอบกับ	 “เกณฑ์”	 ที่ก�าหนดขึ้น	 โดยการ 

เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ	80/80

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ระยะที่	 1	 ผลการประเมินการ 

จดัการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวชิาการบรหิาร 

และการประกันคุณภาพการศึกษา	 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมี	 

75	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 65.33	 เพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ	 34.67	 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

เพื่อการศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 42.67	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 

ร้อยละ	 33.33	 และสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา	 ร้อยละ	 24.00 

ตามล�าดับ

	 ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ 

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	ภาพรวมทุกด้าน	ปรากฏดังตารางที่	1

 ตารางที่	1	ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร

	 	 	 	 	 และการประกันคุณภาพการศึกษา	ภาพรวมทุกด้าน

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (ไพศาล วรคํา, 
2556) 

2. สถิติท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบ
ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังสอบกับ “เกณฑ์” ท่ีกําหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 
80/80 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะท่ี 1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี 75 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 65.33 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.67 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
42.67 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 33.33 และสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ร้อยละ 24.00 ตามลําดับ 

ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาพรวมทุกด้าน 
รายการประเมิน X S.D. การแปลความหมาย 
1. ด้านบริบท (Context) 3.91 0.77 เห็นด้วย 
2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 4.08 0.80 เห็นด้วย 
3. ด้านกระบวนการ (Process) 4.50 0.89 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
รวม 4.16 0.82 เห็นด้วย 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
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 
 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอน จํานวน ร้อยละ 
1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน 16 21.33 
2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ  11 14.67 
3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  8 10.67 
4. ขั้นแสวงหาความรู้   12 16.00 
5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 21 28.00 
6. ขั้นนําเสนอผลงาน 7 9.33 
รวม 75 100.00 
 จากตารางที่ 2 ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คือข้ันสรุปสิ่งที่เรียนรู้ (ร้อยละ 28.00) รองลงมา ขั้นให้ความรู้
พ้ืนฐาน (ร้อยละ 21.33) ขั้นแสวงหาความรู้ (ร้อยละ 16.00) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (ร้อยละ 14.67) ขั้นจัดกลุ่ม
ร่วมมือ  (ร้อยละ 10.67) และขั้นนําเสนอผลงาน (ร้อยละ 9.33) ตามลําดับ  
 นอกจากการวิเคราะห์ลําดับความคิดเห็นต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative data) แล้วนั้น 

	 จากตารางที่	1	พบว่า	โดยภาพรวม	ผลการการประเมินการ

จดัการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวชิาการบรหิาร

และการประกนัคณุภาพการศกึษา	นกัศกึษาเหน็ด้วย	มค่ีาเฉลีย่	4.16	 

ถ้าพิจารณา	 เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านกระบวนการ	 (Process)	 

ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	 4.50	 รองลงมา	คือด้านปัจจัย 

น�าเข้า	 (Input)	 มีค่าเฉลี่ย	 4.08	 และด้านบริบท	 (Context)	 มีค่า 

เฉลี่ย	3.91	ตามล�าดับ

	 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา

หรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น

ฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 สรุป

ได้ตารางที่	2

พัชรา  เดชโฮม

รวม
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	 จากตารางที่	2	ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ 

บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 คือขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู	้ 

(ร้อยละ	 28.00)	 รองลงมา	 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน	 (ร้อยละ	 21.33)	 

ขั้นแสวงหาความรู ้	 (ร ้อยละ	 16.00)	 ขั้นกระตุ ้นความสนใจ 

(ร้อยละ	 14.67)	 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ	 (ร้อยละ	 10.67)	 และขั้น 

น�าเสนอผลงาน	(ร้อยละ	9.33)	ตามล�าดับ	

	 นอกจากการวิเคราะห์ล�าดับความคิดเห็นต้องการพัฒนา 

หรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น 

ฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาใน 

เชิงปริมาณ	 (Quantitative	 data)	 แล้วน้ัน	 ผลการวิเคราะห์ 

ข้อเสนอแนะ	 และเหตุผลท่ีต้องการปรับปรุงในรายวิชา	 พบว่า 

ผู ้ เรียนให้ข ้อเสนอแนะท่ีต ้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอน	เห็นว่า	ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน	ผู้สอนควร 

บอกขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม	 ขั้นกระตุ้นความสนใจ	 ควรเพิ่ม 

กิจกรรมที่ดึงดูดให้นักศึกษาสนใจมากขึ้นและควรเตรียมค�าถาม 

ไว้ถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาคิดถึงประเด็นส�าคัญบางประเด็น 

ที่นักศึกษามองข้าม	ส่วนขั้นแสวงหาความรู้		สมาชิกในกลุ่มละเลย 

การให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม	 ขั้นแสวงหาความรู้	 สมาชิก 

ในกลุ่มควรใส่ใจและให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม	 ขั้นสรุป 

สิ่งที่เรียนรู้ผู้สอนควรสรุปเพื่อเป็นแนวทางให้ก่อน	และขั้นน�าเสนอ 

ผลงาน	ควรจัดเวลาให้ได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มากขึ้น	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ระยะที่	 2	พบว่า	 ข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน	 

คิดเป็นร้อยละ	 50.00	 เป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อ 

การศึกษา	จ�านวน	8	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	22.22	สาขาภาษาอังกฤษ	 

สาขาดนตรีศึกษา	สาขาละ	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.67	และสาขา 

นาฏยศิลป์ศึกษา	 สาขาการศึกษาปฐมวัย	 สาขาภาษาไทย	 และ 

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 สาขาละ	 4	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	11.11	ตามล�าดับ

 ตารางที่	2	 ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน

	 	 	 	 	 ในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (ไพศาล วรคํา, 
2556) 

2. สถิติท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบ
ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังสอบกับ “เกณฑ์” ท่ีกําหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 
80/80 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะท่ี 1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี 75 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 65.33 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.67 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
42.67 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 33.33 และสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ร้อยละ 24.00 ตามลําดับ 

ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาพรวมทุกด้าน 
รายการประเมิน X S.D. การแปลความหมาย 
1. ด้านบริบท (Context) 3.91 0.77 เห็นด้วย 
2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 4.08 0.80 เห็นด้วย 
3. ด้านกระบวนการ (Process) 4.50 0.89 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
รวม 4.16 0.82 เห็นด้วย 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
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 
 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอน จํานวน ร้อยละ 
1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน 16 21.33 
2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ  11 14.67 
3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  8 10.67 
4. ขั้นแสวงหาความรู้   12 16.00 
5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 21 28.00 
6. ขั้นนําเสนอผลงาน 7 9.33 
รวม 75 100.00 
 จากตารางที่ 2 ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คือข้ันสรุปสิ่งที่เรียนรู้ (ร้อยละ 28.00) รองลงมา ขั้นให้ความรู้
พ้ืนฐาน (ร้อยละ 21.33) ขั้นแสวงหาความรู้ (ร้อยละ 16.00) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (ร้อยละ 14.67) ขั้นจัดกลุ่ม
ร่วมมือ  (ร้อยละ 10.67) และขั้นนําเสนอผลงาน (ร้อยละ 9.33) ตามลําดับ  
 นอกจากการวิเคราะห์ลําดับความคิดเห็นต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative data) แล้วนั้น 

	 ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียนการ

สอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวชิาการบรหิารและการประกนั

คุณภาพการศึกษา	 จากการวิเคราะห์จากประเด็นการสัมภาษณ์ 

ได้ท�าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง	 พร้อมการจดบันทึกส�าหรับค�าถาม 

ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน	 

แบ่งออกเป็น	 3	 ประเด็นย่อย	 ประกอบด้วย	 1)	 แนวการสอน/ 

วิธีการสอน	 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเตรียมกิจกรรม 

ที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน	2)	เอกสารประกอบการสอน/ 

ส่ือการสอน	 ว่าควรเตรียมส่ือการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียง 

กับกิจกรรมที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ	 และ	 3)	 อุปกรณ์ประกอบ 

การสอน/สถานที่/สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู ้	 ควรมี 

แนวทางปฏิบัติส�าหรับนักศึกษาในการท�ากิจกรรมที่เข้าใจง่ายและ

ชัดเจน

	 3.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ระยะที่	 3	การรับรู้การจัดการ 

เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน	 เมื่อส้ินภาคการศึกษาได้เก็บ 

ข้อมูลด้วยตนเอง	 จากแบบสอบถาม	 จากนักศึกษา	 4	 หมู่เรียน	 

จ�านวน	120	คน	 โดยได้รับแบบสอบถามคืนมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์	 

จ�านวน	120	ฉบบั	คิดเป็น	ร้อยละ	100	สรปุได้ว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 68.33	 เพศชาย	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 31.67	 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทย	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 54.17	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 ร้อยละ	 23.33	 และสาขา 

วิชาดนตรีศึกษา	ร้อยละ	22.50	ตามล�าดับ

	 ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น 

ฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามรูปแบบการประเมิน	 CIPP	 ด้านผลผลิต	 (Product)	 พบว่า 

ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน 

รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 ระยะท่ี	 3	 

ด้านผลผลิต	 (Product)	 โดยรวมนักศึกษาเห็นด้วย	 มีค่าเฉลี่ย 

พัชรา  เดชโฮม
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4.46	 ถ้าพิจารณา	 เป็นรายข้อ	 พบว่า	 ผู ้เรียนเห็นว่า	 ผู ้สอนม ี

การเตรียมตัวและความพร้อมในการสอน	 เห็นด้วยมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ย	 4.75	 รองลงมา	 คือผู้สอนใช้ตัวอย่างประกอบได้อย่าง	 

เหมาะสมและเข้าใจง่าย	มีค่าเฉลี่ย	4.69	และเห็นว่าห้องเรียนและ 

สภาพแวดล้อมต่างๆ	 มีความเหมาะสม	 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าทุกข้อ 

มีค่าเฉลี่ย	4.02

	 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการ

สอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวชิาการบรหิารและการประกนั

คุณภาพการศึกษา	ภาพรวมทุกด้าน	ปรากฏดังตารางที่	3

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 โดยภาพรวม	 ผลการการวิเคราะห์ 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 

นักศึกษามีความพึงพอใจมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 4.40	 ถ้าพิจารณา	 

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านกิจกรรมการเรียน	 นักศึกษาพอใจด้วย 

มากท่ีสุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.50	 รองลงมา	 คือด้านประโยชน์ที่ได้รับ	 

มีค่าเฉลี่ย	4.48	และด้านบรรยากาศ	มีค่าเฉลี่ย	4.22	ตามล�าดับ	

	 ตารางที่	3	ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร

	 	 	 	 	 และการประกันคุณภาพการศึกษา	ภาพรวมทุกด้าน

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และเหตุผลท่ีต้องการปรับปรุงในรายวิชา พบว่าผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะที่ต้องการพัฒนาหรือ
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เห็นว่า ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ผู้สอนควรบอกขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ขั้น
กระตุ้นความสนใจ ควรเพิ่มกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักศึกษาสนใจมากขึ้นและควรเตรียมคําถามไว้ถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
คิดถึงประเด็นสําคัญบางประเด็นที่นักศึกษามองข้าม ส่วนขั้นแสวงหาความรู้  สมาชิกในกลุ่มละเลยการให้ความร่วมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม ขั้นแสวงหาความรู้ สมาชิกในกลุ่มควรใส่ใจและให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้
ผู้สอนควรสรุปเพื่อเป็นแนวทางให้ก่อน และขั้นนาํเสนอผลงาน ควรจัดเวลาให้ได้เสนอสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้มากขึ้น  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 2 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วน
ท่ีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จํานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.22 สาขา
ภาษาอังกฤษ สาขาดนตรีศึกษา สาขาละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสาขานาฏยศิลป์ศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาภาษาไทย และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร
และการประกันคุณภาพการศึกษา จากการวิเคราะห์จากประเด็นการสัมภาษณ์ ได้ทําการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง พร้อมการ
จดบันทึกสําหรับคําถามความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย 1) แนวการสอน/วิธีการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน 2) เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน ว่า ควรเตรียมสื่อการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับกิจกรรมที่
ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ และ 3) อุปกรณ์ประกอบการ สอน/สถานที่/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ควรมีแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในการทํากิจกรรมที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 3 การรับรู้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง จาก แบบสอบถาม จากนักศึกษา 4 หมู่เรียน จํานวน 120 คน โดยได้รับแบบสอบถาม
คืนมาเป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ จํานวน 120 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 68.33 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.67 เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 54.17 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 23.33 และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ร้อยละ 22.50 ตามลําดับ 

ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามรูปแบบการประเมิน CIPP ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3 ด้านผลผลิต (Product) โดยรวม
นักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.46 ถ้าพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนเห็นว่า ผู้สอนมีการเตรียมตัวและความพร้อมใน
การสอน เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมา คือผู้สอนใช้ตัวอย่างประกอบได้อย่าง เหมาะสมและเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ย 4.69 และเห็นว่าห้องเรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.02 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร
และการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาพรวมทุกด้าน 
รายการประเมิน X S.D. การแปลความหมาย 
1. ด้านบรรยากาศ 4.22 0.86 พึงพอใจมาก 
2. ด้านกิจกรรมการเรียน 4.50 0.95 พึงพอใจมากที่สุด 
3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.48 0.96 พึงพอใจมาก 
รวม 4.40 0.92 พึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวม ผลการการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 
ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียน นักศึกษาพอใจด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.48 และด้านบรรยากาศ มีค่าเฉลี่ย 4.22 ตามลําดับ  

	 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู ้ตามแนวทางการ 

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวชิา 

การบรหิารและการประกนัคุณภาพการศึกษา	เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 

80/80	วเิคราะห์ผลคะแนนสอบหลงัเรยีนของผูเ้รยีนจากกลุม่ตวัอย่าง 

จ�านวน	4	หมูเ่รียน	จ�านวน	120	คน	คะแนนเตม็	100	คะแนน	จ�าแนก 

เป็นคะแนนโครงงาน	 (30	 คะแนน)	 คะแนนน�าเสนอโครงงาน 

(30	 คะแนน)	 คะแนนสอบปลายภาค	 (30	 คะแนน)	 และคะแนน 

จิตพิสัย	(10	คะแนน)	ผลปรากฏดังตารางที่	4	

	 ตารางที่	4	ผลคะแนนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80 วิเคราะห์ผลคะแนนสอบหลัง
เรียนของผู้เรียนจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 4 หมู่เรียน จํานวน 120 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน จําแนกเป็นคะแนน
โครงงาน (30 คะแนน) คะแนนนําเสนอโครงงาน (30 คะแนน) คะแนนสอบปลายภาค (30 คะแนน) และคะแนนจิตพิสัย 
(10 คะแนน) ผลปรากฏดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4  ผลคะแนนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หมู่เรียน จํานวน
นักศึกษา 

คะแนน
โครงงาน 

คะแนน
นําเสนอ
โครงงาน 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนนจิต
พิสัย คะแนนรวม 

(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
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 กับร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ
หลังเรียนของนักศึกษา พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
87.25 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  
 4. ผลการนําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์์ข้อมูลทําให้สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน  ขั้นกระตุ้นความสนใจ  ขั้น
จัดกลุ่มร่วมมือ  ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ และขั้นนําเสนอผลงาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 

สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ในภาพรวม พบว่า ผลการการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาเห็นด้วย โดยด้านกระบวนการ (Process) ผู้เรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด 
รองลงมา คือด้านปัจจัยนําเข้า (Input) มี และด้านบริบท (Context) ตามลําดับ  

2. ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า 1) ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คือข้ันสรุปสิ่งที่เรียนรู้  รองลงมา ขั้นให้ความรู้
พ้ืนฐาน ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นกระตุ้นความสนใจ  ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  และขั้นนําเสนอผลงาน ตามลําดับ 2) ผลการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และเหตุผลท่ีต้องการปรับปรุงในรายวิชา เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
ผู้เรียนต้องการให้พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมา ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ส่วนขั้น
นําเสนอผลงาน น้อยที่สุด 

ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร
และการประกันคุณภาพการศึกษา จากการวิเคราะห์จากประเด็นการสัมภาษณ์ แนวการสอน/วิธีการสอน นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าควรเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรเตรียมสื่อการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับกิจกรรมทีใ่ห้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ 

	 จากตารางท่ี	 4	 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัด 

การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร 

และการประกันคุณภาพการศึกษา	 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 

80	 กับร ้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษา 

พบว่า	 คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษามีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	

87.25	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	87.25	สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

	 4.	 ผลการน�าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา

	 จากการวิเคราะห์ ์ข้อมูลท�าให้สรุปแนวทางการพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา 

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 ได้	 6	 ขั้นตอน	 คือ	 

ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน	 ขั้นกระตุ้นความสนใจ	 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 

ขั้นแสวงหาความรู้	ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้	และขั้นน�าเสนอผลงาน

พัชรา  เดชโฮม

คะแนน

จิตพิสัย

รวม

รายการประเมิน
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สรุปและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย	 ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 

ในภาพรวม	พบว่า	ผลการการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนแบบ 

ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 นักศึกษาเห็นด้วย	 โดยด้านกระบวนการ	 (Process) 

ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือด้านปัจจัยน�าเข้า	 (Input) 

มีและด้านบริบท	(Context)	ตามล�าดับ	

	 2.	 ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 พบว่า	 1)	 ข้ันตอนท่ีต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง 

กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ 

บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 คือขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู ้

รองลงมา	 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน	 ขั้นแสวงหาความรู้	 ขั้นกระตุ้น 

ความสนใจ		ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ		และขั้นน�าเสนอผลงาน	ตามล�าดับ	

2)	 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ	 และเหตุผลท่ีต้องการปรับปรุง 

ในรายวิชา	เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน	พบว่า	ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้	 

ผู ้เรียนต้องการให้พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเรียน 

การสอนมากที่สุด	รองลงมา	ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน	ส่วนขั้นน�าเสนอ 

ผลงาน	น้อยที่สุด

	 ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 จากการวิเคราะห์จากประเด็น 

การสัมภาษณ์	 แนวการสอน/วิธีการสอน	 นักศึกษาส่วนใหญ่ม ี

ความเห็นว่าควรเตรยีมกจิกรรมทีจ่ะกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน		 

เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน	 นักศึกษาส่วนใหญ่มี 

ความเห็นว่า	 ควรเตรียมสื่อการสอนที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับ 

กิจกรรมที่ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ	และอุปกรณ์ประกอบการสอน/ 

สถานที่/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้	 นักศึกษาส่วนใหญ่ 

มีความเห็นว่าควรมีแนวทางปฏิบัติส�าหรับนักศึกษาในการท�า 

กิจกรรมที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

	 ผลการการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงาน

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังการจดัการเรียนการสอน	โดยรวมนกัศกึษาเหน็ด้วย	ถ้าพจิารณา	 

เป็นรายข้อ	 พบว่าผู ้ เรียนเห็นว่า	 ผู ้สอนมีการเตรียมตัวและ 

ความพร้อมในการสอน	 เห็นด้วยมากที่สุด	 รองลงมา	 คือผู้สอนใช ้

ตัวอย่างประกอบได้อย่าง	 เหมาะสมและเข้าใจง่าย	 และเห็นว่า 

ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆ	 มีความเหมาะสม	 มีค่าเฉลี่ย 

น้อยกว่าทุกข้อ	

	 ผลการการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยภาพรวม	 นักศึกษามีความ 

พึงพอใจมาก	 ถ้าพิจารณา	 เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านกิจกรรม 

การเรียน	นักศึกษาพอใจด้วยมากที่สุด	รองลงมา	คือด้านประโยชน์ 

ที่ได้รับ	และด้านบรรยากาศ	ตามล�าดับ	

	 3.	 ผลการประเมนิประสทิธิภาพจัดการเรยีนการสอนแบบ 

ใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	 80	 กับร้อยละค่าเฉลี่ย 

คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษา	พบว่า	 คะแนนสอบหลังเรียน 

ของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	87.25	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	 

87.25	 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	 

80	คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ทุกหมู่เรียน

	 4.	 การน�าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษาสรุปได้	6	ขั้นตอน	คือ	ขั้นให้ความรู้ 

พื้นฐาน	 ขั้นกระตุ้นความสนใจ	 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ	 ขั้นแสวงหา 

ความรู้	ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้	และขั้นน�าเสนอผลงาน

 อภิปรายผล	ได้ดังนี้

	 1.	 การประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 

ระบบจะสามารถด�าเนินไปจนบรรลุผลส�าเร็จต้องประกอบไปด้วย 

องค์์ประกอบต่างๆ	 ที่ท�าหน้าที่ร่วมกันเพ่ือให้การท�างานบรรลุ 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ระบบควรประกอบไปด้วย	(ทิศนา		แขมมณี,	 

2556)	1)	ตัวป้อน	(input)	2)	กระบวนการ	(process)	3)	ผลผลิต	 

(product)	 4)	 กลไกควบคุม	 (control)	 และ	 5)	 ข้อมูลย้อนกลับ	 

(feedback)	ซึง่จะเป็นข้อมลูป้อนกลับไปสู่การปรบัปรงุกระบวนการ 

และตัวป้อน	ซึง่สมัพนัธ์กบัผลผลิตและเป้าหมายนัน้	ซึง่ประสทิธภิาพ 

เป็นสิ่งที่สะท้อนคุณภาพของกระบวนการด�าเนินงานในการสร้าง 

ผลผลิต	(ศิริชัย		กาญจนวาสี,	2550)

	 2.	 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ 

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	ขั้นตอนที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง	การจัดการ 

เรียนรู้เพ่ือช่วยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ 

ควรอ�านวยความสะดวกให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสในการค้นคว้าแสดงออก  

สะท้อนความคิด	เพือ่แก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้	ซึง่จากผลการวจิยัสอดคล้อง 

กับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาโรงเรียน 

ในประเทศไทย	 ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจาก 

แนวคิดที่ปรับปรุงจาก	 ดุษฎี	 โยเหลา	 และคณะ	 (2557)	 โดยม ี

ขั้นตอน	 6	 ขั้นตอนดังนี้	 1)	 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน	 ครูให้ความรู้ 

พื้นฐานเก่ียวกับการท�าโครงงานก่อนการเรียนรู้	 2)	 ขั้นกระตุ้น 

ความสนใจ	 ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน	 

พัชรา  เดชโฮม
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3)	 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ	 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู ้

4)	 ขั้นแสวงหาความรู ้	 ในขั้นแสวงหาความรู ้มีแนวทางปฏิบัติ 

ส�าหรับนักเรียนในการท�ากิจกรรม	 5)	 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้	 ครูให้ 

นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู ้จากการท�ากิจกรรม	 โดยครูใช้ค�าถาม 

ถามนักเรียนน�าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้	และ	6)	ขั้นน�าเสนอผลงาน		 

ครูให้นักเรียนน�าเสนอผลการเรียนรู้	 โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือ 

จัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู	้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้น	 

และนักเรียนอื่นๆ	ในโรงเรียนได้ชมผลงาน

	 3.	 ความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาพการจัดการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 จากการวิเคราะห์จากประเด็น 

การสัมภาษณ์	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	อุไร		จุ้ยก�าจร	(2557)	 

ศึกษาวิจัย	 เรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อ 

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 พบว่า	 แนวการสอน/วิธีการสอน	 

นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า	 ควรเพิ่มช่วงเวลาการสอน 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมคุมหุ่นยนต์ให้มากข้ึน	 เอกสาร 

ประกอบการสอน/ส่ือการสอน	 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะ 

ว่าควรปรับปรุงเนื้อหาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ ่นยนต์และ 

ใบงานใหม่	 พร้อมท้ังเปลี่ยนหุ่นยนต์ให้ทันสมัยมากขึ้น	 กิจกรรม 

การเรียนการสอน	 นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่ม 

จ�านวนหุ ่นยนต์ให้มากข้ึนกว่าเดิมโดยให้สามารถแบ่งกลุ่มฝึก 

ปฏิบัติได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	 และควรมีรุ่นพี ่

นักศึกษาหรือ	 ครูผู้ช่วยสอนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�าแนะน�า 

นักเรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติ	 และการวัดและการประเมินผล	 

นักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า	 การวัดผลและประเมินผล 

ดีอยู่แล้ว	ส่วนประเด็นอื่นๆ	ไม่มีข้อเสนอแนะ

	 4.	 การการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ 

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอน	 มีแนวทางในการจัด 

การเรียนรู้	 2	 รูปแบบ	 คือ	 การจัดกิจกรรมตามความสนใจของ 

ผู้เรียน	 และการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู	้ ซึ่งสอดคล้องกับ	 

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2550)	 ได้น�าเสนอบทบาทครู 

ตามขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน	ดงันี	้1)	ขัน้น�าเสนอ	 

จัดให้มีการปฐมนิเทศวิธีการเรียนรู้	แบบโครงงานเพื่อให้รู้ถึงหลักการ	 

วัตถุ	 ประสงค์	 ประโยชน์	 ตัวแปร	 ปัจจัยส�าคัญในการท�าโครงงาน	 

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น	2)	ขั้นวางแผนให้ค�าปรึกษา 

ในการด�าเนินงานของ	 นักเรียนทุกขั้นตอน	 3)	 ขั้นปฏิบัติ	 ติดตาม 

สอบถามความก้าวหน้าและ	 ดูแลการท�าโครงงานของนักเรียน	 

อย่างใกล้ชิด	 4)	 ขั้นประเมินผล	 สังเกตและประเมินผลการท�า 

กจิกรรมของนักเรียน	และสรุปการท�างานและเสนอแนะการท�างาน 

ของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยรวม

	 5.	 ความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ 

โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	โดยภาพรวม	นักศึกษามีความพึงพอใจมาก	ถ้าพิจารณา	 

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านกิจกรรมการเรียน	 นักศึกษาพอใจด้วย 

มากที่สุด	รองลงมา	คือด้านประโยชน์ที่ได้รับ	และด้านบรรยากาศ	 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ดวงนิสา	 เสี้ยวทอง	 (2551)	 

เร่ือง	 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น 

หลกัวิชาการใช้โปรแกรมตารางงานของนกัศกึษาแผนกคอมพวิเตอร์ 

ธุรกิจ	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	พบว่า	ความพึงพอใจในการเรียน 

การสอน	ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก	ยกเว้นการทบทวนความรู้ 

ด้วยตนเอง	 พึงพอใจในระดับปานกลาง	 ส่วนแนวทางในการแก้ไข 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น	 ครู-อาจารย์	 ควรส่งเสริมและ 

สนับสนุนกิจกรรมการเรียน	การสอนทั้ง	8	ด้าน	ได้แก่	ความอิสระ 

ทางด้านความคิดในการท�างาน	 การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง	 

การลงมือ	 ปฏิบัติงานด้วยตนเอง	 การมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน	 

การทบทวนความรู ้ด้วยตนเอง	 ความรู ้ที่ได้รับเก่ียวกับการใช  ้

โปรแกรม	 ทักษะการใช้โปรแกรม	 และความสามารถในการน�า 

โปรแกรมไปใช้ในงาน

	 6.	 ประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา	 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	 80	 กับร้อยละค่าเฉล่ียคะแนนสอบ 

หลังเรียนของนักศึกษา	พบว่า	 คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษา 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 87.25	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 87.25		 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	 80		 

คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ทุกหมู ่เรียน	 

สอดคล้องกับมะลิวรรณ	ทองค�า	(2551)	ท�าวิจัยเรื่อง	การแก้ปัญหา 

สิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 5	 โรงเรียนโนนหันวิทยายน	 ผลวิจัยพบว่าในด้านความรู	้ 

เรื่อง	 การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม	 นักเรียนร้อยละ	 100	 ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินโดยคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งชั้นเท่ากับ	 17.4 

คิดเป็นร้อยละ	 87	 ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนร้อยละ	 

100	 ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งชั้น 

เท่ากับ	32.3	คิดเป็นร้อยละ	80.75

	 7.	 การน�าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคณุภาพการศกึษา	สรปุแนวทางการพฒันากระบวนการ 

เรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 ได้	 6	 ขั้นตอน	 ดังนี้	 1)	 ขั้นให้ 

ความรู้พื้นฐาน	 มีแนวทางพัฒนาดังนี้	 ในการจัดกิจกรรมครูจะต้อง

เป็นผู้ทีม่คีวามพร้อมและมคีวามแม่นย�าในเนือ้หาเพือ่ให้การจดัการ

เรยีนรูเ้ป็นไปอย่างราบรืน่	และสามารถอ�านวยความสะดวกให้ผูเ้รยีน

เกิดการเรียนรู้ได้ขณะกิจกรรม	2)	ขั้นกระตุ้นความสนใจ	มีแนวทาง 

พัชรา  เดชโฮม
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พัฒนาดังนี้	 Ribe	 and	 Vidal	 (อ้างในอติกานต์	 ทองมาก,	 2552) 

ได้เสนอข้ันตอนการเรียนการสอนโครงงาน	 ในขั้นกระตุ้นให้เกิด 

ความสนใจ	เป็นขัน้การสร้างความสนใจให้เกดิข้ึนแก่นกัเรยีน	อาจใช้ 

การระดมสมอง	3)	ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ	มีแนวทางพัฒนาดังนี้	Ribe	 

and	 Vidal	 (อ้างในอติกานต์	 ทองมาก,	 2552)	 ได้เสนอขั้นตอน 

การเรียนการสอนโครงงาน	ในขัน้สร้างบรรยากาศในชัน้เรยีน	เป็นขัน้ 

เตรยีมความพร้อมให้สมาชกิในกลุม่มคีวามเป็น	อนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

ในการท�างานโดยอาจใช้กิจกรรมกลุ ่มสัมพันธ์	 4)	 ขั้นแสวงหา 

ความรู ้	 มีแนวทางพัฒนาตามขั้นการจัดการเรียนรู ้ตามโมเดล	 

จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ	 PBL	 ของ	 วิจารณ์	 พาณิช	 (2555) 

ซึ่งแนวคิดนี้	 มีความเชื่อว่า	หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝัง 

ในตัวผู้เรียนได้	 ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท�าเป็น 

โครงการ	 (Project)	 ร่วมมือกันท�าเป็นทีม	 และท�ากับปัญหาที่มีอยู่ 

ในชีวิตจริง	5)	ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้	มีแนวทางพัฒนาดังนี้	ครูควรให้ 

ผู ้เรียนสรุปสิ่งที่ เรียนรู ้จากการท�ากิจกรรม	 โดยครูใช้ค�าถาม 

ถามผู้เรียนน�าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้	โดยที่ลัดดา	ภู่เกียรติ	(2552)	 

กล่าวว่า	 ในการท�าโครงงานผู้สอนจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า	 

ช่วยเหลือ	 และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปู 

พื้นฐานก่อน	 และ	 6)	 ขั้นน�าเสนอผลงาน	 มีแนวทางพัฒนาดังนี	้ 

คาร์โมนา	 และคณะ	 (อ้างในอติกานต์	 ทองมาก,	 2552)	 กล่าวถึง 

แนวทางการท�าโครงงานในขั้นน�าเสนอผลงาน	 อาจอยู่ในรูปของ 

การเขียนรายงาน/วีดิทัศน์/หนังสือพิมพ์โรงเรียน		

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

	 	 1.1	 จากผลการวจิยัพบว่า	แนวทางการพฒันากระบวน 

การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหาร 

และการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะท�าให้การจัดการเรียน 

การสอนมีประสิทธิภาพนั้น	 ผู้เรียนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน	 เพื่อใช้ในการปฏิบัติ 

ขณะท�างานโครงงานจริง

	 	 1.2	 กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐาน	 เป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีมีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนความรู ้

ความเข้าใจในในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพ 

การศกึษาให้แก่นกัศกึษา	ดงันัน้	จงึควรใช้กระบวนการเรยีนการสอน 

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน	มาประยกุต์ในรายวชิาอืน่ๆ	เพือ่ให้นกัศึกษา 

มีความรู้ในรายวิชาอื่นๆ	มากขึ้น

	 	 1.3	 เพือ่ให้กระบวนการเรยีนการสอนแบบใช้โครงงาน 

เป็นฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 อาจารย์ผู้สอนควรให้ความรู ้

พื้นฐานเกี่ยวกับการท�าโครงงานก่อนการเรียนรู้	 เนื่องจากการท�า 

โครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม	

	 	 1.4	 ในห้องเรียนทีไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบ 

โครงงาน	อาจารย์ผูส้อนควรใช้กจิกรรมทีศ่กึษาภายในห้องเรียนก่อน 

เพื่อสร้างความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม 

ให้กับผู้เรียนก่อนที่จะต้องออกไปปฏิบัติกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ 

นอกห้องเรียน

	 	 1.5	 จัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็น 

กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการบรูณาการวธิสีอนทีห่ลากหลาย	 

ดงันัน้อาจารย์ผูส้อนควรประยกุต์วธิกีารสอนอืน่ๆ	มาใช้ให้เหมาะสม 

กับกระบวนการวิจัย	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

ให้มากขึ้น

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 

ในรายวิชาอื่นๆ	 เพื่อพัฒนาความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็น 

ผู ้แสดงความรู ้และสร้างความรู ้ด ้วยตนเองในทุกขั้นตอนของ 

การเรียนให้แก่นักศึกษา

	 	 2.2	 ควรมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมความสามารถใน 

การแก้ปัญหาของผูเ้รยีนทัง้ในด้าน	ปรมิาณและคณุภาพร่วมด้วยเพือ่ 

ให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 2.3	 ควรน�ากระบวนการวิจัยเพื่อประเมินเป็นระยะๆ 

(Formative	 evaluation)	 กับ	 ทุกรายวิชา	 และควรท�าวิจัยเพื่อ 

ประเมินสรุปรวม	 (Summative	 evaluation)	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ย้อนกลับ	 ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ	 คุณประโยชน์ของการจัดการ 

เรียนการสอน
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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
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบท 

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2)	 เพื่อศึกษาลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ	 

3)	เพือ่ศกึษาบทเรียนจากต่างประเทศเก่ียวกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพี	และ	4)	เพือ่น�าเสนอแนวทางการพฒันา 

กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	1-5	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 381	 คน	 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 Random	 

Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและสภาพปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้วิชาชีพ	แบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ท	(Likert)	ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชีพบริบทคณะครศุาสตร์	โดยภาพรวมนกัศึกษาเห็นด้วย 

ทุกด้าน

	 2.	 ผลการวิเคราะห์สภาพการด�าเนินงานเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์	 โดยภาพรวม 

มีการปฏิบัติมาก	ทั้ง	 4	ด้าน	คือ	ด้านการท�างานร่วมกัน	ด้านโครงสร้างสนับสนุน	ด้านวิสัยทัศน์	 และด้านการพัฒนาวิชาชีพ	ตามล�าดับ	 

ส่วนปัญหาโดยภาพรวม	อยู่ในระดับน้อย	ได้แก่	ด้านโครงสร้างสนับสนุน	ด้านการท�างานร่วมกัน	ด้านวิสัยทัศน์	และด้านการพัฒนาวิชาชีพ	

ตามล�าดับ		

	 3.	 องค์ประกอบของชมุชนแห่งการเรยีนรู	้จากการสังเคราะห์เอกสาร	ประกอบไปด้วย	4	องค์ประกอบด้วยกนั	ได้แก่	1)	การพฒันา 

วิชาชีพ	2)	วิสัยทัศน์ร่วม	3)	การท�างานร่วมกัน	และ	4)	โครงสร้างสนับสนุน

	 4.	 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ	 ควรพัฒนา 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพ	ด้านวิสัยทัศน์	ด้านการท�างานร่วมกัน	และด้านโครงสร้างสนับสนุน	ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ	:	แนวทางการพัฒนา,	กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ,	คณะครุศาสตร์

กุลธิดา  ทุ่งคาใน
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Guidelines	 for	 Development,	 Learning	 Process	 Professional	 Learning	 Community	 (PLC), 

	 	 	 Faculty	Of	Education

กุลธิดา  ทุ่งคาใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  81

บทน�า
	 PLC	 เป็นเครื่องมือในการด�ารงชีวิตท่ีดีของครู	 ในยุค 

ศตวรรษที่	 21	 ที่การเรียนรู้ในโรงเรียนต้องเปล่ียนไปจากเดิมโดย 

สิ้นเชิง	ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก	“ครูสอน”	 (teacher)	มา	 เป็น	 

“ครูฝึก”	 (coach)	 หรือครูผู ้อ�านวยความสะดวกในการเรียน	 

(learning	 facilitator)	 ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอน	 (class	 

room)	 มาเป็นห้องท�างาน	 (studio)	 เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ ่

นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ ่มและ	 ท�างานร่วมกัน	 เปลี่ยนจากการ 

เรียนแบบ	 เน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือ 

แบ่งปันกนั	PLC	จะเป็นเครือ่งมือน�าเอาเกยีรตภิมิูของครกูลบัคืนมา 

ไม่ต้องรอให้	 ใครหยิบยื่นให้	 แต่ท�าโดยลงมือท�า	 ครูแต่ละคนลงมือ 

ศึกษาทักษะเพื่อการ	 ด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	 (21st	 Century	 

Skills)	 ทักษะการเรียนรู ้ใน	 ศตวรรษท่ี	 21	 (21st	 Century	 

Learning)	 ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี	 21	 (21st	 Century	 

Teaching)	 (วิจารณ์	 	 พาณิช,	 2554)	 การเปลี่ยนเช่นนี้เป็น 

สญัญาณเตอืนว่าการท�างานและการเรยีนรูข้องวชิาชพีครไูม่สามารถ 

ท�าอย่างโดดเด่ียวแบ่งแยกกันท�าตามสายงาน	หรือท�างาน	 ภายใน 

กรอบแนวคิดเดิมที่มุ ่งเน้นเนื้อหาเพื่อสอนมากกว่าการเรียนรู	้ 

(Ministry	 of	 Education,	 2009)	 จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาวิธี 

การเรยีนรูแ้ละพฒันาขององค์กรในบรบิทของหน่วยงานทีเ่ป็นแหล่ง 

ผลติบุคลากรทางการศกึษาทีเ่รยีกว่า	PLC	อย่างหลากหลายรปูแบบ	 

ในบริบทต่างๆ	ของแต่ละประเทศที่ตื่นตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี	 21	 ทั้งกรณีศึกษากลุ่ม	 ศึกษา 

บทเรียน	หรือ	Lesson	study	ในประเทศญี่ปุ่น	การพัฒนา	วิชาชีพ 

ครูแบบ	 Problem-solving	 groups	 ของประเทศฟินแลนด์	 และ 

การพัฒนาวิชาชีพครูแบบ	Lesson	group	and	research	group	 

ในเมืองเซี่ยงไฮ้	 และ	PLC	แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้	 “Teach	 

less,	Learn	more”	ในประเทศสิงคโปร์	เป็นต้น	เป็นรูปแบบ	PLC	 

ที่หลากหลาย	 และล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูป	 การจัดการเรียนรู้ผ่าน	 

PLC	 แบบร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง	 บนฐานงานจริงมากกว่า 

การอบรมนอกหน้างาน	 อย่างไรก็ตาม	 องค์ความรู้เกี่ยวกับ	 PLC	 

ในประเทศไทยยงัเป็นแนวคดิทีย่งัไม่แพร่หลาย	เฉพาะกลุม่โรงเรยีน 

ทีมุ่ง่ปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยใช้	PLC	เพือ่พฒันาวชิาชพีบนฐานงานจรงิ 

ภายในโรงเรียนเป็นหลัก	 จึงได้มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จากเอกสารทางวชิาการทัง้ภายใน	และต่างประเทศ	สงัเคราะห์เป็น 

องค์ความรู้	 เพื่อความเข้าใจเกี่ยว	 กับความเป็นมาและความส�าคัญ	 

ความหมาย	การแบ่งระดับ	PLC	และองค์ประกอบ	PLC	ในบริบท 

สถานศกึษา	โดยหวงัว่าแนวคดิ	นีจ้ะสามารถจดุประกายความสนใจ 

ในการประยุกต์แนวคิด	 PLC	 ในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพคร ู

ที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจส�าคัญ	 (วรลักษณ์	 ชูก�าเนิด	 และเอกรินทร์	 

สังข์ทอง,	2557)

	 นวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ	 ชุมชนแห่งการเรียนรู ้

วิชาชีพ	(Professional	Learning	Community	:	PLC)	ซึ่งหมายถึง 

Community	 of	 Practice	 (CoP)	 ในการท�าหน้าที่ครู	 หรืออีก 

นัยหน่ึง	 เป็นการรวมตัวกันท�างานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู ้

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีครูเพื่อศิษย์	 โดยรวมตัวกัน	 แลกเปล่ียนเรียนรู้	 

จากประสบการณ์ตรง	 ท�าให้การท�าหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการ 

ท�างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม	 ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้	 

ต่างโรงเรียนกันก็ได้		หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้	โดยแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ผ่าน	 ICT	 ทั้งนี้	 หัวใจส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้กระบวนการ	 

PLC	ประสบความส�าเร็จได้	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหนุนเสริม 

โดยการเป็นทีป่รกึษาให้บคุลากรคร	ูมกี�าลังใจและแรงผลกัดนัในการ 

ท�างานร่วมกนั	รวมถงึสามารถชีน้�าทศิทางขบัเคลือ่นกระบวนการได้	 

เพื่อให้กระบวนการ	PLC	มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ส�าหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนา 

บุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีความความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา 

กระบวนการเรยีนรูแ้บบชมุชนแห่งการเรยีนรู้วชิาชพี	ซึง่สอดคล้องกับ 

ปรัชญาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 

มุง่สร้างครแูละพฒันาครใูห้เป็นผูใ้ฝ่รู	้ใฝ่ด	ีใฝ่หน้าที	่และใฝ่สร้างสรรค์	 

ด้วยพลงัแห่งความรกั	ความศรัทธาในการพฒันาคณุภาพของคนให้	 

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยมีพันธกิจที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 ผลิตครูและ 

ส่งเสริมวิทยาฐานะครู	 2)	 ท�าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและยก 

ระดับมาตรฐานวิชาชีพครู	 และวิชาชีพ	 ผู้บริหารทางการศึกษา	

3)	 บริการวิชาการแก่สังคม	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 และ 

5)	ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 จากความเป็นมา	และความส�าคญัดังทีก่ล่าวมา	จะเหน็ว่าชุมชน

แห่งการเรยีนรูว้ชิาชีพ	(Professional	Learning	Community	:	PLC) 

เป็นการพัฒนา	 วิชาชีพให้เป็น“ครูเพื่อศิษย์”	 โดยมองว่าเป็น 

“ศิษย์ของเรา”มากกว่ามองว่า	“ศิษย์ของฉัน”	และการเปลี่ยนแปลง 

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก	 “การเรียนรู้	 ของครู”	 เป็นตัว 

ตั้งต้น	 เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง	 เปล่ียนแปลง	 พัฒนาการ 

จัดการเรียนรู้ของตนเอง	 เพื่อผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมี 

ความสนใจ	 ที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการ 

เรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ	เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มี 

มาตรฐานคุณภาพส�าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์	ซึ่งถือเป็นแหล่ง 

ผลติบณัฑติทางวชิาชพีครใูนการออกไปให้บรกิารทางการศกึษาท่ีม ี

คุณภาพ	 ตลอดจนเพ่ือเป็นการให้การจัดการเรียนการสอนของ 

คณะครุศาสตร์บรรลุตามวิสัยทัศน์โดยคณะครุศาสตร์ในอนาคตจะ 

น�าเทคโนโลยแีละการวจิยัมาใช้เพือ่การพฒันาคณุภาพ	และยกระดบั 

มาตรฐานวิชาชีพครู	และวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาให้สูงขึ้น

กุลธิดา  ทุ่งคาใน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เก่ียวกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 2.	 เพื่อศึกษาลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 3.	 เพือ่ศกึษาบทเรียนจากต่างประเทศเกีย่วกบักระบวนการ

เรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

	 4.	 เพือ่น�าเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้บบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 ประชากร

	 ประชากร	 คือ	 นักศึกษาก�าลังศึกษาอยู ่ชั้นป ีที่ 	 1-5	 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา	 

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	

 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาท่ีก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 1-5	 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา	 

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	381	คน	โดยก�าหนดกลุ่ม 

ตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่	 (Yamane,	 1967)	 ที่ความเชื่อมั่น	 

95%	 จากนั้นท�าการสุ่ม	 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 

Random	Sampling)

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกรอบความคิด	ในการวิจัย	ดังภาพ

แรงผลักดันในการทํางานร่วมกัน รวมถึงสามารถชี้นําทิศทางขับเคลื่อนกระบวนการได้ เพื่อให้กระบวนการ PLC มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

สําหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีความความสําคัญอย่างย่ิง
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งสร้างครูและพัฒนาครูให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่หน้าท่ี และใฝ่สร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งความ
รัก ความศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของคนให้ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ได้แก่ 1) ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยาฐานะครู 2) ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพ ผู้บริหารทางการศึกษา 3) 
บริการวิชาการแก่สังคม 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จากความเป็นมา และความสําคัญดังท่ีกล่าวมา จะเห็นว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เป็นการพัฒนา วิชาชีพให้เป็น“ครูเพื่อศิษย์” โดยมองว่าเป็น “ศิษย์ของเรา”มากกว่ามอง
ว่า “ศิษย์ของฉัน”และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ท่ี
จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจ ท่ีจะศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาท่ีมี
มาตรฐานคุณภาพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครูในการออกไปให้บริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการให้การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์บรรลุตามวิสัยทัศน์โดยคณะครุ
ศาสตร์ในอนาคตจะนําเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และวิชาชีพ
ผู้บริหารทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. เพื่อศึกษาลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. เพื่อศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
4. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกรอบความคิด ในการวิจัย ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ   

แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ 

ลักษณะและ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ 

บทเรียนจาก
ต่างประเทศเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ 

ความต้องการในการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ 

แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

และสภาพปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ้แบบชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้วิชาชีพ	 แบบมาตรประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ประยุกต์ตาม 

แนวทางของลิเคิร์ท	(Likert)

 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ	 ด�าเนินการสร้างเครื่องมือ 

ให้ครอบคลุมเนื้อหาและกรอบแนวคิดของการวิจัย	 จากนั้นตรวจ 

สอบความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	validity)	โดยน�าแบบสอบถาม 

ฉบบัร่างทีป่รบัปรงุแก้ไขเสรจ็แล้วน�าส่งให้	ผู้เช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหา	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 แล้วน�าผลการตรวจสอบมา	 

วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับจุดมุ่งหมาย 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน

แนวทางการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้

แบบชมุชนแหง่การเรยีนรู้

วิชาชีพ
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ในการประเมิน	(Index	of	item	objective	congruence	=	IOC)	 

โดยใช้เกณฑ์	 IOC	 ตั้งแต่	 0.5	 ขึ้นไปที่	 การหาคุณภาพด้าน 

ความเชื่อมั่น	 น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้เช่ียวชาญ	 แล้วน�ามาตรวจสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ	 

(Reliability)	 โดยน�าไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficients)	 ตามวิธีของ	 

Cronbach	 (1970)	 ซ่ึงค�านวณด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.950

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ด�าเนินการดังน้ี	 1)	 ผู้วิจัยได้ช้ีแจง 

และอธบิายถงึวตัถปุระสงค์การวจิยัให้กบันสิติช่วยงานวจิยั	เพือ่ช่วย 

ในการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง	 2)	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม 

ข้อมูลด้วยตนเอง	 และ	 3)	 น�าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจ 

ความสมบูรณ์	 และด�าเนินการลงรหัส	 (Coding)	 เพื่อเตรียม 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ต่อไป	

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	 

(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	S.D.)	 

และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่ 

ค่าความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	coefficient)	ความตรงเชิงเนือ้หา	

(Content	 validity)	 และค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม 

กับจุดมุ ่งหมายในการประเมิน	 (Index	 of	 item	 objective 

congruence	=	IOC)

ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยตามล�าดับ	ดังนี้

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวน 

การเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 

จ�านวน	 360	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 95.80	 เป็นเพศหญิง	 224	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 62.22	 เพศชาย	 136	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.78	 

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่	 1	 คิดเป็นร้อยละ	 28.33	 รองลงมา 

ชั้นปีที่	2	ร้อยละ	22.50	และส่วนใหญ่อยู่ในสาขาวิชาสังคมศึกษา	 

คิดเป็นร้อยละ	 11.45	 รองลงมาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	11.45	และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป	คดิเป็นร้อยละ	9.41	 

ตามล�าดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์	 ภาพรวมทุกด้าน	 ปรากฏ 

ดังตารางที่	1

	 ตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

	 	 	 	 	 บริบทคณะครุศาสตร์	ภาพรวมทุกด้าน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุ
ศาสตร์ ภาพรวมทุกด้าน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น (n=360) 

X S.D. การแปลความหมาย 
1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  4.38 0.88 เห็นด้วย 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 4.12 0.95 เห็นด้วย 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 4.32 0.92 เห็นด้วย 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 4.09 0.89 เห็นด้วย 

รวม 4.23 0.91 เห็นด้วย 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ นักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.23 ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ ผู้เรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือด้านการทํางานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 4.32 ด้าน
วิสัยทัศน์ มีค่าเฉล่ีย 4.12 และด้านโครงสร้างสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับการปฏิบัติ (n=360 ) 
X S.D. การแปลความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  3.91 0.92 มาก 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 3.97 0.86 มาก 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 4.21 0.81 มาก 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 4.09 0.89 มาก 

รวม 4.05 0.87 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ถ้าพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทํางานร่วมกัน มีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือด้านโครงสร้าง
สนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และด้านการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลําดับ  

2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับปัญหา (n=360 ) 
X S.D. การแปลความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  2.21 0.67 น้อย 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 2.14 0.90 น้อย 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 2.09 0.92 น้อย 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 2.03 0.89 น้อย 

รวม 2.12 0.85 น้อย 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ระดับความคิดเห็น	(n	=	360)

รวม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
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	 จากตารางที่	1	พบว่า	โดยภาพรวม	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้

วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์	 นักศึกษาเห็นด้วย	 มีค่าเฉล่ีย	 4.23 

ถ้าพิจารณา	 เป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ	 ผู้เรียน 

เห็นด้วยมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.38	 รองลงมา	 คือด้านการท�างาน 

ร่วมกัน	 มีค่าเฉลี่ย	 4.32	 ด้านวิสัยทัศน์	 มีค่าเฉล่ีย	 4.12	 และ 

ด้านโครงสร้างสนับสนุน	มีค่าเฉลี่ย	4.09	ตามล�าดับ	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและกระบวนการเรียนรู้

แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูวิ้ชาชพีบรบิทคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 	 2.1	 ผลการวเิคราะห์สภาพการด�าเนนิงานเกีย่วกบัชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

ราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ภาพรวมทกุด้าน	ปรากฏดงัตารางที	่2

	 ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์สภาพการด�าเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ภาพรวมทุกด้าน

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุ
ศาสตร์ ภาพรวมทุกด้าน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น (n=360) 

X S.D. การแปลความหมาย 
1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  4.38 0.88 เห็นด้วย 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 4.12 0.95 เห็นด้วย 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 4.32 0.92 เห็นด้วย 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 4.09 0.89 เห็นด้วย 

รวม 4.23 0.91 เห็นด้วย 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ นักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.23 ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ ผู้เรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือด้านการทํางานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 4.32 ด้าน
วิสัยทัศน์ มีค่าเฉล่ีย 4.12 และด้านโครงสร้างสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับการปฏิบัติ (n=360 ) 
X S.D. การแปลความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  3.91 0.92 มาก 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 3.97 0.86 มาก 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 4.21 0.81 มาก 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 4.09 0.89 มาก 

รวม 4.05 0.87 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ถ้าพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทํางานร่วมกัน มีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือด้านโครงสร้าง
สนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และด้านการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลําดับ  

2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับปัญหา (n=360 ) 
X S.D. การแปลความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  2.21 0.67 น้อย 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 2.14 0.90 น้อย 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 2.09 0.92 น้อย 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 2.03 0.89 น้อย 

รวม 2.12 0.85 น้อย 

	 จากตารางที่	2	พบว่า	โดยภาพรวม	ผลการวิเคราะห์สภาพ 

การด�าเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบท 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา 

มีการปฏิบัติมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 4.05	 ถ้าพิจารณา	 เป็นรายด้าน 

พบว่า	 ด ้านการท�างานร่วมกัน	 มีการปฏิบัติระดับมากที่ สุด	 

มีค่าเฉลี่ย	 4.21	 รองลงมา	 คือด้านโครงสร้างสนับสนุน	 มีค่าเฉลี่ย	 

4.09	 ด้านวิสัยทัศน์	 มีค่าเฉลี่ย	 3.97	 และด้านการพัฒนาวิชาชีพ 

มีค่าเฉลี่ย	3.91	ตามล�าดับ	

	 	 2.2	 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิทคณะครศุาสตร์มหาวทิยาลยั 

ราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ภาพรวมทกุด้าน	ปรากฏดงัตารางที	่3

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุ
ศาสตร์ ภาพรวมทุกด้าน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น (n=360) 

X S.D. การแปลความหมาย 
1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  4.38 0.88 เห็นด้วย 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 4.12 0.95 เห็นด้วย 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 4.32 0.92 เห็นด้วย 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 4.09 0.89 เห็นด้วย 

รวม 4.23 0.91 เห็นด้วย 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ นักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.23 ถ้าพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ ผู้เรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือด้านการทํางานร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 4.32 ด้าน
วิสัยทัศน์ มีค่าเฉล่ีย 4.12 และด้านโครงสร้างสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับการปฏิบัติ (n=360 ) 
X S.D. การแปลความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  3.91 0.92 มาก 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 3.97 0.86 มาก 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 4.21 0.81 มาก 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 4.09 0.89 มาก 

รวม 4.05 0.87 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ถ้าพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทํางานร่วมกัน มีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือด้านโครงสร้าง
สนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และด้านการพัฒนาวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามลําดับ  

2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมทุกด้าน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับปัญหา (n=360 ) 
X S.D. การแปลความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  2.21 0.67 น้อย 
2. ด้านวิสัยทัศน์ 2.14 0.90 น้อย 
3. ด้านการทํางานร่วมกัน 2.09 0.92 น้อย 
4. ด้านโครงสร้างสนับสนุน 2.03 0.89 น้อย 

รวม 2.12 0.85 น้อย 
	 จากตารางท่ี	3	พบว่า	ผลการวเิคราะห์ปัญหาการด�าเนนิงาน 
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร	์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 โดยภาพรวม	 อยู่ใน 
ระดับน้อย	มีค่าเฉลี่ย	2.12	ถ้าพิจารณา	เป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 คือ	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ	 มีค่าเฉลี่ย	 2.21	 
รองลงมา	คือด้านวิสัยทัศน์	มีค่าเฉลี่ย	2.14	ด้านการท�างานร่วมกัน 
มีค่าเฉลี่ย	 2.09	 และด้านโครงสร้างสนับสนุน	 มีค่าเฉลี่ย	 2.03	 
ตามล�าดับ	

	 ตารางที่	3	ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ภาพรวมทุกด้าน

	 3.	 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูบทเรยีนจากต่างประเทศเกีย่วกบั 
กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
	 จากการสงัเคราะห์เอกสารเกีย่วข้องกบัชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพของนักวิชาการ	นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า 
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ประกอบไปด้วย	 
4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 การพัฒนาวิชาชีพ	 2)	 วิสัยทัศน์ร่วม 
3)	 การท�างานร่วมกัน	 และ	 4)	 โครงสร้างสนับสนุน	 โดยผู้วิจัยได ้
สรุปในประเด็นทั้ง	4	องค์ประกอบดังนี้	

กุลธิดา  ทุ่งคาใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  85

	 องค์ประกอบที่	1	:	การพัฒนาวิชาชีพ	 การเรียนรู ้ เพื่อ 
พัฒนาวิชาชีพ	 หัวใจส�าคัญการเรียนรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์ตรง 
ในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก	 จะมีส่วนการเรียนรู้ 
มากกว่าการอบรมจากหน่วยงานภายนอก	 อ้างถึงแนวคิดของ	 
Dale	 (1969)	 แนวคิดกรวยประสบการณ์	 (Cone	 Experience)	 
ยืนยันอย่างสอดคล้องว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มากที่สุด	ด้วยบริบท	 
PLC	ที่มีการท�างานร่วมกันเป็นทีม	(Sergiovanni,	1994)	จึงท�าให้ 
การเรียนรู้จากโจทย์และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึด 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เป็นการร่วมเห็น	ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมรับผิดชอบ	 
(Dufour,	 2006)	 ท�าให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึก 
ไม่โดดเดี่ยว	 คอยสะท้อนการเรียนรู้และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 
ถือเป็นพื้นฐานที่การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย	
	 องค์ประกอบที	่2	:	 วิสัยทัศน์ร่วม	 วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการ 
มองเห็นภาพเป้าหมาย	 ทิศทาง	 เส้นทาง	 และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง	 
เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน	PLC	ที่มีทิศทางร่วมกัน	 โดยมี 
วิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน	 (Sergiovanni,	 1994)	 
คือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความส�าเร็จที่มุ่งหวัง 
ในการท�างานร่วมกัน	 (Hord,1997)	 อาจเป็นการมองเร่ิมจากผู้น�า 
หรือกลุ่มผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ที่ท�าหน้าที่เหนี่ยวน�าให้ผู้ร่วมงานเห็น 
วิสัยทัศน์นั้นร่วมกันหรือการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มีวิสัยทัศน์ 
เห็นในสิ่งเดียวกัน	 เหนี่ยวน�าซึ่งกันและกันสู ่เป็นวิสัยทัศน์ร่วม 
วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส�าคัญ	4	ประการ	(4	Shared)	มีรายละเอียด 
ส�าคัญ	 ดังน้ี	 1)	 การเห็นภาพและทิศทางร่วม	 (Shared	 Vision)	 
จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็นความส�าเร็จร่วมกันถึงทิศทางส�าคัญ 
ของการท�างานแบบมอง	 “เห็นภาพเดียวกัน”	 (Hord,	 1997	 ;	 
Hargreaves,	 2003)	 2)	 เป้าหมายร่วม	 (Shared	Goals)	 เป็นทั้ง 
เป้าหมายปลายทาง	 ระหว่างทาง	 และเป้าหมายชีวิตของสมาชิก 
แต่ละคนที่สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู ้ฯ 
ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการท�างาน 
ร่วมกัน	 โดยเฉพาะเป้าหมายส�าคัญคือพัฒนาการการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน	(Hargreaves,	2003	;	Schmoker,	2004	;	Dufour,	2006)		 
3)	 คุณค่าร่วม	 (Shared	 Values)	 เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย	 
(Hord,	1997	;	Hargreaves,	2003)	และ	4)	ภารกิจร่วม	(Shared	 
Mission)	 เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุตาม 
เป้าหมายร่วม	 รวมถึงการเรียนรู้ของครูในทุกๆภารกิจ	 ส่ิงส�าคัญ 
คือ	 การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีมุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจส�าคัญ	 
(Hord,	1997)	โดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ 
เพื่อศิษย์ร่วมกันของครู	(Louis	&	Kruse,	1995	;	Senge,	2000	;	 
Dufour,	2006)	
	 องค์ประกอบที	่3	:	การท�างานร่วมกนั		ลกัษณะการท�างาน 
ร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์	 คุณค่า	 เป้าหมาย	 และพันธกิจร่วมกัน 
รวมกนัด้วยใจจนเกดิเจตจ�านงในการท�างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์	 
เพื่อให้บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน	 (Louis,	 Kruse,	 Marks,	 

1996)	การเรียนรู้ของทีม	และการเรียนรู้ของครู	บนพื้นฐานงานที่มี 
ลักษณะต้องมีการคิดร่วมกัน	 วางแผนร่วมกัน	 ข้อตกลงร่วมกัน	 
แนวปฏบิตัร่ิวมกนั	การประเมนิผลร่วมกนั	จากสถานการณ์ทีง่านจริง 
ถือเป็นโจทย์ร่วม	 (Hargreaves,	 2003	 ;	 Stoll	 &	 Louis,	 2007)	 
ซ่ึงรูปแบบของทีมจะมีเป็นเช่นไรน้ันขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์หรือ 
พันธกิจในการด�าเนินการของชุมชนการเรียนรู้	 เช่น	 ทีมร่วมสอน	 
ทีมเรียนรู้	 และกลุ่มเรียนรู้	 เป็นต้น	 (วิจารณ์	 	 พานิชม,	 2554	 ;	 
Olivier,	2009;	Mclaughlin	&	Talbert,	2001)
	 องค์ประกอบที่	4	:	 โครงสร้างสนบัสนนุ	โครงสร้างท่ีสนบัสนนุ	 
PLC	 มีลักษณะดังนี้	 ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบ
ราชการ	 หันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน	 
และเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์	 การด�าเนินการที่ต่อเนื่อง 
และมุ่งความยั่งยืน	 จัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชนม ี
โครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์	 (Sergiovanni,	 1994)	 หรือ 
โครงการปกครองตนเองของชุมชน	เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครู 
ผู้ปฏิบัติการสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง	 มีการบริหารจัดการ	 
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก	 
(Hord,	1997)	การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการด�าเนินการ 
ของ	 PLC	 เช่น	 เวลา	 วาระ	 สถานที่	 ขนาดชั้นเรียน	 ขวัญก�าลังใจ 
ข้อมูลสารสนเทศ	 และอื่นๆ	 ที่ตามความจ�าเป็นและบริบทของ 
แต่ละชุมชน	(Boyd,	1992)	
	 4.	 ผลการน�าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูวิ้ชาชพีบรบิทคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั 
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ผู้วิจัยได้ต้ังค�าถามแบบปลายเปิด	 
(Open	 Ended	Questionnaire)	 ส�าหรับผู้ตอบแบบสอบถามได้ 
น�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูวิ้ชาชพีบรบิทคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั 
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 น�าค�าตอบเหล่านั้นมาจัดกลุ่มหรือ 
หมวดหมู่จากประโยคหรือค�าส�าคัญ	 (Key	 word)	 การพิจารณา 
จะดูได้จากความถี่ของแต่ละกลุ่มโดยยึดค�าตอบที่มีความถ่ีสูงมาใช้ 
เป็นประเด็นในการอภิปรายหรือถือเป็นประเด็นส�าคัญ	ใช้วิเคราะห์ 
ความถี	่(Frequency)	และน�าเสนอในรปูตารางประกอบการบรรยาย	 
จากเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูวิ้ชาชพีบรบิทคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั 
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 สามารถสรุปเป็นแนวทางพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู ้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ วิชาชีพ	 ดังนี	้ 
1)	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ	 คณะครุศาสตร์ควรสร้างความตระหนัก 
ต่อการสร้างผลงานทางวิชาชีพ	2)	ด้านวิสัยทัศน์ร่วม	นักศึกษาควร 
มีความกล้าที่จะออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อคณะครุศาสตร์	 3)	 ด้านการท�างานร่วมกัน	 ควรมีการจัดตั้งทีม 
งานวางแผนการด�าเนินงานของคณะครุศาสตร์ที่ชัดเจน	 และ	 4)	
ด้านโครงสร้างสนับสนุน	 คณะครุศาสตร์ควรมีอินเตอร์เน็ตใช้อย่าง

ครอบคลุมพื้นที่

กุลธิดา  ทุ่งคาใน
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สรุปและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย	 ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการเรยีนรู้แบบชมุชนแห่ง 

การเรียนรู้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์	 โดยภาพรวมนักศึกษา 

เห็นด้วยทุกด้าน	 โดย	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพ	 นักศึกษา	 มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด	รองลงมา	คือด้านการท�างานร่วมกัน	ด้านวิสัยทัศน์	และ 

ด้านโครงสร้างสนับสนุน	ตามล�าดับ

	 2.	 ลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ 

เรยีนรูว้ชิาชพีบรบิทคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเดจ็ 

เจ้าพระยา	ประกอบด้วย	1)	ผลการวิเคราะห์สภาพการด�าเนินงาน 

เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร	์ 

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติมาก	 ท้ัง	 4	 ด้าน	 โดยด้านที่มีค่าเฉล่ีย 

มากที่สุด	 คือ	 ด้านการท�างานร่วมกัน	 ด้านโครงสร้างสนับสนุน	 

ด้านวิสัยทัศน์	 และด้านการพัฒนาวิชาชีพ	 ตามล�าดับ	 2)	 ปัญหา 

การด�าเนินงานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบท 

คณะครุศาสตร์	โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	การด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์	 ได้แก ่

ด้านโครงสร้างสนับสนุน	ด้านการท�างานร่วมกัน	ด้านวิสัยทัศน์ร่วม	 

และด้านการพัฒนาวิชาชีพ	ตามล�าดับ		

	 3.	 การศกึษาบทเรยีนจากต่างประเทศเก่ียวกับกระบวนการ

เรยีนรูแ้บบชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพี	จากการสงัเคราะห์เอกสาร

เก่ียวข้องกบัชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของนักวิชาการ	พบว่า	 

นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า	 องค์ประกอบของชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่		 

วิสัยทัศน์ร่วม	 การท�างานร่วมกัน	 มีความถ่ีมากท่ีสุด	 รองลงมา 

การพัฒนาวิชาชีพ	และโครงสร้างสนับสนุน	ตามล�าดับ	ดังนั้นสรุป 

ได้ว่า	ประกอบไปด้วย	4	องค์ประกอบด้วยกัน	ได้แก่	1)	การพัฒนา 

วิชาชีพ	2)	วิสัยทัศน์ร่วม	3)	การท�างานร่วมกัน	และ	4)	โครงสร้าง 

สนับสนุน

	 4.	 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แบบชุมชน 

แห่งการเรียนรู ้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 

จากข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูวิ้ชาชพีบรบิทคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั 

ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 จากเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

บริบทคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 

สามารถสรุปเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน 

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ	 ดังนี้	 1)	 ด้านการพัฒนา 

วิชาชีพ	คณะครุศาสตร์ควรสร้างความตระหนักต่อการสร้างผลงาน 

ทางวิชาชีพ	 2)	 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม	 นักศึกษาควรมีความกล้าที่จะ 

ออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะครุศาสตร์	 

3)	 ด้านการท�างานร่วมกัน	 ควรมีการจัดตั้งทีมงานวางแผนการ 

ด�าเนินงานของคณะครุศาสตร์ที่ชัดเจน	 และ	 4)	 ด้านโครงสร้าง 

สนบัสนนุ	คณะครศุาสตร์ควรมอีนิเตอร์เนต็ใช้อย่างครอบคลมุพืน้ท่ี

 อภิปรายผล	ได้ดังนี้

	 1.	 จากผลการวเิคราะห์ความคิดเหน็เกีย่วกบักระบวนการ 

เรียนรู ้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพบริบทคณะครุศาสตร์ 

จะเห็นได้ว่าด้านการพัฒนาวิชาชีพ	 มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเห็นด้วยกับ	 การส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมการเรียน 

การสอนด้านการคิดวิเคราะห์มากกว่าการจดจ�า	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ปรีดา		กองจินดา	(2555)	ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  

เขต	1	และ	เขต	2	ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	พบว่า	ชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย	การสร้างและส่งเสริมความคิด 

สร้างสรรค์ในหมู่คณะ	 เช่น	 ผู้บริหารผลักดันให้ครูและบุคลากรใน 

โรงเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	 กระตุ้นและส่งเสริมให ้

คณะครูได้คิดในส่ิงใหม่ๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภารกิจของสถาน 

ศึกษา	

	 2.	 ลักษณะและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ 

เรยีนรูว้ชิาชพีบรบิทคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเดจ็ 

เจ้าพระยา	ประกอบด้วย

	 	 2.1	 ผลการวิเคราะห์สภาพการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์	 โดยด้าน 

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านการท�างานร่วมกัน	ซึ่งด้านการท�างาน 

ร่วมกัน	เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่มุ่งเน้นให้ชุมชนและ 

บุคลากร	 มีกระบวนการท�างานที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ		 

โดยการรวมตัว	ร่วมใจ	ร่วมพลัง	ร่วมท�า	และร่วมเรียนรู้	ร่วมกันของ 

ครู	 ผู้บริหาร	 และนักการศึกษาในโรงเรียน	 บนพื้นฐานวัฒนธรรม 

ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร	ที่มีวิสัยทัศน์	คุณค่า	เป้าหมาย	และ 

ภารกิจร่วมกัน	 ด�าเนินการแบบทีมเรียนรู้	 โดยครูเป็นผู้น�าร่วมกัน	 

และผู้บรหิารแบบผู้ดแูลสนบัสนนุ	เพือ่ร่วมเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชพี 

เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู ่คุณภาพการจัดการเรียนรู ้ที่เน้น 

ความส�าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส�าคัญและความสุข 

ของการท�างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน	(วีรวุธ		มาฆะศิรานนท์,	 

2548)	

	 	 2.2	 ผลการวเิคราะห์ปัญหาการด�าเนนิงานเกีย่วกบัชมุชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทคณะครุศาสตร์	 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับน้อย	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างสนับสนุน	 ส�าหรับด้าน 

โครงสร้างสนับสนุน	 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความจ�าเป็นของการ 

เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ	 เน่ืองจากโรงเรียน 

ส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการ	 ที่มีสายงาน 

บังคับบัญชาด้วยอ�านาจโดยต�าแหน่งที่ลดหลั่นตามล�าดับลงมา	 

กล่าวคือ	มีกฎระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	มามากมายที่ต้องปฏิบัติตาม	 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน
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ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะตึงตัวและใช้ได้ดีในอดีตที่เป็นโลก 

ยุคอุตสาหกรรม	 แต่เป็นอุปสรรคส�าคัญในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจ	 

ฐานความรู้ที่ต้องการมีโครงสร้างองค์การท่ียืดหยุ่นคล่องตัวสูง	 

พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นมากมาย 

ตลอดเวลา	 ความเป็นไปได้ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะเกิดข้ึนใน 

โรงเรียนได้นั้น	 โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้จึง 

เป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข	(Louis	and	Miles,	1994)	

	 3.	 การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเก่ียวกับกระบวน 

การเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ	 จากการสังเคราะห์ 

เอกสารเกีย่วข้องกับชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพีของนกัวิชาการ	 

นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า	 องค์ประกอบของชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ประกอบไปด้วย	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	 

1)	การพัฒนาวิชาชีพ	2)	วิสัยทัศน์ร่วม	3)	การท�างานร่วมกัน	และ	 

4)	โครงสร้างสนับสนุน

	 องค์ประกอบที	่1	:	การพฒันาวชิาชพี		การเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

วิชาชีพ	 หัวใจส�าคัญการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ตรงในงาน 

ที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก	 จะมีส่วนการเรียนรู้มากกว่า 

การอบรมจากหน่วยงานภายนอก	 ซ่ึงวรลักษณ์	 ชูก�าเนิด	 และ 

เอกรินทร์	 สังข์ทอง	 (2557:	 99)	 กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพหรือ 

การเรียนรู้และการใน	PLC	มีจุดเน้นส�าคัญ	2	ด้าน	คือ	การเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ	 และการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู 

1)	 การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ	 หัวใจส�าคัญการเรียนรู้บนพ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ตรงในงานที่ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก 

จะมีส่วนการเรียนรู ้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงานภายนอก 

2)	 การเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู	 เป็นการเรียนรู้เพื่อ 

พัฒนาตนเองจากข้างใน	 หรือ	 วุฒิภาวะความเป็นครูให้เป็นครูที ่

สมบูรณ์	 โดยมีนัยยะส�าคัญคือ	 การเรียนรู้ตนเอง	 การรู้จักตนเอง 

ของครู	 เพื่อที่จะเข้าใจมิติของผู้เรียนท่ีมากกว่าความรู้	 แต่เป็นมิติ 

ของความเป็นมนุษย์	 เมื่อครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว 

จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์ของจนเองอย่างถ่องแท ้

จนสามารถสอนหรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของผู้อื่นเป็น 

ส�าคัญได้	

	 องค์ประกอบท่ี	2	:	วิสัยทัศน์ร่วม	 วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการ 

มองเห็นภาพเป้าหมาย	 ทิศทาง	 เส้นทาง	 และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง	 

เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน	 PLC	 ท่ีมีทิศทางร่วมกัน	 

รวมทั้งภาพในอนาคตของโรงเรียนที่ทุกคนร่วมกันวาดฝันและ 

ปรารถนาที่จะให้เกิดข้ึนจริงกับโรงเรียนของตน	 วิสัยทัศน์ร่วมจึง 

ทรงพลังที่ช่วยยึดเหน่ียวทุกคนให้เกิดความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวขึ้น	 

และมีความรู ้สึกร่วมในเป้าหมายที่จะต้องก้าวไปให้ถึง	 ดังนั้น 

วิสัยทัศน์ร่วมจึงเป็นพลังขับเคลื่อน	ให้ภารกิจทุกอย่างของโรงเรียน 

มุง่ไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกัน	วสิยัทศัน์ร่วมมิได้เกดิข้ึนหรอืเป็นของผูห้นึง่ 

ผู้ใดโดยเฉพาะ	 วิสัยทัศน์ร่วมท่ีดีควรมีความชัดเจนท้ังเป้าหมาย 

และแนวทางทีส่ามารถบรรลไุด้จรงิ	และไม่ควรเป็นเพยีงแต่ข้อความ 

ส้ันๆ	 ที่กระชับชัดเจนดึงดูดใจเท่าน้ัน	 แต่ควรมีพลังในการก�ากับ 

พฤตกิรรมของบคุคลให้ปฏบิตังิานสอนได้ตรงกบัความคาดหวงัอย่าง 

มีความหวัง	 และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งส่วนตนและ 

ของทีมงานโดยเต็มความสามารถ	 โดยยึดหลักการท�าเพื่อส่วนรวม 

ร่วมกัน	(Senge,	1990)	

	 องค์ประกอบที่	3	:	การท�างานร่วมกัน	ลักษณะการท�างาน 

ร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์	 คุณค่า	 เป้าหมาย	 และพันธกิจร่วมกัน 

ซึ่ง	 Senge	 (1990)	 เชื่อว่ากิจกรรมการจัดเสวนาหรือการอภิปราย	 

นอกจากสามารถช่วยสร้างการเรียนรู้ของทีมแล้ว	 ยังเป็นกิจกรรม 

เพื่อการพัฒนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School-based	 

staff	 development)	 ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาองค์การหนึ่งท่ีมี 

ประสทิธผิล	และเป็นการสร้างภาวะผูน้�าให้แก่ทกุคนทีร่่วมอยูใ่นทมี	 

ดังนั้นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้	 จึงควรมีกิจกรรมต่างๆ	 ให้สมาชิก 

ของทมีได้แลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมูล	รวมทัง้ครรชติ	พทุธโกษา	(2544)	 

ยังได้กล่าวว่าการท�างานร่วมกัน	 หมายถึง	 การมีส่วนร่วมของ 

ทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ	 เป็นเงื่อนไขที่ท�าให้สมาชิกมีส�านึก 

ความเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม	และตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน	 

เกิดการรับรู ้ 	 ตัดสินใจและร่วมลงมือปฏิบัติในนามของกลุ ่ม 

หากด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยความโปร่งใส	 เปิดเผย	 

และมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	 จะท�าให้กลุ่มม ี

ความเข้มแข็ง

	 องค์ประกอบที่	4	:	โครงสร้างสนับสนุน	โครงสร้างที่ว่าการ 

สนับสนุนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและชุมชนแห่งการเรียนรู ้เป็น 

สิง่ส�าคญัน�าไปสูค่วามมปีระสทิธผิลและนวตักรรมการสอนในระดบั 

ห้องเรยีน	โครงสร้างการคิดสร้างสรรค์	รวมถงึส่ิงแวดล้อมถูกอธบิาย 

ว่า	“มีปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ส�าคัญที่สุด”	ส�าหรับการพัฒนาปรับปรุง 

โรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จและ	 “ธุรกิจคือส่ิงแรกท่ีต้องท�า”	 

ส�าหรบัคนก�าลงัหาเพือ่จะยกระดบัความประสบผลส�าเรจ็ของโรงเรยีน	

(Eastwood	&	Louis,	1992)	

	 4.	 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง 

การเรียนรู ้วิชาชีพบริบท	 คณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพนั้น 

มีแนวทางดังนี้		1)	ด้านการพัฒนาวิชาชีพ	คณะครุศาสตร์ควรสร้าง 

ความตระหนักต่อการสร้างผลงานทางวิชาชีพ	 2)	 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม	 

นักศึกษาควรมีความกล้าที่จะออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	ที่เป็น 

ประโยชน์ต่อคณะครุศาสตร์	 3)	 ด้านการท�างานร่วมกัน	 ควรมี 

การจดัตัง้ทมีงานวางแผนการด�าเนนิงานของคณะครุศาสตร์ทีช่ดัเจน	 

และ	4)	ด้านโครงสร้างสนับสนุน	คณะครุศาสตร์ควรมีอินเตอร์เน็ต 

ใช้อย่างครอบคลุมพื้นที่	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 Murphy	 and	 Dale	 

(2005)	 ได้เสนอแนวทางส�าคัญที่ควรใช้เพื่อให้ครูเกิดการรวมกลุ่ม 

และเกิดการท�างานแบบร่วมมือรวมพลังซึ่งจะท�าให้ในโรงเรียนเกิด 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น	 โดยการสร้างกลุ่มหรือทีม	 ได้แก่		 

กุลธิดา  ทุ่งคาใน
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กลุม่คณะกรรมการ	(Committees)	กลุม่วพิากษ์	(Critical	Friends	 

Group)	 กลุ่มให้ค�าปรึกษา	 (Peer	Coaching	 Team)	กลุ่มเรียนรู้	 

(Study	 Groups/Independent	 or	 Stand-Alone)	 ทีมวิจัยเชิง 

ปฏิบัติการ	(Action	Research	Team)	และชุมชนการเรียนรู้ย่อย	 

(Small	Learning	Community)	นอกจากการสร้างกลุม่หรอืทีมแล้ว	 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้	ทางวิชาชีพ 

เช่น	การประชุมกลุ่ม	(Department,	Team,	and	Grade-Level	 

Meetings)	 ซึ่งมุ ่งเน้นการประชุมของสมาชิกในหลายๆ	 ระดับ 

อาจเป็นกลุ่มครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน	 หรือระดับ 

ชั้นเดียวกัน	 หรือมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน	 มารวมกลุ่มกัน

เพื่อมุ ่งพัฒนาตาม	 เป้าหมายท่ีโรงเรียนหรือเขตพื้นที่ก�าหนดไว	้ 

โดยใช้วิธีการพูดคุยเป็นหลัก	 หรือ	 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน	 

(Lesson	 Study)	 ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาครูที่มีการรวมกลุ่ม

ของครู	 อาจไม่จ�าเป็นต้องท�าในโรงเรียน	 หรือใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 

(school-based)	โดยมุ่งทีก่ารศกึษาตวับทเรยีนซึง่หมายถงึ	แผนการ 

จดัการเรยีนรู	้กระบวนการจดัการเรยีนรู	้และการสงัเกต	สะท้อนผล 

การจัดการเรียนรู้	 ซึ่งอยู่	 ในบริบทการท�างานจริงและการวิจัยใน 

ชัน้เรยีน	เป็นวงจรการปฏบิตั	ิกอ็าจจะช่วยให้เกดิการรวมตวักนัของ

สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

	 	 1.1	 แนวทางการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบชมุชน 

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่จะท�าให้มีประสิทธิภาพนั้น	คณะครุศาสตร์ 

ควรสร้างความตระหนักต่อการสร้างผลงานทางวิชาชีพ	 เพื่อน�าไป 

ใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

	 	 1.2	 เพื่อให้กระบวนการเรียนรู ้แบบชุมชนแห่งการ 

เรียนรู้วิชาชีพพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนักศึกษาควรมี 

ความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

คณะครุศาสตร์

	 	 1.3	 เพือ่ให้กระบวนการเรยีนรูแ้บบชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

วิชาชีพสามารถขับเคลื่อนไปได้ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา 

ตนเองตามที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.4	 เพื่อท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้วิชาชีพคณะครุศาสตร์ควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 

ให้นักศึกษาท�างานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน	โดยการพัฒนา 

ควบคู่กับกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในเชิงคุณภาพ	 โดยเก็บข้อมูล 

เชิงลึก	เช่น	การสัมภาษณ์	การจัดกลุ่มสนทนา	เพื่อให้ได้ข้อมูลและ 

ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์

	 	 2.2	 ควรศกึษาการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้บบชุมชน 

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่ประสบผลส�าเร็จในด้านการเรียนรู้ทาง 

วิชาชีพของครู	 ด้วยการวิจัยแบบกรณีศึกษา	 เพื่อให้ได้แนวทางใน 

การพฒันากระบวนการเรยีนรูสู้ช่มุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีของครู

	 	 2.3	 ควรศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันากระบวนการ 

เรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของนักศึกษาครู	 เพื่อให้ได้ 

รูปแบบในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้

วิชาชีพของครู
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ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		จังหวัดอยุธยา

Management	Factors	Affecting	Key	Performance	Indicator	of

Krungsri	Ayutthaya	Bank	Managers,	Ayutthaya	Province				

สุวดี		พึ่งสุ,	ชิณโสณ์		วิสิฐนิธิกิจา

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 และ 

ระดบัความส�าคญัของปัจจยัด้านการบรหิารทีส่่งผลต่อตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังานของผูจั้ดการธนาคารกรงุศรอียธุยา		เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ	 

โดยศึกษาจากพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ในเขตจังหวัดอยุธยา	 จ�านวน	 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�าคัญมาก	 ตัวช้ีวัดผล 

การปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้าน 

อายุงาน	 	 สถานภาพ	 รายได้	 ที่แตกต่างกัน	 ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่แตกต่างกัน	 ท่ีระดับ 

นัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	 และปัจจัยด้านการวางแผนงานในเรื่องของการก�าหนดแผนและขั้นตอน	 และการปรับแผนให้เหมาะสม 

ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร	การจัดแบ่งสายงานในสาขา	ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่	จัดให้มีการควบคุมดูแล		ให้พนักงานระดับบริหาร 

มีส่วนร่วม	ปัจจัยด้านผู้น�าในเรื่องของ	สั่งการโดยยึดแผนปฏิบัติการ	ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร	สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้	 และปัจจัย 

ด้านการควบคุมในเรื่องของ	 มีการสื่อสารประสานงาน	 การประเมินแผนงาน	 มีอิทธิพลต่อตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขา 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05

	 ข้อเสนอแนะ	ส�าหรับผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ควรใช้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ	การวางแผน	 

มีการก�าหนดแผนและขั้นตอนการด�าเนินงาน	 มีการจัดแบ่งสายงานในสาขาให้ชัดเจน	 มีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 

นอกจากนี้	มีการประเมินผลการท�างานของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อพัฒนาพนักงานต่อไป

ค�าส�าคัญ	:	การบริหาร,	ผู้จัดการ,	อยุธยา	

สุวดี  พึ่งสุ, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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Abstract
	 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

Keywords	:	 management,	manager,	Ayutthaya

สุวดี  พึ่งสุ, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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บทน�า
	 ในปัจจุบนั	ธนาคารในประเทศไทยมกีารแข่งขนัในด้านธรุกิจ	 

ต่างๆ	 ที่สูงมาก	 โดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า	 ทั้งใน	 

ด้านการบริการและการตลาดด้าน	 อสังหาริมทรัพย์	 ด้านไฟแนนซ์	 

เป็นต้น	 แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	 

นั่นคือ	 ทรัพยากรมนุษย์	 โดยองค์กรต้องการพนักงานท่ีมีความรู	้ 

ความสามารถ	 รักในงานบริการ	 มีความผูกพันต่อองค์กร	 สามารถ 

ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ	 องค์กร 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคมใน 

ปัจจุบันต่อไปได้	 นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นปัจจัยที่ 

ส�าคัญในการช่วยให้องค์การมีประสิทธิผลและ	 เป็นแรงผลักดันให้ 

พนักงานนั้นปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น	เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การ 

เป็นทศันคตทิี	่ตอบสนองของแต่ละบคุคลกบัความผกูพนัต่อองค์การ	 

บุคคลจะมีความผูกพันสูงเมื่อเขาได้เป็น	 สมาชิกขององค์การและได ้

ท�างานที่มีคุณภาพ	 โดยปรารถนาท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิก

ขององค์การ	

	 โดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าการดึงดูดและ 

รักษาคนให้อยู่กับองค์กรนานๆ	นั้น	 ขึ้นอยู่กับเงินหรือค่าตอบแทน 

ที่น่าพอใจ	ซึ่งจริงๆ	แล้วเงินนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่ส�าคัญเพียงอย่างเดียว	 

เพราะการลาออกของพนกังานนัน้มาจากหลายสาเหต	ุโดยส่วนหนึง่ 

นัน้มาจากหวัหน้างาน	ซึง่การทีพ่นกังานจะขึน้ไปเป็นระดบัหวัหน้างาน 

นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องมีการเรียนรู้พนักงาน	 ปรับทัศนคติต่างๆ	 

ดังนั้นหัวหน้างานหรือผู ้จัดการ	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญเป็น 

อย่างมากกับการบริหารจัดการ	 การเป็นผู้น�า	 การเรียนรู้ภายใน 

องค์กร	และสิง่ส�าคญัทีส่ดุในการเป็นหวัหน้างาน	คอื	การเป็นบคุคล 

ที่ผู้อ่ืนอยากจะปฏิบัติตาม	 โดยทุกๆ	 สิ่งที่คุณกระท�าจะเป็นสิ่งที่ชี ้

ให้เหน็ว่า	ผูค้นมคีวามนบัถอืในตัวคณุ	และต้องการท�าตามคุณหรอืไม่

	 ดังนั้น	การที่ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น	จะสามารถ 

บรรลุผลการปฏิบัติงานโดยผ่านตัวช้ีวัดน้ัน	 ต้องอาศัยปัจจัยใน 

หลายๆ	ด้าน	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา	ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อ 

ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการธนาคารกรงุศรอียธุยา	จงัหวดั 

พระนครศรีอยุธยา	 เพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างในการด�าเนินงานและ 

เป็นแนวทางส�าหรับผู ้บริหารองค์กรในการศึกษาปรับปรุงและ 

วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 

ของผูจ้ดัการธนาคารกรงุศรอียธุยาและศกึษาปัจจยัด้านการบรหิาร 

ที่มีผลต่อตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขาธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด 

ผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการธนาคารกรงุศรอียธุยา	จงัหวดัพระนคร 

ศรีอยุธยา	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 แบบสอบถาม 

ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษา	คือ	พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	จ�านวนทั้งสิ้น	100	คน	เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	

แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที	่1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม	 เป็นการสอบถาม	 ในเรื่อง	 เพศ	 อายุ	 รายได  ้

การศึกษา	 สถานภาพ	 อายุงาน	 ขนาดสาขา	 การสร้างลักษณะ 

ค�าถามเป็นลักษณะ	 นามบัญญัติ	 (Nominal	 Scale)	 เป็นการวัด 

ข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ	 ตามคุณสมบัติท่ีก�าหนด 

โดยมีค�าตอบให้เลือกหลายค�าตอบ	 แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ 

เพียงข้อเดียว	 ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�านวณ 

คือ	 ค่าร้อยละ	 โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่	 1	 ประกอบด้วยจ�านวน 

ค�าถามทัง้สิน้	7	ข้อ	มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Checklist)

	 ส่วนที	่2	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ	 ปัจจัย 

การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ

สาขา	 โดยเป็นลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน	 แบ่งค่าคะแนน

ระดับความส�าคัญ	 	ออกเป็น	5	 ระดับ	ตามแบบลิเคอร์ด	 (Likert)	

แบบสอบถาม		ทีส่ร้างขึน้เป็นข้อค�าถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)		ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในส่วนของด้านการวางแผน		

การจดัการองค์การ		การน�า	และการควบคมุ	มคี�าถามจ�านวน	25	ข้อ

	 ส่วนที	่3	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ	 ตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติงานของผู ้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 โดยเป็น 

ลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน	 แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็น 

ออกเป็น	 5	 ระดับ	 ตามแบบลิเคอร์ด	 (Likert)	 แบบสอบถาม 

ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 

Scale)	มีค�าถามจ�านวน	20	ข้อ

	 ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามฉบบัร่างทีส่ร้างขึน้ไปให้ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ทีม่คีวามรู้และประสบการณ์เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

และความถูกต้องในส�านวนภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับปรุงแก้ไข 

แบบสอบถามจ�านวน	 3ท่าน	 โดยหาดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 

of	 Item	Objective	 Congruence:	 IOC)	 ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยท้ังฉบับ 

เท่ากับ	.90

	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุงจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญแล้วน�าเสนออาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่พจิารณาความสมบรูณ์ 

อีกครั้งและน�าไปทดลองใช้	(Try-out)	กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึง 

กับกลุ ่มตัวอย่างปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขา	จ�านวน	10	ชุด	แล้วน�ามาหาค่า 

ความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 น�าแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบ 

สุวดี  พึ่งสุ, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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ความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น	 0.70	 ขึ้นไปจะตอบแบบสอบถามที่มี 
ความเชื่อมั่นเพียงพอส�าหรับใช้เป็นมาตรฐานของมาตรวัดผู้วิจัย 
หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ชดุนีจ้�านวน	30	ชดุ	กบัปัจจยั 
การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 
สาขา	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างพบว่าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา	(Cronbach’s	 
Alpha	Coefficient)	เท่ากับ	0.90	มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
	 ท�าการประมวลผลข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม	ด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ	 (Percentage)	 และ 
ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 โปรแกรม	Microsoft	 Excel	 ซึ่งเป็นโปรแกรม 
ส�าเร็จรูปส�าหรับสร้างแผนภูมิวงกลม	(Pie	Chart)	และแผนภูมิแท่ง 
(Bar	 Chart)	 พร้อมค�าอธิบายผล	 และน�าผลท่ีได้จากแผนภูมิ 
มาน�าเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ

ผลการวิจัย
	 พบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถามมีจ�านวนท้ังสิ้น	 100	 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุอยู่ในช่วง	 31-35	 ปี	 สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า	 
25,000	บาท	อายุงาน	6-10	ปี	และต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
	 ปัจจัยด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก	 ประกอบด้วยปัจจัยด้าน 
การวางแผน	 การจัดการองค์กร	 ภาวะผู ้น�า	 และการควบคุม 
ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 ด้านการวางแผน
	 จากการศกึษาข้อมลูพบว่าระดบัความส�าคญัของปัจจยัด้าน 
การวางแผน	 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด 
2	รายการ	ประกอบด้วย	การมอบหมายหน้าที	่และการก�าหนดแผน 
และขัน้ตอนรองลงมามรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก	4	รายการ 
ประกอบด้วย	 การช้ีแจงนโยบาย	 การจัดประชุมช้ีแจง	 การปรับ 
แผนงานให้เหมาะสมและการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว	
	 ด้านการจัดการองค์กร
	 จากการศกึษาข้อมลูพบว่าระดบัความส�าคญัของปัจจยัด้าน 
การจัดการองค์กรมีระดับความส�าคัญอยู ่ในระดับความส�าคัญ 
มากที่สุด	 1	 รายการ	 ประกอบด้วย	 การก�าหนดขอบเขตอ�านาจ 
หน้าที่	 รองลงมามีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับความส�าคัญมาก 
4	 รายการประกอบด้วย	 การจัดแบ่งสายงานในสาขา	 การจัดให้ม ี
การควบคุมดูแลการสื่อสารกับพนักงานและ	 การให้พนักงานใน 
ระดับบริหารมีส่วนร่วม	ตามล�าดับ
	 ด้านผู้น�าองค์กร
	 จากการศกึษาข้อมลูพบว่าระดบัความส�าคญัของปัจจยัด้าน 
ผู้น�าองค์กร	 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับความส�าคัญมากที่สุด 
3	 รายการ	 ประกอบด้วย	 การสั่งการโดยยึดแผนปฏิบัติการ) 
สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้สามารถชักจูงผู ้ใต้บังคับบัญชา 

รองลงมามรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัความส�าคญัมาก	3	รายการ 
ประกอบด้วย	การศึกษาข้อขัดแย้งในที่ท�างาน	การปรึกษาหารือกับ 
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบกล้าตัดสินใจ	 การมอบหมายตรงกับ 
ความรู้	
	 ด้านการควบคุม	สื่อสาร
	 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าระดับความส�าคัญของปัจจัย 
ด้านการควบคมุ	ส่ือสาร	มรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัความส�าคญั 
มากที่สุด	2	รายการ	ประกอบด้วยการใช้ภาษาสื่อสาร	การติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงาน	 รองลงมามีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับ 
ความส�าคัญมาก	5	รายการ	ประกอบด้วย	การสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
กับลูกค้า	 	 การประเมินแผนงาน	 มีระบบการตรวจสอบภายใน 
การประสานงานภายในองค์กร		มีการสื่อสารประสานงาน
	 ผลการทดสอบสมมติฐาน
	 สมมติฐานที	่1	 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อ 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ที่แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุงาน	 
ด้านสถานภาพ	 และด้านรายได้	 แตกต่างกันส่งผลต่อตัวชี้วัดผล 
การปฏบิตังิานของผูจ้ดัการสาขาธนาคารกรงุศรอียธุยาทีแ่ตกต่างกนั
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	
	 สมมุติฐานที	่2	 ปัจจัยด้านการบริหารมีอิทธิพลกับตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการสาขาธนาคารกรงุศรอียธุยา	จากการ 
ศึกษาพบว่า	 พบว่าปัจจัยด้านการวางแผนงาน	 ในเรื่องของการ 
ก�าหนดแผนและขั้นตอน	 และในเรื่องของการปรับแผนให้เหมาะสม  
ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรในเรื่องของ	 การจัดแบ่งสายงานใน 
สาขาก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 จัดให้มีการควบคุมดูแล 
ให้พนักงานระดับบริหารมีส่วนร่วม	 ปัจจัยด้านผู้น�าในเรื่องของ 
ส่ังการโดยยึดแผนปฏิบัติการ	 ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร	 สามารถ 
โน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้	 และปัจจัยด้านการควบคุมในเรื่องของ	 
มีการสื่อสารประสานงาน	 การประเมินแผนงาน	 มีอิทธิพลต่อตัว 
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05

อภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาเรื่องเรื่อง	 ปัจจัยด้านการบริหารทีส่งมีผลต่อตัว
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จังหวัด
อยุธยา	ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะมาอภิปรายดังนี้			ปัจจัยการบริหาร
ทีส่งผลต่อตัวชี้วัดผลของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จังหวัด
อยุธยา	 ตามปัจจัยด้านการวางแผน	ด้านการจัดองค์การ	 ด้านผู้น�า 
องค์การ	 และด้านการควบคุม	 สื่อสาร	 พบว่าภาพรวมอยู ่ใน 
ระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	 ของ	 จิตติมา	 เต็งเมืองปัก	
(2554)	 ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความส�าเร็จ 
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	 
จังหวัดปทุมธานีพบว่า	โดยรวมส่วนใหญ่	อยู่ในระดับมาก	

สุวดี  พึ่งสุ, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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	 ด้านการวางแผน

	 พบว่าระดบัความส�าคญัของปัจจยัด้านการวางแผน	มรีะดบั 

ความส�าคัญอยู่ในระดับความส�าคัญมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอนุรัตน์	จักรเจิรญพรชัย	(2550)	ศึกษาเรื่อง	ความคิดเห็นของ 

ประชาชนต่อ	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ 

บรหิารส่วนต�าบล:	ศกึษากรณอีงค์การบรหิาร	ส่วนต�าบลหมอนนาง 

อ�าเภอพนสันคิม	จงัหวดัชลบรุพีบว่า	พบว่า	ผูบ้รหิารหน่วยงานแต่ละ 

แห่งมีการก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	เช่น	ด้านงบประมาณ	 

ด้านบคุลากร		สรปุความคดิเหน็ของผู้ศกึษาพบว่า	ปัจจยัการบรหิาร

ที่มีผลต่อตัวชี้วัดของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จังหวัดอยุธยา	 

ด้านการวางแผน	อยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้	เนื่องจากด้าน	การวางแผน 

จะต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้มีความ 

หยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม

	 ด้านการจัดองค์การ

	 พบวา่	ระดบัความส�าคญัของปจัจยัด้านการจดัการองค์การ	 

มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับความส�าคัญมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	 จิตติมา	 เต็ ง เ มืองป ัก	 (2554)	 ศึกษาเรื่ อง	 

ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	จังหวัดปทุมธานี	พบว่า 

ในด้านการจัดองค์กร	 ผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน 

และมีการแบ่งสายงานอย่างชัดเจน	 มีการมอบหมายงาน	 มีการท�า 

ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 ผู้บริหารจัดให้มีเคร่ืองมือและ 

อุปกรณ์ในการท�างานเพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

มีการก�าหนดปฏิทินการท�างานล่วงหน้า	 มีการก�าหนดตัวบุคคล 

รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นส่วนใหญ่	 สรุปความคิดเห็นของ 

ผู้ศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อตัวชี้วัดของผู้จัดการ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จังหวัดอยุธยา	 ด้านการจัดองค์การ	 อยู่ใน 

ระดบัมาก	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	ด้านการจดัองค์การต้องมกีารจดัโครงสร้าง 

ให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่และต้องสอดคล้องกับ	 นโยบายของ 

ผู้บริหาร	 โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายการบังคับ 

บัญชาที่ชัดเจน

	 ด้านการน�า

	 พบว่า	 ระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านการน�า	 มีระดับ 

ความส�าคัญอยู่ในระดับความส�าคัญมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ	 วิโรจน์	 สาระรัตนะ	 (2546)	 ที่กล่าวว่า	 ผู้น�าเป็นเรื่องของ 

การพยายามให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น	 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม 

เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซึ่งผู้บริหารจะต้องจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็ม	 

ความสามารถเพื่อให้บรรลุความส�าเร็จขององค์การเท่าท่ีท�าได้	 

สรุปความคิดเห็นของผู้ศึกษา	พบว่า	ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อตัว 

ชี้วัดของผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จังหวัดอยุธยา	ด้านการน�า 

อยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้	 ด้านการน�า	 ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญใน 

การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรใน	 หน่วยงานให้ศึกษาหา 

ความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

	 ด้านการควบคุม

	 พบว่า	ระดบัความส�าคัญของปัจจยัด้านการควบคุม	มรีะดบั 

ความส�าคัญอยู่ในระดับความส�าคัญมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ	 บาร์โทล	 และมาร์ติน	 (Bartol	 &	 Martin,	 1997:	 8) 

การควบคุมเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอของ 

องค์การ	ในการที่จะปรับการปฏิบัตงิานจริงใหเ้ป็นไปตามมาตรการ 

หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 สรุปความคิดเห็นของผู้ศึกษา	 พบว่า	 

ปัจจัยการบรหิารทีม่ผีลต่อตวัชีวั้ดของผูจั้ดการธนาคารกรงุศรีอยธุยา	 

จังหวัดอยุธยา	 ด้านการควบคุมอยู ่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีในด้าน 

การควบคุม	 ผู้บริหารควรใช้ภาษาในการส่ือสารที่เข้าใจง่าย	 และ 

มีการติดตามควบคุมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้กว้างมากขึ้น	

	 2.	 ควรศึกษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลให้ผู้จัดการสาขาเตบิโต 

และก้าวหน้าในสายงาน

สุวดี  พึ่งสุ, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

Factors	The	Quality	Development	Learner	in	Early	Childhood	Education	Level

Chonburi	Primary	Educational	Service	Area	Office	2

ปิยะนุช	ศรีตะปัญญะ

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัการพฒันาคุณภาพด้านผู้เรยีนระดบัปฐมวยั	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	เป็นวิจัยแบบผสม	(Mixed	Method)	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ครูปฐมวัยในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	

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�าดับ

	 3.	 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาคณุภาพด้านผู้เรยีนระดบัปฐมวยัพบว่า	ปัจจยัด้านผู้บรหิาร	ปัจจยัด้านครผูู้สอน	และปัจจยั 

ด้านสภาพแวดล้อม	โดยรวมและรายด้านมคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาคณุภาพด้านผูเ้รยีนระดบัปฐมวยัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01

	 4.	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 ได้แก่	 ร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 เด็กปฐมวัยต้องได้รับ 

การพัฒนาทั้ง	 4	 ด้าน	 ไปพร้อมกัน	 เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเด็กเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือกระท�า 

ไม่เหน็ด้วยกบัการให้เดก็ต้องอ่านออกเขยีนได้ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัเหมอืนเป็นการกระโดดข้ามพฒันาการตามช่วงวยั	เมือ่เดก็ได้รบัการพฒันา 

ทั้ง	4	ด้านอย่างสมบูรณ์	เด็กก็จะด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ค�าส�าคัญ	:	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์,	การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน,	เด็กปฐมวัย
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Factors,	The	quality	development	learner,	Early	childhood	
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บทน�า
	 การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องเร่ิมตั้งแต่ 

ปฏิสนธิ	 โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนา 

ทั้งปวง	 โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักชุมชนและสังคมเป็น 

ฐานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน	 (ส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา,	2550)	การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา 

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง	5	ปี	บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม 

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 

แต่ละคน	 ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม	 วัฒนธรรมที่เด็ก 

อาศัยอยู่	 การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมเน้นการเล่นและกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับวัย	 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด�ารงชีวิต 

ประจ�าวันได้อย่างมีคุณภาพมีความสุข	 และประสานความร่วมมือ 

ระหว่างครอบครัว	 ชุมชนสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก	 (กระทรวง 

ศึกษาธิการ,	2546)

	 สภาพปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมา	พบว่าการประเมิน 

คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา	 (สมศ.)	 มีสถานศึกษาที่อยู่ใน 

ระดับดีเพียงร้อยละ	 34.14	 ผู้บริหารยังขาดการจัดการหลักสูตร 

การศกึษาทีเ่หมาะสม	ขาดการน�ามาตรฐานคณุภาพทีเ่หมาะสมไปใช้ 

ขาดกระบวนการผลิต	 และการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 

ขาดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ	(ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2553)	ปัญหาเรื่องครู/ครูพี่เลี้ยง 

สอนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่มักใช้ครูอัตราจ้างท่ีมีคุณวุฒิต�่าไม่ได ้

จบการศึกษา	 หรือไม่ได้รับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

ระดับปฐมวัยมา	 รวมท้ังผู้บริหารสถานศึกษามักไม่ให้ความส�าคัญ 

กับการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	 (ยศกมล	 เรืองสง่า,	 2551)	 

และจากการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี	 พบว่าม ี

การไหลเข้าของแรงงานทัง้ภาคอตุสาหกรรมภาคการท่องเทีย่ว	และ 

ภาคการเกษตรจ�านวนมาก	 และเม่ือพิจารณาประชากรในจังหวัด 

ชลบุรี	พบว่าประชากรในจังหวัดชลบุรีมี	2	ส่วน	คือ	ประชากรที่มี 

ทะเบียนบ้านในจังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	 1,636,422	 คน	 และ 

ประชากรแฝง	 จ�านวน	 1,500,000	 คน	 และยังมีแรงงานต่างด้าว 

ที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท�างาน 

ณ	 เดือนมีนาคม	 2558	 จ�านวน	 18,801	 คน	 (ส�านักงานแรงงาน 

จังหวัดชลบุรี,	 2558)	 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมใน 

จังหวัดชลบุรีดังที่กล่าวไปแล้วน้ัน	 ท�าให้ประชากรวัยเรียนเพ่ิมขึ้น 

เป็นเงาตามตัวเนื่องจากย้ายติดตามผู้ปกครองเข้ามาอยู่ในจังหวัด 

ชลบุรีเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม	 ซึ่งส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 เป็นหน่วยงาน 

ทางการศึกษาที่จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.2540	 ซึ่งเป็นฐานท่ีมาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ 

พ.ศ.2542	 ที่มุ ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน 

และจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	 พบกับปัญหาของสังคม 

ประการหนึ่ งที่มีผลกระทบอย ่างยิ่ งต ่อเด็กปฐมวัยไทยคือ 

ความอ่อนแอของ	 สถาบันครอบครัวในการท�าหน้าที่อบรมเลี้ยง 

ดูเด็ก	 เด็กปฐมวัยจ�านวนหน่ึงอาจได้รับการเล้ียงดูที่ไม่เหมาะสม 

อันส ่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 

นอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ 

สุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)

	 จากสภาพที่กล่าวมาในบทความนี้	 ส่งผลกระทบต่อการ 

ด�าเนินการจัดการศึกษา	 ในฐานะที่ผู้วิจัยท�างานเก่ียวกับการศึกษา 

ปฐมวัย	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาชลบุรีเขต	 2	 จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ 

พัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรีเขต	2	เพื่อให้ได้ข้อมลูทีส่ามารถน�าไป 

ใช้ในการวางแผนจัดแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านผู้เรียน 

ระดับปฐมวัย	 ประกอบด้วยด้านร่างกาย	 ด้านอารมณ์	 ด้านสังคม	 

และด้านสติปัญญา	ให้เหมาะสมกับวัย	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร	ปัจจัยด้านครูผู้สอน	และ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาชลบุรีเขต	2

	 2.	 เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

	 3.				เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีมคีวามสัมพันธ์กบัการพฒันาคณุภาพ

ด้านผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศึกษาชลบุรีเขต	2

	 4.				เพือ่ศกึษาแนวทางการพัฒนาคณุภาพด้านผู้เรยีนระดบั 

ปฐมวยั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรุเีขต	2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 ได้แก่	 ครูปฐมวัย	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 

จ�านวน	221	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี	 ได้แก่	 ครูปฐมวัย	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2 

ตามตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie	 &	Morgan,	 1970	 :	 608-609)	 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบแบ่งช้ัน	 (Stratified	 Random	 Sampling)	 ตามอ�าเภอ 

ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	140	คน	

ปิยะนุช ศรีตะปัญญะ
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	 3.	 ผู้เชี่ยวชาญระดับการศึกษาปฐมวัย	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 
เพื่อสัมภาษณ์หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู ้เรียนระดับ 
ปฐมวัย	 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อท่ี	 4	 โดยวิธีการเลือก 
แบบเจาะจง	(Purposive		sampling)	ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด
	 	 3.1	 ผู ้ เช่ียวชาญด ้านการศึกษาปฐมวัยในระดับ 
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่า 
ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย	 และมีประสบการณ์ด้าน 
การศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า	10	ปี	
	 	 3.2	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในกลุ่มผู้บริหาร 
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังน้ี	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่า	 ระดับ 
ปรญิญาตรีสาขาการศกึษาปฐมวยั	และมปีระสบการณ์ด้านการศกึษา 
ปฐมวัยไม่น้อยกว่า	10	ปี			
	 	 3.3	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในกลุ่มผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้	 ส�าเร็จการศึกษา 
ไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย	และมีประสบการณ์
ด้านการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า	5	ปี	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 ศึกษาเอกสาร	ทฤษฎี	แนวคิด	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 
จากเอกสาร	 ต�าราต่างๆ	 รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ		เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและ 
แบบสัมภาษณ์
	 2.	 ศึกษาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 
การสร้างแบบสอบถาม
	 3.	 สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม 
เนือ้หาเกีย่วกับปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาคณุภาพด้านผูเ้รยีนระดบั 
ปฐมวัย	
	 4.	 น�าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นเสนอ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์		เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง	 
(Validity)	 และรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม 
แล้วน�าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ 
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	โดยวิธีหา 
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	 
of	item	objective	congruence	:	IOC)	ผลการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อค�าถามในแต่ละด้านที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 รายข้อ 
ที่มีค่าตั้งแต่	0.60-1.00		
	 5.	 น�าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแล้วไป	
ทดสอบใช้กับครูปฐมวัย	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน 

แล้วน�ามาวเิคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Item	Discrimination	
Power)	 เลือกในข้อที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกไม่น้อยกว่า	 0.2	 โดยใช้ 
สถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์	สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	 
Product	 Moment	 Correlation)	 ระหว่างคะแนนรายข้อกับ 
คะแนนรวม	(Item	-	Total	Correlation)	โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 
คอมพิวเตอร์	ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.21	-	0.81
	 6.	 น�าค�าถามทัง้หมดมาหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability)	 โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า	 (Alpha	 Coeffecient)	 
ของครอนบาค	 (Cronbach,	 1990)	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
คอมพิวเตอร์	 ปรากฏว่าแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น	 0.97	 
ซ่ึงแสดงว่าแบบสอบถามฉบับน้ีมีความคงเส้นคงวาในการวัดสูง	 
และสามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้
	 7.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้ว 
เสนอกรรมการทีป่รกึษา	เพือ่ตรวจสอบพจิารณาเป็นข้ันตอนสดุท้าย	 
เพื่อจัดท�าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
	 8.	 น�าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว	 ไปด�าเนิน 
การเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย	 จ�านวน 
3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 	 8.1	 ผู ้ เช่ียวชาญด ้านการศึกษาปฐมวัยในระดับ
มหาวทิยาลยั	ดร.สทุธาภา	โชตปิระดษิฐ์	อาจารย์สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวัย	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 	 8.2	 ผู้เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยัในระดับผูบ้รหิาร	
นางสาวอุษาวดี	 เหลืองอ่อน	 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขา 
ชะอางค์
	 	 8.3	 ผู้เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยัในระดับผูบ้รหิาร 
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย	นางชลลดา	วัดโส	หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยโรงเรียน 
ชุมชนวัดหนองรี

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูล		โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ส�าเร็จรูป
เลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
ศึกษาค้นคว้าและทดสอบสมมติฐาน		ดังต่อไปนี้
	 1.	 วิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(	x	)	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	
	 2.	 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ปัจจัย 
ด้านครูผู้สอน	 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพด้านผู้เรยีนระดบัปฐมวัย	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน	(Pearson’s	product	moment	correlation)
	 3.	 วิเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ด้านผู้เรยีนระดบัปฐมวยั	โดยการศึกษาความสมัพันธ์ของข้อมลูทีไ่ด้ 
เทียบกับทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	

ปิยะนุช ศรีตะปัญญะ
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	 4.	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	ดังนี้	
	 	 4.1	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย	 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง	3	ท่าน	จัดกิจกรรมตามความสามารถของเด็ก 
โดยสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็แต่ละวยัทีค่วรจะได้รบัท้ังกล้าม 
เนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก	 โดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ	 และ 
กระตุน้ให้เดก็อยากเรยีนรู	้พฒันาการด้านร่างกายมคีวามส�าคญัมาก 
เพราะเป็นพื้นฐานท่ีสามารถต่อยอดไปยังพัฒนาการด้านอื่นๆ	 ได	้ 
หากร่างกายไม่พร้อมก็จะไม่สามารถท�าสิ่งต่างๆ	 ได้	 จะส่งผลให ้
พัฒนาการทางด้านอื่นๆ	มีความบกพร่องไปด้วย	
	 	 4.2	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอารมณ์ 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 3	 ท่าน	 จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงอารมณ์ 
ได้อย่างอิสระ	 เช่น	 การร้องเพลง	 การเล่านิทาน	 การเต้นประกอบ 
จังหวะ	 และการจัดกิจกรรมกลุ่ม	 จะท�าให้เราสามารถมองเห็น 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของผู้เรียนได้ชัดเจน	เนื่องจากเวลาที่เด็ก 
พูดคุยกับเพื่อน	 การท�างานร่วมกับเพ่ือน	 การใช้ของร่วมกับเพื่อน	 
ในส่วนของอารมณ์จะออกมาค่อนข้างชัดเจน	พัฒนาการด้านอารมณ ์
ถือว่าส�าคัญ	 เพราะเด็กที่มีอารมณ์ดีพัฒนาไปตามวัยเด็กจะสามารถ 
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
	 	 4.3	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคม 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญ	 ทั้ง	 3	 ท่าน	 ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น	 เช่น	 
การเล่นกลางแจ้ง	 การละเล่นของเด็กไทย	 การที่เด็กเล่นร่วมกัน	 
เดก็ได้ฝึกการแบ่งปัน	การช่วยเหลือ	การอยูร่่วมกบัผู้อืน่	การให้อภยั 
ซ่ึงกันและกัน	 พัฒนาการทางด้านสังคมจึงส�าคัญ	 เพราะหากเด็ก 
อยู่ในสังคมไม่ได้	เด็กก็จะด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างไม่มีความสุข
	 	 4.4	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสติปัญญา	 
พบว่าผู้เชี่ยวชาญ	ทั้ง	3	ท่าน	เห็นว่าพัฒนาการในส่วนนี้จะเป็นผล	 
มาจากกระบวนการการพัฒนาการทั้ง	 3	 ด้าน	 หากมีการพัฒนา 
ด้านร่างกาย	อารมณ์	และสงัคมอย่างดแีล้ว	ด้านสตปัิญญาจะพร้อม 
ตามไปด้วย	 เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและการใช้ภาษาเพื่อการ 
สื่อสารเด็กจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือกระท�า	 ไม่เห็นด้วยกับการให ้
เดก็ต้องอ่านออกเขยีนได้ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัเหมอืนเป็นการกระโดด
ข้ามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก	

สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพด้านผู้เรยีนระดบัปฐมวัย	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	พบว่า
	 1.	การศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร	ปัจจัยด้านครูผู้สอน	และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยใช้สถิติ	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
	 การศึกษาปัจจัยท่ีมีการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับ 
ปฐมวัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ี
เขต	2	สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
	 1.	 การศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร	ปัจจัยด้านครูผู้สอน	และ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยใช้สถิติ	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน
	 	 1.1	 ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร	ของผูเ้รยีนระดบัปฐมวยัสังกดั 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย	 อันดับ	 1	 ได้แก่	 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ 
ผู้ปกครอง	
	 	 1.2	 ปัจจยัด้านครผููส้อน	ของผูเ้รยีนระดบัปฐมวยัสงักดั 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อย	อันดับ	1	ได้แก่	ด้านสื่อ	อุปกรณ์
	 	 1.3	 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม	ของผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั	 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	2	โดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ย 
จากมากไปหาน้อย	อันดับ	1	ได้แก่	ด้านโภชนาการ
	 2.	 การศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนระดับปฐมวัย 
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2 
โดยใช้สถติ	ิค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การพฒันาคุณภาพ 
ด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 ของสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 อันดับ	 1	 ได้แก่	
ด้านร่างกาย
	 3.	 ปัจจยัท่ีมคีวามสัมพนัธ์ต่อการพฒันาคณุภาพด้านผูเ้รยีน
ระดบัปฐมวยั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชลบรุี
เขต	2
	 	 3.1	 ปัจจัยด้านผู้บริหารโดยรวมและรายด้าน	มีความ 
สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู ้เรียนระดับปฐมวัย	 สังกัด 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 
และรายด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 	 3.2	 ปัจจัยด้านครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน	 มีความ
สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู ้เรียนระดับปฐมวัย	 สังกัด 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 
และรายด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 	 3.3	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้าน 
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู ้เรียนระดับปฐมวัย 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	2	 โดย 
รวมและรายด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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	 	 1.1	 ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร	ของผูเ้รยีนระดบัปฐมวยัสังกดั 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก 
มากไปหาน้อย	 อันดับ	 1	 ได้แก่	 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ 
ผู้ปกครอง	 เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ยังคงอยู่ในความดูแล 
ของผู้ปกครอง	 เพราะไม่สามารถดูแลตนเองได้	 ระดับความห่วงใย 
ของผู ้ปกครองที่มีต่อตัวเด็กจึงมาก	 แต่หากผู ้บริหารมีการวาง 
กฎเกณฑ์	 และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง	 ก็จะสามารถ 
สื่อสารขอความร่วมมือในการใช้กฎเกณฑ์ของโรงเรียนด้วยความ 
เต็มใจ	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง	 เกี่ยวกับ
พัฒนาการทั้ง	4	ด้านของเด็กได้อย่างสมบูรณ์

	 	 1.2	 ปัจจยัด้านครผููส้อน	ของผูเ้รยีนระดบัปฐมวยัสงักดั 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	โดยรวมอยู่ 

ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก 

มากไปหาน้อย	อันดับ	1	 ได้แก่	ด้านสื่อ	อุปกรณ์	 เนื่องจากช่วงวัย 

ของเด็ก	เป็นช่วงวัยที่เปราะบางต่อสมาธิ	ความสนใจและการอยู่นิ่ง 

น้อยมาก	สื่อและอุปกรณ์	จะเป็นสิ่งจ�าเป็นในการเร้าเด็กให้มีความ 

สนใจ	ในตัวครู	ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้า	ท�าให้เกิดค�าถามความอยากที่จะ 

เรียนรู้	 เพื่อหาค�าตอบ	 นอกจากครูผู้สอนเด็กปฐมวัยต้องมีสื่อและ 

อุปกรณ์ช่วยสอนแล้ว	 ยังควรมีสื่อและอุปกรณ์ให้หลากหลายด้วย	 

เพื่อที่จะรองรับต่อความสนใจของเด็กปฐมวัย

	 	 1.3	 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม	ของผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	2	 โดย 

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงค่า 

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	อันดับ	1	ได้แก่	ด้านโภชนาการ	เนื่องจาก 

โภชนาการเป็นเรื่องส�าคัญที่จะส่งผลโดยตรงกับเด็กทั้งในระยะส้ัน 

และระยะยาว	 เมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะเกิดกระบวน 

การเรียนรู้จดจ�าอย่างมีศักยภาพรายบุคคล	 และสุขภาพที่แข็งแรง 

ในผู ้เรียนเกิดจากการดูแลรักษาความสะอาด	 ตนเอง	 สถานท่ี 

รวมไปถึงการรับประทานอาหารของเด็ก	 อาหารท่ีมีปะโยชน์จะม ี

ผลต่อความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายของเด็ก	 ซึ่งจะ 

ส่งผลให้เด็กๆ	 มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และตอบสนองได้ตลอด 

ทุกกิจกรรม

	 2.	 การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	ของสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียง 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	อันดับ	1	ได้แก่	ด้านร่างกาย	เนื่องจาก 

ครูปฐมวัย	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ชลบุรีเขต	 2	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ 

ปฐมวัยทางด้านร่างกาย	 เนื่องจากพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

เป็นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปยังพัฒนาการด้านอื่นๆ	 สอดคล้อง 

กับ	 อาร์โนลด์	 กีเซล	 (Arnold	 Gesell,	 1984)	 เป็นนักจิตวิทยา 

ชาวอเมริกัน	ผู้เริ่มก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก	ณ	มหาวิทยาลัยเยล 

ระหว่างปี	ค.ศ.1930-1940	อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโต 

และพัฒนาการของเด็กว่าการเจริญเติบโตของเด็กทางร่างกาย	 

เนือ้เยือ่	อวยัวะ	หน้าทีข่องอวยัวะต่าง	ๆ 	และพฤตกิรรมทีป่รากฏขึน้ 

เป็นรูปแบบที่แน่นอนและเกิดขึ้นเป็นล�าดับขั้น	ประสบการณ์	และ 

สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบรองที่ต่อเติมเต็มเสริมพัฒนาการ 

ต่างๆ	 กีเซลเชื่อว่าวุฒิภาวะจะถูกก�าหนดโดยพันธุกรรม	 และมีใน 

เด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด	 ซ่ึงเป็นส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้เด็กแต่ละวัยม ี

ความพร้อมท�าสิ่งต่างๆ	ได้	

	 3.	 ปัจจยัท่ีมคีวามสัมพนัธ์ต่อการพฒันาคณุภาพด้านผูเ้รยีน 

ระดบัปฐมวยั	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ี

เขต	2

	 	 3.1	 ปัจจัยด้านผู้บริหารโดยรวมและรายด้าน	มีความ 

สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 

และรายด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 เป็นไปตาม 

แนวคดิของแบนดรูา	(Bandura	Albert,	1997)	กล่าวว่า	พฤตกิรรม 

ของเด็กขึ้นอยู่กับ	 องค์ประกอบของบุคคล	 และองค์ประกอบของ 

ส่ิงแวดล้อม	 มีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน	 ดังน้ัน	 ผู้บริหาร	 จึงเป็นบุคล 

ส�าคัญที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับตัวเด็ก	 ผู ้ปกครองและ 

ผู้ร่วมงาน	 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการสอนและ 

ด้านการบริหาร	 และควรมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย	 

ส่ิงจ�าเป็นของการบริหารงานปฐมวัย	 จะก่อให้เกิดผลส�าเร็จทาง 

การพัฒนาคุณภาพได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันใน	 3	 ส่วน	 คือ	 

สถานศึกษา	 ครู	 และผู้ปกครอง	 เป็นการสร้างความเข้าใจใน 

แนวทางเดียวกัน	 เพื่อส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพด้าน 

ผู้เรียนทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	 

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

	 	 3.2	 ปัจจัยด้านครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน	 มีความ 

สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 โดยรวม 

และรายด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 เป็นไปตาม 

แนวคิดของฟอสเตอร์และเฮดเลย์	 (Foster	 and	 Headley)	 

(พราวพรรณ	 เหลืองสุวรรณ	 และพูนสุข	 บุณสวัสดิ์ ,	 2552)	 

ที่กล่าวว่า	 ครูจะต้องให้เด็กเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู ้น�าของเด็กได	้ 

มีความรู้พ้ืนฐานและจะต้องมีคุณลักษณะที่จะท�างานกับเด็กและ 

ท�าให้เด็กชอบ	 ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 สอดคล้อง 

กับวิจัยของคมคาย	 พลสมัคร	 (2544)	 ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการสอนของครูระดับก่อนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงาน 

การประถมศกึษาจงัหวดัอดุรธาน	ีเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนของครู 

ระดับก่อนประถมศึกษา	4	ด้าน	คือ	ด้านร่างกาย	ด้านอารมณ์-จิตใจ	 

ด้านสังคม	และด้านสติปัญญา	ผลการวิจัยพบว่า	ครูผู้สอนที่ส�าเร็จ 
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การศึกษาวิชาเอกอนุบาล	 มีพฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ 

โดยรวมและรายด้านทั้ง	 4	 ด้าน	มากกว่าครูที่ส�าเร็จการศึกษาวิชา 

เอกอื่น	ดังนั้นปัจจัยในด้านครูจรรยาบรรณเป็นเสมือนเครื่องก�าหนด 

บทบาทหน้าของครูที่พึงมีต่อศิษย์ต่อการปฏิบัติตามวิชาชีพของตน 

อย่างสจุรติชอบ	หากครมูกีารปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณทีด่แีล้วครู 

จะค�านึงถึงการจัดประสบการณ์เรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 

ล้วนแล้วต้องเกิดจากความเอาใจใส่ของครผููส้อนและการให้ความส�าคัญ 

ของวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มท่ี	 เมื่อครูมีความเมตตาต่อศิษย ์

รักให้ความอบอุ่นต่อศิษย์ได้มาก	การรับรู้ก็มีมากจะเกิดเป็นแรงจูงใจ 

ทางบวกให้นกัเรียนมกีารพฒันาทัง้	4	ด้าน	ด้านร่างกาย	ด้านอารมณ์	 

ด้านสังคม	และด้านสติปัญญาอย่างสมบูรณ์

	 	 3.3	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้าน 

มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพด้านผู ้เรียนระดับปฐมวัย	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	2	โดยรวม 

และรายด้านอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	เป็นไปตามทฤษฎี 

ของอีริค	อีริคสัน	(Erik	H.	Erikson)	(อารมณ์	สุวรรณปาล,	2552)	 

ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการท่ีมีช่ือเสียง	 และให้ความส�าคัญกับ 

สิ่งแวดล้อมมาก	มีแนวคิดว่า	วัยเด็กเป็นวัยที่ส�าคัญและพร้อมเรียนรู้  

สิ่งแวดล้อมรอบตัว	 หากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัว 

เด็กดี	 เด็กจะมองโลกในแง่ดีมีความเช่ือม่ันในตนเอง	 ดังนั้นปัจจัย 

ในด้านสภาพแวดล้อมเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีผู้่บรหิารควรให้ความส�าคญั 

หากมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีอาคารสถานที่ที่ดี	มีพื้นที่ 

ใช้สอยท่ีตอบสนองต่อความต้องการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ปฐมวยั	มกีารค�านงึถงึความปลอดภัยทีอ่าจเกดิจากความซกุซนของ 

เด็กที่มีตามช่วงวัย	 สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ง่าย	 

นอกจากนี้ต้องค�านึงถึงพัฒนาการ	 ด้านการเจริญเติบโตของเด็ก 

ผูบ้ริหารควรมกีารบรหิารจดัการให้ผูเ้รยีนได้บรโิภคอาหารอย่างถกูต้อง 

ตามหลักโภชนาการ	 เพื่อการพัฒนาทางร่างกายที่สมบูรณ์และ 

แข็งแรงมีภูมิต้านทาน	ท�าให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้	รับรู้	 

อย่างสมบูรณ์ก็จะท�าให้ผู้บริหาร	ครู	และสถานศึกษาสามารถสร้าง 

ให้เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง	 4	 ด้าน	 ด้านร่างกาย	 ด้านอารมณ	์ 

ด้านสังคม	และด้านสติปัญญาได้อย่างง่ายดาย

	 4.	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	ดังนี้	

	 	 4.1	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู ้เรียนระดับ 

ปฐมวัย	ด้านร่างกาย	พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง	3	ท่าน	จัดกิจกรรมตาม 

ความสามารถของเด็กโดยสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละ 

วัยที่ควรจะได้รับทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก	 โดยมี 

ครูเป็นผู้คอยชี้แนะและกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้	 พัฒนาการด้าน 

ร่างกายมคีวามส�าคญัมาก	เพราะเป็นพืน้ฐานทีส่ามารถต่อยอดไปยงั 

พัฒนาการด้านอื่นๆ	 ได้	 สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางด้าน 

ร่างกาย	 กีเซลล์	 (Gesell)	 กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกาย 

ว่าการเจริญเติบโตของเด็กจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมด้านต่างๆ	 

ในการจัดกระท�ากับวัสดุ	 เช่น	 การเล่น	 ลูกบอล	 การขีดเขียน 

เด็กต้องใชค้วามสามารถของการใช้สายตาและกลา้มเนือ้มือ	ซึง่เป็น 

พฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของระบบประสาทและ 

การเคล่ือนไหวประกอบกัน	 ลักษณะพัฒนาการที่ส�าคัญของเด็ก 

ในระยะนี้	ก็คือการท�างานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ	การพัฒนา 

ความสามารถในการควบคุมร่างกาย	 การบังคับส่วนต่างๆ	 ของ 

ร่างกาย	

	 	 4.2	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับ 

ปฐมวัย	ด้านอารมณ์	พบว่า	ผู้เชี่ยวชาญทั้ง	3	ท่าน	จัดกิจกรรมให้เด็ก 

ได้แสดงอารมณ์ได้อย่างอิสระ	 เช่น	 การร้องเพลง	 การเล่านิทาน 

การเต้นประกอบจังหวะ	 และการจัดกิจกรรมกลุ่ม	 จะท�าให้เรา 

สามารถมองเห็นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของผู้เรียนได้ชัดเจน	 

เนือ่งจากเวลาทีเ่ดก็พดูคยุกบัเพือ่น	การท�างานร่วมกบัเพือ่นในส่วน 

ของอารมณ์จะออกมาค่อนข้างชดัเจน	เดก็ทีม่อีารมณ์ดีพฒันาไปตาม 

วัยเด็กจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

สอดคล้องกับ	ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ	ซิกมันด์	 

ฟรอยด์	 (Sigmund	 Freud)	 เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ 

มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้ส�านึก	 การท�างานของจิต	 แบ่งออกเป็น 

3	ระดบั	คอื	จติไร้ส�านกึ	(Unconscious	Mind)	การแสดงพฤตกิรรม 

ของมนุษย์โดยออกไปโดยไม่รู้ตัว	 จิตส�านึก	 (Conscious	Mind)	 

บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า	 ที่บุคคลจะมีการรู้ตัวตลอด 

เวลาว่าก�าลังท�าอะไรอยู ่	 คิดอะไรอยู ่	 คิดอย่างไรเป็นการรับรู ้

โดยทั่วไปของมนุษย์	 ที่ควบคุมการกระท�าส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับ 

รู ้ตัว	 (Awareness)	 และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมี

เจตนา	 และจิตก่อนส�านึก	 (Preconscious	Mind)	 เป็นส่วนของ 

ประสบการณ์ที่สะสมไว้	 หรือเม่ือบุคคลต้องการน�ากลับมาใช้ใหม ่

ก็สามารถระลึกได้และสามารถน�ากลับมาใช้ในระดับจิตส�านึกได้	 

และเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตรู้ส�านึกมากกว่าจิตไร้ส�านึก

	 	 4.3	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับ 

ปฐมวัย	ด้านสังคม	พบว่า	ผู้เชี่ยวชาญ	ทั้ง	3	ท่าน	ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน 

การเล่น	เช่น	การเล่นกลางแจ้ง	การที่เด็กเล่นร่วมกัน	เด็กได้ฝึกการ

แบ่งปัน	 การช่วยเหลือ	 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 การให้อภัยซึ่งกันและ

กัน	 หากเด็กอยู่ในสังคมไม่ได้	 เด็กก็จะด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง

ไม่มีความสุข	 สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสังคม	อีริสัน	

(Erikson’s	Theory	of	Development)		เน้นถึงความส�าคัญของ

บุคลิกภาพของมนุษย์ว่าจะพัฒนาได้ดีหรือไม่	ขึ้นอยู่กับความส�าเร็จ

ในแต่ละช่วงอายุ	การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิต	ถ้าได้รับ

การตอบสนองเต็มที่	บุคคลจะมีบุคลิกภาพดี	และพร้อมที่จะพัฒนา

ขัน้ต่อไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	ตามทฤษฎขีองอริีคสนั	(Erikson)	เดก็

จะพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้นอยู่กับการได้รับการตอบสนองความ

ต้องการด้านการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก	ความเอาใจใส่	

ปิยะนุช ศรีตะปัญญะ
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					4.4	แนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย	ด้าน

สติปัญญา	พบว่าผู้เชี่ยวชาญ	ทั้ง	3	ท่าน	เห็นว่าพัฒนาการในส่วนนี้

จะเป็นผล	มาจากกระบวนการการพัฒนาการทั้ง	3	ด้าน	หากมีการ

พฒันาด้านร่างกาย	อารมณ์	และสงัคมอย่างดแีล้ว	ด้านสตปัิญญาจะ

พร้อมตามไปด้วย	 เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและการใช้ภาษาเพื่อ

การสื่อสารเด็กจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการลงมือกระท�า	 ไม่เห็นด้วยกับ

การให้เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเหมือนเป็นการ

กระโดดข้ามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก	 สอดคล้องกับทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์	 	 (Piaget)	 ได้ศึกษาเก่ียวกับ	

พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการ	

อย่างไร	 ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบ

ที่เป็นพันธุกรรม	 และสิ่งแวดล้อม	 การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตาม

พัฒนาการทางสติปัญญา	 ซ่ึงจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง	 ๆ	 เป็น

ล�าดับขั้น	 พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ	 ไม่ควรที่จะเร่ง

เดก็ให้ข้ามจากพฒันาการจากขัน้หนึง่ไปสูอ่กีขัน้หนึง่	เพราะจะท�าให้

เกิดผลเสียแก่เด็ก	 แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของ

เดก็ในช่วงทีเ่ดก็ก�าลงัจะพฒันาไปสู	่ขัน้ท่ีสงูกว่า	สามารถช่วยให้เดก็

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	(Hasemoh	kalupea,	2555)

ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 ด้านร่างกาย	ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนควรเน้น 

ให้เดก็ได้รับการฝึกพฒันากล้ามเนือ้มอื	โดยการบบี	หยบิ	จบั	ขย�า	คบี	 

ลงสี	และเขียน	มีการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่	 โดยการ 

เดิน	 วิ่ง	 กระโดด	 และโหน	และมีการทดสอบสมรรถภาพทางด้าน 

ร่างกาย	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ขั้นต่อไป	 และมีพัฒนาการ 

เจริญเติบโตได้สมวัย

	 2.	 ด้านอารมณ์	ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนควรเน้น

ฝึกให้เด็กรู้จกัชืน่ชมความสามารถของตนเองและผูอ้ืน่	ให้ความส�าคญั 

กับการแสดงออกทางอารมณ์	 เช่น	 ร่าเริง	 แจ่มใส	 ได้เหมาะสมกับ 

สถานการณ์

	 3.	 ด้านสังคม	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควรเน้น 

ให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง	 เล่นและท�างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้	และฝึกให้เด็กรู้จักรอคอยล�าดับก่อนหลัง

	 	 4.	ด้านสติปัญญา	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ควรเน้นให้เดก็มคีวามคดิสร้างสรรค์	กล้าพดู	และแสดงความคดิเหน็	 

และฝึกให้เด็กมีทักษะการจ�าแนก	 สังเกต	 ตั้งค�าถาม	 และกล้าที่จะ 

แสวงหาค�าตอบ	เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป	

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมกีารศึกษาวธิกีารแก้ปัญหาและส่งเสรมิเดก็ปฐมวัย

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ

	 2.	 ควรมกีารศกึษาแนวทางทีจ่ะท�าให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพด้านผู ้เรียนระดับปฐมวัย	 ในเขตสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ	

	 3.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ	 การพัฒนา 

คุณภาพด้านผู ้เรียนระดับปฐมวัย	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีอื่นๆ	 เช ่น	 ขนาดสถานศึกษา

ประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหาร
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ส�านักงานรักษาความปลอดภัย	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�านวน		

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ส�ารวจสภาพแวดล้อมในการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 

2)	 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้ว่าจ้าง	 3)	 สร้างรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เชิงปริมาณ	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 ท่ีมีค่าความเชื่อม่ัน	 เท่ากับ	 .95	 ประชากรคือ	 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีจ�านวน	 19,879	 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถาม	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 สถิติที่ใช้ประกอบไปด้วย	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง	 และการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	มีจ�านวน	10	คน	ได้แก่	ตัวแทนจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง	บริษัทละ	1	คน	จ�านวน	3	บริษัท	ผู้บริหารระดับสูงจาก	สปภ.อผศ. 

ที่รับผิดชอบเรื่องการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย	 2	 คน	 รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย	 2	 คน 

และรับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการจ�านวน	3	คน	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ	วิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย	การจัดกลุ่มโครงสร้างเนื้อหา	การทดสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์เนื้อหาใช้วิธีการแบบสามเส้า	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.	 การส�ารวจสภาพแวดล้อมในการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	สปภ.อผศ.	ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าภาพรวม	 ได้แก่	 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 และด้านมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน	ตามล�าดับ	

	 2.	 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	สปภ.อผศ.	มี	4	ด้านคือ	(ก)	ด้านการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 โดยการเพิ่มก�าลังพลที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ	 (ข)	 ด้านการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 

คุณภาพในการให้บริการ	 (ค)	 ด้านการรักษาชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	 (ง)	 ด้านการเพิ่มความพึงพอใจ 

จากผู้ว่าจ้างโดยการลดค่าปรับที่ต้องเสียให้น้อยลงทุกปี	

	 3.	 รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 มี	 3	 ส่วนคือ	 (ก)	 การคัดเลือก 

พนักงานต้องมีคุณสมบัติตามท่ี	 สปภ.อผศ.	 ก�าหนด	 (ข)	 การรักษาระดับความพึงพอใจต้องให้อยู่ในระดับมากทั้งของพนักงานรักษา 

ความปลอดภัยและของผู้ว่าจ้าง	 และ	 (ค)	 การรับประกันคุณภาพในการให้บริการโดยให้ผู้ว่าจ้างได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นประจ�าทุกหกเดือน

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบ,	คุณภาพการบริการ,	พนักงานรักษาความปลอดภัย

มนัสยา แรกคำานวน  
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Model,	Service	Quality,	Security	Guard	Employees

มนัสยา แรกคำานวน  
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บทน�า 

	 การประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยและการ 

ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ปรากฏรูปแบบที่ 

ชดัเจนในปี	พ.ศ.2508	ในช่วงระยะ	5	ปีทีผ่่านมา	อตัราการขยายตวั 

ของธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ	12.8	ต่อปี	(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,	2553	:	15)	ประกอบ 

กับมูลค่าทางตลาดของธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยสูงขึ้นทุกป ี

แต่ในขณะเดยีวกนัค่านยิมของคนไทยทีม่องว่าอาชพีพนกังานรกัษา 

ความปลอดภยัไม่มเีกยีรต	ิเสีย่งต่อการชดใช้ค่าเสยีหาย	เสีย่งต่อชวีติ	 

ท�าให้แรงงานระดบันีข้าดแคลนและอัตราการลาออกเพ่ือหางานใหม่ 

ท่ีสร้างความพงึพอใจได้มากกว่าการเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยั 

มีเพิ่มสูงขึ้น

	 การให้บริการรักษาความปลอดภัย	 กรณีศึกษาส�านักงาน 

รักษาความปลอดภัย	 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	 (สปภ.อผศ.)	 

เป็นหน่วยงานกจิการพเิศษของภาครฐัทีม่พีืน้ทีร่บัผดิชอบครอบคลุม 

ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย	 จากสภาพการด�าเนินงานที่ผ่านมาทาง 

หน่วยงานได้รับการร้องเรียนจากผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการรักษาความ 

ปลอดภัย	 เรื่องของคุณภาพและการจ้างงานพนักงานรักษาความ 

ปลอดภัยยังไม่ดีพอ	 การปฏิบัติงานยังไม่เป็นที่พอใจไม่สามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ว่าจ้างได้เท่าท่ีควร	 เนื่องจาก 

หน่วยงานต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานรักษา 

ความปลอดภัย	ทั้งด้านจ�านวนและด้านคุณภาพ	ผู้ว่าจ้างไม่เชื่อมั่น 

ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

รกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานทีผู่ว่้าจ้างก�าหนดไว้ในสญัญาจ้าง 

จึงต้องมีการสร้างรูปแบบ	 ขั้นตอน	 กระบวนการในการก�ากับดูแล 

และพฒันาพนกังานรกัษาความปลอดภยัในการให้บรกิารทีม่คุีณภาพ  

การศึกษาแนวคิดการรักษาความปลอดภัย	 ร่วมกับรูปแบบบริการ

รักษาความปลอดภัยและหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 

พบประเด็นที่สอดคล้องกันคือ	 ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 เป็นส่ิงที่ถูกคาดหวังมากที่สุด	 

นอกจากนี	้การสร้างแรงจูงใจและก�าลงัใจในการปฏบิตังิานในการให้ 

บรกิารของพนกังานรกัษาความปลอดภยั	การมมีาตรฐานทางวชิาชพี 

ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ว่าจ้าง	 

และต่อตวัพนกังานรกัษาความปลอดภัยเองต้องการให้มกีารส่งเสรมิ 

ด้านความมั่นคงในอาชีพ	และความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (พลเอก 

สาธิต	สุวรรณประกร,	2559	:	58)	

	 ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาสภาพแวดล้อมในการให้บริการของ 

พนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 ตลอดจนแนวทางใน 

การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารของพนกังานรกัษาความปลอดภัย	 

สปภ.อผศ.	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง	 และเพื่อ 

สร้างรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ 

พนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 ให้มีประสิทธิภาพมี 

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

ให้ดีขึ้นกว่าที่มาตรฐานก�าหนด	 อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา	 ลดความผิดพลาดในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดคุณภาพและมี 

มาตรฐานเดียวกัน	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพือ่ส�ารวจสภาพแวดล้อมในการให้บรกิารของพนกังาน

รักษาความปลอดภัย	สปภ.อผศ.	

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 เพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้ว่าจ้าง	

	 3.	 เพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	สปภ.อผศ.	

มนัสยา แรกคำานวน  
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องนี้	 ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	 

Method	Research)	ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	 

Research)	ด้วยวิธีการส�ารวจ	 (Survey)	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	 

(Qualitative	 Research)	 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 และ 

การท�าสนทนากลุ่มเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้ 

บริการ	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	 ได้แก่	 แบบสอบถาม 

ที่มีค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 เท่ากับ	 .95	 ประชากรคือ	 

พนักงานรักษาความปลอดภัยมีจ�านวน	 19,879	 คน	 กลุ่มตัวอย่าง 

ที่แจกแบบสอบถาม	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	สถิติที่ใช้ประกอบไปด้วย 

ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิง 

คุณภาพได้แก่	แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง	(In-depth	 

Unstructured	Interview)	และการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	

Discussion)	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informants)	 มีจ�านวน	 

10	 คน	 ได้แก่	 ตัวแทนจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง	 บริษัทละ	 1	 คน	 จ�านวน 

3	 บริษัท	 ผู้บริหารระดับสูงจาก	 สปภ.อผศ.	 ท่ีรับผิดชอบเรื่องการ 

คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย	 2	 คน	 รับผิดชอบในเรื่อง 

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย	 2	 คน	 และรับผิดชอบ 

ในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการจ�านวน	 3	 คน	 การวิเคราะห ์

ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ	 วิเคราะห์เน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย	 การจัดกลุ่มโครงสร้างเนื้อหา	 การทดสอบความถูกต้อง 

ของการวิเคราะห์เนื้อหาใช้วิธีการแบบสามเส้า	 (Triangulation	 

Technique)	

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)

สภาพแวดล้อมและสภาพการให้บริการ

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	สปภ.อผศ.

1)	ประสิทธิภาพ	 2)	มาตรฐาน

3)	การตอบสนอง	 4)	ความพึงพอใจ

ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย

1)	ทฤษฎีการสร้างรูปแบบ

2)	ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ

3)	ทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการท�างาน

การวิจัยเชิงคุณภาพ	(Quatitative	Research)

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.

อผศ.

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 จากผลการส�ารวจ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 

จ�านวน	400	คน	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สถานภาพ	 

ต�าแหน่งงาน	อายุงาน	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	พบว่า	พนักงานรักษา 

ความปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 จ�านวน	 351	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	87.75	มีอายุระหว่าง	31-40	ปี	จ�านวน	130	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 32.5	 มีระดับการศึกษา	 ชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า	 

จ�านวน	 143	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 35.8	 สถานภาพสมรส	 จ�านวน	 

178	 คน	 คิดเป็นร ้อยละ	 44.5	 มีต�าแหน่งเจ ้าหน้าท่ีรักษา 

ความปลอดภัย	 จ�านวน	 372	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 93.0	 อายุงาน 

ไม่เกิน	 3	 ปี	 จ�านวน	 157	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 39.3	 และมีรายได ้

เฉลี่ยต่อเดือน	 ไม่เกิน	 15,000	 บาท	 จ�านวน	 310	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	77.5	

	 2.	 คณุภาพการให้บรกิารของพนกังานรักษาความปลอดภยั	 

สปภ.อผศ.	 ทั้ง	 4	 ด้านคือ	 ด้านประสิทธิภาพ	 ด้านมาตรฐาน 

ด้านการตอบสนองและด้านความพึงพอใจ	 พบว่า	 พนักงานรักษา 

ความปลอดภัย	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (x	 =	 3.96)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า	 อยู ่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ	 

ด้านการตอบสนองการปฏิบัติงาน	 (x =	 4.15)	 รองลงมาคือ 

ด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงาน	 (x	 =	 4.01)	 ด้านประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน	 (x =	 3.94)	 และด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(x =	3.77)	ตามล�าดับ	

มนัสยา แรกคำานวน  
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	 3.	 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ 

พนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 เพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้ว่าจ้าง	 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มี 

โครงสร้างกบัผูใ้ห้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาคณุภาพ 

การให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ. 

ทัง้	4	ด้าน	พบว่า	1)	ด้านประสทิธภิาพการปฏิบตังิาน	องค์กรควรเพิม่ 

ก�าลงัพลให้เพยีงพอกบัความต้องการของผูว่้าจ้าง	2)	ด้านมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน	 ผู้ว่าจ้างให้ความเช่ือถือในคุณภาพการให้บริการ 

ขององค์กร	3)	ด้านการตอบสนองการปฏิบัติงาน	ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ 

ที่ใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	 ซึ่งการตอบรับ 

ค่อนข้างดีจากสถิติการจ้างงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 

และจ�านวนสัญญาจ้างท่ีเพิ่มมากข้ึน	 4)	 ด้านความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงาน	 ควรเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง

ของทั้งสองฝ่าย	

ภาพที่	2	รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	สปภ.อผศ.
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สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 สภาพแวดล้อมในการให้บริการของพนักงานรักษา 

ความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 พบว ่า	 ส ่วนใหญ่เป ็นเพศชาย 

เพราะการประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นงาน 

ที่มีความเสี่ยงสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พลเอกสาธิต 

สุวรรณประกร	 (2559)	 เรื่อง	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 

รักษาความปลอดภัย	ผลการศึกษา	พบว่า	ส่วนใหญ่พนักงานรักษา 

ความปลอดภัยเป็นเพศชาย	 มีอายุระหว่าง	 31-40	 ปี	 เพราะเป็น 

ช่วงอายุการท�างาน	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ซึ่งสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ	นาวาอากาศเอกชวลิต	นุชกูล	 (2556)	 เรื่อง	ความผูกพัน 

ต่อองค์การกับประสิทธิผลองค์การของข้าราชการทหาร	 สังกัดศูนย์ 

รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 ผลการศึกษา 

พบว่า	 ข้าราชการทหารท่ีปฏิบัติหน้าท่ีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

31-40	ปี	มีต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	นาวาอากาศเอก 

ชวลิต	นุชกูล	(2556)	เรื่อง	ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผล 

องค์การของข้าราชการทหาร	 สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย	ผลการศึกษา	พบว่า	ข้าราชการทหารที่ 

ปฏิบัติหน้าที่มีสถานภาพสมรส	 ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน	 3	 ปี	 

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�่าท่ีรัฐบาลก�าหนด	ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	พลเอกสาธิต	สุวรรณประกร	 (2559)	 เรื่อง	ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	 ผลการศึกษา	 

พบว่า	 พนักงานรักษาความปลอดภัย	 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน	 อยู่ท่ี	 

10,000-14,999	บาท	

	 2.	 แนวทางในการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารของพนกังาน

รกัษาความปลอดภยั	สปภ.อผศ.	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้ว่าจ้าง	มี	4	ด้านคือ	

	 	 1)	ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 องค์กรควรเพิ่ม 

ก�าลังพลให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง	 นอกจากนี ้

ควรปลูกฝังยงัให้พนกังานรกัษาความปลอดภยัภมูใิจในอาชีพของตน	 

สาเหตุเกิดจากสังคมภายนอกมองว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

เป็นอาชพีทีต้่อยต�า่	อกีทัง้ค่าตอบแทนทีน้่อย	จงึท�าให้ไม่มใีครอยาก 

มาสมคัรเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภัย	สอดคล้องกบัผลงานวจิยั 

ของ	ทวียศ	บิลมาศ	(2550)	ศึกษาเรื่องการสร้างคุณค่าในงานรักษา 

ความปลอดภัย	 โดยต้องการศึกษาสภาพการท�างาน	 อุปสรรคใน 

การท�างาน	 ความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าในงาน	 ผลการศึกษา	 

พบว่า	ท�าให้เข้าใจผู้ประกอบอาชพีนีม้ากขึน้	แรงจงูใจในค่าตอบแทน	 

และรางวัลส่งผลต่อการสร้างคุณค่าในงาน	 ท�าให้พนักงานรักษา 

ความปลอดภยัมทีศันะคตทิีดี่ต่องาน	และเหน็ว่าอาชพีการให้บรกิาร 

รักษาความปลอดภัยมีความส�าคัญต่อสังคม	

	 	 2)	ด้านมาตรฐานการปฏิบตังิาน	ผู้ว่าจ้างให้ความเชือ่ถอื 

ในคุณภาพการให้บริการขององค์กร	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 

Parasuraman,	 Ziethaml	 &	 Berry	 (1990	 :	 62)	 กล่าวว่า	 

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ	 เป็นการส่งมอบบริการตามที่ได ้

สัญญาไว้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลาอย่างถูกต้อง	 และสม�่าเสมอ	 

รวมถึงการตรงตามค�าส่ังหรือความต้องการของลูกค้า	 นอกจากนี้	 

องค์กรได้จัดตั้งโรงเรียนรักษาความปลอดภัย	 องค์การสงเคราะห์ 

ทหารผ่านศึก	ในพระราชูปถัมภ์	ที่ได้มาตรฐานการให้บริการรักษา 

ความปลอดภัย	 อาทิเช่น	 ศิลปะการป้องกันตัว	 การเฝ้าระวังต่างๆ 

การปลูกฝังจิตใต้ส�านึกให้มีใจรักในการให้บริการ	 โดยพนักงาน 

รักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 

ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนรักษา 

ความปลอดภัยฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 Dhar	 (2015	 :	 419-427)	 

มนัสยา แรกคำานวน  
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กล่าวว่า	 การเข้าถึงการฝึกอบรม	การสนับสนุนส�าหรับการฝึกอบรม	 
และประโยชน์จากการฝึกอบรม	 มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและ 
ทางอ้อมต่อคณุภาพการให้บรกิาร	โดยส่งผ่านความผกูพนัต่อองค์การ	
	 	 3)	ด้านการตอบสนองการปฏิบัติงาน	ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ 
ที่ใช้บริการเป็นหน่วยงานราชการ	 และรัฐวิสาหกิจ	 ซ่ึงการตอบรับ 
ค่อนข้างดีจากสถิติการจ้างงานพนักงานรักษาความปลอดภัย	 และ 
จ�านวนสัญญาจ้างที่เพิ่มมากขึ้น	 องค์กรได้พัฒนาการฝึกทักษะ 
การปฏบิตังิานรกัษาความปลอดภยัของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
อยู่ตลอดเวลา	 เพ่ือให้เกิดความประทับใจต่อผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการ	 
รวมถึงจัดการประชุมทุกสัปดาห์กับผู้ว่าจ้าง	 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา	 
ข้อขัดข้องของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ส่งไป	 ว่ามีอะไรที่จะ 
ให้ปรับปรุงแก้ไข	 โดยองค์กรมีตัวแทนผู้บริหารเข้าไปพบกับผู้ว่าจ้าง  
สอดคล้องกับ	 Sekiguchi	 (2013	 :	 471)	 ท่ีกล่าวว่า	 การพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ	 มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของ
องค์การ	 ทั้งผลการปฏิบัติงาน	 ความอยู่รอดขององค์การ	 และ	 
Nezakati	et	al.	(2013	:	19)	กล่าวสรปุว่า	การเพิม่ขดีความสามารถ 
ของทรัพยากรบุคคล	มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ที่ดีขององค์การ	
	 	 4)	ด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงาน	 ควรเป็นไปตาม 
เงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างของทั้งสองฝ่าย	ซึ่งการผิดข้อ 
ตกลงจะต้องเสียค่าปรบั	สามารถใช้ตวันีเ้ป็นตวัช้ีวดัความพงึพอใจได้	 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ฉฐัชสรณ์	กาญจนศลิานนท์	(2555	:	11)	 
ที่กล่าวว่า	 คุณภาพการบริการเกิดจาก	 “ความพึงพอใจ”	 หรือ	 
“ความไม่พึงพอใจ”	 ของผู้รับบริการที่มีความความต้องการ	 และ 
ความคาดหวัง	(Expectation)	การบริการจากผู้ให้บริการ	เนื่องจาก 
ตอนนี้องค์กรมีผู ้ว่าจ้างสนใจต้องการจ้างพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัยเยอะมาก	 ผู ้ว ่าจ้างให้ความเช่ือถือตรงแบรนด์และ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร	 นอกจากน้ีการเข้มงวดในการคัดเลือก 
จัดสรรพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	 การฝึก 
อบรม	และการท�าแบบประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานการให้บรกิาร 
ของพนกังานรกัษาความปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้การบรกิาร 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ 
ตรงตามความต้องการของผู ้ว่าจ้าง	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 
Armstrong	 (2006)	 ท่ีกล่าวว่า	 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
จัดการทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
องค์กร	 ประกอบด้วย	 การสรรหาและคัดเลือก	 การฝึกอบรมและ 
พฒันา	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	การให้ค่าจ้างและค่าตอบแทน	 
และแรงงานสัมพันธ์	 Noe,	 Hollenbeck,	 Gerhart	 &	Wright 
(2012)	 เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
จะน�ามา	ซึ่งความส�าเร็จหรือผลการด�าเนินงานที่ดีขององค์กร	
	 3.	 รูปแบบที่เหมาะสม	 ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการให้ 
บริการ	 ของพนักงานรักษาความปลอดภัย	 ของสปภ.อผศ.	 คือ 
รูปแบบที่ประกอบไปด้วย	3	ส่วนประกอบที่ส�าคัญ	

	 ส่วนแรก	 คือ	 SELECTION	 การคัดเลือกพนักงานเข้ามา 
ปฏิบัติงานการให้บริการรักษาความปลอดภัย	 มีคุณสมบัติการเป็น 
พนกังานรกัษาความปลอดภัยตามที	่สปภ.อผศ.	ก�าหนด	ซึง่สอดคล้อง 
กับแนวคิดของ	Armstrong	(2006)	ที่กล่าวว่า	แนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ขององค์กร	 ประกอบด้วย	 การสรรหาและคัดเลือก	 
การฝึกอบรมและพัฒนา	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การให้ 
ค่าจ้างและค่าตอบแทน	และแรงงานสัมพันธ์	Noe,	Hollenbeck,	 
Gerhart	&	Wright	 (2012)	 เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีประสิทธิภาพจะน�ามา	ซึ่งความส�าเร็จหรือผลการด�าเนินงานที่ดี 
ขององค์กร	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ดร.ชัยเสฏฐ์	 พรหมศรี	 
น�้าพร	 ธเนศสุนทร	 นิธิมา	 สมนายัง	 และ	 วิลาวัณย์	 ท้วมโสภา	 
(2553	:	139)	เรื่อง	การพัฒนารูปแบบจิตส�านึกทางด้านการรักษา 
ความปลอดภยั	และแผนกการฝึกอบรมพฒันาส�าหรบัองค์การรกัษา 
ความปลอดภยั	:	กรณีศกึษาของส�านกัข่าวกรองแห่งชาต	ิผลการศกึษา 
พบว่า	การคัดเลือกคนเข้ามาท�างาน	ควรให้ความส�าคัญกับประเด็น 
ทางด้านจิตส�านึกทางด้านการรักษาความปลอดภัย	
	 ส่วนทีส่อง	คือ	SATISFACTION	ความพงึพอใจของพนกังาน 
รักษาความปลอดภัย	 สปภ.อผศ.	 และความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง	 
เก่ียวกับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดี	 ในส่วน 
ของค่าตอบแทน	 สวัสดิการต่างๆ	 การประกันชีวิต	 ความมั่นคงใน 
อาชีพและความก้าวหน้าในต�าแหน่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 
ความเหมาะสมระหว่างบุคคล	 และสิ่งแวดล้อม	 (Person	 -	 
Environment	 Fit	 Theory)	 ของ	 French	 &	 Caplan	 (1972) 
โดยเชือ่ว่าความเครยีดทีเ่กิดขึน้ในทีท่�างานเกดิจากการมปีฏสิมัพันธ์ 
ของบุคคล	 และส่ิงแวดล้อมในการท�างาน	 จะมีผลกระทบต่อความ 
ผิดปกติทางร่างกาย	 การท�างานในอาชีพงานรักษาความปลอดภัย	 
ซึง่มีลกัษณะการท�างานเป็นช่วงเวลาหรอืกะการท�างาน	(Work	Shift) 
เป็นงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัย	 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 สุภาพพงศ์	 เหล่าแสนสุข	 (2559)	 
เรื่อง	 การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัยธนาคารแห่งประเทศไทย	ผลการศึกษา	 ด้านสภาพ 
แวดล้อมการท�างานและความมั่นคงปลอดภัยในการท�างาน	 และ 
ด้านค่าจ้าง	พบว่า	เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่พอใจในงาน	
	 ส่วนทีส่าม	คอื	SERVICE	คณุภาพการให้บรกิาร	มกีารปฏิบตั ิ
งานที่ดี	 การประเมินคุณภาพการให้บริการ	 เพื่อให้ทราบถึง 
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง	 พร้อมทั้งแก้ไข	 ปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพในการให้บริการรักษาความปลอดภัย	 ซึ่ง	 ฉัฐชสรณ์ 
กาญจนศิลานนท์	(2555	:	11)	ได้กล่าวว่า	คุณภาพการบริการเกิด 
จาก	“ความพงึพอใจ”	หรอื	“ความไม่พงึพอใจ”	ของผูร้บับรกิารท่ีมี 
ความความต้องการและความคาดหวัง	(Expectation)	การบริการ 

จากผู้ให้บริการ	ส่วนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมพัฒนาสังคมและ 

สวัสดิการ	 (2555	 :	 4)	 ได้กล่าวว่า	 คุณภาพงานบริการ	 หมายถึง	 

มนัสยา แรกคำานวน  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  111

กระบวนการด�าเนนิงานการให้บรกิารตามมาตรฐาน	เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเม่ือได ้
รับการบริการ	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Gronroos	(1982,	1983,	 
1984,	1990	:	อ้างถึงใน	ธีรกิติ.	2548	:	182)	กล่าวว่า	“คุณภาพ 
ของการบริการที่ลูกค้ารับรู้”	(Perceive	Service	Quality	-	PSQ)	 
และ	“คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทั้งหมด”	(Total	Perceived	Quality)	 
ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและ 
ผลกระทบที่เกิดจาก	 “ความคาดหวัง”	 ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพ 
ของสนิค้าทีม่ต่ีอ	“การประเมนิคุณภาพ”	ของสนิค้าหลงัจากบรโิภค 
สินค้านั้น	และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	อรปภา	คุ้มพูล	(2559)	 
เรือ่ง	การพัฒนารูปแบบการบรหิารองค์กรธรุกจิรกัษาความปลอดภยั	 
ผลการศึกษา	ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	พบว่า	ด�าเนินธุรกิจโดยให้ 
ความส�าคัญในด้านคุณภาพของการให้บริการ	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการศึกษาวิจัยธุรกิจการให้บริการพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย	ของภาคเอกชนเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนา 
คณุภาพการให้บรกิาร	และ	ศกึษาวจิยัความต้องการจากผูใ้ช้บรกิาร 
ประกอบด้วย
	 2.	 อาจจะท�าการพฒันาปัจจยัชีว้ดัคณุภาพการบรกิารอืน่ๆ	 
ทีส่ามารถวัดคณุภาพการให้บรกิารได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน	 
และท�าการพฒันาตวัชีว้ดัคณุภาพการให้บรกิารใหม่ให้เหมาะสมกบั 
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
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การศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		

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�าไพพรรณี	

บทคัดย่อ

	 	การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ในจงัหวดัจนัทบรุี	 

ระยอง	 และตราด	 จ�าแนกตามตามสถานภาพ	 และขนาดของสถานศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 

และครูผู้สอน	 ในจังหวัด	 จันทบุรี	 ระยองและตราด	 จ�านวน	 358	 คน	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของ 

เครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	Morgan)	 และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ 

สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 0.26	 -	 0.85	 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.94	 สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 

(One	-	way	ANOVA)	และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่	โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่	(Scheffe’)

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก	 2)	 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 

จ�าแนกตามสถานภาพ	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 3)	 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด	จ�าแนกตามสถานภาพ	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ	:	ภาวะผู้น�าทางวิชาการ,	ผู้บริหารสถานศึกษา	

 

Abstract
	 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
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บทน�า
	 ปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงของโลกส่งผลกระทบทัง้ทางสังคม	 

เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และการเมืองของ 

ทุกประเทศ	โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ที่ท�าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว	 เป็นโลก 

ไร้พรมแดน	การศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน	สังคมใน 

วันพรุ ่งนี้ถูกก�าหนดโดยทักษะและความรู ้ที่ต้องการในปัจจุบัน 

ดังนั้น	 การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน	 ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ทัศนะ	จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่	มีความ 

ยืดหยุ่น	 สร้างสรรค์	 ท้าทาย	 และซับซ้อนการศึกษาที่จะท�าให้โลก 

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ	 เช่น	 การคิดวิเคราะห์	 ความคิด 

สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม	 การสื่อสารและการท�างานร่วมกับ 

ผู้อ่ืน	 การศึกษามีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 มีบทบาท 

โดยตรงต่อการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้มคีณุภาพและมคุีณสมบตั ิ

สอดคล้องกบัความต้องการในการใช้ก�าลงัคนของประเทศ	การศกึษา 

จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีส�าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพ	 ในการแข่งขันของ 

ประเทศ	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2557)

	 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพื่อให้ 

คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพมีความพร้อมท้ังทางร่างกายจิตใจ	 

สติปัญญา	 มีจิตส�านึกของความเป็นไทย	 มีความเป็น	 พลเมืองที่ดี	 

ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี	ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ดีงาม	 มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 

พทุธศกัราช	2551	จงึมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพงึประสงค์ 

ทั้ง	 8	 ประการ	 เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างม ี

ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในการพัฒนาผู้เรียน 

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	 จ�าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและ 

การมส่ีวนร่วมจากทกุฝ่าย	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คณะกรรมการ 

สถานศึกษา	 ครูผู ้สอน	 ครูประจ�าชั้น	 ผู ้ปกครอง	 และชุมชน	 

ต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ 

ผูเ้รยีนอย่างต่อเนือ่ง	จงึต้องพจิารณาถงึกจิกรรมต่างๆ	ทีส่ถานศกึษา 

ก�าหนดให้จัดขึ้นแล้วส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2557)	

	 สถานศกึษาจงึมภีารกจิทีจ่ะต้องจดัการศกึษาให้ได้มาตรฐาน	 

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ	 การที่จะ 

ท�าให้สถานศกึษามคีณุภาพต้องอาศัยการบรหิารงานด้านต่างๆ	ของ 

สถานศึกษา	โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของ 

สถานศึกษามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุ 

เป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้	 จะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาจะปรากฏ 

เด่นชัด	 เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลส�าเร็จจะท�าให้ 

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้ตาม 

มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ	 พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ	 

เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัด 

การเรียนการสอนซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา	 ที่เก่ียวข้องกับ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 

พ.ศ.2545	 มุ่งให้กระจายอ�านาจในการบริหารจัดการไปสถานศึกษา

ให้มากที่สุด	 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได ้

โดยอิสระ	 คล่องตัวรวดเร็ว	 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 

สถานศกึษา	ชมุชน	ท้องถิน่	และการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายซึง่จะเป็น 

ปัจจัยส�าคัญท�าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ	 

สามารถพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู	้ตลอดจนการวดัผล	 

ประเมินผล	 รวมท้ังปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 

ชมุชนท้องถิน่ได้อย่างมีคณุภาพและ	มปีระสทิธภิาพ	ดงันัน้หวัใจของ 

การบริหารสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานวิชาการ	ประกอบด้วย	งานด้าน 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	 การจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 

การจัดสิ่งส่งเสริมด้านวิชาการ	รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล 

ขัน้ตอนการด�าเนนิงานด้านวชิาการจะมขีัน้วางแผนงานด้านวชิาการ	 

ขั้นจัดการและด�าเนินการ	 ขั้นส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการ	 

หลักการบริหารงานด้านวิชาการคือ	 หลักแห่งประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล	 (ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์,	 2553)	 สถานศึกษาท่ีจะ 

ประสบความส�าเรจ็มกัจะมผีูบ้ริหารทีม่คีวามสามารถในการอ�านวย 

ความสะดวก	สนบัสนนุ	และเป็นผู้น�านวตักรรม	เข้ามาสู่สถานศกึษา 

และเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้า	โดยเฉพาะในส่วน																		

การจัดการเรียนการสอนนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยผู้น�าที่มีความรอบรู้ 

ทางด้านวิชาการ	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�า 

ทางวชิาการสามารถปรบัปรงุ	พฒันา	และส่งเสรมิวชิาการให้ได้ผลดี	 

ส่งผลต่อการท�างานของครู	ท�าให้คณุภาพการสอนของครดูขีึน้	ซึง่จะ 

ส่งผลต่อคณุภาพนกัเรยีนในทีส่ดุ	ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบคุคลทีม่ ี

ความส�าคญัอย่างยิง่เพราะเป็นบคุคลทีม่ภีาวะผูน้�าทางวชิาการและ 

เป็นผู้น�าที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	และจิตอาสามีความพร้อมที่จะน�า 

การศึกษาสู่การเปล่ียนแปลงได้มากที่สุด	 (สถาบันพัฒนาความ 

ก้าวหน้า,	2553)

	 กระทรวงศกึษาธิการ	(2551)	มนีโยบายในการพฒันาผูเ้รยีน 

โดยมีเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษา	 อยู ่	 3	 ประการ	 ได้แก	่ 

1)	 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 โดยให้ประชากร 

ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 12	 ปี	 ตามสิทธิ 

อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ	 2)	 ด้านการพัฒนา 

คุณภาพการเรียนรู้	 ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ3)	 ด้านความสามารถใน 
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114   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

การแข่งขัน	 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา	 คณิตศาสตร	์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และอาชีพเพ่ือการพึ่งพาตนเองและเพิ่ม 
สมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติซ่ึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 ได้ด�าเนินการตามนโยบาย 
ดังกล่าว	 และจากการประเมินภายนอกสถานศึกษาของส�านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 
ได้สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน	 (รอบสี่	 พ.ศ.	 2559-2563)	 ผลการประเมิน	 พบว่า 
ด้านผู้เรียน	ด้านครู	และด้านผู้บริหาร	ภาพรวมผลการประเมินอยู่ 
ในระดับพอใช้ทั้ง	3	ด้าน	ซึ่งจากการพิจารณามาตรฐานทั้ง	3	ด้าน	 
จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมทุกส่ิง 
ทุกอย่างในสถานศึกษา	 โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ 
การเรียนการสอนให้ได้ผลดี	และ	มีประสิทธิภาพนั้น	ควรได้รับการ 
พัฒนาอย่างเร่งด่วน	 โดยการใช้ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศกึษาในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาให้สงูขึน้ 
ทกุด้าน	(ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน),	2558	:	ออนไลน์)	
	 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว	 ภาวะผู้น�าทาง 
วิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาจึงมีความส�าคัญต่อคุณภาพ 
การศึกษาของนักเรียน	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และ 
ตราด	 เพื่อจะน�าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี	 มาเป็นแนวทาง 
ปรับปรงุและพฒันาภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานด้านวิชาการ	 รวมทั้ง 
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติงาน 
วิชาการของครูผู้สอนท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ 
บรรลุเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด
	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด	จ�าแนกตาม 
ตามสถานภาพ	และขนาดของสถานศึกษา		

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี	้ 
เป็นแบบสอบถามมี	จ�านวน	1	ฉบับ	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือ		
	 ตอนที	่1	แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ	 และขนาดของ 
สถานศึกษา
	 ตอนที	่2	แบบสอบถามความคิดเห็นภาวะผู้น�าทางวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และ
ตราด	ซึ่งก�าหนดคะแนนแบ่งเป็น	5	ระดับ

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล	 ผู้วิจัยด�าเนินการตาม	 ล�าดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการสร้าง 
แบบสอบถาม	ดังนี้
	 1.	 ศึกษาเอกสาร	ต�ารา	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็น 
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	 และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อด�าเนินการ
	 2.	 สร้างแบบสอบถามตามทีไ่ด้ศึกษาแล้วน�าเสนอประธาน 
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให ้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	 3.	 น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคณุวฒุิ	 
จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน	การตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 
ระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 item	Objective 
Congruence	:	IOC)	มีค่าอยู่ระหว่าง	0.80	-	1.00
	 4.	 ปรบัปรงุแก้ไขแบบสอบถามตามทีผู่ท้รงคณุวฒุเิสนอแนะ 
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 จากน้ันน�าไป 
ทดลองใช้	 (Try-out)	 กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ไม่ใช ่
กลุ่มตัวอย่าง	 ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และ	 ตราด	 ที่ไม่ใช่กลุ่ม 
ตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 และน�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า 
อ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 
เพียร ์สัน	 (Pearson’s	 Product	 Moment	 Correlation	 
Coefficient)	ระหว่างคะแนน	รายข้อกับคะแนนรวม	ได้ค่าอ�านาจ 
จ�าแนกของแบบสอบถามเท่ากับ	0.26	-	0.85
 5.	 น�าแบบสอบถามทีไ่ด้หาค่าอ�านาจจ�าแนกแล้วมาวเิคราะห์ 
หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	โดยการหาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา	(α	-	Coefficient)	ของครอนบาค	(Cronbach)	(ธานินทร์		 
ศิลป์จารุ,	2550)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.94
	 6.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น 
แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดเพื่อน�าผลมาวิเคราะห์ตาม 
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
	 1.	 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี	 ถึงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด 
จันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย	 และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ 
การวิจัย
	 2.	 ส่งหนังสอืขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
พร้อมแบบสอบถามให้สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัจนัทบรุ	ีระยอง	 
และตราด	และก�าหนดวันรับคืนแบบสอบถาม	
	 3.	 ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองจากสถานศึกษา 
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	 4.	 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ 
ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูในการค�านวณหาค่าทาง 
สถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	ดังนี้
	 1.	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 คือ	 
สถานภาพ	และขนาดของสถานศึกษา	วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ	
	 2.	 ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู ้น�าทางวิชาการผู ้บริหารของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 
วิเคราะห์	 โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 แล้วน�า 
ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วง 
คะแนน	(ธานินทร์		ศิลป์จารุ,	2550)
	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด 
เปรียบเทียบตามสถานภาพ	โดยการทดสอบค่าที	(t-test)
	 4.	 วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด 
เปรยีบเทยีบตามขนาดของสถานศกึษาโดยวเิคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัย 
ส�าคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ 
ตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่	(Scheffe’)
	 5.	 น�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู	ท�าในรปูตารางประกอบ 
บรรยาย
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน	ได้แก่
	 	 1.1	 ค่าร้อยละ	(%)
	 	 1.2	 ค่าเฉลี่ย	(	x	)
	 	 1.3	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
	 2.	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 	 2.1	 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและ 
วัตถุประสงค์	(Index	of	item	Objective	Congruence	:	IOC)
	 	 2.2	 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	(Pearson’s 
Product	Moment	Correlation	Coefficient)	 ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม		
	 	 2.3	 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 โดยวิธีหาค่า 
สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α	 -	 Coefficient)	 ตามวิธีของครอนบาค	
(Cronbach)	
	 3.	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
	 	 3.1	 การทดสอบค่าที	(t-test)
	 	 3.2	 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-Way	
ANOVA)	เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างราย
คู่ตามวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’)

ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 สรุปผล 
การวิจัยได้	ดังนี้
	 1.	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ 
ปฏิบัติงานมาก	 จ�านวน	 223	 คน	 คิดเป ็นร ้อยละ	 62.30 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	 จ�านวน	 135	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 37.70	 และครูผู้สอนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ขนาดกลาง	 จ�านวน	 133	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.20	 ขนาดเล็ก	 
จ�านวน	 120	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 33.50	 และขนาดใหญ่	 จ�านวน 
105	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.30	
	 2.	 ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 โดยรวมและรายด้าน	 อยู่ใน 
ระดับมาก	เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านการประเมิน 
ผลนกัเรยีนรูข้องนกัเรยีน	ด้านมมุมองและแนวโน้มการเปลีย่นแปลง	
ด้านหลักสูตร	ด้านการจัดโครงการส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 
ด้านการวางแผนเพือ่พฒันาความก้าวหน้าในวชิาชพีคร	ูและด้านการ 
ประเมินผลการสอนของครู	
	 3.	 ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีระยอง	และตราด	จ�าแนกตามสถานภาพ	โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 	
	 4.	 ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 
ในจังหวัดจนัทบรุ	ีระยอง	และตราด	จ�าแนกตามขนาดของสถานศกึษา	 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
 
สรุปและอภิปรายผล
	 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี	 มีประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับ	 
ภาวะผู้น�าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ในจงัหวดั 
จันทบุรี	ระยอง	และตราด	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด	โดยรวมและรายด้าน 
อยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า	สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดั 
จันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 มียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้มี 
คุณภาพได้มาตรฐานระดบัสากลและส่งเสรมิการแข่งขนัทางวชิาการ	 
มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และมีการ 
พัฒนาการศึกษาเพ่ือสู่อาเซียน	 ประกอบกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องม ี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 
ตนเองให้รู้รอบด้าน	 อีกทั้งในหน่วยงานภาครัฐ	 ให้ความส�าคัญกับ 
การบริหารสถานศึกษา	 จึงจัดฝึกการอบรมให้กับผู้บริหารและ 
บุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ�า	 (วิโรจน์	 สารรัตนะ,	 2557) 
จงึส่งผลภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 
ในจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน 
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ระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของค�าอาน	 ไชยะสอน	 (2550) 

ได้วจิยัเรือ่ง	ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา	 

สังกดัแผนกการศกึษานครหลวงเวียงจันทน์	สาธารณรฐัประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาในเขตนครหลวงเวียงจันทน์	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของชโลทร		ปิงเมือง	(2555)	ได้วิจัยเรื่อง	 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 

ในอ�าเภอวังเหนือ	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ล�าปาง	เขต	3	พบว่า	ภาวะผูน้�าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

โรงเรียนขนาดเล็ก	 ในอ�าเภอวังเหนือ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง	เขต	3	โดยรวมอยู่ในระดับมาก			

	 2.	 ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	 

ในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด	จ�าแนกตามสถานภาพ	โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

ทั้งกลุ ่มตัวอย่างที่ เป ็นทั้งผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน	 

มคีวามเข้าใจถงึบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาอย่างชดัเจน	 

ท�าให้มองเห็นความส�าคัญของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษาเหมือนกัน	 ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตาม 

นโยบายของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 จึงท�าให้ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถาน 

ศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน 

การด�าเนินงาน	 (สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า,	 2553)	 จึงท�าให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูผู้สอน	 มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�า 

ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่ม ี

นยัส�าคญัทางสถติ	ิซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพทิรตัน์		บรรจงงาม	 

(2557)	ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในอ�าเภอหนองบวัระเหว	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 3	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 จ�าแนกตามสถานภาพ	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่ม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ	และสอดคล้องกับงานวิจัยของชโลทร		ปิงเมือง	 

(2555)	ได้วจิยัเรือ่ง	ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 

โรงเรียนขนาดเล็ก	ในอ�าเภอวังเหนือ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาล�าปาง	 เขต	 3	 พบว่าภาวะผู ้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี	 

เขต	 2	 จ�าแนกตามสถานภาพ	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย 

ส�าคัญทางสถิติ

	 3.	 ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีระยอง	และตราด	จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะว่าในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา	 ซ่ึงหน่วยงาน 

ต้นสงักดัได้จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนและ 

พฒันาวสิยัทศัน์ให้แก่บคุลากรทางการศกึษาอยูเ่สมอ	ซึง่สถานศกึษา 

ที่มีขนาดต่างกันก็ได้รับแนวคิด	 หลักการ	 กระบวนการบริหาร

ตามนโยบายและเป้าหมายที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ก�าหนดไว้เป็นแนวทางเดียวกันหมด	 ขนาดของ 

สถานศึกษาเป็นเพียงการก�าหนดขอบเขตการบริหารงานใน 

สถานศึกษาประสบผลส�าเร็จได้	 และปัจจุบันสถานศึกษามีการจัด 

รวมเป็นกลุ่มประสิทธิภาพการศึกษา	 รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

ก็มีส่วนส�าคัญย่ิงในการพัฒนางานวิชาการให้ประสบความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายของสถานศึกษา	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551) 

จงึท�าให้ความคิดเหน็ของผู้บรหิารสถานศึกษาและครผูู้สอนต่อภาวะ 

ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสารัตน	์ 

พวงเงิน	 และอาคม	 มหามาตย์	 (2551)	 ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น�าทาง 

วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

พิษณุโลก	 เขต	 2	 พบว่า	 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก	 เขต	 2	 

จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี 

นัยส�าคัญทางสถิติ	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรชาติ	 วิลาศรี	 

(2550)	ได้วจิยัเรือ่ง	ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา	 

สังกัดส�านักงาน	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ	เขต	2	พบว่า	ภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 2	 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศกึษาภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  

ดังต่อไปนี้

	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก�าหนดรูปแบบวิธีการ	 และ 

เวลาในการประเมินผลการสอนของครูอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

 2.	 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรด�าเนนิการสนบัสนนุการประเมนิ 

ผลการสอนของครูตามแผนและโครงการที่ก�าหนด	และเปิดโอกาส 

ให้ครูผู้ถูกประเมินซักถามข้อสงสัย

	 3.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรวางแผนเพื่อพัฒนาความ

ก้าวหน้าในวิชาชีพครูโดยสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป	

	 1.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การศึกษาบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	

The	Creative	Leadership	Role	of	Administrators	under	the	Secondary

Educational	Service	Area	Office	Area	17
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บทคัดย่อ
	 	การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบบทบาทภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	17		จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน	และขนาดของสถานศึกษา	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

ครั้งนี้	ได้แก่	ครูผู้สอนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	จ�านวน	304	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	 and	Morgan)	 และสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.27	-	0.77	และมีค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ	 0.95	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 การวิเคราะห ์

ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	 -	way	 ANOVA)	 และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ	่ 

(Scheffe’)

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 บทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	17	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	2)	ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

3)	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17		 

จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ	:	บทบาท,	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์,	ผู้บริหารสถานศึกษา	
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Role,	Creative	Leadership,	school	administrators
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บทน�า
	 ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจาก 

การเติบโตทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	ที่ท�าให้ 

สังคมกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร	โครงสร้างของสังคมเปลีย่นไป 

ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล	วัฒนธรรม	ค่านิยม	ความเชื่อ	แนวทางการ 

ด�าเนินชีวิต	 รวมถึงระดับการศึกษา	 ความต้องการของบุคคล 

ซึง่การเปลีย่นแปลงเหล่านีผ้ลกัดนัให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาในปัจจบุนั 

ต้องเตรียมตัวรับมือหรือเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหาร 

จัดการและด�ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้	 ในขณะที่แผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.2560-2564)	 

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเปลี่ยนของประเทศไทย	 จากประเทศ 

ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง	 มีความมั่นคง	 และ 

ยั่งยืน	 สังคมอยู ่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 และน�าไปสู ่การบรรลุ 

วิสัยทัศน์ระยะยาว	มั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 โดยให้ความส�าคัญกับการ 

มส่ีวนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสงัคม	มุง่ประโยชน์ส่วนรวม 

อย่างยั่งยืน	 ร่วมกันคิด	 ร่วมกันท�า	 ร่วมกันรับผิดชอบ	และร่วมกัน 

รับผลประโยชน์	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ,	ออนไลน์	:	2558)

	 สถานศึกษาที่ประสบความส�าเร็จจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัย 

หลายด้านประกอบเข้าด้วยกัน	 การท่ีจะประสบผลส�าเร็จได้นั้น	 

จะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ท่ีจะเข้ามามีผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด	 เช่น	 ความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ	 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี	 ตลอดจนการเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็วของจ�านวนนักเรียน	 สิ่งเหล่าน้ีจะต้องน�ามาเป็นข้อมูล 

ในการท�าให้ประสบความส�าเร็จ	 ซ่ึงผู ้ ท่ีมีบทบาทความส�าคัญ 

มากที่สุดในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล	 คือ	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส�าคัญใน 

การพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา	 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู ่

ความส�าเร็จ	 ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น�า	 เพราะภาวะผู้น�ามีความ 

ส�าคัญอย่างยิ่ง	ต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวในการด�าเนินงาน 

ของกลุ ่มคน	 หน่วยงาน	 และองค์กรต่างๆ	 อีกทั้งภาวะผู้น�ามี 

ความเกีย่วข้องและส่งผลโดยตรงต่อการปฏบิตังิานร่วมกนัของบคุคล	 

ดังนั้น	 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับภาวะ 

ผู้น�าของตนเอง	 ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

ด้านทักษะความรู้	 ความเข้าใจืในหลักการต่างๆ	 เพื่อให้สามารถ 

ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธผิล	ซึง่สมรรถนะของผูน้�าทีเ่รยีกว่า	ผู้น�า

เชิงสร้างสรรค์		เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะท�าให้รอดพ้นและได้รับ 

ชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยน	 และสามารถตอบสนอง 

ต่อความคาดหวัง	ความต้องการของบุคคล	ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 

ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเหมาะสม	(กรองทิพย์		นาควิเชตร,

2552)

	 ผูน้�าเชงิสร้างสรรค์จะแสดงออกซ่ึงการเป็นผูเ้รยีนรู้ตลอดเวลา 

มีทัศนคติในเชิงบวกต่อโลกและต่อชีวิต	 เชื่อมั่นในคุณค่าและ 

ศักยภาพของตนเองและผู้อื่นที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน	 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิด 

และการกระท�า	 รวมทั้งเป็น	 ผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จักพัฒนา 

ตนเองเสมอ	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์และจิตวิญญาณ	กุญแจ 

แห่งความส�าเร็จประการหน่ึงของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 คือ 

ความสามารถในการกล้าน�าความเปล่ียนแปลงและความสามารถ 

ในการกล้าเผชิญกับความท้าทายด้วยวิธีการใหม่ๆ	 เพื่อให้เป้าหมาย 

ที่วางไว้บรรลุผลส�าเร็จ	จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที ่

จ�าเป็นส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในการด�าเนนิงานของสถานศกึษา 

ให้มีประสิทธิภาพ	 (เกรียงศักดิ์	 	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	 2550)	ภาวะผู้น�า 

เชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ	โรบินสัน	(Robinson,	2007	:	120)	 

เป็นแนวคิดที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีคุณภาพ	 บนพ้ืนฐาน 

ของความเชื่อที่ว ่าในสถานศึกษาหนึ่งอาจมีผู ้น�าได ้หลายคน 

ซึ่งแสดงบทบาทการใช้ภาวะผู ้น�าในลักษณะต่างๆ	 มากมาย	 

บทบาทภาวะผู้น�าจึงมิได้จ�าเพาะเจาะจง	 แต่ผู้บริหารสถานศึกษา 

เท่าน้ัน	 แต่หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา	 คือ	 การสร้างโอกาส 

การเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรต่างๆ	 เพื่อเป็นช่องทางให้ 

คนเหล่าน้ีได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้น�าท่ีสร้างสรรค์	 ทฤษฎ ี

ภาวะผู้น�าืแบบสร้างสรรค์น้ีมีมุมมองว่า	 ครูคือผู้น�าโดยมีผู้บริหาร 

สถานศึกษาคือผู้น�าของผู้น�า	กล่าวคือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ไม่เพียง 

แต่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงการส่งเสริม 

การเรยีนรูข้องครอูาจารย์และบคุลากรในสถานศึกษาอีกด้วย	ผูว้จิยั 

จึงได้น�าแนวคิดของโรบินสัน	 (Robinson,	 2007)	 มาประยุกต์ใน 

การวิจัยในครั้งนี้	 ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด	 5	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 

ด้านการมีวิสัยทัศน์	 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว	 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์		 

และด้านการท�างานเป็นทีม

	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 17	 สังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศึกษาธกิาร	 

มหีน้าทีส่่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ก�ากบัตดิตามการบรหิารจดัการการศกึษา 

ของโรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุแีละจงัหวดัตราด	 

โดยมีวิสัยทัศน์	จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	โดยใช้เทคโนโลยี	และ 

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	 จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และมีนโยบายการศึกษา 

เร่งพัฒนาคณุภาพการศกึษา	โดยการปฏริปูระบบความรู้ของสงัคมไทย 

สร้างโอกาสทางการศกึษา	กระจายโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย	 

โดยค�านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น 

แก่ประชากรทกุกลุม่	ปฏริปูคร	ูยกฐานะครูให้เป็นวชิาชพีชัน้สงูอย่าง 

แท้จริง	 ซึ่งจากสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันพบว่า	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษามีการบริหารงานแบบเก่า	 พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่	 รักษา 

สุรศักดิ์ ปักการะโถ, .สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
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ระบบแบบอนุรักษ์นิยม	 ไม่คิดจะริเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค ์

สิง่ใหม่ทีด่กีว่าด้วยตนเอง	 ถ้าไม่มใีครสัง่หรอืไม่มสีถานการณ์บบีบงัคบั 

อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นผู้มี	 ประสบการณ ์

การท�างานมานาน	มีทัศนคติแบบเดิม	ยึดติดกับความคิดของตนเอง 

ฝ่ายเดียว	 ไม่เปิดรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 

สมัยใหม่	 จึงน�าไปสู่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบผล 

ส�าเร็จอย่างล่าช้า	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	17,	2559)

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว	 ท�าให้ผู้วิจัยมี 

ความสนใจทีจ่ะศกึษา	บทบาทภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิาร 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17 

ส�าหรับใช้ในการวางแผนให้ผู ้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยน 

กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น�าเชิง 

สร้างสรรค์ให้ทันต่อสภาวะ	ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	เพื่อส่งผล 

ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาบทบาทภาวะผูน้�าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้รหิาร 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 

เขต	17		จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	และขนาดของ 

สถานศึกษา	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 1.	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ครผููส้อนในสถานศึกษา	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา			เขต	17	ปีการศกึษา	 

2560	จ�านวน	1,435	คน	

	 2.	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ครผููส้อนในสถานศึกษา	 

สงักดัส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา	เขต	17	ปีการศึกษา	 

2560	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่าง 

ของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	Morgan,	 1970)	 และใช ้

การสุม่แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน	(Proportional	Stratified	Random	 

Sampling)	 โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นในการสุ ่มได้ 

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	304	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี	้ 

ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 ขนาดของ 

สถานศึกษา

	 ตอนที่	2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู ้น�า 

เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 มีลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	โดยก�าหนดระดับบทบาท 

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2550)

	 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการ 

สร้างแบบสอบถาม

	 2.	 ศึกษาเอกสาร	ต�ารา	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็น 

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	 และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

เพื่อด�าเนินการ

	 3.	 สร้างแบบสอบถามตามทีไ่ด้ศึกษาแล้วน�าเสนอประธาน 

และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให ้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 4.	 น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคณุวฒุิ	 

จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง 

เชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 item	Objective	 

Congruence	:	IOC)	มีค่าอยู่ระหว่าง	0.80	-	1.00

	 5.	 ปรับปรุงแก ้ไขแบบสอบถามตามที่ ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

เสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ์

จากนั้นน�าไปทดลองใช้	 (Try-out)	 กับครูผู้สอนในสถานศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 ที่ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 และน�าแบบสอบถามมาวิเคราะห ์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์

ของ	 เพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	 Moment	 Correlation	 

Coefficient)	 ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมได้ค่าอ�านาจ 

จ�าแนกของแบบสอบถามเท่ากับ	0.27	-	0.77

	 6.	 แบบสอบถามที่หาค่าอ�านาจจ�าแนกแล้วมาวิเคราะห์ 

หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	ทัง้ฉบบั	โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์

แอลฟา	 (α -	 Coefficient)	 ของครอนบาค	 (Cronbach) 

(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2550)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.95

	 7.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น 

แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดเพื่อน�าผลมาวิเคราะห์ตาม 

วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สุรศักดิ์ ปักการะโถ, .สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
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	 1.	 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี	 ถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	เป็นกลุม่ตวัอย่าง	เพือ่ขอความร่วมมือ 
จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
	 2.	 ผู้วิจัยก�าหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม	และ 
ด�าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม	
	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูในการค�านวณหาค่าทาง 
สถิติดังกล่าว	 โดยอาศัยการค�านวณจากโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 
ดังนี้
	 1.	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 คือ	 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	และขนาดของสถานศึกษา	โดยหา 
ค่าร้อยละ	แล้วน�าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
	 2.	 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 
เขต	 17	 โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 แล้วน�า 
ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วง 
คะแนน	(ธานินทร์		ศิลป์จารุ,	2550)
	 3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 
โดยการทดสอบค่าที	(t-test)
	 4.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มธัยมศกึษา	เขต	17	จ�าแนกตามขนาดของสถานศกึษา	โดยวเิคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	เมื่อพบความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่
โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่	(Sheffe’)
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 สถิติพื้นฐาน
	 1.	ร้อยละ	(%)
	 2.	ค่าเฉลี่ย	(	x )
	 3.	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 1.	 ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	
(Index	of	item	Objective	Congruence	:	IOC)
	 2.	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	 
Product	Moment	Correlation	Coefficient)	 ระหว่างคะแนน 
รายข้อกับคะแนนรวม
	 3.	 ค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม	โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ์ 
แอลฟา	(α	-	Coefficient)	ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)	
	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
	 1.	 การทดสอบค่าที	(t-test)

	 2.	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 
ANOVA)	เมือ่พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ	ิจะตรวจสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของ 
เชฟเฟ่	(Sheffe’)

ผลการวิจัย
	 จากการศกึษาบทบาทภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
	 1.	 ข้อมูลของครูผู้สอน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานมาก	 จ�านวน	 184	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 60.50 
มีประสบการณ์การปฏิบัติงานน้อย	 จ�านวน	 120	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 45.40	 และครูผู้สอนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ขนาดใหญ่	 จ�านวน	 140	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 39.50	 ขนาดกลาง	 
จ�านวน	 109	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 35.90	 และขนาดเล็ก	 จ�านวน 
55	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.00
	 2.	 บทบาทภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	โดยรวมอยู่ 
ในระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก	 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	คือ	ด้านการมีวิสัยทัศน์	ด้านการ 
ค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 และด้านการมีความยืดหยุ่นและ 
ปรับตัวตามล�าดับ
	 3.	 การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 
เขต	17	จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	และขนาดของ 
สถานศึกษา	มีดังนี้
	 	 3.1	 บทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	 
จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า 
ด้านการมีวิสัยทัศน์	 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์	 และด้านการ 
ท�างานเป็นทีม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	0.05	 
ส่วนด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 และด้านการมีความ 
ยืดหยุ่นและปรับตัว	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
	 	 3.2	 บทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	 
จ�าแนกตามขนาดของสถานศกึษา	โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียั 
ส�าคัญทางสถิติ	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านการค�านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล	 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์	 ด้านการท�างาน 
เป็นทีม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้าน 
การมีวิสัยทัศน์	 ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว	 แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

สุรศักดิ์ ปักการะโถ, .สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
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สรุปและอภิปรายผล
	 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้	 มีประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับ
บทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 บทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17		โดย
รวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาจึง
ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองปรับเปล่ียนแนวความคิด	
ปรบัตวัให้ทนัต่อสภาพการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาในยุคปัจจบุนั	
และด้วยสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	
เขต	 17	 ได้บริหารงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	มกีารพฒันาครผููส้อนและบคุลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 จัดประชุม	 อบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ผู้บริหารเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น	 จึงท�าให้บทบาท
ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	
(บญุช่วย	สายราม,	2557)		สอดคล้องกับงานวจิยัของกาญจนา		ศิลา	
(2556)		ได้ศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ	ส�านักงานเขตบางเขน	ผลการศึกษาพบว่า 
1)	 ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพ	 ส�านักงานเขตบางเขน	 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
	 2.	 บทบาทภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17		
จ�าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจุบันสถานศึกษา 
แต่ละสถานศึกษาได้มีการจัดอบรมท้ังผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ผู้สอนรวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ 
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้พัฒนาขึ้น	ประกอบกับ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสนเทศและการส่ือสารท่ีรวดเร็ว	 และทันสมัย	 
ท�าให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ได ้
อย่างรวดเรว็และหลากหลายทกุที	่ทกุเวลา	ซึง่เป็นการเปิดโลกทศัน์ 
ทางความคิดอันส่งผลให้มีแนวคิด	 มุมมองในการพิจารณา	 วินิจฉัย	 
เรื่องราว	 หรือเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ประสบการณ์มาก 
(ธีระ	 รุญเจริญ,	 2550)	 ดังน้ันจึงท�าให้บทบาทภาวะผู้น�าเชิง 
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	จ�าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน	 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติสอดคล้องกับงาน 
วิจัยจักรกฤษณ์		โพดาพล	(2555	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา	ภาวะผู้น�า 
เชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารเทศบาลต�าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด	 
ผลการศึกษาพบว่า	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร 
เทศบาล	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของนัยนา		ชนาฤทธิ์	(2556)	ได้ศึกษา	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 การเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ												
	 3.	 บทบาทภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนก 
ตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาทุกขนาด	 พึงประสงค์ 
ที่จะพัฒนาองค์การให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมุ่งหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเอง 
และพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ	มคีวามพร้อม 
มีสมรรถนะและศักยภาพ	 สามารถบริหารจัดการศึกษาและด�าเนิน 
การปฏริปูการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		(บญุช่วย	 
สายราม,	2557)	จากองค์ประกอบต่างๆ	จึงท�าให้บทบาทภาวะผู้น�า 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของดวงแข	 ข�านอก	 (2559)	 ได้ศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษานครราชสีมา	เขต	6	ผลการศึกษาพบว่า	ผลการเปรียบเทียบ 
ภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	6	จ�าแนกตามขนาด 
ของสถานศกึษา	โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิต	ิและ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ์กาญจน์		ปฏิพันธ์	(2555)	ได้ศึกษา 
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผลการเปรียบเทียบ 
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษา	จ�าแนกตามขนาด 
ของสถานศึกษา	โดยรวมแตกต่างกันไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศกึษาบทบาทภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิาร 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 
ควรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ครูและบุคลากรให้มีวิธีการท�างานที ่
หลากหลาย	ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	คิดนอกกรอบและคิดสร้าง 
นวัตกรรมใหม่ๆ	
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	 2.	 ด้านการท�างานเป็นทมี	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ควรส่งเสริม	 

สนับสนุน	ครูและบุคลากรให้มีบทบาทเป็นผู้วิเคราะห์ความคิดเห็น 

ต่างๆ	 ในทีมและมีความเชื่อม่ันในทีมงาน	 มีการก�าหนดบทบาท 

หน้าที่	เพื่อจะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย

	 3.	 ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	ควรส่งเสริม	สนับสนุน	ครูและบุคลากร	โดยเปิดโอกาสรับฟัง 

ความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคลากร	มีความเข้าใจ	ความสามารถที่ 

แตกต่างของแต่ละบุคคลที่สามารถพัฒนาได้

	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป	

	 1.	 ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 

เขต	17

	 2.	 ควรศกึษาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	 

เขต	17

เอกสารอ้างอิง
กรองทิพย์	 	 นาควิเชตร.	 (2552).	 ภาวะผู้น�าสร้างสรรค์เพื่อการ 

	 ศึกษา.	สมุทรปราการ	:	ธีรสาส์นพับลิวเซอร์.

กาญจนา	 	 ศิลา.	 (2556).	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 

	 สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาของโรงเรียน 

	 สังกัดกรุงเทพ	 ส�านักงานเขตบางเขน.	 ปริญญานิพนธ	์ 

	 กศ.ม.	(การบริหารการศึกษา).	กรุงเทพฯ	:	บัณฑิตวิทยาลัย	 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กิตติ์กาญจน์	 	 ปฏิพันธ์.	 (2555).	 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะ 

	 ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา.  

	 ดุษฎีนิพนธ์	ศษ.ด.	(การศึกษา).	ขอนแก่น	:	บัณฑิตวิทยาลัย	 

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เกรียงศักดิ์	 	 เจริญวงศ์ศักดิ์.	 (2550).	สุดยอดภาวะผู้น�า	 :	 Super	 

	 leadership.	กรุงเทพฯ	:	ซัคเซส	มีเดีย.

จักรกฤษณ์	 	 โพดาพล.	 (2555).	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 

	 ผู้บริหารเทศบาลต�าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด.	 วิทยานิพนธ	์ 

	 ศษ.ม.	 (การบริหารการศึกษา).	 เลย	 :	 บัณฑิตวิทยาลัย	 

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง.

ดวงแข		ข�านอก.	(2559).	การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 

	 ผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 นครราชสมีา	เขต	6.	วิทยานพินธ์	ค.ม.	(การบรหิารการศกึษา).	 

	 นครราชสีมา	:	บัณฑิตวิทยาลัย	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ธานินทร์	 	 ศิลป์จารุ.	 (2550).	 การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

	 สถิติด้วย	SPSS.	กรุงเทพฯ	:	วีอินเตอร์พริ้นทร์.

ธีระ		รุญเจริญ.	(2550).	ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหาร 

	 การศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา.	พิมพ์ครั้งที่	4.	กรุงเทพฯ	:	 

	 ข้าวฟ่าง.

นัยนา		ชนาฤทธิ์.	 (2556).	ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 

	 สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

	 ศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5.	 วิทยานิพนธ์	 กศ.ม.	 (การบริหาร 

	 การศึกษา).	มหาสารคาม	:	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย 

	 มหาสารคาม.

บญุช่วย		สายราม.	(2557).	ทกัษะภาวะผูน้�าส�าหรบัผูบ้ริหารสถาน 

	 ศึกษายุคใหม่.	 มหาสารคาม	 :	 ภาควิชาการบริหารและ 

	 พัฒนาการศึกษา		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17.	(2559).	ข้อมูล 

	 สารสนเทศปีการศกึษา	2559.	จนัทบรุ	ี:	กลุม่นโยบายและแผน. 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 

	 (2558).	 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

	 แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564).	 [ออนไลน์].		 

	 แหล่งที่มา	 http://www.sukhothai.go.th/mainred- 

	 cross/7I.pdf.	27	มกราคม	2560.

Krejcie,	R.	V.	and	Morgan,	D.	W.	(January	1970).	“Determining 

	 Sample	Size	for	Research	Activities,”	Educational	 

	 and	Psychological	Measurement.	30(3)	:	607-610.

Robinson,	K.	(2007).	The	Principles	of	Creative	Leadership. 

 New	York	:	McGraw-Hill.

สุรศักดิ์ ปักการะโถ, .สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  125

การศึกษาบทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	

A	Study	of	the	Leadership	of	School	Administrators	

Under	Chanthaburi	Primary		Educational	Service	Area	Office

ธัญพร		ตันหยง,	สุรีย์มาศ		สุขกสิ,	อัมพวัน		ประเสริฐภักดิ์

คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 และขนาดของสถานศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ครูผู้สอน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�านวน	 324	 คน	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan)	และการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน	เครื่องมือที่ใช้ใน 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง	0.35	-	0.74	และมค่ีาความเชือ่มัน่

เท่ากับ	0.93	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	(t-test)	การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดยีว	(One	-	way	ANOVA)	และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู	่โดยวธิกีารตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่	(Scheffe’)

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	บทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 2)	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ		3)	ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี	จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ	:	ภาวะผู้น�าตามสถานการณ์,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

ธัญพร  ตันหยง, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 situation	leadership	,	Chanthaburi	Primary	Educational	Service	Area	Office
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บทน�า
	 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง 

เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 เทคโนโลยี	 พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่า 

ช่วงที่ผ่านมา	 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการปรับปรุงและ 

พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ	 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู ้

ตลอดชวีติทีม่คีณุภาพอย่างทัว่ถงึ	เท่าเทยีมและมคีณุธรรม	จรยิธรรม	 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและ 

สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพจึงได้จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาของ 

กระทรวงศกึษาธกิารฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	โดยมเีป้าหมาย 

ทีส่�าคญัคอื	คนไทยมลีกัษณะเป็นคนไทยทีส่มบรูณ์	มวีนิยั	มทีศันคต ิ

และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม	 มีความเป็นพลเมือง 

ตื่นรู้	 มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 

มีความรับผิดชอบและท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม	 มีสุขภาพกายและ 

ใจที่ดี	 มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ	 มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 

และมีความเป็นไทย	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2559)

	 ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลส�าคัญท่ีเป็นแกนน�าใน 

การขับเคลื่อนสถานศึกษาและจะต้องหาแนวทาง	 วิธีการบริหาร 

จัดการที่หลากหลายเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 หากผู้บริหารเป็นผู้น�า

ด้วยแล้วจะมีผลต่อการพัฒนาการศึกษา	 เป็นอย่างมาก	 โดยทั่วไป 

คุณลักษณะผู้บริหารท่ีดีจะต้องเป็นผู ้ท่ีมีความรู้ดี	 มีไหวพริบดี 

มีบุคลิกภาพดี	มีความคิดริเริ่ม	รู้จักปรับปรุงแก้ไข	มีความสามารถ 

โน้มน้าวจติใจ	 เข้าใจบคุคลท่ัวไป	มคีวามอดทนและมีความรบัผดิชอบ	 

มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 ประสานงานได้ดี	 มีความเช่ือม่ันในตัวเองสูง 

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและมีความยุติธรรม	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอ�านาจ	 รู้จักใช้อ�านาจ 

อย่างเชี่ยวชาญ	 การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยภาวะ 

ผู้น�าในการโน้มน้าวบุคลากรในสถานศึกษาให้ท�างานร่วมกันเพื่อ 

บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา	 ซ่ึงบุคคลท่ีใช้ความสามารถนี้ก็คือ 

ผู้น�าที่ต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี	ความเป็นผู้น�านี้มี 

ความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู ่ความส�าเร็จได  ้

(ธร	สุนทรายุทธ,	2556)

	 สถานการณ์สร้างผูน้�า	เมือ่เวลาทีจ่ะต้องเผชิญกบัปัญหาต่างๆ 

ทีเ่กิดจากปัจจยัภายในและภายนอกสถานศึกษา	สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

อาจมีความต้องการความรู้ความสามารถที่เฉพาะทางของบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งที่ไม่ได้อยู ่ในต�าแหน่งบริหารหรือที่เรียกว่าผู ้น�าตาม 

สถานการณ์	 ความแตกต่างที่ส�าคัญคือ	 ผู้บริหารอาจต้องพยายาม 

แก้ไขสถานการณ์ในฐานะผู้บริหารแต่ผู้น�าเม่ือแก้ปัญหาเรียบร้อย 

แล้วต้องมาพิจารณาดูว่าสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร	 และ 

จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นอีกได้อย่างไร	 ซ่ึงในความ 

เป็นจริงผู้บริหารต้องท�างานภายใต้ความไม่แน่นอน	 การบริหาร 

ถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด	 สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวก�าหนดว่า 

ควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนั้น	การบริหาร 

เชงิสถานการณ์นัน้ถอืว่าการบรหิารจะดหีรอืไม่ขึน้อยูก่บัสถานการณ์		 

สถานการณ์จะเป็นตัวก�าหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหาร 

ที่เหมาะสม	ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุดโดยเป็น 

การผสมผสานแนวคิด	 สถานการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจ 

อย่างเฉียบขาด	 บางสถานการณ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจ	บางครั้งก็ต้องค�านึงถึงหลักมนุษย์และแรงจูงใจ	บางครั้งก็ 

ต้องค�านึงถึงเป้าหมาย	 การบริหารจึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็นตัว 

ก�าหนดใน	การตัดสินใจ	(ชัยเสฏฐ์		พรหมศรี,	2557)		

	 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาต	ิ 

ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับ 

สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย	 ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพสูงสุดในตน	 มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม 

เป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการด�ารงชีวิตใน 

อนาคต	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�าหนด 

นโยบายโดยก�าหนดจุดเน้นการด�าเนินงาน	 3	 ส่วน	 คือ	 จุดเน้น 

ด้านผู้เรียน	 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและจุดเน้น 

ด้านการบรหิารจดัการในการจดัการศกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ด�าเนนิการตามนโยบายเฉพาะของการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน	 คือ	 1)	 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา	 อ่านไม่ออก 

เขยีนไม่ได้	2)	การดแูลเดก็ออกกลางคันให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั		 

3)	 ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโดยลดเวลาเรียนไม่มี 

กิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียน	 4)	 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก	 

โรงเรียนท่ีมีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน	 ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม	5)	การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	ใช้โครงการพัฒนา 

คุณภาพทางการศึกษาทางไกลและผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	 

6)	 การประเมินครู	 นักเรียน	 โรงเรียน	 ให้หาความสมดุลระหว่าง 

การควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น	 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2558)			

	 จากเหตผุลดงักล่าว	ผู้วจัิยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาบทบาท 

ภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เพื่อจะน�าข้อมูลจากการ 

ศกึษาวจิยัในครัง้นี	้มาเป็นแนวทางปรบัปรงุและพฒันาบทบาทภาวะ 

ผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อการบริหารงานต่างๆ	 ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อนัจะส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู ้น�าตามสถานการณ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาจันทบุรี

	 2.		เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาจันทบุรี	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 และ 

ขนาดของสถานศึกษา		

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศึกษาบทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหาร 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ		 

โดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัยตามทฤษฎีภาวะผู้น�าตามสถานการณ ์

ของ	เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด	(Hersay	and	Blanchard,	1996	:	200)

สมมุติฐานการวิจัย
	 1.	 บทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ	จ�าแนกตาม 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	แตกต่างกัน

	 2.	 บทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีจ�าแนกตาม 

ขนาดของสถานศึกษา	แตกต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี	้ 

เป็นแบบสอบถามมีจ�านวน	1	ฉบับ	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือ		

	 ตอนที	่1	เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ์ในการ 

ปฏิบัติงาน	และขนาดของสถานศึกษา

	 ตอนที	่2	เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท 

ภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ซ่ึงก�าหนดคะแนนแบ่ง

เป็น	5	ระดับ

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.	ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

	 1.1	ประสบการณ์น้อย

	 1.2	ประสบการณ์มาก

2.	ขนาดของสถานศึกษา

	 2.1	ขนาดเล็ก

	 2.2	ขนาดกลาง

	 2.3	ขนาดใหญ่

	 บทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณข์องผูบ้รหิารสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

	 1.	ภาวะผู้น�าแบบสั่งการณ์

	 2.	ภาวะผู้น�าแบบขายความคิด

	 3.	ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม

	 4.	ภาวะผู้น�าแบบมอบหมายงาน

	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

	 1.	 ศึกษาเอกสาร	ต�ารา	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็น 

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	 และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

เพื่อด�าเนินการ

	 2.	 สร้างแบบสอบถามตามทีไ่ด้ศึกษาแล้วน�าเสนอประธาน 

และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให ้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 3.	 น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคณุวฒุิ	 

จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรง 

เชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 

ระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 item	Objective	 

Congruence	:	IOC)	ซึง่ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง	.60	-	1.00

	 4.	 ปรับปรุงแก ้ไขแบบสอบถามตามที่ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

เสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ์

จากน้ันน�าไปทดลองใช้	 (Try-out)	 กับกลุ่มทดลองที่เป็นครูผู้สอน	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ที่ไม่ใช ่

กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 และน�าแบบสอบถามมาวิเคราะห ์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์

ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	 Moment	 Correlation	 

Coefficient)	 ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม	 ได้ค่าอ�านาจ 

จ�าแนกระหว่าง	0.35	-	0.74

 5.	 น�าแบบสอบถามทีไ่ด้หาค่าอ�านาจจ�าแนกแล้วมาวเิคราะห์ 

หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	โดย	การหาค่าสัมประสทิธิ ์

แอลฟา	 (α	 -	 Coefficient)	 ของครอนบาค	 (Cronbach)	 ได้ค่า 

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ	0.93

	 6.	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น 

แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดเพื่อน�าผลมาวิเคราะห์ตาม 

วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัยต่อไป

ธัญพร  ตันหยง, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์
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	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี	 ถึงผู้อ�านวยการ	 สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เพื่อแจ้งให้ทราบถึง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และขอความอนุเคราะห์ใน	 การเก็บ 
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
	 2.	 ส่งหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
พร้อมแบบสอบถามให้สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศกึษาประถมศึกษาจนัทบรุ	ีและก�าหนดวนัรบัคนืแบบสอบถาม	
	 3.	 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์	 มาวิเคราะห์ 
ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 คือ	
ประสบการณ์ในการปฏบิติังาน	และขนาดของสถานศกึษา	วเิคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ
	 2.	 วิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบับทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ 
ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษาจนัทบรุ	ีโดยการหาค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	 
แล้วน�าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย 
เป็นช่วงคะแนน	
	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาจันทบุรี	 เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
โดยการทดสอบค่าที	(t-test)
	 4.	 วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาจันทบุรี	เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-way	ANOVA)	เมือ่พบความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่
โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่	(Scheffe’)
	 5.	 น�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู	ท�าในรปูตารางประกอบ 
บรรยาย
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย 
(	x	)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
	 2.	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 ได้แก ่
ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวตัถุประสงค์	(Index	of	 
item	Objective	Congruence	:	IOC)	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	 Moment	 Correlation	 
Coefficient)	ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม	ค่าความเชือ่มัน่ 
ของแบบสอบถาม	โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา	(α -	Coefficient)	 
ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)	

	 3.	 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	 ได้แก่	 การทดสอบ
ค่าที	 (t-test)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-Way	 
ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบความแตกต่าง 
รายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’)

ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาบทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาจันทบุรี	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
	 1.	 บทบาทภาวะผู ้น�าตามสถานการณ์ของผู ้บริหาร 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้าน 
อยู่ในระดับมาก	 ได้แก่	 ภาวะผู้น�าแบบสั่งการ	 ภาวะผู้น�าแบบขาย 
ความคิด	 ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม	 ภาวะผู้น�าแบบมอบหมายงาน	 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล�าดับ	
	 2.	 บทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	จ�าแนกตาม 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	และขนาดของสถานศึกษา	พบว่า
	 	 2.1	 บทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหาร 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ี 
จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
	 	 2.2	 บทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหาร 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ี 
จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า 
ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ	 
ภาวะผู้น�าแบบส่ังการ	ภาวะผู้น�าแบบขายความคิด	 และภาวะผู้น�า 
แบบมอบหมายงาน	แตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดบั	.05
 
สรุปและอภิปรายผล
	 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี	 มีประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับ 
บทบาทภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 บทบาทภาวะผู ้น�าตามสถานการณ์ของผู ้บริหาร 
สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผู้บริหารมีการบริหารงานตามสถานการณ์	 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีส่วนใหญ่ 
สามารถผสมผสานความคดิและวเิคราะห์บทบาทภาวะผูน้�าทีเ่หมาะสม 
กับสถานการณ์	 ดังที่	 ธร	 	สุนทรายุทธ	 (2556)	กล่าวว่า	 ผู้บริหาร 
สถานศึกษาต้องเผชิญสถานการณ์หรือต้องเผชิญกับปัญหา	 และ 
มีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา	 บางครั้งก็เป็นเรื่องง่ายเพราะเป็น 
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งานประจ�า	บางครั้งก็เป็นเรื่องยากสลับซับซ้อน	แต่ละครั้งผู้บริหาร 
จะต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาของสถานการณ์นั้นคืออะไร	 มีสาเหต ุ
จากอะไร	 รุนแรงแค่ไหน	 แล้วจึงหาวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ	 ซึ่ง 
สถานการณ์บางสถานการณ์อาจมีทางเลือกหลายทาง	 แต่ละทาง 
มีผลแตกต่างกัน	 จึงมีความจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเลือกที่ดี	 และ 
โชติ	 บดีรัฐ	 (2558)	 กล่าวว่า	 การน�าพาสถานศึกษาให้บรรลุ 
จุดมุ่งหมายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ท�าให้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการปรับตัว	 ในบางสถานการณ์ก็ส่งผล 
กระทบต่อสถานศึกษาท่ีไม่อาจควบคุมได้	 ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษา 
มีหน้าที่ส�าคัญในการจัดการกระบวนการท�างานตามสถานการณ ์
ที่ได้เผชิญให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	 สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ	 ชัชฎา	 เมธีทรงกิจ	 (2558)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ภาวะผู้น�า 
ตามสถานการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอ�าเภอเชียงคาน	 
จังหวัดเลย	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน	 อ�าเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย	 โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กุลริศา	วงษ์ภักดี	(2556)	 
ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้น�าโรงเรียน 
มัธยมศึกษา	 จังหวัดระยอง	 พบว่าภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของ 
ผู้น�าโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดระยองโดยรวมและรายด้านอยู่ 
ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 โชติกา	 พรหมเทศ	 
(2557)	ได้ศกึษาเรือ่ง	การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าตาม 
สถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา	และแนวทางส่งเสริมภาวะ 
ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก	เขต	2	พบว่าภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาพิษณุโลก	เขต	2	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
	 2.	 บทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�าแนก 
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี 
นยัส�าคญัทางสถติ	ิทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการปฏบิตังิานของผู้บรหิาร 
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 
เป็นการปฏิบัติงานท่ีรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได ้
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม	 และ 
ประสบการณ์ของผู ้บริหารแต่ละคนท่ีได้รับมีความแตกต่างกัน 
ตามภารกิจของงาน	 ท�าให้ผู้บริหารแต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่ 
แตกต่างกนัจงึท�าให้มบีทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ในด้านต่างๆ 
แตกต่างกันออกไปด้วย	 สอดคล้องกับ	 ธร	 สุนทรายุทธ	 (2556)	 
กล่าวว่า	ปัจจยัหนึง่ทีจ่ะท�าให้ประสบความส�าเรจ็	คอื	การมผู้ีบรหิาร 
ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะในการบริหาร	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการมีภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารที่จะสามารถ 
น�าพาสถานศึกษาให้มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 สามารถสร้าง 
อ�านาจชักน�าและมีอิทธิพลได้เหนือกว่าผู้อ่ืน	 ผู้บริหารสถานศึกษา 
บางคนไม่จ�าเป็นต้องเรยีนทางด้านการบรหิารสถานศึกษากส็ามารถ 

บริหารสถานศึกษาได้	 เพียงแต่มีประสบการณ์ก็สามารถท�าได้แล้ว	 
ซ่ึงอาจจะไม่จริงเสมอไป	 แต่หากผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาทาง 
ด้านการบริหารการศึกษาแล้วย่อมสามารถน�าหลักทฤษฎีไปใช้ได ้
อย่างเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์	 ซ่ึงเป็นลักษณะและความ 
สามารถเฉพาะบุคคล	 ซ่ึงวิเชียร	 วิทยอุดม	 (2553)	 กล่าวว่า 
ภาวะผู้น�าเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมออกมา	 
เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม	 เป็นความสามารถที่เกิดข้ึนระหว่างที่ม ี
การท�างานร่วมกันหรืออยู่ในสถานการณ์เดียวกันในอันท่ีจะท�าให ้
กิจกรรมของกลุ่มด�าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส�าเร็จ	 
สอดคล้องกับ	สุเทพ		พงษ์ศรีวัฒน์	(2550)	กล่าวว่า	การเป็นผู้น�าที่ดี 
น้ันจ�าเป็นต้องปรับภาวะผู้น�าของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ต่างๆ	และเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละครัง้อาจมลีกัษณะไม่เหมือนกัน 
จึงจ�าเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน	 ดังน้ัน 
ประสบการณ์จึงไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของบทบาทภาวะ 
ผู้น�าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ	 สุพัตรา	 ศรีมาวงษ์	 (2556)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 บทบาทภาวะ 
ผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา	 ตามทัศนะของผู ้บริหารและคร	ู 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	 เขต	 2 
เม่ือจ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 ในภาพรวมพบว่า 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ		
	 3.	 บทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�าแนก 
ตามขนาดของสถานศึกษา	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาขนาดเล็ก	 
ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 มีสภาพบริบทที่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนบุคลากรและนักเรียนมาก	ท�าให ้
ผู้บริหารสามารถวางระบบการท�างานและมีการมอบหมายงานให้ 
กับบุคคลากรอย่างเป็นระบบ	 ถึงแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ 
แตกต่างออกไปสถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
ในงานทีช่ดัเจนเพือ่เตรยีมรบัมอืกบัสถานการณ์นัน้ๆ	โดยทีผู่บ้รหิาร 
เป็นเพียงผู้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลเท่านั้น	นอกจากนี ้
สถานศึกษาขนาดใหญ่มักมีภาระงานที่ได ้รับมอบหมายจาก 
หน่วยงานต้นสงักดัมากกว่าสถานศกึษาขนาดเลก็	จงึท�าให้บคุลากร 
ภายในสถานศึกษาขนาดใหญ่ต้องเผชิญกับบุคคล	 สถานการณ์ที่ 
มากขึ้น	 จึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับนโยบายต่างๆ	 
เป็นอย่างดี	 แต่สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีบุคลากรน้อย	 
ผูบ้รหิารจงึมบีทบาทภาวะผูน้�าตามสถานการณ์มากกว่า	เพราะต้อง 
ผสานงานโดยตรงกับบุคลากรภายในสถานศึกษาหรือต้องมีส่วน 
ช่วยในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง	 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและ 
ขนาดกลางจึงมีลักษณะภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ทั้งแบบสั่งการ	 
แบบขายความคิด	 แบบมีส ่วนร่วม	 และแบบมอบหมายงาน 
ที่ปรับเปลี่ยนตามตามความเหมาะสมของภาระงานและความ 
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เหมาะสมบุคลากรภายในสถานศึกษาของตน	 สอดคล้องกับ 
ณิรดา	 	 เวชญาลักษณ์	 (2560)	 กล่าวว่าผู้บริหารที่ดีควรเป็นบุคคล 
ทีม่คีวามคดิทีจ่ะพฒันาศกัยภาพตนเองอยูต่ลอดเวลา	ขณะเดยีวกัน 
ต้องพัฒนาตนเองให้สามารถปกครองผู้อื่นโดยปรับเปลี่ยนให้เข้า 
กับบุคคลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ	ธนะชัย	เชาว์พลกรัง	(2554)	ได้ศึกษาเรื่อง	แบบภาวะผู้น�าตาม 
สถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษานครราชสมีา	เขต	4	เมือ่จ�าแนกตามขนาดของสถานศกึษา	 
พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาบทบาทภาวะผู ้น�าตามสถานการณ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาจันทบุรี	 	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าแบบมอบหมายงาน	 ภาวะผู้น�า 
แบบมีส่วนร่วม	 ภาวะผู้น�าแบบขายความคิด	 เรียงตามค่าเฉล่ีย 
จากน้อยไปมากตามล�าดับ	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดัง	ต่อไปนี้
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรส่งเสริม	สนบัสนนุการกระจาย 
อ�านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบและตัดสินใจด้วยตนเอง	 ให้ 
การช่วยเหลอืค�า้จนุแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	และเช่ือว่าผู้ใต้บงัคบับญัชา 
สามารถท�างานให้เป็นที่พอใจได้โดยไม่ต้องคอยควบคุม
	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมคิด	 ร่วมท�า	 และ
ร่วมตัดสินใจในกระบวนการท�างานของผู้ใต้บังคับบัญชา	 ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานและ 
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น
	 3.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุนอ�านวย 
ความสะดวกต่างๆ	ในการท�างานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา	ท�าหน้าทีเ่ป็น 
พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือสนับสนุนความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา	 
และเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาท�าความเข้าใจในรายละเอียดงาน 
ด้วยตนเอง
	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป	
	 1.	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทภาวะผู ้น�าตาม 
สถานการณ์กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
	 2.	 ศึกษาแนวทางส่งเสริมภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาจันทบุรี

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศกึษาธกิาร.	(2559).	แผนพฒันาการศกึษาของส�านักงาน 
	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ฉบับที่	12	พ.ศ.2560	-	2564.  
	 กรุงเทพฯ	 :	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 ส�านักงาน 
	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

กุลริศา	 	วงษ์ภักดี,ว่าที่ร้อยตรี.	 (2556).	การศึกษาภาวะผู้น�าตาม 
	 สถานการณ์ของผู้น�าโรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวดัระยอง.	 
 วิทยานิพนธ์	 กศ.ม.	 (การบริหารการศึกษา).	 ชลบุรี	 :	 
	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชัชฎา	เมธีทรงกิจ.	 (2558).	การศึกษาภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ 
	 ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 อ�าเภอเชียงคาน 
	 จังหวัดเลย.	วิทยานิพนธ์	ศศ.ม.	(การจัดการทั่วไป).	เลย	:	 
	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ชัยเสฏฐ์	 พรหมศรี.	 (2557).	ภาวะผู้น�าร่วมสมัย.	 กรุงเทพฯ	 : 
	 ปัญญาชน.
โชติ	บดีรัฐ.	 (2558).	 เทคนิคการบริหาร.กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์แห่ง 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติกา	 	 พรหมเทศ.	 (2557).	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
	 ภาวะผู้น�าตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา	 
	 และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 
	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพษิณโุลก	 
	 เขต	2.	วทิยานพินธ์		ค.ม.	(การบรหิารการศกึษา).	พษิณโุลก	: 
	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ณิรดา	 เวชญาลักษณ์.	 (2560).	 ภาวะผู ้น�าทางการบริหาร.  
	 กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนะชยั		เชาว์พลกรงั.	(มกราคม	-	มถินุายน	2554).	“แบบภาวะผูน้�า 
	 ตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 
	 เขตพืน้ท่ีการศกึษานครราชสมีา	เขต	4,”	วารสารศกึษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	34	(1	-	2)	:	61-69.
ธร		สุนทรายุทธ.	(2556).	ทฤษฎีองค์กรและพฤติกรรม	หลักการ 
	 ทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางการศึกษา.	กรุงเทพฯ	:	 
	 เนติกุลการพิมพ์.
วิเชียร		วิทยอุดม.	(2553).	ภาวะผู้น�า.	พิมพ์ครั้งที่	5.	กรุงเทพฯ	:	 
	 ธนธัชการพิมพ์.
สุเทพ	 พงศ์ศรีวัฒน์.	 (2550).	 ภาวะผู้น�า	 ทฤษฎีและการปฏิบัติ	 :	 
	 ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น�าที่สมบูรณ์.	 กรุงเทพฯ	 :	 
	 วิรัตน์	เอ็นดูเคชั่น.
สุพัตรา	 ศรีมาวงษ์.	 (2556).	 บทบาทภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 
	 สถานศึกษา	 ตามทัศนะของผู ้บริหารและครู	 สังกัด 
	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	เขต	2.	 
 วิทยานิพนธ์	 	 ค.ม.	 (การบริการศึกษา).	 ลพบุรี	 :	 บัณฑิต 
	 วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.	(2558).	แผนปฏิบตัิ 
	 การประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	ส�านกังานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 กรุงเทพฯ	 :	 ส�านักนโยบายและ 
	 แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ.
Hersey,	 P.	 and	 Blanchard,	 K.	 (1996).	Management	 of	 
	 Organizational	 Behavior	 :	 Utilizing	 Human	 
	 Resources.	7	th	ed.	New	Jersey	:	Prentice	Hall

ธัญพร  ตันหยง, สุรีย์มาศ  สุขกสิ, อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

132			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

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�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง 

การสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	 และเพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็ก 

ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้	คือ	ผู้ดูแลเด็กในเขตจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด	จ�านวน	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�าเสนอ	และถ่ายทอดผลการวิจัย	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน	มีขั้นตอนการด�าเนินการประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	 

ได้แก่	1)	ประสบการณ์	2)	สะท้อนความคิด	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และอภิปราย	3)	สรุปอ้างอิง	4)	ประยุกต์ใช้	/ทดลองใช้ในสถานการณ์ 

ต่างๆ	 2.	 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 พบว่าหลังจากทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน 

ผู้ดูแลเด็กมีสมรรถนะทางการสอน	ในด้านความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะ	เพิ่มสูงขึ้น	

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบการจัดการเรียนรู้,	แนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน,	สมรรถนะทางการสอน				

Abstract
	 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

วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์, นภัส ศรีเจริญประมง
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บทน�า
	 เด็กปฐมวัย	 คือ	 ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส�าคัญกับการ 

พัฒนาประเทศ	 เด็กปฐมวัยควรได้รับการศึกษา	 และการอบรม 

เลี้ยงดูในทางที่เหมาะสม	 ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัว	โรงเรียน	และชุมชน	ทั้งนี้เนื่องจาก 

ในช่วงวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญและจ�าเป็นที่สุดของการพัฒนา 

สมอง	คือ	ช่วงเวลา	5	ปีแรก	ของชีวิต	เพราะถือว่าเป็นช่วงอายุที่มี 

อัตราของพัฒนาการสูงสุด	ด้วยเหตุนี้พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครู	ผู้เลี้ยง 

ดูเด็กต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

พัฒนาเด็กในช่วงนี้	 ให้การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ 

เรียนรู้	 ที่สนองต่อธรรมชาติพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตาม 

ศักยภาพภายใต้บริบทสังคม	 วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความ 

รักและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก 

พัฒนาไปสู ่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและ 

สังคม	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)	

		 แต่ทั้งนี้จากรายงานวิจัยและการศึกษาพัฒนาการและ 

ความสามารถของเด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบันพบว่า	 เป็นที่น่าวิตก 

และถือเป็นวิกฤติของเด็กปฐมวัยเนื่องจากข้อเท็จจริงจากการ 

ประเมินสถานการณ์และทดสอบพัฒนาการอย่างคัดกรองในเด็ก 

ปฐมวัย	 พบว่าโดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้า 

ในทุกๆ	 ด้าน	 และพบว่า	 สมองเด็กแรกเกิดไม่มีปัญหา	 แต่พอถึง 

อายุ	 6	 ปีระดับไอคิวเด็กไทยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบร้อยละ	 

20	และเด็กอายุ	0-3	ปี	ที่ได้รับบริการจากสถานรับเลี้ยงเด็กพบว่า	 

สถานรับเล้ียงเด็กส่วนใหญ่ยังด้อยคุณภาพท้ังในด้านการบริหาร	 

และการจัดการ	 โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสม	 รวมทั้ง 

ยังมีการก�ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง	 และศูนย์เด็กเล็กยังขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู ้

ของเด็ก	 จิตวิทยา	 และพัฒนาการ\ของเด็ก	 รวมท้ังขาดการก�ากับ 

ดูแลคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ	 (กระทรวง 

ศึกษาธิการ,	2546)

		 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.2545	 

มาตรา	41	บญัญตัใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	มสีทิธจิดัการศกึษา 

ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม	 

และความต้องการภายในท้องถิ่น	 ซึ่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.2542	 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 

มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ 

ศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึงจัดการ 

ศึกษาในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 นอกจากนี้ยังก�าหนดให ้

หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยถ่ายโอนการจัดการศึกษา 

ระดบัปฐมวยัไปยงัองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือเทศบาลท่ีสถานศกึษา 

ตั้งอยู่ในพื้นที่	 เนื่องจากมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมี 

ความใกล้ชดิกับท้องถิ่นมากกว่า	และมมีาตรฐานการศึกษาเดียวกัน	 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,	 2545)	 ทั้งน้ีเน่ืองจากการ 

จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2545-2559	 

เป็นการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพและศกัยภาพคนในท้องถิน่																														 

ให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ 

และความต้องการของสังคมและประเทศชาติ	 ตามหลักแห่ง 

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ภาระกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น	 โดยเฉพาะการบริหารจัดการ 

ศึกษาปฐมวัย	 เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก 

ตั้งแต่แรกเกิด	 ถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้เด็กปฐมวัย 

ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์-จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา																						 

และมคีวามพร้อมในการเข้ารบัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศได้พยายามปฏบิตัภิารกจิด้าน 

การศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง	 ภารกิจการจัดการ 

ศึกษาขององค์กรปกครอง	 ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมีความพร้อม 

ไม่แตกต่างกนัมากนกั	สภาพปัญหาทีพ่บยงัเป็นปัญหาด้านโครงสร้าง 

องค์กร	ปัญหาบุคลากร	ปัญหาด้านงบประมาณ	ปัญหาด้านความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้บริหาร	 (กองราชการ 

ส่วนต�าบล	กรมการปกครอง,	2539)	

	 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน 

ภารกิจ	 อ�านาจ	 หน้าท่ี	 และงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็กจากหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งสิ้นจ�านวน	 14,326	 แห่ง 

จากการถ่ายโอนศนูย์พฒันาเด็กเลก็	มาสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

และการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเองน้ัน	 ทางนักประสานและ 

การพฒันาการจดัการศึกษาท้องถิน่ได้ศึกษาสภาพการจัดการศกึษา 

ที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า	 องค์กรปกครอง																				 

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา 

ตามอ�านาจหน้าที่ของตนเอง	ท�าให้ขาดแหล่งเรียนรู้	 ที่หลากหลาย	 

และมีจุดอ่อนด้านบุคลากร	 คือ	 ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่ม ี

ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา	 และอ�านาจ	 การตัดสินในส่วนใหญ ่

อยู่ที่ผู้บริหารท้องถิ่น	 (ส�านักประสานและการพัฒนาการจัดการ 

ศึกษาท้องถิ่น,	 2552)	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ	 ทัศนีย ์

นาคุณทรง	 (2553)	 ได้ศึกษาสภาพปัญหาและหารูปแบบการเรียน 

การสอน	พบว่ามีปัญหาด้านการบริหารงาน	ด้านสถานที่	ด้านการ 

บริการ	ด้านบุคลากร	ด้านงบประมาณ	และด้านการบริหารจัดการ	 

นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลและรายงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและ 

ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น	เขตภาคตะวันออก	พบว่า	 

การให้บริการในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กเล็กก็จัดได้ไม่เพียงพอ	 

และมีปัญหา	 ในเรื่องคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก 

ปัญหาด้านบคุลากรทีย่งัขาดความรูค้วามช�านาญในการจดัการเรยีน 

การสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ	 และระดับอายุของเด็กท่ีอยู่ใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ซึ่งนับว่าปัญหาดังกล่าว	 เป็นปัญหาส�าคัญของ 

วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์, นภัส ศรีเจริญประมง
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	ดังนั้นจึง 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลเด็ก	 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับการ 
พัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็กในระดับปฐมวัย	
	 การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดประสบการณ ์
เป็นฐาน	 (Experience-Based	 Approach)	 เป็นกระบวนการที ่
ผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์	แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อน 
สิ่งต่างๆ	 (Reflection)	 ท่ีได้รับจากประสบการณ์ออกมา	 เพื่อ 
พัฒนาทักษะใหม่ๆ	 เจตคติใหม่ๆ	 หรือวิธีการคิดใหม่ๆ	 (ส�านักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2550)	 ซ่ึงนักวิชาการและนักการศึกษา 
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็น 
ฐานไว้ดังนี้
		 Kolb	 (1984)	 กล่าวถึง	 การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ ์
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน	4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นที่	1	ผู้เรียน 
ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม	 ขั้นที่	 2	 ผู้เรียนสะท้อนความคิด 
จากประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลาย	 ขั้นที่	 3	 ผู้เรียนสรุป 
ความรู ้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิดเป็นความคิด 
รวบยอด	 ซึ่งเป็นนามธรรมและสรุป	 เป็นหลักการซึ่งได้จากการ 
บูรณาการการสังเกตกับทฤษฎี	 และขั้นที่	 4	 ผู้เรียนน�าหลักการนั้น 
ไปประยุกต์ใช้	หรือทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ		
	 ชัยยงค์	 พรหมวงศ์	 (2540)	 กล่าวถึงข้ันตอนการสอนแบบ 
อิงประสบการณ์	 มีทั้งหมด	 7	 ข้ันตอน	 คือ	 ข้ันที่	 1	 ประเมินก่อน 
เผชิญประสบการณ์	 (Pretest)	 ขั้นท่ี	 2	 ปฐมนิเทศการเผชิญ 
ประสบการณ์	 	 (Briefing)	 ขั้นที่	 3	 เผชิญประสบการณ์	 (Coping)	 
ขั้นท่ี	 4	 รายงานความก้าวหน้า	 (Reporting)	 ขั้นท่ี	 5	 รายงานผล 
การเผชิญประสบการณ์	 (Debriefing)	 ขั้นที่	 6	 สรุปผลการเผชิญ 
ประสบการณ์	 เป็นการสรุปการเผชิญประสบการณ์	 และ	 ขั้นที่	 7			 
ประเมินผลหลังเผชิญประสบการณ์	(Posttest)		
		 Marlowe	 &	 Page	 (1998)	 ได้เสนอขั้นตอนการจัดการ 
เรยีนรูท้ีเ่น้นประสบการณ์เป็นฐาน	5	ขัน้ตอน	ในรปูแบบประสบการณ์	
(Experiential	Model)	คือ	1.	ก�าหนดเป้าหมาย	(Goal	Setting)	 
2.	 การมีส ่วนร ่วมของประสบการณ์	 ท่ีได ้วางแผนร ่วมกัน	 
(Experiencing	 หรือ	 Participate	 in	 a	 Planed	 Experience)	 
3.	การสะท้อน	(Reflecting)	ที่ผ่านกระบวนการสังเกต	(Process	 
through	 Observation)	 ผ่านการก�าหนดเป้าหมายแล้ว	 มีการ 
สะท้อน	และวิเคราะห์	 (Reflection	 and	Analysis)	 4.	 การสรุป 
อ้างอิงเป็นหลักฐานแนวความคิดรวบยอด	 (Generalizing)	 ที่ได ้
จากประสบการณ์และการประมวลผล	 (Formulate	 Abstract	 
Concepts,	 Rules,	 and	 Principles	 from	 Experience	 and	 
Processing)	และ	5.	การประยุกต์ใช้	(Application)	ในสถานการณ ์
ใหม่ๆ			

	 สมศักดิ์	ภู่วิภาวรรธน์	(2544)	กล่าวถึง	กระบวนการเรียนรู้ 
ที่เน ้นประสบการณ์เป็นฐาน	 ประกอบด้วย	 5	 ขั้นตอน	 คือ 
1.	 ประสบการณ์	 (Experience)	 2.	 น�าเสนอและแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์	 (Publishing)	 3.	 อภิปรายผล	 (Discussing)	 
4.	สรุปอ้างอิง	(Generalizing)	และ	5.	ประยุกต์ใช้	(Applying)		
	 วัฒนาพร	ระงับทุกข์	(2542)	กล่าวถึง	กระบวนการเรียนรู้ 
ที่เน้นประสบการณ์เป็นฐานว่าเป็นกระบวนการ	 ที่มีความเป็น 
พลวัตร	 โดยอาจเริ่มที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้วเคลื่อนย้าย 
ไปมาระหว ่างขั้นตอน	 ประกอบด ้วย	 4	 ขั้นตอน	 ได ้แก ่	 
1.	 ประสบการณ์	 (Experience)	 2.	 การสะท้อนและอภิปราย	 
(Reflection	 and	 Discussion)	 3.	 ความเข้าใจและเกิดความคิด 
รวบยอด	 (Understanding	 and	 Conceptualization)	 และ	 
4.	การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด	(Experiment	or	Application)
		 ท้ังนี้การน�าแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ 
เป็นฐานมาใช้ในการพัฒนาครู	 เป็นการน�าแนวทาง	 การพัฒนา 
การเรียนรู ้ รูปแบบหนึ่งที่นับว ่ามีประโยชน์ต ่อการพัฒนาคร	ู 
อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองของครู	 ซึ่ง 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานมุ่งเน้นให้เกิด 
การประยุกต์ใช้ความคิด	 ประสบการณ์	 ความสามารถและทักษะ 
ต่างๆ	 ในเวลาเดียวกันสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ด้วยตนเอง 
เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ	 จนเกิดจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่างๆ	 โดยผ่านการคิด 
วิเคราะห์ปัญหา	และหาเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	สรุปผล 
และน�าเสนอสิ่งที่ค้นพบ	
	 โครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการพัฒนาคร ู
ผู้ดูแลเด็ก	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะทางการสอน	 ในด้าน 
ความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะส่วนบุคคล	เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ 
ของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น	 ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าการใช้แนวคิด 
ประสบการณ์เป็นฐาน	 (Experience-Based	 Approach)	 เป็น 
แนวทางการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้ดูแลเด็กได้	 ผู้วิจัยจึงต้องการ 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดประสบการณ์เป็น 
ฐาน	โดยมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้มีความเป็นรูปธรรมและ 
มรีายละเอยีดเพยีงพอต่อการส่งเสรมิให้ครผููด้แูลเดก็สามารถพฒันา 
ตนเองได้	 จึงเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพ่ือให้สามารถค้นหา 
และพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมส�าหรบัครผููด้แูลเดก็ 
ในระดับปฐมวัย	อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบปรากฏการณ์การเรียนรู ้
ที่เกิดขึ้นกับครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้น	 ในสภาพจริง	 ซึ่งจะน�าไปสู่การ 
อธบิายรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่กิดขึน้	รวมทัง้ยงัสามารถอธบิาย 
การเปล่ียนแปลง	 ที่เกิดขึ้นกับครูผู้ดูแลเด็กในด้านความรู้	 เจตคต	ิ 
และทักษะของครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้น้ัน																							 
สามารถวิเคราะห์ให้เห็นสภาพการณ์	 เงื่อนไขการกระท�า	 ผลลัพธ ์
ของกระบวนการน้ันๆ	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์	 กับการพัฒนาผู้ดูแล 
เด็กต่อไป	
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วัตถุประสงค์
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา	 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง 
คุณภาพ	มีวัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด 
ประสบการณ์เป็นฐาน	เพือ่พฒันาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดแูล 
เด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
	 2.	 เพื่อศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ทางการสอนของผู้ดูแลเด็ก

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การด�าเนินการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาโดยใช้ 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง	 (intervention) 
แบ่งการด�าเนินการวิจัยเป็น	2	ระยะ	ดังนี้
		 	 ระยะที	่1	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอน 
ของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	ประกอบด้วย
	 	 ช่วงที่	1	การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้	ประกอบ
ด้วยขั้นตอนดังนี้
	 	 	 1)		 ศึกษา	 วิเคราะห์แนวคิด	 และองค์ความรู ้ที ่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดการใช้ประสบการณ์	 เป็นฐาน	 (Experience- 
Based	 Approach)	 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา	 การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ 
วิชาชีพครูในด้านความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะส่วนบุคคล	การวัด 
และประเมินผลสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
	 	 	 2)		 พัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด 
ประสบการณ์เป็นฐาน	โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิประสบการณ์เป็นฐานของนกัวชิาการ 
และนักการศึกษา	 จากนั้นน�าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 
สังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน	 
ตรวจสอบคุณภาพ	และความถกูต้องของกระบวนการกบัผูเ้ช่ียวชาญ	 
แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข	
	 	 ช่วงที	่2	การทดลองใช้ต้นแบบการจดัการเรยีนรู	้ประกอบ	
ด้วยขั้นตอนดังนี้				
	 	 	 1)		 คดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมวจิยัเป็นผูด้แูลเดก็	สงักดัองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 
จ�านวน	30	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง			
	 	 	 2)		 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะทางการ 
สอนของผู้ดูแลเด็ก		
	 	 	 3)		 ด�าเนินการตามข้ันตอนของต้นแบบการจัดการ 
เรียนรู้	
	 	 	 4)		 เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยวธิกีารเชงิคณุภาพแบบมี 
การแทรกแซง	คือ	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 
การบันทึกการไตร่ตรองตนเอง	 (reflection)	 และการสนทนากลุ่ม 
(focus	group)	

	 	 ช่วงที่	3	การวิเคราะห์และปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้	
	 	 	 1)		 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
	 	 	 2)		 การประเมนิผลการทดลองใช้ต้นแบบการจดัการ
เรียนรู้
	 	 	 3)		 การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้
	 	 ระยะที	่2	การสรุป	 น�าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย	 
ประกอบด้วย
	 	 	 	 2.1	 รวบรวม	วิเคราะห์	และสังเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 	 2.2	 น�าเสนอผลการวิจัย	คือ	รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	 (ฉบับ 
สมบูรณ์)	
	 	 	 	 2.3	 น�าเสนอผลการเรียนรู ้ของครูผู ้ดูแลเด็กที่ 
ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการสอน
	 	 	 	 2.4	 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย	

ผลการวิจัย
	 ผลการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้	แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
	 	 ระยะที	่1	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอน 
ของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	ประกอบด้วย
  ช่วงที่ 	 1	 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู ้ 
มีผลการวิจัยดังนี้
	 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้	 เริ่มต้นจากการศึกษา	
วิเคราะห์แนวคิด	 และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน	(Experience-Based	Approach)	แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา	
การพฒันาสมรรถนะของผูป้ระกอบวชิาชพีครใูนด้านความรู	้ทักษะ	
และคณุลกัษณะส่วนบคุคล	จากนัน้พฒันาต้นแบบการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน	โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง	สร้างกระบวนการ	ตรวจสอบคุณภาพ	และความถูกต้อง
ของกระบวนการ	จากผูเ้ชีย่วชาญแล้วน�ามาปรับปรงุแก้ไข	ซึง่ต้นแบบ
การเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานที่พัฒนาขึ้น	มีลักษณะ
ดังนี้
 	 ขั้นที่	 1	 ประสบการณ์	 คือ	 การเปิดโอกาสให้ได้รับ 
ประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม	ซึง่เนือ้หาท่ีใช้ในการให้ความรูห้รอืน�าไป 
สอนทักษะต่างๆ	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ประสบอยู่ก่อนแล้ว	 เป็นการ 
กระตุ้นให้ครูดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้	 
และแสดงความคดิเหน็	แบ่งปันประสบการณ์ทีเ่หมอืนหรอืแตกต่าง 
จากของตนเอง	โดยผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	
หรืออาจจะท�ากิจกรรมในใบงาน	 เพื่อกระตุ้นให้ดึงประสบการณ์
นั้นออกมาใช้
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	 	 ขั้นที่	2	 สะท้อนความคิด	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์	

และอภิปราย	 คือ	 การได้แสดงความคิดเห็น	 ความรู้สึกของตนเอง	 

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันในกลุ่ม	 ซึ่งจะช่วยให้ครู 

เกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน	 ท�าให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย	ทั้งน้ีผู้วิจัย 

จะเป็นผู้ก�าหนดประเด็นวิเคราะห์วิจารณ์		

	 	 ขั้นที่	3	 สรุปอ้างอิง	 คือ	 การสรุปข้อความรู้ที่ได้จาก 

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ	จากการค้นคว้าจากเอกสาร	ต�ารา	งานวิจัย	และ 

อินเตอร์เน็ต	หรือจากการสังเกต	การอภิปราย	การสะท้อนความคิด	 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มมาเป็นความคิดรวบยอดของ

ตนเอง		

	 	 ขั้นที	่4	 ประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	 

คอื	การน�าหลกัการมาประยกุต์ใช้	หรอืทดลองใช้ในการจดัการเรยีน 

การสอน

	 	 ช่วงที	่2	 การทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู	้ 

มีวิธีการด�าเนินการดังนี้

	 	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น	 และสมรรถนะทางการ 

สอนของครูผู ้ดูแลเด็ก	 จากนั้นคัดเลือกผู้ดูแลเด็กที่สอนในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	 และตราด	 จ�านวน 

30	 คน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 จากนั้นด�าเนินการตามขั้นตอน 

ของต้นแบบการเรียนรูต้ามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานทีพ่ฒันาขึน้																							 

ทั้ง	 4	 ขั้นตอน	 โดยท้ัง	 4	 ข้ันตอนใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ	 

2	 สัปดาห์	 ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งส้ิน 

4	เดอืน	จากนัน้ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวธิกีารเชงิคณุภาพ	 

คือ	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	การสัมภาษณ์เชิงลึก	การบันทึกการ

ไตร่ตรองตนเอง	(reflection)	และการสนทนากลุ่ม	(focus	group)

  ช่วงท่ี	3	 การวิเคราะห์และปรับรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้

	 	 	 3.1	การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู ้ที่เกิดขึ้น	 

หลังจากทดลองใช ้ต ้นแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด 

ประสบการณ์เป็นฐาน	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของคร ู

ผู ้ดูแลเด็กในท้องถิ่น	 เขตภาคตะวันออก	 พบว่าครูผู ้ดูแลเด็ก 

มีสมรรถนะทางการสอนในด้านความรู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะ	 

เพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน	 ซ่ึงพิจารณาจากการสังเกต	 การสนทนา 

การสัมภาษณ์	การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์

ต่างๆ	ร่วมกัน	และการสะท้อนความคดิผ่านทางบนัทกึการไตร่ตรอง 

ตนเอง	

	 	 	 3.2	การประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบการจัด 

การเรียนรู้	 จากการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการใช้ต้นแบบ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน	 โดยพิจารณา 

รายด้านพบว่า	ความพึงพอใจ	ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวคิดประสบการณ์เป็นฐาน	 คิดเป็นร้อยละ	 94.50	 ด้านความรู ้

ความเข้าใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ ์

เป็นฐาน	คิดเป็นร้อยละ	94.50	และด้านการน�าไปใช้	คิดเป็นร้อยละ 

93.87	และนอกจากนี้ข้อมูลจากแบบสอบถาม	และข้อมูลจากการ 

สังเกต	 และการสัมภาษณ์ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะ	 ในการปรับปรุง 

และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 คือ	 เรื่องระยะเวลาในการ 

ด�าเนินการในขั้นที่	 4	 คือ	 การประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ ์

ต่างๆ	 ควรมีการเพ่ิมระยะเวลาให้มากขึ้น	 กล่าวคือ	 ควรเพิ่มระยะ 

เวลาในขั้นตอนนี้เป็น	3	สัปดาห์	ซึ่งจากเดิมใช้เวลาเพียง	1	สัปดาห์	 

เพื่อให้สามารถด�าเนินการในขั้นของการประยุกต์ใช้และทดลองใช	้																		 

ได้อย่างเต็มที่	และควรมีการติดตามผลการน�าไปใช้ของครูด้วย		

	 	 	 3.3	 การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้	 จากการ 

สะท้อนถึงปัญหาในเร่ืองระยะเวลาในการ	 ด�าเนินการในขั้นที่	 4 

ดังที่กล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงได้ปรับระยะเวลาในการด�าเนินการให ้

เพิ่มขึ้นเป็น	 3	 สัปดาห์	 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป	

	 	 ระยะที่	2		การสรุป	น�าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย 

ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้	

	 	 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์ข้อมูล 

จากต้นแบบการจัดการเรียนรู้	จากนั้นน�าเสนอ	รูปแบบการจัดการ 

เรียนรู ้ตามแนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

ทางการสอนของผู ้ดูแลเด็กในท ้องถิ่น	 เขตภาคตะวันออก	 

(ฉบับสมบูรณ์)	 แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ	 และ 

น�าเสนอผลการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็กท่ี 

ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่เข้าร่วมโครงการ		

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผลการวิจัย

 	 การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิประสบการณ์ 

เป็นฐานได้ผ่านขั้นตอนการศึกษาพัฒนา	และปรับปรุงกระบวนการ	 

และการพฒันาสมรรถนะทางการสอนของครผููด้แูลเดก็ตามแนวคดิ 

ประสบการณ์เป็นฐาน	 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้น	 และ 

น�าเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบค�าถามการวิจัย	2	ข้อ	คือ

	 1.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดประสบการณ ์

เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่น 

เขตภาคตะวันออก	มีลักษณะและขั้นตอนในการด�าเนินการอย่างไร

	 	 รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิดประสบการณ์เป็น 

ฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขต 

ภาคตะวนัออก	โดยมลีกัษณะและขัน้ตอนการจัดการเรยีนรู้ท้ัง	4	ขัน้ 

ดังนี้		

	 	 ขั้นที	่1	ประสบการณ์	 คือ	 การเปิดโอกาสให้ได้รับ 

ประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม	ซึง่เนือ้หาท่ีใช้ในการให้ความรูห้รอืน�าไป 

สอนทักษะต่างๆ	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ประสบอยู่ก่อนแล้ว	 เป็นการ 

วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์, นภัส ศรีเจริญประมง
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กระตุ้นให้ครูดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้	 

และแสดงความคิดเห็น	 แบ่งปันประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่าง 

จากของตนเอง	โดยผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	 

หรืออาจจะท�ากิจกรรมในใบงาน	 เพื่อกระตุ้นให้ดึงประสบการณ์

นั้นออกมาใช้

	 	 ขั้นที	่2	สะท้อนความคิด	 แลกเปลี่ยนประสบการณ	์ 

และอภิปราย	 คือ	 การได้แสดงความคิดเห็น	 ความรู้สึกของตนเอง	 

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันในกลุ่ม	 ซึ่งจะช่วยให้ครู 

เกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน	 ท�าให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย	ทั้งน้ีผู้วิจัย 

จะเป็นผู้ก�าหนดประเด็นวิเคราะห์วิจารณ์		

	 	 ขั้นที	่3	สรุปอ้างอิง	 คือ	 การสรุปข้อความรู้ที่ได้จาก 

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 จากการค้นคว้าจากเอกสาร	 ต�ารา	 งานวิจัย	 

และอินเตอร์เน็ต	 หรือจากการสังเกต	 การอภิปราย	 การสะท้อน 

ความคิด	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม	 มาเป็นความคิด 

รวบยอดของตนเอง		

	 	 ขั้นที่	4	ประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	คือ	 

การน�าหลักการมาประยุกต์ใช้	 หรือทดลองใช้	 ในการจัดการเรียน 

การสอน	 โดยในขั้นนี้ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติขึ้นอยู่กับการน�าไป 

ใช้ของแต่ละบุคคล	

	 2.	 ผลการเรยีนรูข้องครผููด้แูลเดก็ทีม่ต่ีอการพฒันาสมรรถนะ

ทางการสอน

	 	 หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวคดิประสบการณ์เป็นฐาน	เพือ่พฒันาสมรรถนะทางการสอนของ 

ผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	ซึ่งประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	 

ได้แก่	ขั้นที่	1	ประสบการณ์	ขั้นที่	2	สะท้อนความคิด	แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์	และอภปิราย	ขัน้ท่ี	3	สรปุอ้างองิ	และขัน้ที	่4	ประยกุต์ 

ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	นั้น	จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

การสัมภาษณ์เชงิลกึ	การบนัทกึการไตร่ตรองตนเอง	และการสนทนากลุม่	 

พบว่า	ผูด้แูลเดก็มสีมรรถนะทางการสอนในด้านความรู	้ทกัษะ	และ 

คุณลักษณะเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน	 กล่าวคือ	 สมรรถนะทางการสอน 

ในด้านความรู้พบว่า	 ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง 

ที่ตนเองสอนเพิ่มมากข้ึน	 สังเกตจากการที่ได้ทบทวนความรู้เดิม 

และเพิม่พนูความรูใ้หม่	มกีารอภปิราย	และแลกเปลีย่นความรู้	และ 

ประสบการณ์ต่างๆ	ร่วมกัน	และการสะท้อนความคดิผ่านทางบนัทกึ 

การไตร่ตรองตนเอง	 ท�าให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับหัวเรื่อง 

ที่ตนเองต้องสอนมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งยังพบว่าแต่ละคนมีการพัฒนา 

ตนเองในด้านความรู้	 และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ 

จดัการเรยีนการสอนเพิม่มากขึน้	ซึง่สงัเกตจากการน�าความรูท้ีไ่ด้ไป 

ประยุกต์ใช้	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของ 

ตนเอง	 ตัวอย่างเช่น	 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของหนู	 

จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	พบว่ามีการจัด 

กจิกรรมทีห่ลากหลาย	เน้นให้เดก็ได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเอง	 

โดยครูเป็นเพียงผู้สาธิตและอ�านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

เท่านั้น	ซึ่งพบว่าบรรยากาศ	ในห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน	 

เด็กๆ	 ตื่นเต้นและสนใจในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างมาก	 ส่วนใน 

ด้านทักษะ	 การสอนพบว่า	 ผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนาสมรรถนะใน 

ด้านทักษะทีเ่พิม่สูงขึน้	ซึง่จากการสังเกต	การสนทนา	การสมัภาษณ์		 

และจากบันทึกการไตร่ตรองตนเองพบว่า	ผู้ดูแลเด็กมีความช�านาญ 

และมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สอน 

เพิ่มมากขึ้น	 และมีการค้นคว้ากิจกรรมที่ทันสมัยทั้งของไทยและ 

ต่างประเทศในลักษณะต่างๆ	 ที่จะน�ามา	 ประยุกต์ใช้ในการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางโซเชียล	 ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ	 

มีความทันสมัย	 ซึ่งเป็นผลมาจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ 

อภิปราย	การแสดงความคิดเห็น	และการท�ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันนั้น	 

ท�าให้ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 รวมทั้งข้อ 

เสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ท�าให้ตระหนักถึง	รูปแบบการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส�าหรับเด็กปฐมวัย 

มากยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้ครูยังได้สร้างสรรค์	 สื่อการเรียนการสอน	 

ทดลองใช้สื่อ	 และฝึกปฏิบัติการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ให้เกิดความ 

ช�านาญก่อนน�าไปใช้ในการจัด	 กิจกรรมกับเด็กในชั้นเรียนอีกด้วย	 

และในด้านการพัฒนาคุณลักษณะพบว่า	 ผู้ดูแลเด็กมีการพัฒนา 

สมรรถนะ	 ด้านคุณลักษณะ	 อันได้แก่	 แรงจูงใจ	 อุปนิสัย	 และ 

อัตมโนทัศน์	เพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า	ผู้ดูแล 

เด็กรู้สึกภูมิใจ	 ดีใจ	 และม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ของตนเองมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้ผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่น	 และ 

มีความกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ	 ให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งนี้เพราะ 

ได้รบัการตอบรบัทีด่จีากเดก็ๆ	และยงัเกิดความภมูใิจทีส่ือ่ทีผ่ลิตขึน้ 

เป็นที่ช่ืนชอบของเด็ก	 นอกจากน้ียังพบว่าในการผลิตส่ือการเรียน 

การสอนน้ันไม่จ�าเป็นต้องซ้ือหรือใช้วัสดุที่มีราคาแพง	 แต่สามารถ 

ใช้วัสดุธรรมชาติ	 หรือวัสดุเหลือใช้มาผลิตส่ือการเรียนการสอน 

ส�าหรับเด็กได้อีกด้วย			

	 อภิปรายผล

		 จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด

ประสบการณ์เป็นฐานเพือ่พฒันาสมรรถนะทางการสอน	ของผูด้แูล

เดก็ในท้องถิน่เขตภาคตะวนัออก	สามารถน�าผลการวจิยัมาอภปิราย

ได้ดังนี้

		 1.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดประสบการณ ์

เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่น 

เขตภาคตะวนัออกทีพ่ฒันาขึน้นัน้มคีวามเป็นรปูธรรมและมีขัน้ตอน 

ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็ก	 สามารถพัฒนาสมรรถนะทาง 

การสอนของตนเองให้เพิ่มขึ้นได้	 ซ่ึงรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

ทั้ง	 4	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นประสบการณ์	 ขั้นสะท้อนความคิด 

แลกเปล่ียนประสบการณ์	 และอภิปราย	 ขั้นสรุปอ้างอิง	 และ 

ขั้นประยุกต์ใช้/ทดลองใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	 นั้น	 เป็นการเปิด 

วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์, นภัส ศรีเจริญประมง
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โอกาสให้ได้ทบทวนความรู้ประสบการณ์เดิมและค้นคว้าเพิ่มเติม	 

แล้วกระตุ ้นให้สะท้อนการเรียนรู ้ต ่างๆ	 ออกมา	 โดยอาศัย 

กระบวนการกลุ ่ม	 การอภิปราย	 การแสดงความคิดเห็น	 และ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาวิธีคิดใหม่ๆ	 และพัฒนาทักษะ 

การสอนใหม่ๆ	 ตัวอย่างเช่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

เรือ่งวทิยาศาสตร์น่ารูส้�าหรบัเด็กปฐมวยันัน้	หลงัจากทีผ่่านขัน้ตอน 

ของการทบทวนความรู้เดิม	 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 การอภิปราย	 

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 รวมถึงการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 

แล้วน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง	 ส่งผลให ้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องน้ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 

กล่าวคือ	 ครูมีการจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อประกอบการเรียน 

การสอนที่หลากหลาย	กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง	 ให้เด็กได้มีส ่วนร่วมในกิจกรรมทั้งเป็นกลุ ่มและ 

รายบุคคล	 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนประสบ 

ความส�าเร็จและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ	 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการ 

จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะทางการสอน	 

ของครูได้นั้นสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานท่ีส�าคัญ	 3	 ประการของ 

การจัดการเรียนรู้เน้นประสบการณ์เป็นฐาน	 ของ	 Doyle	 Eva	 &	 

Ward	 Susan	 (2001)	 ท่ีกล่าวว่า	 (1)	 การเรียนรู้จะมีประสิทธิผล 

สูงสุดนั้น	 ผู ้เรียนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ ์

การเรียนรู้	 (2)	 ความรู้ที่ผู้เรียนได้ค้นพบนั้นจะมีความหมายหรือ 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 และ	 (3)	 การเรียนรู้ที่ก่อให้ 

เกิดความผูกพัน	 ผู้เรียนจะต้องก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้	 และ 

มีการจูงใจให้	 มีส่วนร่วมภายใต้กรอบการท�างานที่ได้ก�าหนดขึ้น 

ร่วมกัน	ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน	 

ได้เป็นอย่างดี	อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังานเลขาธกิาร 

สภาการศึกษา	(2550)	ที่กล่าวว่า	การที่ครู	ได้ประยุกต์ใช้ความคิด	 

ประสบการณ์	 ความสามารถและทักษะต่างๆ	 ในเวลาเดียวกันจน 

สามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	จากนัน้เกดิความคดิรวบยอด

ในเรื่องนั้นๆ	 จนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการหา 

กระบวนการ	 และวิธีการต่างๆ	 นอกจากน้ีการจัดบรรยากาศให้ 

ไม่เคร่งเครียด	 ได้แสดงความคิดเห็น	 และรับผิดชอบต่องานของ 

ตนเองและกลุ่ม	 ให้ครูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	 จนเกิดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้	 อีกทั้งยัง 

เปิดโอกาสให้ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา	 และหาเหตุผลใน 

การแก้ปัญหาด้านตนเอง	 และกระบวนการกลุ่มได้สรุปผลและ 

น�าเสนอส่ิงท่ีค้นพบ	ซึง่รปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีเ่กดิข้ึนตามแนวคดิ 

ประสบการณ์เป็นฐานน้ัน	 ล้วนส่งผลดีต่อการพัฒนาสมรรถนะ 

ทางการสอนในด้านความรู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะของผู้ดูแลเด็ก 

ได้เป็นอย่างดี

	 2.	 จากการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวคิดประสบการณ์เป็นฐานเพือ่พัฒนาสมรรถนะทางการสอนของ 

ผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัย 

เชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง	 โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 การบันทึก 

การไตร่ตรองตนเอง	 และการสนทนากลุ่ม	 ซ่ึงผู ้วิจัยได้เข้าไป 

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้ที่พัฒนาขึ้น	 ซึ่งท�าให้เห็นการ

เปล่ียนแปลง	 ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ดูแลเด็กอย่างเห็นได้ชัดเจนท้ังใน 

ด้านความรู้	เจตคติ	และทักษะต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	กล่าวคือ	จากการที่ 

ผู ้วิจัยเข้าไปสังเกตและมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดและ 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์พบว่า	 ผู้ดูแลเด็กแต่ละคนมีการน�า 

ความรู ้และประสบการณ์ในด้านการสอนของตนเองมาแลก

เปลี่ยนให้สมาชิกในกลุ่มได้	ซึ่งท�าให้เกิดการเรียนรู้	มากยิ่งขึ้น	 เช่น 

การแลกเปล่ียนความรู้ในการจัดกิจกรรมศิลปะ	 ซ่ึงแต่ละคนได้ 

เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก	 ท�าให้ได้กิจกรรมท่ี 

หลากหลายและตรงกบัความสนใจของเดก็	ตลอดจนได้รบัค�าแนะน�า 

ในการเลือกใช้วัสดุในการท�ากิจกรรมอีกด้วย	 นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง 

พบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 โดยการสนทนา	 

ซักถามและการโต้ตอบ	 ท�าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกในสภาพจริง 

จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซงนั้น	 ท�าให้ได้ 

ข้อมูลเชิงลึกและเห็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

กับตัวผู้ดูแลเด็กอย่างเห็นได้ชัด	 จึงนับว่าการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ 

มีการแทรกแซง	 เป็นกระบวนการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กในอีก 

รูปแบบหนึ่งที่สามารถอธิบายรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น	 

และยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์การปรับเปลี่ยนทางความรู้ 

เจตคติ	 และทักษะของผู้ดูแลเด็กท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ 

นั้นได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด 

ประสบการณ์เป็นฐานไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ	 ด้านการสอน 

ของครูผู้สอนในระดับชั้นอื่นๆ	ต่อไป

	 2.	 ควรมีการน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด 

ประสบการณ์เป็นฐานไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ	 ในการท�างาน 

ด้านอื่นๆ	ของผู้ดูแลเด็กในระดับปฐมวัย	หรือครูในระดับชั้นอื่นๆ	

วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์, นภัส ศรีเจริญประมง
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แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับโรงเรียนกวดวิชา

The	Development	in	Integrated	Marketing	Communications	for	Tutorial	School

กรรณิการ์		พรมค�า,	อุทุมพร		อินทจักร์,	นงลักษณ์		มโนวลัยเลา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ	ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล	พฤติกรรมในการใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา	การรับรู้ข่าวสารโรงเรียนกวดวิชา 

ของผู้ปกครองและนักเรียนจากการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสาร 

การตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับโรงเรียนกวดวิชาท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการ	 โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น	ผู้ปกครองและ	นักเรียนจ�านวน	400	คน	และแบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้บริหาร	ผู้ปกครอง	นักเรียน	และผู้สอนใน 

โรงเรียนกวดวิชาจ�านวน	 15	 คน	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 วิเคราะห ์

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มใช้	Pearson	Correlation	

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ส่วนบุคคล	 ในกลุ่มผู้ปกครอง	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุ	 44-50	 ปี	 การศึกษาปริญญาตรี	 อาชีพ	 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	 มีบุตรหลานที่ก�าลังเรียนอยู่	 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	 ส่วนใหญ่ต้องการเรียนกวดวิชาเพราะต้องการเนื้อหาท่ี 

เข้มข้นกว่าที่โรงเรียนเพื่อน�าไปใช้ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ	ต้องการเรียนกวดวิชาช่วงเปิดเทอมวันเสาร์-วันอาทิตย์	 วิชาที่ต้องการ 

เรียนมากที่สุดคือ	 วิชาคณิตศาสตร์	 มีการวางแผนค่าเรียนกวดวิชาประมาณ	 5,001-10,000	 บาท	 3)	 การรับรู้ข่าวสารในกลุ่มผู้ปกครอง 

มรีะดบัการรบัรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	ด้านทีม่รีะดบัการรบัรูส้งูสดุ	คอืการโฆษณา	ด้านทีต่�า่สดุ	คอื	การประชาสมัพนัธ์	กลุม่นกัเรยีน	 

มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ด้านท่ีมีระดับการรับรู้สูงสุด	 คือ	 การขายโดยบุคคล	 ด้านที่ต�่าสุด	 คือ	 การประชาสัมพันธ	์ 

ส่วนระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครอง	 พบว่ามีระดับการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ด้านที่มีระดับ 

การตัดสินใจสูงสุด	คือ	ด้านครูผู้สอน	ด้านต�่าสุด	คือ	ด้านมาตรฐาน	กลุ่มนักเรียนมีระดับการตัดสินใจสูงสุด	คือ	ด้านครูผู้สอน	ด้านต�่าสุด	 

คอื	ด้านความเชือ่มัน่ในการให้บรกิารและสถานที	่ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูข่้าวสารโรงเรียนกวดวชิากบัการตัดสนิใจเลอืกสถานท่ี 

เรียนกวดวิชา	 สรุปว่ามีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง	 ด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด	 คือ	 ด้านการขายโดยบุคคลกับด้านความรู	้ 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง	 (r	 =	 0.342)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 4)	 แนวทางในการพัฒนาการ 

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับโรงเรียนกวดวิชา	 คือ	 การใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย	 คือ	 การขายโดยบุคคล	 การโฆษณา	 กิจกรรม 

ทางการตลาด	และการตลาดทางตรง	ทีไ่ด้ทีพ่บว่ามีระดับการรบัรูม้ากในกลุม่ตัวอย่างแล้วน�ามาสร้างเครือ่งมอืการสือ่สารให้เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน	เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารของโรงเรียนกวดวิชา

ค�าส�าคัญ	:	ปัจจัยส่วนบุคคล,	การรับรู้ข่าวสาร,	โรงเรียนกวดวิชา,	การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ	
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 The	personal	factors,	The	information	exposure,	Tutorial	school,	The	Intergrated	marketing

	 	 	 communications.
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บทน�า
	 การศึกษาเป็นปัจจัยแรกและปัจจัยส�าคัญในการสร้าง 

รากฐานการด�ารงชีวิตในอนาคต	 เพราะการศึกษาท่ีดีจะพัฒนา 

ศักยภาพตัวบุคคลให้มีความรู้	 มีทักษะ	 และมีความสามารถในการ 

เลือกอาชีพท่ีมีความม่ันคงในอนาคตได้อย่างมีหลักการ	 (วิจารณ	์	 

พานิช,	 2552)	 ทั้งยังเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยพัฒนาประเทศให ้

เจริญก้าวหน้าต่อไป	

	 ปัจจุบันในประเทศไทยยังคงให้ความส�าคัญกับการส่ง 

บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงอยู ่ 

เพราะมีความมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงจะสามารถ 

เพิม่พนูความรู	้ทกัษะ	และความสามารถให้บตุรหลานหรอืตวัผูเ้รยีน 

เองสอบผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในทุกๆ	 ระดับของการเข้าเรียน 

ในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง	 สิ่งแรกท่ีมักจะพบคือการสอบ 

คัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษานั้นๆ	 ซ่ึงจะมีนักเรียนสนใจ 

สมัครสอบเป็นจ�านวนมาก	 เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 คือ	 

ต้องการเข้าเรียน	ยกตวัอย่าง	เช่น	จากข้อมลูการเปิดรบัสมคัรนกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ประจ�าปีการศึกษา	2559	ของส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 (สพม.)	 กรุงเทพมหานคร	 เขต	 1	 

มีโรงเรียนในพื้นที่	จ�านวน	67	โรง	มีผู้สมัคร	23,107	คน	แผนรับ	 

17,740	คน	 โดยโรงเรียนที่มีผู้สมัครมากที่สุด	 5	อันดับแรก	 ได้แก่	 

1.	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 ผู ้สมัคร	 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	 นั้น	 ผู ้สมัคร	 11,417	 คน	 แผนรับ	 1,480	 คน	 เป็นต้น 

จากข้อมูล	 พบว่า	 จ�านวนการรับนักเรียนกับจ�านวนผู้สมัครสอบ 

ในแต่ละโรงเรียนนั้นมีจ�านวนของการรับเข้าเรียนน้อยกว่าในทุกๆ	

โรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีการเตรียมความพร้อม 

ก่อนการเข้าสอบแข่งขันเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในการสอบคดัเลอืกว่า 

ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถพอที่จะสอบผ่านการคัดเลือกได	้ 

โดยการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนจะเป็นการทบทวนความรู้ใน 

สิง่ทีเ่รียน	ฝึกท�าแบบฝึกหดัเพ่ิมเตมิอย่างสม�า่เสมอ	และอกีทางเลอืก 

หนึ่งคือการเรียนกวดวิชา

	 การกวดวิชาได้รับความสนใจมากขึ้นทุกปีและพบว่า	ธุรกิจ 

กวดวิชาเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	 มีนักเรียนใน 

หลายประเทศเรียนกวดวิชาเป็นจ�านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะมี 

การขยายตวัเพ่ิมมากขึน้	เนือ่งจากนกัเรยีนให้ความส�าคญักบัผลลัพธ์ 

จากการสอบแข่งขนัเพิม่มากขึน้	และต้องการรกัษาระดบัการเรยีนใน 

ห้องเรยีนด้วย	(Mark	Bray,1999)	ในประเทศไทยเป็นหนึง่ในหลายๆ 

ประเทศทีพ่บว่ามจี�านวนโรงเรยีนกวดวชิาเพิม่ขึน้เช่นกนั	จากข้อมลู 

ของส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่า 

ในปี	 พ.ศ.2556	 มีจ�านวนโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมมากขึ้นจากปี 

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 

โรงเรยีนกวดวชิา	ซึง่จะส่งผลให้ธรุกจิโรงเรียนกวดวชิามกีารแข่งขนักัน 

เพิม่ขึน้เพราะธรุกจิกวดวชิาเป็นธรุกจิบรกิารด้านการศกึษาทีม่มีลูค่า 

การตลาดขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	 และได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ต่างๆ	ในระดับต�่า	

	 การขยายตัวของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่มีเพิ่มขึ้น	 ส่งผล 

ให้ผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชามองหากลยุทธ์ต่างๆ	 มาใช้เพื่อ 

กระตุน้ให้ผูเ้รยีนหรอืผูป้กครองของนกัเรยีนสนใจและตดัสนิใจเลอืก 

เข้ารับบริการของตนมากขึ้น	 จากมติอนุมัติให้มีการเก็บภาษีเงินได้ 

กับโรงเรียนกวดวิชา	 เม่ือวันท่ี	 10	 มีนาคม	 พ.ศ.2558	 ส่งผลให ้

ต้นทุนในการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มสูงขึ้น	ผู้ประกอบการ 

โรงเรียนกวดวชิาต้องตระหนกัถงึความคุม้ค่าในการน�ากลยทุธ์ต่างๆ	 

มาปรับใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสมในสภาวะที่เศรษฐกิจมีการ 

เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันมีเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็น 

ว่าการบริหารด้านการตลาดที่ดีย่อมมีบทบาทส�าคัญในการช่วยให ้

ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้	 เพราะสื่อสารการตลาดเป็นตัวกลาง 

ระหว่างลูกค้ากับองค์กร	 ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร 

มีความเจริญก้าวหน้ามาก	 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการรับ 

ข่าวสารหลากหลายข้ึนและการสื่อสารการตลาดจัดเป็นปัจจัย 

ส�าคัญในการน�าข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ันส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด	 (ณัฐา	 ฉางชูโต,	 

2558)	ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการสรรหากลยุทธ์ในการสื่อสาร 

การตลาดในการน�ามาใช้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด	 ซ่ึงปัจจุบันมี 

แนวคิด	 หลากหลายรูปแบบมาก	 ผู้วิจัยมีความสนใจในรูปแบบ 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ	 (Integrated	 Marketing	 

Communication	 :	 IMC)	 ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักการตลาดใน 

ธุรกิจต่างๆ	 เริ่มน�ามาปรับใช้ในองค์กรของตน	 เพราะการสื่อสาร 

การตลาดเชงิบรูณาการนัน้เป็นการน�าเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาด 

และกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาดต่างๆ	 มาประยุกต์ใช้ใน 

การติดต่อกับลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดผล 

ประโยชน์สูงสุด	 เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เข็มแข็งขึ้น	 

เกิดภาพลักษณ์ที่ดี	 และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วย 

(ชื่นจิตต์		แจ้งเจนกิจ,	2556)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Susan	 

(2004)	ที่กล่าวว่า	การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีความส�าคัญ 

ต่อกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและเป็นกุญแจที่ส�าคัญในการสร้าง 

กรรณิการ์  พรมคำา, อุทุมพร  อินทจักร์, นงลักษณ์  มโนวลัยเลา
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ตราสินค้าและคุณค่าต่อตราสินค้าและบริการอีกด้วย	 โดยหลักการ 

ของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการน้ันเป็นการเช่ือมโยงข้อมูล

ของผู้บริโภคมาปรับใช้ในการสร้างเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม	 

เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้างสื่อในการสื่อสารให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด	(ณัฐา	ฉางชูโต,	2558)	

	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกท�าวิจัยเรื่อง	 แนวทางการพัฒนาการ 

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับโรงเรียนกวดวิชาขึ้น	 เพื่อ 

ต้องการศกึษาว่าปัจจยัส่วนบคุคล		พฤตกิรรมการใช้บรกิารโรงเรยีน 

กวดวิชา	 การสื่อสารการตลาดรูปแบบใดท่ีมีผลต่อรับรู้	 และการ 

ตัดสินใจด้านใดที่มีผลในการเลือกใช้บริการโรงเรียนเรียนกวดวิชา	 

เพราะหลักการส�าคัญของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ	 คือ	 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า	 แล้วจึงมาวางแผนเลือกใช้เครื่อง 

การสือ่สารการตลาดมาผสมผสานกนัให้สอดคล้องกบัความต้องการ 

หรือการรับรู้ของลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 (ดอน	 	 ชูลท์ 

และไฮด์ดี้		ชูลท์,	2550)	เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทาง 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับโรงเรียนกวดวิชาต่อไป	 

ส�าหรบัผูป้ระกอบการโรงเรียนกวดวชิาทีม่คีวามสนใจในการวางแผน 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

บริการของตนให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 

ผู้ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา	 จนเกิดการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า 

เรียนโรงเรียนกวดวิชาในที่สุด

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน 

เข้าเรียนกวดวิชากับนักเรียนที่เรียนกวดวิชา

	 2.	 ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการในการเรียนกวดวิชา 

ผู ้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชากับนักเรียนท่ีเรียน 

กวดวิชา

	 3.	 ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของผู้ปกครองและนักเรียนจาก 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 

โรงเรียนกวดวิชา

	 4.	 ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาด 

เชิงบูรณาการส�าหรับโรงเรียนกวดวิชา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยนี้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

จากการหากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอนของ	 

Cochran	 จากกลุ่มผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานและนักเรียนที่เรียน 

โรงเรียนกวดวิชาย่านสยามสแควร์	โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ 

โควต้าด้วยการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีความเต็มใจและ 

สะดวกที่ให้ข้อมูลแล้วรอรับคืน	 จ�านวนท้ังสิ้น	 400	 ชุด	 โดยแบ่ง 

กลุ่มตัวอย่างออกเป็น	 2	 กลุ่มคือผู ้ปกครองนักเรียนระดับชั้น 

การศึกษาระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	จ�านวน	200	ชุด	 และ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	จ�านวน	200	ชุด	เพื่อ 

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวด 

วชิากบันกัเรยีนทีเ่รยีนกวดวชิา	พฤตกิรรมการใช้บรกิารในการเรยีน 

กวดวิชา	 การรับรู้ข่าวสารของผู้ปกครองกับโรงเรียนกวดวิชาจาก 

การสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ	และการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร 

โรงเรียนกวดวิชาและแบบสัมภาษณ์กับผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา 

ผู้สอน	ผู้ปกครองและนกัเรยีนจ�านวนอย่างละ	5	คน	เพือ่หาแนวทาง 

ในการพัฒนาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อไป	 โดยสถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน	ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ใช้	Pearson	Correlation	

ผลการวิจัย
	 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�าลัง 

เรียนอยู่	 1-2	 คน	 ในระดับชั้นประถมศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 44.8 

มีเรียนกวดวิชา	 1	 คนคิดเป็นร้อยละ	 57	 กลุ่มนักเรียน	 พบว่า 

ร้อยละ	 61.7	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 13-18	 ปี 

ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 คิดเป็นร้อยละ	 83.2 

ผูป้กครองประกอบอาชพี	ค้าขาย/ธรุกจิส่วนตวั	คดิเป็นร้อยละ	38.8	 

มีนักเรียนที่ก�าลังเรียนอยู่	 จ�านวน	 2	 คน	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

มีเรียนกวดวิชา	1	คิดเป็นร้อยละ	44.4	โดยทั้ง	2	กลุ่มมีรายได้ของ 

ครอบครัวมากกว่า	 80,000	 บาทต่อเดือน	 คิดเป็นร้อยละ	 53.1	 

และ	 ร้อยละ	 34.2	 ตามล�าดับ	 เริ่มกวดวิชาในระดับประถมศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ	85.6	และ	81.3	ตามล�าดับ	 โดยวิชาที่เริ่มกวดวิชา 

คือ	 วิชาคณิตศาสตร์	 คิดเป็นร้อยละ	 85.6	 และร้อยละ	 76.8 

ตามล�าดับ

	 2.	 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา	 

พบว่าทั้งกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มนักเรียนต้องการเรียนกวดวิชา 

เพราะต้องการเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าที่โรงเรียน	เพื่อน�าไปใช้ในการสอบ 

แข่งขนัทางวชิาการ	คดิเป็นร้อยละ	69.8	และร้อยละ	62.8	ตามล�าดบั	 

และเชื่อว่าการเรียนกวดวิชาจะท�าให้เข้าใจในวิชาที่เรียนได้มากขึ้น	 

คิดเป็นร้อยละ	66.7	และร้อยละ	73.5	ตามล�าดับ	 โดยช่วงเวลาที่ 

ต้องการเรียนกวดวิชาคือ	ช่วงเปิดเทอมวันเสาร์-วันอาทิตย์	คิดเป็น 

ร้อยละ	67.2	และร้อยละ	66.8	ตามล�าดับ	กลุ่มวิชาที่ต้องการเรียน 

มากที่สุดคือ	กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์	คิดเป็นร้อยละ	94.8	และร้อยละ 

81.1	มีการวางแผนค่าเรียนกวดวิชาประมาณ	5,001-10,000	บาท	

คดิเป็นร้อยละ	27.1	และร้อยละ	24.0	ผูท้ีม่ส่ีวนในการตดัสนิใจเลอืก 

กรรณิการ์  พรมคำา, อุทุมพร  อินทจักร์, นงลักษณ์  มโนวลัยเลา
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เรียนกวดวิชานั้น	 ทั้งผู ้ปกครองและนักเรียนช่วยกันตัดสินใจ 

ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคือ	 มาตรฐานหลักสูตร 

และเนื้อหาตรงกับความต้องการ	 คิดเป็นร้อยละ	 75	 และร้อยละ	 

75.5	ตามล�าดับ

	 3.	 ข้อมลูด้านการรบัรูข่้าวสารของกลุม่ผูป้กครองและกลุ่ม 

นกัเรยีนกบัโรงเรยีนกวดวชิาจากการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ	 

ข้อมลูระดบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงเรยีนกวดวชิา	และข้อมลู 

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารโรงเรียนกวด 

วิชาจากการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสินใจเลือก 

สถานที่เรียนกวดวิชา	พบว่า	1)	ด้านระดับการรับรู้ข่าวสาร	ในกลุ่ม 

ผู ้ปกครองมีระดับการรับรู ้ข ่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา 

ผ่านเคร่ืองมือสื่อสารการตลาด	 ประกอบด้วย	 การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์	 การตลาดทางตรง	 การขายโดยบุคคล	 และ 

กิจกรรมทางการตลาด	 โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 พบว่า	 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือการโฆษณา	 รองลงมาคือ	 การขายโดย 

บุคคล,กิจกรรมทางการตลาด,การตลาดทางตรง	 โดยมีค่าเฉลี่ย 

คือ	2.87,	2.86,	2.62,	2.62	ตามล�าดับ	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 

คือ	การประชาสัมพันธ์	มีค่าเฉลี่ย	คือ	2.38	กลุ่มนักเรียน	มีระดับ 

การรบัรู	้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	พบว่า	ด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุด	 

คือ	 การขายโดยบุคคล	 รองลงมาคือ	 กิจกรรมทางการตลาด, 

การโฆษณา,	 การตลาดทางตรง	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 คือ	 3.43,	 3.41,	 

3.27,	 3 .21	 ตามล�าดับ	 และด ้านที่ มีค ่ า เฉลี่ ยต�่ า สุด	 คือ 

การประชาสัมพันธ์	 มีค่าเฉลี่ย	 คือ	 3.02	 	 2)	 ระดับการตัดสินใจ 

พบว่ากลุ่มผู้ปกครองมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียน 

กวดวชิา	ประกอบด้วยข้อมลูด้านความรู	้ด้านครผููส้อน	ด้านมาตรฐาน	 

และด้านความเชื่อมั่นด้านการให้บริการ	 สถานท่ี	 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านครูผู้สอน	รองลงมา	 

คือ	 ด้านความรู้,	 ด้านความเชื่อม่ันในการให้บริการและสถานที่ 

โดยมีค่าเฉลี่ย	 คือ	 4.44,	 4.14,	 4.04	 ตามล�าดับ	 และด้านที่มีค่า 

เฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ด้านมาตรฐาน	มีค่าเฉลี่ย	คือ	3.92	กลุ่มนักเรียนมี 

ระดับการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุด	คือ	ด้านครูผู้สอน	รองลงมา	คือ	ด้านความรู้,	ด้านมาตรฐาน	 

โดยมค่ีาเฉลีย่	คอื	4.40,	4.21,	4.11	คามล�าดบั	และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

ต�่าสุด	คือ	ด้านความเชื่อมั่นในการให้บริการและสถานที่	มีค่าเฉลี่ย 

คือ	3,97		3)	ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารโรงเรียน 

กวดวชิาจากการสือ่สารการตลาดเชิงบรูณาการกับการตดัสนิใจเลอืก 

สถานท่ีเรียนกวดวิชา	 พบว่า	 ในกลุ่มผู้ปกครอง	 ส่วนใหญ่มีความ 

สัมพันธ์กัน	ยกเว้น	การรับรู้ข่าวสารด้านการขายโดยบุคคลกับการ 

ตดัสนิใจด้านมาตรฐานทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์กันเลย	นอกนัน้ส่วนใหญ่ 

มีความสัมพันธ์อยู ่ในระดับน้อย	 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กัน 

มากทีส่ดุ	คอื	การรบัรูข่้าวสารด้านการตลาดทางตรงกบัการตดัสนิใจ 

ด้านครูผู้สอน	ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง	(r	=	0.326)	ในกลุ่มนักเรียน	 

พบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กัน	 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันใน 

ระดับปานกลาง	 โดยด ้านที่ มีความสัมพันธ ์กันมากที่สุดคือ 

การรับรู้ข่าวสารด้านการขายโดยบุคคลกับการตัดสินใจด้านความรู	้

ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง	(r	=	0436)

	 4.	 ข้อมูลด้านการสัมภาษณ์ของผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา	 

นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และผู้สอนในโรงเรียนกวดวิชา	 เพื่อศึกษา 

ข้อมูลที่ได้น�ามาสร้างแนวทางการพัฒนาการการส่ือสารการตลาด 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ที่เก่ียวข้อง	 สรุปได้ดังนี้ 

ด้านผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชามีการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร 

การตลาด	 คือ	 การโฆษณา	 การประชาสัมพันธ์	 การตลาดทางตรง	 

การจัดกิจกรรมทางการตลาด	และใช้การขายโดยบุคคล	และคิดว่า	 

การขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรงเป็นเครื่องมือการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับโรงเรียนกวดวิชา	 ในบางครั้งมีการน�า 

เครื่องมือหลายรูปแบบมาใช้เพื่อเสริมกันแต่ไม่ทราบว่าเป็นหลัก 

การของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ	 ด้านการวางแผนการ 

ส่ือสารการตลาดในอนาคต	 มีความต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรม 

ของผู้ใช้บริการ	 เพื่อวางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู ้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจจนเกิดการ 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา	 ด้านความต้องการในการ 

เรียนกวดวิชาในอดีต	 และปัจจุบันพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน	 คือ	 

ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้เพียงพอในการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อและการสอบแข่งขันทางวิชาการต่างๆ 

ด้านนักเรียน	 ผู ้ปกครองและผู ้สอนในโรงเรียนกวดวิชา	 พบว่า 

จะเริ่มต้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาจากการถาม	 ชักชวน 

จากเพื่อน	คนรู้จัก	และการได้รับการแจกโบรชัวร์โรงเรียนกวดวิชา 

ที่บริเวณหน้าโรงเรียน	 โดยการหาข้องมูลเก่ียวโรงเรียนกวดวิชานั้น	 

จะใช้วิธีการถามจากคนรู้จัก	ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ	เฟสบุ๊คก่อน	 

จากน้ันจึงเข้ามาดูสถานที่	 สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีโรงเรียน 

กวดวิชา	เพือ่ประกอบการตดัสินใจ	โดยการตดัสินใจจะพจิารณาจาก 

ข้อมูลหลายๆ	ด้านก่อนการตัดสินใจ	มีข้อเสนอแนะ	คือ	อยากให้มี 

การทดลองเรียนหรือสื่อการเรียนตัวอย่าง	 อยากได้ข้อมูลหลายๆ	 

ด้านแสดงในเวบ็ไซต์	เพราะบางครัง้ไม่สะดวกในการเข้าไปทีโ่รงเรยีน 

กวดวิชา	 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ	 ด้านความแตกต่างของ 

การเรียนกวดวิชาในอดีตและและปัจจุบัน	 เหมือนกันในด้านความรู้	 

แต่แตกต่างกันในด้านเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้น	

ท�าให้เกิดความสะดวกสบายขึ้น

กรรณิการ์  พรมคำา, อุทุมพร  อินทจักร์, นงลักษณ์  มโนวลัยเลา
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การอภิปรายผล
	 1.	 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ปกครองและนักเรียน 

พบว่า	 กลุ่มผู้ปกครองท่ีใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ด้านอาชีพของผู้ปกครอง 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น	 พนักงาน	 ลูกจ้างเอกชนและค้าขาย	 

ธุรกิจส่วนตัว	 กลุ่มผู้ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาในย่านสยามสแควร์ 

มีความต้องการเรียนกวดวิชาเป็นจ�านวนมาก	 เนื่องจากข้อมูลที่ได้ 

จากแบบสอบถาม	 พบว่า	 ทุกครอบครัวต้องมีนักเรียนอย่างน้อย	 

1	 คน	 ที่เรียนกวดวิชา	 ด้านรายได้ของครอบครัวพบว่า	 มีรายได ้

มากกว่า	 80,000	 บาทต่อเดือน	 ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ 

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต�่ากว่า	 10,000	 บาท 

(จุฬาภรณ์	 	 มาลัย,	 2551;	 วรินทรา	 	 แก้วประดิษฐ์,	 2555) 

ในขณะที่งานวิจัยของพัชรินทร์	 	 พิริยะสงวนพงษ์	 (2547)	 ได้ผล 

การวิจัย	 ว่า	 รายได้ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชา 

โดยวิชาที่เริ่มเรียนกวดวิชาและต้องการเรียนมากที่สุด	 คือ	 วิชา 

คณติศาสตร์	(ศิโรจน์		ผลพนัธนิ,	2549)	ซึง่โรงเรยีนกวดวชิาสามารถ 

น�าข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียน 

การสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้	เพราะกลุ่ม 

ผู้ใช้บริการโรงเรียนมีทุกระดับชั้น	 และโรงเรียนกวดวิชาแต่ละ 

ประเภทอาจมกีลุม่ของผูใ้ช้บริการแตกต่างกนั	เช่น	ประเภทการเรยีน 

แบบแบ่งตามระดับช้ันท่ีสอน	หรือแบ่งตามรายวิชาท่ีสอน	 เป็นต้น	 

(โชคชัย	 	 ทวีเจริญพันธ์,	 2556)	 ดังนั้นควรมีการศึกษาข้อมูลของ 

ผู้ใช้บริการในโรงเรียนกวดวิชาของตน	 เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ใน 

ด้านต่างๆ	 ต่อไป	 ทั้งนี้ควรค�านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทาง 

การด�าเนินธุรกิจ	โดยไม่ค�านึงแต่ผลก�าไรอย่างเดียว

	 2.	 ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการเรียนกวดวิชา	พบว่า	ปัจจัย 

ในการเลอืกใช้บรกิารโรงเรยีนกวดวชิา	ทัง้	2	กลุม่	ส่วนใหญ่ต้องการ 

ให้บุตรหลานเรียนกวดวิชาเพราะต้องการเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าที ่

โรงเรียนเพื่อน�าไปใช้ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ	 และเชื่อว่า 

การเรียนกวดวชิาจะท�าให้เข้าใจในวชิาทีเ่รยีนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

มากขึ้น	 ช่วงเวลาที่ต้องการเรียนกวดวิชา	 คือ	 ช่วงเปิดเทอม 

วันเสาร์-วันอาทิตย์	 มากท่ีสุด	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

โรงเรียนกวดวิชามากที่สุด	 คือ	 มาตรฐานของหลักสูตรและเนื้อหา 

ตรงกับความต้องการ	 (พัชรินทร์	 	พิริยะสงวนพงษ์,	2547;	ศิโรจน์		 

ผลพันธิน,	 2549)	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยหลักในการเรียน 

กวดวิชาสามารถแบ่งออกเป็น	 2	 ประเด็นหลัก	 ดังนี้	 ประเด็นแรก 

คือ	 ปัจจัยที่เกิดจากผู้เรียน	 เพราะผู้เรียนต้องการเพิ่มพูนความรู้ไป 

ใช้ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ	 หรือเรียนเพื่อช่วยเพ่ิมเกรดใน 

โรงเรียน	 อีกประเด็น	 คือ	 ปัจจัยที่เกิดจากผู้ปกครองสนับสนุนที่ 

เหน็ว่าการเรียนกวดวชิาเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่า 

ให้บุตรหลานอยู่บ้านเฉยๆ	หรือท�ากิจกรรมอ่ืนๆ	 ท่ีเป็นพฤติกรรม

เสี่ยงต่างๆ	 เช่น	 ติดเกมส์	 ติดยาเสพติด	 เป็นต้น	 ทั้งยังเป็นการหา 

คนช่วยดูแลบุตรหลานระหว่างท่ีผู้ปกครองท�างาน	 ดังนั้น	 โรงเรียน 

กวดวิชาควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน	หรือกิจกรรมต่างๆ 

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการให้หลากหลายตามความ 

ต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้เหมาะสมได้

	 3.	 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสารโรงเรียนกวดวิชา	 พบว่าใน 

กลุ่มผู้ปกครองมีการระดับการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด	คือ	การโฆษณา	 

รองลงมาคือ	การขายโดยบุคคล,	กิจกรรมทางการตลาด,	การตลาด

ทางตรง	 และด้านที่ต�่าสุด	 คือ	 การประชาสัมพันธ์	 กลุ่มนักเรียน 

มีระดับการรับรู้มากที่สุดคือ	 การขายโดยบุคคล	 รองลงมา	 คือ	 

กิจกรรมทางการตลาด,	การโฆษณา,	การตลาดทางตรง	และด้านที่ 

ต�่าสุด	คือ	การประชาสัมพันธ์	และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย	พบว่า 

รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งไปยังผู ้ใช้บริการโรงเรียน 

กวดวชิายงัไม่เกดิประสทิธภิาพเท่าทีค่วร	เนือ่งจากข้อมลูทีส่่งไปนัน้ 

ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ	 เพราะการรับรู้ข่าวสาร 

ในบางด้านเกิดการรับรู ้น้อย	 ซึ่งหลักการส�าคัญของการสื่อสาร 

การตลาดเชิงบูรณาการ	 คือการให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง	 ดังน้ัน 

ผูป้ระกอบการโรงเรยีนกวดวชิาควรท�าการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	 

เพือ่หาแนวทางในการสร้างเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดให้เหมาะสม 

กับความต้องการของลูกค้าและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	 ด้านการ 

ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาในด้านต่างๆ	 พบว่า	 เกือบทุกด้านมี 

ระดับในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยเฉพาะด้าน 

ครูผู ้สอน	 เป็นด้านที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด	 โดยพบว่า 

การท่ีครูผู้สอนมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอนและมี 

เทคนิคการสอนทีเ่ข้าใจง่าย	ท�าให้ผูเ้รยีนรู้สกึสนกุ	ไม่น่าเบือ่	รองลงมา	 

คือ	 ด้านความรู้ที่โรงเรียนกวดวิชามีการเรียนการสอนที่เข้มข้น 

เจาะลึกในเน้ือหาสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน 

ต่างๆ	ได้	ดังนั้น	โรงเรียนกวดวิชาควรสร้างจุดเด่นจากการสอนของ 

ครูผู้สอนที่สอนสนุกพร้อมทั้งได้ความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจและ 

น�าความรู้ไปปรับใช้การเรียนในช้ันเรียนหรือการสอบแข่งขันต่างๆ 

หรือสถานศึกษาควรมีการร่วมมือกับโรงเรียนกวดวิชาเพื่อแลก 

เปลีย่นแนวการสอนให้สอดคล้องกนัโดยทีค่รทูีส่อนในโรงเรยีนจะได้ 

เห็นวิธีการสอนที่ท�าให้นักเรียนไม่เบื่อกับการสอนแบบเดิมๆ	ผู้สอน 

ในโรงเรียนกวดวิชาจะได้แนวการการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย 

ของสถานศึกษาต่างๆ	 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ 

ไม่ได้เรียนกวดวิชาได้เรียนบ้าง	 และนักเรียนอาจได้ลดเวลาในการ 

เรียนกวดวิชาลงเพราะได้เรียนในโรงเรียนแล้วท�าให้มีเวลาไปท�ากิจ 

กรรมอื่นๆ	 ได้มากขึ้น	 โรงเรียนกวดวิชาถือว่าเป็นการท�ากิจกรรม 

คืนประโยชน์สู่สังคม

	 4.	 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

ส�าหรบัโรงเรยีน	เนือ่งจากการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการจะเริม่ 

ต้นจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก	 โดยจะค้นหาวิธีที่จะติดต่อสื่อสาร 

กรรณิการ์  พรมคำา, อุทุมพร  อินทจักร์, นงลักษณ์  มโนวลัยเลา
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ไปให้ถงึช่องทางการรบัรูข่้าวสารของกลุม่เป้าหมายนัน้สนใจ	จนเกดิ 

การตัดสินใจในที่สุด	ผู้ใช้บริการ	จากแนวคิดของ	ดอน		ชูลท์	และ 

ไฮด์ด้ี	 	 ชูลท์	 (2550)	 ได้กล่าวไว้ว่าหลักการส�าคัญของการสื่อสาร 

การตลาดเชิงบูรณาการ	 คือการให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง	 ซึ่ง 

ผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของ 

ผู้ใช้บริการก่อนท�าการวางแผนสื่อ	 ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาข้อมูล 

เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี	 เพราะส่ือสาร 

การตลาดเชงิบรูณาการต้องใช้ข้อมลูของผูใ้ช้บรกิารในการส่งข่าวสาร 

เฉพาะบุคคลมากกว่าข้อมูลโดยรวม	 สอดคล้องตามแนวคิด 

งานวิจัยของ	 Susan	 (2004)	 ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบ 

บูรณาการกับประสิทธิผลของการโฆษณาและคุณค่าตราสินค้า 

ได้ผลของการศึกษาว่า	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี 

ความส�าคัญต่อกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและยังเป็นกุญแจส�าคัญ 

ในการสร้างตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าและบริการอีกด้วย	 โดย 

คุณค่าของตราสินค้าจะเป็นการผสมผสานของทัศนคติที่มีต่อตรา 

สินค้าของผู้ซื้อที่มีความต้องการซื้อ	 และเห็นคุณค่าของตราสินค้า	

โดยลูกค้ามีความรู้เก่ียวกับเรื่องของตราสินค้าเป็นหัวใจที่ส�าคัญ 

เป็นอย่างมาก

	 จากแนวคิดของ	 ดอน	 	 ชูลท์และไฮด์ดี้	 	 ชูลท์	 (2550	

ได้กล่าวถึงขั้นตอนการน�าการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น	5	ขั้นตอน	คือ	ก�าหนด 

กลุ่มลูกค้า	ประเมินผลกลุ่มลูกค้าเพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์	ก�าหนด 

เครื่องมือการตลาดท่ีเหมาะสม	 ก�าหนดระยะเวลา	 และจัดสรร 

งบประมาณและการประเมินผล	 ผู้วิจัยน�ามาสร้างแนวทางการ 

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส�าหรับโรงเรียนกวดวิชาได้ดังนี้	

	 ขั้นตอนที	่1	 ก�าหนดกลุ่มผู้ใช้บริการ	 โดยข้ันตอนนี้ผู้วิจัย

ก�าหนดกลุ่มผู้ใช้บริการออกเป็น	2	กลุ่มคือ	กลุ่มลูกค้าเก่า	และกลุ่ม 

ลูกค้าใหม่	

	 ข้ันตอนที่	2	 ประเมินกลุม่ผูใ้ช้บรกิาร	เพือ่ก�าหนดวตัถปุระสงค์	 

ขั้นตอนนี้จะน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งน้ีมาเป็นข้อมูลซึ่ง

ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ปกครองและนักเรียน	 โดยวัตถุประสงค์

การสื่อสารจะเป็นการสร้างการสื่อสารกาตลาดเชิงบูรณาการให้

สอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการจากการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาประกอบด้วย	 ด้านความรู้	 ด้าน

ผู้สอน	ด้านมาตรฐาน	ด้านความเชื่อมั่นในการบริการและสถานที่	

	 ขั้นตอนที	่3	 ก�าหนดเครื่องมือการสื่อสารที่ เหมาะสม 

ซึ่งหลักการของการสื่อสารการตลาดบูรณาการจะใช้ทุกรูปแบบ 

ของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคหรือในสิ่งที่ผู้บริโภค 

เปิดรับ	 โดยผลจากการท�าวิจัยในครั้งน้ีท�าให้ทราบว่า	 ผู้ปกครองมี 

ระดับการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด	 คือ	 การโฆษณา	 รองลงมา	 คือ 

การขายโดยบุคคล	 และนักเรียนมีระดับการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด 

คอื	การขายโดยบคุคล	รองลงมา	คอื	กจิกรรมทางการตลาด	ในขณะ 

ทีผู่บ้รกิารโรงเรยีนกวดวชิาให้ความคดิเหน็ว่า	การขายโดยบคุคลและ 

การตลาดทางตรงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส�าหรับโรงเรียน 

กวดวชิา	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกใช้เคร่ืองมอืการสือ่สารจากผลการวจิยั 

ที่มีผู้ใช้บริการมีระดับการรับรู้มากที่สุด	มีดังนี้

	 การขายโดยบุคคล	จากแนวคิดของ	ไมเคิล	เอ	เบลช์	และ 

จอร์จ	อี	เบลช์	(2551)	ได้กล่าวว่า	การขายโดยบุคคลเป็นการติดต่อ 

สื่อสารแบบ	2	ทาง	ระหว่างบุคคล	เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง	 

ในการช่วยเหลือ	 เชิญชวน	 กระตุ ้นให้เกิดการซื้อได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได ้

ซึ่งพนักงานขายต้องเป็นบุคคลที่มีข้อมูลของสินค้าและบริการ 

เป็นอย่างดี	 ดังนั้นควรมีการอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 

ข้อมูลคอร์สเรียนรวมถึงการให้บริการให้กับพนักงานขายอย่าง 

สม�่าเสมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้านการให้ข้อมูล	 แนะน�าคอร์ส 

เรียนให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างแม่นย�า	นอกจากนั้น

	 การโฆษณา	 คือการใช้สื่อประเภทต่างๆ	 ที่สามารถส่ง 

ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 เป็นการสร้างแรง 

จูงใจ	 และสร้างความแตกต่างได้	 ซึ่งในโรงเรียนกวดวิชาจะใช้ส่ือ 

ส่ิงพิมพ์	 เช่น	 ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ	 แผ่นพับ	 ใบปลิว	 

โบรชัวร์	 หรือโปสเตอร์	 ไปตั้งหรือแจกตามจุดใกล้กับสถานศึกษา	 

หรอืสนามสอบคัดเลือกต่างๆ	เป็นต้น	นอกจากนัน้ควรมกีารโฆษณา 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 เช่นการสร้างเว็บไซต์	 การสร้างแฟนเพจใน 

โปรแกรมเฟสบุก๊	เนือ่งจาก	เป็นเคร่ืองมอืทีม่ผีูเ้ข้าใช้เป็นจ�านวนมาก 

และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง	

	 กจิกรรมทางการตลาด	จะมบีทบาทในการสร้างประสบการณ์ 

ระหว่างตราสินค้ากับองค์กร	 จากการเข้าร่วมกิจกรรม	 หรือจาก 

ของที่ระลึกต่างๆ	โรงเรียนกวดวิชาควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ 

บริการได้เข้ามามีส่วนร่วม	เช่น	การจัดการแข่งขันสอบทางวิชาการ 

เพื่อชิงรางวัล	 การสะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณ	 เช่น	 กระเป๋า	 

เสื้อ	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย	 เช่น	 

การลดราคา	 การจัดโปรโมชั่นเรียนฟรี	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด 

ความน่าสนใจทางด้านราคา	เป็นต้น	

	 การตลาดทางตรง	 เป็นการส่ือสารโดยตรงไปยังกลุ ่ม 

เป้าหมายโดยตรงเพื่อให้ได้รับการตอบสนองในการซ้ือสินค้า 

ได้ง่ายขึ้น	 เช่นการส่งโบรชัวร์คอร์สเรียนไปให้ที่บ้าน	 การโทรศัพท ์

แนะน�าคอร์สเรียน	ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการจัดฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ	 

เพื่อที่จะได้มีการวางแผนในการขายให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

	 ขั้นตอนที	่4	 ก�าหนดระยะเวลา	โดยปกตโิรงเรยีนกวดวชิาจะ 

มีการเปิดเรียนเป็นช่วงการเรียน	 เช่น	 ช่วงปิดเทอม	 เปิดเทอม 

ช่วงก่อนสอบต่างๆ	 ดังนั้นการก�าหนดช่วงเวลาจะเป็นการก�าหนด 

ตามช่วงการเรียนนั้นอยู่แล้ว	

กรรณิการ์  พรมคำา, อุทุมพร  อินทจักร์, นงลักษณ์  มโนวลัยเลา
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	 ขั้นตอนที	่5	 การจัดสรรงบประมาณและการประเมินผล	 
ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการน�าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติขั้นท่ี	 1-3	 ต่อ 
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการด�าเนินงาน 
เพื่อขออนุมัติด้านงบประมาณ	จากนั้นประเมินผลจากการด�าเนินงาน 
ว่าได้ผลลพัธ์ตามทีค่าดหวงัหรอืไม่	ซึง่ผลของการด�าเนนิงาน	สามารถ 
วัดได้หลายแบบ	เช่น	ยอดขาย	การวัดทัศนคติ	ความพึงพอใจ	หรือ 
การสอบถามจากผู้ใช้บริการโดยตรง	 เป็นต้น	 เพื่อน�าผลที่ได้มา 
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม	

ข้อเสนอแนะ	
	 1.	 งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาแนวทางการพฒันาการสือ่สาร 
การตลาดเชิงบูรณาการ	 ยังไม่ได้มีการศึกษาผลของการน�าไปใช ้
หรือประสิทธิผลของการน�าไปใช้	 จึงควรศึกษาถึงผลจากการน�า 
แนวทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการนี้ไปใช้ในโรงเรียนกวด 
วิชาด้วย
	 2.	 ควรมีการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนกวดวิชา 
ประเภทต่างๆ	 หรือเก็บข้อมูลในเขตอื่นๆ	 อาจได้ข้อมูลการรับรู้ 
ข่าวสารหรือข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน 
ออกไปที่แตกต่างกันไป
	 3.	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่ใน 
บรเิวณสยามสแควร์ทีม่ผีูใ้ช้บรกิารโรงเรยีนกวดวชิาเป็นจ�านวนมาก 
ท�าให้ข้อมลูเกิดความคล้ายคลงึกนั	หากเพิม่พืน้ทีข่องการเก็บข้อมลู 
หรือก�าหนดจ�านวนการเกบ็ข้อมลูในแต่ละจดุให้เท่ากนัอาจได้ข้อมลู 
ที่แตกต่างกันมากขึ้น
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การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่การค้าชายแดนกัมพูชา

The	Analysis	of	Fruit	Transportation	Route	from	Chanthaburi	Province	

to	Cambodia	Border	Trade

กฤติยา	เกิดผล,	ปรัชภรณ์	เศรษฐเสถียร,	ไพลิน	ทองสนิทกาญจน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปสู่การค้าชายแดนกัมพูชา	 และเพื่อวิเคราะห์เส้นทาง 

รวมถึงจุดผ่านแดนในการขนส่งผลไม้ไปชายแดนกัมพูชา	 เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งมากที่สุด	 โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยังชายแดนกัมพูชา	แล้วน�าข้อมูลมาประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพของเส้นทาง 

การขนส่ง	ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมินทั้ง	9	ปัจจัย	ได้แก่	จ�านวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง	ความกว้างของผิวจราจร	ความกว้าง 

ของไหล่ทาง	วสัดผุวิจราจร	ความคดเคีย้วลาดชนัของถนน	การเสือ่มสภาพความเสยีหายของผวิจราจร	จดุอนัตรายในเส้นทาง	ความสามารถ 

ในการเชือ่มต่อกบัการขนส่งรปูแบบ	อืน่ๆ	และความสามารถในการเชือ่มต่อกบัต่างประเทศ	จากนัน้ท�าการวเิคราะห์ศักยภาพของแต่ละเส้น 

ทางโดยใช้การวิเคราะห์ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์	 โดยวิธีการรวมแบบถ่วงน�้าหนัก	 (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

ค�าส�าคัญ	:	เส้นทางการขนส่ง,	จันทบุรี,	ชายแดนกัมพูชา	
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Abstracts
	 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	wind-

ing	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.

Keyword	:	 Transportation	Route,	Chanthaburi,	Cambodia	Border	Trade
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บทน�า
	 ผลไม้นับเป ็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญประเภทหนึ่งของ 

ประเทศไทย	โดยผลไม้สามารถท�ารายได้เข้าประเทศปีละหลายพัน 

ล้านบาท	และผลไม้ไทยยังเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	 นอกจากน้ี	 ความต้องการบริโภคผลไม้นับวันจะ 

เพิ่มสูงขึ้น	 เนื่องมาจากสาเหตุหลักคือจ�านวนประชากรที่เพิ่ม 

มากขึ้นและความสนใจในสุขภาพยังมีมากขึ้นด้วย	 ในการผลิต 

ผลไม้ถือได้ว่าไทยเป็นประเทศที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่ 

เหมาะสมต่อการผลิตผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิด	 (กรมเจรจา 

การค้าระหว่างประเทศ,	 2555)	 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาค 

ตะวันออกของไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมประเภทผลไม้ 

ส�าคัญอย่างมากของประเทศ	 มีสัดส่วนการผลิตผลไม้กว่าครึ่งหนึ่ง 

ของผลไม้ไทยผลิตจากภาคตะวันออก	 โดยมีผลผลิตที่ส�าคัญคือ	 

ทุเรียน	 เงาะและมังคุด	 โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 (ส�านักงาน 

จังหวัดจันทบุรี,	 2556)	 ซ่ึงในแต่ละปีจังหวัดจันทบุรีจะมีผลผลิต 

จ�านวนมาก	 ส่งผลท�าให้เกษตรกรประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด 

ส่งผลกระทบถึงราคาของผลผลิตให้ตกต�่าลง	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง 

เพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้า	 ซ่ึงส่วนแล้วผลผลิตผลไม้ของ 

จังหวัดจันทบุรีจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล	เช่น	ทุเรียน	มังคุด	ลองกอง	 

เงาะ	ฯลฯ	(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	2557)

	 มลูค่าการค้าชายแดนไทย-กมัพชูา	นบัตัง้แต่ปี	2546	เป็นต้นมา 

ประเทศไทยเกินดลุการค้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นีเ้นือ่งจากมลูค่า 

การส่งออกชายแดนของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าการน�า 

เข้าชายแดนกัมพูชา	 (ปิยนุช	 เสนสุวรรณ,	 2552;	 กีรติ	 จงแจ่มฟ้า,	 

2559)	 โดยสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของไทย	 ได้แก่	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 

สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	 

สินค้า	สินค้าอุปโภคบริโภค	สิ่งทอ	เป็นต้น	ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่า 

ของสินค้าน�าเข้าจากกัมพูชาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม	 

เนื่องจากสินค้าของไทยนั้นเป็นที่นิยมและยอมรับของประชาชน 

ชาวกัมพูชาเป็นอย่างยิ่ง	(จุดผ่านแดนศุลกากรจันทบุรี,	2559)	และ 

จังหวัดจันทบุรีมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาหลายจุดจึงนับว่า 

เป็นโอกาสในการท�าการค้าผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศกัมพูชา 

ซึง่การเพิม่ช่องทางการค้าให้มากขึน้ย่อมส่งผลดต่ีอเศรษฐกิจให้ดขีึน้	 

ผู้วจิยัจงึได้ท�าการศึกษาช่องทางการขนส่งผลไม้ไปสู่ชายแดนกมัพชูา	 

และวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเส้นทางการขนส่ง	เพือ่เป็นแนวทางในการ 

เพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายผลไม้	และเพื่อเป็นแนวทางการบริหาร 

จัดการ	 การขนส่งผลไม้ไปยังชายแดนให้เหมาะสมสร้างความได้

เปรียบเชิงการค้าได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่

ชายแดนกัมพูชา

	 2.	 เพือ่วเิคราะห์และเปรยีบเทยีบเส้นทางการส่งออกผลไม้

สู่ชายแดนกัมพูชา

อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินงานวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาในครัง้นีคื้อ	ชดุเกณฑ์การประเมนิ

ศักยภาพของเส้นทางการขนส่งทางบก	 ซึ่งผ่านการทดสอบความ

สอดคล้องของปัจจัยโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 IOC	 (Item	of	

Item	–	Objective)	(วรพจน์	มถีม	และสมชาย	พรชยัววิฒัน์,	2554;	

วรพจน์	 มีถม,	 2558)	 (ตารางที่	 1)	 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

กายภาพ	 (Physical	 Data)	 จากการลงส�ารวจพื้นที่จริงโดยใช้การ

สงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Observation)	โดยการ

ศึกษาเส้นทางการขนส่งในครัง้นี	้มจีดุเริม่ต้นจากส่ีแยกตลาดเนนิผล

ไม้เนินสูง	 จังหวัดจันทบุรี	 จนถึงจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน

ทั้ง	 5	 แห่งของจังหวัดจันทบุรี	 ได้แก่	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม	

จดุผ่านแดนถาวรบ้านผกักาด	จดุผ่อนปรนบ้านซบัตาร	ีจดุผ่อนปรน

บ้านสวนส้ม	และจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง	

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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  ตารางที่	1	 เกณฑ์การประเมินเส้นทางขนส่งทางบก

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินเส้นทางขนส่งทางบก 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

จํานวนช่องทาง
จราจรต่อทิศทาง 

มีช่องทางต่อ
ทิศทางน้อยกว่า1
หรือ1ช่องทางต่อ
ทิศทางที่ไม่มีเกาะ

กลาง 

มี 2 ช่องทางต่อ
ทิศทาง หรือมี 1 

ช่องทางต่อ
ทิศทางที่มีเกาะ

กลาง 

มี 3 ช่องทางต่อ
ทิศทาง หรือมี 2 

ช่องทางต่อ
ทิศทางที่มีเกาะ

กลาง 

มี 4 ช่องทางต่อ
ทิศทางหรือมี 3 
ช่องทางต่อ

ทิศทางที่มีเกาะ
กลาง 

มีมากกว่า 4 
ช่องขึ้นไป 

ความกว้างของผวิ
จราจร 

ช่องทางวิ่งกว้างไม่
เกิน 2 เมตร 

ช่องทางวิ่งกว้าง
ตั้งแต่ 2-3 เมตร 

ช่องทางวิ่งกว้าง
ตั้งแต่ 3-3.25 

เมตร 

ช่องทางวิ่งกว้าง
ตั้งแต่ 3.25-
3.50 เมตร 

ช่องทางวิ่งกว้าง
ตั้งแต่ 3.50 
เมตร ขึ้นไป 

ความกว้างของไหล่
ทาง 

ไหล่ทางมีความ
กว้างน้อยกว่า 0.5 

เมตร 

ไหล่ทางมีความ
กว้าง 0.5 - 1 

เมตร 

ไหล่ทางมีความ
กว้างตั้งแต่ 1-

1.5 เมตร 

ไหล่ทางมีความ
กว้างตั้งแต่ 1.5-

2 เมตร 

ไหล่ทางมีความ
กว้างตั้งแต่ 2 
เมตร ขึ้นไป 

วัสดุผิวจราจร ผิวจราจรเป็นดิน ผิวจราจรเป็น
ลูกรัง 

ผิวจราจรเป็น
แอสฟัลต์ 

ผิวจราจรเป็น
คอนกรีต 

ผิวจราจรเป็น
คอนกรีต/
แอสฟัลต์ 

ความคดเคี้ยวและ
ลาดชันของถนน 

มากกว่าร้อยละ 40 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 31-40 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 21-30 
ของระยะ ทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 11-20 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 0-10 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 
ความเสื่อมสภาพ
ความเสียหายของ
ผิวหน้าจราจร 

มากกว่าร้อยละ 40 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 31-40 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 21-30 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 11-20 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 0-10 
ของระยะทาง

ท้ังหมด 

จุดอันตรายใน
เส้นทาง 

จํานวนจุดอันตราย
ในเส้นทางมากกว่า 

7 จุด/กิโลเมตร 

จํานวนจุด
อันตรายใน
เส้นทาง 5-7 
จุด/กิโลเมตร 

จํานวนจุด
อันตรายใน
เส้นทาง 3-5 
จุด/กิโลเมตร 

จํานวนจุด
อันตรายใน
เส้นทาง 1-3 
จุด/กิโลเมตร 

จํานวนจุด
อันตรายใน

เส้นทางน้อยกว่า
1 จุด/กิโลเมตร 

ความสามารถใน
การเชื่อมต่อกับ
การขนส่งรูปแบบ

อ่ืน 

ไม่มี หนึ่งรูปแบบ สองรูปแบบ สามรูปแบบ มากกว่าสาม
รูปแบบ 

ความสามารถใน
การเชื่อมต่อกับ
ต่างประเทศ 

ไม่มี หนึ่งประเทศ สองประเทศ สามประเทศ มากกว่าสาม
ประเทศ 

ท่ีมา. วรพจน์ มีถม (2558) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยังชายแดนกัมพูชา ใช้เกณฑ์การวัดศักยภาพของ
เส้นทางการขนส่งทางบกมาประเมินศักยภาพของแต่ละเส้นทาง โดยใช้การวิเคราะห์ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
(Multiple Criteria Decision Making : MCDM) โดยวิธีการรวมแบบถ่วงน้ําหนัก (Simple Additive Weighting : 

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยัง 

ชายแดนกัมพูชา	 ใช้เกณฑ์การวัดศักยภาพของเส้นทางการขนส่ง 

ทางบกมาประเมินศักยภาพของแต่ละเส้นทาง	โดยใช้การวิเคราะห์ 

ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์	 (Multiple	 Criteria	 Decision 

Making	:	MCDM)	โดยวิธีการรวมแบบถ่วงน�า้หนัก	(Simple	Additive  

Weighting	:	SAW)	(อภิรดี	สรวิสูตร,	2559	;	Malczewski,	1999;	 

Mardani	 et	 al,	 2015)	 มาวัดศักยภาพของการขนส่งเพื่อเป็น 

การสนับสนุนการตัดสินใจจากเกณฑ์การประเมินศักยภาพเส้นทาง 

การขนส่ง	โดยมีสมการดังนี้	

	 	 	 	 	 Ai		=	∑WiXij

โดยที่	 	 	 	 Ai	 คือ	 ทางเลือกหลายทางเลือก	

    Wi	 คือ	 ค่าถ่วงน�้าหนัก

	 	 	 	 Xij		คือ	 ค่าเฉลี่ยของทางเลือกที่	i

	 	 	 	 	 	 ในข้อคุณลักษณะที่	j	

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 1.	 ศกึษาข้อมลูทัว่ไปและรวบรวมข้อมลูเส้นทางการขนส่ง 

ผลไม้จากจงัหวดัจนัทบรุไีปยงัชายแดนกมัพชูา	โดยผ่านจดุผ่านแดน 

ชายแดนจงัหวดัจนัทบุรทีัง้	5	แห่ง	ได้แก่	จดุผ่านแดนถาวรบ้านแหลม	 

จดุผ่านแดนถาวรบ้านผกักาด	จดุผ่อนปรน	บ้านซบัตาร	ีจดุผ่อนปรน 

บ้านสวนส้ม	และจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง	

	 2.	 น�าชุดเกณฑ์การประเมนิศกัยภาพของเส้นทางการขนส่ง 

ทางบก	 มาประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัด 

จันทบุรีไปยังจุดผ่านแดนชายแดนท้ัง	 5	 แห่ง	 โดยการลงส�ารวจ 

พื้นที่จริงโดยใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 

Observation)

	 3.	 วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการประเมนิศกัยภาพของแต่ละ 

เส้นทาง	โดยใช้การวเิคราะห์ตดัสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์	(Multi	- 

Criteria	Decision	Making	:	MCDM)	โดยวธิกีารรวมแบบถ่วงน�า้หนกั  

(Simple	 Additive	Weighting	 :	 SAW)	 เพื่อเป็นการสนับสนุน 

การตัดสินใจในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด	 โดยพิจารณา 

จากผลรวมค่าคะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์จากค่าน�้าหนักของข้อมูล 

ในแต่ละเกณฑ์	โดยเส้นทางทีด่ทีีส่ดุพจิารณาจากเส้นทางทีม่คีะแนน 

สูงที่สุด

	 4.	 สรปุผลการวเิคราะห์เส้นทางการขนส่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	 

โดยงานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการด�าเนินงานดังต่อไปนี้	(ภาพที่	1)

 

SAW) (อภิรดี สรวิสูตร, 2559 ; Malczewski, 1999; Mardani et al, 2015) มาวัดศักยภาพของการขนส่งเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการตัดสินใจจากเกณฑ์การประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่ง โดยมีสมการดังนี้  

 
     Ai  = ∑WiXij 
 

โดยท่ี    Ai  คือ  ทางเลือกหลายทางเลือก  
    Wi คือ  ค่าถ่วงน้ําหนัก 
    Xij คือ  ค่าเฉลี่ยของทางเลือกที่ i ในข้อคุณลักษณะที่ j  
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลท่ัวไปและรวบรวมข้อมูลเส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยังชายแดนกัมพูชา โดย
ผ่านจุดผ่านแดนชายแดนจังหวัดจันทุบรีท้ัง 5 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จุด
ผ่อนปรน    บ้านซับตารี จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม และจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง  

2. นําชุดเกณฑ์การประเมินศักยภาพของเส้นทางการขนส่งทางบก มาประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่งผลไม้
จากจังหวัดจันทบุรีไปยังจุดผ่านแดนชายแดนท้ัง 5 แห่ง โดยการลงสํารวจพื้นท่ีจริงโดยใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Observation) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินศักยภาพของแต่ละเส้นทาง โดยใช้การวิเคราะห์ตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ์ (Multi – Criteria Decision Making : MCDM) โดยวิธีการรวมแบบถ่วงน้ําหนัก (Simple Additive 
Weighting : SAW) เพื่อเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากผลรวมค่า
คะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์จากค่าน้ําหนักของข้อมูลในแต่ละเกณฑ์ โดยเส้นทางที่ดีท่ีสุดพิจารณาจากเส้นทางที่มีคะแนน
สูงที่สุด 

4. สรุปผลการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมที่สุด  
โดยงานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการดําเนินงานดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

รวบรวมข้อมูลของการขนส่งผลไม้         
ไปยังชายแดนกัมพูชา 

ศึกษาเส้นทางการขนส่งผลไม้          
ไปยังชายแดนกัมพูชา 

 

ประเมินศักยภาพของแต่ละเส้นทาง 
 

กําหนดเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพของแต่
ละเส้นทาง 

 

วิเคราะห์เส้นทางการขนส่งผลไมไ้ปยังชายแดนกัมพูชาแต่ละเส้นทาง  
 

สรุปผลการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งท่ี
เหมาะสมที่สุด 

กําหนดเส้นทางในการขนส่งผลไม้       
ไปยังชายแดนกัมพูชา 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

ก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพ

ของแต่ละเส้นทาง
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ผลการด�าเนินงานวิจัย
	 จากการศกึษาเส้นทางขนส่งจากจังหวดัจนัทบรุไีปชายแดน 
กมัพูชาจะศกึษาเส้นทางทัง้หมด	5	เส้นทาง	(กรมการค้าต่างประเทศ,	 
2557)	ประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร	2	แห่งได้แก่	จดุผ่านแดนถาวร 
บ้านแหลมและจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด	 และจุดผ่อนปรน 
3	แห่ง	ได้แก่	จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี	จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและ 
จุดผ่อนปรน	 บ้านบึงชนังล่าง	 จากการลงส�ารวจพื้นที่จริงโดยทุก 
เส้นทางจะเริ่มต้นจากเส้นทางเดียวกันมีจุดเริ่มต้นบริเวณเดียวกัน 
คอื	ตลาดผลไม้เนนิสูง	และใช้ถนนสายหมายเลข	3	เดนิทางไปจนถึง 
สามแยกปากแซงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายหมายเลข	317	(จันทบุรี	-	 
สระแก้ว)	เป็นถนน	4	เลน	มีสภาพถนนและการจราจรที่ดี	ช่วงขึ้น 
เขาเกลอืพบว่า	มกีารจราจรตดิขดัเนือ่งจากมคีวามชนัของเนนิสนัเขา	 
มจุีดตรวจสิง่ผดิกฎหมายและยาเสพตดิชายแดนส่งผลให้สภาพถนน 
สามารถสัญจรได้เพียง	 2	 เลน	 และกลับสู่สภาพปกติเมื่อผ่านพ้น 
จุดตรวจ	 โดยตลอดเส้นทางเส้นทางสามารถใช้ความเร็วเฉลี่ยใน 
การเดินทางประมาณ	80	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ผลการศึกษามีดังนี้
 จดุผ่านแดนถาวรบ้านผกักาด	จากตลาดผลไม้เนนิสงูจนถงึ 
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 
สู ่ถนนสายหมาเลข	 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	 กิโลเมตร	 จากสามแยก	 
ป.การเกษตร	เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข	3210	เป็นถนนลาดยาง	 
ไม่มีหลุมแต่จะมีพื้นผิวขรุขระ	 เป็นบางช่วงและมีทางโค้งหลายโค้ง	 
เดินทางไปอีก	14.5	กิโลเมตร	เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข	3193	 
เดินทางต่อไปอีก	 10	 กิโลเมตร	 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านบึง 
ชนังล่าง	 พื้นผิวถนนเป็นถนนคอนกรีต	 2	 เลน	 ไม่มีหลุมหรือพื้นที่ 
ขรขุระแต่เป็นเขตชมุชม	เดนิทางไปประมาณ	1	กโิลเมตร	มจีดุตรวจ 

จุดแรก	ผ่านไปได้อีกประมาณ	500	เมตร	มีจุดตรวจจุดที่	2	ตรงไป 
อีกประมาณ	 200	 เมตรก็จะพบจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง 
ถนนก่อนถึงจุดผ่านจุดผ่านแดนเป็นถนนลูกรังมีหลุมและพื้นผิว 
ขรุขระตลอดทั้งเส้นทาง	 รวมระยะทางท้ังสิ้น	 87	 กิโลเมตรและ 
ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นประมาณ	1	ชั่วโมง	20	นาที
 จดุผ่อนปรนบ้านสวนส้ม	จากตลาดผลไม้เนนิสงูเดนิทางไป 
สามแยกตรงข้ามร้านบุญเรืองการเกษตรระยะทางรวมประมาณ 
75	 กิโลเมตร	 จากน้ันเล้ียวขวาเข้าสู่ถนนสายหมายเลข	 3424	 
เป็นถนนลาดยาง	2	เลน	สภาพเส้นทางถนนค่อนข้างเก่าและช�ารุด 
ของถนนตามสภาพการใช้งาน	 มีพ้ืนผิวขรุขระบ้างเป็นบางช่วง	 
เดินทางไปอีก	 10	 กิโลเมตร	 เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข	 3424	 
บริเวณตรงข้ามโรงเรียนทรัพย์เจริญ	 เดินทางต่อไปอีก	 9	 กิโลเมตร 
จะพบสี่แยกมุ ่งหน้าตรงเข ้าหมู ่บ ้านสวนส้ม	 เดินทางไปอีก 
1.5	 กิโลเมตร	 เล้ียวซ้ายและเดินทางต่อไปอีก	 2	 กิโลเมตร	 จะพบ 
จดุตรวจ	โดยเส้นทางสายนีม้สีภาพถนนเป็นลกูรงั	ขรขุระตลอดเส้น 
ทางและมีหลุมลึกบ้างเป็นบางช่วง	 เดินทางต่ออีก	 4	 กิโลเมตร 
จะถึงจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม	 รวมระยะทางทั้งส้ิน	 98	 กิโลเมตร 
และใช้เวลาในการเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	36	นาที
 จดุผ่อนปรนบ้านซบัตาร	ีจากตลาดผลไม้เนนิสูงเดินทางไป	 
75	 กิโลเมตรจะถึงสามแยกตรงข้าม	 ร้านบุญเรืองการเกษตร 
เล้ียวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข	 3424	 เป็นถนนลาดยาง	 2	 เลน 
สภาพถนนค่อนข้างเก่าและช�ารุดตามสภาพการใช้งาน	 มีพื้นผิว 
ขรุขระบ้างเป็นบางช่วง	 เดินทางไปประมาณ	 10	 กิโลเมตร	 
เลี้ยวซ้ายตรงข้ามโรงเรียนทรัพย์เจริญเดินทางต่อไปบนถนน 
หมายเลข	 3424	 ระยะทาง	 9	 กิโลเมตร	 จากน้ันเล้ียวซ้ายเข้าสู่ 
ถนนหมายเลข	 3405	 ถนนสายนี้เป็นถนน	 2	 เลน	 สภาพถนน 
ค่อนข้างดี	มีพื้นที่ขรุขระบางช่วง	ตรงไปอีก	3.5	กิโลเมตร	เลี้ยวขวา 
ตรงสามแยกเข ้าสู ่บ ้านซับตารี	 เดินทางไปอีก	 3	 กิโลเมตร 
พบจุดตรวจที่	 1	 เดินทางต่อไปอีก	 2.5	 กิโลเมตร	 สภาพเส้นทาง 
เป็นถนนลูกรัง	 มีพื้นที่ขรุขระตลอดเส้นทาง	 มีหลุมลึกบางช่วง 
เมื่อพบจุดผ่านแดนตรวจจุดที่	 2	 เดินทางต่อไปอีกประมาณ 
300	 เมตร	 จะพบจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี	 สภาพถนนภายในจุด 
ผ่อนปรนบ้านซับตารีเป็นทางลูกรัง	 มีพื้นที่ขรุขระเป็นส่วนใหญ่	 
รวมระยะทางทั้งหมด	 101	 กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินทาง 
1	ชั่วโมง	37	นาที
	 จากเส้นทางการขนส่งทั้ง	 5	 เส้นทางน�ามาวิเคราะห์โดยใช้ 
ปัจจัยในการวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่งประกอบด้วย	 9	 ปัจจัย 
ได้แก่	 จ�านวนช่องจราจรต่อทิศทาง	 ความกว้างของผิวจราจร 
ความกว้างของไหล่ทาง	 วัสดุผิวจราจร	 ความคดเคี้ยวลาดชันของ 
ถนนการเสือ่มสภาพความเสยีหายของผวิจราจร	จดุอนัตรายในเส้น 
ทาง	 ความสามารถในการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ	 และ 
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ	(วรพจน์	มีถม,	2558)	 
โดยผลจากการวิเคราะห์ของแต่ละช่องทางแสดงดังตารางที่	2

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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	 จากตารางที่	 1	 แสดงผลการประเมินศักยภาพเส้นทาง 

การขนส่งทั้ง	9	ปัจจัย	พบว่า	(1)	ปัจจัยด้านจ�านวนช่องทางจราจร  

พบว่า	จดุผ่านแดนมคีะแนนสงูทีส่ดุคอื	จดุผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 

และจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี	 (3	 คะแนน)	 ส่วนจุดผ่านแดนที่ม ี

คะแนนน้อยที่สุด	 ได้แก่	 จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรน 

บ้านบงึชนงัล่าง	(1	คะแนน)	(2)	ปัจจยัด้านความกว้างของผวิจราจร	 

พบว่า	 จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากท่ีสุด	 ได้แก่	 จุดผ่านแดนถาวร	 

บ้านแหลม	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด	 และจุดผ่อนปรนบ้าน 

ซับตารี	 (5	 คะแนน)	 ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุด	 ได้แก ่

จดุผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจดุผ่อนปรนบ้านบงึชนงัล่าง	(4	คะแนน) 

3)	 ป ัจจัยความกว ้างของไหล ่ทาง	 พบว ่า	 จุดผ ่านแดนที่มี 

คะแนนมากที่สุดคือ	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและจุดผ่อนปรน 

บ้านซบัตารี	(2	คะแนน)	ส่วนจุดผ่านแดนทีม่คีะแนนน้อยทีสุ่ด	ได้แก่	 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด	 จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุด 

ผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง	 (1	คะแนน)	4)	ปัจจัยด้านวัสดุผิวจราจร	

พบว่า	 จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากท่ีสุด	 ได้แก่	 จุดผ่านแดนถาวร 

บ้านแหลมและจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด	 (5	 คะแนน)	 ส่วนจุด 

	 ตารางที่	2	 แสดงผลการประเมินเส้นทางการขนส่ง

ซับตารี สภาพถนนภายในจุดผ่อนปรนบ้านซับตารีเป็นทางลูกรัง มีพ้ืนที่ขรุขระเป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทางทั้งหมด 101 
กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 37 นาที 

จากเส้นทางการขนส่งทั้ง 5 เส้นทางนํามาวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่ง
ประกอบด้วย 9 ปัจจัยได้แก่ จํานวนช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของผิวจราจร ความกว้างของไหล่ทาง วัสดุผิวจราจร 
ความคดเคี้ยวลาดชันของถนน การเสื่อมสภาพความเสียหายของผิวจราจร จุดอันตรายในเส้นทาง ความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ (วรพจน์ มีถม, 2558) โดยผลจาก
การวิเคราะห์ของแต่ละช่องทางแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินเส้นทางการขนส่ง 

ลําดับ ปัจจัย คะแนน
(score)

เส้นทางการขนส่งไปยังปลายทาง 

บ้านแหลม บ้าน
ผักกาด 

บ้าน 
ซับตารี 

บ้าน 
สวนส้ม 

บ้าน
บึงชนัง
ล่าง 

1 จํานวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง 5 3 2 3 1 1 

2 ความกว้างของผวิจราจร 5 5 5 5 4 4 

3 ความกว้างของไหล่ทาง 5 2 1 2 1 1 

4 วัสดุผิวจราจร 5 5 5 2 1 4 

5 ความคดเคี้ยว ลาดชัน 
ของถนน 5 4 3 3 1 2 

6 การเสื่อมสภาพ ความ 
เสียหายของผิวหน้าจราจร 5 5 4 4 2 4 

7 จุดอันตรายในเส้นทาง 5 5 5 5 5 5 

8 
ความสามารถในการ 
เชื่อมต่อกับการขนส่ง 
รูปแบบอ่ืน 

5 5 5 4 2 2 

9 ความสามารถในการ 
เชื่อมต่อกับต่างประเทศ 5 2 2 2 2 2 

  
 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่งท้ัง 9 ปัจจัย พบว่า (1) ปัจจัยด้านจํานวน
ช่องทางจราจร พบว่า จุดผ่านแดนมีคะแนนสูงที่สุดคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี 
(3คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง (1 
คะแนน) (2) ปัจจัยด้านความกว้างของผิวจราจร พบว่า จุดผ่านแดนท่ีมีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร           
บ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด และจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ( 5 คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยท่ีสุด
ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง (4 คะแนน) 3) ปัจจัยความกว้างของไหล่ทาง พบว่า จุด
ผ่านแดนที่มีคะแนนมากที่สุดคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี (2 คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่
มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง            
(1 คะแนน) 4) ปัจจัยด้านวัสดุผิวจราจร พบว่า จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด (5คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยท่ีสุดได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม (1คะแนน) 
5) ปัจจัยด้านความคดเคี้ยวและความลาดชันของถนน พบว่า จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากที่สุดคือ จุดผ่านแดนถาวร           
บ้านแหลม (4 คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม (1 คะแนน) 6) ปัจจัยด้าน

ผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุดได้แก่	 จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม	 

(1	คะแนน)	5)	ปัจจัยด้านความคดเคี้ยวและความลาดชันของถนน 

พบว่า	 จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากที่สุดคือ	 จุดผ่านแดนถาวร	 

บ้านแหลม	 (4	 คะแนน)	 ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุด	 

ได้แก่	จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม	(1	คะแนน)	6)	ปัจจัยด้านการเสื่อม 

สภาพและความเสยีหายของผวิจราจร	พบว่า	จดุผ่านแดนทีม่คีะแนน 

มากที่สุด	ได้แก่	จุดผ่านแดนถาวร	บ้านแหลม	(5	คะแนน)	ส่วนจุด 

ผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุด	 ได้แก่	 จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม 

(2	คะแนน)	7)	ปัจจัยด้านจุดอันตรายในเส้นทาง	พบว่า	ทั้ง	5	จุด 

ผ่านแดนมีคะแนนเท่ากันทุกจุดผ่านแดน	 (5	 คะแนน)	 8)	 ปัจจัย 

ด้านความสามารถในการเช่ือมต่อขนส่งรูปแบบอื่น	 พบว่า	 จุดผ่าน 

แดนที่มีคะแนนมากที่สุด	 ได้แก่	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและ 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด	 (5	 คะแนน)	 ส่วนจุดผ่านแดนที่มี 

คะแนนน้อยที่สุดได้แก่	 จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรน											 

บ้านบึงชนังล่าง	 (2	 คะแนน)	 และ	 9)	 ปัจจัยด้านความสามารถใน 

การเชือ่มต่อกบัต่างประเทศ	พบว่า	ทัง้	5	จดุผ่านแดนอยูใ่นระดบัต�า่ 

ทุกจุดผ่านแดน	(2	คะแนน)	ดังภาพที่	2	

 

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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การเสื่อมสภาพและความเสียหายของผิวจราจร พบว่า จุดผ่านแดนท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร          
บ้านแหลม (5คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม (2 คะแนน) 7) ปัจจัยด้านจุด
อันตรายในเส้นทาง พบว่า ท้ัง 5 จุดผ่านแดนมีคะแนนเท่ากันทุกจุดผ่านแดน (5 คะแนน) 8) ปัจจัยด้านความสามารถใน
การเชื่อมต่อขนส่งรูปแบบอื่น พบว่า จุดผ่านแดนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านผักกาด (5 คะแนน) ส่วนจุดผ่านแดนที่มีคะแนนน้อยที่สุดได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้มและจุดผ่อนปรน           
บ้านบึงชนังล่าง (2 คะแนน) และ 9) ปัจจัยด้านความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ พบว่า ท้ัง 5 จุดผ่านแดนอยู่
ในระดับต่ําทุกจุดผ่านแดน (2 คะแนน) ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แยกตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่ง 

 
จากการประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่งตามเกณฑ์การประเมินเส้นทางการขนส่งท้ัง 9 ปัจจัย อัน

ประกอบด้วย 1.จํานวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง 2.ความกว้างของผิวจราจร 3.ความกว้างของไหล่ทาง 4.วัสดุผิวจราจร 
5.ความคดเคี้ยวและลาดชันของถนน 6.การเสื่อมสภาพและความเสียหายของผิวหน้าจราจร 7.จุดอันตรายในเส้นทาง 8.
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น และ 9.ความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ หลังจากนั้นนํา
ผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาทําการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making : 
MCDM) โดยวิธีการรวมแบบถ่วงน้ําหนัก (Simple Additive Weighting : SAW) (อภิรดี สรวิสูตร, 2559 ; Malczewski, 
1999) เพื่อเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจจากเกณฑ์การประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่ง โดยมีสมการดังนี้  

 
 คะแนนทางเลือก (Ai)  =  ∑ [ คะแนนแต่ละปัจจัย(Wi) x คะแนนแต่ละปัจจัย(Xij) ] 
 
จากการวิเคราะห์คะแนนทางเลือกแสดงผลของการวิเคราะห์ทางเลือกของแต่ละเส้นทางการขนส่ง และ

ศักยภาพของแต่ละเส้นทาง ดังตารางที่ 3 
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ด่านบ้านแหลม

ด่านบ้านผักกาด

ด่านบ้านซับตารี

ด่านบ้านสวนส้ม

ด่านบ้านบึงชนังล่าง

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

	 จากการประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่งตามเกณฑ ์

การประเมินเส้นทางการขนส่งท้ัง	 9	 ปัจจัย	 อันประกอบด้วย 

1.	 จ�านวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง	 2.	 ความกว้างของผิวจราจร	 

3.	ความกว้างของไหล่ทาง	4.	วัสดุผิวจราจร	5.	ความคดเคี้ยวและ 

ลาดชันของถนน	 6.	 การเส่ือมสภาพและความเสียหายของผิวหน้า 

จราจร	 7.	 จุดอันตรายในเส้นทาง	 8.ความสามารถในการเชื่อมต่อ 

กับการขนส่งรูปแบบอื่น	 และ	 9.	 ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ 

ต่างประเทศ	หลงัจากนัน้น�าผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้มาท�าการวเิคราะห์ 

การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์	 (Multiple	Criteria	Decision	 

Making	 :	 MCDM)	 โดยวิธีการรวมแบบถ่วงน�้าหนัก	 (Simple	 

ภาพที่	2	แสดงผลการวิเคราะห์แยกตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพเส้นทางการขนส่ง

Additive	Weighting	:	SAW)	(อภิรด	ีสรวสิตูร,	2559	;	Malczewski,	 

1999)	 เพื่อเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจจากเกณฑ์การประเมิน 

ศักยภาพเส้นทางการขนส่ง	โดยมีสมการดังนี้	

	 คะแนนทางเลือก	(Ai)	=

	 ∑	[	คะแนนแต่ละปัจจัย(Wi)	x	คะแนนแต่ละปัจจัย(Xij)	]

	 จากการวิเคราะห์คะแนนทางเลือกแสดงผลของการ 

วิเคราะห์ทางเลือกของแต่ละเส้นทางการขนส่ง	 และศักยภาพของ 

แต่ละเส้นทาง	ดังตารางที่	3

 ตารางที่	3	 แสดงคะแนนทางเลือกและศักยภาพของเส้นทาง
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนทางเลือกและศักยภาพของเส้นทาง 
 

เส้นทางการขนส่ง คะแนนทางเลือก 
(คะแนน) 

ศักยภาพของเส้นทาง 
(ร้อยละ) 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 180 80.00 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด 160 71.11 

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี 150 66.67 

จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม 95 42.22 

จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง 125 55.56 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า จุดผ่านแดนถาวรที่มีคะแนนสูงท่ีสุดคือ 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 ซ่ึงมีคะแนนต่ํากว่าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดเพียงร้อยละ 4.44 รองลงมาคือ จุดผ่อนปรนบึงชนังล่าง และจุด
ผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ตามลําดับ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางเลือก และศักยภาพ ของเส้นทางการขนส่ง 
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จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม
จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังลา่ง
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ตารางที่ 3 แสดงคะแนนทางเลือกและศักยภาพของเส้นทาง 
 

เส้นทางการขนส่ง คะแนนทางเลือก 
(คะแนน) 

ศักยภาพของเส้นทาง 
(ร้อยละ) 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 180 80.00 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด 160 71.11 

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี 150 66.67 

จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม 95 42.22 

จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง 125 55.56 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า จุดผ่านแดนถาวรที่มีคะแนนสูงท่ีสุดคือ 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 ซ่ึงมีคะแนนต่ํากว่าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดเพียงร้อยละ 4.44 รองลงมาคือ จุดผ่อนปรนบึงชนังล่าง และจุด
ผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ตามลําดับ ดังภาพที่ 3 
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จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม
จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังลา่ง

	 จากตารางที่	3	พบว่า	จุดผ่านแดนถาวรที่มีคะแนนสูงที่สุด 

คือ	จุดผ่านถาวรบ้านแหลม	(180	คะแนน)	มีศักยภาพของเส้นทาง 

ร้อยละ	80	รองลงมาคอื	จดุผ่านแดนถาวรบ้านผกักาด	(160	คะแนน)	 

มีศักยภาพของเส้นทางร้อยละ	71.11	เมื่อพิจารณาจุดผ่อนปรนทั้ง	 

3	จุดคือ	จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง	จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม	และ 

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี	 พบว่า	 จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี	 เป็นจุด 

ผ่อนปรนที่มีคะแนนสูงที่สุด	 คือ	 150	 มีศักยภาพของเส้นทาง 

ร้อยละ	 66.67	 ซึ่งมีคะแนนต�่ากว่าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด 

เพียงร้อยละ	 4.44	 รองลงมาคือ	 จุดผ่อนปรนบึงชนังล่าง	 และจุด 

ผ่อนปรนบ้านสวนส้ม	ตามล�าดับ	ดังภาพที่	3

ภาพที่	3	แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทางเลือก	และศักยภาพ	ของเส้นทางการขนส่ง

สรุปผลการวิจัย
	 จากผลการศึกษาและประเมินเส้นทางการขนส่งผลไม้จาก 

จังหวัดจันทบุรีไปยังชายแดนกัมพูชาทั้งหมด	 5	 เส้นทาง	 คือ 

1.	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม	 2.	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด	 

3.	 จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี	 4.	 จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม	 และ	 

5.	จุดผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง	พบว่า	จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม 

เป็นจุดผ่านแดนการค้าชายแดนไทย	 -	 กัมพูชาที่มีศักยภาพของ 

เส้นทางการขนส่งผลไม้สูงท่ีสุดคือ	 ร้อยละ	 80	 (180	 คะแนน)	 

รองลงมาคือ	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด	มีศักยภาพของเส้นทาง 

การขนส่งร้อยละ	 71.11	 (160	 คะแนน)	 โดยจุดผ่านแดนถาวร 

บ้านแหลมใช้เวลาในการเดินทางจากสี่แยกตลาดผลไม้เนินสูง 

1	ชั่วโมง	17	นาที	ระยะทาง	85	กิโลเมตร	สภาพการเดินทางเป็น 

ถนนลาดยาง	มีพื้นผิวดี	ไม่มีหลุม	เดินทางสะดวก	มีช่องทางจราจร	 

3	 ช่องทางต่อทิศทางท่ีมีเกาะกลาง	 มีเพียงในเขตชุมชมตลาด 

บ้านแหลมที่มีถนนท่ีค่อนข้างแคบและการจราจรค่อนข้างติดขัด 

แต่ไม่มากนัก	 โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมได้รับการยกระดับ 

จากจุดผ่อนปรนเป็นจุดผ่านแดนถาวรในปี	 พ.ศ.2546	 จึงได้รับ 

การพัฒนาจากภาครัฐในจุดผ่านแดนต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	โครงสร้าง 

ขั้นพื้นฐาน	 ระบบสาธารณูปโภค	 จึงส่งผลท�าให้จุดผ่านแดนถาวร 

บ้านแหลมมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	นอกจากนัน้จดุผ่านแดนถาวร 

บ้านแหลมยังเป็นเขตติดต่อกับบ้านกร็อมเรียง	 อ�าเภอกร็อมเรียง	 

จงัหวดัพระตะบอง	ประเทศกมัพูชา	อนัเป็นดนิแดนแห่งเกษตรกรรม 

และมีประชากรมากถึง	 1.2	 ล้านคน	 นอกจากนั้นเส้นทางจังหวัด 

พระตะบองยังสามารถเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังกรุงพนมเปญ 

และสามารถเชือ่มต่อไปยงันครโฮจมินิห์	ประเทศเวยีดนามได้อกีด้วย	 

นอกจากน้ีจะสังเกตได้ว่า	 จุดผ่อนปนบ้านซับตารีมีคะแนนรวม 

150	 คะแนน	 (ร้อยละ	 66.67)	 ซึ่งมีศักยภาพใกล้เคียงกับจุดผ่าน 

แดนถาวรบ้านผักกาด	 ซึ่งจุดผ่อนปรนนี้สามารถพัฒนาให้เป็นจุด 

ผ่านแดนถาวรได้ในอนาคต	 เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางการส่งออกและ 

สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

กฤติยา เกิดผล, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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ข้อเสนอแนะ
	 ผลจากการศึกษาท�าให้ทราบถึงศักยภาพของเส้นทาง 

การขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีไปยังชายแดนกัมพูชา	 ทั้ง	 5	 

เส้นทาง	สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการขนส่งผลไม้	น�าใช้ 

ในการเลือกเส้นทางในการขนส่งผลไม้ไปยังจุดผ่านแดนกัมพูชา	 

โดยเลือกใช้เส้นทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเนื่องจากเป็น 

ทางที่มีศักยภาพมากท่ีสุด	 ซ่ึงท�าให้ลดเวลา	 และลดความเสี่ยงใน 

การขนส่ง	ส่งผลถึงการลดต้นทุนด้านการขนส่งได้

	 ในการวจัิยครัง้นีม้ขีอบเขตวจิยัเฉพาะศกัยภาพเส้นทางการ 

ขนส่งเท่านั้น	 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการผ่านจุดผ่าน 

แดนทั้งขาเข้า	 -	 ขาออก	 ในประเทศกัมพูชา	 และศึกษาเส้นทางใน 

ประเทศกัมพูชา	รวมถึงศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย

กิตติกรรมประกาศ
	 งานวิจัยนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับทุนอุดหนุนจาก 

งบประมาณแผ่นดิน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 และด้วย 

ความร่วมมือของคณะผู้วิจัยทุกท่าน	 รวมถึงได้รับการสนับสนุน 

เป็นอย่างดีจากสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์	 คณะเทคโนโลยี 
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มา	ณ	โอกาสนี้
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พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	ส�าหรับการตกแต่งภายใน

Consumer	Behavior	on	Shopping	for	Home	Interior	Decoration	Construction	Material

ธีรยุทธ์	เรืองศิริวัฒน์,	สุธรรม		พงศ์ส�าราญ

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทคัดย่อ
	 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับการตกแต่งภายใน	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเบื้อง 

ของผู้บริโภค	จากร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไป	และร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นน�า	(Homepro	บุญถาวร	ไทวัสดุ	SCG)	ในเขตกรุงเทพมหานคร	 

โดยท�าการเก็บตัวอย่างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถึงสองครั้ง	 เป็นเวลา	1	เดือน	ผลการศึกษาพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	76	อาย ุ

อยู่ในช่วง	 31-35	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	33	 ระดับการศึกษาปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	42	อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	คิดเป็นร้อยละ	39	 

และรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง	 15,001-20,000	บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 39	 พฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกซ้ือวัสดุจากที่	 Homepro	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 24	 ประเภทของวัสดุก่อสร้างท่ีเลือกซ้ือคือกระเบ้ืองแกรนิตโต้	 คิดเป็นร้อยละ	 30	 ปัจจัยส�าคัญที่เลือกซ้ือคือราคา	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 28	 การเลือกซื้อจะตัดสินใจด้วยตนเอง	 คิดเป็นร้อยละ	 45	 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื่อตกแต่ง/แก้ไข	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 40	 ความถี่ในการซ้ือวัสดุก่อสร้างประมาณ	 2	 ครั้งต่อปี	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ประกอบด้วย 

ด้านส่งเสริมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายด้านราคา	 และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากตามล�าดับ	 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ 

การศึกษา	 และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างส�าหรับตกแต่งภายในอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับนัย	 0.05 

โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างให้ความส�าคัญต่อปัจจัยในระดับมากและเมื่อ 

จ�าแนกปัจจัยเหล่านี้ก็ให้ผลความส�าคัญต่อความหลากหลายของสินค้าและครบทุกหมวดหมู่ในระดับมาก	 ให้ความส�าคัญต่อเงื่อนไข 

การช�าระเงินในระดับมาก	 เช่นเดียวกับป้ายชื่อร้านและการจัดร้านให้สวยงาม	 และส่งเสริมการตลาดสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดมีอิทธิพลในระดับมากต่อการซื้อวัสดุก่อสร้าง		

ค�าส�าคัญ	:	วัสดุก่อสร้าง,	กระเบื้อง,	การตกแต่งภายใน
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 construction	material,	floor	tiles,	interior	decorator
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บทน�า
	 ในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวม	 ของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น	 โดยการวัดผล 

ได้จากสถิติการเข้าใช้บริการเลือกซื้อชองลูกค้า	 และวัดผลจาก 

ยอดขายทีส่งูขึน้	ท�าให้ผูป้ระกอบการวสัดกุ่อสร้าง	ต่างเริม่ปรบัแผน 

การด�าเนนิธรุกจิเตรียมรองรบัความต้องการการใช้วสัดกุ่อสร้างทีจ่ะ 

เพิ่มขึ้น	 รวมถึงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต่างเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่มา 

พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดกันอย่างต่อเน่ือง	 (ศูนย์วิจัย 

กสิกรไทย,	กรกฎาคม	2559)

	 สถานการณ์ในปัจจบุนัการขยายสาขาของธรุกจิค้าปลกีวสัดุ 

ก่อสร้างมีรูปแบบใหม่ท่ีทันสมัยและพื้นท่ีท่ีกว้างขวางให้เลือก 

หลากหลายรูปแบบมีการจัดสินค้าที่เป็นระเบียบง่ายต่อการเลือก

ซื้อสินค้า	 และการขยายสาขาออกไปตามพื้นท่ีต่างๆ	 โดยมีระบบ 

มาตรฐานการบริการเดียวกันในทุกๆ	 สาขา	 และมีการกระจาย 

สาขาไปตามพื้นที่ต่างๆ	 ทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัดธุรกิจวัสด ุ

ก่อสร้างมคีวามทนัสมยั	มปีระสทิธภิาพในการบรกิาร	ทีส่�าคัญสนิค้า 

มีคุณภาพแบบครบวงจร	 มีการจัดท�าแคมเปญการตลาดอย่างหนัก 

โดยผ่านสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ	อาทเิช่นการจัดกิจกรรมลดราคา	 

การน�าเสนอบริการหลังการขาย	 การจัดท�าเอกสารให้ความรู้แก่ 

ลกูค้าเก่ียวกบัการใช้งานวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง	ส�าหรบัลกูค้ารายย่อย

ทีต้่องการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัยเอง	สามารถปรึกษาถงึปัญหาต่างๆ	ฟร	ี 

ทั้งนี้จะมีสินค้าจ�านวนท่ีหลากหลายแบบ	 ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 

ขนาดใหญ่	 กลุ่มนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบ	 โดยเฉพาะในเร่ืองต้นทุน 

ที่อาจจะต�่ากว่าคู่แข่ง	 ความหลากหลายของสินค้ามีจ�านวนมาก	 

เนื่องจากมีก�าลังของเงินลงทุนที่มาก	 และสามารถแข่งขันกับ 

ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างรายอื่นๆ	

	 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาในเรือ่งพฤตกิรรมการ 

เลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับการตกแต่งภายใน	 โดยท�าการศึกษา 

ลักษณะส่วนบุคคล	 และส่วนของการตลาด	 ด้านใดที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับการตกแต่งภายในเพื่อ 

เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน�าไปเป็นแนวทางในการวางแผน 

และก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมตรง 

ตามความต้องการของผู้ซื้อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง	 (กระเบื้อง)	

ส�าหรบัการตกแต่งภายใน	และเพือ่ศกึษาปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้วสัดกุ่อสร้าง	(กระเบือ้ง)	

ส�าหรับการตกแต่งภายใน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	ส�าหรับ 

การตกแต่งภายในเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative 

Research)

	 ประชาการที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี	 คือ	 ผู้ที่เลือกซื้อวัสด ุ

ก่อสร้าง	 ส�าหรับตกแต่งภายใน	 ที่	 Homepro	 บุญถาวร	 ไทวัสดุ	 

SCG	และร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆ	ในเขตกรุงเทพมหานคร	เนื่องจาก 

จ�านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนมากไม่ทราบจ�านวนท่ี 

แน่นอนของประชากรกลุ่มนี้	 กลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ	 Yamane	 

(1967)	ที่	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	และค่าความคลาดเคลื่อน 

ที่ระดับร้อยละ	±5

	 การสุม่ตวัอย่างเป็นการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	ได้กลุ่มตวัอย่าง 

จ�านวน	385	คน	แต่ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน	 

400	 กลุ่มตัวอย่าง	 โดยทั้งนี้จะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกค�าตอบ	 

(Self	Administered)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น 

เคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยผู้ศกึษาสร้างขึน้เองมีขัน้ตอน 

การสร้างดังนี้แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที	่1	ปัจจัยส่วนบุคคล	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 รายได้	 ระดับการศึกษา	 

อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 การสร้างลักษณะค�าถามเป็นลักษณะ 

นามบัญญัติ	 	 (Nominal	 Scale)	 เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่ง 

ข้อมูลเป็นกลุ่มๆ	 ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด	 โดยมีค�าตอบให้เลือก 

หลายค�าตอบ	 แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว	 ข้อมูล 

ที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�านวณคือ	 ค่าร้อยละ	 

โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่	1	ประกอบด้วยจ�านวนค�าถามทั้งสิ้น	5	ข้อ

	 ส่วนที	่2	พฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับการ 

ตกแต่งภายใน	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นการ 

สอบถาม	 ในเร่ืองสถานที่เลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	 ประเภทของวัสด ุ

ก่อสร้างท่ีเลอืกซือ้	ปัจจัยส�าคญัทีจ่ะเลอืกซือ้วสัดกุ่อสร้าง	บคุคลทีม่ี 

อทิธิพลต่อการตดัสนิใจซือ้	เหตผุลใดท่ีตดัสนิใจเลอืกซือ้วสัดุก่อสร้าง	 

ความถี่ในการซ้ือวัสดุก่อสร้าง	 และมูลค่าในการซ้ือวัสดุก่อสร้าง	 

การสร้างลักษณะค�าถามเป็นลักษณะ	นามบัญญัติ	(Nominal	Scale)	 

เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ	 ตามคุณสมบัต ิ

ที่ก�าหนด	 โดยมีค�าตอบให้เลือกหลายค�าตอบ	 แต่ผู้ตอบสามารถ 

เลือกตอบเพียงข้อเดียวข้อมูลท่ีวัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายใน 

การค�านวณคือ	ค่าร้อยละ	โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่	2	ประกอบด้วย 

จ�านวนค�าถามทั้งสิ้น	5	ข้อ

	 ส่วนที	่3	เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด		 

ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ด้านราคา	 (Price) 

ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	(Place)	ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด 

(Promotion)	 โดยเป็นลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน	 แบ่งค่า

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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คะแนนระดับ	 ความคิดเห็น	 ออกเป็น	 5	 ระดับ	 ตามแบบลิเคอร์ด	 

(Likert)	 แบบสอบถาม	 ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วน 

ประมาณค่า	(Rating	Scale)

	 ผู้ศึกษาด�าเนินการเก็บข้อมูล	 โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ 

การศกึษาในครัง้นีใ้ห้กลุม่ตวัอย่างได้ทราบ		พร้อมทัง้อธบิายค�าชีแ้จง 

ในการตอบแบบสอบถาม	 และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลที่ได้จาก	 การตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย	 และรับ 

กลับคืนมาด�าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย	 เพื่อให้แน่ใจว่า 

แบบสอบถามมคีวามสมบูรณ์	ครบถ้วน	และสามารถน�าไปวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปได้	จ�านวน	400	คน		

	 ท�าการประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ	 (Percentage)	 และ 

ค่าเฉลี่ย	(Mean)	เพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ

ผลการวิจัย
	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน	

306	คน	คิดเป็นร้อยละ	76	อายุอยู่ในช่วง	31-35	ปี	คิดเป็นร้อยละ 

33	ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	42	อาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน	 คิดเป็นร้อยละ	 39	 และรายได้ต่อเดือนอยู ่

ในช่วง	15,001-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	39

	 พฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับการตกแต่ง

ภายใน	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อวัสดุจากที่	 Homepro	 

ประเภทของวัสดุก่อสร้างท่ีท่านเลือกซ้ือคือกระเบ้ืองแกรนิตโต้		 

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะเลอืกซ้ือคือราคา	บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

ซื้อคือตัดสินใจด้วยตนเอง	 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง 

เพื่อตกแต่ง/แก้ไข	 ความถี่ในการซื้อวัสดุก่อสร้างเฉล่ีย	 2	 ครั้งต่อป	ี 

และมูลค่าในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเฉลี่ย	11,452.55	บาท

	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด		ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมรีายละเอียด 

ดังนี้

	 ด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 ประกอบด้วย 

ประโยชน์ของการใช้สอย	ความหลากหลายของสินค้า	คุณภาพของ 

สนิค้าความสวยงาม/ดไีซน์ของสนิค้า	และภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า 

อยู่ในระดับมากตามล�าดับ

	 ด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับมากประกอบด้วย	 สินค้าม ี

ป้ายราคาระบุชัดเจนและมีเงื่อนไขการช�าระหลายแบบ	 (เงินสด/ 

สินเชื่อ)	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 ส่วนสินค้าแต่ละชนิดมีหลายระดับ 

ราคาให้เลอืก		ราคาถกูกว่ายีห้่ออืน่		ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของ 

สินค้าอยู่ในระดับมากตามล�าดับ

	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายภาพรวมอยู ่ในระดับมาก		 

ประกอบด้วย	 มีบริการขนส่งสินค้ามีความส�าคัญมากที่สุด	 ส่วนใน 

เรื่องความสะดวกมีที่จอดรถ	 ท�าเลที่ตั้งร้านเดินทางไปมาสะดวก		 

การจดัสินค้าเป็นระเบยีบดึงดดูสายตา	ชือ่เสียงของร้าน	อยูใ่นระดบั 

มากตามล�าดับ

	 ด้านส่งเสรมิการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ประกอบด้วย 

การจัดรายการส่งเสริมการขายส�าหรับลูกค้าประจ�าอยู่ในระดับ 

มากทีส่ดุ	ส่วนการจดัแสดงแนะน�าสนิค้าตามสถานที	่การรับประกนั 

หลังการขาย	และการมอบส่วนลดพิเศษ	อยู่ในระดับมากตามล�าดับ	

(ภาพที่	1)

ภาพที่	1	ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับมากประกอบด้วย  สินค้ามีป้ายราคาระบุชัดเจนและมีเงื่อนไขการชําระหลาย
แบบ(เงินสด/สินเชื่อ)อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนสินค้าแต่ละชนิดมีหลายระดับราคาให้เลือก  ราคาถูกกว่าย่ีห้ออื่น  ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับมากตามลําดับ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ประกอบด้วย มีบริการขนส่งสินค้ามีความสําคัญมาก
ท่ีสุด  ส่วนในเรื่องความสะดวกมีท่ีจอดรถ  ทําเลท่ีตั้งร้านเดินทางไปมาสะดวก  การจัดสินค้าเป็นระเบียบดึงดูดสายตา  
ชื่อเสียงของร้าน  อยู่ในระดับมากตามลําดับ 

ด้านส่งเสริมการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ประกอบด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขายสําหรับลูกค้า
ประจําอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนการจัดแสดงแนะนําสินค้าตามสถานที่  การรับประกันหลังการขาย  และการมอบ
ส่วนลดพิเศษ  อยู่ในระดับมากตามลําดับ (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ค่าเฉลีย่ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีแตกต่าง

กันด้านระดับการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการการเลือกซ้ือ
วัสดุก่อสร้าง สําหรับตกแต่งภายในที่แตกต่างกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง สําหรับตกแต่งภายใน  พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ด้านราคา เงื่อนไขการชําระหลายแบบ(เงินสด/
สินเชื่อ)  ด้านส่งเสริมการตลาด  การมอบส่วนลดพิเศษ และการจัดรายการส่งเสริมการขายสําหรับลูกค้าประจํา  มี
อิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างสําหรับตกแต่งภายใน  ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ท่ีเลือกส่วนซ้ือใหญ่จะเน้นประโยชน์ของการใช้สอย คือ มีรูปแบบหลายหลากประเภท ในแต่
ละรูปแบบมีวิธีการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น กระเบื้องผิวหยาบจะช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และยังมี
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีใช้สอยง่าย สะดวกสบาย และมีความสวยงามในตัวของผลิตภัณฑ์ 
 ด้านราคา สินค้ามีป้ายราคาระบุชัดเจน คือ ป้ายบ่งชี้ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีบ่งบอกเรื่องของชื่อสินค้า ราคาขาย 
จํานวน/กล่อง เป็นต้น ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ง่าย และง่ายต่อการปรียบเทียบราคาของคู่แข่งอีกด้วย ป้ายราคา
ในบางช่วงเวลาอาจมีโปรโมชั่นแสดงให้ผู้บริโภครับทราบ เพื่อเป็นจุดขายของร้านค้า ทําให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
มากย่ิงขึ้น 

ค่าเฉลี่ย 

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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162			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

	 ปัจจัยส่วนบุคคล	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้		 

ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีแตกต่างกันด้านระดับ 

การศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน	 ระดับการศึกษา	 รายได้ 

ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับ 

ตกแต่งภายในที่แตกต่างกัน		ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05

	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับพฤติกรรม 

การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับตกแต่งภายใน	 พบว่าปัจจัยส่วน 

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

ด้านราคา	เงือ่นไขการช�าระหลายแบบ	(เงนิสด/สนิเชือ่)	ด้านส่งเสรมิ 

การตลาด	 การมอบส่วนลดพิเศษ	 และการจัดรายการส่งเสริม 

การขายส�าหรับลูกค้าประจ�า	 มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

วัสดุก่อสร้างส�าหรับตกแต่งภายใน		ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05

สรุปผลและอภิปรายผล
	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ผู้ที่เลือกส่วนซื้อใหญ่จะเน้นประโยชน์ของ

การใช้สอย	คือ	มีรูปแบบหลายหลากประเภท	ในแต่ละรูปแบบมีวิธี

การใช้งานทีแ่ตกต่างกนัออกไป	เช่น	กระเบือ้งผวิหยาบจะช่วยในการ

ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต	ุและยงัมรีปูแบบอืน่ๆ	ทีใ่ช้สอยง่าย	สะดวก 

สบาย	และมีความสวยงามในตัวของผลิตภัณฑ์

	 ด้านราคา	 สินค้ามีป้ายราคาระบุชัดเจน	 คือ	 ป้ายบ่งช้ีตัว

ผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกเรื่องของช่ือสินค้า	 ราคาขาย	 จ�านวน/กล่อง	

เป็นต้น	ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ง่าย	และง่ายต่อการปรีย

บเทียบราคาของคู่แข่งอีกด้วย	 ป้ายราคาในบางช่วงเวลาอาจมีโปร

โมชั่นแสดงให้ผู้บริโภครับทราบ	 เพื่อเป็นจุดขายของร้านค้า	 ท�าให้

เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น

	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 มีบริการขนส่งสินค้า	 คือ	 

บริการจัดส่งสินค้าท่ีหลากหลายช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 เช่น 

การจัดถึงบ้านลูกค้า,ใช้บริการขนส่งต่างๆ	 เพื่อเป็นแรงจูงใจกับ 

ผู้บริโภคที่จะเข้ามาเลือกซื้อ	

	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	การจัดรายการส่งเสริมการขาย 

ส�าหรับลูกค้าประจ�า	 คือ	 การส่งข้อมูลข่าวสารโปรโมช่ันต่างๆ 

ให้ผู้บริโภครับทราบ	 การส่งเสริมการตลาดจะมีหลายด้าน	 เช่น	 

มีโปรโมชั่นส�าหรับลูกค้าประจ�า	 มีของสัมนาคุณให้กับลูกค้าทุกป	ี 

มีเครดิตในการซื้อสินค้า	บริการขนส่งฟรี	 มีส่วนลดต่างๆ	มากมาย	

เป็นต้น	 เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ 

ครั้งต่อๆ	ไป

	 พฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับการตกแต่ง 

ภายใน	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างที	่ 

Homepro	 คิดเป็นร้อยละ	 24	 ประเภทท่ีเลือกซ้ือคือกระเบื้อง 

แกรนิตโต้	 คิดเป็นร้อยละ	 30	 ราคาเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อ	 

คิดเป็นร้อยละ	28	การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจะตัดสินใจด้วยตนเอง	 

คิดเป็นร้อยละ	45	เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อคือตกแต่ง/แก้ไข	 

คิดเป็นร ้อยละ	 40	 ความถี่ในการเลือกซื้อ	 1.72	 ครั้งต ่อปี	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สมัคร	 ค�าด้วง,	 2013)	 ได้ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างของกลุ่มชาติพันธุ์ใจ 

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ฟ้าหลวง	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 

จังหวัดเชียงราย	 ที่พบว่าราคาเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อ	 ส่วนใหญ ่

การเลือกซื้อจะตัดสินใจด้วยตนเอง	 เหตุผลในการเลือกซื้อตกแต่ง/ 

แก้ไข	สถานที่เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่	Homepro	และ	ร้านจ�าหน่าย

วัสดุก่อสร้างทั่วไป

	 ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ 

เลือกซ้ือวัสดุก ่อสร้าง	 พบว่าผู ้บริโภคที่ เลือกซ้ือภาพรวมให้ 

ความส�าคัญอยู ่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (วิชัย 

เกียรติเดชานุภาพ,	 2553)	 ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างของ 

ผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก		สอดคล้องกบังานวจิยัของ	(สมคัร	ค�าด้วง,	 

2013)	 ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ใจเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ฟ้าหลวง	 

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ปัจจัยด้านช่องทางการจัด 

จ�าหน่าย	 และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	 	 สอดคล้องกับ	 (สุทัศน์	 ทัศนา 

นุตริยกุล,	 2552)	 ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างใน 

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าใน 

จงัหวดัเพชรบรุ	ีปัจจยัด้านราคาภาพรวมในระดบัเหน็ด้วยมาก		และ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	(วิชัย	เกียรติเดชานุภาพ,	2553)	ศึกษา 

เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ 

เลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างของผู้ซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับการตกแต่งภายในท่ี 

แตกต่างกัน	 ในด้านเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

จากสถานที่การเลือกซื้อ	 ประเภทของวัสดุก่อสร้าง	 ปัจจัยเลือกซื้อ	 

บคุคลต่อการตดัสนิใจซือ้	 และเหตผุลทีต่ดัสนิใจเลอืกซือ้ทีแ่ตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สุคนธา	 แสงโชติไกร,	 2551)	 ศึกษา 

เรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและ 

ตกแต่งบ้านโฮมโปรสาขาประชาช่ืน	 พบว่าด้านอายุที่แตกต่างกัน 

มีพฤติกรรมการเลือกซื้อจากสถานที่การเลือกซื้อ	ประเภทของวัสดุ 

ก่อสร้าง	 ปัจจัยเลือกซื้อ	 บุคคลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 และเหตุผล 

ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ	 ที่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

(สุทัศน์	 ทัศนานุตริยกุล,	 2552)	 ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกซ้ือ 

วัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม ่

ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี	 ในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 

มีพฤติกรรมการเลือกซื้อจากสถานที่การเลือกซื้อ	ประเภทของวัสดุ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ก่อสร้าง	 ปัจจัยเลือกซื้อ	 บุคคลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 และเหตุผลที ่

ตัดสินใจเลือกซื้อ	 ที่แตกต่างกัน	 ในด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมี 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือจากสถานท่ีการเลือกซ้ือ	 ประเภทของวัสด ุ

ก่อสร้าง	 ปัจจัยเลือกซื้อ	 บุคคลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 และเหตุผล 

ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ	 ท่ีแตกต่างกัน	 ในด้านรายได้ท่ีแตกต่างกันมี 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือจากสถานท่ีการเลือกซ้ือ	 ประเภทของวัสด ุ

ก่อสร้าง	 ปัจจัยเลือกซื้อ	 บุคคลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 และเหตุผล 

ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ	 ที่แตกต่างกัน	 	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

(วิชัย	 เกียรติเดชานุภาพ,	 2553)	 ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของ 

ผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร

	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้าง	 ส�าหรับ 

การตกแต่งภายใน	 ด้านผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

ด้านราคามีเง่ือนไขในการช�าระหลายแบบซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ	 (สมัคร	 ค�าด้วง,	 2013)	 ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม 

การเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของกลุ่มชาติพันธุ์ใจเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลแม่ฟ้าหลวง	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย 

เน้นประโยชน์ของการใช้สอย	 และความหลากหลายของสินค้า 

ด้านราคา	 และราคาถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น	 และ 

ด้านส่งเสริมการตลาดการมอบส่วนลด	 การจัดรายการส่งเสริม 

การขายส�าหรับลูกค้าประจ�ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (สุทัศน์	 ทัศนานุตริยกุล,	 2552)	 

ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบ 

ดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุร	ี 

จะเน้นในเรื่องการจัดสินค้าเป็นระเบียบ	ดึงดูดสายตา

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรเพิ่ มแหล ่ ง เ ก็บตัวอย ่ างให ้ครอบคลุมพื้นที่

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
	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั	 

และพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบจติตปัญญาศกึษา	เพือ่สร้างเสรมิคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศึกษาคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั	 

กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	จ�านวน	400	คน	โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	 ความถี่	 ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สถิติเปรียบเทียบเพื่อทดสอบค่าที	 (t-test)	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 ส่วนการพัฒนาแผน 

การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	 กลุ่มทดลอง	 จ�านวน	 30	 คน	 กลุ่มควบคุม	 

จ�านวน	30	คน	โดยการสุ่มแบบง่าย	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ	ความถี่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เพื่อทดสอบค่าที	(t-test)	 

และการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้าน 

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 ด้านการประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดี	 ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 ส่วนล�าดับสุดท้าย	 ได้แก่	 ด้านการมีวินัย	 เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ของนักศึกษา	 จ�าแนกตามเพศ	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จ�าแนกตามชั้นปีและผลการศึกษาโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน		

	 2.	 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา	 เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ประกอบด้วย	 5	 กระบวนการ	 ได้แก่	 การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้สุนทรียสนทนา	 การสะท้อนการเรียนรู้ 

การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง	 และการทบทวนความรู้ด้วยการจดบันทึก	 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

ค�าส�าคัญ	:	แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา,	คุณลักษณะที่พึงประสงค์,	นักศึกษาคณะครุศาสตร์,	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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Abstract
	 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

Keywords	:	 Contemplative	Education	Learning	Plans,	Desirable	Characteristics,	Students	of	Education,

	 	 	 Rajabhat	Universities
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บทน�า
	 การศึกษาเป ็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนามนุษย ์	 

โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม 

ความมุ ่งหมายและหลักการของการศึกษาที่ ได ้กล ่าวไว ้ ใน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 	 มาตรา	 6	 ที่ว่า	 

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ 

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู ้และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 

2545)	 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยบริบททางสังคม	 เศรษฐกิจ	 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลถึงการรับรู้	 ความรู้สึก	 ทักษะชีวิต 

และค่านิยมของคนในสังคมปรับเปล่ียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม	 

สะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่ต้องขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปการจัดการ 

ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศทาง	 วิถีหนึ่ง 

ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีส�าคัญก็คือ	 การปฏิรูปการผลิตครู	 เพราะ 

ครูเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาการศึกษา	 ครูจ�าเป็น 

ต้องมีคุณลักษณะที่มีทั้งความดี	ความเก่ง	และทันสมัย	สมกับเป็น 

ครูวิชาชีพ	 สามารถเอื้ออ�านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา 

ศักยภาพได้อย่างเต็มที่	รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยม 

ที่ดีงามแก่ผู้เรียน	 โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับผู้เรียนและ 

คนในสังคม	 สามารถด�ารงชีวิตท่ีดีงามและมีความสุข	 (สุพัฒน์	 

เศรษฐคมกุล,	 2556)	 สอดคล้องกับการบรรยายพิเศษของ	พินิต	ิ 

รตะนานุกูล	 เลขาธิการสภาการศึกษา	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา,	 2558)	 ท่ีกล่าวว่า	 การท�าให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์	 ครูมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ม ี

ทักษะการเรียนรู้	 ในศตวรรษท่ี	 21	 จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด	 วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง	 พัฒนาทักษะ 

ที่จ�าเป็น	 ดังนั้น	 สถาบันผลิตครูจะต้องมีกระบวนการเพื่อพัฒนา 

ครูรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ	 มีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

และมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง	 เพื่อให้การปฏิรูป 

การศึกษาบรรลุเป้าหมายอันน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ	นอกจากนี้ 

ครูถือเป็นวิชาชีพที่สังคมยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง	 ต้องใช้ระยะ 

เวลาในการศึกษาวิทยาการหล่อหลอมและฝึกอบรมให้เกิดความ 

ช�านาญ	 มีระเบียบวินัย	 มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 มีภาระหน้าที ่

ส�าคัญยิ่งต่อสังคม	 จึงต้องมีความพร้อมท้ังในด้านความรู้	 ทักษะ	 

ความสามารถในการสอน	มคีณุธรรมจรยิธรรม	มศีรทัธา	และเจตคติ 

ทีด่ต่ีอวชิาชพีคร	ูสามารถน�าความรูไ้ปจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้ 

ผู้เรียนมีความรู้	 สามารถคิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ศิษย์ได้อีกด้วย	 แต่ในปัจจุบันน้ีพบว่า	 

ครูมีปัญหาด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะไม่พึงประสงค์	 ข่าวสาร 

และความคิดเห็นที่บุคคลรับรู้ถึงการประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ดี 

ของครูเป็นไปอย่างกว้างขวาง	 เช่น	 ปัญหาจริยธรรมครู	 ทั้งในด้าน 

ความรับผิดชอบ	 ด้านความมีระเบียบวินัย	 ด้านความซื่อสัตย	์ 

ด้านความอดทนอดกลั้น	 ด้านความประหยัดอดออม	 ด้านความ 

เสียสละ	 ด้านความสามัคคี	 ด้านศรัทธาในอาชีพครู	 ด้านยุติธรรม	 

ด้านความกตัญญูกตเวที	 ด ้านความเมตตากรุณา	 เป ็นต ้น 

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ครู	 รวมทั้งผู้อื่น 

ในสังคม	และประเทศชาติต่อไปในอนาคต	(อัจฉรา	พลายเวช,	2549)	 

นอกจากปัญหาด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ 

ของครูแล้ว	 เม่ือย้อนกลับไปศึกษาถึงการผลิตครูและคุณภาพของ 

ผูเ้รยีนคร	ูพบว่า	การผลติครยูงัไม่ประสบความส�าเรจ็ตามมาตรฐาน	 

โดยมีนักวิชาการศึกษาหลายท่านกล่าวว่า	 ปัญหาที่พบในด้าน 

คุณภาพของผู้ที่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์	ศึกษาศาสตร์นั้น	พบว่า 

ผู้ที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดศรัทธาอุดมการณ์	 และความสามารถ 

พื้นฐานที่จะเป็นครู	 เน่ืองจากเกณฑ์การคัดเลือกครูยังไม่เหมาะสม	 

ท�าให้ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ	 มีความศรัทธา	 

มีอุดมคติ	 เข้าศึกษาได้	 ดังน้ันครูจึงเป็นอาชีพเผ่ือเลือก	 เมื่อเข้า 

ศึกษาที่ไหนไม่ได้แล้วจึงเลือกเรียนครู	 ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อ 

มาตรฐานวิชาชีพครู	 ท�าให้สถานภาพครูไม่เป็นที่ยอมรับที่ทัดเทียม 

วิชาชีพอื่น	 (ไพฑูรย์	 สินลารัตน์,	 2542)	 สอดคล้องกับผลการวิจัย 

ของสุวิมล	ว่องวานิช	(2544)	เรื่อง	การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครู 

และผู้บริหารสถานศึกษา	 ที่พบว่า	 การผลิตครูยังไม่ประสบความ 

ส�าเร็จตามมาตรฐาน	ตั้งแต่ปัจจัยป้อนเข้า	การคัดเลือกคนเข้าเรียน 

ครูไม่สามารถคัดเลือกคนที่มีสติปัญญาสูงเข้าเรียนหรือคนที่เข้ามา 

เรียนไม่ต้องการเป็นครูอย่างแท้จริง	 ด้านกระบวนการผลิตไม่เข้มข้น  

ไม่เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง	 และผลการวิจัยของพฤทธิ ์

ศริบิรรณพทิกัษ์	และคณะ	(2544)	เรือ่ง	ภาวะวกิฤตแิละยทุธศาสตร์ 

การพฒันาคณะครศุาสตร์	ศึกษาศาสตร์	เพือ่ปฏิรปูการศึกษาในแผน 

พัฒนาการศึกษาระยะที่	 9	 (พ.ศ.2545-2554)	 พบว่า	 ยุทธศาสตร์ 

การผลิตครูไม่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู	 ซึ่งคุรุสภาได้ก�าหนด 

มาตรฐานการผลิตครูว่า	 “หน่วยการผลิตบัณฑิตครูต้องมีระบบ 

การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูมืออาชีพ	 ทั้งน้ีนักศึกษาต้องผ่าน 

กจิกรรมพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคร	ูโดยมหีลกัสตูรคูม่อืการจดั 

กิจกรรมที่ชัดเจนมีแผนการด�าเนินงานที่ต่อเนื่อง	 เพื่อให้ได้มาซึ่ง 

ครูดีและครูเก่ง”	

	 จากปัญหาที่กล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า	 สถาบันการ 

ผลิตครูควรจะต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการผลิตครูเป็น 

อย่างมาก	ประกอบกับส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	กระทรวง 

ศึกษาธิการ	(2558)	ได้เสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะครูและแนวทาง 

การพัฒนาครูในสังคมที่เปล่ียนแปลงในปัจจุบันน้ีว่า	 ควรมีวินัย	 

คณุธรรมจรยิธรรม	และจรรยาบรรณวชิาชพี	อนัเป็นคณุลักษณะร่วม 

ทีค่รแูละบคุลากรทางการจ�าเป็นต้องยดึถอืเป็นหลกัในการประพฤติ 

ปฏิบัติตน	 ได้แก่	 1)	 คุณลักษณะด้านวินัย	 2)	 คุณลักษณะด้าน 

การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 3)	 คุณลักษณะด้าน 
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การด�ารงตนอย่างเหมาะสม	4)	คณุลกัษณะด้านความรกัและศรทัธา 

ในวิชาชีพ	 และ	 5)	 คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 

ซึ่งคุณลักษณะที่กล่าวมาน้ีสถาบันการผลิตครูทุกแห่งควรตระหนัก 

และต้องมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตครู

		 มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการผลติครทูีมี่ความส�าคัญ	 

มีรากฐานมาจากวิทยาลัยครู	 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ	 พ.ศ.2547	 ได้ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบัน 

อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของ 

แผ่นดนิ	ฟ้ืนฟพูลงัการเรียนรู	้เชดิชภูมูปัิญญาของท้องถิน่	สร้างสรรค์ 

ศิลปวิทยา	 เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ 

ปวงชน	 มีส่วนร่วมในการจัดการ	 การบ�ารุงรักษา	 การใช้ประโยชน ์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	 ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ท�าการสอนวิจัย	 ให้บริการวิชาการแก่สังคม	 ปรับปรุงถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี	ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	ผลิตครูและ 

ส่งเสริมวิทยฐานะครู	 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

พ.ศ.2547	 นี้	 จึงท�าให้วิชาชีพครูถือเป็นรากฐานหน่ึงท่ีส�าคัญของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	 พ.ศ.2547	 มาตราท่ี	 8	 ข้อ	 5	 ได้ก�าหนดให้มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมีหน้าที่ส�าคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิชาชีพครู	 

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ 

มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง	 (พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,	 2547)	 จึงกล่าวได้ว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เป็นสถาบันการผลิตครูอันเก่าแก่	 และมีความส�าคัญ	 ดังน้ัน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

ครูจึงควรเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตครูให้ 

ไปรับใช้สังคม	 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	 พัฒนานักศึกษาครูให้เป็น 

ผู้ท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านความรู	้ 

ทักษะการสอน	 และคุณธรรม	 ตามหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตามมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาเป็นส�าคญั	(ส�านกังานเลขาธกิาร 

คุรุสภา,	 2543)	 โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษาครูให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สังคมต้องการ	เป็นครูดี	 

ครูเก่ง	 มีจิตส�านึกในความเป็นครู	 เป็นแบบอย่างท่ีดี	 มีการด�าเนิน 

ชวีติทีด่งีาม	มวีนิยั	มจีรยิธรรมวชิาชพีคร	ูพร้อมทีจ่ะออกไปประกอบ 

วิชาชีพครูอย่างสมศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ	ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนา 

นักศกึษาครูให้มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์เป็นเรือ่งจ�าเป็นและส�าคญั	 

เพราะครูเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาการศึกษาและ 

พัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป

		 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

บุคคลให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง	 เน้นการพัฒนาด้านจิตใจ 

และปัญญา	 พบว่า	 แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	 (Contemplative	 

Education)	 เป็นแนวคิดที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผลให้เกิดการ 

พัฒนาจิตใจและปัญญา	 ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถเข้าถึง 

ความจรงิ	ความด	ีความงามอย่างแท้จรงิ	ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูใ้น 

รูปแบบต่างๆ	ที่จะน�าไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญและการตระหนัก 

รู้ในตนเอง	 แนวคิด	 จิตตปัญญาศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด 

ความสมดุลทั้งด้านความรู้และจิตใจ	 ก่อให้เกิดการค้นพบแนวทาง 

ในการด�าเนินชีวิตที่ดีงาม	มีความสุข	สามารถสัมผัสคุณค่าของการ 

ด�ารงชีวิตอยู ่ร ่วมกัน	 เก้ือกูลซึ่งกันและกัน	 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 

ความดีงาม	รู้จักตนเอง	 เข้าใจผู้อื่น	มีชีวิตที่ก่อประโยชน์เกื้อกูลกับ 

สังคมได้อย่างมีความสุข	 (จิรัฐกาล	 พงศ์ภคเธียร,	 2553)	 จึงถือ 

ได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีกระบวนการที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ 

จดัการเรยีนรูห้รอืจดักจิกรรมต่างๆ	เพือ่ให้ผูเ้รียนเกดิการตระหนกัรู ้

ในตนเอง		มกีารพฒันาด้านจติใจและปัญญา	ก่อเกดิเป็นคณุลกัษณะ 

ที่พึงประสงค์ในตัวบุคคลได้

	 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น	 ผู้วิจัยตระหนักถึงความส�าคัญ 

และความจ�าเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิด 

มีขึ้นในนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เนื่องจาก 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นมหาวทิยาลยัทีม่หีน้าทีส่่งเสรมิความเข้มแขง็ 

ของวิชาชีพครู	 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 

คุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

การศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 และพัฒนาแผนการเรียนรู ้

โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน	 อันเป็นแนวคิดที่มีกระบวนการ 

มุง่ผลให้เกิดการพฒันาจติใจและปัญญา	จะช่วยสร้างเสรมิคณุลกัษณะ 

ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการเป็น	“ครูวิชาชีพ”	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

	 2.	 เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา	 เพื่อ 

สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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168			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 

                        

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
	 1.	 ได้ข้อมูลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั	และข้อมลูผลการเปรยีบเทยีบ 

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏ	จ�าแนกตามเพศ	ชั้นปี	และผลการศึกษา

	 2.	 ได้แผนการเรยีนรูแ้บบจติตปัญญาศกึษา	ทีส่ามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอบเขตของการวิจัย
	 ตอนที	่1		 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึง 

ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

		 1.	 ขอบเขตเนือ้หา	เป็นการศกึษาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 5	 ด้าน	 คือ	 

คุณลักษณะด้านการมีวินัย	 คุณลักษณะด้านการประพฤติปฏิบัติ 

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 คุณลักษณะด้านการด�ารงตนอย่างเหมาะสม	 

คุณลักษณะด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 คุณลักษณะด้าน 

ความรับผิดชอบในวิชาชีพ	

	 2.	 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		

	 ประชากร	ได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏั	จ�านวน	38	แห่ง	ประกอบด้วย	กลุม่รตันโกสนิทร์	 

5	แห่ง	กลุ่มภาคกลาง	3	แห่ง	กลุ่มภาคตะวันออก	2	แห่ง	กลุ่มภาค

ตะวันตก	4	แห่ง	กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11	แห่ง	กลุ่มภาค 

เหนือ	8	แห่ง	และกลุ่มภาคใต้	5	แห่ง	ชั้นปีที่	1-4	ปีการศึกษา	2559	 

จ�านวน	79,633	คน

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เน้นการพัฒนา
ด้านจิตใจและปัญญา พบว่า แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) เป็นแนวคิดท่ีมีกระบวนการเรียนรู้
ท่ีมุ่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถเข้าถึงความจริง ความดี ความงามอย่างแท้จริง 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะนําไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญและการตระหนักรู้ในตนเอง แนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลท้ังด้านความรู้และจิตใจ ก่อให้เกิดการค้นพบแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข สามารถสัมผัสคุณค่าของการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
ความดีงาม รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน มีชีวิตท่ีก่อประโยชน์เกื้อกูลกับสังคมได้อย่างมีความสุข (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 2553) 
จึงถือได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีมีกระบวนการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง  มีการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา ก่อเกิดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวบุคคลได้
 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ให้เกิดมีขึ้นในนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน อันเป็นแนวคิดท่ีมีกระบวนการมุ่งผล 
ให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา จะช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการเป็น “ครูวิชาชีพ” ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  2. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

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

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. เพศ 
2. ชั้นป ี
3. ผลการศึกษา 
 

แผนการเรียนรู้ 
แบบจิตตปัญญาศึกษา

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

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 	 กลุ ่มตัวอย ่าง	 ได ้แก ่	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ชั้นปีที่	1-4	ปีการศึกษา	2559	 

ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	จ�านวน	400	คน	ตามเกณฑ์ 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าความคลาดเคลื่อน	 .05	 ของ 

ยามาเน่	(Yamane,	1970)

	 3.	 ขอบเขตระยะเวลา	ภาคการศึกษาที	่1	ปีการศึกษา	2559

		 4.	 ขอบเขตตัวแปร

	 	 ตวัแปรอสิระ	ได้แก่	นกัศกึษาคณะครศุาสตร์	มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏ	จ�าแนกตามเพศ	ชั้นปี	และผลการศึกษา

	 	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ประกอบด้วย 

การมีวินัย	 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 การด�ารงตน 

อย่างเหมาะสม	ความรกัและศรทัธาในวิชาชพี	และความรบัผดิชอบ 

ในวิชาชีพ

	 ตอนที่	2	การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา	

เพือ่สร้างเสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 1.	 ขอบเขตเนื้อหา	 เป็นการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบ 

จิตตปัญญาศึกษา	 เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 โดยแผนการเรียนรู้ 

ทีส่ร้างขึน้ใช้แนวคดิจิตตปัญญาศกึษา	ประกอบด้วย	5	กระบวนการ	 

คือ	การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้	(Check-in)	สุนทรียสนทนา	 

(Dialogue)	 การสะท้อนการเรียนรู ้	 (Learning	 Reflection)	 

การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง	 (Check-out)	 และการทบทวน 

ความรู้ด้วยการจดบันทึก	(Journaling)

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561  169

	 2.	 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง	

	 ทดลองใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาที่สร้างขึ้น 

กับนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี	 โดยใช้วิธีการเลือกมหาวิทยาลัยแบบเจาะจง	 แบ่งเป็น 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 จ�านวนกลุ่มละ	 30	 คน	 โดยการสุ่ม 

แบบง่าย	จากนักศึกษาที่มีคะแนนมาตรฐานที	(T-Score)	ต�่ากว่า	45	

	 3.	 ขอบเขตระยะเวลา	ภาคการศกึษาที	่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)	

	 	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ประกอบด้วย 

การมีวินัย	 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 การด�ารงตน 

อย่างเหมาะสม	ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ	และความรบัผดิชอบ 

ในวิชาชีพ	

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 ตอนที	่1		 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที ่

พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

		 1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถามเพื่อ 

ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 ซ่ึงผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นส�าหรับ 

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 5	 ด้าน	 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	 2	 ตอน	 

ได้แก่	ตอนที่	1	ข้อมูลพื้นฐาน	จ�าแนกตามเพศ	ชั้นปีที่ศึกษา	และ 

ผลการศึกษา	 โดยมีลักษณะแบบเลือกตอบ	 และตอนที่	 2	 ข้อมูล 

เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	เป็นแบบประเมินค่าตามแบบของลิเคอร์ท	

		 2.	 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย	 ผู้วิจัย 

สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นกัศกึษาคณะครศุาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏั	5	ด้าน	จ�านวน	45	ข้อ 

น�าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 เพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	(Content	Validity)	ปรับปรุง 

แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม	 แล้วน�าไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 30	 คน	 แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 

โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 ระหว่างคะแนนรายข้อ 

กับคะแนนรวมทั้งฉบับ	อยู่ระหว่าง	.11	-	.80	น�าแบบสอบถามที่มี 

ค่าอ�านาจจ�าแนกแต่ละข้อ	 ตั้งแต่	 .20	 ขึ้นไป	 จากจ�านวน	 45	 ข้อ	 

ตัดทิ้งจ�านวน	 1	 ข้อ	 เหลือจ�านวน	 44	 ข้อ	 มาหาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability)	ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	โดยหาค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา 

ของครอนบาค	 (Cronbach,	 1990)	 และได้ค่าความเชื่อมั่นของ 

แบบสอบถาม	 เท่ากับ	 .96	 จากนั้นน�าแบบสอบถามที่ผ่านการ 

ตรวจสอบความเชื่อมั่นและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

จากกลุ่มตัวอย่าง

	 3.	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยท�าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ไปยังคณะครุศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล 

กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทุก 

มหาวทิยาลยั	โดยขออนญุาตอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ	เข้าเก็บ 

รวบรวมข้อมูลและอธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยตามชั้นเรียนที่ก�าหนดไว้	 จากนั้นน�าแบบสอบถามที่เก็บ 

ข้อมูลจากนักศึกษาแล้วมาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ	์ 

ลงรหสัให้คะแนนน�า้หนกัแต่ละข้อและบนัทกึข้อมลูลงคอมพวิเตอร์	 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 พร้อมกับน�า 

ข้อมูลมาหาค่าคะแนนรวมทั้งฉบับ	 และปรับเป็นคะแนนมาตรฐาน

ที	(T-Score)	

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลตอนที่	 1	 เป็นข้อมูลพื้นฐาน	 จ�าแนกตามเพศ	 ชั้นป ี

ที่ศึกษา	 และผลการศึกษา	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี	 และ 

ค่าร้อยละ	 ส่วนข้อมูลตอนที่	 2	 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เป็น 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (rating	 scale)	 โดยเรียง 

จากปฏิบัติมากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ของลิเคอร์ท	 

(Best	 &	 Kahn,	 1993)	 ผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์และแปลความหมาย 

ของคะแนนเฉล่ียส�าหรับประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ทั้ง	5	ระดับ	โดยเอา 

คะแนนเฉลี่ย	(	x )	ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด	ก�าหนดเป็นเกณฑ์และ 

แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 ดังนี้ 

(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

	 ผูวิ้จยัน�าข้อมลูจากการวิเคราะห์แบบสอบถามมาหาค่าคะแนน 

รวมทั้งฉบับ	 และปรับเป็นคะแนนมาตรฐานที	 (T-Score)	 ก�าหนด 

เกณฑ์การแปลความหมายจากการปรบัเป็นคะแนนมาตรฐานท	ีดงันี้

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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	 ตั้งแต่	T	65	และสูงกว่า	หมายถึง	 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

        ดีมาก

		 ตั้งแต่	T	55	-	65	 หมายถึง	 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

	 	 	 	 	 	 	 	 ดี

	 ตั้งแต่	T	45	-	55	 หมายถึง	 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

	 	 	 	 	 	 	 	 ปานกลาง

	 ตั้งแต่	T	35	-	45	 หมายถึง	 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

	 	 	 	 	 	 	 	 น้อย

	 ตั้งแต่	T	35	และต�่ากว่า	หมายถึง	 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

	 	 	 	 	 	 	 	 น้อยมาก

	 5.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ความถี่	ค่าเฉลี่ย	(	x	)	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	สถิติเปรียบเทียบเพื่อทดสอบค่าที	(t-test)	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	-	Way	ANOVA)	และ 

ทดสอบความแตกต่างรายคู่	ด้วยวิธีการของ	LSD	

	 ตอนที	่2	การพฒันาแผนการเรียนรู้แบบจติตปัญญาศกึษา	 

เพ่ือสร้างเสรมิคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 	 1.	 การพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบจิตตปัญญาศกึษา	ผูว้จิยั 

ด�าเนินการโดยใช้หลักการของ	ADDIE	Model	(Strickland,	2006;	 

สมจิต	 จันทร์ฉาย,	 2557)	 มาก�าหนดเป็นขั้นตอนของการพัฒนา 

แผนการเรียนรู้	 และน�าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	 5	 กระบวนการ	 

มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนการเรียนรู้	ดังนี้

	 	 1.1	 ข้ันตอนการวเิคราะห์	(Analysis)	โดยการวิเคราะห์ 

เอกสาร	วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	การวเิคราะห์คณุลกัษณะ 

ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากข้อมูลผลการศึกษาวิจัยตอนที่	1

	 	 1.2	 ขั้นตอนการออกแบบ	 (Design)	 รวบรวมและ 

น�าข้อมูลจากการผลการศึกษาวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นกัศกึษาคณะครุศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั	ในตอนที	่1	มาใช้เป็น 

ข้อมูลประกอบในการก�าหนดเนื้อหาในแผนการเรียนรู้	และประยุกต ์

ใช้แนวคดิจติตปัญญาศกึษาในการออกแบบแผนการเรยีนรู้	ซึง่แต่ละ 

แผนการเรียนรู้	 ประกอบด้วย	 5	 กระบวนการ	 ได้แก่	 การเตรียม 

ความพร้อมสู่การเรียนรู้	 (Check-in)	 สุนทรียสนทนา	 (Dialogue)	 

การสะท้อนการเรียนรู้	 (Learning	 Reflection)	 การฝึกทบทวน 

ความรู้ด้วยตนเอง	 (Check-out)	 และการทบทวนความรู้ด้วยการ 

จดบันทึก	(Journaling)	

 	 				1.3	 ขั้นตอนการพัฒนา	 (Development)	น�าแผน 

การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น	จ�านวน	 

5	เรื่อง	รวม	30	ชั่วโมง	ประกอบด้วย	5	กระบวนการของแนวคิด 

จิตตปัญญาศึกษา	 ดังปรากฎในตารางที่	 2	 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม	 ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content	Validity)	

 ตารางที่	1	 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา

   ตั้งแต่ T 65 และสูงกว่า  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดีมาก 
    ตั้งแต่ T 55 – 65  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดี 
    ตั้งแต่ T 45 – 55   หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ปานกลาง 
   ตั้งแต่ T 35 – 45   หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อย 
    ตั้งแต่ T 35 และต่ํากว่า  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อยมาก 
 
 
 
 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
ด้วยวิธีการของ LSD  
ตอนที่ 2 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  1. การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ผู้วิจัยดําเนินการโดยใช้หลักการของ ADDIE Model 
(Strickland, 2006; สมจิต จันทร์ฉาย, 2557) มากําหนดเป็นขั้นตอนของการพัฒนาแผนการเรียนรู้ และนําแนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษา 5 กระบวนการ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนการเรียนรู้ ดังนี้ 
      1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) โดยการวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากข้อมูลผลการศึกษาวิจัย 
ตอนที่ 1 
      1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) รวบรวมและนําข้อมูลจากการผลการศึกษาวิจัยคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในตอนที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดเนื้อหา
ในแผนการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการออกแบบแผนการเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละแผนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ (Check-in) สุนทรียสนทนา (Dialogue)  
การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง (Check-out) และการทบทวนความรู้
ด้วยการจดบันทึก (Journaling)  
      1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development) นําแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาที่ออกแบบและ
พัฒนาข้ึน จํานวน 5 เร่ือง รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 กระบวนการของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดังปรากฎในตาราง
ท่ี 2 เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 

ตารางที่ 1 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา 
แผนการเรียนรู้ที่ เรื่อง จํานวน (ชั่วโมง) 

1 การมีวินัย 8 
2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี 6 
3 การดํารงตนอย่างเหมาะสม 8 
4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4 
5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 4 

รวม 30 
  นําเสนอแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความถูกต้อง จากนั้นแก้ไขปรับปรุงแผนการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 
     1.4 ขั้นตอนการทดลองนําไปใช้ (Implementation) ออกแบบการทดลองแบบ Pre-test Post-test 
Control Group Design แบ่งกลุ่มในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองสอนโดยใช้แผนแบบจิตตปัญญาศึกษาและ

	 น�าเสนอแผนการเรียนรู ้แบบจิตตปัญญาศึกษาต่อผู้ทรง 

คุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง	 

ความเหมาะสมและความถูกต้อง	 จากนั้นแก้ไขปรับปรุงแผนการ 

เรียนรู้ตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 1.4	 ขัน้ตอนการทดลองน�าไปใช้	(Implementation)	

  ออกแบบการทดลองแบบ	Pre-test	Post-test	Control	 

Group	Design	แบ่งกลุ่มในการวจิยัออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุม่ทดลอง 

สอนโดยใช้แผนแบบจิตตปัญญาศึกษาและกลุ่มควบคุมสอนแบบ 

ปกติ	 มีการประเมินก่อนและหลังการทดลอง	 การออกแบบแผน 

การทดลอง	 ปรากฏในตารางที่	 2	 (ชูศรี	 วงศ์รัตนะ	 และองอาจ 

นัยพัฒน์,	2551)

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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	 ทดลองน�าใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา	 ไปใช้ 

จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มทดลอง	 ในภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	 

2559	ทุกวันพุธของสัปดาห์	เวลา	13.00	-	15.00	น.	ตั้งแต่วันที่	11	 

มกราคม	2560	ถึงวันที่	19	เมษายน	2560	

	 	 1.5	 ขั้นตอนประเมินผล	 (Evaluation)	ประเมินผล

โดยใช้แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	และประเมิน

จากสมุดจดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

		 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 1)	 แผนการ

เรียนรู ้แบบจิตตปัญญาศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น	 จ�านวน	 5	 เรื่อง 

2)	 แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ท่ีพัฒนาขึ้นใน 

ตอนที่	 1	 เพื่อประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาก่อน 

และหลังการทดลอง	 3)	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 จ�านวน 

2	 ฉบับ	 ใช้สัมภาษณ์อาจารย์คณะครุศาสตร์และตัวแทนนักศึกษา 

กลุม่ทดลอง	4)	สมดุจดบนัทกึการเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอน 

ของนักศึกษากลุ่มทดลอง

	 3.	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

		 ผู ้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการ 

วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ถึงคณะครุศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ก่อนการทดลอง	 ผู ้วิจัยน�า 

แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีสร้างขึ้นจาก 

การวิจัยในตอนท่ี	 1	 มาใช้ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 คณะครุศาสตร์	 จ�านวนทั้งหมด	 367	 คน 

ได้นักศึกษากลุ ่มท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับน้อยและ 

น้อยมาก	(คะแนนมาตรฐานที	ต�่ากว่า	45)	จ�านวน	297	คน						

	 ผูวิ้จยัรบัสมคัรนกัศกึษาจากกลุม่มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ระดับน้อยและน้อยมากท่ีมีความยินยอมและสมัครใจท่ีจะเข้าร่วม 

กิจกรรมการเรียนการสอน	ได้จ�านวน	87	คน	จากจ�านวน	297	คน	 

จากนั้นท�าการสุ ่มเลือกนักศึกษาท่ีมีความยินยอมและสมัครใจ 

ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 

เป็นจ�านวน	60	คน	เข้าร่วมเป็นกลุ่มทดลอง	จ�านวน	30	คน	และ 

เข้าร่วมเป็นกลุ่มควบคุม	จ�านวน	30	คน	ทดลองใช้แผนการเรียนรู้ 

	 ตารางที่	2	 การออกแบบแผนการทดลอง

กลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ มีการประเมินก่อนและหลังการทดลอง การออกแบบแผนการทดลอง ปรากฏในตารางที่ 2  
(ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551) 
 

ตารางที่ 2 การออกแบบแผนการทดลอง 
 การประเมินก่อนทดลอง การทดลอง การประเมินหลังทดลอง 
กลุ่มทดลอง (ER) 
 

o1  X o1  

กลุ่มควบคุม (CR) 
 

O2
- o2  

  ทดลองนําใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ไปใช้จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มทดลอง ในภาคเรียน 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 13.00 -15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 
2560  
      1.5 ขั้นตอนประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
และประเมินจากสมุดจดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาที่พัฒนาข้ึน จํานวน 5 
เรื่อง 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ท่ีพัฒนาขึ้นในตอนที่ 1 เพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาก่อนและหลังการทดลอง 3) แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง จํานวน 2 ฉบับ ใช้สัมภาษณ์อาจารย์คณะครุศาสตร์และตัวแทนนักศึกษากลุ่มทดลอง 4) สมุดจดบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษากลุ่มทดลอง 
  3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยทําหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีสร้างขึ้นจากการวิจัยในตอนที่ 1 มาใช้ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ 
จํานวนทั้งหมด 367 คน ได้นักศึกษากลุ่มท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับน้อยและน้อยมาก (คะแนนมาตรฐานที  
ต่ํากว่า 45) จํานวน 297 คน       
       ผู้วิจัยรับสมัครนักศึกษาจากกลุ่มมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับน้อยและน้อยมากท่ีมีความยินยอมและ
สมัครใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ได้จํานวน 87 คน จากจํานวน 297 คน จากนั้นทําการสุ่มเลือกนักศึกษาท่ี
มีความยินยอมและสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย เป็นจํานวน 60 คน เข้าร่วม
เป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน และเข้าร่วมเป็นกลุ่มควบคุม จํานวน 30 คน ทดลองใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ศึกษาที่สร้างขึ้นกับนักศึกษากลุ่มทดลอง โดยสอนทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. และใช้การสอนแบบปกติกับ
นักศึกษากลุ่มควบคุม โดยสอนทุกวันพุธเวลา 15.00 –17.00 น. ท้ังสองกลุ่มใช้ระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ คือ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  เร่ิมทําการทดลองตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 
       หลังการทดลองครบ 15 สัปดาห์ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฉบับเดิมมา
ใช้ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ ท่ีเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท้ัง 2 กลุ่ม  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นนําแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีพัฒนาขึ้น มาสัมภาษณ์อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 5 
ท่าน และสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษากลุ่มทดลอง จํานวน 5 คน เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน นําสมุดจดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยแผนการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญาศึกษามาทําการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ นําผลการสัมภาษณ์อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
และตัวแทนนักศึกษากลุ่มทดลอง ตลอดจนผลการจดบันทึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบ 

แบบจิตตปัญญาศึกษาที่สร้างขึ้นกับนักศึกษากลุ่มทดลอง	โดยสอน 

ทุกวันพุธ	 เวลา	 13.00	 -	 15.00	 น.	 และใช้การสอนแบบปกติกับ 

นักศึกษากลุ่มควบคุม	 โดยสอนทุกวันพุธเวลา	 15.00	 -	 17.00	 น.	 

ทั้งสองกลุ่มใช้ระยะเวลาในการทดลอง	 15	 สัปดาห์	 คือ	 ภาคการ

ศึกษาที่	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 เริ่มท�าการทดลองตั้งแต่วันที่	 11	 

มกราคม	2560	ถึงวันที่	19	เมษายน	2560

	 หลังการทดลองครบ	 15	 สัปดาห์	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฉบับเดิมมาใช้ประเมิน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาช้ันปีที่	 1	 คณะครุศาสตร ์

ที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้ง	2	กลุ่ม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 และวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัย	จากนั้นน�าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น 

มาสัมภาษณ์อาจารย์คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 

จ�านวน	5	ท่าน	และสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษากลุ่มทดลอง	จ�านวน	 

5	 คน	 เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษา	 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน	 น�าสมุดจด 

บนัทกึการเข้าร่วมกจิกรรมโดยแผนการเรยีนรูแ้บบจติตปัญญาศกึษา 

มาท�าการวเิคราะห์เนือ้หา	เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการศกึษาผลการ 

เปล่ียนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนการสอน

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 น�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะที ่

พึงประสงค์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม 

ควบคุม	โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	น�าผล 

การสัมภาษณ์อาจารย์คณะครุศาสตร์	 และตัวแทนนักศึกษากลุ่ม 

ทดลอง	 ตลอดจนผลการจดบันทึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ 

แผนการเรยีนรูแ้บบจติตปัญญาศกึษามาวเิคราะห์ผลการเปลีย่นแปลง 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	หลงัการเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอน  

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	Analysis)	ประกอบการเขียน 

พรรณนาความ

	 5.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 สถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ความถี	่ค่าเฉลีย่	(	x )	ส่วนเบีย่ง 

เบนมาตรฐาน	(SD)	และสถิติเปรียบเทียบเพื่อทดสอบค่าที	(t-test)

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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172			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
	 	 1.1	 คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์	 
มหาวทิยาลยัราชภฏั	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายด้าน 
อยูร่ะดบัมาก	3	ด้าน	ระดบัปานกลาง	2	ด้าน	เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่ 
จากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดี	ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	ส่วนล�าดับสุดท้าย	
ได้แก่	ด้านการมีวินัย
	 	 1.2	 เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศึกษา 
คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 จ�าแนกตามเพศ	 โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 โดยเพศหญิง 
สูงกว่าเพศชาย	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 
ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 
เพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านการมีวินัย	 เพศชายและ 
เพศหญงิมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ไม่แตกต่างกนั	จ�าแนกตามชัน้ปี	 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 คือ	 ด้านการ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 และด้านความรับผิดชอบใน 
วิชาชีพ	และจ�าแนกตามผลการศึกษา	โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
ไม่แตกต่างกัน	
	 2.	 ผลการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา 
เพือ่สร้างเสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
	 	 2.1	 แผนการเรียนรู ้แบบจิตตปัญญาศึกษา	 เพื่อ 
สร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย	 5	 เรื่อง	 ได้แก่	 
แผนการเรียนรู้ที่	1	เรื่อง	การมีวินัย	(8	ชั่วโมง)	แผนการเรียนรู้ที่	2	 
เรื่อง	การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	(6	ชั่วโมง)	แผนการ 
เรียนรู้ที่	3	 เรื่อง	การด�ารงตนอย่างเหมาะสม	(8	ชั่วโมง)	แผนการ 
เรียนรู้ที่	4	เรื่อง	ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	(4	ชั่วโมง)	แผนการ 
เรียนรู้ที่	5	เรื่อง	ความรับผิดชอบในวิชาชีพ	(4	ชั่วโมง)	รวมจ�านวน	 
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	 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษากลุม่ทดลอง	 

ระยะหลังทดลองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายด้านโดย 
เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านความรักและ 
ศรัทธาในวิชาชีพ	 ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด	ี 
ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	
ส่วนล�าดับสุดท้าย	ได้แก่	ด้านการมีวินัย
	 	 2.3	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระยะก่อน 
ทดลอง	พบว่า	 โดยรวมและรายด้าน	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ไม่แตกต่างกนั	ส่วนคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาระยะหลงั 
ทดลอง	 พบว่า	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม	
	 	 2.4	 ในทัศนะของอาจารย์คณะครุศาสตร์ในรายวิชาท่ี 
นกัศึกษากลุ่มทดลองลงทะเบยีนเรยีน	สะท้อนว่ามกีารเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สังเกตได้ชัดเจน	 
3	 ด้านได้แก่	 1)	 ด้านการมีวินัย	 นักศึกษามีวินัยต่อตนเองมากขึ้น	 
โดยแสดงออกในการเข้าเรียนที่ตรงตามเวลาที่ผู ้สอนก�าหนด 
การส่งงานตรงตามก�าหนดเวลา	และมวีนิยัในการใช้ทรพัยากรอย่าง 
ประหยัดมากขึ้น	 โดยการปิดไฟ-ปิดแอร์	 ก่อนออกจากห้องเรียน 
ทุกครั้ง	2)	ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	นักศึกษา 
มีการแต่งกายได้ถูกต้องและเหมาะสม	 มีมารยาท	 และใช้ถ้อยค�า 
สภุาพในการพดูมากขึน้	3)	ด้านความรบัผดิชอบในวชิาชพี	นกัศกึษา 
ให้ความส�าคัญกับการศึกษาในรายวิชาชีพครูมากขึ้น	 แสวงหา 
ความรูเ้กีย่วกบัการศกึษาในวชิาชีพครู	เอาใจใส่	สนใจเกีย่วกบัโอกาส 
และความก้าวหน้าในวิชาชีพครูมากขึ้น
	 	 2.5	 ในทศันะของตวัแทนนกัศกึษากลุม่ทดลอง	สะท้อน 
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
นักศึกษา	 ได้แก่	 1)	 ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 นักศึกษา 
มีความรู้สึกรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมากขึ้น	พร้อมที่จะปกป้อง 
เกยีรตภิมูขิองวชิาชีพครไูม่ให้ผูอ้ืน่ว่ากล่าว	ดหูมิน่ได้	มคีวามคิดมุง่มัน่ 
ตั้งใจในการเป็นครู	 และคิดจะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน 
วิชาชีพครูมากขึ้น	2)	ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 
นกัศกึษาตัง้ใจเป็นแบบอย่างเรือ่งของการแต่งกายอย่างถกูต้องและ 
เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาครู	 3)	 ด้านการด�ารงตนอย่างเหมาะสม  
นักศึกษาตั้งใจจะรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ 
ของผู้อื่นตั้งใจปฏิบัติตนหลีกเล่ียงจากอบายมุข	 ด�าเนินชีวิตในทาง 
ที่ถูกต้องดีงาม	 ด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ	 ไม่ฟุ ้งเฟ้อ 
มีใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน	 4)	 ด้านความ 
รับผิดชอบในวิชาชีพ	นักศึกษาจะยอมรับผลจากการกระท�าของตน 
ในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของการ 
เป็นนักศึกษาครู	 และให้ความส�าคัญกับการศึกษาในรายวิชาชีพครู 
มากขึน้		5)	ด้านการมวีนิยั	นกัศกึษาตัง้ใจจะปฏบิตัตินให้เป็นผูม้วีนิยั	 
โดยเริ่มต้นที่การเข้าเรียนและส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด	และ 
ปฏิบัติตนตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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	 	 2.6	 การบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาสะท้อนการ 

เปลี่ยนแปลงด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพมากที่สุด	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 86.67	 รองลงมาคือ	 ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ 

อย่างที่ดี	 คิดเป็นร้อยละ	 70.00	 ด้านการด�ารงตนอย่างเหมาะสม	 

คิดเป็นร้อยละ	 60.00	 ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	56.67	และด้านการมีวินัย	คิดเป็นร้อยละ	50.00

อภิปรายผล	
	 จากผลการศึกษา	 ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยออก 

เป็นประเด็น	ดังนี้

		 1.	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร	์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายด้าน 

อยู่ระดับมาก	 3	 ด้าน	 ระดับปานกลาง	 2	 ด้าน	 เรียงล�าดับตาม 

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านความรักและศรทัธาในวชิาชพี	 

ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดี	ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	ส่วนล�าดับสุดท้าย	 

ได้แก่	 ด้านการมีวินัย	 ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวม 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏ	 ในระดับมาก	 โดยคุณลักษณะด้านความรักและศรัทธาใน 

วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ	 ซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ 

ตัดสินใจมาศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์	 ส่วนหนึ่งมีความรักและ 

ศรทัธาในวชิาชพีเป็นพืน้ฐาน	จงึท�าให้มค่ีาเฉลีย่ในด้านความรกัและ 

ศรัทธาในวิชาชีพสูงกว่าด้านอื่น	 ส่วนคุณลักษณะท่ีควรสร้างเสริม 

ให้เกิดมีมากขึ้นคือ	ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	และด้านการ 

มีวินัย	 โดยเฉพาะด้านการมีวินัย	 เน่ืองจากมีค่าเฉลี่ยท่ีต�่ากว่าด้าน 

อื่นๆ	และสอดคล้องกับที่	พลสัณห์	 โพธิ์ศรีทอง	 (2540)	ได้สรุปถึง 

แนวทางในการผลิตครูแนวใหม่ในด้านเป้าหมายของการผลิตครู 

แนวใหม่ตามแนวทางการปฏริปูการฝึกหดัครขูองสถาบนัราชภฏัว่า	 

เพือ่ให้ได้ทัง้ครูเก่งและด	ีทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลาย	และ 

มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ครูสูง	 ครูดีต้องมีลักษณะด้านคุณธรรม 

และจริยธรรม	 ประกอบด้วย	 มีวินัย	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับส�านัก 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	 (2551)	 ท่ีได้กล่าวถึง	 

คุณลักษณะส�าคัญที่บัณฑิตควรจะต้องมี	 คือ	 มีความรับผิดชอบ 

มีวินัยในตนเอง	 ดังนั้นคุณลักษณะด้านการมีวินัยจึงเป็นส่ิงส�าคัญ 

ที่ควรสร้างเสริมให้มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาคณะครุศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 2.	 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 จ�าแนกตามเพศ	 โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 โดยเพศหญิง 

สูงกว่าเพศชาย	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการประพฤติ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 

ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 

เพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านการมีวินัย	 เพศชายและ 

เพศหญิงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งผลการวิจัยนี้ 

สะท้อนให้เห็นว่า	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาด้าน 

การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ด้านการด�ารงชีวิตอย่าง 

เหมาะสม	ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	ด้านความรับผิดชอบ 

ในวิชาชีพ	 เพศชายและหญิงแตกต่างกัน	 แต่ด ้านการมีวินัย 

ไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้นการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

อาจมีความแตกต่างกันแต่ที่ควรสร้างเสริมให้เกิดมีขึ้นอย่างยิ่งคือ	 

ด้านการมวีนิยั	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พรพพัิฒน์	เพิม่ผล	(2545)	 

ทีศ่กึษาเรือ่ง	รปูแบบการพฒันานสิตินกัศกึษาเพือ่ส่งเสรมิจรยิธรรม 

วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 สถาบันราชภัฏ	 ผลการศึกษา 

พบว่า	ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร์	ด้านความ 

มวีนิยัและความซือ่สัตย์อยูใ่นขัน้ตอบสนองเท่านัน้	ส่วนความอดทน	 

ความรับผิดชอบ	 ความเมตตา	 ความศรัทธาในวิชาชีพ	 ความขยัน 

หมั่นเพียร	 ความประหยัด	 และความยุติธรรม	อยู่ในขั้นเห็นคุณค่า	 

ผลการวจัิยเมือ่จ�าแนกตามชัน้ปี	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้าน	พบว่า	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ	 .05	คือ	ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 และ 

ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 และจ�าแนกตามผลการศึกษา	 โดย 

รวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งผลการวิจัยนี้สะท้อน 

ให้เห็นว่า	 นักศึกษาไม่ว่าจะศึกษาอยู่ช้ันปีใด	 หรือมีผลการศึกษา 

ระดับใดจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้น 

การพัฒนาสร้างเสรมิคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ควรเริม่ต้นในช้ันปีท่ี	1	 

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นปีที่	4	ก่อนออกฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพคร	ูเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างลึกซึง้และพฒันาผูเ้รียนท้ังด้าน 

ร่างกายและจติใจได้อย่างสมบรูณ์	เป็นการเรยีนรูสู่้การเปลีย่นแปลง	 

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับการพัฒนา 

ผู้เรียนที่ดีและเหมาะสม	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Daniel	David	 

Seitz	 (2009)	ที่ศึกษาเรื่อง	กระบวนการจิตตปัญญา	 :	การเรียนรู้ 

แบบลึกซึ้ง	 ผลการศึกษาพบว่า	 การใช้กระบวนการจิตตปัญญา 

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและช่วยพัฒนาการคิด 

เชิงวิพากษ์	 การวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์	การยอมรับตนเองและสังคม	 

นอกจากนั้นยังท�าให้ผู้เรียนสามารถฟังอย่างลึกซึ้ง	 ประทับใจและ 

เข้าใจ	 มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน	 ยอมรับนับถือตนเอง 

และสังคม	 นอกจากน้ันยังส่งผลต่อการคิดเชิงสร้างสรรค์และการ 

คิดใหม่	 ผลการใช้พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ 

อดุมศกึษาสงูกว่าการใช้วธิปีกต	ิและควรใช้กระบวนการเรยีนรูน้ีก้บั 

ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาทุกสาขาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคัญอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ	 Kathryn	 Byrnes	 (2009)	 

ศึกษาเรื่อง	การสอนตามแนวจิตตปัญญา	:	ทางเลือกที่สาม	ผลการ 

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ศึกษาพบว่า	 กระบวนการจิตตปัญญาท�าให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง

ความดี	ความงามของจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง	และสามารถน�าไปใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตของตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี 

ความสุข	 การสะท้อนความคิดจากผู้สอน	 3	 คน	 พบว่า	 การสอน 

ตามแนวจิตตป ัญญาท�าให ้ เ กิดการเรียนรู ้และเข ้าใจชุมชน 

มองความสัมพันธ์กันในสังคมและยังท�าให้สามารถพัฒนาผู้เรียน 

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์	 เน้นการบันทึกความรู้ 

ของตนเองเป็นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

	 3.	 แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา	 เพื่อสร้างเสริม 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย	 แผนการเรียนรู้ท้ังหมด	 5	 เรื่อง	 

ได้แก่	 การมีวินัย	 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด	ี 

การด�ารงตนอย่างเหมาะสม	 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 และ 

ความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 รวมจ�านวน	 30	 ชั่วโมง	 มีการก�าหนด 

ชั่วโมงการเรียนการสอนแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป	 โดยเรื่องการ 

ด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 เรื่องการมีวินัย	 สอนเรื่องละ	 8	 ช่ัวโมง	 

เน่ืองจากเป็นคุณลักษณะท่ีศึกษาแล้วกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ว่าอยู่ในระดับน้อยกว่าเรื่องอื่นๆ	 ส่วนเร่ือง 

การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 สอนจ�านวน	 6	 ชั่วโมง	 

และเรื่องความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 เรื่องความรับผิดชอบใน 

วิชาชีพ	 สอนเรื่องละ	 4	 ชั่วโมง	 เน่ืองจากเป็นคุณลักษณะที่ศึกษา 

แล้วกบันกัศกึษาคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั	ว่าอยูใ่นระดบั 

มากกว่าเร่ืองอืน่ๆ	ในแต่ละแผนการเรยีนรูป้ระกอบด้วยกระบวนการ	 

5	ขัน้ตอน	ได้แก่	การเตรยีมความพร้อมสูก่ารเรยีนรู	้สนุทรยีสนทนา	 

การสะท้อนการเรียนรู	้การฝึกทบทวนความรูด้้วยตนเอง	การทบทวน 

ความรู้ด้วยการจดบันทึก	ซึ่งกระบวนการทั้ง	5	ขั้นนี้	สอดคล้องกับ 

ที่	เมธินี	วงศ์วานิช		รัมภกาภรณ์	(2555)	ได้กล่าวไว้ว่า	ข้อสรุปจาก 

การประชมุเชิงปฏบิัติการโครงการเพิ่มขีดความสามารถคณะศึกษา 

ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร 

ทางการศกึษาทีม่คีวามเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์	ได้แนะน�าแนวทางการ 

จัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไว้	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก	่ 

การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้	 สุนทรียสนทนา	 การสะท้อน 

การเรียนรู้	 การฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง	 และการทบทวน 

ความรู้ด้วยการจดบันทึก	 ท่ีสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญา 

ศกึษาในการจดัการศึกษา	โดยวธิกีารน�าไปใช้ในการด�าเนนิการสอน

หรือจัดกิจกรรมได้	

	 4.	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษากลุ่มทดลอง	 

ระยะหลังทดลองโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้าน 

โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านความรัก 

และศรัทธาในวิชาชีพ	ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 

ด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ	 

ส่วนล�าดับสุดท้าย	 ได้แก่	ด้านการมีวินัย	ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็น 

ได้ว ่า	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านที่มีค ่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ	 

ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ 

ตัวแทนนักศึกษากลุ่มทดลอง	 ที่สะท้อนคิดว่าภายหลังการเข้าร่วม 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นกับตนเองมาก 

คือ	 ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 ส่วนด้านอื่นๆ	 นักศึกษาได้ 

สะท้อนคดิว่าเกดิการเปลีย่นแปลงมากน้อยแตกต่างกนัไป	สอดคล้อง 

กับการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสะท้อนการเรียนรู้จากการ 

จดบันทึกของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยแผนการ 

เรียนรู้แบบจิตตปัญญาว่า	 ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

เป็นไปในลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง	5	ด้าน	แตกต่างกันไป	ส่วนใหญ่ 

นักศึกษาสะท้อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านความรักและศรัทธาใน 

วิชาชีพมากที่สุด	 เน่ืองจากการสอนโดยใช้แผนการเรียนรู ้แบบ 

จิตตปัญญาศึกษา	 เป็นการสอนที่มุ ่งเน้นประสบการณ์ของการ 

ตระหนักรู้	 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	 และความเมตตา	 ทั้งต่อตนเอง 

และผู้อื่น	 โดยใช้สมาธิและวิธีการด้านการเรียนรู้ด้วยใจใคร่ครวญ 

ต่างๆ	 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการสังเกตและสืบค้นภายใน 

ตนเองอย่างลกึซ้ึง	สอดคล้องกบัที	่สพุชิญา	โคทว	ี(2553)	กล่าวไว้ว่า 

จุดมุ ่งหมายของกระบวนจิตตปัญญาศึกษามี	 2	 ประการ	 คือ 

การเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง	 เป็นการเปล่ียนแปลงตนเอง 

โดยการเกิดความรู้ความเข้าใจในตนเอง	 ผู้อื่น	 และสรรพสิ่งอย่าง 

ลึกซึ้ง	 การเกิดจิตส�านึกต่อส่วนรวม	 เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง

โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงความจริงสูงสุด	คือ	ความจริง	 

ความดี	 ความงาม	 แล้วน�าไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อเปล่ียนแปลง 

สงัคมและโลก	ดงันัน้การพฒันานกัศกึษาโดยใช้แผนการเรยีนรูแ้บบ 

จิตตปัญญาศึกษาจึงมีผลให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรัก 

และศรัทธาในวิชาชีพของนักศึกษามีคุณลักษณะที่สูงกว่าด้านอื่นๆ	

	 5.	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระยะก่อน 

ทดลอง	พบว่า	 โดยรวมและรายด้าน	กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ไม่แตกต่างกนั	ส่วนคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษาระยะหลงั 

ทดลอง	 พบว่า	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม	 ซึ่งผล 

การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า	 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตต 

ปัญญาศึกษาสามารถสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษา	 คณะครุศาสตร์ให้สูงข้ึนได้	 	 โดยเฉพาะการพัฒนาจาก 

ภายในตนเอง	 ที่พบว่า	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการมีวินัย 

และด้านการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 ซึ่งระยะก่อนทดลองมีค่า 

เฉลีย่รายข้อทีเ่ป็นการพัฒนาจากภายในตนเองอยูใ่นระดับปานกลาง 

แต่ในระยะหลังทดลองมีค่าเฉล่ียรายข้อมากขึ้น	 ท�าให้เห็นได้ว่า 

แผนการเรยีนรูแ้บบจิตตปัญญาศกึษาสามารถสร้างเสรมิคณุลกัษณะ 

ทีพ่งึประสงค์ของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลง 

จากภายในภายนอก	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เกศรา	น้อยมานพ	 

(2552)	ศกึษาเร่ือง	การจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิจติตปัญญา 

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ศึกษา	 กรณีศึกษารายวิชาการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 

ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและเจตคติ	 รู้จัก 

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น	 ผู้เรียนเกิดจิตส�านึกในธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม	และปฏบิตัตินให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 จันทร์ชลี	 มาพุทธ	 (2552)	 ศึกษาเรื่อง	 ผลการจัด

กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปรัชญาและแนวคิดทางการ

ศึกษา	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง	 ช่วย

พัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์	 การวิเคราะห์	 และความสามารถในการ 

แก้ปัญหา	ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์	การยอมรับตนเอง 

และสังคม	 นอกจากนั้นยังท�าให้ผู ้เรียนสามารถฟังอย่างลึกซึ้ง	 

ซาบซึง้และเข้าใจ	มคีวามสามารถในการเรยีนรูร่้วมกนั	และยงัส่งผล 

ต่อการคิดเชิงสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้เรียน	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อาจอง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	(2546)	ศึกษา 

เรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการบูรณาการคุณค่า 

ของความเป็นมนุษย์โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วย 

ตนเอง	 ผลการศึกษาพบว่า	 เม่ือน�ามาทดลองกับนักเรียนนักศึกษา 

ในประเทศไทย	 พบว่า	 รูปแบบดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้เรียน 

เกดิการเปลีย่นแปลงความคดิและพฤตกิรรมไปในทางทีพ่งึประสงค์	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พักตร์วิภา	 โพธิ์ศรี	 (2553)	 ศึกษาเรื่อง	 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	 รายวิชา 

สังคมวิทยาการศึกษา	 ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	 คณะศึกษา 

ศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	ผลการศกึษาพบว่า	1)	นสิติได้เรยีนรูจ้าก 

ประสบการณ์ตรงและเกิดการคิดอย่างไตร่ตรอง	 ท�าให้รู้และเข้าใจ 

ตนเอง	 ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในอนาคตอย่างลึกซ้ึง 

2)	 นิสิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเริ่มตระหนักถึง 

การรับผิดชอบต่อหน้าที่	 3)	 นิสิตเปลี่ยนแปลงความคิด	 และเกิด 

มมุมองทีก่ว้างไกลและมีเหตผุลมากขึน้	4)	นสิติมจีติส�านกึ	ตระหนกั 

ถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อส่วนรวม	 5)	 นิสิตยอมรับความ 

หลากหลายทางความคดิ	และความแตกต่างของคนในสงัคมมากขึน้	 

และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้สันติสุข	 ข้อค้นพบ 

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	อัคพงศ์	สุขมาตย์	(2553)	ศึกษาเรื่อง	 

การพัฒนาหลกัสตูรเสรมิสร้างคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	ผลการศึกษา 

พบว่า	 คุณลักษณะความตระหนักรู้ในตนเอง	 ความเมตตากรุณา	 

และจติสาธารณะเปลีย่นไปจากเดมิ	หลงัการทดลองสงูกว่านกัเรยีน 

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และนักเรียน 

มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของพลวัต	 วุฒิประจักษ์	 (2553)	 ศึกษาเรื่อง	 การพัฒนา 

หลักสตูรรายวชิาจติตปัญญาศกึษา	ส�าหรับนกัศกึษาครเูพือ่เสรมิสร้าง 

คณุลักษณะบัณฑติครทูีพ่งึประสงค์	ผลการศึกษาพบว่า	ประสทิธิภาพ 

ของหลกัสูตรรายวิชาจติตปัญญาศกึษาหลังการใช้พบว่า	1)	นกัศึกษา 

ครู	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา	 

สามารถประยกุต์น�าความรูไ้ปใช้ในการปฎบิตัตินและการสอนสงูขึน้ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	2)	นักศึกษาครูมีคุณลักษณะ 

บัณฑิตครูที่พึงประสงค์มีความตระหนักรู ้ในตนเอง	 เมตตาต่อ 

เพื่อนมนุษย์	 ท�างานเพื่อส่วนรวมและคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุพัฒน์	 เศรษฐคมกุล	 (2556)	 ศึกษาเรื่อง	 กิจกรรมสร้างเสริมวินัย 

ในตนเองของนักศึกษาครู	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 โดย 

การประยุกต์ใช้กระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา	 ผลการศึกษา 

พบว่า	 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมวินัย 

ในตนเองมากขึ้น	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 .01	และเชิงคุณภาพ 

เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าภายในตนเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มากขึ้น	 

เห็นคุณค่าของเวลามากข้ึน	 เร่งกระท�าความดี	 ด�าเนินชีวิตด้วย 

ความไม่ประมาท	 เปิดใจยอมรับตนเองในข้อดีและข้อเสีย	 เพื่อการ 

ปรบัปรงุและพฒันาตนเอง	เหน็คุณค่าของการมส่ีวนร่วมในการสร้าง 

ประโยชน์ให้กับสังคม	 เห็นคุณค่าของส่ิงต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต	 

เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ดีงามด้วยการม ี

คณุธรรมและจรยิธรรมอนัเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชพีคร	ูและ 

มีความตั้งใจจะเป็นครูที่ดีในอนาคต		

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ควรมีการก�าหนด 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

5	ด้าน	โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา	ที่ประกอบด้วย	 

5	 กระบวนการ	 จัดกิจกรรมการเรียน	 การสอนให้กับนักศึกษา 

ทุกสาขาวิชาเป็นระยะเวลา	1	ภาคเรียน	

	 2.	 คณะครุศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ควรมีน�า 

กระบวนการจากแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้ง	 5	 กระบวนการ 

ไปถ่ายทอดความรู ้สู ่คณาจารย์	 ในลักษณะการจัดการความรู	้ 

เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักศึกษา

	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ศึกษาและเปรียบเทียบผลการใช้แผนการเรียนรู้แบบ 

จิตตปัญญาศึกษา	 เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน	

	 2.	 ส่งเสริมการใช้กระบวนการแบบจิตตปัญญาศึกษา	เพื่อ 

สร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ของรัฐและเอกชน

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, จันทร์ชลี มาพุทธ, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
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ปริมาณใยอาหารและคุณสมบัติการต้านแบคทีเรียของใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

ที่ผ่านการท�าแห้งแบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง

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�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณใยอาหารและการต้านแบคทีเรียของใยอาหารที่สกัดจากเปลือกทุเรียนโดยผ่าน 

การท�าแห้งแบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง	 การทดลองท�าได้โดยสกัดเปลือกทุเรียนด้วยน�้ากลั่นที่อัตราส่วน	 1:1,	 1:2	 และ	 1:3	 

กวนอย่างสม�่าเสมอที่อุณหภูมิ	 60	 และ	 90	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 5,	 10	 และ	 15	นาที	 น�าใยอาหารที่ได้มาท�าแห้งแบบลมร้อนและ 

แบบแช่เยือกแข็ง	ค�านวณปริมาณผลผลิต	วิเคราะห์ปริมาณใยอาหารและการต้านแบคทีเรีย	การทดลองแสดงให้เห็นว่าใยอาหารที่เตรียม 

ได้ด้วยการใช้น�้ากลั่นที่อัตราส่วน	1:1	ผ่านความร้อนและกวนอย่างสม�่าเสมอที่อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	5	นาที	และท�าแห้ง 

แบบแช่เยือกแข็ง	 เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดใยอาหารโดยมีสัดส่วนปริมาณใยอาหารที่ละลายน�้าและใยอาหารท่ีไม่ละลายน�้า 

ต่อปริมาณใยอาหารท้ังหมด	 เท่ากับร้อยละ	 19.11	 และ	 80.89	 ตามล�าดับ	 สารสกัดจากใยอาหารที่ผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

และแบบลมร้อนสามารถต้านเชื้อ	Bacillus	subtilis	TISTR	2372,	Staphylococcus	aureus	TISTR	2329,	Escherichia	coli	TISTR	 

073	และ	Salmonella	typhimurium	TISTR	1469	ได้เมื่อเทียบกับตัวควบคุม

ค�าส�าคัญ	:	ใยอาหาร,	เปลือกทุเรียน,	การต้านแบคทีเรีย,	ท�าแห้งแบบลมร้อน,	ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

Abstract
	 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

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
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บทน�า
	 ตลาดส่งออกทุเรียนขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วง	 2-3	 ปี 

ทีผ่่านมา	โดยเฉพาะทเุรียนพนัธ์ุหมอนทอง	ซึง่ลกัษณะการส่งออกอยูใ่น 

รูปของทุเรียนเนื้อแช่เยือกแข็ง	 ส่วนตลาดภายในประเทศทุเรียนเป็น 

ทีน่ยิมบรโิภคสด	และน�าไปแปรรปู	เช่น	ทเุรยีนกวนและทเุรยีนทอด	 

เป็นต้น	จากการขยายตวัดงักล่าว	ท�าให้เปลอืกทเุรยีนมเีพิม่ขึน้ตามมา 

เปลอืกทเุรียนเป็นเศษเหลอืทิง้ทีจ่ะพบเป็นจ�านวนมากเมือ่ถงึฤดกูาล 

ทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออกช่วงเดือน 

พฤษภาคมถึงกรกฎาคม	โดยเปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนคิดเป็น 

มากกว่าร้อยละ	 50	 ของน�้าหนักทุเรียนท้ังผล	 (Manshor	 et	 al.,	 

2014)	 ถ้าสามารถน�าเปลือกทุเรียนท่ีเป็นเศษเหลือทิ้งมาเพิ่ม 

มูลค่าให้มากขึ้นโดยสกัดใยอาหารจึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ	 ใยอาหาร 

แบ่งตามการละลายในล�าไส้ได้เป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 ใยอาหาร 

ที่ละลายน�้า	(Soluble	dietary	fiber)	และใยอาหารที่ไม่ละลายน�้า 

(Insoluble	 dietary	 fiber)	 และผลรวมของใยอาหารทั้งสองชนิด 

เรียกว่าใยอาหารทั้งหมด	(Total	dietary	fiber)	(สุรัตน์	โคมินทร์,	 

2534)	 ใยอาหารไม่มีสารอาหารและไม่ให้พลังงานแต่ได้รับการ 

ยอมรับว่ามีผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์	 สามารถป้องกันโรคได ้

หลายโรค	รวมทั้งการป้องกันโรคมะเร็ง	(Rodriguez	et	al.,	2006)	 

มีผู ้ศึกษาการสกัดใยอาหารและน�าไปใช้ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 

การท�าเป็นใยอาหารผง	 (หยาดฝน	 ทนงการกิจ,	 2556)	 และ 

การเสริมใยอาหารในขนมปัง	 (โศรดา	 วัลภา	 และคณะ,	 2553)	 

เป็นต้น	 แต่การศึกษาวิธีการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียนพันธุ ์

หมอนทอง	 รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติต่างๆ	 ของใยอาหารที่ได้จาก 

การสกดัยงัมอียูน้่อย	โดยเฉพาะคณุสมบตักิารเป็นสารต้านจลุนิทรย์ี	 

มีรายงานการวิจัย	 (พงศธร	 ล้อสุวรรณ	 และคณะ,	 2551)	 พบว่า 

สารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกมะม่วงมีประสิทธิภาพเป็น 

สารต้านจุลินทรีย์ได้	 สุคนธ์	 ตันติไพบูลย์วุฒิ	 (2555)	 รายงาน 

การยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลไม้	 ซึ่งพบว่าเปลือก 

มังคุดที่สกัดด้วยอะซิโตนมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง	 Bacillus	 

subtilis,	 Staphylococcus	 aureus	 และ	 Escherichia	 coli 

ดทีีส่ดุ	รองลงมาคอืสารสกดัเปลอืกทเุรยีนด้วยอะซโิตน	นอกจากนัน้ 

ยงัมกีารน�าสารสกดัจากเปลอืกส้มโอ	เปลอืกมงัคุด	และเปลอืกกล้วย 

น�้าว้าดิบ	 ไปประยุกต์ใช้ในเจลล้างมือเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรค	 

(วิสสุตา	คุ้มวงษา	และคณะ,	2558)	ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิจัย 

จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการเป็นสารต้านจุลินทรีย์ของใยอาหารที่ได้ 

จากเปลือกทุเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณใยอาหารและคุณสมบัติการต้าน 

จุลินทรีย์ของใยอาหารที่สกัดจากเปลือกทุเรียนโดยผ่านการท�าแห้ง 

แบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 วัตถุดิบและเชื้อแบคทีเรีย

	 		เตรยีมตวัอย่างเปลอืกทเุรยีนพนัธุห์มอนทองซึง่ได้รบัความ 

อนุเคราะห์จากร้านผลไม้	 ตลาดผลไม้เนินสูง	 จังหวัดจันทบุรี	 โดย 

การน�าเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองทั้งส่วนที่เป็นสีเขียวและขาว	 

ล้างท�าความสะอาดเพือ่ก�าจดัสิง่สกปรกทีต่ดิมากบัทเุรยีนออก	น�ามา 

ลดขนาดโดยการหั่นและบดในเครื่องปั่น	 หากยังไม่ท�าการทดลอง 

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 

ทุเรียนที่ผ่านการลดขนาดในสารละลายที่ใช้สกัดในอัตราส่วน 

ระหว่าง	 เปลือกทุเรียน	 :	 น�้า	 (น�้าหนัก	 :	 ปริมาตร)	 ที่อัตราส่วน	 

1:1,	 1:2	 และ	 1:3	 และมีการกวนอย่างสม�่าเสมอที่อุณหภูมิ	 60	 

และ	90	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	5,	10	และ	15	นาที	น�าตัวอย่าง 

ที่ผ่านการสกัดแล้วไปแยกส่วนกากออกจากส่วนน�้า	 น�าส่วนกากไป 

ท�าแห้งโดยใช้วธิกีารท�าแห้ง	2	แบบ	คอื	แบบลมร้อน	(Oven	drying)	 

และแบบแช่เยือกแข็ง	(Freeze	drying)	โดยได้รับความอนุเคราะห์ 

ท�าแห้งแบบแช่เยือกแขง็จากบรษิทัซันไชน์	อนิเตอร์แนชัน่แนล	จ�ากดั	 

จงัหวดัจนัทบรุ	ีบดตวัอย่างแห้งด้วยเครือ่งบด	เกบ็ในภาชนะปิดสนทิ	 

ที่อุณหภูมิ	 4	 องศาเซลเซียส	 เพื่อรอการวิเคราะห์	 ค�านวณผลผลิต	 

(Yield)	เพื่อใช้คัดเลือกสภาวะที่ใช้ในการสกัด	ดังนี้

	 ผลผลิต	(ร้อยละ)	 =			น�้าหนักของใยอาหาร	x	100

	 	 	 	 	 	 											น�้าหนักเปลือกสด

	 3.	 วเิคราะห์ปรมิาณใยอาหารทีส่กัดได้จากเปลอืกทเุรยีน

															น�าใยอาหารทีส่กดัได้และผ่านการอบแห้งแล้วมาวเิคราะห์ 

ปริมาณใยอาหารทั้งหมด	(Total	dietary	fiber)	ปริมาณใยอาหาร 

ทีไ่ม่ละลายน�า้	(Insoluble	fiber)	และปรมิาณใยอาหารทีล่ะลายน�า้ 

(Soluble	 fiber)	 ด้วยวิธี	 AOAC	 (2012)	 985.29,	 991.43	 และ	

991.42	ตามล�าดับ	

	 4.	 การเตรียมสารสกัดจากใยอาหาร

	 น�าตัวอย่างใยอาหารเปลือกทุเรียนปริมาณ	100	กรัม	มาแช่ 

ด้วยตัวท�าละลายเมทานอล	 ปริมาณ	 1,000	 มิลลิลิตร	 เป็นเวลา	 

24	ชั่วโมง	ที่อุณหภูมิห้อง	จากนั้นน�าสารที่กรองได้ไประเหยเอาตัว 

ท�าละลายออกด้วยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศ	 หลังจากนั้นน�า 

สารสกัดที่ได้เก็บในขวดสีชา	 เก็บที่อุณหภูมิ	 4	 องศาเซลเซียส	 

หากยังไม่ท�าการวิเคราะห์	

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
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	 5.	 ศึกษาการต้านแบคทีเรียของใยอาหารท่ีสกัดได้จาก

เปลือกทุเรียน

	 น�าเชือ้แต่ละชนดิทีต้่องการทดสอบ	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�าหลอดเชื้อที่บ่มไว้มา 

ปรับค่าความขุน่ให้มค่ีาเท่ากบัค่ามาตรฐาน	McFarland	0.5	จากนัน้ 

เจือจางแบคทีเรียที่ได้นี้	10	เท่า	(มีจ�านวนเซลล์	1.5x107	CFU	ต่อ	 

มิลลิกรัม	 ใช้ไม้พันส�าลีท่ีฆ่าเช้ือแล้ว	 จุ่มเช้ือท่ีปรับความขุ่นแล้ว	 

กดส�าลข้ีางหลอดเพือ่ป้องกนัการได้รบัเช้ือทีม่ากเกินไป	น�าไม้พนัส�าลี 

ที่มีเชื้อมาป้ายลงบนผิวหน้าอาหาร	Mueller	 Hinton	 Agar	 ใช้ที ่

เจาะหลุม	 (Cork	 borer)	 เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด	 6	 มิลลิเมตร 

เจาะลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ	 ใส่สารสกัดใยอาหารเปลือกทุเรียนที ่

เจือจางให้ได้ความเข้มข้น	 100	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	 ปริมาตร 

30	 ไมโครลิตรต่อหลุม	 หลุมตรงกลางใส่น�้ากลั่นที่ฆ่าเช้ือแล้วเป็น 

ตัวควบคุม	บ่มที่อุณหภูมิ	 37	องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	24	ชั่วโมง 

วัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง	 (Inhibition	 zone)	 

ท�าการทดลอง	3	ซ�้า	

	 6.	 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ

	 วางแผนการทดลองแบบ	 Complete	 Randomized	 

Design	 (CRD)	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	 เพื่อ 

วเิคราะห์ความแปรปรวน	(Analysis	of	Variance)	และเปรยีบเทยีบ 

ค่าเฉลีย่ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ	95	โดยใช้	Duncan’s	multiple	 

range	test	(DMRT)	

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการศึกษาการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

	 จากการสกัดใยอาหารจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง	 

แล้วน�าใยอาหารที่ได้ไปท�าแห้งแบบลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง	 

ใยอาหารมีลักษณะ	ดังภาพที่	1	ซึ่งจะเห็นว่าใยอาหารที่ผ่านการท�า 

แหง้แบบแชเ่ยือกแข็งจะมีสเีหลืองจางกว่าใยอาหารทีไ่ด้จากการท�า 

แห้งแบบลมร้อน	ซึ่งใยอาหารมีสีน�้าตาลคล�้า	และเมื่อบดใยอาหาร 

ทีไ่ด้จากการท�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็จะได้ลักษณะละเอยีดกว่า	เมือ่ 

ค�านวณปริมาณผลผลิตของใยอาหารเป็นร้อยละ	 เพื่อเปรียบเทียบ 

สภาวะการสกัดและการท�าแห้ง	 ได้ผลการทดลอง	 ดังตารางที่	 1	 

ซ่ึงจะเห็นว่าสภาวะที่ให้ปริมาณผลผลิตมากท่ีสุดคือ	 การสกัดที ่

อัตราส่วน	1:1	อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส	สกัดเป็นเวลา	10	นาที	 

ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	 รองลงมาคือ	 การสกัดที่อัตราส่วน	 1:1	 

อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	สกัดเป็นเวลา	5	นาที	ท�าแห้งแบบแช่ 

เยือกแข็ง	และการสกัดที่อัตราส่วน	1:1	อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	 

เวลาสกัด	10	นาที	ท�าแห้งแบบลมร้อน	ตามล�าดับ

	 ภาพที่	1	ลักษณะของใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

	 ก)	 ใยอาหารหลังผ่านการท�าแห้งแบบลมร้อน

	 ข)	 ใยอาหารผ่านการท�าแห้งแบบลมร้อนและบดละเอียด

	 ค)	 ใยอาหารหลังผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

	 ง)	 ใยอาหารผ่านการท�าแห้งแบบ	แช่เยือกแข็งและ

	 	 บดละเอียด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะของใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ก) ใยอาหารหลังผ่านการทําแห้งแบบลมร้อน ข) ใยอาหารผ่านการทํา
แห้งแบบลมร้อนและบดละเอียด ค) ใยอาหารหลังผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ง) ใยอาหารผ่านการทําแห้งแบบ    
แช่เยือกแข็งและบดละเอียด 

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
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	 2.	 ผลการวเิคราะห์ปรมิาณใยอาหารทีส่กดัได้จากเปลอืก

ทุเรียน

	 จากผลการทดลองสกัดใยอาหารด้วยสภาวะต่างๆ	 และใช ้

ปริมาณผลผลิตที่ได้เป็นตัวคัดเลือกสภาวะในการสกัดใยอาหาร	 

โดยเลือกจากสภาวะท่ีมีปริมาณผลผลิตมากท่ีสุด	 ซ่ึงจากผลการ 

ทดลองคัดเลือกได้	 3	 สิ่งทดลอง	 เรียงล�าดับจากมากไปน้อยและ 

ก�าหนดเป็นสิ่งทดลอง	ดังนี้	สิ่งทดลองที่	1	อัตราส่วน	1:1	อุณหภูมิ	 

90	องศาเซลเซียส	สกัดเป็นเวลา	10	นาที	ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	 

สิ่งทดลองที่	2	อัตราส่วน	1:1	อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	สกัดเป็น 

เวลา	5	นาที	ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	และสิ่งทดลองที่	3	อัตราส่วน	 

1:1	อุณหภูมิ	 60	องศาเซลเซียส	 เวลาสกัด	10	นาที	ท�าแห้งแบบ				 

ลมร้อน	เมื่อน�าใยอาหารจากทั้ง	3	สิ่งทดลอง	มาวิเคราะห์ปริมาณ 

ใยอาหารที่ละลายน�้าได้	 ใยอาหารที่ละลายน�้าไม่ได้	 และปริมาณ 

ใยอาหารทั้งหมด	ได้ผลการทดลองดังภาพที่	2	

2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 
               จากผลการทดลองสกัดใยอาหารด้วยสภาวะต่าง ๆ และใช้ปริมาณผลผลิตท่ีได้เป็นตัวคัดเลือกสภาวะในการ
สกัดใยอาหาร โดยเลือกจากสภาวะที่มีปริมาณผลผลิตมากท่ีสุด ซ่ึงจากผลการทดลองคัดเลือกได้ 3 สิ่งทดลอง เรียงลําดับ
จากมากไปน้อยและกําหนดเป็นสิ่งทดลอง ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 
10 นาที ทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สิ่งทดลองที่ 2 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 5 นาที ทํา
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง และสิ่งทดลองที่ 3 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด 10 นาที ทําแห้งแบบ    
ลมร้อน เม่ือนําใยอาหารจากทั้ง 3 สิ่งทดลอง มาวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ําได้ ใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ และ
ปริมาณใยอาหารทั้งหมด ได้ผลการทดลองดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากสภาวะการสกัดต่าง ๆ 
 

จากผลการทดลองพบว่าสิ่งทดลองที่ 2 มีปริมาณใยอาหารทั้งหมด ใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ และใยอาหารที่
ละลายน้ําได้สูงที่สุด ซ่ึงพบปริมาณ 68.89±1.87 กรัม ต่อ 100 กรัม 55.73±2.21 กรัม ต่อ 100 กรัม และ 13.17±0.35 
กรัม ต่อ 100 กรัม ตามลําดับ  
        
 3. ผลการต้านแบคทีเรียของใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

 นําสารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 มาทดสอบการต้านแบคทีเรีย สาเหตุท่ีเลือกสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 
เนื่องจากสามารถใช้เป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบระหว่างใยอาหารที่ทําแห้งด้วยลมร้อนและการทําแห้งด้วยการ        
แช่เยือกแข็ง โดยทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมลบและแกรมบวกจํานวน 4 ชนิด ได้ผลดังตารางที่ 2 จากตารางจะเห็น
ได้ว่าสิ่งทดลองที่ 2 มีความสามารถในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียที่นํามาทดสอบทั้งแกรมลบและแกรมบวก และแตกต่างจาก       
ตัวควบคุมท่ีใช้น้ํากลั่นฆ่าเชื้ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อพิจารณาการยับย้ังเชื้อแต่ละชนิดจะพบว่าสิ่งทดลอง
ท่ี 2 และ 3 สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อทั้ง 4 ชนิด ได้ โดยสารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 มีความสามารถในการยับย้ัง   
B. subtilis TISTR 2372 และ S. typhimurium TISTR 1469 ได้ดีกว่าสิ่งทดลองที่ 3 ส่วน S. aureus TISTR 2329 
และ E. coli TISTR 073 สารสกัดจากสิ่งทดลองท่ี 2 และ 3 มีความสามารถในการยับย้ังใกล้เคียงกัน 
ตารางที่ 2 ผลการต้านจุลินทรีย์ของใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

 

เชื้อจุลินทรีย์ 
ขนาดวงใสของการยับยั้งการเจริญ (มิลลิเมตร) 

ตัวควบคุม สิ่งทดลองที่ 2 สิ่งทดลองที่ 3 

	 จากผลการทดลองพบว่าสิ่งทดลองที่	2	มีปริมาณใยอาหาร 

ทั้งหมด	 ใยอาหารที่ละลายน�้าไม่ได้	 และใยอาหารท่ีละลายน�้า 

ได้สูงที่สุด	 ซึ่งพบปริมาณ	 68.89±1.87	 กรัม	 ต่อ	 100	 กรัม	 

55.73±2.21	กรัม	ต่อ	100	กรมั	และ	13.17±0.35	กรมั	ต่อ	100	กรมั 

	ตามล�าดับ	

	 3.	 ผลการต้านแบคทีเรียของใยอาหารที่สกัดได้จาก 

เปลือกทุเรียน

	 น�าสารสกัดจากสิ่งทดลองที่	2	และ	3	มาทดสอบการต้าน 

แบคทีเรีย	 สาเหตุที่เลือกสิ่งทดลองที่	 2	 และ	 3	 เนื่องจากสามารถ 

ใช้เป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบระหว่างใยอาหารที่ท�าแห้งด้วย

ลมร้อนและการท�าแห้งด้วยการ	 แช่เยือกแข็ง	 โดยทดสอบกับเชื้อ

ภาพที่	2	ปริมาณใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากสภาวะการสกัดต่าง	ๆ

แบคทีเรียทั้งแกรมลบและแกรมบวกจ�านวน	4	ชนิด	ได้ผลดังตาราง 

ที่	 2	 จากตารางจะเห็นได้ว่าสิ่งทดลองที่	 2	 มีความสามารถใน 

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่น�ามาทดสอบทั้งแกรมลบและแกรมบวก	 

และแตกต่างจาก	 ตัวควบคุมที่ใช้น�้ากลั่นฆ่าเชื้ออย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 (P≤0.05)	 เมื่อพิจารณาการยับยั้งเชื้อแต่ละชนิดจะพบว่า 

สิ่งทดลองที่	2	และ	3	สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง	4	ชนิดได้ 

โดยสารสกัดจากส่ิงทดลองที่	 2	 มีความสามารถในการยับยั้ง 

B. subtilis	 TISTR	 2372	 และ	 S. typhimurium	 TISTR	 1469 

ได้ดีกว่าสิ่งทดลองที่	 3	 ส่วน S. aureus	 TISTR	 2329	 และ	 

E. coli TISTR	 073	 สารสกัดจากส่ิงทดลองที่	 2	 และ	 3	 มีความ 

สามารถในการยับยั้งใกล้เคียงกัน

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
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2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 
               จากผลการทดลองสกัดใยอาหารด้วยสภาวะต่าง ๆ และใช้ปริมาณผลผลิตท่ีได้เป็นตัวคัดเลือกสภาวะในการ
สกัดใยอาหาร โดยเลือกจากสภาวะที่มีปริมาณผลผลิตมากท่ีสุด ซ่ึงจากผลการทดลองคัดเลือกได้ 3 สิ่งทดลอง เรียงลําดับ
จากมากไปน้อยและกําหนดเป็นสิ่งทดลอง ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 
10 นาที ทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สิ่งทดลองที่ 2 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 5 นาที ทํา
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง และสิ่งทดลองที่ 3 อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด 10 นาที ทําแห้งแบบ    
ลมร้อน เมื่อนําใยอาหารจากทั้ง 3 สิ่งทดลอง มาวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ําได้ ใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ และ
ปริมาณใยอาหารทั้งหมด ได้ผลการทดลองดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากสภาวะการสกัดต่าง ๆ 
 

จากผลการทดลองพบว่าสิ่งทดลองที่ 2 มีปริมาณใยอาหารทั้งหมด ใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้ และใยอาหารที่
ละลายน้ําได้สูงที่สุด ซ่ึงพบปริมาณ 68.89±1.87 กรัม ต่อ 100 กรัม 55.73±2.21 กรัม ต่อ 100 กรัม และ 13.17±0.35 
กรัม ต่อ 100 กรัม ตามลําดับ  
        
 3. ผลการต้านแบคทีเรียของใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

 นําสารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 มาทดสอบการต้านแบคทีเรีย สาเหตุท่ีเลือกสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 
เนื่องจากสามารถใช้เป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบระหว่างใยอาหารที่ทําแห้งด้วยลมร้อนและการทําแห้งด้วยการ        
แช่เยือกแข็ง โดยทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมลบและแกรมบวกจํานวน 4 ชนิด ได้ผลดังตารางที่ 2 จากตารางจะเห็น
ได้ว่าสิ่งทดลองที่ 2 มีความสามารถในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียที่นํามาทดสอบทั้งแกรมลบและแกรมบวก และแตกต่างจาก       
ตัวควบคุมท่ีใช้น้ํากลั่นฆ่าเชื้ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อพิจารณาการยับย้ังเชื้อแต่ละชนิดจะพบว่าสิ่งทดลอง
ท่ี 2 และ 3 สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อทั้ง 4 ชนิด ได้ โดยสารสกัดจากสิ่งทดลองที่ 2 มีความสามารถในการยับย้ัง   
B. subtilis TISTR 2372 และ S. typhimurium TISTR 1469 ได้ดีกว่าสิ่งทดลองที่ 3 ส่วน S. aureus TISTR 2329 
และ E. coli TISTR 073 สารสกัดจากสิ่งทดลองท่ี 2 และ 3 มีความสามารถในการยับย้ังใกล้เคียงกัน 
ตารางที่ 2 ผลการต้านจุลินทรีย์ของใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน 

 

เชื้อจุลินทรีย์ 
ขนาดวงใสของการยับยั้งการเจริญ (มิลลิเมตร) 

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 
 

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

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ใยอาหารที่ได้จากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีสีเหลืองจาง เมื่อบดมีลักษณะละเอียด ส่วนใยอาหารจากการ   
ทําแห้งแบบลมร้อนจะมีสีน้ําตาลคล้ําและเมื่อบดมีลักษณะหยาบ ท้ังนี้เนื่องจากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งอาศัย
หลักการดึงโมเลกุลของน้ําออกจากส่ิงที่ต้องการทําแห้ง เช่น ผัก ผลไม้ โดยทําให้อาหารอยู่ในสภาพเยือกแข็งและอาศัย
การระเหิดของน้ําจากสภาพของแข็งให้กลายเป็นไอ การทําแห้งจึงสามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร คุณภาพทางประสาท
สัมผัสได้ดีกว่าการทําแห้งด้วยวิธีอ่ืน ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการทําแห้งด้วยวิธีนี้จะมีโครงสร้างเป็นรูพรุน และคืนรูปได้ดี        
(วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, 2559)  
 เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของผลผลิตใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากการสกัดและทําแห้งแบบ    
ลมร้อนและแบบแช่เยือกแข็ง พบว่าท่ีสภาวะการสกัดโดยใช้อัตราส่วนเปลือกทุเรียนต่อน้ําสกัด 1:1 ท่ีอุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส สกัดเป็นเวลา 10 นาที และทําแห้งโดยวิธีทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีปริมาณผลผลิตใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
มากกว่าสภาวะอ่ืน ๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีปริมาณผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 16.21±2.17 และพบว่ามี
ค่าใกล้เคียงกับสภาวะการสกัดท่ีอัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด 5 นาที และทําแห้งด้วยวิธีการทํา
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยมีปริมาณผลผลิตร้อยละ 15.67±0.57 จะเห็นได้ว่าเม่ืออัตราส่วนของเปลือกทุเรียนต่อน้ําสกัด
เพิ่มมากข้ึน ปริมาณผลผลิตจะน้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา คงคชวรรณ,  ตรี อินดราริณี เวียร์ยันโตโร และ
อภิรักษ์ เพียรมงคล  (2557) ท่ีรายงานว่า ปริมาณใยอาหารที่ผลิตได้จะผันแปรตามอัตราส่วนของน้ําท่ีใช้ต้มล้างกากของ
เปลือกสับปะรด เมื่ออัตราส่วนของน้ําท่ีใช้ต้มล้างกากของเปลือกสับปะรดเพิ่มข้ึน ปริมาณใยอาหารทั้งหมดจะลดลง เมื่อ
พิจารณาผลผลิตใยอาหารที่ได้จากการทําแห้งแบบลมร้อน พบว่าปริมาณผลผลิตใยอาหารมากที่สุดได้จากการสกัดด้วย
อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด 10 นาที มีปริมาณผลผลิตร้อยละ 15.18±0.89 รองลงมาคือที่
สภาวะการสกัดด้วยอัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาสกัด 15 นาที และ อัตราส่วน 1:1 อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เวลาสกัด 5 นาที มีปริมาณผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 15.04±0.87 และร้อยละ 15.03±1.18 ตามลําดับ โดย
ปริมาณผลผลิตของใยอาหารที่มากท่ีสุดที่ได้จากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งและแบบลมร้อนมีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
 เมื่อพิจารณาปริมาณใยอาหารทั้งหมด ใยอาหารที่ละลายน้ําและใยอาหารท่ีไม่ละลายน้ําจากท้ัง 3 สภาวะท่ี
คัดเลือก พบว่าท่ีอุณหภูมิการสกัดสูงขึ้น คือ สิ่งทดลองที่ 1 ท่ีใช้อุณหภูมิในการสกัด 90 องศาเซลเซียส ปริมาณใยอาหาร
ท่ีไม่ละลายน้ํามีค่าน้อยกว่าสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณใยอาหารทั้งหมดมีค่าน้อยกว่าสภาวะท่ีใช้อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจึงมีผลต่อปริมาณใยอาหาร สําหรับอัตราส่วนปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ําและใยอาหารที่ไม่
ละลายน้ําต่อปริมาณใยอาหารทั้งหมด ควรเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําร้อยละ 30-50 และเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ํา    
ร้อยละ 70-50 (Grigelmo-Miguel & Martin-Belloso, 1999) เมื่อเทียบอัตราส่วน ใยอาหารที่ละลายน้ําต่อปริมาณ    
ใยอาหารทั้งหมดของสิ่งทดลองที่ 1-3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 21.73, 19.11 และ 17.71 ตามลําดับ ส่วนอัตราส่วนใยอาหาร
ท่ีไม่ละลายน้ําต่อปริมาณใยอาหารทั้งหมดของสิ่งทดลองที่ 1-3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 78.27, 80.89 และ 82.29 ตามลําดับ  
  ผลการต้าน B. subtilis TISTR 2372, S. aureus TISTR 2329, E. coli TISTR 073 และ S. typhimurium 
TISTR 1469 สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Tantipaibulvut, et al. (2012) ท่ีว่าสารสกัดจากเปลือกทุเรียนพันธุ์
หมอนทองด้วยอะซิโตน เอทานอลและน้ําร้อน สามารถยับย้ังการเจริญของ B. subtilis และ S. aureus ได้ แต่ขนาดวง
ใสแตกต่างกันตามชนิดของตัวละลาย โดยสารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตนมีขนาดวงใสการยับย้ังการเจริญของ    

สรุปและอภิปรายผล
	 ใยอาหารทีไ่ด้จากการท�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็มสีเีหลืองจาง	
เมือ่บดมลีกัษณะละเอยีด	ส่วนใยอาหารจากการท�าแห้งแบบลมร้อน 
จะมีสีน�้าตาลคล�้าและเม่ือบดมีลักษณะหยาบ	 ท้ังน้ีเน่ืองจากการ 
ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งอาศัยหลักการดึงโมเลกุลของน�้าออกจาก 
สิ่งที่ต้องการท�าแห้ง	 เช่น	 ผัก	 ผลไม้	 โดยท�าให้อาหารอยู่ในสภาพ 
เยือกแข็งและอาศัยการระเหิดของน�้าจากสภาพของแข็งให้กลาย 
เป็นไอ	การท�าแห้งจึงสามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร	คุณภาพทาง 
ประสาทสัมผัสได้ดีกว่าการท�าแห้งด้วยวิธีอื่น	 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ 
ท�าแห้งด้วยวิธีนี้จะมีโครงสร้างเป็นรูพรุน	 และคืนรูปได้ดี	 (วีรเชษฐ	์ 
จิตตาณิชย์,	2559)	
	 เมือ่เปรยีบเทยีบค่าความแตกต่างของผลผลติใยอาหารจาก 
เปลือกทุเรียนที่ได้จากการสกัดและท�าแห้งแบบ	 ลมร้อนและแบบ 
แช่เยือกแข็ง	พบว่าที่สภาวะการสกัดโดยใช้อัตราส่วนเปลือกทุเรียน 
ต่อน�้าสกัด	 1:1	 ที่อุณหภูมิ	 90	 องศาเซลเซียส	 สกัดเป็นเวลา 
10	นาท	ีและท�าแห้งโดยวธิที�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็มปีรมิาณผลผลิต 
ใยอาหารจากเปลือกทุเรียนมากกว่าสภาวะอื่นๆ	 อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถติ	ิ(P≤0.05)	โดยมปีรมิาณผลผลติคดิเป็นร้อยละ	16.21±2.17	 
และพบว่ามค่ีาใกล้เคียงกบัสภาวะการสกดัทีอ่ตัราส่วน	1:1	อณุหภมู	ิ 
60	องศาเซลเซียส	เวลาสกัด	5	นาที	และท�าแห้งด้วยวิธีการท�าแห้ง 
แบบแช่เยือกแข็ง	 โดยมีปริมาณผลผลิตร้อยละ	 15.67±0.57 
จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนของเปลือกทุเรียนต่อน�้าสกัดเพิ่มมากขึ้น	 
ปริมาณผลผลิตจะน้อยลง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา 
คงคชวรรณ,		ตรี	อินดราริณี	เวียร์ยันโตโร	และอภิรักษ์	เพียรมงคล	 
(2557)	 ที่รายงานว่า	 ปริมาณใยอาหารที่ผลิตได้จะผันแปรตาม 
อตัราส่วนของน�า้ทีใ่ช้ต้มล้างกากของเปลอืกสบัปะรด	เมือ่อตัราส่วน 
ของน�า้ทีใ่ช้ต้มล้างกากของเปลอืกสบัปะรดเพิม่ขึน้	ปรมิาณใยอาหาร 
ทั้งหมดจะลดลง	เมื่อพิจารณาผลผลิตใยอาหารที่ได้จากการท�าแห้ง 
แบบลมร้อน	 พบว่าปริมาณผลผลิตใยอาหารมากท่ีสุดได้จากการ 
สกัดด้วยอัตราส่วน	 1:1	 อุณหภูมิ	 60	 องศาเซลเซียส	 เวลาสกัด 

10	นาที	มปีรมิาณผลผลิตร้อยละ	15.18±0.89	รองลงมาคอืทีส่ภาวะ 
การสกัดด้วยอัตราส่วน	1:1	อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	เวลาสกัด	 
15	นาที	และ	อัตราส่วน	1:1	อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	เวลาสกัด	 
5	นาที	มีปริมาณผลผลิตคิดเป็นร้อยละ	15.04±0.87	และร้อยละ	 
15.03±1.18	 ตามล�าดับ	 โดยปริมาณผลผลิตของใยอาหารที่ 
มากที่สุดที่ได้จากการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งและแบบลมร้อน 
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(P>0.05)	
	 เม่ือพิจารณาปริมาณใยอาหารทั้งหมด	 ใยอาหารที่ละลาย 
น�้าและใยอาหารที่ไม่ละลายน�้าจากทั้ง	 3	 สภาวะที่คัดเลือก	 พบว่า 
ที่อุณหภูมิการสกัดสูงขึ้น	 คือ	 สิ่งทดลองที่	 1	 ที่ใช้อุณหภูมิในการ 
สกัด	 90	 องศาเซลเซียส	 ปริมาณใยอาหารที่ไม่ละลายน�้ามีค่าน้อย 
กว่าส่ิงทดลองที่	 2	 และ	 3	 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณใยอาหารทั้งหมดม ี
ค่าน้อยกว่าสภาวะที่ใช้อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	อุณหภูมิจึงมีผล 
ต่อปรมิาณใยอาหาร	ส�าหรบัอตัราส่วนปรมิาณใยอาหารทีล่ะลายน�า้ 
และใยอาหารท่ีไม่ละลายน�้าต่อปริมาณใยอาหารท้ังหมด	 ควรเป็น 
ใยอาหารท่ีละลายน�า้ร้อยละ	30-50	และเป็นใยอาหารทีไ่ม่ละลายน�า้				 
ร้อยละ	 70-50	 (Grigelmo-Miguel	 &	Martin-Belloso,	 1999)	 
เมื่อเทียบอัตราส่วน	 ใยอาหารที่ละลายน�้าต่อปริมาณ	 ใยอาหาร 
ทั้งหมดของสิ่งทดลองที่	1-3	มีค่าเท่ากับร้อยละ	21.73,	19.11	และ	 
17.71	ตามล�าดบั	ส่วนอตัราส่วนใยอาหารท่ีไม่ละลายน�า้ต่อปรมิาณ 
ใยอาหารทั้งหมดของสิ่งทดลองที่	 1-3	 มีค่าเท่ากับร้อยละ	 78.27,	 
80.89	และ	82.29	ตามล�าดับ	
	 	ผลการต้าน	B. subtilis	TISTR	2372,	S. aureus	TISTR	 
2329,	E. coli	TISTR	073	และ	S.	typhimurium	TISTR	1469	 
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ	Tantipaibulvut,	et	al.	(2012)	 
ที่ว ่าสารสกัดจากเปลือกทุเรียนพันธุ ์หมอนทองด้วยอะซิโตน 
เอทานอลและน�้าร้อน	 สามารถยับยั้งการเจริญของ	 B. subtilis  
และ	 S. aureus	 ได้	 แต่ขนาดวงใสแตกต่างกันตามชนิดของตัว 
ละลาย	 โดยสารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตนมีขนาดวงใส 
การยับยั้งการเจริญของ	 B. subtilis สูงกว่าสารสกัดจากเปลือก 

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ
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ทเุรยีนด้วยน�า้ร้อนและเอทานอลอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิสารสกดั 
จากเปลือกทุเรียนด้วยน�้าร้อนไม่สามารถยับยั้ง	 S. typhimurium  
และ E. coli ได้	 แต่สารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยเอทานอลและ 
อะซิโตน	 สามารถยับย้ังการเจริญของ	 S. typhimurium ได้ส่วน 
สารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตนเท่านั้นท่ีสามารถยับยั้ง 
การเจริญของ E. coli 
	 จะเห็นได้ว่าแบคทีเรียแกรมบวกท่ีมีความไวต่อสารสกัด 
จากใยอาหารเปลือกทุเรียนมากที่สุด	คือ	S. aureus	TISTR	2329	 
ส่วนแบคทเีรยีแกรมลบทีม่คีวามไวต่อสารสกดัจากใยอาหารเปลอืก 
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
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วารสารวิจัยราํไพพรรณ ี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวิจัยรําไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยจัดทําเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม- 
สิงหาคม) และฉบับท่ี 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 
บทความท่ีรับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย

กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จํานวน ไม่เกิน 10-12 หน้า และกําหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  โดยทุก
บทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีส ่วนประกอบดังนี้  บทนํา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง 

ระเบียบการตีพิมพ์ 
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  ถนนรักศักด์ิชมูล ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ี 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) เม่ือโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินได้ที่ 
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรําไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php 

กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็น
ค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5) ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์ 

6)  เมื่อผู้วิจัยได้ดําเนินการตามระเบียบ ข้อท่ี 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป 

7)  ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน 
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ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
ขนาดกระดาษ A4 
ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบล่าง 1 น้ิว  ขอบซ้าย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 
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  
- ท่ีอยู่ผู้เขียน 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 ควรเลือกคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ 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 ควรเลือกคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ 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  

1.  อ้างอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญัหาปัจจุบนัและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นต้ิง. 
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books. 
2.  อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.                     

 

      ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สาํนักพิมพ์.//หน้า. 
ตัวอย่าง :  
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยท่ี 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 
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ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ท่ี 
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php 

------------------------------------------------- 
หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรบัการตีพิมพ ์
 ต้องเป็นบทความที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบท่ีกําหนด หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้
ผู้เขียนแก้ไข  หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการประเมินผ่านหรือไม่
ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ พร้อมวารสารฉบับท่ี
บทความน้ันตีพิมพ์ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก 
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.................................................................................................................................................................................................... 
5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)  

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

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

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

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

 

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

7. โดยภาพรวมท่านประเมินวา่บทความวิจยันี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย ) 
  1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น คําผิด) 
  2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามคําแนะนําของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้  
  3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ประเมินก่อน โดย  
          ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง  
              ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกคร้ัง 
  4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม ่และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง 
โดย 
          ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง  
              ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง 
      5) ไมค่วรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
 

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

                               วันที่         ................................................ 
 
หมายเหต ุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนคําแนะนําเพ่ิมเติมได้ 
 2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์
และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี 

 
กรุณาส่ง  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 5) อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักด์ิชมูล 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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